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Glottal Stops and Glottalized Vowels in Persian: A 

Reply to Navab Safavi et al 

Ali Pirhayati  Ph.D. in Linguistics, Tehran University, Tehran, Iran  

Abstract 
In their article in Elm-e Zaban (Volume 7, Issue 11) titled “Acoustic Analysis 

of Glottal Stop Occurrence before Initial Vowels in Persian Words”, Navab 

Safavi et al report the findings of their research on the acoustic features of the 

glottal stop before the word-initial vowels in the Persian language and try to 

answer the question whether this sound is a phoneme or not. The research is 

based on the recorded pronunciation of some non-words with the CVCV 

syllable structure and also 30 Persian words with word-initial glottal stops (or 

“vowels” as the authors argue). The authors suggest that the criteria for the 

existence of the glottal stop consonant in the word group are not verified and 

conclude that a full glottal stop with the characteristics of a consonant does 

not exist before the word-initial vowels in the Persian language. It seems that 

this acoustic research suffers from weaknesses in terms of assumptions, 

critique of previous studies, methodology, conclusion, and references. The 

most serious weakness is the confusion between the realms of phonology and 

phonetics, and the lack of distinction between the status and characteristics of 

the two branches of linguistics. This reply takes up a number of phonological 

and methodological issues which challenge the main conclusions of the 

authors. 

Keywords: Glottal stop, Glottalization, Syllable structure, Acoustic 

phonetics. 
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 نایيچاک انسدادی رخداد شناختيصوت بررسي» مقالة بر نقدی
  «فارسي زبان واژگان در آغازین واکة از پيش

 ایران تهران، تهران، دانشگاه شناسی،زبان دکتری آموختهدانش    علی پیرحیاتی

 چکیده 
 با( 1177 تابستان و بهار) زبان علم نشریة یازدهم شمارۀ در که ايمقاله در( 1177) همکاران و صفوي نواب
 منتشر "فارسي زبان واژگان در آرازین واکة از پيش چاکنایي انسدادي رخداد شناختيصوت بررسي" عنوان

 آرازین هايواکه از پيش چاکنایي بسو آکوستيکِ هايویژگي به راجع خود پژوهش گزارش به اسو، شده
 جایيه وساخ با ناواژه تعدادي دومِ و اول هجاي تلفظِ بررسي برپایة پژوهش این. اندپرداخته فارسي زبان در

CVCV ريگينتيجه. اسو شده انجام پرت افزارنرم از استفاده با فارسي واژۀ سي اولِ هجاي همچنين و 
 عنوانبه ا،هواکه از پيش ناقص انسداد به توجه با چاکنایي، انسدادي همخوان که اسو آن پژوهشگران اصلي

 واکة هايویژگي از ها،واژه این رد چاکنایي بسو و ندارد وجود فارسي هايواژه ابتداي در مستقل واج
 وشر پيشين، هايپژوهش نقدِ ها،فرضپيش نظر از مذکور مقالة رسدمي نظر به. رودمي شمار به آرازین
 و آواشناسي حوزۀ دو آن، در خصوصاً و اسو اشکاالتي دچار ارجاعات و منابع و گيري،نتيجه تحقيق،

 اضرح یادداشو در. اسو شده خلط یکدیگر با حوزه دو این زا یک هر هايویژگي و جایگاه و شناسي،واج
 .پردازیممي مذکور مقالة ضعب نقاط بررسي به

  .آکوستیک آواشناسی هجایی، ساخت شدگی،چاکنایی چاکنایی، بستها: کلیدواژه
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 مقدمه. 5
نظر در بررسي جایگاه بسو چاکنایي در نظام آوایي زبان فارسي همواره با بحث و اختالف

شود که اسو. بخشي از اختالفات به ماهيو کلي این آوا مربوط مي ميان محققان همراه بوده
ي و هاي آوایبنديآساني در طبقهزا دارد و بههایي چالشاز نظر محل و نحوۀ توليد، ویژگي

هاي خاص این آوا در زبان گنجد. بخش دیگري از اختالفات، مربوط به ویژگيواجي نمي
هاي فارسي سره وجود نداشته و یک واج قرضي از یک سو، این واج در واژهفارسي اسو. 
شود. از طرف دیگر، نحوۀ توزیع آن در ميان کلمات بسيط و مرکب فارسي، محسوب مي

ي دربارۀ راحتشود نتوان بهها باعث ميها و کاربردش در التقاي واکهحذف آن در برخي بافو
 گيري کرد.جایگاه واجي آن تصميم

شناختيِ بسو چاکنایي در زبان فارسي هاي صوتهایي که به جنبهیکي از پژوهش 
 واکة زا پيش چاکنایي انسدادي رخداد شناختيصوت بررسي»اي با عنوان پرداخته، مقاله

قلم زهرا نواب صفوي، محمدهادي فالحي و محمدرضا به« فارسي زبان واژگان در آرازین
 لم زبانعاسو که در شمارۀ یازدهم نشریة «( نگارندگان»پس فالحتي قدیمي فومني )از این 

اسو. این مقاله، گزارشي از یک پژوهش آکوستيک راجع  ( منتشر شده1177)بهار و تابستان 
هاي بسو چاکنایي در زبان فارسي اسو. در این پژوهش، تعدادي واژۀ فارسي و به ویژگي

بان )از اعضاي انجمن دوبله و گویندگي فارس( زنفر خانمِ فارسي 10نيز تعدادي ناواژه توسط 
ترین مهم اسو. افزار پرت مورد تحليل قرار گرفتهتلفظ و ضبط شده و با استفاده از نرم

معيارهاي وجود همخوان انسدادي چاکنایي در گروه واژه »گيري تحقيق آن اسو که نتيجه
عنوان واج مستقل، به شمار در نتيجه، همخوان انسدادي چاکنایي به»و « شوندتأیيد نمي

 « آید.نمي
هاي گيريشناختي، به نتيجههاي صوتپایة بررسياز آنجا که پژوهش مذکور، بر

د اسو، نگارندۀ این سطور بر آن ش مشخص راجع به وضعيو واجي بسو چاکنایي پرداخته
رخي از بهایي بتوان که به نقد و بررسي آن بپردازد، با این اميد که با طرو چنين بحث

هاي کليِ پژوهش راجع به موقعيو این واج در زبان فارسي را روشن کرد. به نظر چارچوب
ابع و گيري و منها، روش تحقيق، نتيجهفرضرسد مقالة مذکور با اشکاالتي در پيشمي

ضعب ترین نقطهشود. مهمارجاعات مواجه اسو که در یادداشو حاضر به آنها اشاره مي
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ي در شناختشناسي و سوءبرداشو از نقش مطالعات صوتن آواشناسي و واجمقاله، خلط ميا
 شناسي زبان فارسي اسو. واج

 . بررسي و تحلیل اشکاالت مقاله2
 شناسيواج و آواشناسي خلط. 5ـ2

هاي آواشناختي یک آواي زباني ترین اشکال مقالة مذکور آن اسو که در آن ویژگيمهم
جاي مقاله، شاهد تذبذب اسو و در جاي ایي زبان خلط شدهبا جایگاه آن آوا در نظام آو

مقاله به چشم  شناسي هستيم. این اشتباه از همان آرازِهاي آواشناسي و واجميان حوزه
 تيشناخصوت کوشد ماهيومي»اساس آنچه در چکيده آمده، مقالة مذکور خورد. مثالً برمي

 سشپر این به و سازد مشخص فارسي، انزب در آرازین واکة از پيش را چاکنایي انسدادي
 انزب در آرازین واکة ویژگي یا دارد همخوان نقش جایگاه آن در آوا این آیا که دهد پاسخ

 یا جایگاهِ یک آوا در زبان فارسي« نقش»این در حالي اسو که اصوالً تعيين « .اسو فارسي
 پذیر نيسو. آن امکان« ختيشناماهيو صوت»شناختي اسو، صرفاً با بررسي اي واجکه مسئله

 هاييویژگ که کاملي انسدادِ»کنند که بر اساس نتایج پژوهش، نگارندگان اشاره مي
 ارسيف زبان واژگان در آرازین هايواکه از پيش باشد، داشته را همخوان یک شناختيصوت
 امري فيزیکي اسو و« شناختيویژگي صوت»نظر از این تناقض که صرف« .ندارد وجود

ها دانيم که واجکه امري انتزاعي اسو، وجود داشته باشد، مي« واژگان»تواند در اصوالً نمي
شوند و حتي ممکن اسو بدون نمودِ آوایي باشند. در سطوو انتزاعي بررسي زبان مطرو مي

ها هاي آواشناختي ببينيم که یک عنصر زباني در برخي موقعيوپس حتي اگر در بررسي
نمودِ آوایي نيسو، باز هم به این معنا نخواهد بود که در بازنمایي واجي گونه داراي هيچ

( در 1711« )هاشناختي واجواقعيو روان»در مقالة  1طور که ادوارد ساپيروجود ندارد. همان
ها در وهلة اول داراي کند، واجشناختي در قرن بيستم تأکيد ميهاي واجاولين بررسي

 ند و ممکن اسو در زنجيرۀ گفتار وجود نداشته باشندهست« شناختيواقعيو روان»
(Kenstowicz, 1994: 4)هاي توليدي و صوتي یک آوا لزوماً . از طرف دیگر، ویژگي

کنندۀ نقش واجي آن نيسو، هر چند ممکن اسو ميان آنها نسبتي وجود داشته باشد. تعيين

                                                            
1. Sapir, E. 
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ها هستند، از نظر آوایي، شبيه واکهها اشاره کرد که توان به رلوعنوان یک نمونة ساده، ميبه
 شناسي، نقش همخوان دارند. اما در واج

لذا براي تعيين اینکه آواي خاصي در بازنمایي واجي وجود دارد یا خير و خصوصاً 
 نظر راجع به آن بيش از نيم قرن قدموبررسي بسو چاکنایي در زبان فارسي که اختالف

هاي مربوط به توليد و ادراک بسو چاکنایي گرفته هشدارد، نيازمند شواهدي گسترده از پژو
زن شناسي زبان و حتي وآموزي کودک، روانتا بررسي نسبو این آوا با آواهاي دیگر، زبان
چاکنایي  تواند شاهدي براي تعيين جایگاه بسوشعر هستيم. البته مطالعات آکوستيک نيز مي

تنها استدالل یا استداللِ اصلي در این بحث عنوان توان از آن بهوجه نميهيچباشد، اما به
به  بينيم که حتي بررسي تحقيقات پيشين نيز عمدتاً مربوطاستفاده کرد. در مقالة مذکور مي

 هایي مثل هلندي و انگليسي اسو که بسو چاکنایي در آنها واج نيسو. زبان
ي ر زبان فارسهاي مربوط به بسو چاکنایي را د( نتيجة پژوهش177: 1177نگارندگان )

 اديانسد همخوان یک معتقدند که گروهي»کنند: به دو دیدگاه به شرو زیر تقسيم مي
 دندمعتق که گروهي»و « گيردمي قرار فارسي هايواژه ابتداي در واکه از پيش چاکنایي،

 واج یک نه و اسو آرازین هايواکه ویژگي از آرازین، واکة از پيش چاکنایي انسدادِ
هاي آوایي بندي کامالً روشن اسو که نگارندگان به ویژگيتوجه به این دستهبا « .مستقل

ها به این شکل، تصویر صحيحي از بندي دیدگاهاند. از سوي دیگر، صورتتوجه داشته
دهد. تا آنجا که نگارندۀ این سطور اطالع دارد، همة پژوهشگران، نظرها به دسو نمياختالف

گفتار( هاي فارسي )خصوصاً در ابتداي پارهاکه در ابتداي واژهوجودِ بسو چاکنایي پيش از و
عبارت دیگر، دیدگاه اول شامل بودنِ آن اختالف نظر دارند.  به پذیرند، و تنها در واجرا مي

هاي شود. از طرف دیگر، کساني که بسو چاکنایي را در ابتداي واژههمة پژوهشگران مي
حتي  اند.تعریب نکرده« ویژگيِ واکة آرازین»صورت ا بهدانند، لزوماً آن رفارسي واج نمي

 «هاي آرازي زبان فارسياین بسو جزو خاصيو مصوت»( که معتقد اسو 05: 1152سپنتا )
داي در ابت« بسو چاکنایي»کند که یک جاي مقالة خود تصریح مياسو، باز هم در جاي

 ها وجود دارد.این مصوت
بندي باز هم بر همين تقسيم ،بخش دیگري از مقالهدر  (225-225: 1177نگارندگان )

. اینجا کنندگيرند، تأکيد ميها با ارجاع به پژوهشگراني که در هر دسته قرار ميدیدگاه
اً هاي آوایي و واجي هستند و  انيهاي رکرشده ترکيبي از پژوهشبينيم که اوالً پژوهشمي
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اند. به هر ند، در یک دسته قرار گرفتهپژوهشگراني که با یکدیگر اختالف نظر اساسي دار
( 1ها در این مورد به این ترتيب خواهد بود: )بندي مناسب دیدگاهرسد تقسيمحال، به نظر مي

ه، دانند ) مرهاي فارسي واج ميپژوهشگراني که بسو چاکنایي را در ابتداي تمامِ واژه
هاي را در ابتداي واژه( پژوهشگراني که بسو چاکنایي 2(؛ )Windfuhr, 1979؛ 1178

 ,Bijankhan؛ 1181دانند )کرد زعفرانلو کامبوزیا، فارسي سره )ريرقرضي( واج نمي

ي هاي فارسکدام از واژه( پژوهشگراني که بسو چاکنایي را در ابتداي هيچ1(؛ و )2008
 (.Jahani, 2005؛ 1152دانند )سپنتا، اعم از قرضي و سره واج نمي

دگي و شآرازین در زبان فارسي را با استفاده از مفهوم چاکنایي هاينگارندگان، واکه
و کنند و به این ترتيب، اعتقاد دارند که بستوصيب مي« شدههاي چاکنایيواکه»صورت به

اشاره  (201: 1177ناميد. نگارندگان )« همخوان»توان ها را نميچاکنایي در ابتداي این واکه
«. شوداي اسو که طي توليد دومين به آوا اضافه مييشدگي ویژگچاکنایي»کنند که مي

اسو که  اند، ضروريرکر چند نکته دربارۀ این مفهوم و برداشتي که نگارندگان از آن داشته
 شود.در ادامه به آنها اشاره مي

اند، اما مطرو کرده 1«توليد  انویه»عنوان شدگي را تحوهر چند برخي منابع، چاکنایي
پردازد، از خصوصاً در پژوهشي که به تعيين جایگاه واجي بسو چاکنایي ميچنين توصيفي، 

یکي از چهار فرایند رایج توليد « شدگيچاکنایي»چند جهو محل اشکال اسو. اول اینکه 
و شدگي( نيسو. این اصطالشدگي و حلقيشدگي، نرمکاميشدگي، کامي انویه )لبي

وني هاي گوناگعریب مشخصي ندارد و در بافوکند، ت( تأکيد مي5: 2011) 2که گرلکچنان
د و درک ر توليرود. پژوهش خود گرلک هم بر بررسي آوایي بسو چاکنایي از نظبه کار مي

( در کتاب 2011) 1وران زبان انگليسي متمرکز اسو. لدفوگد و جانسونبا استفاده از گویش
اند. دوم هشدگي نکردکنایياي به چاخود که یکي از منابع اصلي آواشناسي اسو، هيچ اشاره

افه شدن معناي اضاند، آن را بهشدگي اشاره کردهبسياري از منابعي که به چاکنایي ،اینکه
کنایي اند. در این صورت، توليد بسو چابسو چاکنایي بعد یا قبل از آواي اصلي به کار برده

مولِ گيرد و مشنمي بر خالف فرایندهاي توليد  انویه اصوالً همزمان با آواي اصلي صورت
اگر توليد  انویه، بنا به تعریب، عبارت باشد از حرکو  ،آن تعریب نخواهد بود. سوم اینکه

                                                            
1. Secondary articulation 

2. Garellek, M. 

3. Ladefoged, P., & Johnson, K. 
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شدگي که تر نسبو به آواي اصلي، پس چاکنایياندامِ توليدِ گفتار، با ميزانِ بسوِ ضعيب
صوصاً ا ختواند توليد  انویة بسياري از آواهافزودنِ نوعي بسو کامل یا ناقص اسو، نمي

هاي انسدادي توليد شود، ها باشد و در مواردي که بسو چاکنایي همزمان با همخوانواکه
 و نه  انویه به شمار آورد.  1باید آن را نوعي توليد دوگانه

و  نوعي مفهوم اعتباري اسو« شدگيچاکنایي»به این ترتيب، باید تأکيد کرد که 
شکل توانند آن را بهدهند، ميصي که انجام ميشناسان، برحسب پژوهش خاآواشناسان و واج

متفاوتي تعریب کنند. بنابراین، استفاده از این اصطالو براي بحث راجع به جایگاه بسو 
ه نکاتي رسد. به تعبير دیگر، با توجه بهاي فارسي مناسب به نظر نميچاکنایي در ابتداي واژه

اند، در رد توصيب و بررسي قرار دادهکه گفته شد، آنچه را نگارندگان در پژوهش خود مو
« شدهواکة چاکنایي»یا « تسلسلِ بسو چاکنایي و واکه»توان به دو صورتِ آواشناسي مي

شناسي زبان فارسي، تنها یکي از این دو توصيب را توصيب کرد، اما در نظام آوایي یا واج
پذیر یکدیگر دارند، امکان توان ارائه داد که این امر تنها با بررسي نسبتي که آواها بامي

 خواهد بود.
( به دسو 227: 1177بنا به تعریفي که خود نگارندگان )« شدگيچاکنایي»از سوي دیگر، 

اضافه کردنِ یک انسداد ناقص یا کامل به فرایند توليدِ آوایي اسو که این ویژگي »دهند مي
 پژوهشِ آکوستيکِ بر اساس این تعریب، حتي اگر«. را در توليد نخستين خود ندارد

 ها وجود دارد، باز هم بارسيد که انسداد کامل پيش از واکهنگارندگان به این نتيجه مي
تواند نتيجة مشخصي دربارۀ جایگاه مواجه بودیم. پس نهایتاً آنچه مي« شدگيچاکنایي»

 هاي پژوهش مذکور اسو. واجي بسو چاکنایي به دسو دهد، شواهدي رير از داده
( با عنوان 2005) 2شناسي به شکلي دیگر در پژوهش جهانيآواشناسي و واج خلط ميان

ز قرار که مورد ارجاع نگارندگان ني« بسو چاکنایي: در فارسي گفتاري نو واج اسو یا خير؟»
اسو، وجود دارد. هر چند با توجه به پرسشي که در عنوانِ این مقاله مطرو شده، انتظار گرفته

شماري بسو چاکنایي یا عليه آن استدالل کرده باشد، اما نفع واجبهرود مقاله مشخصاً مي
تقریباً هيچ استداللي در سراسر این مقاله وجود ندارد و نویسنده صرفاً به توصيبِ آواشناختيِ 

بان زاسو. او همچنين ساخو هجایي زبانان پرداخته وقوع بسو چاکنایي در گفتارِ فارسي

                                                            
1. double articulation 

2. Jahani, C. 
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که در بخش پایانيِ یادداشو اسو، اما چنانمشخص کرده  V(C(C))صورت بهفارسي را 
شمار ها واج بهدهيم، حتي در صورتي که بسو چاکنایي را در آراز واژهحاضر توضيح مي

یعني همراه با  CV(C)(C)صورت نياوریم، باز هم باید ساخو هجایي زبان فارسي را به
 آرازۀ اجباري نشان دهيم.

درستي تذکر ( به177: 1177ر که خود نگارندگان )طودر پایان باید گفو همان
 بات اسو. هاي آوایي ناپایدار و وضعيتي متغير و بيدهند، بسو چاکنایي داراي ویژگيمي

هاي هاي مختلب، عموماً با بسودهد در گفتار گویشورانِ زبانهاي مختلب نشان ميپژوهش
( معتقدند بسو 75 :1996) 1لدفوگد و مدیسونچاکنایي ناقص روبرو هستيم و حتي 

صليِ ا دستاورددهد. بنابراین، چاکنایيِ حقيقي تنها در آواهاي مشدد، مثالً در عربي، رخ مي
وجه دور يچهفارسي باشد، به هاينبودن بسو چاکنایي در ابتداي واژهتحقيق که همان کامل

نایي اجي بسو چاکتوان از آن نتيجة مشخصي راجع به جایگاه واز انتظار نيسو و لذا نمي
 گرفو.

 شناختيروش اشکاالت .2ـ2
دانند و تحقيق مي« تحقيقات کاربردي»را از جمله ( پژوهش خود 212: 1177)نگارندگان 

پژوهش کاربردي تالش »کنند: ( چنين تعریب مي1181کاربردي را به نقل از فرهادي )
، ر دنياي حقيقي علمها دبستن آنکارز نتایج تحقيقات محض، در جهو بهکند که امي

 .«استفاده کند
به تعریب مذکور اضافه شده و در منبع اصلي « علم»ابتدا الزم به رکر اسو که کلمة 

ان معناسو. گویا نگارندگهم در چنين بافتي بي« دنياي حقيقي علم»وجود ندارد. عبارتِ 
سروکار  «کاربردي تحقيق»صورت ميداني به دسو آوریم، با ها را بهاند اگر دادهگمان کرده

وجه کاربردي نيسو، زیرا تحقيق در صورتي هيچتحقيق بهداریم، اما روشن اسو که این 
شود که در آن، از علم نظري براي حل یک مشکل یا رسيدن به هدفي کاربردي محسوب مي

 شناسي در گفتاردرماني یا آموزشعملي استفاده کنيم. مثالً استفاده از دانشِ نظريِ زبان
اي از تحقيق کاربردي باشد. اگر در آینده از نتایج این تواند نمونههاي خارجي ميانزب

افزارهاي پردازش زبان فارسي استفاده شود و گزارش پژوهشِ آکوستيک براي ارتقاي نرم

                                                            
1. Ladefoged, P., & Maddieson, I. 
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ردي توان گزارشِ تحقيقي کارباي ارائه گردد، آن مقاله را ميچگونگيِ این استفاده در مقاله
 دانسو.

مذکور شامل دو نوع داده اسو: )الب( تلفظ شش ناواژۀ دوهجایي با ساخو  پژوهش
CVCV  که در آنها، همخوان اول، سایشي چاکنایي و همخوان دوم، بسو چاکنایي اسو و

اسو؛ )ب( تلفظ سي واژۀ فارسي با طور مجزا مورد بررسي قرار گرفته هر دو هجاي آنها به
شوند و هجاي اول آنها گارندگان( با واکه آراز ميزعم نهاي هجایي مختلب که )بهساخو

 اسو.  بررسي شده
هایي که با بسو توان مطرو کرد. اوالً، آیا نباید ناواژهها ميچند نکته راجع به داده

شد تا از نظر توليدي، هاي پژوهش گنجانده ميشوند نيز در دادهچاکنایي آراز مي
هایي که با بررسي داشته باشند؟؛  انياً، آیا نباید واژه هاي فارسي موردهایي شبيه واژهویژگي

هایي که بسو چاکنایي در ميان یا پایان آنها وجود دارد نيز مقایسه شوند، با واژهواکه آراز مي
بودن بسو چاکنایي در آنها توافق نظر وجود شدند )یعني مواردي که در مورد واجمي

ه اند کرادي و نه در بافو طبيعي زبان ضبط شدهصورت انفها بهدارد(؟. همچنين، واژه
کنند. نکتة دیگر آن یاد مي« محدودیو پژوهش»عنوان ( از آن به211: 1177نگارندگان )

 و دوبله فعال انجمن ها، همگي خانم و از اعضايها و ناواژهکنندگانِ واژهاسو که تلفظ
هاي ن انجمن که ویژگياند. حال پرسش اینجاسو که اعضاي ایفارس بوده گویندگي

گونه هاي خاصي اسو، چخاصي از نظر گفتاري دارند و احتماالً گفتار آنها داراي برجستگي
 هاي آوایي و واجي در زبان فارسي باشند؟ گيريتوانند نمونة مناسبي براي نتيجهمي

 لةحمر هاي برگرفته از فرهنگ معين، درکنند که واژه( اشاره مي215: 1177نگارندگان )
 را تداولم هايواژه تا شده داده باسواد بزرگسالِ زبانِفارسي افراد از نفر سي پژوهش، به اول

اي رایانه شناسيکنند. با توجه به اینکه نگارندگان از دانشجویان و استادان زبان استخراج
صورت هبهاي رایج را توان واژهراحتي ميها بههستند و در شرایطي که با استفاده از پيکره

رده هاي رایج به افراد سپشود که چرا انتخاب واژهمو ق استخراج کرد، این پرسش مطرو مي
 اسو. شده 

کنند که براي ( در قسمو روش پژوهش، این نکته را رکر مي211: 1177نگارندگان )
 از پس اکةو آکوستيکي هايویژگي اسو الزم»]...[ بررسي آکوستيکِ انسدادي چاکنایي، 

«. ندارد گيرياندازه قابل کمّي ویژگي چاکنایي انسداد زیرا شود، بررسي چاکنایي ادانسد
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 آورد که گویي بررسي آکوستيکمعناي این جمله مشخص نيسو و این شبهه را پيش مي
بسو چاکنایي با سایر آواها متفاوت اسو. این در حالي اسو که بسو چاکنایي، همچون 

هاي آکوستيک مشخص مثل سکوت سدادي، داراي ویژگيسایر آواها و خصوصاً آواهاي ان
 دارد« گيريهاي کمّي قابل اندازهویژگي»و افو شدت انرژي و ريره اسو و بنابراین 

 (.52: 1187)صادقي، 

 اشکاالت . سایر3ـ2
 حاصل صوتي امواج و گفتار اصوات آکوستيک، آواشناسي»اند: نگارندگان در مقدمه آورده

 بررسي وعن هر به که ازآنجا و دهدمي قرار بررسي مورد فيزیکي هايدستگاه وسيلةبه را آن از
 آواشناسي شود، جامان ايرایانه و مکانيکي الکترونيکي، هايدستگاه و ابزار وسيلةبه که گفتار

در حالي  این« دارند. قرار تنگاتنگ ارتباط در زیرشاخه دو این پس گویند،مي آزمایشگاهي
 مواجه نيستيم. آواشناسي آکوستيک طبق این« زیرشاخه»وضيحات، با دو اسو که در این ت

تعاریب، بخشي از آواشناسي آزمایشگاهي اسو و صحبو از ارتباط تنگاتنگ آن دو 
 موضوعيتي ندارد.

( در ارزیابي تحقيقات پيشين و جایگاه 212: 1177رسد نگارندگان )همچنين به نظر مي
 اربسي متفاوت نظرات و ابهامات وجود با»اند: یي شدهنماپژوهش خود، دچار نوعي بزرگ

 وهشپژ و تحليل فارسي، هايواژه آراز در چاکنایي انسدادي همخوان نبودنِ یا بودن دربارۀ
 وتِص ضبط هايدستگاه با آماري، هايشمارش شنيداري، صورتِبه بيشتر مورد، این در

 هک اندکي موارد در حتي و اسو بوده شخصي هايقضاوت و نظرات اعمال با همراهِ و ساده
 « .اندنرسيده مضمون این با قاطعي نتيجة به اسو،شده  انجام افزارنرم با

ظرات همراه با اعمال ن»توان بدون ارائة دليل، در این باره که تحقيقات پيشين چگونه مي
مسئلة  ناسو، اظهارنظر کرد و چرا باید تحقيقات قبلي دربارۀ چني« هاي شخصيو قضاوت

زعم دهد نگارندگان بهرسيدند؟ همين جمالت نشان ميمي« نتيجة قاطعي»انگيزي به بحث
 اند! خود به نتيجة قاطعي دربارۀ بسو چاکنایي آرازین در زبان فارسي رسيده

کنند که با توجه به نتيجة پژوهش، الگوهاي هجایي ( تأکيد مي210: 1177نگارندگان )
شود. این در حالي اسو که ساخو به فارسي اضافه مي VCC، و V ،VCجدیدي یعني 

ه شود و حتي اگر به این نتيجه برسيم کهجایي اصوالً در بازنمایي واجيِ انتزاعي مطرو نمي
شوند، ساخو هجایي زبان فارسي همچنان هاي فارسي با واکه آراز ميبرخي واژه
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CV(C)(C) ؛ 102: 1185خان، جنخواهد بود )بيMcCarthy, 2003: 2 ؛Bijankhan, 

2008: 7 .) 
 ارساخت ( همچنين با اشاره به اینکه برخي پژوهشگران، افزودن210: 1177نگارندگان )

 کنند کهدانند، خاطرنشان ميمي زباني اقتصاد اصل برخالف فارسي را زبان به جدید هجایي
 ساختار لمانيآ و يسيانگل جمله از دیگر هايزبان زیرا نيسو؛ قبوليقابل توجيه مسئله این»

که اشاره کردیم، در هر حال ساخو هجایي چنان«. دارند فارسي از ترپيچيده مراتببه هجایي
شود، اما روشن اسو که دربارۀ افزودن ساخو هجایي به جدیدي به زبان فارسي اضافه نمي

ز ميانِ دو ا هاي مشابه راجع به خود این زبان قضاوت شود، یعنيزبان باید در قياس با تحليل
هاي پردازند، تحليلي که ساخوشناسي زبان فارسي ميتحليل با شرایط مساوي که به واج

تر خواهد بود. پس مقایسة تعداد گيرد، بهينههجایي کمتري را براي فارسي در نظر مي
هاي دیگر در تعيين اقتصاد زباني، بالموضوع هجاهاي زبان فارسي با تعداد هجاهاي زبان

 اسو.
ر ارجاعات و منابعِ مقالة مذکور هم اشکاالت بسياري وجود دارد که به برخي از آنها د

 شود:اشاره مي
 آنها داراي شماره صفحه کدام از هيچترین نقطه ضعب ارجاعات آن اسو که اساسي

نيسو و بنابراین براي مخاطب مشخص نشده که نکات مورد اشاره از کدام بخشِ منابع 
 اسو.  رکرشده گرفته شده

 ( و بي1181(،  مره )1170در متن مقاله چند ارجاع به  مره )( وجود دارد 1175خان )جن
 اسو. که در منابع نيامده 

 رکر شده اسو، در حالي که این  1175اشتباه خان، بهجنتاریخ انتشار مقالة اسالمي و بي
 اسو.  منتشر شده)انتشارات سمو(  زبان فارسي و رایانهدر کتاب  1187مقاله در سال 

 ( به2005در بخش منابع، مشخصاتِ مقالة جهاني )هاي طور کامل رکر نشده و داده
شناختيِ کتابي که این مقاله در آن منتشر شده، ناقص اسو. شماره صفحاتِ این منبع کتاب

 نيز اشتباه اسو. 
 نایي در کهاي بسو چانام نویسندۀ یکي از مقاالت انگليسيِ مورد ارجاع که به ویژگي

ع، آمده، در حالي که در فهرسو مناب« فارس»صورت پردازد، در متن مقاله بهزبان انگليسي مي
آمده و در متن هم باید نام خانوادگي او یعني  .Sabri Fares, Mصورت نام نویسنده به
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اکنایي اي راجع به بسو چشد؛ کما اینکه اعتبار مقالهطور کامل نوشته ميبه« صبري فارس»
اي عراقي منتشر شده محل پرسش اسو و نگاهي گذرا به این در زبان انگليسي که در مجله

 برداري از منابع دیگر اسو. دهد مطالب آن، در بهترین حالو، نسخهمقاله نشان مي

  در مورد نویسندۀ منبعي دیگر با نامAndrea Hoa Pham  هم اشتباه مشابهي رخ داده و
 اسو.  خانوادگي آراز شدهجاي نام اش بهيانينام او در منابع با نام م

 ،استفاده شده و گاهي نام کامل نویسندگان « و دیگران»گاهي از عبارت  در ارجاعات
 . اسو آمده

 جاع به ها و نيز اریکدستي در استفاده از حروف بزرگ و کوچک انگليسي در پانوشو
دگي در پانوشو آمده و گاهي نام اهي فقط نام خانوااز طرف دیگر، گ شود.دیده نميمنابع 

  .کوچک و نام خانوادگي
  امالي کلماتي مثلShaghni ،Nunchahnutth ،Marshall  وGlottolization  در

 فهرسو منابع رلط اسو. 

 گیری. نتیجه3
( راجع به 1177در مقالة حاضر، به بررسي اشکاالتِ پژوهشِ نواب صفوي و همکاران )

اکنایي در زبان فارسي پرداختيم و نشان دادیم این پژوهش هاي آکوستيکِ بسو چویژگي
دچار نوعي سوءبرداشو راجع به نقش مطالعات آکوستيک در تعيين وضعيو واجي 

توان نتيجة مشخصي هاي پژوهش کامالً مو ق باشد، باز هم نميآواهاسو و حتي اگر داده
ش به اشکاالت پژوه راجع به نقش بسو چاکنایي در زبان فارسي از آن گرفو. همچنين

ها نسبو به هاي پژوهش اشاره کردیم و نقص دادهها و دادهمذکور از نظر انتخاب آزمودني
اهداف پژوهش را نشان دادیم. در نهایو، به بررسي برخي اشکاالت فرعي پژوهش مذکور 

 از جمله چگونگي ارجاعات و منابع پرداختيم. 
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