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 چکیده

شناختی انسدادی چاکنایی را پیش از واکة    کوشد ماهیت صوت  پژوهش حاضر در حوزة آواشناسی آکوستیک، می    

پرسش پاسخ دهد که آیا این آوا در آن جایگاه نقش همخوان دارد     آغازین در زبان فارسی، مشخص سازد و به این   

  اکهودر آن، که ة یک ناواژاست: گروه  دستهدادگان پژوهش شامل سه یژگی واکة آغازین در زبان فارسی است. یا و

ها  که وجود انسدادی چاکنایی پیش از واکه در آن ، گروه ناواژة دو پس از یک واج بجز انسدادی چاکنایی قرار دارد 

  16. این سه گروه ناواژه و واژه توسط   شوند آغاز می کهواواژة زبان فارسی که با   30شاملِ   ،گروه سوم  است و  محرز

شده       ضبط  ستودیو خوانده و  ضای نمونه در ا سپس در نرم نفر اع ساس ویژگی اند.  ستیک افزار پرات، بر ا یِ  های آکو

آمده  دستاند، مقادیر عددیِ بههای هر گروه، مورد سنجش واقع شدهدیرش، شیب طیفی، سازة اول و شدت، واکه 

ــاخصبر ا ــاس ش ــده س ــفه، بررســی آماری ش ــاس های میانگین، واریانس و آزمون تعقیبی ش اند. درنهایت، بر اس

که    انســـدادب کاملی  ،پس اند. نشـــدهیید  أچاکنایی در گروه واژه ت    معیارهای وجودب همخوان انســـدادی  ها،  تحلیل 

صوت ویژگی شد، پیش از واکه     های  شته با سی وجود   های آغازین شناختی یک همخوان را دا در واژگان زبان فار

سداد ناقص  . بنابراین، آن ندارد شد    میان صوتی با که در ابتدای فرایند تولید واکة آغازین به آن  تواند همان ویژگی 

 .  سازدشده میشود و آن واکه را چاکناییاضافه می

  .پرات افزارنرم ،یشدگییچاکنا ن،یآغاز ةواک ک،یآکوست یآواشناس ،ییچاکنا یانسداد همخوان ها:کلیدواژه
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 . مقدمه1

وســیلة ب، اصــوات گفتار و امواج صــوتی حاصــل از آن را 1آواشــناســی آکوســتیک

دهد و ازآنجا که به هر نوع بررسی گفتار  های فیزیکی مورد بررسی قرار می دستگاه 

ــیل که به   ــتگاه ةوسـ ــود،های الکترونیکی، مکانیکی و رایانهابزار و دسـ  ای انجام شـ

سی     شنا شگاهی می آوا شاخه در ارتباط تنگاتنگ قرار آزمای  گویند، پس این دو زیر

   (.Hayward, 2013دارند  

به مس لة وجود ای شناسی رایانهسعی دارد از طریق ابزارهای صوتاین پژوهش 

سداد  یا عدم وجود صوت و ویژگی چاکنایی یان در جایگاه آغازی شناختی آن  های 

داند که عالوه بر ( همخوان را آوایی می1378  مرهپردازد. ثبهجا در زبان فارســی، 

ــط و پایان واژه، در   ــود و آوایی را واکه می آغاز هم واقع می  وسـ داند که تنها    شـ

شان    می س له ن سط و پایان واژه بیاید. این م دهندة محدودیتی جبری در تواند در و

ن قرار داشــته آرایی زبان فارســی اســت؛ یعنی حتماً باید در آغازة واژه، همخواواج

شد و هیچ واژه  شده   ای با واکه آغاز نمیبا ست  شود. این محدودیت منجر به این   ا

ــدادی چاکنایی قبل از آن     ،که هرجا در ابتدای واژه واکه وجود دارد     همخوان انسـ

همواره دررابطه با همزه یا همخوان انســـدادی  ،کنون از گذشـــته تا .درنظر گیرند

شــناســان و دیگر متخصــصــان  ن آواشــناســان، واجدر زبان فارســی، میا چاکنایی

سی بحث   زبان شته شنا ست و هنوز هم در تحلیل و   ها و نظرات متفاوتی وجود دا ا

ــیده     ــیف آن، به نظر واحدی نرسـ توان نظرات مرتبط با  میطور کلی، به  اند. توصـ

 در قالب دو دیدگاه کلی بیان کرد:در زبان فارسی،  راچاکنایی  همخوان انسدادی

                                                           
1. Acoustic phonetics 
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ــدادی   (1 چاکنایی، پیش از واکه در ابتدای  گروهی که معتقدند یک همخوان انسـ

 گیرد. های فارسی قرار میواژه

های گروهی که معتقدند انسدادب چاکنای پیش از واکة آغازین، از ویژگی واکه( 2

 است و نه یک واج مستقل. ینآغاز

ــت که اگر  ــ لة مورد توجه این اس ــدادیمس ة آغازین چاکنایی پیش از واک انس

ها در زبان فارسی، این همخوان  ها و جایگاهچرا در دیگر واژه ،ها همخوان است واژه

ــکل وجود ندارد و اگر تنها فرایند چاکنایی         ــدگی و تولید دومینی از  به این شـ شـ

ــتواکه ــی اس ــی آن را همخوان درنظر گرفته و این قانون  ،های فارس چرا در فارس

سی ا واج  .شود ای با واکه آغاز نمیایم که هیچ واژهضافه نموده آرایی را به زبان فار

های ویژگی ،کندبرانگیز و مبهم میچه که همخوان انســـدادی چاکنایی را بحثآن

ــیری        ــت. نصـ پور آوایی ناپایدار آن، چه ازنظر تولیدی و چه ازنظر نقش واجی اسـ

ــاره کرده که همخوان1392  های جالبی های چاکنایی ویژگی( نیز به این نکته اش

ثباتی دارند و ازنظر جایگاه طبیعت آوایی کوتاه، متغیر و بی ؛دهنداز خود نشان می 

ید در انتهایی   ید همخوان قرار دارند. همچنین، همان      تول طور که  ترین جایگاه تول

شد، این پژوهش   شد  میذکر  شن کو صوتی و ارائة اطالعات    با رو سازی الگوهای 

صحیح آوایی دقیق سی و یکی از ابهامات این   ةبارتر درتر و  یکی از آواهای زبان فار

 تریای دقیقافزارهای رایانه   و نرم هد تری دهای کامل   زبان، بتواند به رایانه برنامه        

شود.   صلی که تاکنون در زبان فارسی پذیرفته   برای خدمت به زبان فارسی تولید   ا

ــده ــت که   شـ ــدادی  پیش از واکه در ابتدای یک واژه باید»این اسـ همخوان انسـ

ــتی چاکنایی پیش از واکه یا هم« چاکنایی قرار گیرد ــنیدهو اگر بس  زمان با آن ش

این اســت که ممکن  حاضــر پژوهش فرضشــود. اما با این قانون توجیه می ،شــود
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ــت ــاید     واکة آغازین   این ویژگی، ویژگیِ اسـ ــد و شـ دچار   ،طی فرایند تولید  باشـ

 طور ناقص اتفاق بیفتد. به انسدادب آغازینشدگی شود و یا ممکن است چاکنایی

شناسی های پژوهش حاضر با توجه به معیارهای صوتپرسش ،بر این اساس

 دیرش، سازة اول، شدت و شیب طیفی به شرح زیر است:

های یک  ناواژة درگروه i و a، e ،æ ،o ،uهای تفاوتی در میزان دیرشِ واکه چه (1

 اند( وجود داردمیی که با واکه آغاز شدهها( و سه  واژه2(، دو  ناواژة 1

 نظر از نوع واکه وجود داردمتفاوتی در میزان دیرش در هر سه گروه صر  چه (2

 در سه گروه وجود داردم iو  a ،e ،æ ،o ،uهای واکه تفاوتی در میزان سازة اولِ چه (3

 دمتفاوتی در میزان سازة اول در هر سه گروه صر  نظر از نوع واکه وجود دار چه (4

 در سه گروه وجود داردم iو  a ،e ،æ ،o ،uهای واکه تفاوتی در میزان شدتب چه (5

 تفاوتی در میزان شدت در هر سه گروه صر  نظر از نوع واکه وجود داردم چه (6

 در سه گروه وجود داردم iو  a ،e ،æ ،o ،uهای واکه تفاوتی در میزان شیب طیفیِ چه (7

 سه گروه صر  نظر از نوع واکه وجود داردمتفاوتی در میزان شیب طیفی در هر  چه (8

 . مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته2

شـــود، در آن حالتی تولید نشـــان داده می [Ɂ]انســـدادی چاکنایی که با نماد 

ــده و ناگهان آزاد   می ــته ش ــای بین تارآواها  چاکنای(، کامالً بس ــود که فض ش

ــودمی ــی هنگام گفتنِ  ؛شـ دوم یک  oh، قبل از oh ohبرای نمونه در انگلیسـ

سدادی چاکنایی تلفظ می  سدادی چاکنایی Yule, 2006شود   ان  1(. همخوان ان
                                                           
1. Glottal Stop 
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ست    یهمخوان ستگی به محل وقوع آن در زنجیر     ،سخت ا شدت آن ب اما درجة 

کنند وابسته به مقدار فشاری است که تارآواها به یکدیگر وارد می    وگفتار دارد 

سته می  (. هنگامی که چاکنای1383 ثمره،  ستیکی تغییر  شود، برون ب داد آکو

ید می       می ــدادی چاکنایی تول ــود، گویی پهنای  کند و در نتیجه آوای انسـ شـ

ند پیچ تنظیم موج رادیو اســــت و تغییر کوچک       مان نای  عث     یچاک با در آن 

 (.1394شود  جانسون، تغییرات زیادی می

. شـود ه میاسـت که طی تولید دومین به آوا اضـاف   ایشـدگی ویژگی چاکنایی

کردن بســتب کامل یا جزئی ( این فرایند را اضــافه2010  2( و فارِس2013  1گبرلک

ید            که این ویژگی را در تول به آوای دیگری  ید دومین،  ند تول نایی در فرای چاک

ندارد، معرفی کرده   ــتین خود  فارِس     نخسـ ند.  فه می 2010ا که    ( اضــــا ند  ک

بیشــتر به صــورت جیرجیری و در   ها و آواهای واکدار،شــدگی در واکهچاکنایی

( 1380  دهد. ابوالقاســمیصــورت بســت کامل رخ میهای بدون واک بههمخوان

ستان ارائه کرده   جدولی از همخوان سی با شان    های زبان فار ست که ن دهندة این ا

شته           سی وجود ندا سدادی چاکنایی در آن زمان، در زبان فار ست که ان ضوع ا مو

ست. این واج از طریق نفو  سی دری وارد این   ذ زبان عربی در دورة میانها و در فار

است و شاید یکی از دالیل ماهیت مبهمش در این زبان، همین موضوع    ه زبان شد 

ــد.  ــدادی چاکنایی در    باشـ ــیاری از  در زمینة همخوان انسـ ی دنیا و  ها زبان  بسـ

ــی   ــده     پژوهش همچنین زبان فارسـ ــتهای متعددی انجام شـ به موارد  که   اسـ

 اشاره خواهد شد. هشدیافت

                                                           
1. Marc Garellek  

2. Majda Sabri Faris 
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 های ديگر  شده در زبان. مطالعات انجام1 2

پژوهشــی در خصــوصِ توزیع انســدادی چاکنایی آغازین در زبان  1991در ســال 

ــط   ــد. پیکرة مورد آزمایش حدود     1هُوفبنر و فَنگبِرگبنونیهلندی توسـ انجام شـ

ک      های آن کلمه از متون بود و تحلیل   1500 ید  ــ به این نتیجه رسـ ــروع  هها  شـ

صورت ناگهانی و به   واک و نمونة  افتدتدریج اتفاق میسازی در زبان هلندی به دو 

های واکة بعدی آن اثرگذار دانند که بر روی ســازهناگهانی آن را در ابتدای واژه می

در  اســت، اما در این جایگاه این آوا نقش واجی ندارد و تنها خاصــیت مرزنما دارد.

که آن جایگاه با بستب چاکنایی پر شود یا خیر، بستگی    ، اینجایگاه التقای دو واکه

ــتگی واج     به ویژگی  ــتگی   های بافتی آن همچون مکثب گفتار، پیوسـ قبل، برجسـ

ش پی را شدگی ها و طول کلمات قبل و بعد از آن دارد. چاکناییجایگاه اتصال واکه 

ستندور     یز مورد بررسی  ن( 1996  2از واکة آغازین در انگلیسی، دیلی، شاتوک و اُ

از یک پیکرة صوتی برگرفته از رادیو استفاده کرده و واکة آغازین ها اند. آنقرار داده

. مشــاهداتب اندتحلیل کردهواژه را بر اســاس خصــوصــیات زنجیری و نواییِ گفتار، 

دهد و این می بسیار رخ شدگی در آغاز واژههایِ چاکناییها نشان داد که ویژگیآن

س  ضافه می به دلیل ر ه هایی کشود و تفاوت اترکردن و مرزنمایی برای واکه به آن ا

ضعف آن وجود دارد،     شدت و  ست. تحت تأثیر تفاوت در   های درونی گویندگان ا

 4نوتکازبانی از منطقة ، 3نوچانولث شدگی، در زباندربارة انسداد چاکنای و چاکنایی

( انجام 2005  5ریزِر و جی.هَریسابســلینگ، ای.فب تحقیقی توســط ابچ. ،در کانادا نیز

با  و کردندمکانیسم تولیدی آن را مشاهده    ،نگارها با دستگاه حنجره است. آن  شده 

                                                           
1. Jongenburger, W. & Van Heuven, V. 

2. Dilley, Shattuck-Hufnagel and Ostendorf  

3. Nuuchahnulth 

4. Nootka 

5. H.Esling, E.Fraser and G.Harris  
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ــایر زبان ــه با س ــدادی  آنها . دادندارائه جی ها، نتایمقایس ــدنِ انس ــافه ش فرایند اض

کة آغازین واژه      ــاهده و ذکر کردند که       یها چاکنایی را پیش از وا این زبان، مشـ

شدید مجددب چاکنایی   دازهان شان از ت شدگی در  گیریِ دیرشِ تولید این همخوان، ن

 طولِ اصواتب غیرچاکنایی دارد. 

ــی، هوُفام ــواتی در زبان ویتنامی که   2009  1در پژوهش ــاییِ اص ــناس ( برای ش

ستقلی ندارند       ست و هویتب م شکل مواجه ا شان با م سدادب چاکنایی را نیز   ،تعریف ان

عه قرار   طال یت واجیِ این همخوان در      مورد م ــع که وضـ باور بود  داد. وی بر این 

س لة مهم     زبان شمالی م سیایی و آمریکای  ست  یهای آ سی این واج به  او  .ا با برر

ــدادی   ــید که در زبان ویتنامی انس چاکنایی توزیع محدودی دارد و این نتیجه رس

، چون در جفت تواند داشته باشدو نقش واجی نمی دهدتنها در ابتدای هجا رخ می

عنوان واج درنظر یابد. او معتقد اســت شــاید این آوا بتواند به کمینه حضــور نمی

 گرفته شود. 

در کلمات را شــدگی واکة آغازین ( چاکنایی2010  2پامپینو مارشــال و زیگیس

سخنرانی های تحقیق آناند. دادهآلمانی مطالعه کرده ضبط ها که  شدة کُنراد  های 

و  ادبی های مطرح سیاسی،  ، شخصیت  5و توماس مان 4وایتسکر د فون، ریچار3آدبناور

مان بود    ماعیِ آل با نرم ند اجت تایج       Stat viewافزارِ ،  فت. ن یل قرارگر مورد تحل

ویژگی  تحقیقشـــان نشـــان داد که درجِ انســـدادی چاکنایی پیش از واکة آغازین

هجه، تکیه و شدت  مانند ل ،بر واحدهای زبرزنجیریِ گفتار عالوه زبررنجیری است و 
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وند و ش که در این امر مؤثر هستند، سطح زنجیری کلمات نیز باعث این فرایند می  

  شدگی متمایل هستند.های افتاده بیشتر به چاکناییواکه

ــالة دکتری2012  1بارتونکوا ــ لة چاکنایی( در رس ــدگی واکهاش به مس های ش

سی آغازین واژه رود، می کاربهبومی سط افراد غیر که توبریتانیایی  ها در زبان انگلی

ضبط پرداخت. نمونه سپس ارزیابیِ   5مرد و  5شدة  های آزمایشِ وی گفتارِ  زن و 

ــه نوع  آن ــید که س ــتیکی بود. وی به این نتیجه رس ــاس معیارهای آکوس ها بر اس

ــدگی در ابتدایِ واکهچاکنایی  ــودهای آغازین یافت میش ــلی، جیرجیری و ش : اص

  نفسی.

( انسدادی چاکنایی را پیش از واکة آغازین در انگلیسی آمریکایی، 2012 گَرلبک 

خواســت به این پاســخ های آکوســتیک، بررســی کرد. او میاز نظر توزیع و ویژگی

سد که آیا می  ستب کامل چاکنای را در واژه بر سی پیش توان وقوع ب ینی بهای انگلی

ــاس مدل ــازی منطقی به روش پسکرد یا خیر. وی بر اسـ ــان داد که سـ گرا، نشـ

ترین عوامل در وقوع انسداد پیش  بربودن آن، از مهمبرجستگی واکة آغازین و تکیه 

ستند. او همچنین وجود بی  های نظمی را در آغاز واکة ابتدای واژهاز واکة آغازین ه

ترین عامل داند و معتقد اســت که مهمشــدگی میآن زبان، نشــان وجود چاکنایی

بستب چاکنای در همبستگی است، شیب طیفی همان اختال  شناختی که با  صوت 

دامنة همســازهای اول و دوم اســت که در واکة پس از انســدادی چاکنایی، کاهش 

سدادی      2013یابد. گَرلبک در می صلتر بر روی تولید و درک ان شی مف نیز، در پژوه

ید       ــی در طی تول بان انگلیسـ ــور ز  چاکنایی تحقیق کرد. او از حنجرة پنج گویشـ

صویربرداری نمود و ضربات تارهای صوتی        سدادی چاکنایی با ویدئواندوسکوپی ت ان

ــاهده نکرد. نتیجه  ــه و در تمام حاالت مش ــدادب را همیش گیری وی این بود که انس
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ــورت ناقص، یعنی چاکنایی     چاکنایی قبل از واکة آغازه می      ــدگی یا  تواند به صـ شـ

شد یا می      ست کامل با صورت ب شد. وی    توانکامل، یعنی به  شته با د کالً وجود ندا

ــافه می بر که واکة آغازین مورد تأکید اســت، ممکن اســت کند در جایگاه تکیهاض

ــتب کامل رخ  ــغول به واکبس ــازی دهد؛ چرا که تارآواها تنها در آن جایگاه مش س

 شود و الزامی آوایی براینیستند و برای تشدید و تمایز آن واژه به این شکل ادا می

های آغازین وجود ندارد. در نهایت، وی پنج عامل مؤثر را        در تمام جایگاه   وجود آن 

ست که عبارت    شمرده ا ستگی، جایگاه  در وقوع این آوا در آن جایگاه بر اند از: برج

سته به    مورد تأکید در عبارت، پیش از نامنظمی در واک سازی آوای بعد از خود، ب

 التقای آواهای صدادار در زنجیرة کالم.مقولة واژگانی واژة پس از خود و در جایگاه 

ــائو  مینگژن     ــا ویژگی     2013  1ب ــی دررابطــه ب ــتیکی     ( پژوهشـ هــای آکوسـ

ــدگی در واکه چاکنایی   ــغنانیهای آغازین واژه شـ انجام داد. وی این  2های زبان شـ

 هایهای میانی و پایانی مقایســه کرد و بر اســاس شــکل موجها را با جایگاهویژگی

 شوند.ها فقط در ابتدای واژه، چاکنایی میکه واکهصوتی اثبات کرد 

 فارسی   شده در زبان. مطالعات انجام2 2

ــدادی  ــی و توجه        همخوان انسـ ــی همواره مورد بررسـ فارسـ بان  نایی در ز چاک

پژوهشی با موضوع همزه در    ،1352قرار گرفته است، سپنتا در سال     شناسان  زبان

 /a/گوید مصوت  آرایی میقوانین واج ذکراز  وی پس .است داده  زبان فارسی انجام 

یکی دانســت و این ویژگی  ،توان با همزه که یک واج مســتقل اســتآغازی را نمی

صوت  ست   م سی ا ست چاکنایی آغاز می  که های آغازی زبان فار وی  .شوند با یک ب

                                                           
1. Mingzhen Bao  

2 .shughni: های افغانستان به نام بدخشان رایج است.های هند و ایرانی که در یکی از استانیکی از زبان 
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ضافه می  ستب مذکور تنها      ا شگاهی مشاهده کرده که امتداد ب ضبط آزمای کند که با 

ست و نمی  02/0 سالمی و بی    ثانیه ا ست. ا ستقل دان خان جنتوان آن را یک واج م

سب 1374  سیلة  ای که بهدهی دادگان گفتاری( طی تدوین و برچ شور   300و گوی

حاظ لبستب چاکنایی را به  ،بودندجمله برای زبان فارسی تهیه کرده   386بومی و با 

شامل   هک چاکنایی نمونه بستب  نخست،  شناختی به سه دسته تقسیم کردند:    صوت 

دار بعد از سکوت در آغاز هجای تکیه است و شناختی بست و انفجاردو بخش صوت

شامل چند بستب نمونه با دامنه و نوسان     که ، بستب چاکنایی بازداشته  ؛ دومآیدمی

ست و  کم و نامنظم ، سوم  ؛شود گفتار ظاهر میدار درون پارهدر آغاز هجای تکیه ا

دارای شــکل موجی همانند واکه و دامنة نوســان و   که گونهواکهبســتب چاکنایی 

  شود.هجای فاقد تکیه واقع می درمیان دو است و ارتفاع کم

سی 1997  1ویندفور سی     ةای که دربار( در برر سدادی چاکنایی در فار تلفظ ان

ــید که همخوان ،انجام داد های چاکنایی در جایگاه آغازین بدون به این نتیجه رسـ

ــورت خفیف تلفظ می    ،مانند  ر باقی می تغیی ــوند و در اما در بین دو واکه به صـ  شـ

های پس از همخوان و قبل از واکه، طول واکة پس از خود را افزایش     برخی جایگاه  

از ســکوت نیز  پیششــوند و در جایگاه پایان دهند و باعث کشــش جبرانی میمی

 شوند.حذ  شده یا اصالً تولید نمی

سی در جایگاه ( 1376شناس   حق های مختلف نیز همزه را در خط و زبان فار

سی کرده   ست. وی همزه را واقعیت آوایی واحد برر صطالحی  نمی یا داند و آن را ا

ــی ــشـ همچون همخوان  را، های آوایی ای از پدیده  مجموعه کند که   تلقی می پوشـ

                                                           
1. Windfuhr  
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سدادی   شش واکه   چاکنایی، همخوان چاکنایی ان شی، ک غازین ای و در جایگاه آلرز

 . گیرددربرمی ،شوندکلماتی که با واکه شروع می

سی   1376محمدی  دین ساخت آوایی زبان فار با  ،( همزه را از نظر جایگاه در 

ــتفاده از نظریة فرازنجیری مورد مطالعه قرار داده     ــت. او نظرات موجود در  اسـ اسـ

ست تمام آن رابطه با همزه را جمع شک آوری کرده و معتقد ا ستند،  ها دارای ا ال ه

از این جهت که اگر همزة آغازین را یک واج ندانیم، تعداد هجاهای زبان از  نخست 

ــکل دوم   6به  3 ــت؛ مش ــاد زبانی اس ــل اقتص افزایش پیدا کرده و این برخال  اص

ندانیم و           این غازی را واج  ــویم و همزة آ ئل شـ قا نه  گا که اگر برای همزه نقش دو

ــؤال برده  های دیگر را واج بدانیم، مججایگاه ــاد زبانی را زیر س ــل اقتص ایم. دداً اص

تواند حذ  شود و کششی    رسد که همزة آغازی می وی به این نتیجه می ،درنهایت

ــش   اما در جایگاه    ،گذارد برجای نمی  جبرانی همراه های دیگر واژه حذ  آن با کشـ

 شناسی فرازنجیری قابل دفاع نیست.است و جایگاه همزه از نظر واج

( هم به بررســـی مســـ لة همزه در زبان فارســـی 1381نلوکامبوزیا  زعفرا کرد

ــوع و در جهت رفع           ــبت به این موضـ با بیان رویکردهای مختلف نسـ پرداخته و 

ست  ،ابهامات موجود سداد     را . او کلماتیپژوهش کرده ا سی که دارای ان از زبان فار

ستخراج کرده و پس از چاکنایی هستند، از فرهنگ   بندیدسته  ها و منابع موجود ا

ساس محل وقوع در هجا،  آن سیده   تفکیک کردهها بر ا ست که  و به این نتیجه ر ا

سدادی    یکی زیرساختی و دیگری   :چاکنایی وجود دارددر کلمات فارسی دو نوع ان

 شود. حاصل از فرایند درج که تنها در آغازة هجا پیش از واکه درج می

ــبط   ( کاربرد همزه را در زبان فا1383بهجو   ــتاری با ض ــی گفتاری و نوش رس

بزرگســـال از شـــهر تهران، مورد مطالعة  10کودک و  10گفتار آزاد و مصـــنوعیِ 
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ست. نتیجه آماری قرار داده  گیرد که تلفظ همزه گیری وی این واقعیات را دربرمیا

در گروه خردسال بیشتر و درصد ناهمگونی همخوانی در افراد با تحصیالت کمتر،      

ــ  ــتر بوده اسـ از خود را افزایش  پیشت و همچنین همزة خفیف، طول واکة  بیشـ

 ، تأثیر زیادی در گونة زبانی فرد دارد. تحصیالتوی معتقد است که  .دهدمی

سدادب چاکنای به     ( 2005  جهانی سش که آیا ان سخ به این پر عنوان واج برای پا

ــیِ   ــت وجود دارد یا نه،    نودر فارسـ ود را با  . وی مطالعة خ  تحقیقی انجام داده اسـ

متغیرهایِ محیط واجی، محیط معنایی، گفتاری، ســـن، جنس و... مورد مقایســـه 

شاهده کرد  هقرارداد ست و م ساخت    ه ا ستفاده از این همخوان در  های که موارد ا

بسامد بیشتر های مذهبی، رسمی و کمواجی بیشتر میان هجاست و در ساخت واژه

ــود. نتیجهدیده می عنوان واج در که این همخوان به گیری کلیِ وی این اســـتشـ

  فارسی وجود دارد، اما کاربردش به موارد فوق وابسته است.

که حذ  انسداد چاکنای  صورت گرفت (2005  پژوهش دیگری توسط شادبمان

ای از پیکره کار،این  رایاســـت. او بجبرانی را در فارســـی ارزیابی کرده و کشـــش

ــداد چاکنایی را     واژه ــبط کردهای دارای انسـ های   ها را در بافت   و طولِ واکه  هضـ

ستفاده از نرم  سه نمود  هگیری کرداندازه PCQuirerافزار متفاوت، با ا و در  هو مقای

ست نهایت نتیجه گرفت سدادی چاکنایی به طور  که طولِ واکه ه ا ها پس از حذ  ان

 .استای تغییر یافته قابل مالحظه

ــاس نظریة   یدگاه واج( این همخوان را از د1384خان  جنبی ــی بر اس ــناس ش

ــی قرار داده  ــتبهینگی مورد بررسـ یان و   پس از اینوی  .اسـ که آراء موجود را ب

بینی با این فرض که بست چاکنایی در آغاز کلمات فارسی قابل پیش ه،بررسی کرد

به  ،و درنهایت هکلمات به فرایند آوایی این بست دقت کرد از  یبا ارائة گروه ،است 
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 ،که بست چاکنایی در آغاز کلمات عربی تمایزدهنده است   ه است جه رسید این نتی

 اما در آغاز کلمات فارسی سره تمایزدهنده نیست. 

ــدادی (1386پرمون   ــبکیِ همخوان انس ــی معیار و  رفتارِ س چاکنایی در فارس

سیِ قاعده   کرمانی را با رویکردب واج ةگون سی کرده شنا ست. این همخوان  بنیاد، برر ا

ــورت مقابله  این دو گویش به در   ها و نوع اند و جایگاه   ای مورد تحلیل قرارگرفته  صـ

 است. بندی و توصیف شده وقوع آن به تفکیک دسته

ــتاجی، نامورفرگی و کرامتی ــدادی  ،ایدر مقاله (1389یزدی  اس همخوان انس

ــتیکی کرده و امکان       را یطور پیاپ دو واکه به   قرار گرفتنچاکنایی را تحلیل آکوسـ

ــی ــریع فارس ــنجیده ،در گفتار س ــی میدانی از . آناندس ــخنگوی  50ها با بررس س

سی  سدادی  زبان مذکر و مونث، داده گردآوری کرده و ویژگیفار چاکنایی و های ان

ــد که در گفتار    اند. به نظر می  چگونگی بروز آن بین دو واکه را تحلیل نموده   رسـ

سدادی      توانند درکنار هم شود و دو واکه می یچاکنایی حذ  مسریع و پیوسته، ان

  .استشناسی تحلیل شدهقرار گیرند. این همخوان باز هم ازنظر آواشناسی و واج

های مختلف، های چاکنایی را در جایگاه( رفتار واجی همخوان1389صـــادقی  

شاهده نمود     از طریق واج شگاهی م سی آزمای ست. نتایج به ه شنا ست ا شان  د آمده ن

ــورتب وان چاکنایی در جایگاه آغاز و میان کلمه بعد از همخوان، به         داد که همخ  صـ

ــدت کمتر و در پایانه هجا به ــخت، میان کلمه بین دو واکه با ش ــورت خفیف س ص

سایش کاهش یابد، بر     ،پس .شود تولید می ست و  هرقدر میزان فعالیت الگوهای ب

 . شوداکة قبل بیشتر میها با ومیزان ارتعاش تارآواها افزوده و شباهت این همخوان

ــال  ــدادب  1390مهری، خدامی و جهانی در س ــیت را بر الگوی انس ، تأثیر جنس

ند        جار دار ــوت بهن که صـ نای، در افرادی  نان     چاک ند. آ یابی قرارداد با  ، مورد ارز
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شانه   سدادب چاکنای، یکی از ن ودن بطبیعیهای قضاوت دربارة  رویکردی که الگوی ان

ــت،  آن حنجره و کــارکرد      لگو را در    اســ یلــة           80این ا ــ فرد طبیعی، بوسـ

رین تمهم :. نتایج این پژوهش به این قرار بودبررســـی کردند ویدئوالرنگوســـکوپی

شــدن تفاوت بین زنان و مردان در الگوی بســتب چاکنایی اســت؛ در مردان بســته 

ــتر   ــکا  خلفی و در زنان بیش ــترین الگو و پس از آن الگوی ش کامل چاکنای بیش

  است.شده لفی مشاهده الگوی شکا  خ

ضوی نجف  سدادی 1391آبادی و نوربخش  ر های ( با هد  ایجاد تمایز میان ان

ستیکی معیارهای دیرش      واکدار و بی سی آکو سی، به برر واک در پایان کلمات فار

اند و پرداخته 1افزار پرتواکه و دیرش بســت در انســدادهای پایانی، به وســیلة نرم

ای از سکوت که  منطقه ،واکهای بیکه در انسدادی  بوداین هایشان حاکی از  یافته

و شروع مرحلة   شود میای خالی از انرژی است، مشاهده   منطقه نگاشتب روی طیف

ست رهش که با انفجار همراه  گذرا و خط عمودی با انرژی زیاد  ی، به صورت موج ا

 . شودمینگاشت دیده بر روی طیف

ــیری نایی    ( توزیع همخوان1392پور  نصـ چاک ( را در /h/ و /Ɂ/یعنی   های 

سی قرار داده   سی مورد برر ست هجاهای زبان فار واژه را که  1000 ،به این منظور .ا

کار     این دو همخوان در آن به  ته، ها  نه    رف عات و رســـا آوری و ها جمع از مطبو

ــی کردواج ــتنویسـ ــید که همخوان     . تحلیل ه اسـ های  های وی به این نتیجه رسـ

ها غازة هجا از بسامد بیشتری برخوردارند و بسامد نسبی این همخوانچاکنایی در آ

 بیشتر است.   ،های کوتاهبا واکه

                                                           
1. Praat  
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شناختی  ( انسدادب چاکنای را در التقای دو واکه مورد بررسیِ صوت   2014یازرلو  

زبان تلفظ وسیلة چهار گویشور فارسی   جمله که به 276واژه و  684قرار داد. او در 

داد که انســدادب  افزار پرت تحلیل نمود و نشــانموضــوع را با نرم ، اینه اســتشــد

 یکی بستب کامل  :ای است نوع وضعیت آکوستیکی در محیط واکه   3چاکنای دارای 

ــومی همراه با لرزش نامنظم تارآواها.   ــدای جیرجیری و س وی چاکنای، دیگری ص

سمی و در واژه    سی ر شت   همچنین نتیجه گرفت که در فار ساده، بی ر دو واکة های 

شتقاقی،    ،روندکار میمجاور به شوندهای ا اما در مرزهای تکواژی به جز در محل پی

 چاکنای درج خواهد شد.  انسداد

سدادی  1394خداوردی   چاکنایی را در پیوستار وضعیت چاکنای   ( همخوان ان

ــوتبه ــورت ص ــی کردهص ــناختی بررس ــت. وی این پژوهش را بر روی گونة  ش اس

که  ه اســـتواژه انجام داد و به این نتیجه رســـید 75تهران و با گفتاری فارســـی 

ــش واکه به جبران حذ  یا    ــته یا جیرجیری و کش ــداد چاکنایی، واک بازداش انس

سازی در حنجره است چاکنایی، منطبق بر پیوستار واکتضعیف همخوان انسدادی 

شی     و تغییر در پرده ش صوتی به هنگام عبور هوای  های ردهشود پ باعث می ،های 

شند.      سته در حرکت با های موجِ چاکنایی واکه صوتی از حالت کامالً باز به کامالً ب

 است. زبان فارسی نیز با استفاده از الکتروگرافی بررسی شده

های موج چاکنایی شش واکة زبان فارسی را   ( ویژگی1394نژاد  موسوی و علی 

ستگاه حنجره    ستفاده از د سپس    ،نگار و خارج از بافتبا ا سیلة پارامت  ،ضبط و  ر بو

اد که د نسبت در گویشوران زن و مرد مقایسه کردند. میانگین نسبتب تماس نشان     

ــی با یکدیگر و در زنان و مردان، تفاوت معناداری دارند و عالوه بر         واکه  های فارسـ

 بسامد پایة متفاوت، کیفیت متفاوتی هم دارند. 
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ا وجود ابهامات و نظرات متفاوت مشــاهده شــد؛ ب طور که در پیشــینة کارهمان

سدادی چاکنایی در آغاز واژه    سیار دربارة بودن یا نبودنِ همخوان ان سی  یهاب  ،فار

شمارش      شنیداری،  صورتب  های آماری، با تحلیل و پژوهش در این مورد، بیشتر به 

 های شخصی بوده  اعمال نظرات و قضاوت  با های ضبط صوتب ساده و همراهب   دستگاه 

است، به نتیجة قاطعی با این  افزار انجام شده در موارد اندکی که با نرم است و حتی 

طور اختصاصی به بررسی آکوستیکی یک بههیچ ،تراند و از آن مهممضمون نرسیده 

سدادی چاکنایی در ابتدای واژه  ست. لیکن     یهاان سی پیش از واکه نپرداخته ا فار

ستیکی و      پژوهش صد دارد، با رویکردی آکو ضر ق ستفاده از نرم  حا ل افزار تحلیبا ا

ذکرشـــده را از طریق بررســـی  هایهشـــده از واژهای ضـــبطصـــوت پرت، نمونه

 تواند دررابطه با مس لة این کار می ،روها مورد ارزیابی قرار دهد. از ایننگاشت طیف

ــدادی چاکنایی    ــی و ابهامات و نظرات متفاوت مربوط به آن       انسـ  ،در زبان فارسـ

ــناخت  ــیهمچنین ش ــد و کمکی   ،هرچه بهتر نظام آوایی زبان فارس ــا باش راهگش

 کند.سازیِ این ابهام در نظامِ آوایی زبان فارسی هرچند اندک به روشن

 . روش پژوهش3

د کنپژوهش حاضر از دستة تحقیقات کاربردی است. پژوهش کاربردی تالش می   

ستن آن  کار که از نتایج تحقیقات محض، در جهت به  حقیقی علم، ها در دنیایب

ند     فاده ک ــت هادی،   اسـ ــر،    (.1381 فر حاضـ روش گردآوری داده در پژوهش 

ــت     ــگاهی و میدانی اسـ ــامل تمام افراد        .آزمایشـ جامعة آماری این پژوهش شـ

سی  ستگاه گفتاری     فار شی خاص، دارای د سال، بدون لهجه و گوی زبان بومی بزرگ

ست که به       شگاهی ا صیالت دان انجام این پژوهش دلیل سالم و ترجیحاً دارای تح

شیراز زندگی می    شهر  صادفی    نمونه. کننددر  صورت غیرت گیری این پژوهش به 
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سترس،   شد هدفدار و همچنین در د شتن نمونه  .انجام  شرایط  به منظور دا ای که 

شد و همچنین     شته با شده در باال را دا ری گیتعداد برای نمونهکه نظر این از  ،یاد

از اعضای انجمن دوبله و گویندگی فارس،   انهشگر پژو ،و تعمیم، قابل قبول باشد 

ستفاده کرد  شرایط فوق را دارا   ندا ضای فعال این انجمن  بودندکه از هرجهت  . اع

شت، به       65حدود  شرایط ذکرشده را دا شدند، از این تعداد هرکس که  نفر اعالم 

نم خا 16اعضای نمونه به تعداد  ،عنوان اعضای نمونه درنظر گرفته شد و درنهایت

 سال و دارای تحصیالت دانشگاهی بودند.    40تا  20سنیِ مابین   ةرسید که در رد 

ــیالت در  این پژوهش، تأثیر احتمالی هیچ ،البته ــن و تحصـ یک از متغیرهای سـ

 لحاظ نشده است. 

ــدادی         جا ازآن ــی ماهیت همخوان انسـ بال بررسـ که در این پژوهش به دن

های آکوســتیکی الزم اســت ویژگیهای آغازین هســتیم، چاکنایی پیش از واکه

سداد چاکنایی ویژگی کمّی         ةواک شود، زیرا ان سی  سداد چاکنایی برر پس از ان

پس  ةهای آکوســتیکی واکگیری ندارد، همچنین وجود آن بر ویژگیقابل اندازه

ست که در      ،منظور رای اینگذارد. باز خود اثر می ساختارهایی ا سی  نیاز به برر

ــد. بنابراینها واکه، متأثر اآن ــدادی چاکنایی باش ــه گروه نمونه  ،ز وجود انس س

فت  ــی قرارگر ناواژه   :مورد بررسـ  ،[hoʔo] ،[hæʔæ] ،[haʔa]های  نخســـت، 

[hiʔi]، [heʔe]، [huʔu]      شامل هجاهای اول شدند. گروه اول  ساخته و تلفظ 

ست که واکه پس از واج این ناواژه سدادی چاکنایی قرار دارد ب یها ا گروه  ؛جز ان

ها است که وجود انسدادی چاکنایی پیش هجای دوم این ناواژه ةدوم دربرگیرند

تایی است  واژة پنجگروه سوم نیز شاملِ شش گروه    ؛ها محرز است از واکه در آن

واژه(.  برای دسترسی    30شوند  مجموعاً  که با شش واکة زبان فارسی آغاز می  

شوند از فرهنگ ها آغاز میبا واکههای فارسی که واژه ةکلی ،هابه گروه سوم واژه
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(، اســـتخراج شـــدند. دلیل انتخاب 1386یک جلدیِ  آ تا ی( فارســـی معین  

که این فرهنگ از نظر جامعیت، نسبت به فرهنگ سخن    بودفرهنگ معین این 

با فرهنگ دهخدا      ،همچنین .و فرهنگ عمید، برتری دارد   ــه  زمان   ،در مقایسـ

به  تدوین آن جدیدتر و نزدیک      ــت واژه    تر  ــت. فهرسـ ــر اسـ های  زمان حاضـ

اول به سی نفر از افراد فارسی زبان بزرگسال باسواد داده  ةشده در مرحلانتخاب

 ،شدهانتخاب هایهاز میان واژ ،های متداول را استخراج کنند و سپسشد تا واژه

ــدند.واژة اول برای نمونه 30 گروه در هر ، 1در جدول  گیری صــوتی انتخاب ش

شیب      هایی کهر واکهزی ه،ناواژ شدت و  سازة اول،  با توجه به معیارهای دیرش، 

های واکه 2در جدول  اســت. شــوند، خط کشــیده شــده گیری میاندازه طیفی

ــی در واژه      فارسـ بان  غازین ز یل قرار         آ یه و تحل که مورد تجز خب  های منت

 گیرند، آورده شده است.می

افزارهای تحلیل صوت، نرم  ترین نرمترین، بهترین و دردسترس یکی از جامع

ــت که امکانات خوبی را در اختیار کاربر قرار می       دهد. ابزاری که   افزار پرت اسـ

 افزار، همین نرماندشده گیری و تحلیل های صوتی این پژوهش با آن اندازه داده

 افزار نرم .اســت  6.0.35ویرایشِ   ،نســخة مورداســتفاده در این پژوهش. اســت

ــی  ن 1ابسابسپیابس یل و بررسـ ماری در این پژوهش مورد    یز برای تحل های آ

اســت که در مراحل انجام کار دررابطه با آن توضــیح داده  اســتفاده قرار گرفته

 شد. خواهد

 

                                                           
1. IBM SPSS Statistics 
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(2و  1های  گروه ناواژه های اول و دوم پژوهشگروه (:1)جدول   

 (2 ناواژة  دوم گروه (1 گروه اول  ناواژة
aɁ ah aha Ɂ 

Ɂe eh ehe Ɂ 
Ɂæ æh æhæ Ɂ 
Ɂo oh oho Ɂ 
Ɂu uh uhu Ɂ 
Ɂi ih ihi Ɂ 

  گروه واژه( گروه سوم پژوهش (:2)جدول 

ranI xu taqo bræ hsase ba 

ʃani reu utuo bruæ zdevaʤe rezua 

lI stau stado dæbæ ʃtebahe ftaba 

manI ʃunu laqo ʃkæ mtehane hænga 

hamI nʤau mido fsordegiæ nsane yændea 

 

های ضــبطب پیکرة دادگان بود. به این صــورت که داده  نخســتین مرحلة کار، 

هنری آرنا، با فرهنگیة ســســؤآکوســتیک م در اتاق منتخب توســط اعضــای نمونه

صدای   و Road NT2A  ایمیکروفون حرفه خوانده و با  M audio 2*2با کارت 

ــدند. mp3فرمت   نگاشــت را زار پرت موج صــوتی و طیفافنرم ضــبط و ذخیره ش

کند. ها مشــخص میندربارة آرا نیز دهد و تمام اطالعات زمان نشــان میطور همبه

موج صوتی شامل نمای دوبعدی از صداست که نمایانندة زمان و شدت صوت است 

 و x، yنگاشت، زمان و فرکانس و شدت صوت را به ترتیب روی محورهای     و طیف

z 1395د  موسوی، دهنشان می.) 
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دقیقه توسط  2شده با حداکثر زمان در مرحلة دوم کار، هریک از دادگان ضبط 

ــدند. در این مرحله   نرم به دلیل طوالنی بودن زمان نمای      ،افزار پرت، بازخوانی شـ

های میان امواج از قســمت مکث ،شــد، بنابراینفقط شــامل موج صــوتی می اولیه

ت نگاشموج صوتی و طیف ،قطیع و ذخیره شدند و سپسها و به صورت دقیق تواژه

 .طور مجزا مورد تحلیل در محیط پرت قرار گرفتندهریک، به

 اند:به این شرح معیارهای صوتی مورد استفاده در پژوهش

سی به مدت زمانی که برای تولید یک آوا طول می  1ديرشالف(  شنا کشد،  : در آوا

ــاس پیشــین می دیرش گفته ــود. بر اس  ,Bao, 2013; Garellek این پژوهش  ةش

2012; windfuhr, 1997 هایی که پس از انسدادی که واکه ( این نتیجه گرفته شد 

نایی می    ند، دیرش طوالنی چاک ند آی ــوتی یکی از   تری دار یار صـ و حتی این مع

راین بناب است؛ترین معیارهای تشخیص حضور انسدادی چاکنایی شناخته شده     مهم

 های هر سه گروه این پژوهش محاسبه شد.واکه مدت زمان دیرش در

 

برروی  [emtehan] امتحان یدر واژه [e]ی گیری دیرش واکهنمایی از اندازه :(1)شکل 

 نگاشت و مشاهدة زمان در مستطیل زیر آنطیف

                                                           
1. Duration 
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کاهش شــدت صــوت و یا افزایش دامنة بســامد را  ،: این معیار1شیب طیفی ب( 

شان می  س و دهد ن ( با H1یعنی اولین همساز   ، 2ة دامنة فرکانس پایهازطریق مقای

ــازهای باالترش    ــاز یا همس ــنجیده می…,H2,H3همس ــود. پژوهش( س های ش

شین   شان ( 1389صادقی،   ؛Bao, 2013; Garellek, 2012 پی اند که تفاوت دادهن

شیب طیفی(، در واکه      ساز بعدی  یعنی  ساز با هم ه هایی کدامنة طیفیِ اولین هم

 . است ای پیدا کردهکاهش قابل مالحظهآیند همخوان انسدادی چاکنایی میبعد از 

 

 

 [ædæb] ادب در واژة [æ]نمایی از محاسبة شیب طیفی در واکة  (:2)شکل 

که      3اول س  ازةج(  ید وا ــوت بویژه تول ید صـ یان تول ــازه  : در جر  4ها ها، سـ

 شــوند. موســویهایی هســتند که در مجرای گفتار بازخوان یا تشــدید میفرکانس

                                                           
1. Spectral tilt 

2. Fundamental frequency(F0) 

3. F1 

4. Formants 

H1 

H2 
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ــوت  ( می1395  ــامدهای        به  گوید صـ هنگام تولید، دارای تعدادی ریزموج با بسـ

 شوندها در مجرای گفتار حذ  میاما همه به جز تعداد اندکی از آن ،متفاوت است

ستند   مانده همان موجآن مقدار باقی و ستا ه شدید را ایجاد     های ای صیت ت که خا

سازه  کنند.می ستگاه گفتار به هنگام تولید      فرکانس  سی د ساختمان هند ها، تابع 

باعث کاهش را انســداد  (1390قوامی  مدرســی(. 1392خان، جنواکه اســت  بی

ــازة ــازة داند،می اول س با میزان باز بودن دهان مرتبط اســت و هرچه  اول چون س

 مقدارِ( 1389باید. همچنین، صــادقی  زان آن کاهش می، میتر باشــددهان بســته

سدادی چاکنایی را کاهش  سازة اول  سازه   ( مقدار2013یافته و بائو  پس از ان این 

های هر  در واکه  دانند. از این رو مقدار این معیار   یافته می  را در این جایگاه، افزایش  

  مورد سنجش قرار گرفته است.سه گروهب نمونه 

 
 [il] ایل در واژة [i]نمایی از گرفتن مقدار عددی سازة اول از واکة  :(3)شکل 
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ست،           1شدت د(  ستقیم ا صوت در ارتباط م صوت با انرژی  شدت  شدت یا   :

ــادقی  2013(، بائو  2012ی گرلک  هاپژوهش اند که در ثابت کرده (1389( و ص

سدادی چاکنایی می واکه شدت ظة قابل مالحآیند، با افت هایی که بعد از ان  میزان 

ــاهدة این پارامتر در نرم    ــتیم. برای مشـ باید از منوی    ،افزار پرتانرژی روبرو هسـ

نگاشــت با توان آن را بر روی طیفرا تیک زد و می 2شــدت، گزینة نمایش شــدت

 .منحنی زردرنگ دید، اما برای این پژوهش مقدار عددی آن مورد نیاز بود

 
 [ab] آب در واژة [a]می شدت صوت در طیف نگاشت واکة نمایی از مشاهدة کیفی و ک: (4)شکل 

گیری موارد و مقادیر ذکرشــده در مرحلة بعدی کار شــامل مشــاهده و اندازه 

هایت،  تا   بوددادگان این پژوهش   ــدادی      درن به مقادیر عددی و کیفی انسـ بتوان 

 ،شــد طور که گفتههای موردنظر در این پژوهش رســید. همانچاکنایی در جایگاه

صات    گیری س از اندازهپ شخ سرنخ   واکهم سط  صوتی معرفی ها تو ، فوق ةشد های 

پیکرة دادگان عددی  ،شد. سپس   افزار ابکسل وارد نرم وآمد  مقادیر عددی به دست 

                                                           
1. intensity 

2. show intensity 
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و مقایسة کلی   1ابس قرار گرفتند. بررسی آمار توصیفی  ابسپیافزار آماری ابسدر نرم

شاخ  هداد ساس  شاخص  3میانگین 2مرکزیِگرایش صهای پژوهش با یکدیگر بر ا  و 

های به پرسش  گویی. در راستای پاسخ  گرفتانجام  5انحرا  معیار 4پراکندگیمیزان

استفاده  طرفهیک 6واریانساز آزمون تحلیل ،هاپژوهش و بررسی دقیق هریک از آن

سی تفاوت    ،. همچنینشد  سة زوجی دادگان به منظورِ برر دار های معنیبرای مقای

 استفاده شد.  7از آزمون تعقیبی شبفه ،هاآن بین

 ها. تحلیل داده4

های طور که پیش از این گفته شد، بر اساس آمار توصیفی و استنباطی، داده    همان

یل      تایج و تحل ند و بر اســــاس ن ــی قرار گرفت ماری    پژوهش مورد بررسـ های آ

سش می اکنون گرفته،صورت  سخ د  ی پژوهشهاتوان به پر ست  الزم ب. ادپا ه ذکر ا

ــة آن تمام که به علت تعداد زیاد ــورت جداول آماری پژوهش، تنها خالص ها به ص

 گردد.آمار توصیفی در اینجا ارائه می

های آماری قابل مشــاهده در ررســیبر اســاس ب، در پاســخ به پرســش نخســت

ــماره    که        ، 3جدول شـ ناواژة   باید گفت که معیار دیرش در تمام وا  2ها در گروه 

شترین م  سط را   1یانگین، در گروه واژه کمترین میانگین و در گروه ناواژة بی حد و

 2که گروه ناواژة  دادگونه پاسخ  اینتوان را می پرسش دوم همچنین، داشته است.   

                                                           
1. Descriptive statistics 

2. Central tendency 

3. Mean 

4. Dispersion 

5. Standard deviation 

6. One-way ANOVA (Analysis of variance) 

7. Scheffe 
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 ،باالترین میانگین میزان دیرش را در مقایســه با دو گروه دیگر داشــته و گروه واژه

 ترین سطح این معیار را داشته است. پایین

 خالصة آمار توصیفی برای متغیر دیرش: (3)دول ج

 متغیر
 گروه

 واکه

 1ناواژة 

 16N=) 

 2ناواژة 

 16N=) 

 واژه

 16N=) 

 میانگین
انحرا  

 معیار
 میانگین

انحرا  

 معیار
 انحرا  معیار میانگین

 ديرش

a 205.40 38.786 257.76 37.386 156.61 47.651 

e 202.01 52.197 267.69 31.008 91.86 22.344 

æ 184.67 42.041 266.28 34.177 122.62 52.115 

o 172.07 53.342 282.56 23.062 93.64 20.260 

u 208.39 39.614 256.06 35.509 125.14 40.515 

i 218.71 58.685 294.13 25.390 160.05 51.034 

 23.482 124.99 23.216 270.75 44.308 198.54 کل

پاســخ دهیم که  4با اســتناد به جدول  م پژوهش راتوانیم پرســش ســو می

سازة اول در میان واکه  صورت    میانگین میزان معیار  ست. به این  ها متفاوت بوده ا

شده     که تفاوت معنی eجز ها بهکه در تمام واکه شاهده ن سه گروه م داری میان هر

گروه واژه  æو  aهای در واکه .، باالترین میانگین را داشته است2است؛ گروه ناواژة 
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ــته، پایین1گروه ناواژة  iو در واکة  ــازة اول را داشـ اما در دیگر  ،اندترین میزان سـ

 ها در این دو گروه میزان معناداری وجود ندارد. در پاســخ به پرســش چهارم واکه

ر ترین میانگین را دباالترین میانگین سازة اول و گروه واژه پایین  2، گروه ناواژة نیز

 ه گروه دارا هستند.میان هر س

 خالصة آمار توصیفی برای متغیر سازة اول: (4جدول )

یر
تغ
م

 

 گروه

 واکه

 واژه 2ناواژة  1ناواژة 

انحرا   میانگین انحرا  معیار میانگین

 معیار

 انحرا  معیار میانگین

ول
ة ا
از
س

 

a 919.41 239.832 850.42 86.089 763.87 77.612 

e 605.75 219.689 600.57 73.819 532.12 94.975 

æ 1127.05 109.730 1061.17 89.815 1029.03 108.288 

o 464.47 112.922 577.16 71.025 493.50 92.745 

u 381.89 138.551 478.13 16.067 413.93 67.686 

i 306.74 30.961 390.03 51.856 346.57 52.916 

 50.938 596.50 61.450 659.69 114.563 634.22 کل

ان توپرسش پنجم در رابطه با معیار شدت است و در پاسخ به آن بر اساس می

که  iها گروه واژه دارای بیشترین میزان شدت بوده، به جز گفت که در تمام واکه

های بوده است. در واکه 1در گروه ناواژة  شدت آن این واکه استثنائاً بیشترین میزان

æ ،o ،i  وu  های میزان شدت و در واکه ، کمترین2گروه ناواژةa  وe  گروه ناواژة

ه ک نیز باید گفتپرسش ششم به  پاسخدراند. ، کمترین میزان شدت را داشته1
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گروه واژه، باالترین میزان میانگین شدت را در مقایسه با هر سه گروه به خود 

 اختصاص داده است. 

 خالصة آمار توصیفی برای متغیر شدت (:5جدول )

 متغیر
 گروه

 واکه

 واژه 2ناواژة  1ناواژة 

 انحرا  معیار میانگین انحرا  معیار میانگین انحرا  معیار میانگین

 شدت

a 63.20 5.275 65.76 3.509 67.72 3.923 

e 59.57 3.344 61.02 3.083 64.21 4.461 

æ 64.67 3.737 64.30 4.387 67.79 4.476 

o 64.20 1.704 61.47 1.971 66.16 3.681 

u 62.60 3.187 57.84 1.043 64.72 3.939 

i 64.46 1.542 56.14 3.294 63.51 4.105 

 3.326 65.68 2.320 61.09 1.715 63.12 کل

سخ می به پرسش هفتم پژوهش، این  6جدول با بررسی   دهیم که در گونه پا

که   مام وا ناواژة   ت ناواژة       1ها گروه  یب طیفی و گروه  ــ قدار شـ باالترین م  ،2 ،

ــت پایین  ــط قرار گرفته   ،ترین مقدار را دارا اسـ همچنین گروه واژه در حد وسـ

شتم را       سش ه سش پژوهش یعنی پر ست. آخرین پر سخ  توان چنین میا داد پا

ــیب طیفی و گروه ناواژة      1گروه ناواژة   که   2، دارای باالترین میانگین مقدار شـ
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پایین  قدار و   دارای  یانگین در این م ــط این  گروه و ،طبعبال ترین م حد وسـ اژه 

 . ستمیانگین را دارا

 

 خالصة آمار توصیفی برای متغیر شیب طیفی (:6جدول )

یر
تغ
م

 

 گروه

 واکه

 واژه 2ناواژة  1ناواژة 

 میانگین انحرا  معیار میانگین
انحرا  

 معیار
 انحرا  معیار میانگین

ی
یف
 ط
ب
شی

 

a 10.06 6.843 -1.74 9.418 7.98 10.914 

e 15.73 6.420 -4.34 3.745 13.27 9.200 

æ 11.83 3.837 -3.04 2.922 6.18 6.918 

o 13.97 10.293 4.61 14.719 13.66 10.819 

u 15.99 3.223 -3.35 9.719 14.81 9.003 

i 27.26 3.692 5.31 4.251 16.59 7.792 

 4.025 12.08 4.376 42.- 2.590 15.81 کل

س لة ما      آغاز رد شد که م شاره  سدادی چاکنایی، به  پژوهش ا هیت همخوان ان

شته تا کنون در   سیاری از ویژه در جایگاه آغازین، از گذ های دنیا مورد بحث زبان ب

نبوده است. همواره میان آواشناسان     امستثن  آنو بررسی بوده و زبان فارسی نیز از   

 اشته شناسان، دو دیدگاه کامالً متفاوت دربارة این آوا در زبان فارسی وجود د   و واج

(، 1374الدینی  ة(، مشــکو1383و  1376اســت؛ گروه اول افرادی همچون ثمره  
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مدی   دین یا      زعفرانلو (، کرد1376مح و  1374خان   جن(، بی1381کامبوز

که معتقدند همخوان انســدادی چاکنایی، پیش از واکه در ابتدای  هســتند( 1392

س   نظر میبه .شود می های فارسی درج واژه سد این م شکل ر گیری این له منجر به 

سی  واج در قانون ست شده  آرایی زبان فار شود.  که هیچ هجایی با واکه آغاز نمی ا

مل   (1392خان   جنهمچنین از نظر بی گاه    کا جای ظاهر این همخوان در   ترین ت

ــت آغازین هجا   ــپنتا    .اسـ  (1376(، نجفی  1352گروه دوم افرادی همچون سـ

غازه های آپیش از واکة آغازین، از ویژگی واکه یکنایکه معتقدند انسدادب چا هستند

های ترین معیارها یا سرنخمستقل. بر اساس مطالعات پیشین، مهم یاست و نه واج

تی    ــو نرم            برای صـ یق  طر یی از  کنــا ــدادی چــا خیص انســ ــ پرت  تشـ فزار    ا

  .دیرش، سازة اول، شدت و شیب طیفی اند ازعبارت

وجود داشــته باشــد، واکة بعد از آن در  چاکنایی اگر جایی همخوان انســدادی

که     با وا ــه  ــدادی چاکنایی    همخوانای که پس از  مقایسـ آید، دیرشِ  می غیرانسـ

ــت طوالنی ــازة اولِ واکة پس از      .تری خواهد داشـ در میزان کاهش یا افزایش سـ

سدادی چاکنایی دو دیدگاه وجود دا  سداد  ، یکی اینردان سازة اول را   ،که ان میزان 

سداد دهد و دیگری اینافزایش می سازة اول را کاهش می  ،که ان شدتب   .دهدمیزان 

ــدادی چاکنایی قطعاً کاهش پیدا می       ای که پس از  کند و در واکه  واکة پس از انسـ

 ای خواهد داشت.کاهش قابل مالحظهنیز آید، شیب طیفی انسدادی چاکنایی می

ــد در گروه ناواژة         ــاس این معیارها، دیده شـ جایی که وجود    ، یعنی2بر اسـ

یانگین معیار دیرش          ما محرز بود، م به یقین برای  ــدادی چاکنایی  همخوان انسـ

سبت به دو گروه دیگر به  شتر    ن ست طور چشمگیری بی ک طور که گرل، پس همانا

شت، یکی از مهم 2012  سدادی چاکنایی   ( اذعان دا شخیص ان  ،ترین فاکتورهای ت
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سداد    ست که میزان آن پس از ان شتر از حالت عادی     دیرشِ واکه ا سیار بی کامل ب

ــود و این با گفتة بائو     می اما نکتة    رد،( نیز مطابقت دا  1997  ( و ویندفور 2013شـ

ــتتوجه این قابل ــوم یعنی واژ اس ــوند، که با واکه آغاز می هاییهکه در گروه س ش

 . ردها کمترین میانگین را نسبت به دیگران دادیرش واکه

صوتی بعدی یعنی     سرنخ   رددا 2سازة اول، باالترین میانگین را گروه ناواژة  در 

ــدادی  معتقد اســت( که 2013که این با دیدگاه بائو   ــازة اول پس از انس میزان س

ــی  کند و برعکس گفته  یابد، تطابق پیدا می    چاکنایی افزایش می   وامی قهای مدرسـ

صادقی   1390  سازه در دو گروه دیگر پایین 1389( و  ست. تر (، این  این  ،تهالب ا

احتماالً این موضــوع به   اســت و تر از همه پایین 1در گروه ناواژة  iمعیار در واکة 

ــته  ــت که از بقیه بس ــتدلیلِ حجم حفرة دهان در هنگام تولید این آوا اس  .تر اس

ه تفاوت معناداری از نظر سازة اول در هر سه گروه یافت نشد    eدر واکة  ،همچنین

ــت با توجه      اسـ که وجود دارد         و این چندگانگی،  فاوتی  کاماًل مت  ،به دو دیدگاه 

تواند نشــان از این باشــد که این معیار، معیار مطم ن و دقیقی برای تشــخیص می

 . یستانسدادی چاکنایی ن

، نسبت به دو 2به وضوح در گروه ناواژة  است کهمعیار بعدی میزان شدت واکه 

( و صـــادقی 2013، بائو  (2012و این با نظرات گرلک   اســـتتر گروه دیگر پایین

ــدادی چاکنایی کاهش قابل        رند ( که اذعان دا  1389  ــدت پس از انسـ میزان شـ

یدا می مالحظه  ند ای پ طابق   ،ک به دو گروه دیگر     داردت بت  ــ و گروه واژه نیز نسـ

ــدت را دا ــتثناً در گروه ناواژة  ،البته رد.باالترین میانگین شـ  e و aهای ، واکه1اسـ

ه توان بدر توجیه این مس له می  .را دارند ین میزان شدت واکه باالتر iترین و پایین

بیشـــترین میزان ارتفاع و  aرابطة ارتفاع دهان و شـــدت اشـــاره کرد که در واکة 
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ــدت و در واکة  ــدت را  iکمترین شـ ــترین میزان شـ کمترین میزان ارتفاع و بیشـ

 داراست. 

بارة مقدار    تایج این پژوهش در یا همان مقدار ا      ن یب طیفی  ــ ختال  دامنة  شـ

ــاز دوم نیز ــاز اول از همس ــادقی 2012(، گرلک  2013های بائو  گفته ،همس ( و ص

ــدن با ویژگی1389  ــدادی چاکنایی به دلیل درگیرش  های( را که واکه پس از انس

شیب طیفی می الصوتی این همخوان، دارای افت دامنه و ب  شود،  طبع افت میزان 

ــد   همچنین کند. مییید  أت  ــاهده شـ ناواژة  د که  مشـ که 2ر گروه  های پس از  ، وا

سدادی چاکنایی قطعی، پایین  سبت به گروه دیگر دا ان و البته  ندرترین میانگین را ن

 .است، باالترین میانگین را دار1در این معیار گروه ناواژة 

 گیری. نتیجه5

این همخوان پیش از از وجود که  2گروه ناواژة  هایواکهشناختیِ های صوتویژگی

سدادی چاکنایی کامالً     شناختیِ صوت  معیارهایبا  ،بوداطمینان  آنها شخیص ان ت

ضور آن    شتند و ح ما در گروه واژه . اکردندثابت  ،را پیش از واکه همخوان تطابق دا

سدادی چاکنایی با ویژگی     هیچ شخیص همخوان ان صوتی ت های کدام از معیارهای 

شتند یا در پا صوتی واکه  د و ترین میزان میانگین بودنیینهای آغازین مطابقتی ندا

سط و مابین دو گروه قرار می  ،یا نهایتاً به  این نتیجه ،این یافتهاز  گرفتند.در حد و

ــت  ــدادی چاکنایی در گروه واژه     وقتی  آمد که  دسـ معیارهای وجود همخوان انسـ

ــوندیید نمیأت ــدادب کاملی که ویژگی ،ش ــوتپس انس ــناختی همخوان را های ص ش

زبان فارسی وجود  هایههای آغازین در واژیعنی پیش از واکه ،، در آنجاداشته باشد

ــان کرد که        ندارد.  ی و نتایج آماربرخی با توجه به البته، این نکته را باید خاطرنشـ

ر د توان نادیده گرفت.ها، وجود انسداد را در این جایگاه نمی طیف نگاشت  مشاهدة 
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ــط میانگین  متواژه دارای حد  گروه  های آماری،  از تحلیل  موارد اندکی  معیارها   وسـ

ــت        ته اسـ ماری قرار نگرف ناداری آ جة مع یا در در ــی در  ،همچنین و بوده  بررسـ

ــتطیف تقریباً در تمام موارد پیش از واکة آغازین، جایی که تارآواها هنوز  ،هانگاش

خورد که با مقادیر بسیار پایین  می ای از سکوت به چشم  ارتعاشی نداشتند، منطقه  

شده و در برخی جاها موج    شروع  شان از  های نامنظم کوتاهی نیز انرژی  دارد که ن

 ی چاکناییاما هم در مقایســه با شــکلی که از انســداد وجود نوعی انســداد اســت،

بینیم و هم بر اساس نتایج آماری  می 2های گروه ناواژة نگاشت قطعی بر روی طیف

ست  ستنباط  به د سدادب چا  میآمده، ا ست کامل  کنایی آغازینشود که ان ست  ب و  نی

 آید.نمی شماربه  ،عنوان واج مستقلهمخوان انسدادی چاکنایی به ،درنتیجه

همچون اســالمی و   افرادیدیدگاه نتایج در تضــاد با دیدگاه اول اســت.    این 

( که تظاهر اصـــلی و نمونة همخوان انســـدادی چاکنایی را در 1374خان  جنبی

ترین حالت تولید این همخوان را ( که سخت1389ادقی  دانند و صابتدای هجا می

ست  در آغازة هجا یافته سوی دیگر، ا  ،ومد گروه در تطابق با دیدگاهنتایج باال   . از 

سپنتا    سپنتا     (1376نجفی  و ( 1352همچون  ست. بنا بر گفتة  ستب  (1352ا ، ب

ــدم ثانیه طول می2پیش از واکة آغازین تنها  ــدص با آن را توان نمی . بنابراین،کش

ستقل  ست  یهمزه که  واج م ست  ،ا شت  نیز (1376نجفی  . یکی دان ست  اذعان دا ه ا

ی توان آن را به راحتوقتی می ،پس .گیرداین آوا در تقابل با نبود خود قرار نمی که

از آغاز واژه حذ  کرد و تغییری در معنای واژه ایجاد نشــود، این آوای آغازین واج 

تواند هجایی داشــته باشــد که با می ،هانیز مانند دیگر زباننیســت و زبان فارســی 

ــود    غاز شـ که آ ته افرادی همچون  وا ــکو. الب لدینی   ةمشـ خان  جنو بی( 1374ا

شان کرده 1384  وجود همزة آغازین در زبان اند که (، در جایی این نکته را خاطرن

ندارد      ــت و ارزش واجی  عادت و التزام تلفظی اسـ ــی،  ان آن را توزیرا می ؛فارسـ
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تالکین  . بینی کردپیش ( و گرلک  1996(، دیلی و دیگران  1992  1پییِرهامبِرت و 

نایی انسدادی چاک افتدکمتر اتفاق میکه کنند ( نیز این موضوع را تأیید می2012 

شد    بروزِ کامل  ،پیش از واکة آغازین شته با شود عنوان همخوان و بهدا ونی .تلقی 

های آغازین زبان ( نیز بســت چاکنایی را در ابتدای واکه1991  هُوفبنر و فَنگبِرگبن

ست که برای  هلندی، دارای نقش واجی نمی دانند و معتقدند که تنها یک ویژگی ا

شنیده    سایی در  ضافه می   مرزنمایی و ر سن   همچنین شود. شدن واکه به آن ا گیم

تالکین    ، (1965  هامبِرت و  چاک      1992پییِر ــداد  چه انسـ ند اگر قد نایی در  ( معت

ستفاده می    سی بریتانیایی ا لتی این پدیده تنها حا .اما نقش واجی ندارد ،شود انگلی

به همخوان دارد و فقط      یه  ــب یت برای شـ کة پس از خود و برای   ردنکتقو وا

ــته ــازی واکه به کردنبرجس ــر بنابراین،  رود.کار میو متمایزس نتایج پژوهش حاض

سو با  سو با دیدگ دیدگاه دوم و  هم ست. غیرهم سد که به نظر می اه اول ا ستب   ر ب

که در واژ     نایی پیش از وا ــی می    های هچاک فارسـ بان  ند یکی از ویژگی ز های  توا

ــوت ید        صـ ند تول غازین در فرای کة آ ناختِی وا ــ که  شـ که آن ویژگی     وا  باشـــد 

 است.شدگی چاکنایی

ضافه می    ایشدگی ویژگی چاکنایی  ست که طی تولید دومین به آوا ا  شود و ا

اضـــافه  ،اند، این فرایند( از آن داده2013( و گرلک  2010تعریفی که فارِس  بنابر 

کردنِ یک انســداد ناقص یا کامل به فرایند تولیدب آوایی اســت که این ویژگی را در 

های دیده شــد که انســدادی که در آغاز واکههمچنین تولید نخســتین خود ندارد. 

ــی  ــدا، ویژگیدهدرخ میزبان فارس  ،پس .دی چاکنایی کامل را نداردهای یک انس

شد که در ابتدای فرایند تولید واکة آغازین به     این می صی با سداد ناق تواند همان ان

ضافه می  سازد. این نظر باز هم با نظرات  شده می شود و آن واکه را چاکنایی آن ا
                                                           
1. Pierrehumbert & Talkin 
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مانند دیگر  ،واکة آغازین زبان فارسی  معتقدند( که 1376( و نجفی  1352سپنتا   

ــروع می انزب ــداد خفیفی ش ــود که از ویژگیها همچون آلمانی، با انس های واکة ش

ست، آغازین  سدادب     2013بائو   ،. همچنینمطابقت دارد ا شتباه، ان ست به ا ( معتقد ا

که     نایی پیش از وا غازین را همخوان می  چاک ند های آ قاد او،   .دان لة   به اعت ــ  مسـ

ــی  های چاکناییواکه ــناس ــده باید از نظر آواش ــود و بهش عنوان واجگونة معرفی ش

ــودقاعده ــافه می .مند از واکه در جایگاه آغازة واژه، در این علم ثبت ش کند وی اض

سب برای چاکنایی   ،ی واژهکه در واقع بافتب آغاز سترِ آوایی منا  شدگی عمل مانند ب

ــدگی به احتماالً چاکنایی    کند. می تولید واکه و همخوان    محل بودن دلیلِ یکی شـ

ا که ب هجاییبر، به این صــورت که در جایگاه تکیه ؛دهددادی چاکنایی رخ میانســ

ــودواکه آغاز می  ارآواها، تبرجســتگی ثیرِ فشــار تکیه وأتحت ت ، به هنگام تولید،ش

ــت به  ــپس، لرزش تارآواها آغاز مینخسـ ــده و سـ ــود. یکباره از یکدیگر باز شـ  شـ

د و دهنطور پیوســته رخ میی بهترتیب، دو فرایند بازشــدن بســت و واکســازاینبه

ــت، بلکه  ــدن چاکنایی ، فرآینداین فرایندقاعدتاً ترکیبی از همخوان و واکه نیس ش

ــی      ــتواکة آغازین در زبان فارسـ ــناس   برخال  گفتة حق  ،. پساسـ (، 1378شـ

ــت. میچاکنایی   ــدگی فقط مختص همخوان نیسـ  دیگرتوان پذیرفت که مانند      شـ

شو نتوانهم می هادر فارسی نیز واکه  ،هازبان  ،این موضوع با پذیرش  .دند چاکنایی 

ــافه     زبان  های واکه  های واجگونه  ای به واجگونه  ــی اضـ ــود.میفارسـ  ،همچنین شـ

ی ها، الگوشـــودبا واکه آغاز  دتوانمیهجا پذیرفتن این اصـــل که در فارســـی نیز 

ــافه خواهد کرد      vccو  v، vcهجایی جدیدی، یعنی     ــی اضـ  . هرچند  را به فارسـ

ــگران، از جمله دین به  ــکو1376محمدی   نظر برخی از پژوهشـ لدینی  ة( و مشـ ا

(، افزودن ساختار هجایی جدید به زبان فارسی، برخال  اصل اقتصاد زبانی     1374 

س له توجیه قابل قبولی نیست؛ زیرا زبان     ست، به نظر نگارندگان، این م ای دیگر ها

 تر از فارسی دارند. اتب پیچیدهمراز جمله انگلیسی و آلمانی ساختار هجایی به
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که      مهم ــت  یت این پژوهش این اسـ ــت می آنهای  دادهترین محدود  توانسـ

ــد به جای واژه ،کار رفته در بافت زبانیهای بهواژه و های مفرد و خارج از بافت باش

ست به نتایج طبیعی می اگر چنین بود، شود توان ن دلیل ایاما به  ،تر و بهتری منجر 

ــاناپذیر می  ها بر یکدیگر را اجتناب   واژه در متن، تأثیر آوایی واژه  کاربرد که   زد و سـ

ج ها خار، به ناچار واژهقاعدتاً حذ  این تأثیرات بسیار دشوار و شاید ناممکن باشد     

ست.      شده ا سی  شت که     ،همچنین از بافت برر س له را از ذهن دور دا نباید این م

 .شودپیوستة کالم حذ  می ةاصوالً همخوان انسدادی چاکنایی در زنجیر

 منابع
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سب  س  «.یو واج ییآوا یدهبرچ شش    مقاالت دهيبرگز :انهيو را یکتاب زبان فار . به کو

 .106ـ112تهران: سمت. خان. جنحسین صامتی و محمود بی

مجموعه مقاالت  «. یو نوشــتار یگفتار یکاربرد همزه در زبان فارســ» .(1383  هره.ز .بهجو
 .133ـ111 :1جلد  .شناسیبنیاد ایران. شناسی ايران ملی کنگرةنخستین 

 .تهران: سمت .شناسی نظريه بهینگیواج(. 1384حمود.  م ،خانجنبی

 . تهران: سمت.نظام آوايی زبان فارسی .(1392 .  ـــــــــــــــــــ
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  اریمع یامحاوره یدر فارس ییچاکنا یهاهمخوان یاجبارـ یرفتار سبک» .(1386  یداهلل. .پرمون

  یسان علوم ان. «نینو ادیقاعده بن یشناس  واج یگشتار  کردیبر رو یدیکأ: تیکرمان یو فارس 
 .69ـ25 :17/64 .)س( دانشگاه الزهرا

ساخت آوايی هجا       (.1378  .یداهلل ،ثمره سی آواها و  سی زبان فار شنا ست دوم.     .آوا ویرا

 .دانشگاهی رکز نشرم تهران:

س    .(1394  یث.ک ،جانســون شنا ست  یآوا شن  کیآکو محمودزاده و   هراترجمه ز .یداریو 

 (. رانداکی ا رانیا یتهران: پژوهشگاه علوم و فناور .پرورروح حیمهر

 چهارمین مقاالت مجموعه. «یزه در خط و زبان فارســهم. »(1376  محمد.لیع .شــناسحق

جلد. به کوشش سیدعلی  میرعمادی.  تهران:  . دوکاربردی و نظری زبانشناسی کنفرانس

 .163ـ151 انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائی.

 . تهران: انتشارات آگاه.آواشناسی(. 1378محمد.  شناس. علیحق

ــ» .(1390  ی.جهان ی و یونسمهر ذر، آریمم ی،خدام ــ ریتأث یبررس ــداد  یبر الگو تیجنس انس

 .72ـ64 :20/1 .یسنج يیشنوا. «صوت بهنجار یدر افراد دارا یچاکنا

علم  . «یچاکنا تیوضــع وســتاریدر پ ییچاکنا یهمخوان انســداد» .(1394  هیمه.ف ی،خداورد
 .55ـ35 :3/4 .زبان

ــا.المغ ی،محمد نید ــاخت آوا  گاه یجا » .(1376  رضـ ــ   ییهمزه در سـ ــاس  یزبان فارسـ بر اسـ

 .24ـ11 :4 .یزبان خارج یهاپژوهش. «یریفرازنج یشناسواج

سان. س  ،سپنتا  سی » .(1352  ا سانی    .«همزه در زبان فار شکده ادبیات و علوم ان شريه دان   ن

 .70ـ58: 9 .دانشگاه اصفهان

ــادق ــ» .(1389  حید.و ی،ص ــناس ــو واج یآواش ــناس   یهاپژوهش. «ییچاکنا یهاهمخوان یش

 .62ـ49 :2/1 .یشناسبانز
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صول و روش تحقیق در زبان  .(1381  سین. ح ،فرهادی سی کاربرد  ا  فاطمه ترجمهی. شنا

 تهران: رهنما. .محمدخاناجر و هکوپائی جواهری

ــ  » .(1381 الیه.  ع  ،ای کرد زعفرانلوکامبوز  و علوم   اتی دانش  کده ادب . «یهمزه در زبان فارسـ
 .302ـ283: 164. دانشگاه تهران یانسان

س  س  یآغازة هجا» .(1390  لنازگ ی.قوامیمدر ضافه در وام  ندیو رابطة آن با فرا یفار ها بر واژها

 یش  ناس  انجمن زبان شيهما نینخس  ت یهامجموعه مقاله. «ینگیبه ةینظر یمبنا

 .91ـ79.  تهران: نویسة پارسی. رانيا

 .مشهد فردوسی دانشگاه: دمشه. سوم ویراست. ساخت آوايی زبان .(1374  هدی.م .الدینیةمشکو

 .الدیتهران: مجلد.  6. نیمع یفرهنگ فارس .(1386  حمد.م ،نیمع

 . تهران: نویسه پارسی.افزار پرتآشنايی با نرم(. 1395موسوی، ندا.  

ــو ــ» .(1394  .نژادیعل تولبدا، ن ی،موس ــ یهاواک ییموج چاکنا یبررس ــتفاده از  یفارس با اس

 .97ـ82 :6/1 .یزبان یاهپژوهش. «یالکتروگلوتوگراف

 .نیلوفر: تهران .فارسی زبان در آن کاربرد و شناسیزبان مبانی .(1376  ابوالحسن. نجفی.
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