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بررسی آوایی غلت نرمکامی ] [wدر زبان فارسی


9ـ وحید صادقی2 ،ـ بنفشه مردان

9ـ دانشیار زبان انگلیسی و زبان شناسی ،دانشگاه بین المللی امام خمینی ،قزوین ،ایران
5ـ کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی ،قزوین ،ایران
(تاریخ دریافت9815/83/92 :؛ تاریخ پذیر )9815/99/9 :

چکیده
غلت نرمکامی  بر خال غلـت سـختکـامی  در نظـام آوایـی زبـان فارسـی نقـش
تمایزدهندگی ندارد ،زیرا توزیع آن در مواضع واجی ناقص است؛ یعنی تنها در تعداد معدودی از
کلمات فارسی آن هم فقط بعد از واکة  ظاهر میشود (مانند شوق ،حـول ،دور) .بـه همـین
دلیل  ،در فارسی صرفاً به عنوان واجگونهای از واج  در نظر گرفته شده است .همچنین،
فرض شده است که غلت نرمکامی  در روساخت آوایی کلمات مـورد نظـر ،گـاه بـهکلـی از
زنجیرة آوایی حذ شده و به جبران آن واکة  قبل از آن کشیده میشود که در ایـن حالـت
توالی آوایی  wبه صورت  تلفی میشود .در تحقیق حاضر ،میـزان اعتبـار فرضـیههـای
واجی مطرح شده در پیشینة مطالعات فارسی دربارة صورت آوایی کلمات حاوی غلت نرمکـامی
 را در یک مطالعة آزمایشگاهی بررسی کردیم .نتایج تحلیلهای فرکـانس ،دامنـة انـرژی و
دیر

زنجیرههای آوایی هد نشان داد که  بعد از واکة  تظـاهر آوایـی تضـعیفشـده

دارد .با کاهش فعالیت  در توالی آوایی  ،wشکل هندسـی حفـره دهـان و الگـوی واک
سازی حنجره تغییر میکند و باعث میشود دامنة انرژی برای فرکانسها تا حدود قابلِ تـوجهی
تقویت شود ،مقادیر فرکانس سازهها تا حدی افزایش یابد و پهنای نوار سازهها تا حدی باریکتر
شود .برایند تمامی این تغییراتِ صوتی ،شباهت آوایی بیشتر غلت  به واکة  و در نتیجه
دیر

بیشتر واکة  است.

کلید واژهها :غلت نرمکامی  ،توزیع واجی ،تغییرات صوتی ،دیر  ،تضعیف.

(نویسندة مس ول) E-mail: vsadeghi5603@gmail.com
E-mail: banafsheh.mardan92@gmail.com
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 .9مقدمه

غلتها دستهای از همخوانهایِ رسا هستند که در تولیـد آنهـا میـزان گرفتگـی و
انقباض بدنة زبان و لبها بیشتر از واکههای افراشته اسـت .غلـتهـای  jو 
متداولترین غلتها در نظام آوایی زبانها هستند .غلت سـختکـامی  در زبـان
فارسی امروز تمایزدهنده است ،زیرا در واژههای فارسی میتوان جفتهای کمینـه
یا تقریباً کمینه یافت که در آغاز ،وسط و پایان آنها  ،وجـود داشـته باشـد .امـا
توزیع غلت لبی ـ نرمکامیِ  در مواضع واجی بسیار ناقص است .این همخـوان
در آغاز و پایان کلمات فارسی تظاهر آوایی ندارد .تنها در تعداد انـدکی از کلمـات،
آن هم فقط بعد از واکة  ظاهر میشود  .در دورههای اولیه زبـان فارسـی،
حداقل در سه قرن اول هجری ،در شمار واجهای زبان فارسـی بـوده و سـپس ،در
ادوار بعد بر اثر یک تحول و در اثر فراز و نشیب زمان دگرگون شده و بـه نزدیـک
ترین همخوان از نظر جایگاه و نحوة تولید ،یعنی همخوان  ،تبدیل شده اسـت
(ثمره .)988 :9853 ،براین اساس ،اغلب زبانشناسان معتقدند کـه  در زبـان
فارسی با توجه به توزیع ناقصِ واجی ،نقش تمایزدهندگی ندارد و صرفاً واجگونهای
از واج  است (ثمـره988 :9853 ،؛ یارمحمـدی9862 ،؛ بـیجـنخـان:9815 ،
 .)931بنابراین ،صورت واجی و آوایی کلماتی مانند شوق ،قوم ،روشن و دوره ،به-
ترتیب به صورت  ، ←  ، ← 
←   ←  ،بازنویسی میشود.
تحقیق حاضر دو هد مهم را دنبال میکند .هـد اول بررسـی رفتـار آوایـی
غلت نرمکامی  در پایانة هجـا در زبـان فارسـی اسـت و هـد دوم ،بررسـی
شباهت رفتار آوایی غلت نرمکامی  و همخوانهـای چاکنـایی در پایانـة هجـا
است .اگر مطابق با یافتههای به دست آمده از مطالعة رفتار صـوتی همخـوانهـای
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غلت در زبانهای مختلف ()Stevens & Hanson, 2009; Hon Hunt, 2009
تغییرات فرکانس و شدت انرژی سازههای فرکانسی را بهعنوان همبستههای صوتی
همخوانهای غلت درنظر بگیریم ،سوالی که مطرح میشود این اسـت کـه تظـاهر
 بعد از  در روساخت آوایی کلماتی ماننـد   ،و غیـره بـه
چه صورت است اگر نمود آوایی سایشی واکدار  را در این کلمات ،مطـابق بـا
استدالل واجشناسان فارسیزبـان  ،در نظـر بگیـریم و روسـاخت آوایـی ایـن
کلمات (با ساخت واجی  )//را به صورت  بازنویسـی کنـیم ،در آن
صورت دو سوال مهم مطرح میشود :اول آن که آیـا  در  کـه تنهـا
بافت آوایی ممکن برای تظاهر آن در کلمات فارسـی اسـت ،بـه صـورت واجگونـة
اصلی خود تظاهر مییابد یا تضعیف میشود یا حتی از زنجیرة آوایی کلمات حذ
میشود دوم آن که آیا واکة  در  کشیده میشود یا دیر آن بدون
تغییر باقی میماند بنابراین ،مسألة اصلی تحقیق حاضـر ،مطالعـة خـوانشِ آوایـیِ
تغییر واجیِ   ← یا  در زبان فارسـی اسـت .همچنـین ،مسـ لة
اساسیِ دیگر در این تحقیق بررسی شـباهتهـای آوایـی و واجـی همخـوانهـای
چاکنایی و غلت نرمکامی  در پایانة هجا در زبان فارسی است .سـوالی کـه در
این رابطه مطرح می شود ،این است که آیا چاکناییهـای  و  و غلـت 
در پایانة هجا رفتار آوایی یکسانی دارند آیا تغییر آوایی غلت  در پایانة هجـا
از الگویی مشابه با کشش جبرانی همخوانهای چاکنایی در زبـان فارسـی تبعیـت
میکند یا خیر
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 .2پیشینة مطالعات آوایی دربارة همخوانهای غلت
تولید غلتها مستلزم افراشتگی سطپ ارتفاع بدنة زبان برای ایجاد یک گرفتگیِ
سختکامی ( )و یا نرمکامی ( )است .میزان این گرفتگی به اندازهای است
که موجب تضعیف دامنة طیف فرکانسی غلت نسبت به واکة مجاور میشود ،اما
این گرفتگی آنقدر زیاد نیست که باعث ایجاد ناپیوستگی صوتی در مرز بین
همخوانِ غلت و واکه گردد ( .)Stevens, 2000: 487بنابراین ،آنچه به لحاظ
تولیدی باعث تمایز بین همخوانهای غلت از یک سو و واکهها و سایر همخوانها
از سوی دیگر میشود ،میزان گرفتگی دستگاه گفتار است :گرفتگی همخوانهای
غلت از واکهها بیشتر است ،اما از دیگر همخوانها از جمله همخوانهای رسا و به
ویژه همخوانهای گرفته کمتر است (.)Hon Hunt, 2009: 16
رفتار آوایی غلتها بیشتر شبیه به واکهها است ،تا آنجا که برخـی واجشناسـان
برای توصیف این طبقة آوایی از اصطالح نیمواکه به جای غلت استفاده مـیکننـد
( .)Ladefoged & Maddieson, 1996: 108برخی وجود هرگونه تمایز آوایـی
بین غلتها و واکهها ،بهخصوص واکههـای افراشـتة  و  را رد کـرده و تنهـا
تفاوتِ این دو طبقة آوایی را مربوط به رفتار توزیعیشان میداننـد ،مـثالً کتفـورد
معتقد است که غلتها ،واکههای بسـیار کوتـاه یـا لحظـهای هسـتند ( Catford,
)2001: 71-72؛ یعنی  همان  و  همان  است که فقط تولید آنها از
حالت ممتد به لحظهای تبدیل شده است .بهعبارت دیگـر ،ازنظـر وی  ،و 
اگر به طور ممتد تولید شوند ،به ترتیب به واکههای  و  تبدیل میشـوند و
برعکس  ،و  اگر به طور لحظهای تولید شوند ،به ترتیب به غلتهـای  و
 بدل میشوند ( .)Catford, 2001: 71-72در چارچوب نظام واجی رسایی-
بنیادِ سلکرک ( ،)Selkirk, 1984میزان رسایی عامل اصلی تمایز غلتها از واکه-
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های افراشته است .سلکرک معتقد است که بین غلتهای  و  و واکـههـای
 و  هیچگونه تمایز تولیدی ـ صوتی وجود نـدارد (.)Selkirk, 1984: 124
از نظر او تمایز واکههای  و  از غلتهای  و  با توجه به بافـت واجـی
یا الگوی توزیعیشان در ساختمان هجا مشخص مـیشـود .اگـر  و  قبـل از
واکههای دیگر (که رساتر از آنها هستند) قرار بگیرند ،بـه صـورت  و  درک
میشوند ،ولی اگر در مرکز هجا قرار بگیرند ،به صورت واکه درک میشوند.
جایگاه توزیعی همخوانهای غلت ،اغلب در آغازة هجا است ،ولی ممکـن اسـت
در پایانة هجا هم قرار بگیرند .مهمترین ویژگی آوایی همخوانهای غلت این اسـت
که گذار از همخوانهای غلت ) (Gبه واکه ) ،(Vیا از واکه به همخوانهای غلـت،
گذاری نرم و پیوسته است .بـین عناصـر غلـت و واکـه در یـک هجـا ،ناپیوسـتگی
تولیدی ـ صوتی قابل مالحظهای وجود نـدارد و همچنـین تغییـرات صـوتی در دو
بُعد فرکانس و دامنة انرژی ،بههنگام گذار همخوان غلت به واکه و بالعکس ،نـرم و
پیوسته انجام میشود ( .)Sun, 1996: 46این تغییراتِ نرم ناشی از فعالیت منظم
تارآواها و تحریک فرکانسهای بازخوانی دستگاه گفتار یعنی (سازههای فرکانسـی
صفر تا هشت کیلوهرتز) در بخش ایستای همخوانهای غلت است.
ازنظر صوتشناختی ،گرفتگی فوقحنجرهای بیشتر در تولید غلتها باعث می
شود فرکانس اول آنها کاهش یابد ،چون گرفتگی غلتها بیشتر از واکههای
افراشته است ،پس  F1آنها از واکهها کمتر است .در  با توجه به گرفتگی
همزمان عقب زبان و لبها F1 ،کمترین میزان ممکن را دارد ( Stevens, 2000:
 .)489; Hon Hunt, 2009: 23از سوی دیگر ،پهنای نوار فرکانس اول در تولید
غلتها به علت گرفتگی بیشتر حفرة فوق حنجره نسبت به واکهها بزرگتر است.
گرفتگی بیشتر باعث مقاومت صوتی دیوارههایِ دستگاه گفتار و افت انرژی در این
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ناحیه میشود .استیونس اختال پهنای نوار غلتها و واکههای افراشته را در
حدود  58تا  58هرتز پیشبینی کرده است ( .)Stevens, 2000: 488همچنین،
چون فشار جریان هوای زیر حنجره در طول مرحلة بازچرخة ارتعا کاهش می-
یابد و پهنای نوار فرکانس  F1در اثر مقاومت صوتی دیوارههای دستگاه گفتار
بیشتر میشود ،دامنة انرژی سیگنال و طیفِ فرکانسی غلتها در مقایسه با واکهها
ضعیفتر است ( Fant, 1962: 1593; Stevens, 2000:494; Hon Hunt,
 .)2009: 24استیونس کاهش دامنة انرژی فرکانسهای پایین را (فرکانسهای
8ـ 8888هرتز) در رشتههای آوایی  = G( GVهمخوان غلت) همبستة صوتی
اصلی همخوانهای غلت میداند ( .)Stevens, 2000: 495طرفداران نظامهای
واجی رساییبنیاد معتقدند که الگوی شدت انرژی طیف فرکانسی عامل اصلی
تمایز غلتها از واکهها است .براین اساس ،چون غلتها در حاشیة هجا قرار می
گیرند ،دامنة طیف فرکانسی آنها نسبت به واکههای مجاور ضعیفتر است .به-
همیندلیل ،با رسایی یا بلندای کمتری نسبت به واکهها در مرکز هجا درک می
شوند ( .)Selkirk, 1984: 122افزونبراین ،چنین فرض شده است که فشار
هوای فوقحنجرهایِ بیشتر در تولید غلتها باعث تأخیر در شروع چرخة باز
ارتعا و درنتیجه ،انحنای شکل موج (سیگنال) حنجره میشود .پیامد صوتی این
وضعیت ،افزایش اختال دامنة همساز اول ) (H1نسبت به همساز دوم )(H2
است .برایناساس ،انتظار میرود  H1-H2در غلتها بیشتر از واکههای افراشته
باشد ( .)Stevens & Hanson, 2009: 19فرکانس پایة غلتها ( )F0با توجه به
گرفتگی بیشتر حفرة دهان از واکههای مجاور کمتر است .البته ،چون  F0تا حد
زیادی تابع بافت نوایی است ،اختال  F0واکهها و غلتها در بافتهای نوایی
مختلف متفاوت است (.)Hon Hunt, 2009: 25
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ویژگــیهــای تولیــدی ـ صــوتی همخــوانهــای غلــت فارســی در آثــار برخــی
زبانشناسان ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است .ثمره ( )55 :9853معتقـد اسـت
که هنگام تولید همخوانهای غلت فارسی ،هیچ نوع گرفتگی در مجرا که عبور هوا
را مالزم با سایش سازد ،وجود ندارد و از این حیث ،غلتها بسـیار شـبیه واکـههـا
هستند .نقطة آغازی برای تولید غلتها همان نقطة آغازی برای تولیـد واکـههـای
افراشته است و نقطة پایانی تولید آنها ،محل تولید واکة پس از آن است .بین ایـن
دو نقطة آغازی و پایانی ،یک یا دو قسمت از زبان تغییر موضع میدهند که به آن
غلت گفته میشود .چون در اثنای تغییر موضع ،تارآواها در حال ارتعـا و تولیـد
واک هستند ،غلت سختکامی  یا غلت نرمکامی ] ،[wدرواقـع غلـت آوایـی یـا
واکدار است که از واکة افراشته  یا  /u/به واکة دیگر تغییر موقعیت میدهد.
ثمره همچنین دربارة بازنمود واجی و آوایی کلماتی مانند قوم ،شـور ،روشـن و
غیره بحث کرده است (ثمره .)55 :9853 ،وی معتقـد اسـت کـه ایـن کلمـات در
سطپ آوایی حاوی یک واکة مرکب به صورت  u/هستند که نقطة شروع برای
تولید این واکة مرکب ،جایگاه تولید واکة  و جایگاه پایـانیا  ،جایگـاه تولیـد
واکة  است .وی اشاره میکند که در گذشتههای دور  ،جزو واجگـان زبـان
فارسی بوده که در اثر یک تحول تاریخی به نزدیکترین همخوان از نظـر جایگـاه و
نحـوة تولیـد ،یعنـی همخـوان  تبـدیل شـده اسـت (ماننـد →+
؛  .)+→ اما گاهی این تبدیل صورت نمیگیرد و واکة
مرکب به صورت بسیط ،گاهی با کشش و گاهی بدون آن تلفی مـیگـردد ،ماننـد
( → ؛  .) → ثمــره توضــیپ مــیدهــد کــه
چنانچـه  را واجگونـهای از واج  بـدانیم و آن را در آوانویسـی بـه صـورت
 و در واجنویسی به صورت  نمایش دهیم ،مشکلی بوجود نخواهد آمد،
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زیرا  و  در توزیع تکمیلی با یکدیگر هستند و در تقابل با هـم قـرار نمـی
گیرند .وی همچنین استدالل میکنـد کـه چـون وقـوع خوشـة سـههمخـوانی در
ساخت هجایی زبان فارسی ممکن نیست و توالی  نمیتواند به عنـوان واکـة
مرکزی در هجای  CVCCقرار بگیرد ،بنابراین ،عضو دوم این تـوالی بایـد حتمـاً
یک همخوان باشد .در این حالت ،توزیعِ  ،مانند توزیعِ  ،به عنوان عضو اول
خوشة دوهمخوانی بهوفور در واژههای فارسی یافت مـیشـود (ثمـره.)55 :9853 ،
اینگونه است که میتوان به یک نوع تقارن توزیعی برای غلتهـای سـختکـامی و
نرمکامیِ زبان فارسی دست یافت .در مقابل ،اگر  واکة مرکـب باشـد ،در آن
صورت واجآرایی زبان فارسی امروز فاقد هجای  CVCCبا مرکزیت  خواهـد
بود ،زیرا پس از واکة مرکب ،هرگز خوشة دوهمخوانی در هجاهـای فارسـی یافـت
نمیشود .ثمره ( )9853معتقد است که توالی  در زبـان فارسـی از دیـدگاه
آوایی ،یک واکة مرکب و از نظر واجی یک رشتة آوایی مرکب از یک واکـه و یـک
همخوان است.
حقشناس در بحث تفاوت واکه و همخوان در آواشناسی و واجشناسی با مطرح
کردن دو مثال  و  توضیپ میدهد که عناصر  و  در این
دو واژه از نظر تولید و طبیعـت آوایـی طـوری هسـتند کـه در چـارچوب ضـوابط
آواشناسی بدون شک در شمار واکهها قرار میگیرند ،زیرا جوهرة آوایی هر دو واک
است و هنگام عبور از اندامهای گویایی ،این جوهرة آوایی در هر دو مـورد بـا آوای
تازهای آمیخته نمیشود .او همچون ثمره ( ،)9853استدالل کرده است کـه تـوالی
آوایی  در زبان فارسی به لحاظ واجی نمیتواند یک واکة مرکب باشد ،بلکـه
ترکیب یک واکه و همخوان است (حقشناس.)38-56 :9858 ،
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یارمحمدی نیز بر این باور است که عضو دوم واکههای دوگانه ،یعنـی  یـا  و
 یا  ،دارای تمام ویژگیهای تولید یک واکه است ،بنابراین ،دو آوای مورد بحث
را از دیدگاه آواشناسی میتوان واکه بـه حسـاب آورد و بـدینترتیـب ،هـر یـک از
مجموعههای دوصدایی را بر طبق تعریف (حرکت پیوستة اندامهای گفتـار از یـک
واکه به سوی واکة دیگر) میتوان واکة مرکب برشمرد (یارمحمدی.)995 :9862 ،
وی تغییــر فرکــانس ســازههــای اول ) (F1و دومِ ) (F2شــش واکــة مرکــب
 را با استفاده از طیفنگاشتهایی که از یک بار ضبط کـردن
واژههای بایگان ،بیت ،صیاد ،خوی ،دو و کوی بهدسـت آمـده اسـت ،انـدازهگیـری
کرد .یافتههای این پژوهش نشان داد که واکههای مورد نظر به لحاظ آوایی مرکب
اند ،زیرا سازههای آنها از ابتدا تا انتها فرکانس ثـابتی ندارنـد (یارمحمـدی:9862 ،
.)85
بیجنخان با بررسی ویژگیهای صوتی غلت سختکامی  و واکة افراشته 
در سه حوزة زمان ،فرکانس و دامنة انرژی ،شباهتها و تفـاوتهـای صـوتی  و
 را در نظام آوایی زبان فارسی به دست آورده است .وی نشـان داده اسـت کـه
سازههای  F2 ،F1و  F3در  شباهت زیادی بـا همـین سـازههـا در واکـة 
دارند :فاصلة زیاد  F2از  F1و فاصلة کم  F3از  ،F2اما به طور کلی ،مقدار سـازه
های  F1و  F2در غلت  قدری کمتر از واکة متنـاظر بـا آن ،یعنـی  اسـت.
عالوه براین ،در گذار از  از میزان انرژی کلی به تـدریج کاسـته مـیشـود .ایـن
وضعیت بهخصوص در کاهش میزان انرژی  F1در مقایسه با سازههای دیگر بیشتر
مشاهده میشود (بیجنخان919 :9815 ،ـ.)916او معتقد است کـه وجـه تمـایز
واکه از غلت ،همین کاهش معنادار انرژیِ  F1در غلتها نسبت به واکه اسـت کـه
علت آن ،ارتفاع و انقباض بیشتر زبان در تولید غلتها است .وی همچنـین نشـان
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داده است که مدت زمان تولید غلت  به مراتب کمتر از  است ،زیرا  یک
آوای ممتد است ولی غلتها آواهای غیرممتد هستند (بیجنخـان-919 :9815 ،
.)916
همچنین ،بیجنخان دربارة بازنمایی واجی و آوایی کلماتی مانند قوم و شـوق،
بحث کـرده اسـت .وی اعتقـاد دارد کـه  در ایـن کلمـات در گفتـار رسـمی و
محافظهکارانه به صورت  تلفی میشـود ،درحـالیکـه همـین  در تلفـی
محاورهای و سریع حذ میشود و به جبران آن  به صورت اختیـاری کشـیده
میشود . :یعنی در این بافت ،با نوعی فرایند کشش جبرانـی مواجـه هسـتیم
(بیجنخان .)918 :9815 ،بنابراین ،از نظر او غلـت  در پایانـة هجـا هماننـد
چاکناییهای  و  از یک الگوی واجی واحد ،یعنی کشـش جبرانـی ،تبعیـت
میکند (بیجنخان .)918 :9815 ،بیجنخان استدالل میکند که نقش غلتهـا
و چاکناییها بهعنوان همخوان میانجی برای جلوگیری از التقای واکهها بـهمراتـب
بیشتر از سایر همخوانهاست .از نظر وی ،فرایندهای کشش جبرانـی و درجِ غلـت
در زبان فارسی امروز شواهدی هستند بر اینکه چاکناییها و غلتها میتوانند یک
طبقة واجی واحد تشکیل بدهند (بیجنخان .)918 :9815 ،بر این اساس ،بیجن
خان ،به پیروی از چامسکی و هله ( )1968در تعریف آوایی طبقات عمـدة واجـی،
چاکناییهای  و  را در کنار  و  در یک طبقـة واجـی تحـت عنـوان
غلتها قرار داده است.
مدرسی قوامی ( )2002با بررسی صوتشناختی واکههای مرکب در هجاهـای
بازِ تکیهبرِ کلمات در نمونههای گفتاری زنان و مردان فارسیزبان نشان داده اسـت
که در تولید واکههای  مجرای دهان از وضعیت تولید واکه به
واکهای دیگر تغییر شکل میدهد و براین اساس ،میتوان ایـن تـوالیهـا را از نظـر
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آوایی مرکب دانست ،هرچند که تغییر شکل مجرای دهان در تولیـد  بسـیار
اندک است .وی در مطالعات دیگری ( )9817 ،9831واکههـای مرکـب فارسـی را
مانند واکههای انگلیسی به دو گروه واکههای مرکـب تـکهدفـة ] [, و واکـه

های مرکب دوهدفة  تقسیم کرده است .واکههای مرکب تکهدفـه،
یک هد واکهای طوالنی و یک غلت کوتاه یا بلند و گذار سازهای از /به همخـوان
دارند .واکههای مرکب دوهدفه از یک غلت طوالنی و گذار سازهای از /به همخـوان
تشکیل میشوند .هر دو دسته به این دلیل مرکب هستند که از بیش از یک هد
و یک گذار سازهای تشکیل یافتهاند ،اما تنها دستة دوم اسـت کـه مـیتـوان آن را
واکة دوگانه نامید.
مدرسی قوامی ( )9817همچنین واکههای ساده فارسی را به دو دستة کوتاه و
بلند تقسیم کرده است .واکههای کوتاه یک هد واکـهای کوتـاه و گـذار سـازهای
طوالنی از /به همخوان دارند .در مقابل ،واکههای بلند از یک هد واکهای طوالنی
و گذار سازهای کوتاه از /به همخوان تشکیل میشوند .بنـابراین ،تمـایز واکـههـای
کوتاه و بلند تنها در دیر کلی آنها نیست ،بلکه تفاوت در نسبت زمـانی هـد و
گذار سازهای است.
 .3روششناسی تحقیق
این تحقیق در چارچوب واجشناسی آزمایشگاهی انجام شده است .برای این منظور
ابتدا ،دادههایی متناسب با سواالت و فرضیههای تحقیـق انتخـاب شـدند .سـپس،
تعدادی شرکتکنندة بومی فارسی معیار ،دادهها را در محیط آزمایشـگاهی تولیـد
کردند .در مرحلة بعد ،پارامترهای صوتی هد  ،آنگونـه کـه در پیشـینة مطالعـات
آوایی همخوانهای غلت مطرح شدهاند ،بر روی دادهها اندازهگیری شدند .سـپس،
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مقادیر اندازهگیریشده در نرمافزار آماری ،تحلیل استنباطی شده و بر مبنای نتایج
به دست آمده دربارة میزان اعتبار فرضیهها بحث شده است.
3ـ  .9دادهها و شرکتکنندگان تحقیق
دادههای این تحقیق شامل  52کلمه به صورت  95جفت کلمة تکهجـایی اسـت
که در تمامی آنها واکة  در مرکز هجا قرار دارد (جدول  .)9در هر جفت کلمه،
کلمة اول دارای سـاخت هجـایی ( CVCمثـل قـم  )و کلمـة دوم دارای
ساخت هجایی  CVCCاست که عضو اول پایانة هجا در این گروه اخیر در سـطپ
بازنمود واجی ،مطابق با استداللهای واجشناسان فارسی ،همخوان سایشی لبـی ـ
دندانی واکدار  است ،مثل قوم ( )که در بازنمایی آوایـی بـه صـورت
 ظاهر میشود .در ادامة این تحقیق ،کلمات نـوع اول را بـه صـورت  /cc/و
کلمات نوع دوم را به صورت  //نشان داده شده است .سعی نگارندگان بر آن
بود که جفتهای کمینه برای این تحقیق انتخاب شود ،اما چون در بعضـی مـوارد
جفت کمینة مناسبی یافت نشد ،از کلمـاتی بـا حـداکثر شـباهت آوایـی اسـتفاده
گردید .شرکتکنندگان پژوهشِ حاضر ،ده گویشور بومی فارسی ،شامل پـنج زن و
پنج مرد بودند که همگی به لهجة فارسی تهرانی امروزی تکلم میکردند .متوسـطِ
سنِ شرکتکنندگان  87و در بازة سنی  57تا  27سال بودند .شایان ذکر است که
هیچیک از شرکتکنندگان از موضوع و هد آزمایش اطالعی نداشتند.
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جدول ( :)9دادههای تحقیق شامل دو دسته کلمات با ساخت هجایی  CVCو CVCC

کلمات با

کلمات با
ساخت

بازنمایی

بازنمایی

ساخت

هجایی
CVC
شُل
لُر
حُر
غُل
خُرخُر
قم
دُر
هُل
جُل
شُر
قُر
فُک

آوایی

واجی












c












c

هجایی
CVCC
شوق
لوح
حوض
قول
خو
قوم
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کلماتِ انتخابشده که در جدول  9نشان داده شدهاند ،همگی در جملـة ثابـت
«علی گفت  ...دوباره» قرار داده شدند .جمالت سپس به شکل نامنظم و با ترتیبی
تصادفی چینش شده و در اختیار شرکتکنندگان قرار گرفتند.
ضبط دادهها در محیطی کامالً آرام و بدون هیجگونه صدای اضافی انجـام شـد.
از شرکتکنندگان خواسته شد جمالت را هر کدام یک بـار بـه صـورت طبیعـی و
سرعت معمولی ،با مکثی کوتاه بـین هـر جملـه بخواننـد .بـرای ضـبط دادههـا از
میکروفونی با پاسـخ فرکانسـی مناسـب اسـتفاده شـد .دادههـا در نرمافـزار پـرت
(نسخهی  )7،5،85ضبط و به صورت فایلهای  txt.ذخیرهسازی شدند.
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3ـ .2اندازهگیری و تحلیل آوایی دادهها
پارامترهای صوتی دیر  ،دامنة انرژیِ کل ،فرکانس سازههای  F1و  F2و پهنـای
نوارهای  B1و  B2بر روی دادهها اندازهگیری شدند .بـرای تحلیـل و انـدازهگیری
این پارامترها از نرمافزار پرت ،ویرایش ( 6/8/28بورزما و وینینک ،)5893 ،استفاده
شد .همة اندازهگیریها به طور همزمـان بـر روی سـیگنال آوایـی و طیفنگاشـت
انجام شد.
واکة  در تمامی جفتکلمات اعـم از کلمـات نـوع اول ( )/cc/و نـوع دوم
( )//بر روی سیگنال آوایی و طیفنگاشت برچسبدهی شدند .بـرای انـدازه
گیری دیر ِ واکة  در جفتکلمات هد آزمایش ،فاصـلة زمـانی بـین اولـین
تناوبِ چاکناییِ قوی بر روی پهنای نوار فرکانسی  F2در طیفنگاشت تـا آخـرین
تناوبِ چاکناییِ قوی بر روی همـین سـازه فرکانسـی محاسـبه گردیـد .فرکـانس
سازههای  F1و  ،F2پهنای نوار این سـازههـا  B1و  B2و دامنـة انـرژیِ کـل بـه
صورت خودکار از طریق اندازهگیری متوسط مقادیر این پارامترها در طول دو نیمة
آغازی و نیمة پایانی واکة  در کلمات  /cc/و  //اندازهگیری و با یکدیگر
مقایسه شدند تا امکان بررسی دقیقتر نحوة تظاهر آوایی واکة  در جفت کلماتِ
هد فراهم گردد.
مطابق بـا اسـتداللهـای ثمـره ( ،)55 :9853حـقشـناس ( )38-56 :9858و
بیجنخان (  )918 :9815در روساخت آوایـی کلمـات  بـه دلیـل
توزیع ناقص ،موضـع غیرواجـی داشـته و واجگونـة  درنظـر گرفتـه مـیشـود.
بنابراین ،زیرساخت واجی این کلمات به صورت  //است .بهعالوه ،بیجنخان
( )9815بر اساس یک توصیفِ برداشتگرایانه (و نه آزمایشگاهی) بحث کرده است
که غلت  در  مانند چاکناییهای و  در پایانة هجـا از الگـوی
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واجی کشش جبرانی تبعیت میکند .از نظر بیجنخان (همـان) ،کشـش جبرانـی
واکه پیش از غلت  یک فرایند اختیاری است به این معنا که تضعیف یا حذ
 لزوماً با کشش جبرانی واکة قبل همراه نمیشود ،اما همخوانهـای چاکنـایی
در صورت حذ یا تضعیف در پایانة هجا باعث کشش اجباری واکة پـیش از خـود
میشوند .بنابراین ،از نظـر بیجنخـان هـر یـک از صـورتهای آوایـی ،
( :با هر درجهای از فعالیت غلت نرمکـامی  : ،)و یـا 
تلفیهای صحیپ کلمات  //هستند .به بیان دیگر ،بیجنخان معتقـد اسـت
که صورت آوایی کلمات  //شـامل تـوالی  اسـت کـه در آن  بـه
صورت پیوستاری از درجات مختلف (از صفر یعنـی فعالیـتِ کامـلِ غلـت  تـا
 988درصد یعنی حذ کامل) تضـعیف و  بـه صـورت پیوسـتاری از درجـات
مختلف کشیده میشود .این خـوانش از نحـوة تظـاهر آوایـی کلمـات  //بـا
دیدگاه بیجنخان ( ،)5888صادقی ( ،)9831صـادقی و بیجنخـان ( )5885در
رابطه با کشش جبرانی واکه در مجاورت چاکناییهای  و  هماهنـگ اسـت
که بر اساس آن همخوانهای چاکنایی به درجات مختلف در پایانة هجا تضـعیف و
به جبران آن واکة قبل کشیده میشود .هر قدر فعالیـت الگـوی چاکنـایی بیشـتر
تضعیف شود ،به همان اندازه فعالیت الگوی واکهایِ قبل افزوده میشود .این تغییر
مدرج در سطپ آوایی ،حاصل تغییر الگوی فرکانس پایه یا دامنة انـرژی همسـازها
در حوزة فرکانس سیگنال آوایی است (بیجنخان781 :5888 ،؛ صـادقی:9831 ،
68؛ صادقی و بیجنخان.)71 :5885 ،
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 .4نتایج
شکلهای  9و  5طیفنگاشتِ کلماتِ «شُل /شوق» و «لُر /لـوح» را کـه توسـط
دو گویشورِ آزمایش (ب.م .و ر.ا ).تولید شدهاند ،نشان میدهنـد .محـدودة زنجیـرة
آوایی هد در این شکلها با دو خطِ پر ،نشان داده شدهاند .ایـن محـدوده بـرای
رشتة آوایی  /coc/شامل واکة  و برای رشتة آوایی  /covc/شامل توالی آوایی
 است .محـدودة متنـاظر بـا سایشـی واکـدار  //در تـوالی آوایـی  //بـا
خطچین مشخص شده است .این شکلها دو واقعیت صوتی مهـم را در رابطـه بـا
ساختار فرکانسی رشتة آوایی کلمات  /covc/نشان مـیدهنـد .اول آنکـه  //در
رشتههای آوایی  /covc/فاقد ویژگیهای صـوتی یـک همخـوان سایشـی اسـت.
چنانکه مشاهده میشود ،میزان انرژی بـر روی فرکانسهـای بـاالی  8888هرتـز
برای  //در  /covc/در یک حد کمینه است .برعکس ،توزیع انرژی بـرای  //در
این رشتة آوایی بر روی فرکانسهای پایین  8888هرتز متمرکز شده و سـاختاری
کامالً سازهای دارد که باعث شباهت بسیار زیاد  //با واکة قبلی ،یعنی  شـده
است .این واقعیت نشان میدهد که  //در  /covc/به لحاظ الگوی توزیع انـرژی
بر روی نوارهای فرکانسی ،تظاهر صوتی نزدیک بـه یـک واکـه دارد و یـک عنصـر
آواییِ واکهگونه است .شباهت این عنصر به واکة  //قبل به حدی است کـه نمـی
توان با استفاده از الگوی توزیـع انـرژی بـر روی فرکانسهـا بـه راحتـی آنهـا را از
یکدیگر متمایز کرد .نکتة دیگر آن اسـت کـه تظـاهر صـوتی  //در  /covc/بـه
صورت یک عنصر آوایی واکهگونه ،شبیه به واکة  //قبل ،باعـث شـده اسـت کـه
طول واکة  //در  /covc/از طولِ همین واکـه در  /coc/بیشـتر بـهنظـر برسـد.
بنابراین ،کیفیت توزیع انرژی و میزان انرژی روی فرکانسها برای  //در /covc/
آنقدر به واکة قبل شباهت دارد که رشـتة آوایـی  //بـر روی طیفنگاشـت بـه
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صورت یک واکة  //کشیده بهنظر میرسد .شباهت زیاد توزیع انرژی فرکانسهـا
در سایشی واکدار  //و واکة  //قبل دو احتمال را در رابطه با تظاهر آوایـی //
در  /covc/مطرح مـیسـازد .اول آن کـه  //در روسـاخت آوایـی رشـتة واجـی
 /covc/از زنجیرة آوایی حذ شده و واکة قبل از آن کشیدهتـر شـده اسـت؛ بـر
اساس این فرض  ،بـه صـورت واکـة  //ظـاهر مـیشـود .دوم آن کـه  //در
 /covc/به صورت غلت نرمکامی  که ساختار صوتی مشـابهی بـا واکـة قبـل
دارد ،تظاهر یافته است.

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

در ادامه ،با بررسی دقیقتر الگوی تغییراتِ فرکـانس و پهنـای نـوار سـازههـا و
همچنین دامنة انرژی آنها در محدودة زنجیرة آوایی هد آزمایش ،میـزان اعتبـار
هر یک از این فرضیهها را بررسی میکنیم .مطابق با یافتههای صـوتی در پیشـینة
مطالعات مربوطه ،فرضیة اول در صورتی معتبر است که مقادیر فرکـانس و پهنـای
نوار سازههای فرکانسی و دامنة انرژی این سازهها برای نیمة آغازی و نیمة پایـانی
واکة  //در  /covc/با مقادیر این پارامترها برای همـین واکـه در  /coc/تفـاوت
معنادار نداشته باشد .در مقابل ،فرضیة دوم مبنـی بـر تظـاهر  //در  /covc/بـه
صورت غلت نرمکامی  در شرایطی معتبر خواهد بود کـه مقـادیر پارامترهـای
صوتیِ مورد نظر برای نواحی پایانی توالی آوایی  //در  /covc/بـا مقـادیر ایـن
پارامترها برای همین نـواحی زمـانی بـرای  //در  /coc/بـه طـور معنـاداری بـا
یکدیگر متفاوت باشد .به طور مشخص ،در صورت تظاهر آوایی  //در  /covc/به
صورت غلت  مطابق با فرضیة دوم ،انتظار میرود مقادیر فرکـانس سـازههـای
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 F1و  F2و همچنین دامنة انرژی سازهها در نیمـة پایـانی تـوالی آوایـی  //از
مقادیر همین پارامترها برای بخش پایانی واکة  //در  /coc/بـه طـور معنـاداری
کمتر باشد و برعکس ،مقادیر پهنای نوار سازهها بـرای همـین محـدودة زمـانی در
توالی آوایی  //از  //در  /coc/به طور معناداری بیشتر باشد.
4ـ .9فرکانس و پهنای نوار سازهها

شکل  8نمودار جعبهای فرکانس سازههای  F1و  F2و پهنای نوارهای  B1و B2
را در طــول نیمـة آغــازی و پایــانی واکـة  در  /coc/و  /covc/بــرای تمــامی
شرکتکنندگان آزمایش نشان میدهد .چنانکه مشاهده مـیشـود در طـول نیمـة
آغازی ،تفاوت قابلِ مالحظهای از نظر الگوی تغییر فرکانس سازهها و پهنـای نـوار
آنها بین واکة  در  /coc/و  /covc/مشـاهده نمـیشـود ،امـا در طـول نیمـة
پایانی ،مقادیر  F1و  F2برای واکة  در  /covc/کـاهش و مقـادیر  B1و B2
برای  در همین رشتة واجی افزایش یافته است.
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شکل ( :)3نمودار جعبهای فرکانس سازههای  F1و  F2و پهنای نوارهای  B1و  B2را در طول نیمة
آغازی و پایانی واکة  در  /coc/و  /covc/برای تمامی شرکتکنندگان آزمایش
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این نتایج نشان میدهد درحالیکه فرکانس سازهها و پهنای نوار آنها در طـول
مدت زمان تولید واکة  در  ،/coc/تغییرات محسوس و منظمی را نشان نمـی
دهند ،همـین پارامترهـای فرکانسـی در طـول مـدت زمـان تولیـد واکـة  در
 /covc/تغییر میکنند ،به طوری که  F1و  F2در طول نیمـة پایـانی ایـن واکـه
نسبت به نیمة آغازی به طور قابلِ مالحظهای کاهش مییابنـد ،درحالیکـه  B1و
 B2طی همین مدت زمان افزایش مییابند.
جدول  5خالصه نتایج آزمون آماری  t-testرا با مشاهدات مکرر برای محاسبة
معنادار بودن اختال مقـادیر پارامترهـای  F1و  F2و پهنـای نـوار  B1- B2در
طول نیمة آغازی و نیمة پایانیِ واکـة  در  /coc/و  /covc/نشـان مـیدهـد.
نتایج بدست آمده حاکی از آن اسـت کـه اخـتال میـانگین مقـادیرِ هـیچیـک از
پارامترهای صوتی F1و  F2و  B1و  B2بین واکـة  در  /coc/و  /covc/در
طول نیمة آغازی واکه معنادار نیست ،اما اختال میانگین مقـادیر ایـن پارامترهـا
بین واکة  در  /coc/و  /covc/در طول نیمة پایـانی بـرای تمـامی پارامترهـا
معنادار است.
جدول ( :)2خالصه نتایج آزمون آماری  t-testبرای محاسبه معنادار بودن اختال مقادیر پارامترهای
 F1و  F2و پهنای نوار  B1- B2در طول نیمة آغازی و پایانی واکة  در  /coc/و /covc/
سطپ معنادری
.845
.661
.283
.863
p<0.001
p<0.001
.008
p<0.001

درجه آزادی
238
238
238
238
238
238
238
238

مقدار t
.195
-.439
-1.076
.172
5.133
4.865
-2.687
5.232

پارامتر صوتی
F1
F2
B1
B2
F1
F2
B1
B2

محدوده زمانی
نیمه آغازی

نیمه پایانی
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4ـ .2دامنة انرژی
شکل  2نمودار جعبهای دامنة انرژی طیـفِ فرکانسـی را در طـول نیمـة آغـازی و
پایانی واکة  در  /coc/و  /covc/برای تمامی شرکتکنندگان آزمایش نشـان
میدهد .چنانکه مشاهده میشود ،الگوی کلی توزیع مقـادیر دامنـة انـرژی طیـفِ
فرکانسی برای واکة  در  /coc/و  /covc/در طول نیمة آغازی واکهها تفـاوت
محسوسی با یکدیگر ندارند ،اما در طول نیمة پایانی ،مقـادیر دامنـة انـرژی بـرای
طیف فرکانسی واکة  در /covc/در مقایسه بـا واکـة  در  /coc/بـه طـور
قابلِ توجهی کمتر است .براین اساس ،درحالیکه دامنة انرژی سازههای فرکانسـی
واکة  در /coc/در طول مدت زمان تولید ایـن واکـه تقریبـاً ثابـت اسـت ،امـا
مقادیر این پارامترِ صوتی برای واکة  در  /covc/در بخش پایانی واکه ،به طور
قابلتوجهی نسبت به ابتدای واکه کمتر شده است.
جدول  8خالصه نتایج آزمون آماری  t-testرا با مشاهدات مکرر برای محاسبة
معنادار بودن اختال مقادیر دامنة انرژی طیف فرکانسی در طول نیمـة آغـازی و
نیمة پایانیِ واکة  در  /coc/و  /covc/نشان میدهد .نتایج نشان میدهد کـه
اختال میـانگین مقـادیرِ دامنـة انـرژی طیـف فرکانسـی واکـة  در  /coc/و
 /covc/در طول نیمة آغازی واکه معنادار نیست ،اما اختال میانگین مقادیر این
پارامتر برای واکة  در  /coc/و  /covc/در طول نیمة پایانی معنادار است.
جدول ( :)3خالصه نتایج آزمون آماری  t-testبرای محاسبة معنادار بودن اختال مقادیر دامنة انرژی
در طول نیمة آغازی و نیمة پایانی واکة  در  /coc/و /covc/
سطپ معنادری

درجه آزادی

مقدار t

محدوده زمانی

.407

238

-.831

نیمه آغازی

p<0.001

238

5.309

نیمه پایانی
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شکل ( :)4نمودار جعبهای دامنة انرژی طیفِ فرکانسی در طول نیمة آغازی و پایانی واکة  در
 /coc/و  /covc/برای تمامی شرکتکنندگان آزمایش
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4ـ .3دیرش
شکل  7نمودار جعبـهای دیـر واکـة  را در  /coc/و  /covc/بـرای تمـامی
شرکتکنندگان آزمایش نشان میدهد .این شکل بیانگر آن است که دیر واکـة
 در  /covc/به طور قابل مالحظهای از واکة  در  /coc/بیشتر است .نتایج
آزمون  t-testنشان داد که اختال میانگینِ مقادیر دیر واکـة  در  /coc/و
 /covc/با یکدیگر معنادار است (.)t(238)= -11.79, p<0.001

شکل ( :)5نمودار جعبهای دیر

واکة  در  /coc/و  /covc/برای تمامی شرکتکنندگان آزمایش

 .5نتیجهگیری
در پیشینة مطالعات فارسی چنین بحث شده است که بازنمود واجیِ کلماتی مانند
شوق ،حول ،شور ،دور ،شامل توالی واجی به صورت  است کـه در روسـاخت
آوایی به  wتبدیل میشود .چنین استدالل شـده اسـت کـه غلـت نرمکـامی
 بر خال غلت سختکامی  در نظام آوایی زبان فارسی نقش تمایزدهندگی
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ندارد ،زیرا توزیع آن در مواضع واجی ناقص است؛ یعنی ایـن همخـوان در آغـاز و
پایان کلمات فارسی تظاهر آوایی ندارد و تنها در تعداد معدودی از کلمات فارسی،
آن هم فقط بعد از واکة  ظاهر میشود .از اینرو ،تظاهر  در ایـن کلمـات
صرفاً به عنوان واجگونهای از واج  تلقی شده است.
بیجنخان فرضیة دیگری را نیز در این زمینـه مطـرح کـرده اسـت و آن ایـن
اســت کــه غلــت نرمکــامی  در روســاخت آوایــی کلمــات  /covc/هماننــد
همخوانهای چاکنایی در پایانة هجا ،گاه بهکلی از زنجیرة آوایی حذ شـده و بـه
جبران آن واکة  قبل از آن کشیده میشود که در این حالـت  wبـه 
تبدیل میگردد .این فرضیه اساساً قائل به وجـود الگـوی واجـی واحـد بـین غلـت
نرمکامی  و چاکناییهای  و  در پایانة هجـا اسـت کـه بـر اسـاس آن
همخوانهای چاکنایی و غلت نرمکامی  در پایانة هجا به علت عـدم ثبـات یـا
پایداری آوایی از زنجیرة آوایی کلمات حذ میشوند و به جبران این حذ  ،واکـة
قبل آنها کشیده میشود .البته ،بیجنخان ( )918 :9815کشیدگی واکة ناشـی از
حذ غلت نرمکامی در زبان فارسـی را فراینـدی اختیـاری درنظـر گرفتـه اسـت،
درحالیکه کشیدگی واکه در اثر حذ همخوانهـای چاکنـایی در پایانـة هجـا در
زبان فارسی فرایندی اجباری است که عدم اِعمال آن موجـب غیردسـتوری شـدن
صورت آوایی مورد نظر میشود (بیجنخان785 :5888 ،؛ صادقی و بیجـنخـان،
71 :5885؛ صادقی.)651 :5899 ،
در تحقیق حاضر برای بررسی میزان اعتبار فرضیههـای واجـی مطـرحشـده در
پیشینة مطالعات فارسی دربارة روساخت آوایی کلماتی مانند شوق ،حول ،شـور ،و
نحوة تظاهر آوایی غلت نرمکـامی  در ایـن کلمـات ،آزمـایش تولیـدی انجـام
دادیم .در این آزمایش ،دو دسته کلمه به عنـوان کلمـات هـد تحقیـق انتخـاب
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شدند .یک دسته از کلمات با ساخت زنجیـرهای  ،/coc/ماننـد   ،و
 و دستة دیگر جفتهای کمینه یـا نیمـهکمینـة همـان کلمـات بـا سـاخت
زنجیرهای  ،/covc/مانند  v ،vو  .vبرای تحلیل آوایی داده
ها ،توالی  //در روساخت آوایی کلمات  /covc/را بـا  //در روسـاخت آوایـی
کلماتِ  /coc/با یکدیگر مقایسه کردیم .در مشاهداتِ صوتیِ اولیـه مشـخص شـد
که  //در کلمات  /covc/ساختار صوتی مشابه یک عنصر آوایـی واکـهگونـه ([-
] )consدارد؛ یعنی توالی  //در روساخت آوایی کلمات  /covc/اساسـاً تـوالی
واکه  +همخوان سایشی نیست ،بلکه توالی واکه  +واکه (یعنی واکة ] [oکشیده) یا
واکه  +غلت نرمکامی (] )[است .برای انجام بررسیهای دقیقتر جهت تعیـین
ماهیت این عنصر آواییِ ] [-consدر پایان کلمـاتِ  /covc/و ایـن کـه آیـا ایـن
عنصر آوایی ،مطابق با نظام مشخصهبنیـاد چامسـکی و هلـه ( ،)1968واکـهای بـا
مشخصههای آوایـی ] [+vocalic, -consonantalاسـت و یـا غلـت نرمکـامی
 بـا مشخصـههـای آوایـی ] ،[-vocalic, -consonantalالگـوی تغییـرات
فرکانس ،پهنای نوار و دامنة انرژی سازهها را در طول محدودههـای زمـانی هـد ِ
آزمایش بررسی کردیم .بـرای ایـن منظـور چهـار پـارامتر صـوتی شـامل دیـر ،
فرکانس سازههای F1و  F2و پهنـای نوارهـای  B1و  B2و دامنـة انـرژی طیـف
فرکانسی انتخاب شدند .این پارامترها را در دو ناحیـة زمـانی مجـزا ،یعنـی نیمـة
آغازی و نیمة پایانیِ توالی  //در  /covc/و  //در  /coc/اندازهگیری کـردیم.
نتایج تحلیلهای فرکانسی نشان داد درحالیکه مقادیر فرکـانسهـای  F1و  F2و
پهنای نوارهای  B1و  B2این فرکـانسهـا در طـول نیمـة آغـازی واکـة  در
 /coc/و  /covc/با یکدیگر تفاوت معناداری ندارند ،اما مقادیر ایـن پارامترهـا در
طول نیمة پایانی واکه با یکدیگر متفاوت است ،به این صورت که مقادیرِ هر یک از
فرکانسهای  F1و  F2برای واکة  در  /covc/از واکة  در  cocکمتر و
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مقادیرِ پهنای نوارهای  B1و  B2این فرکانسها بـرای  covcاز  cocبیشـتر
است .نتایج مربوط به دامنة انرژی طیف فرکانسـی نشـان داد کـه در طـول نیمـة
آغازی ،متوسط شدت انرژی طیـف فرکانسـی واکـة  در  /coc/و  /covc/بـا
یکدیگر اختال معناداری ندارند ،ولی مقادیر ایـن پـارامترِ صـوتی در طـول نیمـة
پایانی  در  covcبه طور معناداری از  در  /coc/کمتر است .بـهعـالوه،
نتایج بدست آمده نشان داد که دیر واکة  در کلمات  /covc/از واکـة 
در کلمات  /coc/به طور معناداری بیشتر است.
این نتایج دو واقعیت مهم را در رابطه با صورت آوایی کلمات با سـاخت واجـی
 /covc/نشان میدهد؛ اول آن که کاهش فرکانس سازههای  F1و  F2و افزایش
پهنای نوارهای  B1و  B2این سازهها و همچنـین کـاهش قابـلِ مالحظـة دامنـة
انرژی طیف فرکانسی در انتهای واکة  در  ،covcمؤید این واقعیت است که
در انتهای این واکه غلت نرمکامی  تولید شده است .براین اساس ،درحالیکـه
طیفِ فرکانسی واکة  در  cocبه لحاظ الگـوی فرکـانس و دامنـة انـرژی در
طول مدت زمان تولید این واکه وضعیت پایدار و باثباتی دارد ،طیفِ فرکانسی واکة
 در  covcشامل گذار از شاخصههای طیفی واکة  در نیمة آغـازی ایـن
واکه به شاخصههای طیفیِ غلت نرمکامی  در نیمة پایانی آن است .نکتة دوم
آنکه دیر ِ بیشتر واکة  در  /covc/نسبت به  در  /coc/اساساً نشان می
دهد که غلت نرمکـامی  در  covcفاقـد تظـاهر آوایـی کامـل بـه صـورت
واجگونة اصلی غلت نرمکامی است .به بیـان دیگـر  ،در انتهـای واکـة  در
 covcتظــاهر آوایــی دارد ،ولــی تظــاهر آن بــه صــورت یــک گونـة خفیــف یــا
تضعیفشده است.
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تضعیف  در  covcبا کشش بیشـتر واکـة  در ایـن زنجیـرة آوایـی
رابطه مستقیم دارد .بـا تضـعیف  در بخـش پایـانی واکـة  در  covcاز
میزان گرفتگی فوقحنجـرهای در دو ناحیـة لـبهـا و نـرمکـام کاسـته مـیشـود.
همچنین ،الگوی تنـاوب چاکنـایی بـرای  از حالـت واکسـازی بـرای تولیـد
همخوان غلت به حالت واکسازی بـرای تولیـد واکـه تغییـر شـکل میدهـد .ایـن
تغییرات اندک در شکل هندسی حفرة دهان و الگـوی واکسـازی حنجـره باعـث
میشود که دامنة انرژی برای فرکانسها تا حدود قابلِ توجهی تقویت شود ،مقادیر
فرکانس سازهها تا حدی افزایش یابد و پهنای نوار سازهها تا حدی باریکتر شـود.
برایند تمامی این تغییراتِ صوتی ،شباهت آوایی بیشتر غلت  بـه واکـة  و
در نتیجه دیر

بیشتر واکة  در کلماتی با ساخت زنجیرهای  covcاست.

این نتایج از فرضیهای حمایت میکند که بر اساس آن فعالیت غلـت نرمکـامی
 در پایان کلمات  covcتضعیف شده و به جبران آن واکة قبـل کشـیدهتـر
میشود .فرضیة دیگرِ مطرح شده در تحقیق حاضر مبنی بر آن که غلت نرمکـامی
 در  covcبه طور کامل حذ شده و به جبران آن واکة قبلی کشیده مـی
شود (یعنی اینکه توالی واجی  در  covcبه صورت  تلفی میشـود)،
با یافتههای پژوهشی به دست آمده مطابقت ندارد.
این الگوی آوایی برای همخوانهـای چاکنـایی  و  در پایانـة هجـا نیـز
اتفاق میافتد .مطالعاتِ پیشین (بیجـنخـان5888 ،؛ صـادقی9831 ،؛ صـادقی و
بیجنخان )5885 ،نشان داده است که همخوانهای چاکنایی در پایانـة هجـا بـه
درجات مختلف تضعیف و به جبران آن واکة قبل کشـیدهتـر مـیشـود .بنـابراین،
نتایجِ تحقیقِ حاضر با تأیید ادعای بیجنخان ( )9815مبنی بر آن که چاکناییها
و غلتهای فارسی میتوانند یک طبقة واجی واحد تشکیل دهند ،ثابت میکند که
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همخوانهای چاکنایی و غلت نرمکامی  در پایانة هجا از الگوی واجی واحـدی
پیروی میکنند که طبق آن در پایانة هجا از میزان فعالیت همخوانهای چاکنایی
و غلت نرمکامی  به طور قابلِ توجهی کاسته مـیشـود .کـاهش فعالیـت ایـن
همخوانها به معنای تغییر الگوی واکسازیِ حنجـره و در نتیجـه افـزایش شـدت
انرژیِ موجِ صوتی است که پیامد آن افزایش دیر واکة قبل است.
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