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چکیده

مقالة حاضر تحلیلی صوتشناختی از همخوان مالزز فارسالی مییالار

در سه جایگاه آغازین ،میانواکها و پایانی ارائه مینماید .دادهها

پژوهش شامل  792نمونه است که از تکرار تولیالد  24کلمالة فارسالی

در شرایط آزمایشگاهی از سخنگویان فارسی مییالار باله دسالت آمالده

است .در این مطالیه ،شالیو تولیالد و وا دار همخالوان مالزز در

چارچوب آواشناسی صوتشناختی مورد بررسی قرار گرفتاله اسالت.
مطابق نتایج حاصل از ایالن بررسالی ،همخالوان مالزز از نظالر واجالی
یک همخوان انسداد وا دار قلمالداد مالیشالود .ایالن همخالوان در

1
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جایگاه میانواکها در بیشتر مواقع تضییف شده و بهصورت ناسوده
یا سایشی تظاهر مییابد.

واژه های کلیدی :بررسی صوتشناختی ،همخوان مزز  ،شالیو
تولید ،وا دار  ،فارسی مییار
 .1مقدمه

واجشناسی در تیریالف ،حالوزها از زبالانشناسالی اسالت کاله باله مطالیالة نظالا آوایالی زبالان

میپردازد .در این حوزه ،واحدها زبانی مانند هجاها ،آواهالا و مشخصالههالا تمالایزدهنالده
بهصورت الگوها مینی دار که مطابق دستور زبان مرتالب شالدهانالد ،فالار از زمالان بررسالی

میشوند .از این میالان ،حالوز واجشناسالی آزمایشالگاهی 1تنهالا جایگالاه مطالیالة ارتبالا ایالن
واحدها انتزاعی با جهان بیرونی است ،جایی که اصوات در زمان و مکان وجود دارنالالد و
با هالالم درمیآمیزند .در این حوزه ،پاسخ سئواالت بهجا استنتاجها منطقی ،آزمالونهالا
آزمایشگاهی و آمار را میطلبد .یکی از اهداف اصاللی واجشناسالی آزمایشالگاهی ،یالافتن

ارتبالالا میالالان عزئالالالم 2گفتالالالالار و واحالالدها زبالالانی مالالیباشالالد .بالالیشالالک ،توضالالیک کامالالل
ویژگی ها انتزاعی یک زبان بدون مطالیاله و در

صالحیک ویژگالیهالا ملمالوس گفتالار

میسر نیست.
در سنت آواشناسی زبان فارسی ،یکی از موارد که همواره موضوع بحال

و اخالتزف

نظر بوده است ،موقییت همخوان مزز میباشد .بسیار از پژوهشگران و مؤلفالان در بالاب
شیو تولید ،صورت زیرساختی ،واجگونهها و یا در بیضی موارد ،جایگالاه تولیالد آن ااهالار
نظر نمودهاند که البته بیشتر این ااهارات بر پایة مطالیات شمّی و بر اساس تجربالة آواشالناس
صورت گرفته است که در جا خود از ارزش ویژها برخالوردار اسالت .ولالی بالا توجاله باله
آرا گوناگونی که در مورد این همخوان ارائه شده است و اختزفنظرهایی که هالمچنالان
experimental phonology
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مشاهده میشود ،لزو انجالا یالک مطالیالة علمالی در چالارچوب واجشناسالی آزمایشالگاهی
خودنمایی میکند.
مزز یا زبان کوچک اندا کوچک مخروطیشکلی است که در سطک فوقالانی دسالتگاه

تولید گفتار در دنبالة نر کا آویخته است (لور .)122 :1994 ،1تولید همخالوانهالا مالزز

از طریق تماس انتها بدنة زبان با مزز صورت میپذیرد (لده فوگد .)164 :2005 ،2بالا ایالن
تیریف جایگاه تولید این همخوانها در دهان عقبتر از همخوانهالا نالر کالامی مالیباشالد

(شکل .)1

شکل  .1راست ،موقییت مزز در دهان ( )www.swollenbody.comو چپ،
تولید یک همخوان انسداد مزز دهانی ()www.ic.arizona.edu

همخوانها مالزز تنهالا در یالکششالم زبالانهالا جهالان یافالت شالدهانالد و  ٪80/9از

زبالالانهالالا مطالیالالهشالالده فاقالالد نالالوعی از همخالالوان مالالزز بالالودهانالالد (مدیسالالون.)2011 ، 3
همخوانها مزز با جریان بالرونسالو ششالی در زبالانهالا گونالاگون باله صالورتهالا
انسالداد وا دار ] ،[ɢانسالداد بالیوا

@ ،>Tسایشالی وا دار ] ،[ʁسایشالی بالیوا

] ،[χخیشومی @ ،>لرزشالی @ >و ناسالوده دیالده مالیشالوند .البتاله نظالا نشالانههالا الفبالا
بینالمللی آوانگار نشانة جداگانها برا همخوان مزز ناسوده در نظالر نگرفتاله اسالت و

Laver
Ladefoged
Maddieson

1
2
3

 / 154همخوان مالزی در فارسی معیار

در موارد لزو از نشانة همخوان مزز سایشی وا دار [ ،]ʁبهجا آن اسالتفاده مالیشالود؛
اگرچه یک نشانة فرعی وجود دارد که در این مقاله از آن اسالتفاده نمالیشالود .از میالان 567
زبانی که مدیسون (همان) مورد مطالیه قالرار داد 468 ،زبالان فاقالد همخالوان مالزز بودنالد.
تیداد  39زبان فقط صورت انسداد  12 ،زبان فقط صورتها سایشی ،ناسوده ،خیشالومی
یا لرزشی و  48زبان هم هر دو صورت انسداد و غیر انسداد را دارا بودند .به این ترتیالب
واضک است که شیو تولید انسداد رایجترین نوع همخوان مزز در میان زبانهالا دنیالا
میباشد.
زبان فارسی نیز از جمله زبانهایی است که دارا همخالوان مالزز مالیباشالد امالا آرا
صاحبنظران در مورد شیو تولید و وا دار آن مختلف است.
سالالکولوا )177-8 :1952( 1در جایگالالاه پ ال

از سالالکوت همخالالوان مالالزز را «همخالالوان

انسایشی 2نیموا دار» تلقی میکند که شامل یک انسداد آغازین بیوا

و یالک رهالش

وا دار است .او همچنین در جایگاه بین دو واکه ،آن را سایشالی یالا انسایشالی ،در جایگالاه
پیش از ] ،[l,rانسداد یا سایشی وا دار و در سایر جایگاههالا همخالوان انسایشالی در نظالر
میگیرد (به نقل از ویندفور .)1979 ،نا  )10 :1955( 3در جایگاه آغالازین و پالیش از یالک
انسداد وا دار یا خیشالومی ،ایالن همخالوان را «انسالداد پسالکامی وا دار» طبقالهبنالد
میکند و در سالایر جایگالاههالا آن را یالک همخالوان سایشالی در نظالر مالیگیالرد (باله نقالل از
ویندفور .)1979 ،ویندفور )129 :1979( 4در جدولی کاله واجهالا زبالان فارسالی را میرفالی

میکند // ،را در کنار /[/بهعنوان «همخوان سایشی» طبقهبند نموده است.

پیسویچ )42-44 :1985( 5میکوشد توصیف کاملی از واج و واجگونههالا مالزز باله

دست دهد .او صورت زیرساختی را «همخوان مزز نر انفجار » میرفی مالیکنالد و رو
هم ساله واجگوناله بالرا ایالن آوا در نظالر مالیگیالرد و جایگالاههالا وقالوع هالر یالک از ایالن
واجگونهها را برمیشمرد .این واجگونهها عبارتند از« )1 :همخوان مزز انفجار بیوا
1
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و نادمیده» که در جایگاه آغازین پ

از سکوت ،در جایگالاه میالانی در حالالت مشالدد و در

جایگاه پایانی پیش از سالکوت واقالع مالیگالردد« )2 ،همخالوان مالزز انفجالار وا دار و
نادمیده» که تنها پ

از @ >Qوقوع مییابد و « )3همخالوان مالزز سایشالی وا دار» کاله در

جایگاه میانواکها  ،آغاز خوشة همخوانی پالیش از روانهالا و @ >Mو پالیش از همخالوانهالا
صفیر وا دار رخ میدهد .ماهوتیان ( )288-289 :1997نیز درمورد صالورت زیرسالاختی
این آوا مطمئن نیست که آیا سایشی یا انسداد است ،وا دار است یا بیوا  .اما به هالر
صورت آن را یالک همخالوان مالزز وا دار در نظالر مالیگیالرد کاله هرگالاه میالان عناصالر
وا دار قرار بگیرد ،سایشی میشود .البتاله او ایالن فراینالد را یالک قاعالد واجالی محالب باله
حساب نمیآورد چراکه در همین جایگاه ،هر دو گونة تلفظی سایشالی و انسالداد مشالاهده
میشود.غزمیلیزاده ( )1377صورت زیالر سالاختی را «مالزز انسالداد وا دار» در نظالر
میگیرد با این تفاوت که در آغاز واژه پیش از یک واکة بسالته ،همخالوان سایشالی بالا نشالانة
آوایی ] [ɣرا واجگونة آن در نظر میگیرد .البته اسالتفاده از نشالانة  ɣنیالز خالالی از اشالکا
نیست چراکه این نشانه در الفبا بین المللی آوانگار مربو به همخالوان سایشالی وا دار
نر کامی میباشد.
ثمره ( )49 :1378همخالوان مالزز فارسالی را بالا عزمالت  Tنشالان داده و آن را چنالین
تیریف میکند« :همخوان ششی،برونسو ،نر  ،وا دار ،انفجار  ،دهانی ،مزز » .الز باله
ذکر است که نشانة  Tهمانطور که پیشتر ذکر شد ،در الفبا بین المللی آوانگار مربالو
به صورت بیوا

میباشد ولی توصیف ثمره گویاست که این همخالوان نالزد و وا دار

است .و شش واجگونة مهم نسبتبه موقییتها گوناگون برا این واج برمالیشالمرد.
این واجگونهها به انضما محل وقوعشان عبارتند از:
 )1وا دار در بین دو واکه بهویژه هنگامی که واکة دو دارا تکیه باشد؛
 )2نالالالیموا رفتالالاله در آغالالالاز واژه بیالالالد از سالالالکوت و هالالالمچنالالالین در مجالالالاورت
همخوانها وا دار؛
 )3وا رفته در پایان واژه و نیز در مجاورت همخوانها بیوا ؛
 )4گرد قبل از واکهها گرد؛
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 )5بدون آمادگی بید از همان همخوان و
 )6بدون انجا قبل از همان همخوان.
ذکر مجدد این نکته ضرور است که ثمره کلیة واجگونهها فوق را انسداد در نظالر
گرفته است.
صادقی ( )1385صالورت زیرسالاختی همخالوان مالزز فارسالی را «صالامت انفجالار یالا
انسداد مزز وا دار» تلقی میکند و میتقد است در میالان دو واکاله ،تلفال آن میمالوال
بهصورت سایشی بوده و در پایان کلمه بید از واکه ،تلف آن انسداد یالا سایشالی اسالت .او
همچنین بر این باور است که این همخوان در پایان کلمه و قبالل از همخالوانهالا بالیوا ،
وا

خود را از دست میدهد و بهصورت وا رفته تلف میشود.
همالالانطورکالاله مزحظالاله مالالیشالالود ،آرا گونالالاگونی در مالالورد شالالیو تولیالالد ،صالالورت

زیرساختی و واجگونهها این همخوان ارائه شده است که نمونهها فوق شاید تنها بخشالی
از آنهالالا را بالالازگو کالالرده باشالالد .بالالدین ترتیالالب بالالا انجالالا یالالک مطالیالالة علمالالی در چ الارچوب
واجشناسی آزمایشگاهی میتوان با قطییت بیشتر در این مورد ااهار نظر کرد.
مقالة حاضر حاصل یک مطالیة آزمایشگاهی بررو همخوان مالزز فارسالی مییالار در
سه جایگاه آغازین ،میانواکها و پایانی است .هدف بررسی شیو تولید و وا دار ایالن
همخوان در هر یک از این جایگاهها و پی بردن به صورت زیرساختی با توجه باله الگوهالا
واجی زبان فارسی میباشد.
 .2روش پژوهش

گالالردآور دادههالالا ایالالن پالالژوهش در دو مرحلالاله صالالورت گرفتالاله اسالالت .در مرحل الة او ،

دادهها مربو به جایگاه آغازین و تیداد داده مربو به جایگاه میانواکها جمعآور
شد و در مرحلة دو  ،دادههالا مربالو باله جایگالاه پایالانی و دادههالا تکمیاللکننالده بالرا
جایگاه میانواکها گردآور شدند.
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 .1 .2شرکتکنندگان

شرکتکنندگان در مرحلة او پژوهش عبارت بودند از پنج گویشور مذکر و پنج گویشور
مؤن

بودنالد .همگالی شالرکتکننالدگان

و شرکتکنندگان مرحلة دو  14گویشور مؤنال

متولد تهران بودند و خود و والدینشان به زبان فارسی بهعنالوان زبالان او سالخن مالیگفتنالد.
کلیة شرکتکننالدگان دارا تحصالیزت دانشالگاهی در مقالاطع مختلالف بودنالد و باله همالین
جهت با زبان انگلیسی کموبیش آشنایی داشتند ولالی هالیچیالک دانشالجو یالا دانالشآموختاله
رشتهها زبانها خارجی نبودند .علت انتخاب افراد تحصیلکرده در این مطالیاله ،تحدیالد
حوز مطالیه بهعنوان فارسی مییار بوده است .فارسی مییار در این تیبیر گونها از این زبالان
به شمار میرود که توسط افالراد تحصالیلکالرد تهرانالی و هالمچنالین بالهعنالوان زبالان رسالمی
رسانهها ملی و آموزش و پرورش به کالار مالیرود .هالیچیالک از شالرکتکننالدگان سالابقة
اختز گفتار نداشتهاند .سن شرکتکنندگان بین  20تالا  36سالا و میالانگین سالنی ایشالان
 25/10سا با انحراف مییار  3/94سا بوده است.
 .2 .2دادههای پژوهش

دادهها این پژوهش عبارت بودند از  24کلمة زبان فارسی که از میان آنها 12کلمه حالاو
همخوان مزز در جایگاه آغازین 6 ،کلمه در جایگاه میالانواکالها و  6کلماله در جایگالاه
پایانی بودهاند .این کلمات در جدو مزحظه میشوند.
جدول  .1کلمات آزمایش
جایگاه میان واکها

جایگاه آغازین
 Xقور

/ɢur/

قور

/ɢuri/

قم

/ɢom/

قمی

/ɢomi/

 /ɑ/غار

/ɢɑr/

غارت

/ɢɑrDW

L

قیر

/ɢir/

قیر

/ɢiri/

H

قی

/ɢej/

قید

/ɢej/

D

غم

/ɢDP

غمگین /ɢDPɡLQ

R

چاقو /ʧɑɢu/
آغل /ɑɢol/
آقا  ɑɢɑ

باقی bɑɢL

باقر bɑɢHU

ساغر sɑɢDU

جایگاه پایانی

بوق EXɢ/
بق ERɢ/

با  bɑɢ/
بیغ ELɢ/

نق QHɢ/

حق KDɢ/
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هر یک از کلمات آزمایش سه بار تکرار شدند .نمونههالا ضالبطشالده درکالل برابالر بالا
 792داده بود که از این میالان  12 ( 360کلماله  10شالرکتکننالده  3بالار تکالرار) نموناله
مربو به جایگاه آغازین 6( 180 ،کلمه  10شرکتکننده  3بار تکرار) نمونه مربالو باله
جایگاه میانواکها و  6 ( 252کلمه  14شالرکتکننالده  3بالار تکالرار) نموناله مربالو باله
جایگاه پایانی بوده است.
 .3 .2ابزار

مرحلة او ضبط دادهها در آزمایشگاه زبانشناسی دانشگاه تهالران بالا اسالتفاده از میکروفالون

 Shureمد  PG48و دسالتگاه  CSLمالد  4400بالا فرکالان

نمونالهبالردار 11025هرتالز

صورت گرفت .مرحلة دو در اتاق آکوستیک دانشگاه الزهرا (س) بالا اسالتفاده از میکروفالون

 Rolandمد  DR-80Cو کارت صالوتی  Creative Professional 0404 E-MUبالا
فرکان

نمونهبردار  22050هرتز انجا شد.

در هر دو مرحله ،میکروفون بهفاصلة  20سانتیمتر از دهان شرکتکننالدگان بالهصالورت
مورب قرار داده شد .کلمات آزمایش بدون بافت به شرکتکنندگان عرضاله شالد و از آنهالا
درخواست شد که کلمات را یکبهیک بهصورت طبییی و با مکال

بالین هالر کلماله قرائالت

کنند.
بهمنظور تحلیل صوتشناختی دادهها از نر افالزار ( PRAATمرحلالة او ویالرایش -12
 4-6و مرحلة دو ویرایش  )5-2-34استفاده شد .علت انتخاب این نر افزار ،امکان تحلیالل
همزمان موج صوتی و طیفنگاشت ،کاربر آسان و دقت باال اندازهگیر آن میباشالد.
جهت تجزیه و تحلیل آمار نتایج نیز از نر افزار  spssویرایش  17استفاده شد.
 .4 .2تحلیل صوتشناختی
همخوانها انسداد از طریق ایجاد یک بسالت کامالل در دهالان ایجالاد مالیشالوند .از نظالر
صوتشناختی ،این بست کامل در موج صوتی بالهصالورت یالک دور بالدون حرکالت و در
طیفنگاشت بهصورت یک منطقة خالی از انرژ (سفید) مزحظه میشود .در صورتی کاله
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تارآواها بههنگا بست دهانی درحا ارتیاش باشند ،این ارتیاش در موج صوتی بهصالورت
امواج سینوسی با دامنها کمتر از واکههالا مجالاور مشالاهده مالیشالود .در طیالفنگاشالت،
وجود نوار وا

(حضور مؤلفههالا هارمونیالک در فرکالان

پالایین) نشالاندهنالده ارتیالاش

تارها صوتی در هنگا بست میباشد (برمن.)289-291 :2007 ،1

یکی دیگر از خصوصیات صوتشناختی همخوانها انسداد  ،وجالود انفجالار رهالش
پ

2

از دور بست میباشد .از آنجایی که در طو بست ،جلو عبور جریالان هالوا در دهالان

گرفته میشود ،فشار هوا پشت گرفتگی باال رفته و بههنگا بالاز شالدن بسالت باعال

ایجالاد

انفجار رهش میشود .این مرحله در مالوج صالوتی بالهصالورت افالزایش ناگهالانی دامناله و در
طیفنگاشت با یک محدود کوتاه پرانرژ میموال در فرکان ها باال مشالاهده مالیشالود
(برمن 291 :2007 ،و .)292شکل  2موج صوتی و طیفنگاشت همخوان مالزز انسالداد
در جایگاهها آغازین و میانواکها و شکل  3همین همخوان را در جایگاه پایانی نمالایش
میدهند .همانطور که مزحظه میشود ،همخوان مالزز در حالالت انسالداد دارا بسالت
کامل و پ

از آن انفجار رهش میباشد .در تصویر سمت چالپ شالکل  2بسالت در جایگالاه

آغازین بدون ارتیاش تارها صوتی است اما در تصویر سمت راست مشاهده میشالود کاله
در جایگاه میانواکها

در طو بست تارها صوتی در حا ارتیاش بودهاند.

Behrman
burst release

1
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شکل  .2موج صوتی و طیف نگاشت همخوان مزز در حالت انسداد در آغاز واژه (چپ) و جایگاه
میان واکها (راست) .زنجیرهها نشاندادهشده عبارتند از  /ɑɢɑ/از کلمة «آقا» و  /ɢɑ/از کلمة «غارت».

شکل  .3موج صوتی و طیف نگاشت زنجیره ] >ɑɢاز کلمه «با » همخوان مزز
در حالت انسداد در پایان کلمه
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در تولید همخوانها سایشی ،اندا هالا فراگالویی طالور بالا یکالدیگر تمالاس حاصالل
میکنند که مانع عبور کلی جریالان هالوا نمالی شالوند امالا جریالان هالوا هنگالا عبالور از تنگالی
ایجادشده دچار آشفتگی شده و امواج پیچیده نامنظم ایجاد مالیشالوند (بالرمن .)301 :2007

این امواج نامنظم در اصطزح نوفه 1نا دارند .در طیفنگاشت نیز در مرحلة گیرش 2بهجا

سکوت نوفه مزحظه میشود .شکل  4نمونها از همخوان مزز را در حالت سایشی نشان
میدهد.

شکل  .4موج صوتی و طیفنگاشت زنجیر @>ɑɢiاز کلمة «ساقی»

noise
interval phase

1
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در تولید همخوانها ناسوده ،اندا ها فراگویی به یکدیگر نزدیک میشالوند امالا ایالن
گرفتگی به اندازها نیست کاله در جریالان هالوا هماننالد سایشالیهالا آشالفتگی پدیالد آیالد .از
آنجاییکه در تولید آنها اندا ها فراگویی تنها باله هالم نزدیالک شالده و مسالیر جریالان هالوا
تقریبا باز است ،منشأ تولید آنها همانند واکهها جریان هوا و ارتیالاش تارآواهالا مالیباشالد .باله

همین جهت ،میموال الگوها سازها  1همانند واکهها از خود نشان میدهنالد .ایالن سالازههالا
میموال با گذر طوالنی به واکهها قبل و بید از خود متصل میشوند و تشالخی

آنهالا از

واکهها مجاورشان مشکل است ( برمن  .)306 :2007موج صوتی و طیفنگاشت شکل 4
بخشی از تولید کلمة «آقا» را نشان میدهد که توسط یک شرکتکنند مالذکر تولیالد شالده
است .چنانکه مزحظه میشود ،همخوان مزز در این نمونه بهصورت ناسوده تولیالد شالده
است.
در مطالیة حاضر موارد وجالود داشالت کاله تشالخی

سایشالی بالودن یالا ناسالوده بالودن

همخوان با توجه به مشاهده طیفنگاشت اندکی دشوار بود .در چنین مالوارد  ،طالو گالذر
سالالازههالالا واکالالههالالا مجالالاور مبنالالا تشالالخی

قالالرار گرفالالت .شالالاهد صالالوتشالالناختی بالالرا

همخوانها ناسوده ،طو گذر در حدود  75تا  250میلی ثانیاله مالیباشالد (بالرمن :2007
.)306
الز به ذکر است که امکان تولید همخالوان مالزز بالهشالیو لرزشالی نیالز وجالود دارد و
همانطور که پیشتر ذکر شد ،در برخی از زبانها این همخوان بهطور کلی بهشالیو لرزشالی
تولید میشود .در این حالت ،عقب زبان در تماس با مزز قرار گرفته و با عبور جریالان هالوا
بالهصالالورت متالالوالی از آن جالدا شالالده و دوبالالاره در تمالاس قالالرار مالالیگیالرد .بالالدین ترتیالالب در
طیفنگاشت شاهد یک سر فاز بسته و باز پیدرپی خواهیم بالود (لالده فوگالد و مدیسالون،
.)217-219 :1997

formant structure

1
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شکل  .5موج صوتی و طیف نگاشت بخشی از زنجیره ] [ɑɢɑاز کلمة «آقا»
که همخوان مزز بهصورت ناسوده تولید شده است.

 .3نتایج و بحث

 .1 .3شیوة تولید

همخوان مزز در جایگاهها آغازین ،میانواکها و پایانی مورد بررسی قرارگرفالت و بالا
توجه به توضیحات فوق تیداد رخداد هر یک از شیوهها تولید انسداد  ،سایشی ،ناسالوده
و ...در هر یک از جایگاهها ثبت گردید .شکل  4میزان رخداد هر یک از شالیوههالا تولیالد
در هر جایگاه را نشان میدهد.
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شکل  .6نمودار میلها تیداد رخداد شیوهها تولید
در هر یک از سه جایگاه مورد بررسی

نتایج بهدستآمده نشان میدهد که  95/28درصد از تولید همخوان مزز در جایگالاه
آغازین دارا ویژگی انسداد بوده است و  4/72درصد نمونالههالا بالاقیمانالده نیالز فقالط
بهشیو سایشی تولید شدهاند.
همانطور که در شکل  4نیز مشاهده میشود ،جایگاه میانواکها نسبت باله دو جایگالاه
دیگر متفاوت است .در این جایگاه تنهالا  17/78درصالد از رخالداد ایالن همخالوان انسالداد
بوده است و مابقی ماهیت ناسوده ( )%48/89یا سایشی ( )%33/33داشتهاند.
در جایگاه پایانی نیز همانند جایگاه آغازین بیشترین درصد تولید مربو به شالیو تولیالد
انسداد بوده است کاله  %96/03مالوارد را باله خالود اختصالاد داده اسالت .هالمچنالین 3/57
درصد از نمونهها تولیدشده در جایگاه پایانی سایشی بودهاند .همخوان مزز در جایگالاه
پایانی در %0/40موارد بهصورت لرزشی تولید شده است که این موارد اند

تنها در یکالی

از شرکتکنندگان مشاهده شده است.
با توجه به بسامد بسیار باال رخداد حالت انسداد در جایگاه آغازین ،نظر آن دسته از
آواشناسانی که در آغاز واژه پ

از سکوت ماهیت انسداد برا ایالن آوا قائالل شالدهانالد،
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تأیید میگردد .از سو دیگر ،اگر حالتها سایشی و ناسوده را رو هم غیرانسالداد در
نظر بگیریم ،باور آن دسته از آواشناسان که در جایگاه میانواکها ماهیتی غیرانسالداد در
نظر گرفتهاند ،پذیرفته به نظر میرسد با این تفاوت که هیچیک به امکان تولید ناسوده بالرا
این همخوان اشاره نکردهاند .در جایگاه پایالانی نیالز شالیو تولیالد انسالداد غالالب اسالت .در
ضمن ،در  %97موارد این همخوان انسداد  ،رهیده تلف شده است .ذکر این نکته نیالز الز
است که این دادهها در شکل خارج از بافت گردآور شدهاند و احتماال در گفتار پیوسالته،
میزان نارهیده بودن همخوان انسداد درجایگاه پایانی تفاوت دارد که البته برا رسیدن باله
نتیجه دقیق نیاز به آزمون جداگانها میباشد.
حا باید دید که از میان آواها فوق ،کالدا یالک بایالد صالورت زیرسالاختی یالا واج باله
شمار آید .چنانکه در مقدمه ذکالر شالد ،از میالان صالورتهالا متفالاوت همخالوان مالزز ،
صورت انسداد در تیداد بیشتر از زبانها دنیا مشاهده شده است و مییار گالرایشهالا
جهانی رأ به زیرساخت بودن صورت انسداد میدهد.
از سو دیگر ،تبدیل یالک همخالوان انسالداد باله همخالوانهالا سایشالی یالا ناسالوده از

مصادیق فرایند تضییف 1یا نر شدگی 2اسالت کاله محالیط پال واکالها و علالیالخصالود
میانواکها از میمو ترین جایگاهها رخداد آن میباشد (کنستویچ .) 35 :1994 ،تبالدیل
همخوان انسداد مزز یه صورتها سایشی یا ناسوده در جایگالاه میالانواکالها مطالابق
مییارها پذیرفتگی آوایی و طبییی بودن واجی صورت گرفته است .بدین ترتیب براسالاس
این دو مییار نیز میتوان صورت انسالداد را صالورت زیرسالاختی و واج در نظالر گرفالت و
صورتها سایشی و ناسوده را واجگونهها آن به حساب آورد.
 .2 .3واکداری
پیش از ورود به بح

تحلیالل وا

دار همخالوان مالزز ذکالر ایالن نکتاله الز اسالت کاله

وا دار در زبانها از دو دیدگاه مورد بررسی قرار میگیرد .ایالن دو دیالدگاه عبارتنالد از
weakenings
lenition
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وا دار آوایی و وا دار واجی .از نظر آوایی هنگامی مالیتالوان عنصالر را وا دار
قلمداد کرد که در مرحلالة گیالرش آن ،وا

(ارتیالاش تارآواهالا) وجالود داشالته باشالد .ایالن

تیریف اولیه در بسیار از کتابها مقدماتی آواشناسی به چشم مالیخالورد .هرچنالد ایالن
تیریف در بسیار از زبانها مانند فرانساله یالا اسالیانیایی بالهلحالا واجالی نیالز مشالکلی ایجالاد
نمیکند اما در زبانهایی مثل انگلیسی یا فارسی کارایی کامل خود را از دست میدهالد .در
این زبانها هرچند همخوانها انسداد  /E G ɡ/از نظر واجی در تقابل با همخالوانهالا
 /S W N/قرار میگیرند و مشخصة تمایزدهنده آنها نزد اکثر صاحبنظران [±وا دار] در
نظر گرفته میشود ،اما در محدود بست آنها در جایگالاه آغالازین وا

مشالاهده نمالیشالود

یینی بهلحا آوایی وا دار نیستند ولی بالهلحالا واجالی باله طبقالة آواهالا وا دار تیلالق
دارند .پ

از ارائة نتایج مربو باله وا دار ایالن همخالوان ،مبحال

وا دار واجالی را

بیشتر مورد بررسی قرار خواهیم داد.
بهمنظور مطالیة وا دار (بهلحا آوایی) ،مطابق سنت آواشناسالان ،ساله تقسالیمبنالد
کلی وا دار ،نیموا دار و بیوا

در نظر گرفته شد .در صورتی که تکانالههالا مربالو

به ارتیاش تارآواها در تمامی طو گیرش یا نزدیک به کل آن را در بر گرفته باشالند ،آوا
مربوطه وا دار تلقی شده است .در نقطة مقابل ،عد وجود این تکانهها در کل یا نزدیالک
به کل گیرش باع

شده است که آن آوا بیوا

تقسیمبند شود .اما موارد نیز مشاهده

میشود که تقریبا نیمی از منطقة گیرش حاو تکانهها وا

و نیم دیگالر فاقالد آن اسالت.

در این صورت ،آوا بهصورت نیموا دار طبقهبند شده است .مسلما مالوارد نیالز وجالود
داشتهاند که بهسادگی در یکی از سه طبقة فوق قرار نمیگرفتند ولی چالون بالهلحالا نظالر
امکان تقسیمبند ها ریزتر وجود نداشت ،این موارد نیز با توجاله باله میالزان وا دار در
یکی از همین تقسیمبند ها سهگانه قرار داده شدند .ذکر این نکته نیالز الز اسالت کاله در
جایگاه آغازین ،در مورد همخوانها انسداد امکان انالدازهگیالر طالو گیالرش (بسالت)
وجود ندارد ولی با توجه به اینکه متوسط طو گیرش در جایگاه میالانواکالها حالدود 60
میلی ثانیه مشاهده شد ،در جایگاه آغازین نیز بهقیاس با جایگاه میالانواکالها  ،همالین مقالدار
بهعنوان طو بست در نظر گرفته شد و مبنا طبقهبند قرار گرفت.
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شکل  5میزان رخداد مالوارد وا دار ،نالیم وا دار و بالیوا

را باله تفکیالک جایگالاه

نمایش میدهد .همانطور کاله مشالاهده مالیشالود 100 ،درصالد از نمونالههالا تولیدشالده در
جایگاه میانواکها در تمامی طو گیرش خود وا دار بودهاند .در جایگاه آغالازین ،تنهالا
در %4/72از دادهها شاهد حضور وا

در کل طو گیرش بودهایم و البته کلیالة ایالن مالوارد

مربو به صورت غیرانسداد بوده است .در موارد که این همخوان بهصالورت انسالداد
تولید شده است ،بیشترین طو وا

 34میلی ثانیه بوده است کاله مالوارد ایالنچنینالی مطالابق

توضیحات فوق جزو طبقة نیموا دار طبقهبند شدهاند .بر همین اسالاس %3/61 ،نمونالههالا
در جایگاه آغازین نیموا دار و  %91/67بیوا

بودهانالد .در جایگالاه پایالانی ،وضالع باله

شکل دیگر اسالت .در ایالن جایگالاه بیشالترین رخالداد مربالو باله آواهالا نالیموا دار بالا
 %51/19وقوع میباشد .سی

آواها بیوا

با  %36/90قرار دارند و پال

از آن آواهالا

وا دار با کمترین مقدار یینی  %11/90مشاهده میشود.

شکل  .7نمودار میلها تیداد رخداد صورتها وا دار،
نیموا دار و بیوا

در هر یک از جایگاهها

بیجنخان و نوربخش ( )1386 ،2009و نوربخش و همکاران ( )1389در مطالیاتی کاله
بررو تولید و در

همخوانها انسداد فارسی مییار صورت دادند ،نتیجه گرفتنالد کاله

 / 168همخوان مالزی در فارسی معیار

زبالالان فارسالالی بالاله رد زب الانهالالایی تیلالالق دارد کالاله از دو مقولالالة آوایالالی یبالالیوا
یبیوا

دمیالالدهو و

نادمیدهو بهمنظور تحقق آوایی تمالایز واجالی [±وا دار] بالرا انسالداد هالا در

جایگاه آغازین بهره میجوید .از میان زبانهایی که دارا تمایز واجی دوگاناله [±وا دار]
هستند ،برخی از آنها مانند انگلیسی ،دانمارکی و آلمانی مقولالههالا یبالیوا
یبیوا

نادمیالدهو و

دمیدهو را برا اعما تمایز واجی فوق برمیگزینند .برخی دیگر از زبالانهالا نیالز

مانند فرانسه و اسیانیایی مقولهها یوا دارو و یبیوا

نادمیالدهو را انتخالاب مالیکننالد.

زبانها دستة او در اصطزح زبانها دمش 1نامیده میشوند و درمقابل زبالانهالا دسالتة
دو زبانها وا  2نا دارند .بدین ترتیب زبان فارسی ازجمله زبانها دمش میباشد.

در زبان فارسی ،انسداد هایی که از نظر واجی وا دار به حساب مالیآینالد ،باله جهالت
آوایی در طو بست کمتر با ارتیاش تارآواها همراه هستند و در اکثر موارد این ارتیالاش بالا
اختزف زمانی بین صفر تا  25میلیثانیه پ

از رهش بست آغاز میشود .ایالن همخالوانهالا

در برخی موارد بهصورت کامز وا دار هم دیده میشوند اما تیداد رخداد آنها بهصالورت
بیوا

نادمیده بسیار بیشتر از کامز وا دار بوده است .ویژگی دیگر این همخوانهالا ایالن

است که در جایگاه میانواکها در بیشتر موارد کامز وا دار بودهاند بالدین مینالی کاله در
ایالالن جایگالالاه در سراسالالر طالالو بسالالت آنهالالا وا

وجالالود داشالالته اسالالت .از سالالو دیگالالر

همخوانهایی که از نظر واجی [±وا دار] طبقهبند میشوند هرگز در کالل طالو بسالت
خود شاهد ارتیاش تارآواها نیستند و درعوض همیشه بهصورت دمیالده تلفال مالیشالوند .در
همخوانها دمیده ارتیاش تارآواها با اختزف زمانی بیش از  30میلالیثانیاله پال

از رهالش

آغاز میشود (بیجنخان و نوربخش.)2009 ،
با توجه به توضیحات فوق ،همخوان مزز نیز در فارسی مییار کلیة ویژگیها مربو
به طبقة واجی همخوانها انسداد وا دار را داراست چراکاله هرگالز بالهصالورت دمیالده
تولید نمیشود ،در جایگاه میانواکها همیشه وا دار است و در جایگالاه آغالازین نیالز در
برخی موارد شاهد حضور وا

در منطقة بست آن میباشیم.
aspiration languages
voicing languages

1
2
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بر اساس این مشالاهدات ،صالورت زیرسالاختی همخالوان مالزز بالهصالورت یالک همخالوان
انسداد وا دار در نظر گرفته میشود که در نظا  IPAبا نشالانة آوایالی  ɢنمالایش داده
میشود .این همخوان بهلحا آوایی در جایگاه میانواکها بیشتر دارا ویژگی ناسالوده یالا
سایشی وا دار است که در هر دو صورت با نشانة @ >ʁنمایش داده میشود .بالا توجاله باله
نتایج بهدستآمده در بررسی وا دار نیز میتوان بالههنگالا آوانویسالی تفصالیلی از نشالانة
واکرفتگی ]̥ [ɢدر جایگاهها آغازین و پایانی استفاده نمود .البته این در صورتی است کاله
این نشانه را برا کلیة انسداد ها وا دار فارسی در این دو جایگاه به کار ببریم.
به هر صورت الز است در یک مطالیة کلیتر واجگونهها این آوا در موقییتها دیگر
در مجالالاورت آواهالالا سایشالالی و انسالالداد وا دار و بالالیوا

و هالالمچنالالین در مجالالاورت

همخوانها رسا مورد بررسی قرار گیرد .همچنین مطالیالة ایالن همخالوان در گفتالار پیوسالته
میتواند نتایج سودمند به دنبا داشته باشد.
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