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 ن المللی امام خمینی، قزوین، ایرانکارشناسی ارشد دانشگاه بیـ 5

 (9/99/9815؛ تاریخ پذیر : 92/83/9815)تاریخ دریافت: 

 چکیده

در نظـام آوایـی زبـان فارسـی نقـش  کـامی بر خال  غلـت سـخت غلت نرمکامی 

در مواضع واجی ناقص است؛ یعنی تنها در تعداد معدودی از ، زیرا توزیع آن تمایزدهندگی ندارد

(. بـه همـین مانند شوق، حـول، دورشود )میظاهر   ةبعد از واکآن هم فقط  سیکلمات فار

همچنین،  .در نظر گرفته شده است ای از واج  گونه واجبه عنوان  صرفاً در فارسی دلیل، 

کلـی از گـاه بـه در روساخت آوایی کلمات مـورد نظـر،  فرض شده است که غلت نرمکامی

شود که در ایـن حالـت قبل از آن کشیده می  واکةو به جبران آن  زنجیرة آوایی حذ  شده

هـای میـزان اعتبـار فرضـیه ،تحقیق حاضردر  .شودتلفی می به صورت  wتوالی آوایی 

غلت نرمکـامی  واجی مطرح شده در پیشینة مطالعات فارسی دربارة صورت آوایی کلمات حاوی

 های فرکـانس، دامنـة انـرژی و سی کردیم. نتایج تحلیلرا در یک مطالعة آزمایشگاهی برر

 شـده تضـعیفتظـاهر آوایـی   ةواکبعد از  های آوایی هد  نشان داد که دیر  زنجیره

واک یالگـوهندسـی حفـره دهـان و شکل ، wدر توالی آوایی   کاهش فعالیتبا  دارد.

تـوجهی  ها تا حدود قابلِبرای فرکانس انرژی نةدامشود باعث می و کندتغییر میسازی حنجره 

تر  ها تا حدی باریک ها تا حدی افزایش یابد و پهنای نوار سازه ، مقادیر فرکانس سازهتقویت شود

 و در نتیجه ة به واک لت شود. برایند تمامی این تغییراتِ صوتی، شباهت آوایی بیشتر غ

 .است  ةواکبیشتر دیر  

  ، توزیع واجی، تغییرات صوتی، دیر ، تضعیف.مکامی غلت نر :هاکلید واژه
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 . مقدمه9

میـزان گرفتگـی و در تولیـد آنهـا هستند که  رساهایِ ای از همخواندستها هغلت

 و  j یهـاهای افراشته اسـت. غلـتها بیشتر از واکهزبان و لب ةانقباض بدن

در زبـان   کـامیت سـختغلها هستند. ها در نظام آوایی زبانغلت ترینمتداول

های کمینـه توان جفتفارسی می هایهفارسی امروز تمایزدهنده است، زیرا در واژ

امـا . وجـود داشـته باشـد کمینه یافت که در آغاز، وسط و پایان آنها،  یا تقریباً

 . این همخـواندر مواضع واجی بسیار ناقص است  نرمکامیِـ  توزیع غلت لبی

از کلمـات،  انـدکی در تعدادتنها  .تظاهر آوایی ندارد فارسی لماتکان در آغاز و پای

های اولیه زبـان فارسـی، در دوره شود. ظاهر می  ةبعد از واکفقط آن هم 

در  ،زبان فارسـی بـوده و سـپس هایواج در شمارحداقل در سه قرن اول هجری، 

دگرگون شده و بـه نزدیـکادوار بعد بر اثر یک تحول و در اثر فراز و نشیب زمان 

 ، تبدیل شده اسـتتولید، یعنی همخوان  ةترین همخوان از نظر جایگاه و نحو

در زبـان  شناسان معتقدند کـه این اساس، اغلب زبانبر .(988: 9853ثمره، )

ای واجگونه تمایزدهندگی ندارد و صرفاًواجی، نقش  فارسی با توجه به توزیع ناقصِ

: 9815خـان، جـنبـی ؛9862؛ یارمحمـدی، 988: 9853ثمـره، است ) از واج 

-به ،صورت واجی و آوایی کلماتی مانند شوق، قوم، روشن و دوره ،(. بنابراین931

  ←  ، ← ، ترتیب به صورت 

← ،  ←  شود. بازنویسی می 

کند. هـد  اول بررسـی رفتـار آوایـی ال میتحقیق حاضر دو هد  مهم را دنب

هـد  دوم، بررسـی  و در پایانة هجـا در زبـان فارسـی اسـت غلت نرمکامی 

هجـا  هـای چاکنـایی در پایانـةو همخوان شباهت رفتار آوایی غلت نرمکامی 

هـای عة رفتار صـوتی همخـوانبه دست آمده از مطال هایاگر مطابق با یافتهاست. 
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( Stevens & Hanson, 2009; Hon Hunt, 2009)ای مختلف هغلت در زبان

های صوتی بستهعنوان همهای فرکانسی را به تغییرات فرکانس و شدت انرژی سازه

شود این اسـت کـه تظـاهر سوالی که مطرح مینظر بگیریم، های غلت درهمخوان

  بعد از  در روساخت آوایی کلماتی ماننـد ، بـه  و غیـره

 بـا مطـابقرا در این کلمات،   واکدار سایشی آوایی نمود اگرچه صورت است  

بگیـریم و روسـاخت آوایـی ایـن در نظـر  ، زبـانشناسان فارسی واج استدالل

در آن  بازنویسـی کنـیم، ( را به صورت //کلمات )با ساخت واجی 

 تنهـا کـه  در  آیـااول آن که  :شود صورت دو سوال مهم مطرح می

 گونـة واج صـورت بـه اسـت، فارسـی کلمات در آن تظاهر برای ممکن آوایی بافت

 حذ  کلمات آوایی زنجیرة ا حتی ازی شودمی تضعیف یا یابد می ظاهرت خود اصلی

شود یا دیر  آن بدون  کشیده می  در  واکة آیا که آن دوم شود می

خـوانشِ آوایـیِ  مطالعـة، اصلی تحقیق حاضـر ةلأمس ،نبنابرای  ماند تغییر باقی می

 ةهمچنـین، مسـ ل فارسـی اسـت. زباندر  یا   ←  تغییر واجیِ 

هـای  واجـی همخـوانهـای آوایـی و شـباهتبررسی اساسیِ دیگر در این تحقیق 

در پایانة هجا در زبان فارسی است. سـوالی کـه در  کامی منر چاکنایی و غلت

 و غلـت  و  هـای آیا چاکنایی این است که ،ابطه مطرح می شوداین ر

 هجـا ةدر پایان هجا رفتار آوایی یکسانی دارند  آیا تغییر آوایی غلت ة در پایان

های چاکنایی در زبـان فارسـی تبعیـت کشش جبرانی همخوان ی مشابه بااز الگوی

  کند یا خیرمی
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 های غلتهمخوانة دربار پیشینة مطالعات آوایی. 2

زبان برای ایجاد یک گرفتگیِ  ةها مستلزم افراشتگی سطپ ارتفاع بدنتولید غلت

ای است ( است. میزان این گرفتگی به اندازه( و یا نرمکامی )کامی )سخت

اما  ،شودمجاور می ةطیف فرکانسی غلت نسبت به واک ةکه موجب تضعیف دامن

که باعث ایجاد ناپیوستگی صوتی در مرز بین این گرفتگی آنقدر زیاد نیست 

آنچه به لحاظ  ،بنابراین (.Stevens, 2000: 487)همخوانِ غلت و واکه گردد 

ها ها و سایر همخوانهای غلت از یک سو و واکهتولیدی باعث تمایز بین همخوان

های شود، میزان گرفتگی دستگاه گفتار است: گرفتگی همخواناز سوی دیگر می

های رسا و به  ها از جمله همخوانها بیشتر است، اما از دیگر همخوانز واکهغلت ا

 .(Hon Hunt, 2009: 16) های گرفته کمتر استویژه همخوان

شناسـان  که برخـی واج آنجاتا  ،ها استها بیشتر شبیه به واکهرفتار آوایی غلت

 کننـدفاده مـیواکه به جای غلت استآوایی از اصطالح نیم ةبرای توصیف این طبق

(Ladefoged & Maddieson, 1996: 108) .رخی وجود هرگونه تمایز آوایـی ب

را رد کـرده و تنهـا  و   ةهـای افراشـتخصوص واکهها، بهها و واکهبین غلت

مـثالً کتفـورد  ،داننـدشان می آوایی را مربوط به رفتار توزیعی ةتفاوتِ این دو طبق

 ,Catford) ای هسـتندهای بسـیار کوتـاه یـا لحظـهها، واکهمعتقد است که غلت

است که فقط تولید آنها از  همان  و  همان  ؛ یعنی (71-72 :2001

 و  ، وی نظـراز ،عبارت دیگـرای تبدیل شده است. به حالت ممتد به لحظه

وند و شـتبدیل می و  های اگر به طور ممتد تولید شوند، به ترتیب به واکه

و  هـای  ای تولید شوند، به ترتیب به غلت اگر به طور لحظه و  برعکس، 

 شوندبدل می (Catford, 2001: 71-72).  واجی رسایی نظامدر چارچوب-

-ها از واکهمیزان رسایی عامل اصلی تمایز غلت ،(Selkirk, 1984) سلکرک بنیادِ
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هـای و واکـه و  های بین غلتکه  معتقد است های افراشته است. سلکرک

  و وجود نـدارد صوتی ـ تولیدیتمایز گونه  چهی (Selkirk, 1984: 124) .

با توجه به بافـت واجـی  و  های  از غلت و  های  تمایز واکه اونظر از 

قبـل از  و  شـود. اگـر شان در ساختمان هجا مشخص مـییتوزیع ییا الگو

درک  و  های دیگر )که رساتر از آنها هستند( قرار بگیرند، بـه صـورت واکه

 شوند.به صورت واکه درک می ،ولی اگر در مرکز هجا قرار بگیرند ،شوند می

ولی ممکـن اسـت  ،هجا است ةهای غلت، اغلب در آغازجایگاه توزیعی همخوان

های غلت این اسـت وانهجا هم قرار بگیرند. مهمترین ویژگی آوایی همخ ةدر پایان

های غلـت، ، یا از واکه به همخوان(V)به واکه  (G)های غلت که گذار از همخوان

بـین عناصـر غلـت و واکـه در یـک هجـا، ناپیوسـتگی  نرم و پیوسته است. یگذار

ای وجود نـدارد و همچنـین تغییـرات صـوتی در دو صوتی قابل مالحظهـ  تولیدی

نـرم و  ،هنگام گذار همخوان غلت به واکه و بالعکسبه ،انرژی ةعد فرکانس و دامنبُ

(. این تغییراتِ نرم ناشی از فعالیت منظم Sun, 1996: 46شود )پیوسته انجام می

های فرکانسـی های بازخوانی دستگاه گفتار یعنی )سازهتارآواها و تحریک فرکانس

 های غلت است. همخوان یصفر تا هشت کیلوهرتز( در بخش ایستا

ها باعث میای بیشتر در تولید غلتحنجرهگرفتگی فوقشناختی، صوتنظر از

ی هاها بیشتر از واکهچون گرفتگی غلت ،کاهش یابد فرکانس اول آنها شود

با توجه به گرفتگی  ها کمتر است. در آنها از واکه F1پس  ،است افراشته

 :Stevens, 2000) کمترین میزان ممکن را دارد F1ها، همزمان عقب زبان و لب

489; Hon Hunt, 2009: 23) ،نوار فرکانس اول در تولید  یپهنا. از سوی دیگر

ها بزرگتر است. حنجره نسبت به واکه فوق ةها به علت گرفتگی بیشتر حفرغلت

هایِ دستگاه گفتار و افت انرژی در این گرفتگی بیشتر باعث مقاومت صوتی دیواره
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های افراشته را در ها و واکهنوار غلت یپهنا استیونس اختال شود. ناحیه می

همچنین،  .(Stevens, 2000: 488) بینی کرده استهرتز پیش 58تا  58حدود 

-میارتعا  کاهش  ةچرخباز ةحنجره در طول مرحل فشار جریان هوای زیرچون 

گفتار  های دستگاهدر اثر مقاومت صوتی دیواره F1نوار فرکانس  یپهنا و یابد

ها ها در مقایسه با واکهانرژی سیگنال و طیفِ فرکانسی غلت ةدامن شود،بیشتر می

 ,Fant, 1962: 1593; Stevens, 2000:494; Hon Hunt) تر استضعیف

های های پایین را )فرکانسانرژی فرکانس ةکاهش دامن استیونس .(24 :2009

تی صو ةهمبست= همخوان غلتGV ( G )های آوایی هرتز( در رشته 8888ـ8

های . طرفداران نظام(Stevens, 2000: 495) داندهای غلت میاصلی همخوان

رژی طیف فرکانسی عامل اصلی شدت ان یبنیاد معتقدند که الگوواجی رسایی

هجا قرار می ةها در حاشیچون غلت ،این اساسها است. برها از واکه غلت تمایز

-به .تر استمجاور ضعیف هایطیف فرکانسی آنها نسبت به واکه ةدامن ،گیرند

ها در مرکز هجا درک میبا رسایی یا بلندای کمتری نسبت به واکه ،دلیلهمین

که فشار  چنین فرض شده استاین، برافزون(. Selkirk, 1984: 122) شوند

باز  ةخیر در شروع چرخأها باعث تبیشتر در تولید غلت ایِحنجرههوای فوق

شود. پیامد صوتی این موج )سیگنال( حنجره می شکل یانحنا ،نتیجهارتعا  و در

 (H2)نسبت به همساز دوم  (H1)همساز اول  ةوضعیت، افزایش اختال  دامن

های افراشته ها بیشتر از واکهدر غلت H1-H2رود انتظار می ،اساساست. براین

با توجه به  (F0) هاغلتة فرکانس پای(. Stevens & Hanson, 2009: 19) باشد

تا حد  F0چون  ،البتههای مجاور کمتر است. دهان از واکه ةی بیشتر حفرگرفتگ

های نوایی ها در بافتها و غلتواکه F0زیادی تابع بافت نوایی است، اختال  

 (.Hon Hunt, 2009: 25) مختلف متفاوت است
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هــای غلــت فارســی در آثــار برخــی صــوتی همخــوانـ  هــای تولیــدیویژگــی

معتقـد اسـت ( 55: 9853ثمره )د بررسی قرار گرفته است. زبانشناسان ایرانی مور

هیچ نوع گرفتگی در مجرا که عبور هوا  های غلت فارسی،که هنگام تولید همخوان

هـا بسـیار شـبیه واکـهها غلت ،وجود ندارد و از این حیث ،را مالزم با سایش سازد

هـای یـد واکـهتولنقطة آغازی برای همان ها غلتآغازی برای تولید  ة. نقطهستند

پس از آن است. بین ایـن  ةواک محل تولید تولید آنها،پایانی  ةو نقط افراشته است

به آن  که دهند آغازی و پایانی، یک یا دو قسمت از زبان تغییر موضع می ةدو نقط

تغییر موضع، تارآواها در حال ارتعـا  و تولیـد  یچون در اثنا شود.گفته میغلت 

درواقـع غلـت آوایـی یـا  ،[w]یا غلت نرمکامی   یکامغلت سخت، هستندواک 

 . دهدتغییر موقعیت می دیگر ةبه واک /u/یا   واکة افراشتهاز  که واکدار است

شـور، روشـن و ، همچنین دربارة بازنمود واجی و آوایی کلماتی مانند قوم ثمره

 . وی معتقـد اسـت کـه ایـن کلمـات در(55: 9853ثمره، ) غیره بحث کرده است

شروع برای  ةنقط هستند که u/ به صورت مرکب ةواک سطپ آوایی حاوی یک

ا ، جایگـاه تولیـد و جایگاه پایـانی  ةمرکب، جایگاه تولید واک ةاین واک تولید

جزو واجگـان زبـان  های دور، در گذشتهکند که وی اشاره می .است  ةواک

یکترین همخوان از نظـر جایگـاه و به نزدتاریخی در اثر یک تحول  کهفارسی بوده 

 →+)ماننـد  تبـدیل شـده اسـت تولیـد، یعنـی همخـوان  ةنحـو

 ؛+→  .)ةگیرد و واک اما گاهی این تبدیل صورت نمی 

 گـردد، ماننـدمرکب به صورت بسیط، گاهی با کشش و گاهی بدون آن تلفی مـی

( →  ؛ →  .)ــر ــیثم ــیپ م ــه ه توض ــد ک ده

آن را در آوانویسـی بـه صـورت  و بـدانیم ای از واج گونـه را واج  چنانچـه

 نویسی به صورت و در واج مشکلی بوجود نخواهد آمد ،نمایش دهیم، 
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قـرار نمـی هـم در تقابل باو در توزیع تکمیلی با یکدیگر هستند  و  زیرا 

همخـوانی در سـه ةوقـوع خوشـکنـد کـه چـون می استداللهمچنین وی  .گیرند

 ةتواند به عنـوان واکـنمی و توالی ممکن نیست زبان فارسی  ییهجا ساخت

بنابراین، عضو دوم این تـوالی بایـد حتمـاً قرار بگیرد،  CVCC یمرکزی در هجا

، به عنوان عضو اول  ، مانند توزیعِ توزیعِ این حالت،در یک همخوان باشد. 

. (55: 9853ثمـره، ) شـودفارسی یافت مـی هایهوفور در واژدوهمخوانی به ةشخو

کـامی و هـای سـختتوان به یک نوع تقارن توزیعی برای غلتاینگونه است که می

مرکـب باشـد، در آن  ةواک اگر  در مقابل، نرمکامیِ زبان فارسی دست یافت.

خواهـد  با مرکزیت  CVCC یآرایی زبان فارسی امروز فاقد هجا صورت واج

دوهمخوانی در هجاهـای فارسـی یافـت  ةمرکب، هرگز خوش ةبود، زیرا پس از واک

از دیـدگاه در زبـان فارسـی   توالی ( معتقد است که9853) ثمرهشود. نمی

مرکب از یک واکـه و یـک آوایی  ةرشتیک مرکب و از نظر واجی  ةواک ، یکآوایی

 .استهمخوان 

شناسی با مطرح  تفاوت واکه و همخوان در آواشناسی و واجدر بحث  سشناحق

در این  و  دهد که عناصر توضیپ می و  کردن دو مثال 

دو واژه از نظر تولید و طبیعـت آوایـی طـوری هسـتند کـه در چـارچوب ضـوابط 

واک آوایی هر دو  ةگیرند، زیرا جوهرها قرار میآواشناسی بدون شک در شمار واکه

 یآوایی در هر دو مـورد بـا آوا ةاین جوهر گویایی، اندامهای از عبور هنگاماست و 

استدالل کرده است کـه تـوالی  ،(9853ثمره ) همچون او شود.ای آمیخته نمیتازه

تواند یک واکة مرکب باشد، بلکـه در زبان فارسی به لحاظ واجی نمی آوایی 

 .(38-56: 9858 ،اسشنحق) ترکیب یک واکه و همخوان است
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و  ا یـ یعنـی  ،های دوگانهدوم واکه عضومحمدی نیز بر این باور است که اری
  یا ،مورد بحث  یدو آوا ،بنابراین ،های تولید یک واکه استدارای تمام ویژگی

هـر یـک از  ،ترتیـبتوان واکه بـه حسـاب آورد و بـدینرا از دیدگاه آواشناسی می

های گفتـار از یـک اندام ةا بر طبق تعریف )حرکت پیوستهای دوصدایی رمجموعه

. (995: 9862یارمحمدی، ) مرکب برشمرد ةتوان واکدیگر( می ةواکه به سوی واک

مرکــب  ةشــش واکــ (F2)و دومِ  (F1)هــای اول تغییــر فرکــانس ســازهوی 

 بار ضبط کـردن  هایی که از یکنگاشت را با استفاده از طیف

گیـری انـدازه ،اسـتدسـت آمـده ههای بایگان، بیت، صیاد، خوی، دو و کوی باژهو

های مورد نظر به لحاظ آوایی مرکبهای این پژوهش نشان داد که واکهکرد. یافته

: 9862 یارمحمـدی،) های آنها از ابتدا تا انتها فرکانس ثـابتی ندارنـداند، زیرا سازه

85). 

 و واکة افراشته  صوتی غلت سختکامی  هایویژگی بررسی با خان جن بی

و  هـای صـوتی ها و تفـاوتشباهت در سه حوزة زمان، فرکانس و دامنة انرژی،

 به دست آورده است. وی نشـان داده اسـت کـه  را در نظام آوایی زبان فارسی

  ةهـا در واکـشباهت زیادی بـا همـین سـازه در F3 و   F1 ،F2های سازه

مقدار سـازهاما به طور کلی،  ،F2از  F3کم  ةو فاصل F1از  F2زیاد  ة: فاصلدارند

 .اسـت ، یعنـی آنبـا متنـاظر  ةقدری کمتر از واک  در غلت F2و  F1های 

شـود. ایـن از میزان انرژی کلی به تـدریج کاسـته مـی در گذار از عالوه براین، 

های دیگر بیشتر ایسه با سازهدر مق F1کاهش میزان انرژی  خصوص دروضعیت به

وجـه تمـایز کـه معتقد است  او.(916ـ919: 9815خان، جنبی) شودمشاهده می

 کـهاسـت  ها نسبت به واکهدر غلت F1 کاهش معنادار انرژیِ واکه از غلت، همین

وی همچنـین نشـان  .استها در تولید غلت زبان ارتفاع و انقباض بیشتر ،علت آن
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یک  است، زیرا  مراتب کمتر از  به ان تولید غلت مدت زمداده است که 

-919: 9815خـان، جنبی) هستند ها آواهای غیرممتدغلت لیممتد است و یآوا

916).   

 ،شـوق و دربارة بازنمایی واجی و آوایی کلماتی مانند قوم نخاجنبیهمچنین، 

 تـار رسـمی و گف در ایـن کلمـات در کـه  اعتقـاد داردبحث کـرده اسـت. وی 

 در تلفـی  کـه همـین حـالیشـود، درتلفی می ه صورت بکارانه محافظه

به صورت اختیـاری کشـیده  شود و به جبران آن ای و سریع حذ  میهمحاور

  مواجـه هسـتیم فرایند کشش جبرانـی ی. یعنی در این بافت، با نوعشود: می

هماننـد هجـا  ةدر پایانـ غلـت  او از نظر ،بنابراین. (918: 9815 ،خانجنبی)

واجی واحد، یعنی کشـش جبرانـی، تبعیـت  یاز یک الگو و  های چاکنایی

هـا که نقش غلت کندمیاستدالل  خانجن. بی(918: 9815خان، جنبی) کندمی

مراتـب ها بـهواکه یعنوان همخوان میانجی برای جلوگیری از التقاها بهو چاکنایی

فرایندهای کشش جبرانـی و درجِ غلـت  ،هاست. از نظر وییشتر از سایر همخوانب

توانند یک ها میها و غلتدر زبان فارسی امروز شواهدی هستند بر اینکه چاکنایی

جنبیبر این اساس، . (918: 9815 خان،جنبی) تشکیل بدهندواحد واجی  ةطبق

واجـی،  ةریف آوایی طبقات عمـد( در تع1968چامسکی و هله )ن، به پیروی از خا

تحـت عنـوان واجـی  ةدر یک طبقـ و  را در کنار  و   هایچاکنایی

 .ه استها قرار دادغلت

های مرکب در هجاهـای شناختی واکه( با بررسی صوت2002مدرسی قوامی )

 سـته ازبان نشان دادهای گفتاری زنان و مردان فارسیدر نمونه کلماتبرِ بازِ تکیه

دهان از وضعیت تولید واکه به  یمجرا  هایواکه تولید که در

هـا را از نظـر توان ایـن تـوالیمی ،اساس دهد و براین ای دیگر تغییر شکل میواکه
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بسـیار  دهان در تولیـد  یآوایی مرکب دانست، هرچند که تغییر شکل مجرا

 رافارسـی مرکـب  هـای( واکه9817، 9831وی در مطالعات دیگری ) اندک است.

و واکـه [, ]ة هدفـهای مرکـب تـکانگلیسی به دو گروه واکه هایواکهمانند 

 ،هدفـههای مرکب تکواکهه است. تقسیم کرد  ةهای مرکب دوهدف

ای از/ به همخـوان  ای طوالنی و یک غلت کوتاه یا بلند و گذار سازهیک هد  واکه

ای از/ به همخـوان یک غلت طوالنی و گذار سازهاز  های مرکب دوهدفهکهدارند. وا

که از بیش از یک هد  مرکب هستند شوند. هر دو دسته به این دلیل تشکیل می

تـوان آن را دوم اسـت کـه مـی ةاند، اما تنها دستای تشکیل یافتهو یک گذار سازه

 دوگانه نامید. ةواک

های ساده فارسی را به دو دستة کوتاه و که( همچنین وا9817) مدرسی قوامی

ای ای کوتـاه و گـذار سـازههای کوتاه یک هد  واکـه واکهبلند تقسیم کرده است. 

ای طوالنی های بلند از یک هد  واکهطوالنی از/ به همخوان دارند. در مقابل، واکه

هـای اکـهتمـایز و ین،شوند. بنـابراای کوتاه از/ به همخوان تشکیل میو گذار سازه

کوتاه و بلند تنها در دیر  کلی آنها نیست، بلکه تفاوت در نسبت زمـانی هـد  و 

   ای است.گذار سازه

 شناسی تحقیق. روش3

شناسی آزمایشگاهی انجام شده است. برای این منظور این تحقیق در چارچوب واج

 ،سهای تحقیـق انتخـاب شـدند. سـپهایی متناسب با سواالت و فرضیهداده ،ابتدا

ها را در محیط آزمایشـگاهی تولیـد کنندة بومی فارسی معیار، دادهتعدادی شرکت

پارامترهای صوتی هد ، آنگونـه کـه در پیشـینة مطالعـات کردند. در مرحلة بعد، 

 ،سـپس شدند. گیری اندازه هابر روی داده اند،های غلت مطرح شدهآوایی همخوان
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اری، تحلیل استنباطی شده و بر مبنای نتایج افزار آمشده در نرمگیریمقادیر اندازه

 ها بحث شده است.به دست آمده دربارة میزان اعتبار فرضیه

 کنندگان تحقیقها و شرکت. داده9ـ 3

هجـایی اسـت  تک ةجفت کلم 95کلمه به صورت  52شامل  تحقیقهای این داده

هر جفت کلمه، (. در 9در مرکز هجا قرار دارد )جدول   ةواک آنهاکه در تمامی 

دوم دارای  ةو کلمـ ()مثـل قـم CVC اول دارای سـاخت هجـایی  ةکلم

هجا در این گروه اخیر در سـطپ  ةاست که عضو اول پایان CVCCساخت هجایی 

ـ  ، همخوان سایشی لبـیشناسان فارسیواجهای  بازنمود واجی، مطابق با استدالل

 در بازنمایی آوایـی بـه صـورتکه  () مثل قوم ،است دندانی واکدار 

 این تحقیق، کلمات نـوع اول را بـه صـورت  ةدر ادامشود. ظاهر می/cc/  و

بر آن  گانسعی نگارند .داده شده استنشان  //کلمات نوع دوم را به صورت 

در بعضـی مـوارد  چونهای کمینه برای این تحقیق انتخاب شود، اما بود که جفت

از کلمـاتی بـا حـداکثر شـباهت آوایـی اسـتفاده  ،فت نشدمناسبی یا ةجفت کمین

 و زن پـنج شامل فارسی، بومی گویشور ده حاضر، پژوهشِ کنندگانشرکتگردید. 

 متوسـطِ. کردندمی تکلم امروزی تهرانی فارسی لهجة به همگی که بودند مرد پنج

 که است ذکر شایان. بودند سال 27 تا 57 سنی بازة در و 87 کنندگانشرکت سنِ

 .نداشتند اطالعی آزمایش هد  و موضوع از کنندگانشرکت از هیچیک
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 CVCCو  CVC اخت هجاییتحقیق شامل دو دسته کلمات با سهای داده (:9جدول )

کلمات با 

ساخت 

هجایی 
CVC 

 بازنمایی

 آوایی

 بازنمایی

 واجی

کلمات با 

ساخت 

هجایی 
CVCC 

 بازنمایی

 آوایی

 بازنمایی

 واجی

   شوق   شُل
   لوح   لُر
   حوض   حُر
   قول   غُل
   خو    خُرخُر
   قوم   قم
   دور   دُر
   لحو   هُل
   جور   جُل
   شور   شُر
   غور   قُر
   فوت c c فُک

 ثابـت جملـة در همگی اند،شده داده نشان 9جدول  در که شده انتخاب کلماتِ

 ترتیبی با و نامنظم شکل به سپس جمالت. دشدنقرار داده  «علی گفت ... دوباره»

 . گرفتند قرار کنندگانشرکت اختیار در و شده چینش تصادفی

. شـد انجـام اضافی صدای گونه هیج بدون و آرام کامالً محیطی در هاداده ضبط

 و طبیعـی صـورت بـه بـار  کی کدام هر را جمالت شد خواسته کنندگان شرکت از

 از هـاداده ضـبط بـرای. بخواننـد جملـه هـر بـین وتاهک مکثی با معمولی، سرعت

پـرت  افـزار نرم در هـا داده. شـد اسـتفاده مناسـب فرکانسـی پاسـخ با میکروفونی

 .شدند سازی ذخیره .txt های فایل صورت به و ضبط (7،5،85ی  )نسخه
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 هاو تحلیل آوایی داده گیری. اندازه2ـ3

 پهنـای و F2 و F1 هایسازه رکانسف کل، انرژیِ دامنة دیر ، صوتی پارامترهای

 گیری انـدازه و تحلیـل بـرای. شدند گیری اندازه ها داده روی بر B2و  B1 نوارهای

 استفاده ،(5893)بورزما و وینینک،  28/8/6پرت، ویرایش  افزار نرم از پارامترها این

 نگاشـت طیف و آوایـی سـیگنال روی بـر همزمـان به طور هاگیریاندازه همة. شد

 .شد امانج

دوم و نـوع  (/cc/کلمات اعـم از کلمـات نـوع اول )در تمامی جفت  ةواک

(// بر روی )دهی شدند. بـرای انـدازه نگاشت برچسب سیگنال آوایی و طیف

زمـانی بـین اولـین  ةکلمات هد  آزمایش، فاصـلدر جفت ة واک گیری دیر ِ

نگاشت تـا آخـرین  در طیف F2 نوار فرکانسی یقوی بر روی پهنا چاکناییِ تناوبِ

قوی بر روی همـین سـازه فرکانسـی محاسـبه گردیـد. فرکـانس  کناییِاچ تناوبِ

کـل بـه  انـرژیِ ةو دامنـ B2و  B1هـا  نوار این سـازه ای، پهنF2و  F1های  سازه

 ةگیری متوسط مقادیر این پارامترها در طول دو نیمصورت خودکار از طریق اندازه

گیری و با یکدیگر  اندازه // و /cc/ در کلمات  ةواکپایانی نیمة آغازی و 

 در جفت کلماتِ  ةتظاهر آوایی واک ةمقایسه شدند تا امکان بررسی دقیقتر نحو

 هد  فراهم گردد.

 و( 38-56: 9858) شـناسحـق ،(55: 9853) ثمـره هـایاسـتدالل بـا مطابق

 دلیـل بـه  آوایـی کلمـات روساخت در ( 918: 9815) خان جن بی

 .شـودمـی گرفتـه درنظـر  گونـة واج و داشـته غیرواجـی موضـع ناقص، توزیع

 خانجنبی عالوه،به. است // زیرساخت واجی این کلمات به صورت ،بنابراین

 است کرده بحث( آزمایشگاهی نه و) گرایانهبرداشت توصیفِ کی اساس بر( 9815)

 الگـوی از هجـا پایانة در  و هایناییچاک مانند  در  غلت که
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 جبرانـی کشـش خان )همـان(، جن بی نظر از. کند می تبعیت جبرانی کشش واجی

 حذ  ای تضعیف که معنا این به است اختیاری فرایند کی  غلت از پیش واکه

 ًچاکنـایی هـایهمخوان اما ،شودنمی همراه قبل ةواک جبرانی کشش با لزوما 

 خـود از پـیش  واکة اجباری کشش باعث هجا پایانة در تضعیف ای حذ  صورت در

 ، آوایـی های صـورت از کیـ هـر خـان جن بی نظـر از ،بنابراین. شوند می

: با هر درجه( ای از فعالیت غلت نرمکـامی،) : ایـ و  

معتقـد اسـت  خان جن بی ،بیان دیگر هستند. به // کلمات صحیپ های تلفی

 بـه  آن در کـه اسـت  تـوالیشـامل  //که صورت آوایی کلمات 

 تـا  غلـت کامـلِ یعنـی فعالیـتِ صفر از) مختلف درجات از پیوستاری صورت

 درجـات از پیوسـتاری صـورت بـه  و تضـعیف( کامل یعنی حذ  درصد 988

 بـا // اتکلمـ آوایـی نحـوة تظـاهر از خـوانش این. شود می کشیده مختلف

 در( 5885) خـان جن بی و صـادقی (،9831، صادقی )(5888) خان جن بی دیدگاه

 هماهنـگ اسـت  و  هایچاکنایی مجاورت در واکه جبرانی کشش با رابطه

 و تضـعیف هجا پایانة در مختلف درجات به چاکنایی های همخوان آن اساس بر که

 بیشـتر چاکنـایی الگـوی فعالیـت قدر هر. شودمی کشیده قبل ةواک آن جبران به

 تغییر این. شودمی فزودها قبل ایِ واکه الگوی فعالیت اندازه همان به شود، تضعیف

 همسـازها انـرژی دامنة ای پایه فرکانس الگوی تغییر حاصل آوایی، سطپ در مدرج

: 9831 صـادقی،؛ 781: 5888 خان،جنبی) است آوایی سیگنال فرکانس حوزة در

   .(71: 5885 خان، جن بی و صادقی ؛68
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 یج. نتا4

را کـه توسـط  «لُر/ لـوح»و  «شُل/ شوق»نگاشتِ کلماتِ طیف 5و  9های شکل

محـدودة زنجیـرة  دهنـد.نشان می ند،اتولید شدهدو گویشورِ آزمایش )ب.م. و ر.ا.( 

اند. ایـن محـدوده بـرای  نشان داده شده ،پر ها با دو خطِ آوایی هد  در این شکل

شامل توالی آوایی   /covc/و برای رشتة آوایی شامل واکة  /coc/وایی رشتة آ

  است. محـدودة متنـاظر بـا سایشـی واکـدار//  در تـوالی آوایـی//  بـا

ها دو واقعیت صوتی مهـم را در رابطـه بـا  چین مشخص شده است. این شکل خط

در  //آنکـه  دهنـد. اولنشان مـی /covc/ساختار فرکانسی رشتة آوایی کلمات 

های صـوتی یـک همخـوان سایشـی اسـت.  فاقد ویژگی  /covc/های آوایی رشته

هرتـز  8888هـای بـاالی  میزان انرژی بـر روی فرکانس ،شود که مشاهده میچنان

در  // بـرای در یک حد کمینه است. برعکس، توزیع انرژی /covc/در   //برای

هرتز متمرکز شده و سـاختاری  8888های پایین  این رشتة آوایی بر روی فرکانس

شـده  با واکة قبلی، یعنی  //ای دارد که باعث شباهت بسیار زیاد کامالً سازه

به لحاظ الگوی توزیع انـرژی  /covc/در   //دهد که است. این واقعیت نشان می

 عنصـر یـک و تظاهر صوتی نزدیک بـه یـک واکـه دارد ،بر روی نوارهای فرکانسی

قبل به حدی است کـه نمـی //گونه است. شباهت این عنصر به واکة واکه آواییِ

هـا بـه راحتـی آنهـا را از  توان با استفاده از الگوی توزیـع انـرژی بـر روی فرکانس

بـه  /covc/در  // کـه تظـاهر صـوتیآن اسـت  نکتة دیگریکدیگر متمایز کرد. 

شـده اسـت کـه  قبل، باعـث //گونه، شبیه به واکة صورت یک عنصر آوایی واکه

نظـر برسـد. بیشـتر بـه /coc/از طولِ همین واکـه در  /covc/در  //طول واکة 

 /covc/در  // برای ها کیفیت توزیع انرژی و میزان انرژی روی فرکانس ،بنابراین

نگاشـت بـه  بـر روی طیف //آنقدر به واکة قبل شباهت دارد که رشـتة آوایـی 
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هـا  رسد. شباهت زیاد توزیع انرژی فرکانس نظر میکشیده به //صورت یک واکة 

  //قبل دو احتمال را در رابطه با تظاهر آوایـی //و واکة  //در سایشی واکدار 

در روسـاخت آوایـی رشـتة واجـی   //سـازد. اول آن کـه مطرح مـی /covc/در 

/covc/ بـر  شـده اسـت؛ تـر از زنجیرة آوایی حذ  شده و واکة قبل از آن کشیده

در  //شـود. دوم آن کـه  ظـاهر مـی //بـه صـورت واکـة  فرض،  اساس این

/covc/  به صورت غلت نرمکامی ساختار صوتی مشـابهی بـا واکـة قبـل  که

 دارد، تظاهر یافته است. 

 
  س. م. گویشور )راست( تولید شده توسط ]شوق[و )چپ( ]شل[نگاشت کلمات طیف (:9)شکل 
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 )راست( تولید شده توسط گویشور ق. ک.  ]لوح[و )چپ(  ]رلُ[نگاشت کلمات طیف (:2)شکل 

هـا و  سـازه نـوار یپهنـاو  فرکـانس تغییراتِتر الگوی  با بررسی دقیق ،در ادامه

آنها در محدودة زنجیرة آوایی هد  آزمایش، میـزان اعتبـار  همچنین دامنة انرژی

صـوتی در پیشـینة  های کنیم. مطابق با یافته ها را بررسی می هر یک از این فرضیه

مطالعات مربوطه، فرضیة اول در صورتی معتبر است که مقادیر فرکـانس و پهنـای 

ها برای نیمة آغازی و نیمة پایـانی  های فرکانسی و دامنة انرژی این سازه نوار سازه

تفـاوت  /coc/با مقادیر این پارامترها برای همـین واکـه در  /covc/در  //واکة 

بـه  /covc/در  //. در مقابل، فرضیة دوم مبنـی بـر تظـاهر معنادار نداشته باشد

در شرایطی معتبر خواهد بود کـه مقـادیر پارامترهـای  صورت غلت نرمکامی 

بـا مقـادیر ایـن  /covc/در  //صوتیِ مورد نظر برای نواحی پایانی توالی آوایی 

داری بـا عنـابـه طـور م /coc/در  //پارامترها برای همین نـواحی زمـانی بـرای 

به  /covc/در  //به طور مشخص، در صورت تظاهر آوایی یکدیگر متفاوت باشد. 

هـای  رود مقادیر فرکـانس سـازه مطابق با فرضیة دوم، انتظار می صورت غلت 
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F1  وF2 ها در نیمـة پایـانی تـوالی آوایـی  و همچنین دامنة انرژی سازه//  از

بـه طـور معنـاداری  /coc/در  //ی واکة مقادیر همین پارامترها برای بخش پایان

ها بـرای همـین محـدودة زمـانی در  برعکس، مقادیر پهنای نوار سازه و کمتر باشد

 به طور معناداری بیشتر باشد. /coc/در  //از  //توالی آوایی 

 هاو پهنای نوار سازه فرکانس. 9ـ4

 B2و  B1ارهای نوی و پهنا F2و  F1های ای فرکانس سازهنمودار جعبه 8شکل 

 تمــامیبــرای  /covc/و  /coc/در   ةواکــ و پایــانی آغــازی ةرا در طــول نیمــ

شـود در طـول نیمـة مـیچنانکه مشاهده  دهد.کنندگان آزمایش نشان می شرکت

نـوار  یها و پهنـاتغییر فرکانس سازه یای از نظر الگو مالحظه تفاوت قابلِآغازی، 

ة نیمـ در طـولامـا  ،شـودمشـاهده نمـی /covc/و  /coc/در   ةآنها بین واک

 B2و  B1کـاهش و مقـادیر  /covc/در   ةبرای واک F2و  F1مقادیر  ،پایانی

   .است افزایش یافته در همین رشتة واجی  برای
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 ةرا در طول نیم B2و  B1نوارهای  یو پهنا F2و  F1های ای فرکانس سازهنمودار جعبه(: 3شکل )

 کنندگان آزمایش شرکت تمامیبرای  /covc/و  /coc/در   ةواک و پایانی آغازی
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نوار آنها در طـول  یها و پهنارکانس سازهکه فدهد درحالینشان میاین نتایج 

، تغییرات محسوس و منظمی را نشان نمـی/coc/در   ةمدت زمان تولید واک

در   ةهمـین پارامترهـای فرکانسـی در طـول مـدت زمـان تولیـد واکـ ،دنده

/covc/ د، به طوری که نکنتغییر میF1  وF2 پایـانی ایـن واکـه  ةدر طول نیمـ

و  B1کـه  درحالی ،ابنـدیای کاهش میمالحظه آغازی به طور قابلِ ةنسبت به نیم

B2 ابند.یطی همین مدت زمان افزایش می 

 ةبا مشاهدات مکرر برای محاسب را t-testآماری  ونخالصه نتایج آزم 5 جدول

در  B1- B2نـوار  یو پهنـا F2و  F1نادار بودن اختال  مقـادیر پارامترهـای مع

دهـد. نشـان مـی /covc/و  /coc/در   ةپایانیِ واکـ نیمة آغازی و ةطول نیم

یـک از  هـیچ اخـتال  میـانگین مقـادیرِ کـهحاکی از آن اسـت نتایج بدست آمده 

در  /covc/و  /coc/در   ةبین واکـ B2و  B1و  F2و  F1پارامترهای صوتی

اما اختال  میانگین مقـادیر ایـن پارامترهـا  ،آغازی واکه معنادار نیست ةطول نیم

پارامترهـا تمـامی  بـرایپایـانی  ةدر طول نیم /covc/و  /coc/در   ةبین واک

 معنادار است.

 

 رامترهایبرای محاسبه معنادار بودن اختال  مقادیر پا t-testآماری  ونخالصه نتایج آزم (:2)جدول 

F1  وF2 نوار  یو پهناB1- B2 ةواکو پایانی آغازی  ةدر طول نیم   در/coc/  و/covc/ 

 محدوده زمانی پارامتر صوتی tمقدار  درجه آزادی سطپ معنادری

.845 238 .195 F1 

 F2 439.- 238 661. نیمه آغازی
.283 238 -1.076 B1 
.863 238 .172 B2 

p<0.001 238 5.133 F1 

 p<0.001 238 4.865 F2 نیمه پایانی
.008 238 -2.687 B1 

p<0.001 238 5.232 B2 
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 انرژی ةدامن .2ـ4

و  آغـازی ةفرکانسـی را در طـول نیمـ انرژی طیـفِ ةای دامننمودار جعبه 2شکل 

کنندگان آزمایش نشـان  شرکت تمامیبرای  /covc/و  /coc/در   ةواک پایانی

 انـرژی طیـفِ ةکلی توزیع مقـادیر دامنـ یالگو ،شوداهده میچنانکه مشدهد. می

ها تفـاوت آغازی واکه ةنیمطول در  /covc/و  /coc/در   ةفرکانسی برای واک

بـرای انـرژی  ةمقـادیر دامنـ، پایانی ةدر طول نیم، اما محسوسی با یکدیگر ندارند

بـه طـور  /coc/در   ةدر مقایسه بـا واکـ /covc/در ة واکطیف فرکانسی 

های فرکانسـی  انرژی سازه ةکه دامن درحالیاین اساس، بر توجهی کمتر است.  قابلِ

ثابـت اسـت، امـا  در طول مدت زمان تولید ایـن واکـه تقریبـاً/coc/ در  ةواک

در بخش پایانی واکه، به طور  /covc/در   ةصوتی برای واک مقادیر این پارامترِ

   واکه کمتر شده است. یتوجهی نسبت به ابتدا قابل

 ةبا مشاهدات مکرر برای محاسب را t-testآماری  ونخالصه نتایج آزم 8 جدول

 آغـازی و ةدر طول نیمـدامنة انرژی طیف فرکانسی معنادار بودن اختال  مقادیر 

 کـه دهد دهد. نتایج نشان میمی نشان /covc/و  /coc/در   ةپایانیِ واک نیمة

و  /coc/در   ةواکـ دامنـة انـرژی طیـف فرکانسـی رِاختال  میـانگین مقـادی

/covc/ اما اختال  میانگین مقادیر این  ،آغازی واکه معنادار نیست ةدر طول نیم

 پایانی معنادار است. ةدر طول نیم /covc/و  /coc/در   ةواک برایپارامتر 

انرژی  ةدن اختال  مقادیر دامنمعنادار بو ةبرای محاسب t-testآماری  زمونخالصه نتایج آ (:3)جدول 

 /covc/و  /coc/در   ةپایانی واک نیمة و آغازی ةنیمطول در 

 محدوده زمانی tمقدار  درجه آزادی سطپ معنادری

 نیمه آغازی 831.- 238 407.

p<0.001 238 5.309 نیمه پایانی 
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در   ةواک و پایانی ازیآغ ةدر طول نیمفرکانسی  انرژی طیفِ ةدامنای نمودار جعبه (:4شکل )

/coc/  و/covc/  کنندگان آزمایش شرکت تمامیبرای 
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 . دیرش3ـ4

بـرای تمـامی  /covc/و  /coc/در  را  ةای دیـر  واکـنمودار جعبـه 7شکل 

 ةواکـدیر  که  بیانگر آن است شکل این دهد.کنندگان آزمایش نشان می شرکت

  در/covc/ ةاکاز و ایبه طور قابل مالحظه   در/coc/ نتایج بیشتر است .

و  /coc/در   ةواکـدیر  مقادیر  اختال  میانگینِنشان داد که  t-test ونآزم

/covc/ با یکدیگر معنادار است (t(238)= -11.79, p<0.001) . 

 
 کنندگان آزمایش برای تمامی شرکت /covc/و  /coc/در   ةای دیر  واکنمودار جعبه (:5شکل )

 گیرینتیجه. 5

کلماتی مانند  واجیِ بازنمودمطالعات فارسی چنین بحث شده است که  ةدر پیشین

است کـه در روسـاخت  شامل توالی واجی به صورت ، شوق، حول، شور، دور

غلـت نرمکـامی  . چنین استدالل شـده اسـت کـهشودتبدیل می  w آوایی به

  بر خال  غلت سختکامی بان فارسی نقش تمایزدهندگی در نظام آوایی ز
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در مواضع واجی ناقص است؛ یعنی ایـن همخـوان در آغـاز و زیرا توزیع آن  د،ندار

 ،پایان کلمات فارسی تظاهر آوایی ندارد و تنها در تعداد معدودی از کلمات فارسی

 در ایـن کلمـات تظاهر  ،روشود. از اینمیظاهر   ةبعد از واکآن هم فقط 

 .  تلقی شده است ای از واج  گونه واجوان به عن صرفاً

دیگری را نیز در این زمینـه مطـرح کـرده اسـت و آن ایـن  ةخان فرضیجنبی

ــت نرمکــامی اســت کــه ــی کلمــات   غل ــد  /covc/در روســاخت آوای همانن

کلی از زنجیرة آوایی حذ  شـده و بـه های چاکنایی در پایانة هجا، گاه به همخوان

 بـه  wشود که در این حالـت قبل از آن کشیده می جبران آن واکة 

واجـی واحـد بـین غلـت  یقائل به وجـود الگـو . این فرضیه اساساًگرددتبدیل می

هجـا اسـت کـه بـر اسـاس آن  ةدر پایان و  های و چاکنایی نرمکامی 

 یـا ثبـاتهجا به علت عـدم  ةدر پایان های چاکنایی و غلت نرمکامی همخوان

 ةواکـ ،شوند و به جبران این حذ  کلمات حذ  می ة آواییپایداری آوایی از زنجیر

( کشیدگی واکة ناشـی از 918: 9815خان )جنبی ،البته شود.قبل آنها کشیده می

 نظـر گرفتـه اسـت،بان فارسـی را فراینـدی اختیـاری درحذ  غلت نرمکامی در ز

ای چاکنـایی در پایانـة هجـا در هـکه کشیدگی واکه در اثر حذ  همخواندرحالی

زبان فارسی فرایندی اجباری است که عدم اِعمال آن موجـب غیردسـتوری شـدن 

خـان، جـن؛ صادقی و بی785: 5888خان، جنشود )بینظر می صورت آوایی مورد

 (.651: 5899؛ صادقی، 71: 5885

 شـده درهـای واجـی مطـرحبرای بررسی میزان اعتبار فرضیه تحقیق حاضردر 

، و شوق، حول، شـورپیشینة مطالعات فارسی دربارة روساخت آوایی کلماتی مانند 

در ایـن کلمـات، آزمـایش تولیـدی انجـام  نحوة تظاهر آوایی غلت نرمکـامی 

دو دسته کلمه به عنـوان کلمـات هـد  تحقیـق انتخـاب دادیم. در این آزمایش، 
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و   ،ننـد ما ،/coc/ ایبا ساخت زنجیـرهکلمات  از دستهیک شدند. 

 کمینـة همـان کلمـات بـا سـاخت  های کمینه یـا نیمـه جفت یگرد ةو دست

تحلیل آوایی داده برای .vو v ، vمانند  ،/covc/ای  زنجیره

در روسـاخت آوایـی  // را بـا /covc/در روساخت آوایی کلمات  //، توالی ها

در مشاهداتِ صوتیِ اولیـه مشـخص شـد ردیم. مقایسه کبا یکدیگر  /coc/ کلماتِ

-]گونـه ) ساختار صوتی مشابه یک عنصر آوایـی واکـه /covc/در کلمات  //که 

cons]یعنی توالی  ؛( دارد//  در روساخت آوایی کلمات/covc/  اساسـاً تـوالی

کشیده( یا  [o]واکه )یعنی واکة  + واکه بلکه توالی ،همخوان سایشی نیست + واکه

تر جهت تعیـین  های دقیقانجام بررسی ( است. برای[]غلت نرمکامی ) + واکه

ایـن کـه آیـا ایـن و  /covc/ در پایان کلمـاتِ [cons-] آواییِ عنصراین  ماهیت

بـا  ایواکـه(، 1968بنیـاد چامسـکی و هلـه )عنصر آوایی، مطابق با نظام مشخصه

لـت نرمکـامی اسـت و یـا غ [vocalic, -consonantal+]های آوایـی مشخصه

 هـای آوایـیبـا مشخصـه [-vocalic, -consonantal]،  الگـوی تغییـرات

هـای زمـانی هـد ِ  ها را در طول محدوده فرکانس، پهنای نوار و دامنة انرژی سازه

 دیـر ،صـوتی شـامل  بـرای ایـن منظـور چهـار پـارامترآزمایش بررسی کردیم. 

طیـف  انـرژی ةامنـو دB2  و B1 نوارهـای یو پهنـا F2و  F1های فرکانس سازه

 ةیعنـی نیمـ ،مجـزا زمـانی ةانتخاب شدند. این پارامترها را در دو ناحیـ فرکانسی

 گیری کـردیم. اندازه /coc/در  // و /covc/در  //یِ توالی پایان ةآغازی و نیم

و  F2و  F1هـای که مقادیر فرکـانس حالیهای فرکانسی نشان داد درایج تحلیلنت

در   ةآغـازی واکـ ةدر طـول نیمـ اهـاین فرکـانس B2و  B1 هاینوار یپهنا

/coc/  و/covc/ اما مقادیر ایـن پارامترهـا در  ،با یکدیگر تفاوت معناداری ندارند

 یک از هر به این صورت که مقادیرِ ،با یکدیگر متفاوت استواکه پایانی  ةطول نیم

کمتر و  cocر د  ةاز واک /covc/در   ةبرای واک F2و  F1 های سنفرکا
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بیشـتر  cocاز  covcها بـرای این فرکانس B2و  B1 هاینوار یپهنا مقادیرِ

 ةشـان داد کـه در طـول نیمـنانرژی طیف فرکانسـی  ةاست. نتایج مربوط به دامن

بـا  /covc/و  /coc/در   ةآغازی، متوسط شدت انرژی طیـف فرکانسـی واکـ

 ةصـوتی در طـول نیمـ ادیر ایـن پـارامترِولی مق ،یکدیگر اختال  معناداری ندارند

عـالوه، بـه کمتر است. /coc/در  به طور معناداری از  covcدر  پایانی 

  ةاز واکـ /covc/در کلمات   ةنتایج بدست آمده نشان داد که دیر  واک

 .به طور معناداری بیشتر است /coc/در کلمات 

 با سـاخت واجـیبا صورت آوایی کلمات این نتایج دو واقعیت مهم را در رابطه 

/covc/  های کاهش فرکانس سازهاول آن که  ؛دهدنشان میF1  وF2  و افزایش

 ةدامنـ ةمالحظـ کـاهش قابـلِ ها و همچنـیناین سازه B2و  B1های نوار یپهنا

ید این واقعیت است که ؤم ،covcدر   ةواک یانرژی طیف فرکانسی در انتها

کـه حالیدر ،این اساس تولید شده است. بر که غلت نرمکامی این وا یدر انتها

انـرژی در  ةفرکـانس و دامنـبه لحاظ الگـوی  cocدر   ةفرکانسی واک طیفِ

 ةفرکانسی واک ثباتی دارد، طیفِ طول مدت زمان تولید این واکه وضعیت پایدار و با

  درcovc  ةهای طیفی واکشاخصهشامل گذار از  نیمة آغـازی ایـن  در

 دومنکتة . در نیمة پایانی آن است غلت نرمکامی  های طیفیِبه شاخصهواکه 

نشان می اساساً /coc/در  نسبت به  /covc/در   ةبیشتر واک آنکه دیر ِ

فاقـد تظـاهر آوایـی کامـل بـه صـورت  covcدر  دهد که غلت نرمکـامی 

در   ةواکـانتهـای در  بیـان دیگـر،  به .است یاصلی غلت نرمکام ةگون واج

covc ،خفیــف یــا  ةتظــاهر آن بــه صــورت یــک گونــ ولــی تظــاهر آوایــی دارد

 شده است. تضعیف
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ایـن زنجیـرة آوایـی در   ةواکـ با کشش بیشـتر covc در ضعیف ت

از  covcدر   ةواکـبخـش پایـانی در  بـا تضـعیف  رابطه مستقیم دارد.

شـود. کـام کاسـته مـیهـا و نـرمای در دو ناحیـة لـبحنجـرهی فوقمیزان گرفتگ

سـازی بـرای تولیـد از حالـت واک الگوی تنـاوب چاکنـایی بـرای همچنین، 

ایـن  .هـدد سازی بـرای تولیـد واکـه تغییـر شـکل میهمخوان غلت به حالت واک

سـازی حنجـره باعـث واک یالگـوهندسی حفرة دهان و شکل در  ات اندکتغییر

مقادیر  ،شودتوجهی تقویت  ها تا حدود قابلِانرژی برای فرکانس نةود که دامشمی

تر شـود.  ها تا حدی باریک ها تا حدی افزایش یابد و پهنای نوار سازه فرکانس سازه

و  ة بـه واکـ لت برایند تمامی این تغییراتِ صوتی، شباهت آوایی بیشتر غ

 .است covcای  با ساخت زنجیره یتدر کلما  ةواکبیشتر دیر   در نتیجه

فعالیت غلـت نرمکـامی  کند که بر اساس آن ای حمایت می از فرضیهاین نتایج 

  در پایان کلماتcovc تـر قبـل کشـیده ةتضعیف شده و به جبران آن واک

غلت نرمکـامی فرضیة دیگرِ مطرح شده در تحقیق حاضر مبنی بر آن که  شود.می

  درcovc قبلی کشیده مـی ةور کامل حذ  شده و به جبران آن واکبه ط

 ،شـود( تلفی می به صورت  covcدر    توالی واجیشود )یعنی اینکه 

 ژوهشی به دست آمده مطابقت ندارد.های پ با یافته

هجـا نیـز  ةدر پایانـ و  هـای چاکنـایی آوایی برای همخوان گویاین ال

؛ صـادقی و 9831؛ صـادقی، 5888خـان،  جـن )بی پیشین افتد. مطالعاتِاتفاق می

هجـا بـه  ةهای چاکنایی در پایانـنشان داده است که همخوان( 5885خان،  جن بی

 ،شـود. بنـابراینتـر مـیقبل کشـیده ةدرجات مختلف تضعیف و به جبران آن واک

ها  ( مبنی بر آن که چاکنایی9815خان ) جن نتایجِ تحقیقِ حاضر با تأیید ادعای بی

که کند  توانند یک طبقة واجی واحد تشکیل دهند، ثابت می های فارسی می و غلت
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 یواجی واحـد یهجا از الگو ةدر پایان کامی مهای چاکنایی و غلت نرهمخوان

های چاکنایی هجا از میزان فعالیت همخوان ةدر پایانکه طبق آن  کنندپیروی می

شـود. کـاهش فعالیـت ایـن  کاسته مـی توجهی  به طور قابلِ و غلت نرمکامی 

حنجـره و در نتیجـه افـزایش شـدت  سازیِواک ویتغییر الگ یها به معناهمخوان

 قبل است. ةکه پیامد آن افزایش دیر  واک صوتی است موجِ انرژیِ
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