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 9همخوان انسدادی چاکنایی در پیوستار وضعیت چاکنای

 1فهیمه خداوردی
 ، تهراندانشگاه عالمه طباطبائیشناسی زبان جوی دکتریدانشا 9

 (80/06/8314؛ تاریخ پذیرش: 01/02/8314)تاریخ دریافت: 

 چکیده

های مختلف واژه، در گوناة  های همخوان انسدادی چاکنایی در جایگاهمقالة حاضر به بررسی گونه
هاای  دهاد کاه تولیاد گوناه    شناختی نشاان مای  پردازد. بررسی شواهد صوتگفتاری فارسی تهرانی، می

ل انسداد چاکنایی، واک بازداشته یا جیرجیری و کشش واکه باه جباران   آوایی متنوع این همخوان، شام
هاای  های مستعد وقوع همخوان انسادادی چاکناایی در جایگااه   حذف یا تضعیف آن، در مجموع بافت

های صوتی در حنجره، سازی در حنجره است. پردهآغازی، میانی و پایانی واژه، منطبق بر پیوستار واک
گیرند که ایان امار، باه نوباة خاود،      های مختلفی به خود میهوای ششی، وضعیت به هنگام عبور جریان

کاه  طاوری صورت پیوستاری است؛ بهشود. این تغییر بهباعث تغییر در میزان باز بودن فضای چاکنای می
بااز و سارس باه کااماًل بااز، باه ترتیاب،        تدریج از حالت کامالً بسته باه نیماه  به ،با تغییر وضعیت چاکنای

واکی(، واک جیرجیری، واک اصلی و در مواردی نیز واک های آوایی انسداد کامل )وضعیت بیجلوه
 های همخوان انسدادی چاکنایی است.کنند که هر یا متناظر با یکی از واجگونهنفسی بروز می

 .سازی، بست کام  چاکنای، واک بازداشته، واک اصلی، کشش جبرانیواکها: کلیدواژه
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 مقدمه .1

هاای واجای و ممیاز    هاای مختلاف دنیاا، در نقاش    کاه در زباان   2همخوان انسدادی چاکنایی
متفااوتی   7هاای شاود، دارای واجگوناه  و ساختاری وارد زنجیارة کاالم مای   1یا مرزنمایی 8معنایی

 Ladefoged andافزایاد ) هاای مختلاف مای   هاا و جایگااه  است که بر تنوع رخداد آن در بافت

Maddieson, 1996: 74; Ashby, 2011: 130-131    سه گونة مختلف آوایای ایان همخاوان .)
یا جیرجیاری و کشاش واکاه باه جباران حاذف یاا         5، واک بازداشته6شامل بست کامل چاکنای

های مختلف، ازجمله زبان فارسی، گازارش شاده اسات. از ساوی دیگار،      تضعیف آن، در زبان
اناد،  دخیال  3ی هستند که در تولیاد واک هایهای تولید آوای انسدادی چاکنایی همان انداماندام

هاای آوایای مرباوط باه آن، درواقاع،      توان گفت که گوناه رو، می. ازاین1های صوتییعنی پرده
معرفای   99از حنجاره  98های صوتی را هنگام عبور جریان هاوای ششای  های مختلف پردهموقعیت
های  موداشاایدر دش ت ات ( موقعیتBall and Rahilly, 1999: 29-36کنناد. باال و راهیلای )   مای 

اناد. در یاا سار ایان پیوساتار،      بنادی کارده  ، روی یا پیوستار طبقه92سازیعنوان انواع واک
، عبور آزادانة جریاان  91قرار دارد که ناشی از باز بودن کامل فضای چاکنای 98واکیوضعیت بی

داری اکهای صوتی است. سرس، ایان پیوساتار باه وضاعیت و    هوای ششی و عدم ارتعاش پرده
و واک جیرجیااری اساات. در خااالل  96، واک اصاالی97کنااد کااه شااامل واک نفساای میاال ماای
شوند که عبور جریان هاوا باعاث   ای به یکدیگر نزدیا میگونههای صوتی بهداری، پردهواک

که در انتهای دیگر پیوساتار، انساداد   شود؛ درحالیها میهای آنارتعاش تمام یا برخی از قسمت
هاای صاوتی باه وجاود     چاکنای مانعی در مقابل عبور جریان هاوا و ارتعااش پارده   کامل فضای 

 دهد:این پیوستار را به شکل زیر نشان می( 78: 9818آورد. مدرسی قوامی )می

 
 پیوستار میزان گرفتگی چاکنای و نقش آن در گفتار :۱شکل 
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چاکناایی در گوناة    های همخوان انسادادی در این مقاله، سعی داریم به بررسی رخداد گونه
های مختلاف واژه،  ها و بافتها را، در جایگاهگفتاری فارسی تهرانی برردازیم و بسامد وقوع آن

تعیین کنیم. بدین ترتیب، شرایطی فراهم خواهد شد تا امکان انطباق این رخدادها را بر پیوساتار  
ط باه تظااهر   هاای ماذکور مناو   شدة فوق بسانجیم. تعیاین حضاور یاا عادم حضاور گوناه       معرفی
هااایی کااه هااای مختلااف اساات؛ بنااابراین، ماارور پااژوهش هااا در جایگاااهآن95شااناختیصااوت
ویژه در های دنیا و بههای این همخوان را در زبانگونهشناختی و تولیدی واجهای صوتویژگی

 .نمایداند، ضروری میزبان فارسی مدنظر قرار داده

 های دنیازبانهای همخوان انسدادی چاکنایی در گونه .2

فرد، شناختی منحصربههای تولیدی و صوتبست کامل چاکنای و واک بازداشته، با ویژگی
هاای  ها و شرایط کالمی متنوع، دو گونة شایع همخاوان انسادادی چاکناایی در زباان    در جایگاه
 دنیا هستند.

ود، باه لحاا    ش[ مشخص میʔالمللی، با نشانة ]بست کامل چاکنای که در الفبای آوایی بین 
های صوتی با یکدیگر و توقف جریان هوا و افازایش فشاار آن   تولیدی، نتیجة تماس کامل پرده

شاود، درواقاع، رهاش    تولیدی شانیده مای   فراینددر پشت بست چاکنای است. آنچه در اثر این 
یا انسداد است که مشخصة باارز آن عباارت اسات از: توقاف      89جریان هوا پس از وقفة سکوت

معاروف   99نی تولید آوای قبل و شروع ناگهانی تولید آوای بعد از آن، که به ضربة ساخت ناگها
 (.Ashby, 2005: 19-20است )

شناختی ( شواهد صوتLadefoged and Maddieson, 1996: 73-75فوگد و مدیسن )لده
در زماان بسات معرفای     12و فقادان بساامد پایاه    02بست کامل چاکنای را کااهش شادید شادت   

اناد کاه همخاوان انسادادی چاکناایی      ها تنها زمانی مطارح ها، این ویژگیند. به اعتقاد آنکنمی
 ,Garellekگیارد. گرلاا )  که میان دو واکه قارار مای  صورت مشدد تلفی شود و نه هنگامیبه

هاای زباان انگلیسای امریکاایی،     آغااز واکاه را در ابتادای واژه    22نظمی شکل ماوجی ( بی2012
ساازی بارای واکاه مشااهده     داند کاه در ابتادای واک  ت کامل چاکنای میشاهدی بر وجود بس
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گونه سازی، آنیابد. شروع این واکتدریج، به حالت اصلی و منظم خود دست میشود و بهمی
نشان داده شده، در مقایسه با دورة چاکنایی )حداقل به طول دو پالس(، که فاقاد   2که در شکل 

 تشخیص است.ح قابلوضوهای موجی است، بهسیگنال

 

در انگلیسی امریکایی  alwaysʼʻ weɪz]ϯ[ʔɑبست کامل چاکنای در ابتدای واژة  :2شکل 

(Garellek, 2012: 5) 

در زیار  [̰  [ المللای، باه شاکل   واک بازداشته یا جیرجیری که نشانة آن در الفبای آوایی باین 
 Ladefoged andد و مدیسان ) فوگا شود، به گفتة لاده نشانة مربوط به آوای موردنظر ظاهر می

Maddieson, 1996: 76است که در تولید  82دار جیرجیری(، یا آوای تقریبی چاکنایی واک
های صوتی در قسمت عقب، نسابت باه زماان تولیاد     و درنتیجه، پرده 12های هرمیآن، غضروف

ایان   آزادترناد. در  52تر و در ناحیة اتصاال باه غضاروف درقای    واک اصلی، به یکدیگر نزدیا
کمتر از زمان بست کامل چاکنای است و عباور جریاان هاوا     62شرایط، فشار هوای فروچاکنایی

هاا و درنتیجاه، تولیاد واک باا     هاای آن های صوتی، باعث ارتعاش برخی از قسامت از میان پرده
 (.15: 9818مدرسی قوامی،  ؛Catford, 2001: 55شود )بسامد بسیار پایین می
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( بیان کرده است، فاصلة زماانی ناامنظم   Ladefoged, 2003: 172-174فوگد )که لدهچنان 
شاود  های صوتی، کاهش دامنة نوسان و افت شدت سابب مای  میان مراحل باز و بسته شدن پرده
 شناختی، با شکل نسبتاً نامنظم الگوی موجی ظاهر شود.واک بازداشته، به لحا  صوت

/ در ʔهای آوایی متفاوت واج /، جلوه(Quick, 2003: 49-52) های کوییامطابق بررسی 
ساازی اسات کاه باه سامت بسات کامال چاکناای پایش          ، پیوستاری از اناواع واک 72زبان پندو

بارزترین مشخصة حضور آوای انسدادی چاکنایی را در واکة آغازی یا پایانی و نیاز   اورود. می
واک بازداشته که باه لحاا    داند؛ یعنی سازی طبیعی میواک باای، متفاوت واکهدر محیط میان

نشاان   8سازی سخت است. رخداد این جلاوة آوایای در شاکل    تر از واکتولیدی، آوایی مالیم
 شده است.داده

 

 واک بازداشته و بست چاکنای در بافت بین دو واکه در جملۀ: 3شکل 

[nimpadoʼaʼu] I will place it on top of something (Quick, 2003: 50). 

کند می یاد اشته، تحت عنوان بست ناقص چاکنای( از واک بازدGarellek, 2012گرلا )
و وقوع این گونة آوایی را، عاالوه بار بافات باین دو واکاه، در آغااز واژه )البتاه ناه در ابتادای          

هاا،  آغازین، نسابت باه ساایر جایگااه     82داند، زیرا تمام آواهای رسایگفتار( نیز محتمل میپاره
 تری دارند که مشخصة واک جیرجیری است.سازی نفسیواک
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 های همخوان انسدادی چاکنایی در زبان فارسیگونه. 4

عناوان یاا آوای میاانجی در    کارکرد همخاوان انسادادی چاکناایی را باه    ( 9867صادقی )
تلفی آن، بناا باه شارایط صارفی، متفااوت باا       داند که مسلم می 92هاجلوگیری از التقای مصوت

که گاه، از تلفی عادی بسات چاکناایی   طورینی در بافت آوایی کالم است؛ بهبیتلفی قابل پیش
[ جلاوه  hصاورت آوای سایشای ]  شود و با لرزش تارهای صوتی همراه است و گااه، باه  دور می

 کند.می

صاورت زیار معرفای    های آوایی همخوان انسدادی چاکناایی را باه  گونه (9858شناس )حق 
 کند:می

 [ʼabrبر ]و پس از سکوت: ا V–#بافت بندشی چاکنایی در  -

 [biʼʼâb:V–V[ و ]rokuʼʼ]رکوع : # –Vهای لرزش چاکنایی در بافت -

 [raʼʔd] رعد :V–C انسدادی چاکنایی در بافت الرزشی -

هاای شامع   کشش واکاة قبال باه جباران حاذف آن در تلفای ساریع و غیرشامرده در واژه        -
[s̆a:m[ بعد ،]ba:d[ و ترفیع ]tarfi]: 

تواناد در گفتاار شامرده و خاارج از بافات،      گونة انسدادی این همخوان می، ز دیدگاه ویا 
هاای آن  های آوایی متفاوت آن باشد؛ اما در گفتار سریع، تمامی گوناه جایگزین دیگر بازنمایی

 (.)همان ذف هستندقابل ح

واکاه   08نیز، عالوه بر بست کامل چاکنای و واک بازداشته، کشاش جبرانای  ( 9852درزی )
 18کناد. های این همخوان معرفی مای را، در پاسخ به حذف یا تضعیف آن در پایانة هجا، از گونه

 همبسااتة 88کااالم اساات. دیاارش 28هااای زبرزنجیااریکشااش، یااا عنصاار نااوایی و از مشخصااه
های تولیدی در وضعیت تولیاد  زمانی اشاره دارد که اندامشناختی کشش است و به مدتصوت

 (.999: 9818گیرند )مدرسی قوامی، قرار مییا واحد زبانی 
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داند که شادت تولیاد   همخوان انسدادی چاکنایی را آوایی سخت می( 79-11: 9853ثمره )
 ،به ایان معنای کاه گرفتگای چاکناای      ؛های مختلف زنجیرة کالم، متفاوت استدر جایگاه ،آن
انقباض مالیام، انادکی   تا حد یا  رهش هوا حالت انفجار دارد و گاه بسیار محکم است و گاه

یابد. به گفتة وی، درجات گیرش دیگری نیز میان ایان  بیشتر از وضعیت تولید واک، کاهش می
روناد. ایان   هاای ایان همخاوان باه شامار مای      گوناه اند که همگی از واجتشخیصدو حالت قابل

 توان به شرح زیر خالصه کرد:ها را میواجگونه

9. ʔ̟] ] آن»ر پس از سکوت: داشدید در آغاز هجای تکیه[ »ʔ̟ân]. 

2. [ʔ͓نیمه ]  عامال »شدید در آغاز هجای بدون تکیه، پس از ساکوت در واژة»[ʔ͓â'mel]   میاان ،
[ و میااان واژه پااس از sâʔ͓i« ]ساااعی»ماننااد واژة  ؛باار اسااتدو واکااه وقتاای واکااة دوم تکیااه

 .masʔ͓'ud]] «مسعود»ای نظیر در کلمه ؛ مثالًهمخوان

8. [ʔمالیم بین دو وا ] :فاعلی»کة بدون تکیه[ »fâʔeˈli]. 

1. [ʔ̬  خفیف میان واژه، قبل از همخوان و در پایان واژه، قبال از ساکوت، در واژه ]   هاایی مانناد
 تواند باعث طوالنی کردن واکة ماقبل شود.[، که میfarʔ̬« ]فرع»[ و beʔ̬sat« ]بعثت»

7. [ʔ̭بسیار خفیف در کالم پیوسته، به ]د از ساکوت واقاع نشاود،    که در آغااز واژه و بعا  طوری
 [.manʔ̭aɈar« ]من اگر»مانند عبارت 

6. [ʔ̅    [ بدون مرحلة آمادگی )قرارگیری در موقعیات تولیاد آوا( کاه پاس از ]ʔ رخ مای ] ؛دهاد 
 [.mocaʔʔ̅ab] «مکعب»مانند کلمة 

5. [ʔ̠[ بدون مرحلة انجام )پایان عمل تولید آوا( که قبل از ]ʔرخ می ]مجعاد »مانند واژة  ؛دهد »
[moĵaʔ̠ʔad]. 

هاای  ای زباان فارسای، در بیشاتر بافات    ، در گفتاار محااوره  (9836و  9838به اعتقاد پرمون )
جاای همخاوان انسادادی چاکناایی، آوای میاانجی      [ باه ɦدار ]ای، آوای چاکنایی واکواکهبین

کناد کاه   تصریح مای ( 9836پرمون ) گیرد./ قرار میʔ/ و /hاست که به نوبة خود، در تناوب با /
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[ hجاای ] شود، یا آوای جیرجیری است و زمانی کاه باه  [ میʔکه جانشین ][ هنگامیɦای ]آو
هاای  کشش جبرانی ناشی از حذف همخاوان گیرد، جلوة آوای نفسی را دارد. همچنین، قرار می

ای معیار، اختیاری و وابسته به سابا  در زبان فارسی محاوره ،چاکنایی از جایگاه میانی و پایانی
 است.

های همخاوان انسادادی چاکناایی در زباان فارسای نیاز در       شناختی گونههای صوتیویژگ
 ،(Bijankhan, 2000خاان ) جان اند. به نظر بیمورد توجه قرار گرفته ،های آزمایشگاهیبررسی

[ hو ] [ʔ]هاای چاکناایی   کشش جبرانی در زبان فارسی، نتیجة تضعیف یا حذف کامل همخوان
تاوان  هاا را در پایاناة هجاا، مای    زیرا تولید ایان همخاوان   ؛استمدرج ی فراینداست و تولید آن 

هاای  های سخت تا خفیف در نظر گرفات کاه در آن، تولیاد گوناه    صورت پیوستاری از گونهبه
باه افازایش ارتعااش تارآواهاا و درک      ،باا کااهش فعالیات چاکناایی و بساامد پایاه       ،تار خفیف

[ را در گفتاار ساه گویشاور    aیانگین دیرش واکاة ] انجامد. وی مکشیدگی بیشتر واکة ماقبل می
هاای فاقاد همخاوان    باه ترتیاب، در بافات    ،48هازارم ثانیاه   957و  928زبان فارسی معیار، معادل 

[ aای واکاة ] هزارم ثانیاه  928دیرش  ،بنابراین ؛دهدانسدادی چاکنایی و دارای آن، به دست می
خاان  جان شاود. گفتنای اسات بای    فتاه مای  عنوان مرجع حداقلی کشش جبرانی آن در نظار گر به

شاناختی دیگاری   عنوان جلوة صاوت ( عالوه بر دیرش واکه، به تغییرات بسامد پایه نیز، به)همان
به این معنی که بسامد پایه در آغازه و پایانة واکه، به هنگاام   ؛کرده استاز کشش جبرانی اشاره

 تر است.رخداد کشش جبرانی، نسبت به زمان عدم وقوع آن، پایین

هاای  مانناد واژه  ،هجاایی های تا( آورده است که در ساختShademan, 2005شادمان )
حذف همخوان چاکنایی تغییر چشمگیری در کشش واکاة قبال    [،boʔd« ]بعد»و  [zelʔ« ]ضلع»

[، dᴂʔva« ]دعاوا »مانناد واژة   ،هاای دوهجاایی  هاا در واژه اما امکاان حاذف آن   ؛کندایجاد نمی
میانگین دیرش های وی، در مواردی، با کشش واکة قبل همراه است. طبق محاسبهبیشتر است و 

هازارم   2/989در صورت تلفی همخاوان انسادادی چاکناایی، معاادل      هایی،در چنین واژهواکه 
هازارم ثانیاه خواهاد باود؛ بناابراین، در       6/931ثانیه و در صورت رخداد کشش جبرانی، برابر با 

 دهندة کشش جبرانی است.هزارم ثانیه نشان 988واکه بیشتر از  های دوهجایی، دیرشواژه
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بسات چاکناایی را باا ساکوت و افات      58وقوع مشخصة ]+چاکنای منقاب[[ ( 9831صادقی )
و  ،و بسامد اول( 68)همساز F1و  H1در بسامدهای پایین موج صوتی، یعنی  ،مالحظة شدتقابل

در میاان واژه پاس از همخاوان، مانناد واژة      های زبان فارسی وتظاهر سخت آن را در آغاز واژه
واک جیرجیری را نتیجاة تضاعیف فعالیات    وی همچنین،  کند.[، تصدیق میmasʔud« ]مسعود»

داند که کااهش دامناة نوساان همسااز     ای و نیز در پایان واژه میبست چاکنای در بافت بیناواکه
در آغااز و   H1-F1خاتالف  و تغییرات نزولی و صاعودی ا  H1-H2(، افزایش اختالف H1اول )

 های آن است.پایان فعالیت چاکنای، از ویژگی

صاورت  (، کشش جبرانی در سطح آوایای، باه  Sadeghi, 2008و  9818از دیدگاه صادقی )
سازی طبیعی، با چرخة ارتعااش مانظم   سازی متفاوت است: واکتوالی دو واکه با دو نوع واک
طبیعای باا الگاوی ناامنظم ارتعااش و تغییارات دامناة        سازی غیرو متقارن تارآواها در کنار واک

سازی غیرطبیعی )واک بازداشته( به انادازة یاا واکاة کوتااه     محدودة زمانی واکهمساز اول. 
شاود و ایان   صورت یا واکة کشایده درک مای  است که در کنار کشش طبیعی خود واکه، به

صاورت واک بازداشاته   جاا، باه  تولید آوای انسدادی چاکنایی در پایاان ه  دهد کهزمانی رخ می
( به کما بازسازی مقادیر دیرش واکه، میزان کمینه و بیشینة کشش واکاة  صادقی )همان باشد.
[a    ،را برای گویشور مرد زبان فارسای، باه ترتیاب ]هاای دارای  در واژه ،هازارم ثانیاه   968و  38

ای اسات  ل همان نتیجاه گزارش کرده است. میانگین این دو مقدار معاد ،[ و فاقد آنʔهمخوان ]
 شده است.( به دست دادهBijankhan, 2000خان )جنکه در بررسی بی

را نیز در  H1-H2و  H1-F1( تغییرات بسامد پایه و اختالف دامنة Sadeghi, 2008صادقی )
تارین  داند؛ اما به نظر وی، تغییارات دیارش واکاه همچناان مهام     درک کشش جبرانی دخیل می

در مراتب بعادی، اثار افزایشای بار ایان ادراک       ،واکه است و سایر عواملنشانة ادراکی کشش 
وقاوع و عادم وقاوع کشاش     طیف نگاشات و منحنای بساامد پایاه را در شارایط       1دارند. شکل 
 دهد.نشان می جبرانی واکه
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 [ʃarʔ] [ʃar] 

 [ʃarʔ]« شرع»و  [ʃar]« شر»واژة  نگاشت و منحنی بسامد پایه در دوطیف :4شکل 
(Sadeghi, 2008: 194) 

ای واکاه همخوان انسدادی چاکنایی را یکی از آواهای میانجی در بافت باین ( 9819یازرلو )
ای های صوتی، گوناه شمارد و بروز آوای جیرجیری را با الگوی نسبتاً نامنظم ارتعاش پردهبرمی

دی کناد. باه گفتاة وی، عاالوه بار درج انسادا      از این همخاوان در بافات ماذکور توصایف مای     
تنهاا در  نیز، ناه  78ای(ها )گذر سازههای آن در فارسی رسمی معیار، تالقی واکهچاکنایی و گونه
در  ،ای(ای )انتقال واکاه پذیر است. گذر سازهای، بلکه در گفتار رسمی نیز امکانگفتار محاوره

هاا  م آنهاای دو ویاژه در حرکات ساازه   طیف نگاشت، با انتقال نرم یا واکه به واکة بعد که به
 دهد.نظم آوای جیرجیری را نشان میالگوی موجی بی 7شود. شکل مشخص است، دیده می

 

 (14: 1391)یازرلو،  [bi-ʔerɑde]ای، در واژة واک بازداشته در بافت بیناواکه: 5شکل 
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بسات کامال چاکناای را کاه تظااهر تولیادی آن مشاابه مراحال          (255: 9812) خاان جنبی
هاای انفجااری اسات، نموناة اصالی      در تولید ساایر همخاوان  83ش و رهشگانة گرایش، گیرسه
هاای  کند به هنگام تولید آن، یعنی زمانی کاه ایان همخاوان در آغااز واژه    خواند و اضافه میمی

های گفتار در حالت خنثی یا تولید واکاه هساتند، مانناد آنچاه     زبان فارسی قرار دارد، سایر اندام
 شود.دیده می 6در شکل 

 

 و منحنی زیروبمی آن [ʔaɟar]« اگر»بست کامل چاکنای در آغاز واژة : 6کل ش

 (.253: 9812خان، جنقرار دارد )بی ʔa* بر روی هجای Hدر این تلفی، هستة زیروبمی 

زماان تنااوب گوناة بازداشاتة     نظمی دامناة نوساان و مادت   بی( 239-251: خان )همانجنبی
کناد کاه   ش شادید و ناگهاانی بساامد پایاه توجیاه مای      همخوان انسادادی چاکناایی را باا کااه    

 های صوتی آن است.از ویژگی 01پریشیو فرکانس 98پریشیدامنه

هاای ماوردنظر از   شده، به گردآوری دادهشناختی توصیفبا در اختیار داشتن شواهد صوت 
تاا از  هاا پارداختیم   گفتار آزمایشگاهی گویشور زبان فارسی تهرانی و تحلیال آزمایشاگاهی آن  

هاای همخاوان انسادادی    مقایسة نتایج حاصل با شواهد موجود، حضاور یاا عادم حضاور گوناه     
هااای آغااازی، میااانی و پایااانی واژه مشااخص کناایم. در ادامااه، شاایوة   چاکنااایی را در جایگاااه

 ها شرح داده شده است.گیری دادهگردآوری و اندازه
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 هاداده ةشیوة گردآوری پیکر .5

 باود های اصیل زباان فارسای   ها و واژهواژهپژوهش شامل گروهی از وامهای این پیکرة داده
های آغاازین، میاانی   های مختلف، در جایگاهها، همخوان انسدادی چاکنایی در بافتکه در آن

هاا،  هاایی از ایان واژه  عناوان نموناه  و پایانی واژه و نیز در مرز تکواژ، امکان حضاور داشات. باه   
 اره کرد:توان به موارد زیر اشمی

 «عمیق»و « آب(: »V–#جایگاه آغازی ) -

 «سرعت»و « تعریف»، «معرفی(: »C.–Vو  V.–V ،V–.Cهای )در بافت یجایگاه میان -

 «وضع»و « رعد»، «شروع(: »#–CVو  #VC–# ،C–Cهای جایگاه پایانی )در بافت -

 «ارادهبی»و  «انگیزهوس»، «شمعدونی(: »V+Vو  C–+C ،C+–Vهای مرز تکواژ )در بافت -

ای و با بسامد دو تا ساه  های موردنظر در قالب سه داستان کوتاه به زبان فارسی محاورهواژه 
طاور  ها بهها طراحی شد که پاسخ آنهایی از متن داستانتکرار گنجانده شدند. همچنین، پرسش

زباان  ارسیشد. تمامی مراحل خوانش و گفتار یا گویشور مرد فیقین، واژة هدف را شامل می
و  شاد ضابط   8 91افازار پارت  ها، بر روی نرمها و پاسخها، پرسشتهرانی، شامل بازگویی داستان

بررسای، تحلیال و مقایساه باا شاواهد       هاای گفتااری ماورد   نگاشات داده الگوی موجی و طیاف 
 شناختی قرار گرفت.صوت

 هاگیری دادهشیوة اندازه .6

 2انسدادی چاکنایی، مطاابق آنچاه در بخاش     های همخوانشناختی گونههای صوتویژگی
های مختلف وقوع، در آغاز، میان و پایاان واژه و نیاز در مارز تکاواژ، ماورد      ذکر شد، در بافت

هاا باه دسات آماد. همخاوان انسادادی       توجه قرار گرفت و مقادیر مربوط به بساامد رخاداد آن  
در  ،امکان حضور دارد و وقاوع آن های اصیل زبان فارسی، تنها در آغاز واژه در واژه ،چاکنایی

هاای اصایل   هاا و واژه واژههاست؛ بنابراین، در جایگاه آغازی، وامواژهسایر مواضع، مختص وام
هاا نیاز امکاان بررسای     طور مجزا، مدنظر قرار گرفتند. تحلیال جداگاناة ترکیاب   به ،زبان فارسی
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واژه باود، فاراهم   ا یاا وام ها ویاژه زماانی کاه عضاو دوم ترکیاب     به ،های مرز تکواژ راویژگی
 های حاصل از این بررسی به شرح زیر است.کرد. یافتهمی

 هایافته .۷

مورد در میاان   91مورد در آغاز واژه،  27) های موردبررسیمورد تکرار واژه 57از مجموع 
هاایی از همخاوان   ماورد، گوناه   25 ، درمورد در مرز تکاواژ(  29مورد در پایان واژه و  98واژه، 

وقفة سکوت بست کامل چاکنای که مربوط باه جایگااه    مورد 8 شد:نسدادی چاکنایی مشاهدها
دوماین گوناة    ،رخاداد واک بازداشاته  ماورد   96و  شاد آغاز واژه پس از مکث یاا ساکوت مای   

. جاز جایگااه پایاانی واژه، دیاده شاد     باه  ،هاا همخوان انسدادی چاکنایی کاه در تماامی جایگااه   
هاا باود. جایگااه    واژه، متعلاق باه جایگااه آغاازین وام    ونه از این تعدادنم 98ذکر است که شایان
ویژه پس از همخوان )پایاناة هجاای واژة سااده و اولاین عضاو واژة مرکاب(، جایگااه        به ،پایانی

گرفت. اگرچه این گونة آوایی بر می را در ماندهمورد باقی 3وقوع کشش جبرانی واکه بود که 
های این پژوهش، دیرش بیشتری از ز امکان وقوع دارد؛ اما در میان دادهدر جایگاه میانی واژه نی

نتایج آماری مربوط به رخداد این سه گوناة آوایای، باه تفکیاا       واکة میانی واژه مالحظه نشد.
 خالصه شده است. 9های وقوع، در جدول ها و جایگاهبافت

 ناییهای همخوان انسدادی چاک: مقادیر درصدی رخداد گونه1جدول 

 آغاز واژه میان واژه پایان واژه مرز تکواژ
  جایگاه 
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 ،، جایگاه ابتدای واژه، جایگاه وقوع گونة اصلی همخوان انسدادی چاکنایی9مطابق جدول 
هاای اصایل و   یعنی بست کامل چاکنای و نیز گونة بازداشاته آن اسات کاه باه ترتیاب، در واژه     

ه اند. در جایگاه میانی و پایانی واژه، به ترتیب، واک بازداشات ها، بیشترین مقدار را داشتهواژهوام
شده هستند. میاانگین دیارش واکاه در دو بافات مساتعد      های مشاهدهو کشش جبرانی تنها گونه

هزارم ثانیه محاسبه شد. در مرز تکواژ نیاز، واک   7/983کشش جبرانی، در جایگاه پایانی واژه، 
هاایی از ایان ساه    نموناه  1-5هاای  بازداشته درصد کمی را به خود اختصاو داده اسات. شاکل  

 دهند.را نشان می گونة آوایی

 

 un]ʤ «آقا جون»در عبارت  [ʔɑɢɑ]« آقا»کامل چاکنای در آغاز واژة  بست :7شکل 
[ʔɑɢɑ 

 
 [ɢorʔan]« قرآن»، در میان واژة [a]رخداد واک بازداشته در آغاز واکۀ  :8شکل 
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 [ra:d]«رعد»در واژة  [a]دیرش واکۀ  :9شکل 

شاد،  درصد از کل ماوارد را شاامل مای    61، یعنی مانده، که بیشترین مقدارمورد باقی 13در 
هاای  های همخوان انسدادی چاکنایی مشاهده نشد. عادم مشااهدة گوناه   یا از گونهتظاهر هی 

شاد در  ها، به معنای عدم تلفای ایان همخاوان باود کاه باعاث مای       مذکور در هر یا از جایگاه
ریع( یا همخوان ماقبل، به ترتیب، ای یا در گفتار سواکهصورت مجاورت با واکه )در بافت میان

صاورت گاذر   نگاشات باه  ای یا بازهجابنادی واژه فاراهم شاود کاه در طیاف     امکان توالی واکه
مشاهده بود. در غیر این صاورت، همخاوان انسادادی    ای و مجاورت همخوان و واکه، قابلسازه

کاه  درحالی ؛ده بودچاکنایی بدون آنکه رد پایی از خود بر جای گذارد، از پایانة هجا حذف ش
شد حذف از پایانة هجا، کشش جبرانی واکة ماقبل را به دنباال داشاته باشاد. نتاایج     بینی میپیش

آماده   2های متفااوت، در جادول   های این همخوان در بافتآماری مربوط به عدم رخداد گونه
 است.
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 اکناییمقادیر درصدی مربوط به موارد عدم رخداد همخوان انسدادی چ :2جدول 

 آغاز واژه میان واژه پایان واژه مرز تکواژ
 جایگاه
 
 
 
 

 
 گونة
 آوایی

V
+

V
 C

+
–

V
 

C
–

+
C

 C
V

C
–

#
 

C
V

–
C

#
 

V
–

#
 

C
–

V
 

V
–

C
 

V
–

V
یل 
اص
ژه 
وا

 

وام
ژه
وا

 

57 
       

توالی  22.2 59.1 988
 ایواکه

 
18 

    
27 

   
بازهجابنـــد 96.6

 ی

    
78 

98
8  

6.6 
   

 عدم تلفظ

شاود، در جایگااه پایاانی واژه، حاذف همخاوان      مالحظاه مای   2گوناه کاه در جادول    همان
عنوان تنها همخوان عنوان عضو دوم خوشة همخوانی در نیمی از موارد و بهانسدادی چاکنایی به

هاا، عادم   اماا در ساایر جایگااه    ؛پایانه، در تمامی موارد به کشش جبرانی واکه منجر شده اسات 
م بودن شرایط باافتی، یعنای مجااورت باا واکاه یاا       های این همخوان در صورت فراهتلفی گونه

-98هاای  شاکل ای و یا بازهجابندی شده است. همخوانی دیگر در مرز هجا، باعث تالقی واکه
 دهند.های آوایی را نشان میهایی از این جلوهنمونه 92

 

 [bi aɢli]« عقلیبی»در ترکیب  [a] و [i]توالی دو واکۀ  :11شکل 
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 [xɑn amu]« عموخان»در ترکیب  [a]و واکۀ  [n]همخوان مجاورت  :11شکل 

 

 ʃuru] «کنهشروع می»در زنجیرة  [ʃuru]«شروع»عدم تلفظ همخوان در پایان واژة  :12شکل 

mikone] 

 گیرینتیجه. ۸

های همخاوان انسادادی چاکناایی در گوناة گفتااری فارسای تهرانای نتاایج         بررسی ویژگی
کند. اگرچه این همخاوان  های مختلف آن تأیید میگونهوجود واج مطالعات پیشینیان را مبنی بر

صاورت  شود، اما تظااهر آن همیشاه باه   به لحا  واجی یا همخوان انسدادی در نظر گرفته می
هااای هااای مختلااف واژه، ویژگاایهااا و جایگاااهبلکااه در بافاات ؛بساات کاماال چاکنااای نیساات

یاا باه بیاان     ،هاای آوایای متفااوت   از گونهدهد که نشان شناختی متنوعی از خود بروز میصوت
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کااه در مقدمااه اشاااره شااد، سااازوکار آواسااازی و   طااورهااای آن دارد. همااانبهتاار، واجگونااه
دخیال در هار دو    هاای تولیاد   زیرا اندام ،سازی در حنجره تا حدودی مشابه یکدیگر استواک
های مختلفی باه  ها، وضعیتهای صوتی هستند که هنگام عبور جریان هوا از میان آنپرده فرایند

شاود. در  نوبة خود، باعث تغییر پیوستاری میزان گرفتگی چاکنای مای به ،گیرند. این امرخود می
های مستعد وقاوع همخاوان انسادادی    ها، این تغییر پیوستاری را نیز در مجموع بافتبررسی داده

آغااز واژه بسات کامال     چاکنایی مشاهده کردیم. تظاهر وقفة سکوت و فقدان دامنة نوساان در 
؛ اماا وجاود شاکل ماوجی ناامنظم در      دهاد را نشان میهای صوتی چاکنای و عدم ارتعاش پرده

هاای صاوتی اسات.    ارتعاش نامنظم پرده ،ها معرف بست ناقص چاکنای و درواقعبرخی از بافت
لی نیاز  رو باشیم. شرایط تولیاد واک اصا  رود با تظاهر واک اصلی روبهانتظار می ،در گام بعدی

چاه در ماواردی    ،شد. حذف این همخاوان دنبال حذف همخوان انسدادی چاکنایی فراهم میبه
ای یاا بازهجابنادی واژه   و چه زمانی که توالی واکاه شد که به کشش جبرانی واکة قبل منجر می

هاای صاوتی   با ارتعاش منظم پرده ،سازی واکهشد تا در طول واکرا به همراه داشت، باعث می
همگاام باا    ،هاای آوای انسادادی چاکناایی در گفتاار    ترتیاب، تولیاد گوناه   یان اهه شویم. با مواج

یعنای   ،رود و ممکان اسات تاا پایاان آن    تا میانة پیوستار موردنظر پیش می ،سازیدرجات واک
آوای  را[ ɦ]آوای ( 9836کاه پرماون )  نیاز اداماه یاباد. چناان     ،مرحلة باز باودن کامال چاکناای   

داناد و  هاای تهرانای و کرماانی زباان فارسای مای      در گفتارگوناه ای واکاه یاان میانجی در بافت م
هاای میاانی   [ را جایگزین همخوان انسدادی چاکنایی در جایگاهhهمخوان ]( 9812پور )زارعی

 کند.معرفی می ،در نظام آوایی گویش مینابی ،هاو پایانی واژه

 منابع

 تهران: سمت. .ارسینظام آوایی زبان ف(. 9812. )حمودخان، مجنبی
ای امـروز: رویکـردی زایشـی،    نظام آوایی فارسی محـاوره (. 9838. )داهللپرمون، یا 

 دکتری. تهران: دانشگاه تربیت مدرس. ةرسال .وزنی )عروضی( و واژگانی



 13 فهیمه خداوردی /همخوان انسدادی چاکنایی در پیوستار وضعیت چاکنای

 

معیار  ةهای چاکنایی در فارسی محاورهمخوان اجباری و سبکی رفتار»(. 9836. )ااااااااااااااااا 
ـ  علوم. «بنیاد ناوین شناسی قاعدهنی: تأییدی بر رویکرد گشتاری واجو فارسی کرما انی انس

 .58ا27 .61و  68ش . دانشگاه الزهرا
تهاران:   .آواشناسی زبان فارسی: آواها و سـاخت آوایـی هجـا    (.9853. )داهللثمره، یا 

 مرکز نشر دانشگاهی.
. «زباان فارسای   هاای دوگاناة همازه در سااخت آوایای     نقاش »(. 9858. )لیعحماد شناس، محق

 .231ا275 .انتشارات نیلوفر . تهران:شناختیمقاالت ادبی زبان
ــ «.امااروز ةهااا در فارساای محاااور  کشااش جبراناای مصااوت  »(. 9852. )لاایدرزی، ع  ةمجل
 .57ا73 .2ش  .98سال. شناسیزبان
شناسـی  نظام آوایی گـویش مینـابی در چـارچوب وا     (.9812. )رواناه پور، پزارعی

 ی.ئری. تهران: دانشگاه عالمه طباطبات. رسالة دکزایشی
. «های میاانجی در زباان فارسای   ها و مسئلة صامتالتقای مصوت»(. 9867. )شرفالیصادقی، ع 

 .22ا8 .2ش  .8 سال .شناسیزبان ةمجل
 ةمجلـــ. «هاااای چاکنااااییشناسااای همخاااوانآواشناسااای و واج»(. 9831. )حیااادصاااادقی، و
 .62ا11 .9ش .2سال. شناسیهای زبانپژوهش

ـ «. کشش جبرانی در زبان فارسی: یاا آزماایش ادراکای   »(. 9818) اا .اااااااااااااااااااا  ةمجل
 .11ا55 .2 .ش2 سال .های زبانیپژوهش

تهاران:   .بنیـاد شناسـی: رویکردهـای قاعـده   وا (. 9837) .الیهکرد زعفرانلو کامبوزیا، ع
 سمت.

 تهران: سمت. .گفتار آواشناسی: بررسی علمی(. 9818. )لنازمدرسی قوامی، گ
 «.هاا: تحلیال آکوساتیکی   مخوان انسدادی چاکناایی در تالقای واکاه   ه» (.9819. )مانهیازرلو، س

علاوم   ةپژوهشکد .تهران اندیشی آواشناسی فیزیکیمجموعه مقاالت نخستین هم
 .53ا77 .انسانی و مطالعات فرهنگی
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 :هانوشتپی

هاای گفتااری   همخوان انسدادی چاکنایی در گونهنامة نگارنده با موضوع این مقاله برگرفته از پایان ا9
 به راهنمایی استاد محترم سرکار خانم دکتر مدرسی قوامی است. زبان فارسی

2- glottal stop consonant 
3-. distinctive 
4-. delimitative/boundary marker 
5-. allophones 
6-. complete glottal closure 
7-. creaky voice 
8-. voice 
9-. vocal folds 
10-. pulmonic air stream 
11- larynx 
12-. phonation types 
13-. voicelessness 
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14-. glottis 
15-. breathy voice 
16- modal voice 
17-. acoustic 
18-. stop gap 
19-. hard attack 
20- intensity 
21- fundamental frequency 
22-  wave form 
23- creaky voiced glottal approximant 
24- arytenoid cartilages 
25- thyroid cartilage 
26- sub-glottal pressure 

 در اندونزی است. Sulawesiزبان منطقة مرکزی  Pendau ا25
28-. sonorant 
29- hiatus 
30- compensatory lengthening 

 نیاز  از پایاان هجاا   [w, j]هاای  و غلت [h]البته در زبان فارسی، حذف همخوان سایشی چاکنایی ا 89

 (.288: 9837)کرد زعفرانلو کامبوزیا،  کشش جبرانی واکة قبل را به همراه دارد
32- suprasegmental features 
33-  duration 
34-  milisecond 
35-  constricted glottis 
36-  harmony 
37-  formant transition 
38-  approach, closure, release 
39-. shimmer 
40-. jitter 

41-Praat:  7868 نسخة  



 

 

 


