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میشود .دراارا همخوا ها سايشی ادو سازه ،ااامدهايی از یوفوۀ

همخوووا سايشووی ایوودازهگیوور شووده و اوودين منهووور ،ۀهووار گفتووۀ

ضبطشده ،اهلحاظ صوتشناختی تجزيوه و تحلیول شوده اسوت .ايون
اررسی در آغاز ،شامل تحلیل ويژگیها صوتشوناختی هريوا از

آواها موردیهر در اافت غیرهمگو در مواضع آغوازين ،1میوا دو

واکه 2و ییوز اايوایی 3اسوت و سو و ويژگویهوا اوهدسوتآموده از
آواها موردیهر ،اا ويژگیها صوتشناختی هما آواها در اافوت

همگووویی مقاياووه موویشووود .در ايوون حالووت ،در موووارد کووه ارز

میایگین هريا از مشخصهها صوتشناختی آوا همگو شده ،اه

مشخصهها صوتشناختی آوا اثورگواار اور فراينود همگوویی در
اافت همگو یزديا شود ،آ متغیور خوا  ،در فراينود مووردیهور،

یولی همگویی ايجاد کرده است .یتايج تحلیلها اين تحقیو یشوا

میدهد که در زيرانا فرايند واجی همگوویی همخووا اوا همخووا

در فارسووی محوواوره ،یووولی همگووویی صوووتشووناختی در متغیرهووا
فیزيکی شدت ،دير  ،سازا او  ،دو  ،و سو وجود دارد.

واژههای كلیدی :همگویی همخوا اا همخووا  ،شودت صووت،
دير  ،سازا او  ،سازا دو  ،سازا سو  ،طیفیگاشت صوتی.4

 .1مقدمه
رايجترين فرايند واجی در زاا  ،فرايند همگویی است که دریتیجوۀ لمولکورد آ  ،آواهوا
مجاور تاحد اه هم شبیه يا يکاا میشوید .در اين فرايند ،يا صدا شبیه صودا مجواور
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میشود يا دو صدا شبیه يکديگر میشوید (اُد 228 :2995 ،1؛ کاتامبا36 :1888 ،2؛ هاکینز،3

162 :1884؛ گاسمن81 :2992 ،4؛ لدفوگد113 :2999 ،5؛ يوو 48 :1885 ،6؛ الينوز:1881 ،7

297؛ راچ138 :1883 ،8؛ اشبی 8و میدمنت)149 :2995 ،19؛ اه ایایی ديگر ،هنگا االما ايون
فرايند واجی ،اهدلیل وضعیت آوايی ،11يا آوا تحت تأثیر آوا ديگر در محیط آوايی ،اه

آوا ديگر تبديل میشوود .م نهوور از وضوعیت آوايوی ،آ اسوت کوه صوداها تحوت توأثیر
صداها مجاور قرار می گیرید و دریتیجه ،ظهور آوايی واجها اراساس اافت آوايی متفاوت

خواهد اود (کولینز 12و میوز .)192 :2993 ،13مبنوا فراينود همگوویی در ااویار از مووارد،
فرايند همتولید  14است (سو .)145 :2997 ،15

الما فرايند همگویی در حوزه ها همخوا اوا واکوه ،همخووا اوا همخووا  ،واکوه اوا
همخوا  ،و واکه اا واکه ،امکا ااير است .در اين مقاله ،همگویی همخووا اوا همخووا را
اررسوی کووردهايووم کوه در آ  ،مشخصووها از يووا همخوووا اوه همخوووا مجوواور کشووایده
میشود.

همگویی ازیهر جهت ،اه دو یوع ایشرو 16و اورو 17تقایم میشوود؛ همننوین ازمنهور

درجۀ شباهت ،شامل دو یوع کامل 18و یاقص 18است و ارمبنا فاصوله ،اوه دو یووع دور 29و

یزديا 21تقایم میشود.

1

. Odden
. Katamba
3.
Hawkins
4
. Gussman
5.
Ladefoged
6
. Yule
7
. Lyons
8.
Roach
9.
Ashby
10
. Maidment
11.
phonetic conditioning
12.
Collins
13.
Mees
14.
coarticulation
15.
Solé
16
. Progressive
17
. Regressive
18
. Total
19
. Partial
2

20

. Distant
. Contiguous

21

8/23/2014 4:16:30 PM

Text [11] ed 2.indd 165

 / 166فرایند واجی همگونی همخوان با همخوان در زبان فارسی :بررسی صوتشناختی

زاا شناسایی که فرايند واجی همگویی را در زاا ها مختلف ،اهلحاظ صووتشوناختی
اررسی کردهاید ،مبنوا صووتشوناختی فراينودها يوادشوده را متغیرهوا صووتشوناختی

کموواایش متفوواوت دایاووتهایوود؛ مووهنن هووا  )2995( 1در تحلیوول صوووتشووناختی لبوویشوودگی
همخوا ها خیشومی تیغها درمجاورت همخوا هوا لبوی ،سوازا دو را لامول فیزيکوی

مؤثر در الما اينگویه فرايند همگویی دایاته است؛ همننین مایوئول و اسوتیویو)1885( 2

دراارا همگویی همخوا تیغها اا همخوا لبی ،دو لامل گوار 3سوازا دو و جايگواه ادیوۀ
زاا را مبنا صوتشناختی در زيرانا اين فرايند همگویی معرفی کردهاید؛ انااراين ،شوايد
اتوا گفت اا توجه اه یوع فرايند همگویی ،لوامل فیزيکی موؤثر در توجیوه صووتشوناختی
آ  ،متفاوت است و در اين مقاله ،تحلیل صووتشوناختی را در حووزههوا شودت صووت،
دير  ،سازا او  ،سازا دو و سازا سو صوداهايی ایجوا مویدهویم کوه در آ هوا ،فراينود
همگویی الما میشود تا لامل يا لوامل فیزيکی مؤثر در زيرانا فرايند همگویی واکوه اوا
همخوا مشخص شود.
فرايند واجی همگویی ازمنهر ويژگیها فیزيکی يا صوتشناختی ،اررسیها اساسوی
اایار را در کتابها و مقالهها مراوط اه حووزههوا آواشناسوی و واجشناسوی اوه خوود
اختصا

داده است (لو1884 ،4؛ استیویو و همکارا 1882( ،؛ مايرس2992 ،5؛ يایاون،6

 2992و 2997؛ کلووی 7و لوکووا 1886 ،8؛ تووایلی1888 ،8؛ هاردکاوول1884( ،19؛ شاسووتد،11
2997؛ ها 2995 ،؛ زيگا1882 ،12؛ و مایوئل 13و استیویو )1885 ،و تا اه حا  ،اررسیهوا

صوتشناختی مراوط اه فرايند يادشده در زاا فارسی ،اهصورتی درخور توجوه و گاوترده
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ایجا یشده است؛ از اين رو  ،مطالعۀ اين فراينود در زاوا فارسوی ازمنهور صووتشوناختی،
دارا اهمیت است.
 .2پیشینه و تاریخچة موضوع تحقیق

استیویو و همکارا ( )1882در مقالها االنوا «ويژگویهوا صووتشوناختی و ادراکوی

1

واکدار در سايشیها و خوشهها سايشوی» ،تقااول حنجورها  2و مشخصوۀ واکدار را
در صداها سايشی زاوا ایگلیاوی امريکوايی ازیهور ويژگویهوا صووتشوناختی مطالعوه

کووردهایوود و یتووايج اررسوویهووا آ هووا تووأثیر آشووکار اافووت آوايووی را ازیهوور فیزيکووی اوور
واکدارشد سايشیها سخت و یر یشا میدهد؛ مهنن سايشیها یور  /z/و  /v/در 28

مورد قبلاز يا سايشوی سوخت ماینود  /s/و  /f/ازیهور مشخصوۀ واکدار  ،دۀوار فراينود
همگویی میشوید؛ درحوالی کوه تعوداد همگوویی سايشویهوا یور  /z/و  /v/در مشخصوۀ
واکدار قبل از واکه يا قبلاز يوا سايشوی یور اوه  58موورد افوزايش مویيااود .جایاون
( )2997معتقد است استیویو و همکارا ادا دلیل که معیار جداگایه ارا توالی سايشی

 +واکه و خوشهها همگن 3سخت  +سخت و یر  +یر اهدست یمویدهنود ،هویم معیوار

ارا مشخص کورد ايون ماو له وجوود یودارد کوه تفواوتهوا مشواهدهشوده در مشخصوۀ
واکدار  ،یاشی از همگویی اا سايشیها سخت است يا یاشی از همگویی اا سايشیهوا
یر ويا هردو.
مایوئل و استیویو ( )1885دراارا همگویی همخوا تیغه ا اوا همخووا لبوی ،معتقدیود
هم تفاوت در گارسازا دو میا همخوا ها تیغوها و لبوی ،وهوم جايگواه ادیوۀ زاوا در
الما اين فرايند ،مؤثرید؛ اهصورتی که جلوآمد ادیۀ زاوا  ،االوا افوزايش سوازا دو در
همخوا ها تیغها یابتاه همخوا ها لبوی مویشوود .حوا  ،هنگوا همگوویی همخووا
تیغه ا اا همخوا لبی ،اات لبی هم اور ااوت تیغوها وهوم اور جلوو آمود ادیوۀ زاوا اثور
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میگاارد؛ اه لبوارت ديگور ،همخووا تیغوها دراثور الموا فراينود همگوویی ،اوهصوورت
لبیشده تلفظ میشود؛ اما تأثیر صدا زيرانايی تیغها در طیفیگاشت ،یمايا میشود.
مووايرس ( )2992در مطالعووها صوووتشووناختی دراووارا فراينوود همگووویی در مشخصووۀ
واکدار در زاا ایگلیای ،تأثیر اافت آوايی همخوا ها سخت و یر را اهطور جداگایه
اررسی کرده است .یتايج تحقی و اراساس آزمو هوا آموار  ،حواکی از آ اسوت کوه
فرايند همگویی اورو دراارا مشخصوۀ واکدار در زاوا ایگلیاوی ،اوهصوورت قرينوها
لمل میکند؛ ادا گویه که ایاداد ها سخت و یر ار واکدار ایاداد هوا قبول اثور
میگاارید.
جایان ( )2992در مقالها االنوا «همگوویی اوورو در مشخصوۀ واکدار در زاوا
هلند اهلنوا يا فرايند تولید همزما متقار  :دلیل صوتشناختی» ،یامتقار اود فرايند
همگویی اورو در مشخصۀ واکدار در زاا هلند را اوهۀوالش کشویده و ايون کوار را
ارمبنا دادهها فیزيکی در آزمو تولید خوشهها ایاداد در جايگاه اايایی واژه ایجوا

داده است .در اين آزموو  ،ۀهوار گويشوور هلنود  ،تووالی  /ps/در جايگواه اايوایی واژه را

تولید کردید که واژا اعداز آ  ،اوا ایاوداد هوا اویواک  /p,t/و ایاوداد هوا واکدار
 /m/ ، /b,d/و  /h/شروع میشود .يافتهها اين آزمو یشا میدهود کوه فراينود همگوویی
اورو در مشخصۀ واکدار در زاا هلند  ،اا توجه اوه مشحصوۀ  +واکو و  -واکو،
فرايند متقار است .يکی از داليل ۀنین تفاویر  ،دادههوا فیزيکویا اسوت کوه یشوا
میدهند فرايند همگویی اورو در مشخصۀ واکدار در اين زاا  ،یولی تولیود هومزموا
است که فرايند آوايی محاوب میشود؛ یه فرايند واجوی ،و اوه تولیود مشخصوۀ آوايوی
واکو مراوط میشود.
ها ( )2995در اررسی صوتشوناختی فراينود همگوویی الموا شوده اور همخووا هوا
خیشومی تیغه ا در موضع اايایی واژه و دریتیجه لبیشدگی آ ها درجوار همخوا ها لبی
در موضع آغازين واژا اعد و درای ایدازهگیر ااامد سازهها ،اه اين یتیجه رسویده اسوت
که ااامد سازا دو واکه در مرحلۀ اايایی تولید و اات خیشو اهلنوا لوامل مؤثر در ايون
فرايند همگویی ،ارا تشخیص صورتها زيرانايی آواها کافی اسوت؛ اوه لبوارت ديگور،
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شنویدگا اا تکیه ار اين ويژگیها صوتشناختی ،جايگواه تولیود صوورتهوا زيرانوايی
آواها همگو شده را درک میکنند؛ ادو آیکه اه اافت واجی ییاز داشوته ااشوند .هوا
در اين راستا ،اهلنوا مها  ،یحوا تلفظ توالی  /VN#b/را که يکی از شورکتکننودگا در
آزمو گفته است ،ازلحاظ صوتشناختی اررسی کرده و اراساس طیفیگاشت آ دريافتوه
است جايگاه سازا دو ارا همخوا ها تیغها همگو شده ،متفاوت از همخوا ها لبی
زيرانايی است و اين تفاوت صوتشناختی اراثر الما فرايند همگوویی اور همخووا ايجواد
شده است.
يایان ( )2997در مقالها ديگر اایا «واکدار واجی ،واکدار آوايی ،و همگوویی
در زاا ایگلیای» ،جنبههايی خا

از فراينود همگوویی اوورو در مشخصوۀ واکدار در

خوشهها ایاداد زاا ایگلیای را اهصورت فیزيکی کمیتی اررسی کرده و گفته است اوا

توجه اه اينکه ایاداد ها ایواک  ،/t,s/ایاداد واکدار  /z/و تواایودازها  ،/d/االوا
همگویی در مشخصۀ واکدار در ایاداد ها قبول مویشووید ،یتوايج حاصول از اررسوی
دقی تأثیر آوايی در فرايندها مدّیهر یشا موی دهود تحلیول ايون فراينودها اراسواس تولیود

همزما حرکات ایودا هوا گفتوار کوه ويژگویهوا فیزيکوی مراووط اوه تقااول واجوی در
مشخصووۀ واکدار را اايووه قوورار موویدهوود ،اهتوور اسووت .يایاوون در ايوون مقالووه ،اووا تحلیوول
صوتشناختی فرايند همگویی اورو مشخصۀ واکدار  ،اه ايون یتیجوه رسویده اسوت کوه
ایاداد یر  /d/و سايشی یر  /z/ار ويژگیها آوايی ایاداد ها یر کامی قبلاز خوود
اثر میگاارید و اين فرايند« ،همگویی در مشخصۀ واکدار » و اه ایا کلیتور« ،همگوویی
حنجرها » یامیده میشود.
اهطور کلی ،در اين مقاله ،اا توجه اه اژوهشها موجوود کوه ازمنهور صووتشوناختی،
زاا ها مختلف را ازحیا همگویی اررسی و تحلیل کردهایود ،فراينود همگوویی همخووا
اا همخوا در زاا فارسی را اهلحاظ صوتشناختی تحلیل کردهايم.
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 .3فرضیهها

در اين تحقی  ،سه فرضیۀ زير را اررسی میکنیم:
الووف) در زيرانووا فراينوود واجووی همگووویی در فارسووی محوواوره ،یووولی همگووویی

صوتشناختی وجود دارد؛
ب) متغیرها صووتشوناختی همگوو شوده در فراينود همگوویی ،در افوراد و واژههوا
مختلف ،متفاوت است؛
ج) میا همااتهها صوتشناختی فرايند همگویی همخووا اوا همخووا در فارسوی اوا
متغیرها سن و جنایت ،ارتباطی معنادار ارقرار است.
 .4روش تحقیق

اژوهش حاضر از اين لحاظ که در آ  ،دادهها تحقی ازطري ضبط صدا فارسویزاایوا

در مقاطع سنی متفاوت و در دو جنو ز و مرد گردآور شده است ،یولی مطالعۀ میدایی
محاوب می شود و از اين جهت که در آ  ،فرايند همگویی همخوا اا همخووا  ،اوهلحواظ
صوتشناختی تحلیل شده است ،اژوهشی توصیفی -تبیینوی اوهشومار مویرود؛ اوهلونوه ،از
آیجووا کووه اوورا تجزيووه و تحلیوول دادههووا ،از دسووتگاههووا آزمايشووگاه آواشناسووی اسووتفاده
کردهايم ،رو

تحقی  ،از یوع آزمايشگاهی است.

 .4-1شركتكنندگان

شرکت کنندگا در آزمو  ،انج گويشور ماکر و انج گويشور مؤیااید که همگوی متولود
تهرا هاتند و تنها اهزاا فارسی معیار ،اهلنوا زاا او سوخن مویگوينود و در دو گوروه
سنی اایزده تا سی سا و  42تا  55سوا قورار داریود .از آیجوا کوه متغیور سوواد در تجزيوه و
تحلیل صوتشناختی اين تحقی  ،موردتوجه یبوده است ،شرکتکنندگا در آزموو ازیهور
تحصووینت ،در سووطوحی مختلووف قوورار داریوود .شووايا یکوور اسووت کووه هوویميووا از
شرکتکنندگا  ،اه ایمار ها حنجره يا اختن ها گفتار  ،مبوتن یبوودهایود و لونوهاور
آ  ،از موضوع و هدف آزمو  ،آگاهی یداشتهاید.
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 .4-2نوع دادهها و شیوة گردآوری آنها

دادهها اين تحقی  ،شامل ۀهار واژا فارسی مرتبط اا فرايند همگویی همخوا اوا همخووا
است ،که گردآور آ ها ازطري مطالعۀ متو فارسوی (اویجونخوا 1384 ،؛ حو شوناس،
1383؛ مشوووکوهالووودينی1377 ،؛ کووورد زلفرایلوووو کامبوزيوووا )1385 ،ایجوووا شوووده اسوووت.
شرکتکنندگا در آزمو  ،اين دادهها را درقالب جملههوايی ایوا کردیود کوه درارداریودا
واژههايی مشتملار آواها دخیل در فرايند همگویی در اافوت غیورهمگوو ییوز اوود؛ اودا
منهور که شرکتکنندگا در آزمو  ،واژا مدّیهر را اهصورتی یاآگاهایه و دریتیجوه طبیعوی
ایا کنند؛ همننین مقاياۀ ويژگیها صوتشناختی آواها دخیل در فرايند همگوویی اوا
ويژگیها صوتشناختی هما آواهوا در اافوت غیرهمگوو و در مواضوع مختلوف ،میاور
شود .جزئیات دادهها را در جدو  1یشا دادهايم:
جدول  .1دادههای مربوط به همگونی همخوان با همخوان

 .3ااتنی

/bastani/

][bassani

 .4صدتومنی

/sadtomani/

][sattomani

ایشرو /کامل/
یزديا
ایشرو /کامل/
یزديا
اورو /کامل/

واج همگو شده

 .2دزد

/dozdi/

][dozzi

یزديا

لامل همگویی

 .1جنبه

/dʒanbe/

][dʒambe

اورو /یاقص/

واجگویۀ تولیدشده

واژه

صورت واجی

صورت آوايی

یوع همگویی

/Q/

/b/

][m

/d/
/t/
/d/

/z/
/s/
/t/

][z
][s
][t

یزديا

منهور از واج همگو شده ،آوايی است کوه تحوت توأثیر آوا مجواور و الموا فراينود
همگویی ،اه آوا ديگر تبديل میشوود .لامول همگوویی ،هموا آوايوی اسوت کوه اور واج
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همگو شده اثر میگاارد و واجگویۀ تولیدشوده ،آوا حاصول از الموا فراينود همگوویی
است.
دراارا فرايند همگویی همخوا اا همخوا  ،شورکتکننودگا جملوههوا زيور را ایوا
کردهاید .در اينجا ،واژا شامل فرايند همگویی ،اهصورت ارجاته و واژهها شامل آواهوا
دخیل در فرايند همگوویی در اافوت غیورهمگوو  ،اوهصوورت موورب یشوا دادهایود و زيور
آواها مورداررسی در مواضع مختلف ،خط کشیده شده است:

الف) اين مورد از لملیات اه جنبههايی از ییرو آب ،ااتگی داره.

][in mored az amalijɑt be dʒambehaji az niruje ɑb bastegi dare

ب) دزدی از دوستا  ،زيایی جز لداوت یداره.

][dozzi az dustɑn zijani dʒoz edeɑvat nadɑre

ج) تنديو بستنیتو تمو کن و للی رو صدا کن اره ایش ماما اهجت.

[tandis bassanito tamum kono ali ro sedɑ kon bere piʃe mɑmɑm
]behdʒat

د) تا حاال اتواوس صدتومنی ديده اود ؟

][tɑ:lɑ utubuse sattomani dide budi

اين تحقی  ،شامل هشتاد تحلیل است (دو اار ضبط ۀهار جمله که ده شرکتکننده ایوا

کردهاید) و یکر تما تحلیلها در اين مقاله ،امکا اواير ییاوت؛ از ايون رو  ،تنهوا يکوی از
تحلیلها اهلنوا یمویه آورده و یتايج کلی تحلیلها را ایا کردهايم.
 .4-3شیوة ضبط دادهها

ضبط دادهها درحد امکا  ،اا کمترين یوفه و اختن در محیط طبیعی ،اا استفاده از یر افوزار
ارت 1ويرايش  5125صورت گرفت .ارا ضبط ،از میکروفو مود اايوهدار زولتوريکو

2

استفاده شد که در فاصلۀ ده سایتیمتر از دهوا شورکتکننودگا  ،اوهصوورت موورب قورار
گرفت و از شرکتکنندگا درخواست شد جملوههوا آزموو را يکوی اوواز ديگور و

1

. Praat
. Zoltrix

2
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اهطور طبیعی ،ادو آهنگ یشا دار و اا مکا این هر گفته ایا کنند .هر يا از گفتوههوا
ادو هیمگویه اافتی ،دو اار ازسو هر شرکتکننده ایا شد.

 .4-4ابزار و شیوة تحلیل دادهها

تحلیوول صوووتشووناختی دادههووا ايوون اووژوهش درۀهووارۀوب اصووو و قوالوود آواشناسووی
صوتشناختی مرتبط اا تشخیص ويژگیهوا صووتشوناختی همخووا هوا و واکوههوا و اوا
استفاده از یر افزار ارت ويرايش  5125ایجا شده است .للت استفاده از اين یر افزار ،دقت
زمایی زياد و امکا لرضه و تحلیل همزما موج صوتی و طیفیگاشت و همننین سوادگی
لملکرد و دردسترساود آ اوده است .همۀ ایدازهگیر هوا اوا اررسوی مووج صووتی و
طیووفیگاشووت صووورت گرفتووه اسووت .تحلیوول صوووتشووناختی دادههووا شووامل ایوودازهگیوور
متغیرها فیزيکی شدت صوت ،دير  ،سازا او  ،سازا دو و سازا سو است و دادهها در
وضعیت زير تحلیل شدهاید:
-

یوع یمايش طیف ااامد طیفیگاشت اا یوار لريض و انجورا همینوگ ایتخواب
شدید؛

-

اهنا یوار ااامد طیفیگاشتها از صفر تا انجهزار هرتز دریهرگرفته شد؛

-

ارویدهها اهصورت مویو اا یرخ یمویهاردار  22925هرتز ضبط شدید.

 .5بحث و بررسی

در اين تحقی  ،ويژگیها صوتشناختی شودت صووت ،ديور  ،سوازا او  ،سوازا دو و
سووازا سووو آواهووا دخیوول در فراينوود همگووویی در اافووت غیرهمگووو را ایوودازهگیوور و
ويژگیها اهدستآمده از آواها موردیهر را اا ويژگیها صوتشوناختی هموا آواهوا
در اافت همگویی مقاياه کردهايم.

مهنن در واژا  /dʒanbe/که دراثر الما فرايند همگویی در گفتار لاد فارسویزاایوا ،

اهصورت ] [dʒambeتلفظ میشود ،تحلیل صوتشناختی ،شامل ایدازهگیر ويژگیهوا

صوووتشووناختی آواهووا  /n/و  /b/و  /m/در اافووت همگووو و غیوورهمگووو و همننووین
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واجگویۀ ] [mاست .ويژگیها صوتشناختی واج  /m/در موضع آغوازين )،(/mored/

در محوویط اووین دو واکووه ) (/amalijɑt/و اووهلنوووا واجگویووۀ واج ([dʒambe]) /n/
ایدازه گیر شد؛ س و ويژگیها صوتشناختی مدّیهر ارا واج  /b/در موضوع آغوازين

) ،(/bastegi/در موضووع اايووایی) (/ɑb/و در اافووت همگووویی ) (/dʒambe/و اعووداز آ ،

ويژگوویهووا صوووتشووناختی واج  /n/در موضووع آغووازين ) (/niruje/و اايووایی )(/in/

ایدازهگیر شد.
در اينجا ،شکل موج صوتی و طیفیگاشت جملۀ ااال را کوه يکوی از شورکتکننودگا
ایا کرده است ،آوردهايم:

شکل .1موج صوتی و طیفنگاشت جملة

«این مورد از عملیات به جنبههایی از نیروی آب بستگی داره»

ارا اررسی و تحلیل صوتشناختی ،و مقاياوۀ ويژگویهوا صووتشوناختی واجهوا

مدّیهر در اافتها متفاوت ،میایگین ويژگیها صوتشوناختی واجهوا  /n/ ،/m/و /b/
را همراه ويژگیها صوتشناختی واجگویۀ ] [mدر جدو  2یشا دادهايم:
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جدول  .2میانگین ویژگیهای صوتشناختی واجهای  /n/ ،/m/و /b/
در مقایسه با واجگونة ][m

میایگین /n/ها

میایگین /m/ها

میایگین /b/ها

در گفته

در گفته

در گفته

65

67/5

61

64/8

9/95

9/96

9/95

9/96

سازا او (هرتز)

321

469/5

789

591

سازا دو (هرتز)

1414

1321/6

1514

1519

سازا سو (هرتز)

2542/2

2666/5

2875

2433

شدت صوت (دسیال)
دير

(ثاییه)

واجگویۀ ][m

هما گویه که ایدازهگیر ها یشا میدهند ،سازا او و دو واجگویۀ ] [mاه سازا دو

واج  /b/یزديا شده است؛ ادينترتیب میتووا گفوت ازمیوا متغیرهوا اررسویشوده در
گفتار موردیهور ،ويژگویهوا سوازا او و دو  ،یوولی همگوویی صووتشوناختی را یشوا
میدهند.
اررسی آمار دادهها میزا تأثیر هريا از متغیرها ديور  ،شودت ،سوازا او  ،سوازا
دو و سازا سو ار الما فرايند همگویی را اه اين صورت یشا میدهد:
جدول  .3سطح معناداری تأثیر متغیرهای دیرش ،شدت ،سازة اول ،سازة دوم و سازة سوم
كلمه

جنبه

دزد
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متغیر

سطح معناداری

دير

9/424

شدت

9/999

سازا او

9/999

سازا دو

9/999

سازا سو

9/998

دير

9/993

شدت

9/911

سازا او

9/999
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ااتنی

صدتومنی

سازا دو

9/999

سازا سو

9/995

دير

9/993

شدت

9/999

سازا او

9/993

سازا دو

9/994

سازا سو

9/998

دير

9/952

شدت

9/999

سازا او

9/999

سازا دو

9/999

سازا سو

9/999

در اين تحقی  ،فرض صفر یاهمگویی دریهر گرفته شوده اسوت .درصوورت کمتوراوود
مقدار سطح معنادار از  ،9/95فرض صفر رد میشود و اين ما له اهمعنا وجود همگوویی
است؛ درحالی که اگر مقدار آ از  9/95ایشتر شود ،فرض صفر رد یمیشوود و یواهمگویی
اثبات میشود .موارد که یاهمگویی را یشا میدهند ،اهصورت ارجاته مشخص شدهایود.
هما طور که یتايج اررسیها یشا مویدهود ،در هموۀ مووارد ،هنگوا ایوا واژا مووردیهر و
الموا فراينود همگوویی همخووا اوا همخوووا  ،ارخوی ويژگویهوا صووتشووناختی آوا
همگو شده اهدلیل الما اين فرايند واجی تحت توأثیر آوا اثورگواار قورار گرفتوه اسوت.
حاصل ايون اثوراواير  ،تغییور ارخوی مشخصوههوا صووتشوناختی آوا همگوو شوده و
یزدياشد ارز

اين ويژگیها اه ارز

ويژگیها آوا اثرگاار است.

ارمبنا محاسبهها آمار  ،غیراز متغیر دير

در واژههوا «جنبوه» و «صودتومنی» کوه

یاهمگویی را یشا میدهد ،در موارد ديگر ،متغیرها شدت ،دير  ،سوازا او  ،سوازا دو
و سازا سو  ،مشمو فرايند همگویی شدهاید؛ اوهلونوه ،ازمیوا متغیرهوا صووتشوناختی
اررسیشده ،متغیرها شدت ،سازا او ( ، )F1سازا دو ( )F2و سازا سوو ( )F3در هموۀ
موووارد همگووو شوودهایوود؛ ارمبنووا ايوون يافتووه ،شووايد اتوووا گفووت میووا ايوون ويژگوویهووا
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صوت شناختی در اافت همگوو و غیرهمگوو  ،تفواوتی معنوادار وجوود دارد و معنوا ايون
تفاوت ،وجود همگویی صوتشناختی میا آواها دخیل در فراينود همگوویی همخووا اوا
همخوا در اافت همگوو در مشخصوههوا شودت ،سوازا او  ،سوازا دو و سوازا سوو و
یبو د اين همگوویی میوا هموا آواهوا در اافوت غیرهمگوو اسوت؛ انوااراين ،شوايد اتووا
متغیرها صوتشناختی يوادشوده را مهومتورين لوامول فیزيکوی در زيرانوا فراينود واجوی
همگویی همخووا اوا همخووا در زاوا فارسوی دایاوت .از آیجوا کوه ديور

در دو واژه،

یاهمگویی را یشا میدهد و در هیميا از دادههوا اوهتنهوايی ،همگوویی صووتشوناختی را
یشا یمیدهد ،ازلحاظ اهمیت در اولويت آخر قرار میگیرد.
در شکل زير ،مقادير متغیرها سازا او  ،سازا دو و سوازا سوو اورا واژا «جنبوه» در
تکرارها مختلف یشا دادهايم:

شکل  .2مقادیر متغیر سازة اول برای واژة «جنبه» در تکرارهای مختلف
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در اين یمودار ،غیر از یفر دهم و تکورار او یفور هشوتم ،یزديکوی واج همگوو شوده اوه
لامل همگویی مرتبط اا متغیر سازا او  ،مشوهود اسوت؛ موهنن هموا گویوه کوه مویاینویم ،در
تکرار دو یفر دو  ،تکرار دو یفر ۀهار  ،و تکرار دو یفر هفتم ،ويژگوی صووتشوناختی
سوازا او واج همگوو شوده ،کوامنن یزديوا اوه ويژگوی صووتشوناختی سوازا او لاموول
همگویی شده است .موارد ديگر ییز ایوایگر یزديکوی واج همگوو شوده اوه لامول همگوویی
است.
یمودار مقادير متغیر سازا دو ارا واژا «جنبه» را در شکل زير یشا دادهايم:

شکل  .3مقادیر متغیر سازة دوم برای واژة «جنبه» در تکرارهای مختلف
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در یمودار ااال ،غیراز یفر دو  ،ۀهار  ،تکورار دو یفور اونجم ،تکورار دو یفور ششوم ،و
تکرار دو یفر هفتم میتوا یزديکی واج همگو شده اوه لامول همگوویی مورتبط اوا متغیور
ن در یفر او  ،یفور سوو  ،یفور یهوم ،یفور دهوم ،تکورار او یفور
سازا دو را مشاهده کرد؛ مه ن
انجم ،تکرار او یفر ششم ،تکورار او یفور هفوتم ،و تکورار او یفور هشوتم ،یزديکوی زيواد
ويژگی صوتشناختی سازا دو واج همگو شده اه ويژگی صوتشناختی سازا دو لامول
همگووویی ،مشووهود اسووت .موووارد ديگوور ییووز یشووایگر یزديکووی واج همگووو شووده اووه لاموول
همگوییاید.
مقادير متغیر سازا سو ارا واژا «جنبه» در تکرارهوا مختلوف را در شوکل زيور یشوا
دادهايم:

شکل  .4مقادیر متغیر سازة سوم برای واژة «جنبه» در تکرارهای مختلف
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در اين یمودار ،غیراز یفر دو  ،ۀهار  ،انجم ،هشتم ،تکرار دو یفر ششوم ،و تکورار دو
یفر دهم ،یزديکی واج همگو شده اه لامل همگویی در رااطه اا متغیور سوازا سوو  ،مشوهود
است؛ مهنن در یفر او  ،سو  ،یهم ،و در تکرار او یفر ششم و تکرار او یفر دهوم ،ويژگوی
صوتشناختی سازا سو واج همگو شده ،کامنن یزديا اه ويژگوی صووتشوناختی سوازا
سو لامل همگویی شده است .موارد ديگر ییز ایایگر یزديکوی واج همگوو شوده اوه لامول
همگویی است.
یتايج اهدستآمده ،ایایگر آ است که متغیرها صوتشناختی همگو شوده در فراينود
همگویی ،در افراد و واژهها مختلف ،متفاوتاید و اودين صوورت ،فورض دو ايون مقالوه
تأيید میشود؛ اما اين تفواوت ،معنوادار ییاوت؛ اودا گویوه کوه متغیرهوا سون و جناویت،
درکل ،ار اين ما له که کودا متغیور صووتشوناختی درمعورض همگوویی قورار مویگیورد،
تأثیر معنادار یداشتهاید؛ از اين رو  ،میا مبنا صوتشناختی فرايند همگویی همخوا اا
همخوا در زاا فارسی و متغیرها سن و جنو ،ارتباطی معنادار وجود یدارد؛ ار اين مبنوا،
فرض سو اين تحقی تأيید یمی شوود .اورا مقاياوۀ دو جونو ز و مورد از يوا طورف و
مقاياۀ دو گروه سنی اایزده تا سی و  42تا  55سا از طرف ديگور ،میوزا تغییور متغیرهوا
سازا او  ،سازا دو و سازا سو واج همگو شوده تحوت توأثیر لامول همگوویی در زیوا و
مردا و در دو گروه سنی اهلحاظ آمار در شکل  4یشا داده شده است.
هما گویه که در شکل  4مویاینویم ،دراوارا سوازا او در واژا «جنبوه» ،میوزا تغییور در
زیا  ،ایشتر از مردا و در واژا «صدتومنی» ،میزا تغییر ،صفر است .در ديگر مووارد ،میوزا
تغییر متغیر سازا او در زیا و مردا  ،تفاوتی ۀندا یدارد؛ همننین ،تفواوتی معنوادار میوا
میزا تغییر متغیر سازا او در دو گروه سنی ديده یمیشود .دراارا سوازا دو در واژه هوا
«جنبه» و «صدتومنی» ،میزا تغییر در زیا  ،ایشوتر از موردا و در واژا «دزد » ،میوزا تغییور
در مردا  ،کمی ایشتر از زیا است .در واژا «ااتنی» ،میزا تغییر متغیر سازا دو در زیوا و
مردا  ،تفاوتی ۀنودا یودارد .در واژا «جنبوه» ،ۀنودا تفواوتی میوا دو گوروه سونی ديوده
یمی شود و در ديگر موارد ،میزا تغییر متغیر سازا دو در گروه سونی اوایزده توا سوی سوا ،
کمی ایشتر از گوروه سونی  42توا  55سوا اسوت .دراوارا سوازا سوو در واژههوا «جنبوه»،
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«ااتنی» ،و «صدتومنی» ،میزا تغییر در زیا  ،ایشتر از مردا و در واژا «دزد » ،میزا تغییور
در مردا  ،ایشتر از زیا است؛ اهلنوه ،در دو گروه سنی اایزده تا سی و  42توا  55سوا در
واژهها «ااتنی» و «صدتومنی» ،میزا تغییر متغیر سازا سو در گوروه سونی اوایزده توا سوی
سا  ،ایشتر است و در واژهها «جنبه» و «دزد » ،ۀنا تفاوتی میا میزا تغییور ايون متغیور
در دو گروه سنی وجود یدارد.

شکل  .4میزان تغییر متغیرهای سازة اول ،سازة دوم و سازة سوم
در زنان و مردان و نیز دو گروه سنی
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دراارا تأثیر يا مؤثریبود لوامل سون و جونو اور الموا فراينود همگوویی همخووا اوا
همخوا  ،در جدو زيور ،سوطح معنوادار اثور هوا لوامول سون و جونو اور میوزا تغییور
متغیرها دير  ،شدت ،سازا او  ،سازا دو و سازا سو در واجگویۀ تولیدشده یاوبتاوه
واج همگو شده را یشا دادهايم:
جدول  .4سطح معناداری اثرهای عوامل سن و جنس بر میزان تغییرر متغیرهرای دیررش،
شدت ،سارة اول ،سازة دوم و سازة سوم در واجگونة تولیدشده نسبتبه واج همگونشده
كلمه

عامل

سن
جنبه

جنو

سن
ااتنی

جنو

سن
دزد
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متغیر

سطح معناداری

دير

9/832

شدت

9/955

سازا او

9/432

سازا دو

9/426

سازا سو

9/878

دير

9/398

شدت

9/951

سازا او

9/671

سازا دو

9/798

سازا سو

9/438

دير

9/193

شدت

9/547

سازا او

9/814

سازا دو

9/816

سازا سو

9/787

دير

9/166

شدت

9/423

سازا او

9/462

سازا دو

9/299

سازا سو

9/228

دير

9/581

شدت

9/638

سازا او

9/922

سازا دو

9/996

سازا سو

9/938
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جنو

سن
صدتومنی

جنو

دير

9/384

شدت

9/836

سازا او

9/588

سازا دو

9/352

سازا سو

9/559

دير

9/328

شدت

9/384

سازا او

9/997

سازا دو

9/187

سازا سو

9/388

دير

9/146

شدت

9/991

سازا او

9/992

سازا دو

9/117

سازا سو

9/979

در اينجا ،فرض صفر ،اثوریگااشوتن متغیرهوا ماوتقل سون و جونو اسوت .درصوورت
کمتراود مقدار سطح معنادار از  ،9/95فرض صفر رد مویشوود و ايون ماو له ،اوهمعنوا
تأثیر لوامل جنو و سن است؛ ار اين اسواس ،مقوادير اوهدسوتآموده از اررسوی آموار در
جدو یشا میدهد تنها در شش مورد از ۀهل مورد ،سطح معنادار از  9/95کمتر اسوت؛
اه لبارت ديگر ،تنها در اایزده درصد از کل دادهها ،لوامل سون و جونو اور الموا فراينود
همگویی همخوا اوا همخووا اثور گااشوته اسوت؛ انوااراين ،اوا توجوه اوه یتوايج حاصول از
اررسی ها آمار  ،متغیرها سن و جنایت اور شویوا الموا فراينود همگوویی همخووا اوا
همخوا  ،اهصورت ماتقیم اثر یمیگاارید.
 .6نتیجهگیری

در اين مقاله ،مشخص شد که در زيرانا فرايند واجوی همگوویی همخووا اوا همخووا در

زاا فارسی ،یولی همگویی صوتشناختی در متغیرها فیزيکی شدت ،دير  ،سوازا او ،
سازا دو  ،و سازا سو وجود دارد که حاکی از وجوود تفواوت معنوادار میوا ويژگویهوا
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صوتشناختی اين متغیرها در اافت همگو و غیرهمگو اسوت؛ زيورا در هموۀ مووارد ،ايون
همگویی صوتشوناختی ديوده مویشوود و انوااراين ،فورض او ايون مقالوه تأيیود مویشوود؛
همننین متغیرها صوتشوناختی همگوو شوده در فراينود همگوویی ،در افوراد و واژههوا
مختلف ،متفاوتاید و ادين صورت ،فرض دو تأيید میشود.
اهلنوه ،میا مبنا صوتشناختی فرايند همگویی همخوا اا همخوا در زاوا فارسوی
و متغیرها سن و جنو ،ارتباطی معنادار وجود یدارد و ايون ماو له ،اوهمعنوا تأيیودیشود
فرض سو تحقی حاضر است.
اهطور کلی ،یتايج حاصل از تحلیل صوتشناختی دادههوا ،ایوایگر آ اسوت کوه الموا
فرايند همگویی همخوا اا همخوا در زاا فارسی ،لنوهارآیکه همگوویی درسوطح تولیود
را اثبات میکند ،یولی همگویی صوتشناختی را ییز یشا میدهد.
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