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هاي ا به شکلهبرخورد زبانتماس یا شاهد  ،از یک زبان در آنها وجود دارددر جوامعی که بیش

متناوب از دو یا  ةبه استفاد که استرمزگردانی  ،از جمله پیامدهاي برخورد زبانی.مختلف هستیم

گو از زبانی به زبان و در حین گفت افراد دوزبانه غالباً .شودگفته می ،گفتاردر یک پاره ،چند زبان

.دهندتشکیل میفارسی  -اي ارمنیهدوزبانه رادر ایران یکی از جوامع دوزبانه .آورنددیگر روي می

این .پردازدفارسی تهرانی می -رمزگردانی در دوزبانه هاي ارمنیپدیده  بررسیبه  حاضرمقاله

ردآوري شده گیتهران ۀارامن ةلمات روزمرساعت مکاده که از است هایی بر اساس داده بررسی

 در بررسیِو  ،)1972(گامپرز از دیدگاه بلوم و ،ايجملهرونبرمزگردانیِ در بررسیِ.است

به نتایج .استاستفاده شده )1993،2002(اسکاتن -میرزاي از مدل جملهروندرمزگردانیِ

ی به تهران فارسیِ -هاي ارمنیدوزبانهکه در مکالمات دهدنشان میها دست آمده از تحلیل داده

اي از بسامد بسیار جملهدرون انیِافتد و رمزگرداتفاق مینوع ، رمزگردانی از هر دو زبان ارمنی

.باالیی برخوردار است

.زبان ارمنی، زبان فارسی، برخورد زبانی، دوزبانگی، رمزگردانی:ها کلیدواژه
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مقدمه-1

باهم در تماس و ...بنابردالیل مختلف مانند جنگ، استعمار، مهاجرت و ،جوامع مختلف انسانی

1برخورد زبانیتماس یا اصطالح .گیردتماس باهم قرار می زبان آنها نیز در ،برخوردند و در نتیجه

ها بر یکدیگر تعبیر کرد و نتایج و آن ثیرگذاريِأدو زبان و ت تماسِ لفتوان به اشکال مخترا می

هرگاه .ل شدیبراي آن قا 4زبانی و دوزبانگی3خلزبانی، تدا2گیريهاي گوناگونی مانند قرضنبهج

در تماس و برخورد قرار گیرند، بسته به دالیل برخورد و نوع آن، ممکن  زبانی با یکدیگر ۀدو جامع

هر زبان، زبان دیگر را بیاموزد  د، بخشی از گویندگانِناست عناصري از دو زبان به یکدیگر نفوذ کن

حذف شود یا زبان سومی از  ،بنابه دالیل مختلفی ،ین ترتیب دوزبانه شود، یکی از دو زبانه او ب

1387:53مدرسی،(زبان حاصل شوددو  برخورد.(

هاي ارمنی توان به دوزبانهآنها می ۀهاي زیادي وجود دارند که از جملدر کشور ما نیز دوزبانه

 ارمنی و فارسی، رمزگردانی هاي از جمله پیامدهاي برخورد زبانی میان زبان.فارسی اشاره کرد -

 ،زیادي ها و ترکیباتواژهایران،  فارسیِ -رمنیهاي ادوزبانه در مکالمات ارمنیِ .استو رمزآمیزي 

برتري سیاسی و فرهنگی، زبان غالب به شمار  ۀکه به واسط ،از زبان فارسی ،از طریق رمزگردانی

در زبان ارمنی گیريبه صورت رمزگردانی و گاهی قرضکه،رود، وارد زبان ارمنی شده استمی

 در مکالمات ارمنیِپاسخ دهیم که به این پرسش ها تا یماهدر این مطالعه بر آن بود.روندکار میبه

این نوع علت رمزگردانی در  و افتد؟ایران چه نوع رمزگردانی اتفاق می فارسیِ -هاي ارمنیدوزبانه

فارسی از  -هاي ارمنیدوزبانه در مکالمات ارمنیِ ،رمزگردانی ،در این مقالهمکالمات چیست؟

ین منظور ابتدا تعریف مختصري از ا هب.شودی بررسی میختشنادستوري و جامعه ۀدوجنب

این بررسی بر اساس .شودهاي مورد نظر پرداخته میرمزگردانی آورده و بعد از آن به تحلیل داده

این .فارسی صورت گرفته است -هاي ارمنیدوزبانه ساعت از مکالمات غیررسمیِ 10ضبط 

سرا و آموزان و معلم و همچنین در قهوهیان دانشمکالمات در دو بافت کالس درس، مکالمات م

کردند، صورت صحبت می ارمنی موضوعات مختلف به زبان ةکه دربار ،در جمع گروهی از ارامنه

 25معلم کالس  سال،15-17آموزان دانشمحدودة سنیِ ها، در زمان ضبط داده.گرفته است

–از روش تحلیلیها براي تحلیل داده.ستبوده ا سال 27-30سرا حاضر در قهوه ۀو ارامنسال 
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4. bilingualism
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 وتوان جزرا میموضوعی، این مقاله بنديِبر اساس تقسیم.توصیفی استفاده شده است

.هاي بنیادي قرار دادپژوهش

مباحث نظري-2

 ،رمزگردانی.در خصوص رمزگردانی و انواع آن اختصاص دارد این بخش به بیان مباحث نظري 

این تغییر رمز ممکن است بین .گفتار یا جمله استند زبان در طول یک پارهاستفاده از دو یا چ

ون(جمله اتفاق افتد گفتار یا گفتارها در گفتار یک نفر یا در طول یک پارهگویندگان، بین پاره

این .آورندگو از زبانی به زبان دیگر روي میو در حین گفت افراد دوزبانه غالباً).1،2007:1دالم

در داخل ممکن است در بین جمالت، )هاستهریک از زبان ،منظور از رمز(رمزگردانی نوع 

هایی از لغات صورت گیرد واژگان و حتی در میان بخشها، جملهجمالت و درون شبه

3ايجملهدرون رمزگردانیِ:این اساس دو نوع رمزگردانی وجود داردبر ).2،1998:68اسپالسکی(

ها یا حتی کلمات رخ درون گزاره ،هارمزگردانی بین زبان ،در نوع اول.4ايجملهبرون رمزگردانیِو 

رمزگردانی  ،نوع دومدر .گیردمورد بررسی قرار میدستوري گاه داین نوع رمزگردانی از دی.دهدمی

که یک جمله یا گزاره از یک زبان و جمله یا طوريه گیرد، بها صورت میبین جمالت و گزاره

شناختی جامعه این نوع رمزگردانی از دیدگاه و براي بررسیِدیگر است  عدي از زبانِب ةگزار

.شوداستفاده می

وجملهدرون که برخی افراد بین رمزگردانیِ تباید در نظر داش ،در رابطه با رمزگردانی  اي

براي عنوان نام دیگر ، در صورتی که برخی دیگر رمزآمیزي را بهاند لیتفاوت قا 5رمزآمیزي

از جمله افرادي که به این .اندکار بردههها باي و با همان تعاریف و ویژگیجملهدرون رمزگردانیِ

را نوعی رمزگردانی  رمزآمیزي آنها.هستند )2000(7و بالنک 6هامرزند، ا هتفاوت اشاره کرد

درگرفته باشد، قرار "ب"گفتار از زبان در یک پاره "الف"دانند که در آن یک عنصر از زبان می

اشاره همچنین )1998:69(اسپالسکی.دزبان غالب باش ،به طور مشخص ،"ب"حالی که زبان 

1. O. V. Dulm
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اغلب  ،دو زبان آشنایی دارند ربه این دلیل که بسیاري از مخاطبان آنها به ه ،مهاجران کند کهمی

هایی، موقعیت چنین در.برندکار میههاي متعددي از زبان جدید را در داخل زبان قبلی خود بواژه

در چنین .آورندوجود میه آمیزند و رمزي ترکیبی را بها را با یکدیگر درمیزبان افراد دوزبانه غالباً

از طرفی مک .مواردي الزم است تفاوت میان رمزگردانی در دوزبان و رمزآمیزي مشخص شود

از یک جمله و رمزآمیزي را تر رمزگردانی را شامل تناوب عناصر بزرگ ،)1995:194(1کورمیک

.دانداي میکلمهتر و اغلب تکشامل عناصر کوتاه

.تفاوت رمزگردانی با تداخل است داشت،باید در نظر  در تعریف رمزگردانی که،دیگر تفاوتی

که  ،داندها میهایی از انحراف از هنجارهاي هریک از زبانتداخل را نمونه ،)1953:1(2یشاریناو

در حالی که .از یک زبان استآنها با بیش آشناییِ ۀجافتد و نتیها اتفاق میدوزبانه در گفتارِ

یک زبان بر زبان  دهد که تداخل متضمن تأثیر غیراراديِپیشنهاد می )1984:299(3گروسجین

عنوان به اي که در اینجا باید در نظر گرفته شود این است که رمزگردانی معموالًنکته.دیگر است

حالی که تداخل به در ،ها بر آن کنترل دارندشود که دوزبانهنظر گرفته میارادي در يتاررف

گروسجین همچنین .افتد و حاصل تأثیر یک زبان بر زبان دیگر استصورت غیرارادي اتفاق می

ها قابل تشخیص زبانهها و تکبین دوزبانه مهکند که تفاوت تداخل و رمزگردانی در مکالاشاره می

،کنندجلوگیريرمزگردانیازکنندمیسعیآگاهانهبه صورتهازبانهدومکالماتایندر.است

رخناآگاهانهصورتبهکه،تداخلازتوانندنمیاما،نشودایجادارتباطبرقراريدرمانعیتا

.کنندجلوگیري،دهدمی

شناسی زبانرمزگردانی از دیدگاه جامعه-2-1

رمزگردانی، بررسی این پدیده بر اساس فاکتورهاي اجتماعی  ةرت گرفته درباراولین مطالعات صو

مربوط به  ،در رابطه با انتخاب زبان و رمزگردانی ،یکی از نخستین تحقیقات در امریکا.بوده است

ها در توسان آریزونا امریکایی -است که به توصیف رمزگردانی در میان مکزیکی)1947(4بارکر

هاي اجتماعی و جغرافیاي از روابط اقتصادي، شبکه یتحلیل ئۀارا عالوه بروي .پرداخته است

ها در یک ال پاسخ دهد که چگونه دوزبانهؤکند به این ستوسان، تالش می شهروندانِ اجتماعیِ

1. K. McCormick
2. U. Weinreich
3. F. Grosjean
4. G .Barker
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).1،2006:4نایلپنقل از (کنند دیگر استفاده می یموقعیت از یک زبان و در موقعیت دیگر از زبان

به زبان اسپانیایی صورت  ،نزدیک خانواده و افراد يگوید که تعامل و ارتباط میان اعضابارکر می

دو طرف اگرچه هر(شود گیرد، در حالی که در موقعیت رسمی از زبان انگلیسی استفاده میمی

هایی که زیاد مشخص و در موقعیت که وي معتقد است).قادر به درك زبان اسپانیایی هستند

توانند ها میثبات کمتري دارد و عناصر از هرکدام از زبان ،یستند، انتخاب زبانیتعیین شده ن

تر نسبت به افراد مسن، تمایل بیشتري کند که افراد جوانبارکر همچنین اشاره می.انتخاب شوند

.به استفاده از چند زبان در ارتباط دارند

صورت  )1953:87(یشاریناط وتوس ،هاي تحقیق در رمزگردانیترین پایهاما یکی از مهم

هاي ثیر برخورد زبانی بر زبان را بررسی کرده و همچنین به توصیف فعالیتأاو ت .گرفته است

هاي توسان گوید که توصیف بارکر از دوزبانهیش میاریناو.پردازدها میجوامع گفتاري در دوزبانه

گفتمان رسمی، غیررسمی، روابط نزدیک یعنی  ،موقعیت گفتاري 4ناکافی بوده است، زیرا او تنها 

درون ها دوزبانه رویدادهاي گفتاريِ ۀبندي براي همگروهی را توصیف کرده است و این طبقهو

ها یش از رمزگردانی به این صورت است که به نظر او هرکدام از دوزبانهاریناتعریف و.کافی نیست

.برندکار میههاي جداگانه برا در موقعیتآن جداگانه در اختیار دارند که شناختیِزبان ۀدو گون

توسان  جوانِ اهالیِ ةمانند آنچه بارکر دربار ،کند که تغییر مکرر در استفاده از زبانوي اشاره می

.ربیت ضعیف آنها توسط والدین استمطرح کرده است، ناشی از ت

براي او.ه اشاره کرددر این زمین)1959(2توان به تحقیقات فرگوسنیش میارینابعد از و

 او تحقیقات .کندرا مطرح می)گوناگونی در یک زبان واحد(3گونگیدوزبان ةپدید نخستین بار

برد کار میهگونگی را در مورد اجتماعاتی بفرگوسن دوزبان.اي براي تحلیل دوزبانگی بودمقدمه

هاي مختلفی هریک درموقعیت ودارند هاي متفاوتی نقش از یک زبان، متمایز ۀکه در آنها دو گون

زبانی  باثبات نسبتاًمعین و  یگونگی عبارت است از موقعیتبه نظر او دوزبان.شودکار گرفته میهب

بسیار متفاوت و  اي ، گونه)معیار محلیِ ۀمعیار یا گون ۀگون(زبان  اصلیِ ۀکه در آن عالوه بر گون

که از طریق آموزش  ،نیز وجود دارد)االبا ادبیات غنی و ارزش اجتماعی و فرهنگی ب(معتبر 

گوهاي و اما هرگز در گفت ،رودکار میرسمی به شود و در گفتار و نوشتارِرسمی یاد داده می

1. Ch. Nilep
2. Ch. Ferguson
3. diglossia
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:1387مدرسی،نقل از (هاي اجتماعی کاربرد ندارد هیچ یک از قشرها و گروه معمول و عاديِ

36.(

اشاره  ،در داخل یک گفتمان ،انهاي زبونهاي از تغییر در بین گالبته فرگوسن به هیچ نمونه

در ادامه معرفی است که  1موقعیتی گونگی مطابق با مفهوم رمزگردانیِاز دوزبانتوصیف وي .نکرد

).2006:5نایلپ،(خواهد شد 

توسط  ،از دیدگاه اجتماعی ،رمزگردانی ةگرفته دربارصورت ثیرگذارترین تحقیقِأشک تبی

هاي زبان ةگامپرز در شمال هند و دربار ۀتحقیقات اولی.صورت گرفت )1972(3و گامپرز 2بلوم

سطح را معرفی سه ،)2006:7نایلپ،  ازنقل (گامپرز .هاي آن بودگویش هندي و گروهی از

که هرکدام ممکن است شامل  ،اي و هندي معیارگویش روستایی، گویش منطقه:کندمی

بیشتر ساکنان او معتقد است.ی داشته باشندفاوتهرکدام نقش متکه شمار باشد هاي بیگونه

اي و روستایی منطقه کنند، به هر دو گویشِزیاد مسافرت می خصوص آنها که نسبتاًه مذکر، ب

رادي افدر ارتباط با را در خانه و با ساکنان دیگر و گویش دوم را که گویش اول ،کنندصحبت می

.گذاردثیر میأخاب زبان تن بر انتگویاارتباط بین سخنبنابراین .دبرنکار میهاز محیط بیرون ب

هاي شمال هایی از زبانداده ۀبه مطالع هردو با همبا بلوم آشنا شد و  1963گامپرز در سال 

آنها در نهایت به این نتیجه رسیدند که .هاي هندي مقایسه کردندو آنها را با زبان ندنروژ پرداخت

اجتماعی و  عوامل.اجتماعی است عوامل،معیار ۀن گویش و گونترین دلیل براي جدایی بیمهم

که  بر این باورند)1972:421(بلوم و گامپرز.گوینده دارد احساسی نقش مهمی در وجه گفتاريِ

شوند، معرفی می 6و موضوع 5، موقعیت4کنندگانشرکت عنوانِزیر که  ،رویدادهاي اجتماعی

بعضی  ،مشخص در موقعیت اجتماعیِ ،به عبارت دیگر.کنندانتخاب متغیرهاي زبانی را محدود می

پرسی در بین اي از زبان که براي احوالبراي مثال گونه.اند تر از بقیههاي زبانی مناسباز شکل

یک متن در  اي که معلمان براي معرفیِرود، با گونهکار میهگروهی از مردان در یک کارگاه ب

 پس توجه به این نکته ضروري است که رویدادهاي اجتماعیِ.است برند متفاوتکار میهمدرسه ب

د اما موضوع نیکسان در موقعیت یکسان باش کنندگانِد براي مثال شامل شرکتنتوانمتفاوت می

1. situational code switching
2. J. P. Blom
3. J. J. Gumpers
4. participants
5. setting
6. topic
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 اجتماعیِ عنوان دو رویدادبنابراین معلمان در کالس درس، سخنرانی و بحث را به.تغییر کند

آنها چنین تغییري که در آن با .کنندهاي مختلف استفاده میبانگیرند و از زمختلف در نظر می

424:همان(نامیدندموقعیتی کند را رمزگردانیِشکل زبانی تغییر می ،اجتماعی تغییر موقعیت.(

که به استفاده از دو  ،است 1استعاري رمزگردانیِ ،که به آن اشاره کردند ،نوع دیگر رمزگردانی

فتد و ااستعاري با تغییر موضوع اتفاق می رمزگردانیِ.شودواحد گفته می یزبانی در موقعیت ۀگون

 براي مثال ارتباط بین کارمندانِ.دهدزبان را تغییر می ،خاص يثیرأگوینده براي دستیابی به ت

گویش به کار  گویش محلی و هنگامبه پرسی هنگام احوال ،مقیم آنجا نِایک دفتر اداري با مراجع

 ،داندگونگی میموقعیتی را مانند دوزبان رمزگردانیِ)1982:75(گامپرز .گیردمیمعیار صورت 

خاص براي موقعیت  ۀمشخص شده و یک زبان یا گون ،یا گونه ،که در آن نقش خاص یک زبان

در حالی  ،رودکار میهرسمی در موقعیت تحصیلی ب ۀبراي مثال گون.رودکار میهخاص ب ارتباطیِ

گونگی با این دوزبان.شودهاي مربوط به امور خانوادگی استفاده میمی در بحثغیررس ۀکه گون

در.تفاوت دارد ،تر استبین زبان و بافت اجتماعی پیچیده ۀکه درآن رابط ،استعاري رمزگردانیِ

استفاده  بلوم و گامپرزبنديِاز تقسیم ،ايجملهبرون ها در رمزگردانیِاین مقاله در تحلیل داده

.شودمی

بررسی رمزگردانی از دیدگاه دستوري -2-2

مدلی براي  ،سواحیلی -هاي انگلیسیهاي دوزبانهبا توجه به داده ،)1993(2اسکاتن -میرز

اسکاتن  -مدل میرز.گویندمی 3کند که به آن مدل چارچوب زبان ماتریسرمزگردانی ارائه می

در این مدل دو زبان وجود .ستوري استتأثیرگذارترین مدل براي توضیح رمزگردانی از نظر د

در گفتار .دارندتکواژهاي این زبان بسامد باالیی  .زبان ماتریس که زبان غالب است:دندار

در واقع ساختار .شودآن استفاده می کلمات این زبان و ترتیبِ ها از ساختار دستوريِدوزبانه

.شودستوري از این زبان انتخاب میهمچنین تکواژهاي د.ساختواژي از این زبان است-نحوي

کمتر است و  آنکه بسامد کلمات و تکواژهاي انتخابی از  ،است 4ايدرونهزبان دیگر زبان 

1. metaphorical switching
2. C. Myers-scotton
3. Matrix Language Frame (MLF)
4. Embedded language
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 ماتریسدر رمزگردانی هم تکواژها از این زبان وارد زبان .شوندانتخاب می آنتکواژهاي واژگانی از 

.شوندمی

تنها از طریق یک جمله ممکن  ماتریستوجه به این نکته ضروري است که تشخیص زبانِ

آن از یک  اصلیِ ةگزار ،براي مثال ،اگر یک جمله به صورت منفرد مورد تحلیل قرار گیرد و.نیست

 ماتریسمناسبی براي تشخیص زبان ابزار ،دیگر باشد، این یک جمله وابسته از زبانِ ةزبان و گزار

حاوي رمزگردانی، بخشی از یک  ۀد که جملشوتنها در صورتی شناسایی می ماتریسزبان .نیست

).63:همان(تر باشد ساخت بزرگ

:کنددو نوع رمزگردانی را معرفی می ،بر اساس میزان مهارت گوینده ،)2002(اسکاتن -میرز

کافی مهارت داشته باشد تا  ةاگر گوینده به انداز.2مرکب رمزگردانیِ .12کالسیک رمزگردانیِ .1

مناسب را در زبان ماتریس ایجاد کند، رمزگردانی از نوع اول اتفاق  وريِبتواند ساختار دست

زبان ماتریس را نداشته  کافی به چارچوب دستوريِ از طرف دیگر، اگر گوینده دسترسیِ.افتدمی

که به این نوع  ،شودباشد، بخشی از ساختار ذهنی از یک زبان و بخشی دیگر از زبان دیگر وارد می

هاي کالسیک تنها یکی از زبان در واقع در رمزگردانیِ.شودمرکب گفته می گردانیِرمزگردانی، رمز

در حالی که در  ،گیردها قرار میساختواژي گفتار دوزبانه -مرجع ساختار نحوي ،کنندهشرکت

.3شودساختواژي شامل هر دو زبان می -ساختار نحوي ،مرکب رمزگردانیِ

 زبان ماتریسمعیار مهمی در شناساییِ ،در این مدل ،4و دستوري تشخیص تکواژهاي واژگانی

هاي معنایی و جنبه ،مانند اسم، فعل، صفت و بعضی از حروف اضافه ،تکواژهاي واژگانی.است

آنها براي انتقال پیام در امر ارتباط .دارندکنند و نقش موضوعی کاربردشناسی را بیان می

ارتباط بین  ةکنندمند و تصریفی، بیاننقشمانند کلمات  ،تکواژهاي دستوري.اند ضروري

آنها در ایجاد چارچوب دستوري وجود .پذیرندهستند و نقش موضوعی نمی تکواژهاي واژگانی

استفاده  5نمااز گروه متمم ،ايجملهجاي جمله در عبارت درونهاسکاتن ب-میرز.ست       ضروري

1. classic code-switching
2. composite code-switching

ز ساختار فارسی در گفتار خود مهارت کافی در استفاده ا -هاي ارمنی بندي، از آنجا که دوزبانه بر طبق این تقسیم.3

شده همه از زبان ارمنی و بر اساس ترتیب  ساختواژيِ زبان ارمنی را دارند و ساختارهاي دستوريِ استفاده -نحوي

اي که در این  بنابراین رمزگردانی .ها وجود دارند ان فارسی در گزارهکلمات این زبان است، و تنها تکواژهایی از زب

.استمکالمات صورت گرفته است، از نوع کالسیک 

.کار برده است را به ترتیب براي این دو نوع به systemوcontentهاي  اسکاتن معادل -میرز.4

5. Projection of complementizer



111|...بررسی پدیدة رمزگردانی با نگاهی به

جزایري از زبان ماتریس که متشکل .1:نماي دوزبانه شاملو معتقد است که گروه متمم 1کندمی

متشکل  هاي ترکیبیِسازه .2،دستور زبان ماتریس هستند کنترلِزیرِاز تکواژهاي زبان ماتریس و 

اي که تنها از تکواژهاي زبان درونه جزایر زبانِ .3،ايدرونه ماتریس و زبانِ از تکواژهاي هر دو زبانِ

همان زبان است،  آنها بر اساس دستورِ ساختیِشوند و در عین حال که خوشیاي تشکیل مدرونه

حال .هاي دستور زبان ماتریس هستندمحدودیتزیر گیرند و در چارچوب زبان ماتریس جاي می

هاي ارمنی و فارسی و تحلیل فرایند دوزبانگی در آنها گوهاي دوزبانهو در ادامه به بررسی گفت

.پردازیممی

اي استفاده جملهدرون هایی که در بررسی رمزگردانیِطور که اشاره شد، از جمله مدلهمان

که براي بررسی  ،در این مدل.اسکاتن است-است، مدل چارچوب زبان ماتریس میرزشده

هایی که شامل یک یا چند گزاره .گزاره است ،رمزگردانی از دیدگاه دستوري است، واحد بررسی

که به  ،هاییمیان جمالت و گزارهرمزگردانی، دردر .باشند)در اینجا دو زبان(تکواژ از چند زبان 

داده و آن تکواژ را )زبان(، گوینده براي بیان برخی از تکواژها، تغییر رمزاند زبان ارمنی بیان شده

ا در هاین نمونه.به زبان فارسی بیان کرده است و بعد دوباره به زبان ارمنی تغییر رمز داده است

توان به براي مثال می.بسیار زیاد اتفاق افتاده است ،مورد بررسی فارسیِ -هاي ارمنیمیان دوزبانه

:2جمالت زیر اشاره کرد

.نداري قابلیتشوتونی، نمی تو گمنمی

.حساسهاین 

.زنه یکی نزدیکاینه که یکی دور می اشکالش

.ساز را  براي این اصطالح وضع کرده است علی درزي متمم.1

بر اساس کتاب  ،آوانگار هاي نشانه هاي زبان ارمنی، فهرست حروف ارمنی وها و واکهبه منظور آشنایی با همخوان.3

.J(زبان ارمنیِ Dam-tragut(: دام تروگات)در پیوست آورده شده است، )2009.
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.دهرو نشون می فاجعه عمق

.)است(ه گفت گاه معامالتیبنرفتیم 

:پرداریمگوها بر اساس مدل نظري میو حال به بررسی دقیق گفت

فارسی -هاي ارمنیدر گفتار دوزبانه ايتشخیص زبان ماتریس و درونه-3

، زیرا مطابق با معیارهایی است که براي استماتریس زبانِ ،بر طبق این مدل، زبان ارمنی

در گفتار .این زبان بیشتر است هايهبسامد واژ.ه استمطرح شد ماتریستشخیص زبان 

.زبان ارمنی استفاده شده است 1فارسی از ساختار دستوري و ترتیب کلمات-هاي ارمنیدوزبانه

است که  ايدرونهزبانِ ،زبان فارسی.اند به عالوه تکواژهاي دستوري از این زبان انتخاب شده

واژگانیتکواژهاي اکثراًکمتر است و این تکواژها اند شدهانتخاب  آنبسامد تکواژهایی که از 

البته ذکر این .شوندمی)زبان ماتریس(در رمزگردانی از زبان فارسی وارد زبان ارمنی که  هستند

جزایر زبان مواردي از عالوه بر ،دنشویه مئهایی که در ادامه ارادر مثال،نکته ضروري است که

:ندمعدود البته که ،مشاهده شده است نیز ايو جزایر زبان درونه هاي ترکیبیماتریس، سازه


.یه چیزي میشه دیگهباالخرهنمیدونم 

چی؟ یعنیدونی می

ها به زبان ارمنی بیان شده و ساختار جمله، ترتیب جمالت و گزاره ،7و  6مثال هاي در 

اي از تکواژ نمونه 6در مثال  .اندتکواژها و تکواژهاي دستوري همه از زبان ارمنی انتخاب شده

1. word order
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مثال (باالخره و یعنی حروف ربطهنگام رمزگردانی تنها در شود ومشاهده می /tem/ساز منفی

2.ندشواز زبان فارسی انتخاب می،اندشناخته شده 1نماهاي کالمیعنوان نقشکه به ،)7و6

.نداره مشکلی )تبلت فروشی مغازه (رفتن توش

به ساز فارسینکره»-«در کنار تکواژ دستوريِ»مشکل«، تکواژ واژگانی8ِةاردر مثال شم

مانند  ،با توجه به اینکه حرف تعریف در این زبان.پارچه وارد زبان ارمنی شده استصورت یک

گیرد، این نوع رمزگردانی تخطی از اصول همین نمونه در زبان فارسی، بعد از اسم قرار می

بر اساس مدل نظري،  ضمناً.عناصر زبانی را در زبان ارمنی موجب نشده استدستوري و توالی 

در مقایسه با  ،واژگان ذهنیشدنشان از ب سرعت فعالبه سب ،انتخاب چنین تکواژهاي دستوري

تکواژهاي عنوان از آنها به)2000(3جیکو  اسکاتن -و میرز ،سایر تکواژهاي دستوري است

.اندنام برده 4آغازین دستوريِ

.)بگوییم(بگیم رو نباید  کلمه این

با تکواژ  ،از فارسی ،»کلمه«تکواژ واژگانیِ ،شودطور که مشاهده میهمان ،9در مثال 

.از ارمنی ترکیب شده است»/n-/«دستوري 

.شوخیبیبریم گلکسی تب برداریم؟ نه 

-میرزبر اساس مدل و  در نقش قیدي تظاهر یافته»شوخیبی«در مثال باال، کل ترکیبِ

ساختار از نظر وي  .یابندتجلی میاي بیشتر به صورت قید ، جزایر درونه)2002:141(اسکاتن

1. discourse makers
).1393(براي اطالعات بیشتر رك غیاثیان و رضایی.2

3. J. L. Jake
4. early system morpheme
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ها، وارهمنظور از فرمول .شوددر نظر گرفته می 1ايوارهرمولو فبه صورت یک کل اي جزایر درونه

ن ذخیره و به همین پارچه در ذهساخته و یکواحدهاي واژگانی هستند که به صورت پیش

.)2،2002:9ري(شوندصورت نیز بازیابی می

.لمه کارهاینا 

اي است که به صورت درونه ةدیگري از جزیر ۀنیز در مثال باال نمون»لمه کاره«توالی

.پارچه وارد زبان ماتریس شده استو یکاي وارهفرمول

.)است(ه گفت بنگاه معامالتیرفتیم 

.رو ول می کنه کالجدهگاز می

 ةبه صورت ساز13و1،3ةشمارهاي  نمونهمانند پردازیم که هایی میدر نهایت به ذکر مثال

ها از زبان به ترتیب در این مثال ،»اشکالکالج، قابلیت، «تکواژهاي واژگانیِ .هستندترکیبی 

 ،هاي باالدر مثال ،ها از این تکواژزباننیارم.بوده استاز زبان ارمنی  //و تکواژ دستوريِ ،فارسی

.داناستفاده کردهسازيبه منظور معرفه

شناسی زبانبررسی رمزگردانی از دیدگاه جامعه:ايجملهبرون رمزگردانیِ-3-1

داده گاهی بعد از گفتن جمالتی به زبان ارمنی،  ،نیز، گویندگان هاي مورد بررسی در این مقالهدر

چند جمله دوباره به  کنند و بعد از گفتنِاده و بقیه جمالت را به زبان فارسی بیان میتغییر رمز د

اي بسیار جملهبرون رمزگردانیِ ،براي مثال در بافت کالس درس.دهندزبان ارمنی تغییر زبان می

اما  ،کننداز زبان فارسی استفاده می ،زمانی که معلم به گفتن موارد درسی پراخته.افتداتفاق می

از زبان  ،آموزانتر یا هنگام پرسش و پاسخ بین معلم و دانشدر هنگام توضیح مطالب به زبان ساده

1. formulaic
2. A. Wray
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پس امکان دارد در حین گفتن مطالب درسی به توضیحی احتیاج باشد یا .شودارمنی استفاده می

ارمنی به  از الی بپرسد، در این صورت جمالت از زبان فارسی به ارمنی وؤآموزان سیکی از دانش

:فارسیزبان به دانش آموز هنگام خواندن از روي کتاب درسیمثال .دنکنفارسی تغییر پیدا می

14.HTMLِوبه یک زبان صفحه آرایی.

:گوو معلم هنگام بحث و گفت

چه؟ یعنیصفحه آرایی وب،خب

:گوو آموز هنگام بحث و گفتانشد

)استارت کنی نویسی روبرنامهاین واي درست کنی،خکه می وب سایتۀصفحیعنی(

:و مثال دیگري از کالس درس

:مباحث درسی معلم موقع مطرح کردنِ

متصل کشید ۀمی توان خط هاي شکست plدر اتوکد با دستور .17

:ال پرسیدنؤآموز در زمان سدانش

)چی؟ یعنیplاجازه، (

:آموزال دانشؤمعلم در پاسخ به س

)یه دستور اتوکده پلی الیننییع(
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یعنی .است"موقعیتی رمزگردانیِ"واین رمزگردانی جز بلوم و گامپرز،بنديِبر اساس تقسیم

دهد، این مکالمات به زبان کامپیوتر، معلم مباحث درسی را توضیح می زمانی که در کالس درسِ

گو بین و بحث و گفت آمدنِپیشاجتماعی، یعنی با  اما با تغییر موقعیت.شودفارسی انجام می

.یابدآموزان، زبان تغییر کرده و مکالمه به زبان ارمنی ادامه میمعلم و دانش

که گوینده ضمن بود ها چندین بار اتفاق افتاد، مربوط به زمانی مورد دیگري که در این داده

آن فارسی صحبت که در  ،از بافتی نقل روایت کند خواست میصحبت به زبان ارمنی، هنگامی که 

د و آن را به همان صورت که بود به زبان فارسی بیان اد، به زبان فارسی تغییر رمز میبودشده 

کار رفته و با کارمند آنجا  ةکند که به اداربراي مثال فرد ارمنی از زمانی صحبت می.درکمی

:داده استصحبت و شرایط خود را توضیح 

:گم کهمی مثال.کار ةارادبریم  مثالًکه ه منظورم این

کنم، بیمه نشدم، عیدي کنم، پونزده ساله دارم کار میآقا اینا مثال ده ساله من دارم کار می"

."....پاداش نگرفتم فقط حقوق درصدي گرفتم ،و پاداشمو نگرفتم، سنوات، عیدي

که در حین صحبت به زبان ارمنی، هنگامی  ،طور که نشان داده شد، فرد دوزبانههمان

، به زبان فارسی رمزگردانی ، حرف بزندصحبت کرده به فارسی کار ةخواهد از زمانی که در ادارمی

ها بسیار وجود چنین رمزگردانی که در گفتار دوزبانه.کندهمان صورت بیان میرا بهحرفش و 

را .توان نامیدمی "روایی رمزگردانیِ"دارد

:مثال دوم

شروع مکالمه به زبان ارمنی

نیومده هنوز؟ گفت پست، خب ةرفتم ادار

asav:

گفت
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 مرسوالت، کد پیگیريِ ۀتو ببري باجباید کد رهگیري":قولتغییر زبان به فارسی در زمان نقل

."و بدي، اونا تلفن بزنن اگه جایی مونده باشه پیداش کننر

:تغییر دوباره به ارمنی

.شدهبعد از چند روز، هنوز که پیدا ن

:ممثال سو

:گو به زبان ارمنیو گفت

.گه بابایارو اومده می

چند ماهه حقوق نگرفتم، تازه .وضع من خرابه":قولتغییر زبان به فارسی در زمان نقل

."گن ورشکست شدیممی.خوان کارخونه رو تعطیل کننمی

.تونست بکنهکرد بیچاره اما کسی کاري نمیگریه می

 را خواهد حرفیرسد که میگو به زبان ارمنی، وقتی به جایی میو تدر حین گف ،در اینجا فرد

گوید به فارسی می روایت کند، آن را عیناً ،به فارسی گفته و زبانبا کارمند فارسی ،کار ةکه در ادار

کند و در گفتار خود پس هنگام روایت آن را به همان زبانی که گفته بیان می.دهدو تغییر نمی

اي اتفاق افتاده و فرد جملهبرون یعنی در اینجا رمزگردانیِ.دهدبان فارسی انجام مییک تغییر به ز

داده"روایی رمزگردانیِ"رمز را بین جمالت انجام داده است و  تغییرِ بعد از پایان روایت، .استرخ

.یابدگو دوباره به زبان ارمنی ادامه میو گفت
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:مثال چهارم

:گهمی )یارو(، نشون دادممو رفتم تعمیرگاه ماشین

.کالجتم مشکل دارهصفحه.باید روغن موتورتو عوض کنی 

.گذاشتمش اونجا بمونه حاال

گیرينتیجه-4

در جوامع دو یا  ،نیعنوان یکی از نتایج برخورد زبارمزگردانی به ةدر این مقاله، هدف، بررسی پدید

 بررسی رمزگردانیِ.تهران بود فارسیِ -یهاي ارمندوزبانه در مکالمات ارمنیِ ،چندزبانه

)2002؛1993(اسکاتن-میرزMLFاي با دیدگاه دستوري و با نگاهی به مدلجملهدرون

 بنديِزبان و براساس تقسیم شناسیِاي نیز با دیدگاه جامعهجملهبرون رمزگردانیِ.صورت گرفت

 ین صورت است که در مکالمات ارمنیِاه آمده بدستنتایج به.تحلیل شد)1972(بلوم و گامپرز 

.افتداي اتفاق میجملهاي و برونجملهدرون دو نوعِرمزگردانی از هر ،فارسی -هاي ارمنیدوزبانه

که در آنها از تکواژهاي  ،وجود دارد هازبانزیادي در مکالمات ارمنی جمالتین صورت که ه اب

.استها و در طول جمالت اتفاق افتادهگزاره ده، یعنی رمزگردانی درونِزبان فارسی استفاده ش

ین ترتیب کلمات بسیاري از زبان فارسی در ه او بدارد باال  يبسامد ،ايجملهدرون رمزگردانیِ

زیاد، راحتی در تلفظ نسبت به  ةگاهی این کلمات براثر استفاد.دنروکار میمکالمات ارمنی به

شوند  میگیري وارد زبان ارمنی صورت قرضبه...ارمنی وخود، نبود معادل در زبان  ارمنیِ معادلِ

عنوان توان از آنها بهکه می ،روندکار میصورت بخشی از واژگان زبان ارمنی بهو به

زبان  پارچه و مرکب از تکواژهاي واژگانی و دستوريِهایی یاد کرد که به صورت یکوارهفرمول

 ةهاي متعددي از جزیربنابراین عالوه بر نمونه .اندشدهزبانان ارمنی وارد واژگان ذهنیِ ،فارسی

دادهدرونه اي و همچنین جزایر زبانِهاي ترکیبی از زبان ماتریس و درونهماتریس، سازه در ها اي

.شودمشاهده می
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فارسی صورت  -هاي ارمنیدوزبانه اي در مکالمات ارمنیِجملهبرون همچنین رمزگردانیِ

بیشتر و یا با به ثیرگذاريِأبر اساس تغییر موقعیت و با هدف ت ،بانه گاهیدوز ةگرفته و گویند

دهد و بخشی به زبان فارسی تغییر رمز می ،قول مستقیم، هنگام صحبت به زبان ارمنیمنظور نقل

.کندهاي خود را به زبان فارسی بیان میاز گفته
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