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چکیده

در این مقاله ،واکههای زبان فارسی معیار را برحسب متغیرهای سازههای
اول و دوم ( F1و  ،)F2بسامد پایه ( ،)F0شدت (انرژی) و دیرش در
هجاهای  CVگفتار اظهاری (همخوانها و واکههای زبان فارسی) ،بهلحاظ
صوتشناختی بررسی کردهایم .برای تحقیق ،پنج گویشور فارسیزبان را از
دادگان آوایی فارس دات تلفنی برگزیدهایم که هریک ،واکههای فارسی
را در بافت همخوانی ( 19همخوان) ،با سرعت ثابت تولید کردهاند؛ بدین
صورت ،درمجموع 031 ،داده ( )031= 5*0*19را بهدستآوردهایم .با
توجه به اینکه ارتفاع واکهها با  ،F1ازنوع عکس و رابطۀ  F2با محل تولید
واکه (پسین یا پیشین) ،ازنوع مستقیم است ،فضای واکههای فارسی را
برحسب میانگین متغیرهای  F1و  F2- F1نشان دادهایم و میانگین مقادیر
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بهدستآمده از بسامد پایه و شدت در واکهها را بهصورت مستقل از
همخوانها نیز تعیین کردهایم F0 .در واکهها ،با ارتفاع ،نسبت مستقیم دارد
و انرژی با آن ،نسبت عکس دارد .در این بررسی ،میانگین دیرش واکهها را
نیز محاسبه کردهایم .نزدیکبودن مقدار میانگین برخی واکهها به یکدیگر
براساس دستکم یکی از متغیرهای  F1و  F2میتواند دلیلی قانعکننده
برای کاهش و نیز گرایش واکههایی ناپایدار مانند  /a/به واکههای پایدار
مانند ]  [ɑباشد .در این پژوهش ،متغیرهای بسامد پایه و انرژی در واکهها
را در بافت همخوانی ،شامل همخوانهای گرفتۀ واکدار و بیواک ،و
همخوانهای گرفتۀ واکدار و رسا نیز محاسبه کرده و دریافتهایم که بافت
همخوانی مجاور پیشین ،در  F0و انرژی واکهها اثری ندارد.
واژههایکلیدی :زبان فارسی ،واکهها ،سازههای فرکانسی ،بسامد پایه،
انرژی ،دیرش ،همخوانهای مجاور پیشین.
 .مقدمه
هدف از نگارش این مقاله ،بررسی عناصر صوتشناختی ،یعنی سازههای  ،F2 ،F1بسامد پایه
) ،(F0شدت (انرژی) و دیرش واکههای زبان فارسی در هجاهای  CVاست که بهصورت مجزا و
روی خط تلفن تولید شدهاند .در بررسی صوتشناختی واکهها ،از سازههای فرکانسی 2اول و دوم
( F1و  )F2استفاده میشود و بر این اساس F1 ،با ارتفاع ،رابطۀ عکس و  F2با محل تولید واکه
(پسین یا پیشین) ،رابطۀ مستقیم دارد (هیوارد .)241 :1111 ،1بسامد پایه ) (F0نیز میزان ارتعاش
تارهای صوتی هنگام تولید آواست که با ارتفاع زبان ،رابطۀ مستقیم دارد؛ به طوری که هرچه از
ارتفاع زبان در تولید واکهها کاسته شود ،از مقدار  F0نیز کاسته خواهد شد و بالعکس (هیوارد،
1. Formant Frequencies
2. Hayward
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 251 :1111و  .)258انرژی واکهها همبستهای مستقیم از رسایی آنهاست؛ به طوری که هرچه از
میزان ارتفاع واکه کاسته شود ،به انرژی و رسایی آن افزوده خواهد شد .همخوانهای مجاور نیز
ممکن است بر رسایی و بسامد پایۀ واکهها اثر بگذارند.
در بخش دوم پژوهش ،چهارچوبی نظری را بهدست داده و در آن ،عناصر صوتشناختی ،F0

 F1و  ،F2انرژی و دیرش را بررسی کردهایم .در بخش سوم ،واکههای فارسی را معرفی کرده و در
بخش چهارم ،پساز ذکر فرضیههای مربوط به متغیرهای صوتشناختی یادشده ،دادگان آوایی را
بهدست دادهایم .در بخشهای پنجم و ششم نیز نتایج بهدستآمده را براساس فرضیهها تحلیل کرده
و فرایند واجی کاهش و گرایش واکهها بهسوی واکههای دیگر و بهویژه واکههای پایدار را به
نزدیکی مقادیر متغیرهای صوتشناختی یادشده در آنها نسبت دادهایم.
 .چهارچوب نظری
در بررسی آکوستیکی واکهها ،از همبستههای صوتشناختی مشخصههای ارتفاع زبان ،محل تولید
و همبستههای صوتشناختی گردی لبها ،یعنی سازههای  F2و  F1استفاده میشود .بهعقیدۀ
لدفوگد )2304( 2به نقل از لیندا ،)542 :2314( 1افراشتهترین قسمت زبان ،9بیانگری مناسب برای
ارتفاع زبان و پیشین و پسینبودن ،بهویژه در واکههای پسین نیست؛ بلکه درتوصیف واکهها باید از
نمودار سازهها استفاده کرد .بهعقیدۀ این زبانشناس ،واکههای افراشته F1 ،کمتری نسبتبه
واکههای میانی و افتاده دارند و ارتفاع زبان با  ،F1رابطۀ عکس دارد؛ به طوری که هرچه از ارتفاع
زبان کاسته شود ،به مقدار  F1افزوده میشود (لیندا.)541 :2314 ،
هیوارد ( )241 :1111نیز ارتفاع زبان را با  F1و مشخصههای پسین ،و گردی را با  F2توصیف
کرده و معتقد است ارتفاع با  ،F1رابطۀ عکس و محل تولید واکه (پسین یا پیشین) با  ،F2رابطۀ
مستقیم دارد.

1. Ladefoged
2. Lindau
3. Highest Point of the Tongue
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لدفوگد ( )2304به نقل از لیندا ( )541 :2314معتقد است محل تولید ،با  ،F2-F1رابطۀ مستقیم
دارد و مقدار  ،F2-F1در مقایسه با  ،F2همبستۀ صوتشناختیای دقیقتر برای محل تولید است.
هیوارد نیز از لدفوگد نقل کرده است که در نمایش فضای واکهای بهصورت ذوزنقهای در ربع
سوم محور مختصات ،بهتر است از  F1و  ،F2-F1بهجای  F1و  F2استفاده کنیم (هیوارد:1111 ،
 253و .)201
بسامد پایه ) (F0همبستۀ صوت شناختی زیروبمی بهشمار میرود .زیروبمی ،مفهومی ادراکی
است که همبستۀ تولیدی آن ،فرکانس ارتعاش تارآواها هنگام تولید آواست F0 .که همانند
سازههای فرکانسی  F1و  F2براساس دوربرثانیه یا هرتز ) (Hzسنجیده میشود ،سازهای فرکانسی
نیست؛ بلکه عنصری برجسته در طیف واکه است و معموالً یک قلۀ انرژی دارد که ممکن است بر
قلۀ  F1در درک واکهها اثر گذارد؛ در این صورت F0 ،با  ،F1اتحاد طیفی 2را تشکیل میدهد.
 F0نیز همانند  ،F1همبستهای از ارتفاع واکههاست و درواقع ،از  F0همانند F1میتوان برای
تشخیص افراشتگی واکهها استفاده کرد؛ به طوری که واکههای افراشته F0 ،بیشتری نسبتبه
واکههای افتاده دارند؛ زیرا واکههای افراشته با میزان ارتعاش بیشتری از تارهای صوتی نسبتبه
واکههای افتاده تولید میشوند .این واقعیت در زبانها ،زیروبمی ذاتی واکهها 1نامیده میشود
(هیوارد 251 :1111 ،و .)258
مطالعات والن و لویت )901 :2335( 9دربارۀ  92زبان بیانگر آن است که زیروبمی ذاتی
واکهها -که با  IF0نشان داده میشود -در واکههای افراشته ،بیشتر از واکههای افتاده است .این
واقعیت ،ازنوع جهانی و نتیجۀ مستقیم تولید واکه است؛ بنابراین ،از واکههای افراشته بهسوی
واکههای افتاده ،مقدار  F0کاهش مییابد؛ در حالی که به مقدار  F1افزوده میشود .درواقع،
مقدار  F1-F0در واکههای افراشته ،کم و در واکههای افتاده ،زیاد است.

 .0اگر فاصلۀ دو قلۀ سازهای ،کمتر از  9/5بارک باشد ،اتحاد طیفی ( (Spectral Integration Hypothesisبرقرار
میشود F0 .نیز میتواند با سازههای فرکانسی ،اتحاد طیفی تشکیل دهد (هیوارد.)255 :1111 ،
2. Intrinsic Pitch of Vowels
3. D. H. Walen and Andrea G. Levitt
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هرگاه تارهای صوتی هنگام تولید همخوان یا واکهای بهارتعاش درآیند ،میتوان  F0آنها را
محاسبه کرد .بافت همخوانی نیز ممکن است بر  F0اثر گذارد؛ به طوری که  F0واکههای پساز
همخوانهای گرفتۀ بیواک ،بیشتر از  F0واکههای پساز همخوانهای گرفتۀ واکدار است
(گوسن هاون.)22 :1114 ،2
رسایی واکهها با بلندی آنها رابطه دارد .بهعقیدۀ کتفورد ،)214 :2388( 1هرگاه تکیه،
زیروبمی و دیرش را ثابت نگاه داریم ،آواها بهلحاظ بلندی یا رسایی ،با یکدیگر متفاوت خواهند
بود؛ به عبارت دیگر ،بلندی یا رسایی ذاتی ،از آوایی به آوای دیگر ،متغیر است .ترتیب رسایی
واجها را بدین صورت میتوان نشان داد (کنستویچ:)154 :2334 ،9
واکهها غلتها  روانها  خیشومیهاگرفتهها
درمیان واکهها نیز ترتیب رسایی ،بدین صورت است:
واکههای افتاده واکههای میانیواکههای افراشته
بلندی یک آوا ،به شدت صوتشناختی 4آن وابسته است و شدت صوتشناختی آواهای
مختلف ،در گویندههای متفاوت ،بهصورتی قابل توجه تغییر میکند .شدت ازلحاظ تولیدی ،به
میزان فشار هوای خارجشده از ششها و نیز انرژی مصرفشده در تولید این حجم هوا مربوط
میشود .آواهای دارای شدت بیشتر ،ازنظر شنیداری ،بلندتر درک میشوند .رسایی درحوزۀ
شنیداری ،بهصورت بلندی ،درحوزۀ تولید ،بهصورت میزان گشودگی دهان و درحوزۀ
صوتشناختی ،بهصورت شدت (انرژی) نمود مییابد؛ بنابراین ،شدت یا انرژی واکهها همچون
رسایی و  F1در واکههای افتاده ،بیشتر از واکههای میانی و افراشته است.
دیرش 5عبارت است از مدتزمان تولید آوا که براساس هزارم ثانیه 0بیان میشود .تعیین دقیق
نقطۀ شروع و پایان یک آوا و مقایسۀ کوتاهی و بلندی دیرش آن ،مشکالتی را همراه دارد .دیرش
1. Gussenhoven, Carlos
2. Catford
3. Kenstowicz
4. Acoustic Intensity
5. Duration
6. Msec

 / 011بررسی ماهیت صوتشناختی واکههای فارسی در هجاهای  CVگفتار اظهاری

نسبی یک آوا در گفتار را میتوان براساس قابلیت درک شنونده در تعیین دیرشهای متفاوت بیان
کرد.
 .واکههای فارسی
زبانشناسان دربارۀ وجود شش واکۀ  /e/ ،/a/ ،/u/ ،/o/ ،/ɑ /و  /i/در نظام آوایی زبان فارسی
معیار ،اتفاقنظر دارند (ثمره .)214 :2904 ،الزار ( )21 :2331واکههای فارسی را به دو دستۀ
واکههای پایدار )ɑ ،i ،u( 2و واکههای ناپایدار )a ،e ،o( 1تقسیم کرده است .واکههای پایدار،
دارای دیرشی ثابت هستند و کیفیتشان در گفتار محاورهای ،چندان تغییری نمیکند .اینگونه
واکهها در همگونی واکهها ،شرکت فعال ندارند و بهآسانی ،به واکههای دیگر تبدیل نمیشوند.
واکههای ناپایدار دیرش متغیر دارند و کیفیتشان تغییرپذیر است .این واکهها در همگونی واکهای
شرکت فعال دارند ،بهآسانی به واکههای دیگر تبدیل میشوند و بهندرت ،تحتتأثیر محیط
همخوانی قرار میگیرند .درمیان واکههای ناپایدار ،گرایش به تغییر ،بسیار زیاد است .این واکهها
در جایگاههای بدون تکیه ،کوتاهتر از جایگاههای دیگر و همچنین کوتاهتر از  /ɑ ,i,u/هستند
(ثمره 28 :2904 ،و .)23
در واکههای فارسی ،تنها مشخصههای واجشناختی ارتفاع زبان و محل تولید واکه ،باعث ایجاد
تقابل میشوند و بر این اساس ،در بررسی صوتشناختی ،تنها با دو سازۀ  F1و  F2میتوان این
تقابل را نمایش داد؛ بدین صورت که مقدار  F1در واکههای افراشته ،کمتر از واکههای میانی و
افتاده است و مقدار  F2نیز در واکههای پسین ،کمتر از واکههای پیشین است.
بیجنخان میانگین بسامد سازههای اول و دوم واکههای فارسی را درمقیاس بارک ،برای همۀ
قالبهای ال.پی.سی .و برای هر گویشور بهدست آورده و فضای ادراکی واکههای فارسی را
برحسب  F1و  F2-F1مشخص کرده است (بیجنخان 91 :2914 ،تا .)94

1. Stable
2. Unstable
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 .4بررسی آزمایشگاهی
در این بخش ،به مباحث ذیل میپردازیم:
 .4-فرضیهها

با توجه به مطالب ذکرشده ،فرضیههای پژوهش براساس متغیرهای صوتشناختی سازههای ،F1
 ،F2بسامد پایه ) ، (F0انرژی و دیرش عبارتاند از:
الف) هرچه از ارتفاع زبان کاسته شود ،به مقدار  F1افزوده خواهد شد؛
ب) واکههای پسین در مقایسه با واکههای پیشین F2 ،کمتری دارند؛
ج) در مقایسۀ بسامد پایه و انرژی واکهها بهصورت مستقل از همخوانها:
 هرچه از میزان ارتفاع زبان کاسته شود ،از مقدار بسامد پایه نیز کاسته خواهد شد؛ هرچه از میزان ارتفاع زبان کاسته شود ،به مقدار انرژی افزوده خواهد شد؛د) در مقایسۀ بسامد پایه و انرژی واکهها در بافت همخوانهای گرفتۀ واکدار و بیواک:
 son 
 son 
  voicedمتفاوت است با  voiced





 میزان  F0واکهها در بافت همخوانهای گرفتۀ بیواک ،بیشتر از همخوانهای گرفتۀ واکداراست؛
 میزان انرژی واکهها در بافت همخوانهای گرفتۀ بیواک و واکدار ،مساوی است؛ه) در مقایسۀ بسامد پایه و انرژی واکهها در بافت همخوانهای رسا (]:)[+ son
 میزان  F0واکهها در بافت همخوانهای رسا ،مساوی است؛ میزان انرژی واکهها در بافت همخوانهای رسا ،مساوی است؛و) در مقایسۀ بسامد پایه و انرژی واکهها در بافت همخوانهای رسا و همخوانهای گرفتۀ
واکدار:
] [+sonمتفاوت است با ][- son
 -میزان  F0واکهها در بافت همخوانهای رسا ،بیشتر از همخوانهای گرفتۀ واکدار است؛
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 میزان انرژی واکهها در بافت همخوانهای رسا ،بیشتر از همخوانهای گرفتۀ واکدار است؛ز) در مقایسۀ دیرش واکهها مستقل از همخوانها:
 دیرش واکههای پایدار  /i, u, ɑ /بیشتر از دیرش واکههای ناپایدار  /e, o, a/است. .4دادگان آوایی1

9

در دادگان فارس دات تلفنی  ،صدای  04گویشور فارسیزبان را بهصورت یکطرفه  ،در دو
حالت فیالبداهه و رسمی ،بهمدت هفت ساعت و  50دقیقه ،با درنظرگرفتن توزیع سن ،جنس و
لهجه ،از فاصلههای مختلف کشور نسبتبه تهران ،روی کامپیوتر ضبط کردهایم .دادهها در حالت
فیالبداهه ،شامل گفتار محاورهای است و در حالت رسمی ،حروف الفبا ،ایام هفته ،نام ماهها،
عددهای اصلی و پنجاه کلمۀ پربسامد را دربر میگیرد .برای ضبط صداها ،از کارت صوتی ساند
بالستر شانزدهبیتی با فرکانس نمونهبرداری یازده کیلوهرتز استفاده کردهایم .مدتزمان ضبط
صدای هر گویشور ،به طور متوسط 1.5 ،دقیقه بوده است.
در این مقاله ،با استفاده از نرمافزار کاربران دادگان ،دادههای  CVرا از گفتار پنج گویشور مرد
فارسیزبان استخراج کردهایم و هر گویشور  19همخوان و شش واکۀ فارسی را با سرعت ثابت و
بهصورت اظهاری تولید کرده است .درمجموع 031 ،داده (شش واکه*  19همخوان* پنج گویندۀ
مرد) بهدستآوردهایم .متغیرهای سازههای اول ،دوم ،بسامد پایه ،انرژی و دیرش در هریک از
واکهها در کل واکه ،براساس وضعیت ثابت F2 4اندازهگیری شدهاند .میانگین و انحرافمعیار
هریک از متغیرها را با استفاده از نرمافزار  SPSSبهدست آوردهایم.

 .2پژوهشکدۀ پردازش هوشمند عالئم ( )Research Center of Intelligent Signal Processing; RCISPاز
نیمههای سال  2912درزمینههای مختلف پردازش سیگنال ،کار خود را شروع کرده و تاکنون ،در این پژوهشکده ،دو دادگان
ثبت شده است :یکی دادگان فارس دات تلفنی و دیگری دادگان مکالمۀ تلفنی فارسی بزرگ.
2. T. Farsdat
3. Monologue
4. Steady State
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 .5نتایج
پساز تقطیع واکه از همخوان ،متغیرهای سازههای اول ،دوم ،بسامد پایه ،انرژی و دیرش برای
وضعیت ایستای 2واکه را اندازهگیری کردهایم .از پایان گذر  F2همخوان آغازین به واکه ،آغاز
واکه و آغاز گذر  F2واکه به همخوان بعدی (یا سکوت) پایان واکه تلقی شده است؛ بر این
اساس ،با استفاده از نرمافزار پرت( 1بورسما و ونینک )1121 :9و براساس تغییرهای  ،F2واکهها را
از همخوانها تقطیع کرده و برای قطعۀ ایستای واکه ،متغیرهای سازههای اول ،دوم ،بسامد پایه،
شدت و دیرش را اندازهگیری کردهایم .شکل زیر تقطیع واکۀ  /o/در هجای  / ho/را در گفتار
اظهاری نشان میدهد.

شکل  .1تقطیع واکۀ  /o/از هجای  / ho/در گفتار اظهاری

1. Steady State
2. Praat
3. Boresma, Paul & David Weenink
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با توجه به شکل  ،2قطعۀ ایستای واکۀ  /o/را براساس تغییرهای  F2از ثانیۀ  11.25تا ثانیۀ
 11.44اندازهگیری کرده و دریافتهایم که در این ناحیه F2 ،تقریباً ثابت است و افزایش یا کاهشی
در آن دیده نمیشود.
در جدول  ،2میانگین متغیرهای یادشده در واکهها را مستقل از بافت همخوانی و در جدول ،1
انحرافمعیار این متغیرها را بررسی کردهایم .در جدولهای  9و  ،4سطح معناداری ،میزان  Fو
درجۀ آزادی را برحسب متغیرهای  F0و انرژی ،در بافت همخوانهای گرفتۀ واکدار و بیواک،
همخوانهای رسا و همخوانهای گرفتۀ واکدار نشان دادهایم.

جدول  .محاسبۀ میانگین متغیرهای  ،F1 ،F2 ،F0انرژی و دیرش در واکهها مستقل از همخوانها

F2-F1
)(Hz

F0
)(Hz

F2
)(Hz

F1
)(Hz

Duration Intensity
)(Msec
)(DB
14

193

813

214

2599

119

a

10

115

400

215

2134

011

ɑ

19

143

2911

291

2812

512

e

10

181

493

299

344

514

o

12

151

418

295

319

415

u

00

191

2552

291

2300

425

i

Vowel
s
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جدول  .محاسبۀ انحرافمعیار متغیرهای  ،F0 ،F2 ،F1انرژی و دیرش در واکهها مستقل از همخوانها

Intensity
)(DB

(Duration
)Msec

F0
)(Hz

F2
)(Hz

F1
)(Hz

Vowels

4/43

48/93

14/11

38/11

02/35

a

9/85

59/12

12/19

58/98

59/10

ɑ

5/31

40/22

11/11

295/41

52/81

e

9/31

51/22

10/31

48/21

45/94

o

9/09

04/91

12/05

291/01

50/92

u

4/91

41/01

11/11

138/21

55/13

i

جدول  .سطح معناداری ،میزان  Fو درجۀ آزادی در واکهها برحسب متغیر  F0در بافت همخوانهای
گرفتۀ واکدار و بیواک ( ) ،همخوانهای رسا و همخوانهای گرفتۀ واکدار ( )

درجۀ آزادی

میزان F

سطح معناداری

واکهها

18

1.108

1.85

a1

18

1.185

1.80

ɑ 1

18

1.141

1.15

e1

18

1.13

1.13

o1

18

1.109

1.31

i1

18

1.25

1.80

u1

09

1.014

1.14

a2

09

1.920

1.30

ɑ 2

09

1.109

1.21

e2

09

1.53

1.51

o2

09

1.988

1.05

i2

09

1.141

1.19

u2
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در این جدودلها ،عدد  2نشاندهندۀ بافت همخوانهای گرفتۀ واکدار و بیواک است و عدد
 1بافت همخوانهای رسا و همخوانهای گرفتۀ واکدار را نشان میدهد .با توجه به جدول باال و با
تأکید بر میزان  Fبهدستآمده که هیچکدام درسطح  α<0.05معنادار نیستند ،میتوان گفت در
واکهها ،تفاوتی معنادار بین بافت همخوانهای گرفتۀ واکدار و بیواک و نیز بافت همخوانهای
گرفتۀ واکدار و رسا برحسب متغیر بسامد پایه وجود ندارد.
جدول  .4سطح معناداری و میزان  Fدر واکهها برحسب انرژی در بافت همخوانهای گرفتۀ واکدار و
بیواک ( ) ،و همخوانهای رسا و همخوانهای گرفتۀ واکدار ( )

درجۀ آزادی

میزان F

سطح معناداری

واکهها

18

1

1.01

a1

18

1.55

1.35

ɑ 1

18

1.115

1.50

e1

18

1.091

1.31

o1

18

1.113

1.52

i1

18

2.191

1.10

u1

09

1.13

1.21

a2

09

1.405

1.10

ɑ 2

09

1.181

1.21

e2

09

4.123

1.10

o2

09

1.214

1.81

i2

09

1.900

1.51

u2

در جدول باال ،با توجه به میزان  Fبهدستآمده که درسطح  α<0.05معنادار نیست ،میتوان
گفت در واکهها ،تفاوتی معنادار بین بافت همخوانهای گرفتۀ واکدار و بیواک و نیز بافت
همخوانهای گرفتۀ واکدار و رسا براساس متغیر انرژی وجود ندارد.
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جدول  .5سطح معناداری و میزان  Fدر واکهها در بافت همخوانهای رسا

میزان F
بســـامد 2.085

سطح معناداری
1.241

پایه
انرژی

22.143

1.111

در بافت همخوانهای رسا از تحلیل واریانس ) (One Wayاستفاده کردهایم .با تأکید بر میزان
 Fبهدستآمده ( (F(df1,df2) = 2.085برحسب بسامد پایه که درسطح  α<0.05معنادار
نیست ،میتوان دریافت که تفاوت میانگین واکهها برحسب بسامد پایه در بافت همخوانهای رسا
معنادار نیست .براساس مقادیر بهدستآمده برحسب انرژی با تأکید بر میزان  Fبهدستآمده
( (F(df1,df2) = 22.143که درسطح  α<0.05معنادار است ،میتوان گفت میانگین واکهها
براساس انرژی در بافت همخوانهای رسا ،متفاوت است؛ به طوری که این اختالفسطح ،یک بار
برای گروه واکههای  )α=0.096( ،/u, e, a, o/معنادار نیست؛ درنتیجه ،اختالف میانگین این
واکهها در بافت همخوان رسا با یکدیگر ،معنادار نیست و بار دیگر ،در واکههای /e, a, o, ɑ /
براساس ( )α=0.284معنادار نیست؛ بنابراین ،اختالف میانگین واکههای  /u, e, a, o/با یکدیگر و
میانگین واکههای  /e, a, o, ɑ /با یکدیگر در بافت همخوانهای رسا ،معنادار نیست.
 .6بحث
با توجه به جدول  ،2میزان  F1در واکههای افتادۀ فارسی ،بیشتر از واکههای میانی و افراشته است و
درواقع F1 ،با ارتفاع زبان ،رابطۀ عکس دارد.

F1: a > ɑ > o > e > u > i
با توجه به رابطۀ واکهها براساس  F1بهدستآمده ،بهویژه نزدیکی  F1در واکههای ،/a,ɑ /
 /ɑ ,o/و  /o,e/میتوان فرایندهای واجی زیر را که در کاهش واکهای (گرایش واکههای ناپایدار
بهسوی یکدیگر و نیز گرایش آنها به واکههای پایدار) روی میدهند ،توضیح داد:
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هرگاه یکی از واکههای ناپایدار  /a,e,o/پیشاز بافتهای  /-hɑ /یا  /-ʔ ɑ /قرار گیرند ،این
سه واکه با واکۀ  /ɑ /همگون میشوند (کامبوزیا 232 :2985 ،و )231؛ بر این اساس ،اگر واکههای
 /a/, /o/,/e/در گفتار محاورهای ،در هجای باز ) (CVقرار گیرند و همخوان آغازین هجای بعد،
ازنوع چاکنایی  /h/یا  /ʔ /باشد ،این واکهها به  /ɑ /تبدیل میشوند.
a  ɑ / C _ ʔ ,h ɑ
معاد ]/maʔ ɑ d/  [mɑ ʔ ɑ d

بهار ]/bahɑ r/  [bɑ hɑ r
علت کاهش و تبدیل واکۀ  /a/به  /ɑ /را در قاعدۀ واجی باال میتوان نزدیکی مقدار  F1در
این دو واکه دانست .کاهش واکۀ  /o/به  /ɑ /نیز در چنین بافتی ،بهدلیل نزدیکی مقدار  F1در این
واکهها روی داده است.
o  ɑ / C _ ʔ ,h ɑ
مهابا ] /mohɑ bɑ /[mɑ hɑ bɑ

معافی ]/moʔ ɑ fi/ [mɑ ʔ ɑ fi
در بافت واجی زیر ،واکۀ  /e/در تکواژ امر  /be-/با واکۀ ستاک در مشخصۀ پسین همگون
میشود ( +مرز تکواژ است)؛ درنتیجه /e/ ،به ] [oتبدیل میشود .دلیل این تبدیل نیز نزدیکی
فرکانس سازۀ اول ) (F1در  /e/و  /o/است.

)e o / b _ + C V(o
بخور ]/be- xor/ [boxor

با توجه به جدول  ،2میانگین  F2در واکههای پیشین ،بیشتر از واکههای پسین است؛ به عبارت
دیگر F2 ،با محل تولید (پسین یا پیشین) ،رابطۀ مستقیم دارد.
F2: i > e > a > ɑ > o > u
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شکل

براساس شکل باال ،هرچه از ارتفاع زبان در واکههای پیشین کاسته شود ،این واکهها به محل
تولید پسین نزدیکتر میشوند .با توجه به ساقهای این ذوزنقه که در واکههای پیشین ،مایل و در
واکههای پسین ،قائم است ،میتوان دریافت که واکههای  /u,o,ɑ /به یک اندازه پسین هستند؛ در
حالی که واکههای پیشین از  /i/به  /a/بهسوی واکههای پسین متمایل میشوند .درواقع ،هرچه
واکه از ساق مایل به ساق قائم گرایش پیدا کند ،از میزان  F2کاسته میشود.
نزدیکی مقدار  F2در واکههای  /ɑ ,o/ ،/a,ɑ / ،/e,a/ ،/i,e/و /o,u/میتواند دلیلی قانعکننده
برای کاهش و تبدیل واکههای ناپایدار  /e,o,a/به واکههای پایدار  /i, u, ɑ /باشد .درواقع،
واکههای ناپایدار به واکههای پایدار گرایش پیدا میکنند؛ زیرا مقدار  F2آنها به یکدیگر نزدیک
است .این واقعیت ،تغییرپذیری زیاد واکههای ناپایدار و تمایلشان به یکدیگر ) /a/, /a//e/
(/e/را نیز نشان میدهد .قواعد واجی این تغییرها بدین صورت است:
o u / _ Cu
سپور ]/sopur/ [supur

بلور ]/bolur/  [bulur

بلیط

e  i / _ Ci
]/belit/ [bilit

سبیل

]/sebil/ [sibil

براساس این دو قاعده ،واکههای میانی  /e,o/در هجاهای باز با واکههای افراشتۀ هجای بعدی
همگون میشوند.
واکههای ناپایدار  /e/,/a/در هجای باز و پیشاز هجای دارای واکۀ افتادۀ پسین یا واکۀ افراشتۀ
پیشین ،بدین صورت تغییر میکنند:

e  a / _ Cɑ
نهادن ]/neh-ɑ -dan/[nahɑ dan

a  e / _ Ci
رفیق ]/rafiq/  [refiq
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همان گونه که پیشتر گفتیم ،علت گرایش واکههای  /a/و  /o/به  ،/ɑ /نزدیکی مقادیر  F1در
آنهاست .بررسی میزان  F2نشان میدهد که این واکهها براساس مقادیر  F2نیز به یکدیگر
نزدیکاند؛ بنابراین ،با توجه به قواعد واجی باال ،علت تبدیل واکههای ناپایدار به واکههای پایدار
ویا تبدیل آنها به یکدیگر را میتوان نزدیکی فرکانس سازۀ دوم آنها نیز دانست.
از آنجا که مقدار  ،F2-F1همبستۀ صوتشناختیای دقیقتر در مقایسه با  F2برای محل تولید
است ،در نمایش فضای واکهای بهصورت ذوزنقهای ،از  F1و  F2-F1بهجای  F1و  F2استفاده
شده است .میانگین مقدار  F2-F1واکهها را در جدول  2نشان دادهایم.

شکل  .میانگین واکههای فارسی برحسب  F1و F2-F1

با توجه به جدول  ،2مقدار  F0در واکههای پیشین ،بیشتر از واکههای میانی و افتاده است.
F0: i > u > o > e > ɑ > a

بنابراین F0 ،با ارتفاع زبان ،نسبت مستقیم دارد؛ به عبارت دیگر ،هرچه به ارتفاع واکهها افزوده
شود ،مقدار  F0افزایش مییابد.
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بسامد پایه همچون  F1و  F2نمیتواند دلیل آکوستیکی تبدیلها باشد؛ زیرا اگر علت این
تبدیلها را بسامد پایه بدانیم ،این معنا بهدست میآید که زبان فارسی ،به نواختیشدن گرایش
دارد؛ در حالی که نقش بسامد پایه ،ناظر به اهمیت ارتفاع زبان در این تبدیلها و متأثر از F1–F0

است.
همان گونه که پیشتر گفتیم F0 ،همبستهای از ارتفاع واکههاست و همانند  F1میتوان از آن،
برای تشخیص افراشتگی واکهها استفاده کرد؛ به طوری که واکههای افراشته F0 ،بیشتری نسبتبه
واکههای افتاده دارند؛ بر این اساس ،تفاوت  F1و  F0در واکههای افراشته ،کمترین مقدار و در
واکههای افتاده ،بیشترین مقدار را دارد (هیوارد 251 :1111 ،و .)258
میانگین مقادیر بهدستآمده از دادهها برحسب شدت ،رابطۀ زیر را نشان میدهد:
Intensity: ɑ = o > a > e > u > i

در واکههای افتاده و میانی ،شدت بیشتر از واکههای افراشته است؛ بنابراین ،هرچه از میزان
ارتفاع زبان کاسته شود ،از مقدار بسامد پایه نیز کم میشود و مقدار شدت افزایش مییابد .با توجه
به میانگین شدت بهدستآمده در واکهها ،شدت نسبی نمیتواند علت آکوستیکی تبدیلها باشد؛
زیرا گرایش و تبدیل واکهها به یکدیگر ،با نزدیکی یا دوری میانگین مقدار انرژی آنها ارتباطی
ندارد.
محاسبۀ دیرش واکهها نیز نشان میدهد که دیرش واکههای ناپایداری مانند  /o/میتواند از
دیرش واکههای پایدار ،بیشتر باشد.
Duration: o > ɑ > a > e> i>u
بر این اساس میتوان دلیلی قانعکننده برای گرایش و تغییر واکۀ  /e/به  /i/یافت .ممکن است

گفته شود تبدیل و گرایش واکۀ  /e/به  /i/ازنوع کاهش نیست؛ زیرا با تغییر /e/به  ،/i/بر کشش
واکه افزوده میشود و نمیتوان آن را کاهش واکهای دانست .براساس مقادیر بهدستآمده از
دیرش واکهها میتوان نتیجه گرفت که با تبدیل واکۀ  /e/به  ،/i/از مقدار دیرش کاسته میشود و
واکه به واکۀ  /i/کاهش مییابد.
با توجه به جدول  ،9سطح معناداری  αدر واکهها ،در بافت همخوانهای گرفتۀ واکدار و
بیواک براساس متغیرهای  F0و انرژی ،معنادار نیست؛ بنابراین ،قسمت اول از فرضیۀ (د) رد
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میشود .برپایۀ نتایج بهدستآمده ،میزان  F0واکهها در بافت همخوانهای گرفتۀ بیواک و
همخوانهای گرفتۀ واکدار ،یکسان است و بدین ترتیب ،فرضیۀ (د) اثبات میشود .این واقعیت،
نشان میدهد که تقابل همخوانهای گرفتۀ واکدار و بیواک بهدلیل  F0و انرژی آنها نیست؛ بلکه
عوامل صوتشناختی دیگری مانند  ،VOTاین تقابل را پدید میآورند (استریادا.)0: 2331 ،
سطح معناداری  αدر واکهها ،در بافت همخوانهای گرفتۀ واکدار و همخوانهای رسا،
برحسب متغیرهای بسامد پایه و انرژی نیز معنادار نیست و بر این اساس ،میزان  F0و انرژی واکهها
در بافت همخوانهای رسا و همخوانهای گرفتۀ واکدار ،یکسان است.
سطح معناداری  αدر واکهها ،برحسب متغیر  F0در بافت همخوانهای رسا ،معنادار نیست و
درنتیجه ،بخش اول از فرضیۀ (ه) اثبات میشود .سطح معناداری  αدر واکهها را برحسب متغیر
انرژی در دو گروه متفاوت بررسی کردهایم؛ به طوری که این اختالفسطح ،یک بار برای
واکههای  /u, e, a, o/معنادار نیست؛ درنتیجه ،میانگین این واکهها در بافت همخوانهای رسا،
یکسان است و بار دیگر ،در واکههای  ،/e, a, o, ɑ /اختالفی معنادار وجود ندارد.
با توجه به این تحلیل ،همخوانها بر میزان انرژی و بسامد پایۀ واکههای مجاورشان در هجای
 ،CVاثری نمیگذارند .براساس زیروبمی F0 ،درسطح کلمه ،معنادار نیست؛ زیرا همان گونه که
انتظار میرود ،زبان فارسی ،جزء زبانهای نواختی 2نیست که درنتیجه ،تغییر سطح و جهت
زیروبمی درسطح کلمه ،به تغییر معنای واژگانی بینجامد؛ بلکه جزء زبانهای آهنگی 1است و بدین
ترتیب ،با تغییر سطح و جهت زیروبمی ،تنها معنای بافتی پارهگفتارها تغییر میکند؛ مثالً تغییر سطح
و جهت زیروبمی در تولید واژۀ «مداد» ،به تغییر معنای واژگانی نمیانجامد؛ بلکه تغییر در زیروبمی
تولید این کلمه سبب میشود که پارهگفتار ،بهصورت پرسشی یا خبری درآید (اسالمی2 :2984 ،
و .)1
با توجه به میانگین مقادیر بهدستآمده در متغیرهای وابستۀ  ،F0 ،F2 ،F1و انرژی و دیرش
واکهها ،مستقل از همخوانها میتوان نتیجه گرفت که علت گرایش واکههای ناپایدار  /e,o,a/به
1. Tonal Languages
2. Intonational Languages
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یکدیگر و به واکههای پایدار ،نزدیکی مقادیر برخی از متغیرهای آکوستیکی در آنهاست .علت
کاهش واکۀ  /a/به ]  [ɑدر بافت یادشده -که در گفتار محاورهای ،زیاد اتفاق میافتد -نزدیکی
متغیرهای صوتشناختی  F1و  ،F2و دیرش در این دو واکه است.
علت کاهش  /o/به ]  ، [ɑنزدیکی میزان  F2و  ،F1و دیرش آنهاست .کاهش  /o/به ] [uنیز
بهدلیل نزدیکی  F2و کاهش  /e/به ] ،[oبهعلت نزدیکی مقادیر  F1این واکهها روی داده است.
کاهش واکههای  /e/و  /a/به یکدیگر ،بهدلیل نزدیکی مقادیر  F2و دیرش آنهاست و در
کاهش  /e/به ] [iنیز  F2این واکهها به هم نزدیک است.
برپایۀ آنچه گفتیم ،با استفاده از متغیرهای صوتشناختی میتوان بهآسانی ،برخی فرایندهای
واجی همچون کاهش واکهای را تحلیل کرد.
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