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در زبان فارسی: یک ها برای جلوگیری از التقای واکهدرج همخوان 

 بررسی آوایی
 0وحید صادقی

 امام خمینی )ره( المللی بینشناسی دانشگاه  زبان گروه  دانشیار
 33/00/97؛ تاریخ پذیرش مقاله 97/ 3/01تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده
ها برای جلوگیری از التقای واکه []و  []های و چاکنایی []در یک مطالعۀ آزمایشگاهی درج همخوان غلت 

تعدادی کلمۀ  .را از طریق مشاهدۀ الگوی تغییرات فرکانس و شدت انرژی سیگنال صوتی بررسی کردیم

بودند، انتخاب  V1-V2ای های واکهتوالیبست که شامل تصریفی یا واژهفارسی حاوی وندهای اشتقاقی، 

در پیشینۀ مطالعات باشد.  عضو آغازی پسوند V2ریشه( کلمه و )عضو پایانی ستاک  V1شدند طوری که 

وابسته به مشخصۀ آوایی واکۀ اول  V-Vایِ های واکهفارسی چنین بحث شده است که درج همخوان در توالی

همخوان میانجی، کلمات طوری انتخاب در تعیین ماهیت آوایی  V1با توجه به اهمیت این اساس است. بر 

گیری صوتی بر روی دو نوع اندازه باشند. V1شدند که شامل هر یک از شش واکۀ زبان فارسی، در جایگاه 

 در گذار از واکه F2و  F1های انجام شد؛ یکی در حوزۀ فرکانس )الگوی گذار فرکانس هدفهای آوایی زنجیره

های به همخوان میانجی و بالعکس( و دیگری در حوزۀ شدت انرژی )شدت انرژی کل و شدت انرژی فرکانس

ولی شود، ها میالگوی گذار فرکانس سازه باعث تغییر V-Vدر  []نتایج نشان داد که درج غلت  میانی و باال(.

 کهنشان داد  همچنین نتایجاین شود. ها نمینسی سازهبافت منجر به تغییرات فرکا ر اینها ددرج چاکنایی

ولی دامنۀ  ،شودهای میانی و باال میمنجر به کاهش دامنۀ انرژی فرکانس V-Vدر  های میانجیهمخواندرج 

بر این اساس، چنین بحث کردیم که  ند.کها تغییر نمیهای پایین با درج این همخوانانرژی فرکانس

، تغییر در VGVدر گذار از واکه به همخوان میانجی و همخوان میانجی به واکه در تغییر صوتی  ترین مهم

حداقل تغییر آوایی الزم برای تبدیل ساخت واجی غیرمجازِ این تغییر، بندی ارتعاش تاراواهاست. الگوی زمان

V.V  بهVCV ( 0991ه )بنیاد چامسکی و هلن پژوهش با نظام مشخصههای اییافتهاز دیدگاه واجی، . است

-] و  [vocalic-]  های آواییبا مشخصهبه طور مشترک ها ها و غلتکه بر اساس آن چاکنایی مطابقت دارد

cons] شوند.نمایش داده می 

 

[، دامنۀ انرژی کل، دامنۀ [ و ]های ][، چاکناییدرج همخوان، همخوان غلت ]کلیدی:  هایهواژ

 سازی حنجرهواک الگوی ،های میانی و باالانرژی فرکانس

                                                           
      vsadeghi@hum.ikiu.ac.ir                                                  . رایانامۀ نویسندۀ مسئول:               0
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 مقدمه -0

میانجی در نظام آوایی زبان فارسی  درج همخوانبه بررسی آوایی فرایند پژوهش حاضر 

به عنوان همخوان میانجی برای در زبان فارسی ها ها و چاکنایینقش غلتپردازد. می

فتار . در این پژوهش، رهاستمراتب بیشتر از سایر همخوانها بهجلوگیری از التقای واکه

از طریق را  (V-V)در میان دو واکه  شده درجهای چاکنایی و غلت آوایی همخوان

صوتی در یک مطالعه آزمایشگاهی  غییرات فرکانس و شدت انرژی موجالگوی ت مشاهدۀ

ها بندی واجی غلتطبقهدرباره  های به دست آمدهبر اساس یافتهو  خواهیم کردبررسی 

تحقیق بنیاد بحث خواهیم کرد. مشخصه واجی هایها در چارچوب نظامو چاکنایی

مهم درباره فرایند درج همخوان در نظام آوایی زبان  سؤالبه دو  پاسخگوییحاضر برای 

های چاکنایی و غلت اول این است که رفتار آوایی همخوان سؤالشود. فارسی انجام می

-غلت به صورت گونهفارسی در فرایند درج همخوان چگونه است؟ آیا عناصر چاکنایی و 

حضور آنها در این بافت با تضعیف یا  که آنشوند یا درج می V-Vهایی سخت و قوی در 

دوم این است  سؤالمالحظۀ فعالیت الگوهای تولیدی مربوطه همراه است؟ کاهش قابل

رفتار آوایی مشابهی دارند طوری که بتوان آنها را  V-Vها در ها و غلتکه آیا چاکنایی

شاهدی دیگر بر  سؤالهای صوتی یکسانی توصیف کرد؟ پاسخ مثبت به این هبا شاخص

واجی  ۀیک طبق در نظام آوایی زبان فارسی بهها ها و غلتچاکناییاین مدعاست که 

های آوایی د بخش تهیه شده است. ابتدا ویژگیاین مقاله در چنواحد تعلق دارند. 

کنیم. سپس، به توصیف شناسی بررسی میرا از دیدگاه آوا های چاکنایی و غلتهمخوان

 یادـبنصهـمشخی ـهای واجظامـوب نـر چارچد هاوانـندی واجی این همخـبهطبق و

مطالعات فارسی را بررسی  های میانجی در پیشینۀپردازیم. بعد از آن درج همخوانمی

به های چاکنایی و غلت فارسی را همخوانهای صوتی ویژگیدر ادامه، خواهیم کرد. 

فتار درباره ردر چارچوب یک تحقیق آزمایشگاهی بررسی و  میانجی هایان همخوانعنو

 . کنیمها بحث میآوایی و واجی این همخوان
 

 ها از دیدگاه آواییها و چاکناییغلت -2

فاقد یک گرفتگی مشخص و برجسته در دستگاه گفتار هستند ها ها مانند واکهغلت

 ۀبدن  ،غلتیک همخوان تولید برای  ؛(01: 3119 ،هانتهان؛ 0991)چامسکی و هله، 

. شودفعال می( /w/) کام ( و یا نرم/j/کام ) سختباریک در زبان برای ایجاد یک گرفتگیِ 

طیف فرکانسی غلت  ۀای است که موجب تضعیف دامن ازهمیزان این گرفتگی به اند
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ه باعث ایجاد یک زیاد نیست ک قدر آناین گرفتگی  اما شود؛ مجاورش می ۀنسبت به واک

 ؛(3113 ؛0991گردد )استیونز ناپیوستگی صوتی در مرز بین همخوانِ غلت و واکه 

اتفاق  ناپیوستگی ناگهانی در سیگنال صوتیها، ها مانند واکهبنابراین در تولید غلت

  (.0991د )استیونز، ندار وجود در طیف فرکانسی انرژی صفر ۀو هیچ نقط فتداُ نمی

تمایز  گونه هیچ /u/و  /i/های  و واکه /w/و  /j/های  ین غلت( ب0911سلکرک )

ای برای تمایز  ی آوایی جداگانه از مشخصه و از این رو شودقائل نمی صوتی-تولیدی

  به توزیع اًصرف را این طبقات آوایی فاوتتوی . کندنمی ها استفاده ها از واکه غلت

توصیف طبقات  )همان( برای. سلکرک دهدنسبت میدر ساختمان هجا  متفاوتشان

های  های گرفته به جای مشخصه های رسا و همخوان ها، همخوان عمده واجی شامل واکه

بنیاد سلکرک، کند. در نظام رسایی ی استفاده میاز شاخص رسای ]ای همخوانی، واکه[

ه ب/w/و  /j/ میزان رساییاما  ،های دیگر رسایی کمتری دارند واکهاز  /u/و  /i/های  واکه

و  /j/ هایغلت از /u/و  /i/ هایواکهتمایز است.  /u/و  /i/ی های افراشتهاندازۀ واکه

/w/ شود. اگر  در ساختمان هجا مشخص می توزیعشان با توجه به/i/  و/u/  قبل از

درک  /w/و  /j/های دیگر )که رساتر از آنها هستند( قرار بگیرند، به صورت  واکه

 شوند. به صورت واکه درک می ،هجا قرار بگیرند ولی اگر در مرکز ،شوند می

های بسیار کوتاه یا  ها، واکه ( معتقد است که غلت70-73، 3110؛ 0911کتفورد )

است که فقط تولید آنها از حالت  /u/همان  /w/و  /i/همان  /j/ای هستند؛ یعنی  لحظه

تولید  ممتدطور به  /w/و   /j/اگر  بر این اساس، ای تبدیل شده است. ممتد به لحظه

اگر به طور  /w/و   /j/و برعکس،  شوند میتبدیل  /u/و  /i/ هایواکهبه ، به ترتیب ندشو

 .شوندبدل می /w/و  /j/های غلتبه تولید شوند، به ترتیب  ایلحظه

 ونظری  شناسی واجهایی از  با ارائه استدالل شناسان واجاز  سیاریب با این حال،

 ،(3113پارکر ) اند.دادهها قرار  ی آوایی مجزایی از واکه در طبقه ها را آزمایشگاهی، غلت

 نظری شناسی واجبا استناد به شواهدی از ( 3111نوینز و کایتوران )و  (3111پجت )

ها با یکدیگر متفاوت است  های غلت و واکه د که رفتار واجی همخواننکن استدالل می

 ،از سوی دیگر، برخی محققیندارند. ای مشارکت  زیرا در فرآیندهای واجی جداگانه

با استناد  (3119هانت )هان و (3119(، استیونز و هنسن )3113، 0991مانند استیونز )

طبقه آوایی مجزا از ها دو ها و واکهاند که غلته شواهد آزمایشگاهی استدالل کردهب

های له واکهاز جم ،هااز واکهها  در غلتفتگی دستگاه گفتار میزان گر د چونیکدیگرن
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چامسکی و هله  بنیادِبندی مشخصه طبقه با نظام دیدگاهاین است. بیشتر  ،افراشته

افراشته با  ۀگرفتگیِ بیشتر از یک واک مطابقت دارد که بر اساس آن میزان( 0991)

 شود.  ای[ نشان داده می واکه ـ[ی  مشخصه

ف محل گرفتگی در فت فشار در اطرامیزان اُ هک نشان داده است( 0991استیونز )

 سازیِ حالت واک و به همین دلیل های افراشته ناچیز است ها مانند واکه تولید غلت

 ای قله تمامای و  طیف فرکانسی آنها سازهو بوده طبیعی  حنجره هنگام تولید آنها کامالً

 F1کمتر از  تا حدی آنها F1 ،ستها از واکه تر کیبارها  فتگی غلتچون گراما  ؛است

باریکی بیشتر . استیونز )همان( همچنین توضیح داده است که ه استای افراشته واکه

ای چاکنایی و از سوی ه پالس ۀها از یک سو باعث کاهش دامن غلت در حنجره فوق ۀحفر

 که شود ارتعاش طی هر پالس چاکنایی می ۀخیر در شروع مرحله باز چرخأدیگر باعث ت

انرژی سیگنال و طیف  ۀ، کاهش دامنآیرودینامیکی-برآیند این وضعیت تولیدی

باعث ارتعاش،  ۀباز چرخ ۀطول بیشتر مرحلبه عالوه،  .های غلت است فرکانسی همخوان

  شود. می ها واکه در مقایسه باها  در غلت (F0)پایه فرکانس  کاهش

درکی  -صوتیهای ستهـآزمایشگاهی همب ( در یک مطالعۀ3119هانت )هان

 ایِ حنجرهتگی فوقگرفنشان داده است که وی  ده است.کرهای غلت را بررسی همخوان

پهنای نوار  (3کاهش یابد،  F1فرکانس  (0شود که  ها باعث می در تولید غلت نسبی

طول ( 1 یابد؛ های پایین کاهشدامنۀ انرژی فرکانس (3شود؛  تر بزرگ F1فرکانس 

در اثر  رکانس پایهف( 1؛ یابدافزایش  پالس چاکنایی ارتعاش طی هر مرحلۀ باز چرخۀ

( نسبت نوفه 9شود و  نجره و افزایش طول مرحله باز چرخۀ ارتعاش کمترحگرفتگی فوق

   یابد.    افزایش (NHR)به سیگنال 

سایش چاکنایی . هستندهای رسا ی از همخواندیگر های چاکنایی طبقۀهمخوان

/h/  وضعیت هندسیناظر بر [+spread gl] ضعیت هندسیوناظر بر  چاکنایی و بست 

[+constricted. gl] وضعیت (.3111فوگد، است )لده [+spread gl]  صوتیدر فضای 

های و فرکانس F1و  H1 یعنی ،پایین یهاشدت انرژی در فرکانس ۀمالحظبا کاهش قابل

متناظر  F5و  F4یعنی  ،های باالای در فرکانس و حضور انرژی نوفه F3و  F2یعنی  ،میانی

هندسی  در مقابل، وضعیت .(3111؛ لده فوگد، 0991هنسن،  ونز وی)است است

[+constricted gl]  شدت انرژی  ۀمالحظفت قابلبه صورت سکوت یا اُ صوتیدر فضای

های های چاکنایی در بسیاری از جایگاههمخوان. فرکانس موج صوتی است ۀدر حوز
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های خفیف تولید ونهگ و به صورت شده تضعیفهجا یا بین دو واکه  واجی از جمله پایانۀ

خان، جن؛ صادقی و بی3111خان، جن؛ بی0393خان، جن؛ بی0371 شوند )ثمره،می

ها، ت الگوی گرفتگی دهانی در چاکناییعدم فعالیبه (. با توجه 3100؛ صادقی، 3117

میزان شباهت شود. شان با واکۀ مجاور میها باعث شباهتتولید خفیف این همخوان

فرکانسی در طیف  ۀاختالف دامن ۀمقایس از طریقمجاور  ۀبا واک هامخوانآوایی این ه

 /h/ قدر از گستردگی چاکنای برای تولید . هرشودهای پایین و باال مشخص میفرکانس

ش و افزایش ارتعاش تارآواها متوسط شدت انرژی مبا کاهش شدت نوفه د ،کاسته شود

 های باال بهو انرژی طیف در فرکانس افتهی افزایشپایین و میانی  هایرکانسفطیف در 

با  /h/آید و به این ترتیب میزان شباهت آوایی  رمیهای فرکانسی دقلهتدریج به شکل 

 برای تولیدبه میزانی که از فعالیت چاکنای همچنین شود.  تدریج بیشتر می به بعد ۀواک

// تیجه شدت انرژی شود و درن بر میزان ارتعاش تارآواها افزوده می ،کاسته شود

به واکۀ مجاور به  //و به این ترتیب شباهت آوایی  یابد های پایین افزایش میفرکانس

  .(3111فوگد، ؛ لده0991ونز و هنسن، یرسد )استحداکثر میزان ممکن می

 وجه اشتراکدر پیشینۀ مطالعات صوتی،  شده عرضههای بنابراین، بر اساس یافته

ی، کاهش فرکانس پایه و کاهش دامنۀ انرژی لحاظ آوای به ،هاها و چاکناییغلت

در حنجره فشار جریان هوای زیر آوایی، قۀدر تولید هر دو طب های پایین است.فرکانس

ها( ها و حفرۀ حنجره در چاکناییدستگاه گفتار )حفرۀ دهان در غلتاثر گرفتگی نسبی 

 یافته کاهشفرکانس پایه آن که در اثر  یابدمیارتعاش کاهش  ۀباز چرخ ۀدر طول مرحل

 . شودهای پایین تضعیف میانرژی فرکانس دامنۀ و
 

 ها از دیدگاه واجیها و چاکناییغلت -3

مواره ـبنیاد ههای مشخصهها در چارچوب نظامها و چاکناییبندی واجی غلتطبقه

تدالل شواهد واجی و آوایی اسبا استناد به  شناسان واجبرانگیز بوده است. اغلب بحث

 تمایزدهنده های دوارزشیِها را باید با استفاده از مشخصهها و چاکناییاند که غلتکرده

این دو طبقۀ های دوارزشی د اما در این خصوص که کدام مشخصهها متمایز کراز واکه

ها ها و چاکناییبندی غلتاتفاق نظر وجود ندارد. طبقه ،کندها متمایز میآوایی را از واکه

یکی از راهکارهای نظری  ،[cons+]آوایی واحد، یعنی  ها ذیل یک طبقۀسایر همخوانبا 

اما  ؛(3111؛ لوی، 3111 برای تمایز واجی این آواها از یکدیگر بوده است )پجت، مطرح

 ( مغایرت دارد. طبقۀ0991ی و هله )در چامسک شده ارائهبندی با تعریف این طبقه
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[+cons] شود که گرفتگی آنها در دهان از نوع بست ی اطالق میای به آواهایپیدر اس

ها کمتر از ی دستگاه گفتار در غلتکامل یا حداقل سایش باشد، در حالی که گرفتگ

جاد ـنای ایـا نیز گرفتگی در چاکهاست؛ در چاکنایی ، یعنی به صورت ناسودهسایش

وجود  [cons+] مشخصۀ همبستۀ صوتی ترین مهماز نظر آوایی نیز  شود نه دهان.می

در حالی که در طیف  ،تیک ناپیوستگی طیفی در مرز آغازی و پایانی یک همخوان اس

ها نیز در . طیف فرکانسی چاکناییشودمشاهده نمی فراوانی ها ناپیوستگیفرکانسی غلت

ای فاقد ناپیوستگی طیفی ویژه در گفتار محاورهای و نوایی بههای زنجیرهبسیاری از بافت

 (. 3119هانت، هاناست )

را  [glide]دوارزشی  ۀها مشخصها از واکه( برای تمایز غلت3119استیونز و هنسن )

بنیاد است که مشخصه مراتبیِصه بخشی از یک نظام سلسلهاین مشخاند. پیشنهاد داده

 دهیِشود. در این نظام، ارزشها تعریف میصوتی بین مشخصه-یبر مبنای روابط تولید

های مسلط بر آن دهی مشخصهالزاماً به معنای ارزش (یک مشخصه -یا  +)به صورت 

هایی که فاقد روابط ساختاری با ا با تعیین ارزش یک مشخصه، مشخصهمشخصه است ام

مراتب پیشنهادی استیونز و سلسله 0شوند. شکل دهی نمی، الزاماً ارزشآن هستند

 [son+] طبقۀگویایی( وابسته به های )مستقل از اندام ( را برای مشخصه3119هنسن )

از  یک هیچ [son+]دهد که برای یک آوای این شکل نشان میدهد. را نشان می

 شوند زیرادهی نمیارزش [cont]و  [strid]مانند  [son-]های وابسته به گره مشخصه

 هستند. مشخصۀ [son+]آوایی  صوتی با طبقۀ-ها فاقد روابط تولیدیاین مشخصه

[glide] ها قرار دارد. مراتب مشخصهای در پایین سلسلهاین هندسۀ مشخصه در

[+glide] ها و به غلت[-glide] در مشخصۀ هکنند و هر دو طبقها اشاره میبه واکه [-

cons] ها از نظر ها و روانخیشومی. اند شریک[glide] شوند چون به دهی نمیارزش

رابطۀ ساختاری ندارد. نکتۀ  [glide]ه تعلق دارند که با مشخص [cons+]آوایی  طبقۀ

 در جایگاهشانبا توجه به ها ای این است که چاکناییمهم دربارۀ این هندسۀ مشخصه

 شوند؛ نمیدهی ارزش [cons] از نظر مشخصۀ ،[son+] آواییِ مراتب طبقۀسلسله

ها واکه فاقد هر گونه رابطه ساختاری باها چاکناییکند که فرض می بنابراین این هندسه

 های غلت هستند. و همخوان

و  [cons]های به شواهد آزمایشگاهی ترکیب مشخصه( با استناد 3119هانت )هان

[vocalic] ها از ز سایر همخوانها اها از یک سو و غلتها از واکهرا برای تمایز غلت 
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مستقل از اندام گویایی( های )( برای مشخصه3119مراتب پیشنهادی استیونز و هنسن ): سلسله0شکل 

 [son+]وابسته به طبقۀ 

ها یک همخوان و سایرها کند که غلتیگر پیشنهاد کرده است. وی بحث میسوی د

در دستگاه گفتار  گرفتگی نوعی ایجادصوتی مشترک دارند که همانا -ویژگی تولیدی

ل حنجره سیگنا و دامنۀ یابد فشار جریان هوای زیرحنجره کاهششود است که باعث می

-] توان با استفاده از مشخصۀمشترک را می صوتیِ -تضعیف شود. این الگوی تولیدی

vocalic] عث کاهش دامنۀدر حنجره باشان ها نیز که گرفتگیتوضیح داد. چاکنایی 

همگی ها هستند؛ در مقابل، واکه [vocalic-]شود، رآواها میانرژی ارتعاش تا

[+vocalic] سازی حنجره تأثیرگذار نیست. نها بر الگوی واکند چون گرفتگی آهست

اد ها فاقد گرفتگی دهانی از نوع انسدکند که چون غلتهانت همچنین استدالل میهان

های گرفته و ر اعم از همخوانهای دیگشان از همخوانیا سایش هستند و میزان گرفتگی

از  هستند. [cons+]ها هستند و سایر همخوان [cons-]ناسوده کمتر است، بنابراین 

 ها که فاقد گرفتگی در حفرۀ دهان هستند از نظر مشخصۀچاکناییهانت، نظر هان

[cons] ها بنابراین واکه ؛شونددهی نمیارزش[+vocalic,-cons] ها و غلت[-

vocalic, -cons] ها تنها هستند ولی چاکنایی[-vocalic] هستند و مشخصۀ [cons] 

 .شودبه آنها مربوط نمی
 

 مطالعات فارسی درج همخوان میانجی در پیشینۀ -4

میانجی در برخی مطالعات فارسی مورد بررسی قرار گرفته است که از آن  درج همخوان

( اشاره 0393خان )جنو بی( 0311خان )جنبی ،(0311توان به صادقی )جمله می

چوب مکتب در چارهای میانجی همخوان از نوایی ( در تحلیل0311صادقی ) .کرد

یعنی عناصری که  آورد؛به شمار می «عناصر نوایی»را ها فرث این همخوان شناسی واج
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ها هجامانند  تر بزرگای گفتار تعلق ندارند و در ترکیب واحدهای نوایی به ساخت زنجیره

درج تار ـفـای گیرهـت زنجـدر ساخ آوایی-صرفییا و  آوایی با توجه به شرایط خاص

های میانجی وابسته به ها، همخوانواج برخالفمعتقد است ان( )همصادقی  شوند.می

 کنند.نشینی هستند و تمایز معنایی ایجاد نمیمحور هم

-و صرفی ( ، ، ، ،)آوایی  های میانجی را به دو دستۀهمخوان( 0311)صادقی 

یِ آوایی، ر درج همخوان میانج. به اعتقاد او دکرده استتقسیم  ( ، ، ، ، ،)آوایی 

اول در  اگر واکۀ شکل آوایی همخوان میانجی است به این معنا که کنندۀاول تعیین واکۀ

باشد، همخوان [ ]و [ [ ،]] های غیرگردِ، یکی از واکهV-Vتوالی واجی دو واکه، یعنی 

گر واکۀ اول، یکی از دو ااما خواهد بود، [ ]و [ ]های درج شده یکی از همخوانمیانجی 

عالوه بر نیز [ ] باشد، در آن صورت، غلت نرمکامی[ ]و [ ]گرد فارسی، یعنی  کۀوا

های میانجیِ همخواندر مقابل،  شود.در این بافت درج می []و [ ]های همخوان

. از شوندها میتکواژهایی هستند که باعث التقای واکه تابع شرایط صرفیِآوایی، -صرفی

گاهی شرایط  چراکهترند مهم از شرایط آوایی صرفی طِاین شرای (،0311نظر صادقی )

ی حضور آن را طلبد ولی شرایط صرفی اجازههای میانجیِ خاصی را میآوایی، همخوان

 دهد. نمی

که در فرایند درج همخوان میانجی در زبان فارسی، ( معتقد است 0311خان )جنبی

ی درج ر مشخص دربارهتوان به طونحوی ستاک نمی بدون در نظر گرفتن مقولۀ

[، -]افعال در صورتی که فعل با تکواژ نفی  خوان مناسب نظر داد. در مورد طبقۀهم

 که هر سه به یک واکۀ[ -]مضارع اخباری  یا نشانۀ[ -]مضارع التزامی  نشانۀ

یا [ ] ی پیشینِواکه ،ستاک فعل ، شروع شده باشد و اولین واکۀشوندپیشین ختم می

گردد. به عنوان همخوان میانجی درج می[ ]غلت کامیِ  ،باشد[ ]و [ ] پسینِ هایواکه

همخوان [ ]ختم شود و قبل از [ ]ی افراشته اگر اسم به واکۀ ،هادر مورد اسم

؛ در غیر این صورت همخوان شوددرج می[ ] ودندانی لبسایشی  ،خیشومی لثوی باشد

اگر اسمِ مورد نظر مختوم [ -]ی عالمت جمعِ خواهد بود. برا[ ]نرمکامیِ  میانجی،

شود. به عنوان همخوان میانجی استفاده می[ ] کامی سختاز غلت  ،باشد[ ] ۀبه واک

ها که پسوند صفت شود. طبقۀنیز درج می[ ]همخوان میانجیِ  ءالبته در موارد استثنا

[- ]کامی سختغلت  ،شودها افزوده مینسبت به آن [ ]شود.ده میاستفا  
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 همخوان فرایندهای کشش جبرانی و درجِکه  کندمی( استدالل 0393خان )جنبی

توانند یک ها میها و غلتدر زبان فارسی امروز شواهدی هستند برای اینکه چاکنایی

و هله  چامسکی، به پیروی از ویبر این اساس، تشکیل بدهند. واحد طبقه واجی 

و  را در کنار  و    هایواجی، چاکنایی ۀعمد ( در تعریف آوایی طبقات0991)

  ه استقرار داد «هاغلت»در یک طبقه تحت عنوان.  
 

 : آزمایشگاهیروش تحقیق -8

هایی متناسب با . دادهشدآزمایشگاهی انجام  یشناس واجتحقیق حاضر در چارچوب 

ا در ها رعیار دادهبومی فارسی م . سپس تعدادی گویندهشدندتحقیق انتخاب  سؤاالت

پارامتر صوتی مرتبط با عناصر بعد، تعدادی  محیط آزمایشگاهی تولید کردند. در مرحلۀ

ترهای پارام گیری شدۀ. مقادیر اندازهشد گیری اندازه هابر روی داده تحقیق آوایی هدفِ

 افزار آماری، تحلیل استنباطی شده و بر مبنای نتایج آماری به دستصوتی سپس در نرم

درج های این تحقیق بر اساس شرایط آوایی داده. تحقیق پاسخ داده شد سؤاالتبه آمده 

 ( انتخاب شدند. چنانکه پیشتر گفتیم،0311در صادقی ) همخوان میانجیِ آوایی

نقش  (،0311از نظر صادقی ) ،[]و  []و غلت  []و  []های چاکنایی همخوان

انجی برای ممانعت از ایند درج همخوان میها در فرنسبت به سایر همخوان تری مهم

 هایدر توالی هاو غلت هابر نظر صادقی )همان( درج چاکناییبنا  .ای دارندالتقای واکه

اول یکی از  اگر واکۀ است طوری کهاول  واکۀگردی  وابسته به مشخصۀ V-V ایِواکه

های کی از همخواندرج شده یباشد، همخوان میانجی  []و  [] [،]های غیرگرد واکه

[]  و[]  گردِ واکۀاول، یکی از دو  واکۀو اگر []  و[]  ،همخوان درج شده یکی باشد

تعدادی کلمۀ فارسی حاوی بر این اساس، است.  [] و یا [] [،]های از همخوان

بودند،  V1-V2ای های واکهتوالی بست که شاملیا واژه ، تصریفیاشتقاقی وندهای

عضو آغازی پسوند  V2 کلمه و (ریشه)عضو پایانی ستاک  V1طوری که  نتخاب شدندا

کلمات طوری  مخوان میانجی،هدر تعیین ماهیت آوایی  V1ه به اهمیت . با توجباشد

یعنی عضو اول  V1 ن فارسی، در جایگاهزبا هر یک از شش واکۀانتخاب شدند که شامل 

 ای باشند. های واکهتوالی

اولیه برای ارزیابی میزان  هایدر بررسیاند. رائه شدها 0کلمات هدف در جدول 

 شرایط آوایی درج همخوان میانجیِ آوایی، ( دربارۀ0311تبار مفروضات صادقی )اع
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گویشور فارسی معیار  1در گفتار به صورت آزمایشی حاوی کلمات هدف  جملهتعدادی 

 ضبط شدند.تولید و 
 های تحقیق: داده0جدول 

 هاداده همخوان میانجی v-v واکه اول

[] 

 [] ایاش، نامهاش، الیهسایه 

 
 

[[ یا ]]
 

 ایای، خامهای، قارهساوه

[]بهش، بهمون، بهشون 

[] 
 [[ یا ]] ئی() پستوییئی(، ) چاقوییئی(، ) کندویی 

 [] ترسوئه، کدوئه، چاقوئه 

 [] ِزانویِ، سمنویِ، عموی 

[]  []  یا[] ئی() کادویی)ئی(، رادیویی 

[] 
 [[ یا ]] 

ئی(، ) زیباییئی(، ) طالییئی(، ) باالیی

 ئی() رهایی

 [] ِشنایِ، طالیِ، علمای 

 [] آقاهه، باهاش 

[] 
 [[ یا ]] ،میومدنداش،اش، زیباییبزرگی 

 [] میاد، بیان، میاورد، بیارن 

[] [] ،نیومد، نیامد، نیان 

 

 [] کامی سخت و غلت []و  []های چاکناییمشاهدات نشان داد که در حالی که 
در گفتار گویندگان، فراوانی مناسب و ( 0311مطابق با شرایط آوایی مطرح در صادقی )

های دیگر در بافت آوایی انبرخالف همخو []وقوع منظم دارند، غلت نرمکامی 

(، باشد []و  []های گردِ اول، یکی از واکه وقتی واکۀ)( 0311در صادقی ) شده تعریف

 گونه آنهای تحقیق، به همین دلیل در آوانویسی دادهتوزیع بسیار اندک و نامنظم دارد. 

های میانجی ممکن از فهرست همخوان []آمده است، غلت نرمکامی  0که در جدول 

حذف شده است.  (=V1 []و  [] )به ازای V1-V2ای کههای وابرای درج در توالی

زیروبمی  ۀمناسب در جایگاه غیرپایانی با تکی در یک جملۀشده هر یک انتخاب کلمات

کنندگان عرضه شدند بدون جمالت به خط فارسی به شرکت قرار داده شدند. هستهپیش

ی شوند. در سازکنندگان برجستهکلمات هدف در این جمالت برای شرکت که آن
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شد، درج می V1-V2ای های واکهتوالیمواردی که بیش از یک همخوان میانجی در 

 های امالیی متفاوت )مانند، کلمات با صورتو غیره - ،-در بافت  []و [] مانند

 جمالتکنندگان عرضه شدند. در جمالت جداگانه به شرکت( «زیبایی»و  «زیبایی»

 کنندگانشرکت اختیار در و شده چینش تصادفی ترتیبی با و نامنظم شکل به سپس

که همگی به لهجه  ده گویشور بومی فارسی، شامل پنج زن و پنج مرد .گرفتند قرار

صورت طبیعی و با سرعت معمولی به  جمالت را کردندتکلم می یفارسی تهرانی امروز

 در هاداده ضبطسال بود.  31تا  33کنندگان . محدودۀ سنی شرکتدتولید کردن

 کنندگان شرکت از. شد انجامهرتز  33111برداریِ با فرکانس نمونه آرام کامالً محیطی

 مکثی با معمولی، سرعت و طبیعی صورت به بار یک هرکدام را جمالت شد خواسته

 .بخوانند جمله هر بین کوتاه

 ها ادهد. شد استفاده مناسب فرکانسی پاسخ با میکروفون شور از هاداده ضبط برای 

برای تحلیل و  .شدند ضبط (3101)بورزما و وینینک،  13/1/9، ویرایش پرت افزار نرم در

از کلمات هدف  VVو   VV  ،VVهای آواییِ زنجیرهها، های صوتی دادهگیریاندازه

مجاور از روی های [ از واکه[ و غلت ][ و ]های ]تقطیع شدند. مرز صوتی چاکنایی

ناظر با ـمت یۀـناحسی مشخص گردید. ـانرژی طیف فرکان دامنۀالگوی تغییرات 

های میانی و انرژی کمتر در فرکانس نگاشت با دامنۀمیانجی بر روی طیفهای همخوان

ها به صورت دستی گیریتمامی اندازههای مجاور قابل تشخیص بود. باال نسبت به واکه

های گیری صوتی بر روی زنجیرهدو نوع اندازهها انجام شد. نگاشت دادهبر روی طیف

در  شدت انرژی. زۀفرکانس و دیگری در حو ی مورد نظر انجام شد؛ یکی در حوزۀآوای

به  در گذار از واکه F2و  F1های های فرکانسی ابتدا الگوی گذار فرکانسبررسی

[( و همخوان به واکه در های چاکنایی یا غلت ]یکی از همخوان G) VGهمخوان در 

GV ها در ناحیۀها تعیین و سپس مقادیر این فرکانسروی مسیر حرکتی سازه از 

ایستا بر روی  ناحیۀ یری شد.ـگبعد( اندازه ها )فقط واکۀها و واکهایستای همخوان

ها پس از یک دورۀ گذار به ثبات ای در نظر گرفته شد که فرکانسنگاشت، ناحیهطیف

به علت کاهش نسبی  یک سازۀ فرکانسی که مسیر حرکتیدر مواردی رسند. نسبی می

نگاشت قابل رویت نبود، فرکانس سازه از روی مرکز نوار انرژی بر روی طیف دامنۀ

  گیری شد.فرکانسی اندازه
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های آوایی مورد نظر در ها در زنجیرهها و همخواندامنۀ انرژی طیف فرکانسی واکه

یکی در امتداد تمامی نواحی  ؛شد محاسبه و با یکدیگر مقایسه ،فرکانسیدو ناحیۀ 

)شدت انرژی کل( و دیگری در  کیلوهرتز 1صفر تا فرکانسی  ، یعنی محدودۀفرکانسی

 )شدت انرژیکیلوهرتز  1تا 0محدودۀ فرکانسییعنی  لوهرتز،کی 0فرکانسی باالی  ۀناحی

ی طیف در گیری دامنۀ انرژی، متوسط دامنۀ انرژمعیار اندازههای میانی و باال(. فرکانس

تا  0های اسبۀ شدت انرژی فرکانسـبرای محانجی بود. ـهای میخوانـها و همطول واکه

ای هدف از یک صافی باالگذر هنینگ با ها واکهابتدا سیگنال آوایی توالیکیلوهرتز،  1

هرتز عبور داده شد و سپس متوسط دامنۀ  011کیلوهرتز و پهنای نوار 0کمینۀ فرکانس

های ها و همخوانکیلوهرتز( در محدودۀ واکه1تا 0هایفرکانس انرژی طیف )شامل

صوتی  همبستۀ آوایی،در پیشینۀ مطالعات شدت انرژی کل، گیری شد. میانجی اندازه

باال همبستۀ صوتی های میانی و دهان و شدت انرژی فرکانس شدگی حفرۀمیزان باریک

ی انرژی نواح (. دامنۀ3119ن، )استیونز و هنس وضعیت حنجره در نظر گرفته شده است
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مشاهده  ها محاسبه گردید.ها و همخوانایستای واکه فرکانسی مورد نظر در مرکز ناحیۀ

در این  V-Vای های واکهنگاشت کلمات نشان داد که توالیو بررسی دیداری طیف

[ )متناسب با بافت واجی [ و ]های ][ یا چاکناییکلمات با درج همخوان غلت ]

تبدیل  VGVدر سطح آوایی به  V-Vهای شوند تا توالی واجی واکهات( شکسته میکلم

های صوتی یک ها فاقد ناپیوستگیشده در این توالیدرج Gشود. با این حال، همخوان 

و  []،[]های آوایی نگاشت رشتهطیف 3 [ است. شکلcons+عنصر آوایی ]

[] زمانی  دهد. محدودۀنشان می «زیبایی» و «بهمون»، «میومدند» را از کلمات

مشخص شده است. در باالی شکل های مجاور با خطوط عمودی ها از واکههمخوان

های مجاور ها مانند واکهدر تمامی رشته Gنگاشت ناحیه شود طیفچنانکه مشاهده می

[ cons+های ناشی از فعالیت یک عنصر آوایی ]ای دارد و فاقد ناپیوستگیساختار سازه

سازد، کاهش نسبی های مجاور متمایز میرا از واکه G نگاشت ناحیۀاما آنچه طیف ؛است

 های میانی و باالست.ویژه در فرکانسدامنۀ انرژی طیف فرکانسی به
 

 نتایج -8

 فرکانس 8-0

[، های آوایی ]را در رشته F3و  F1 ،F2های فرکانسی مسیر حرکتی سازه 3شکل  

[[ و ]]  دهد. نشان می «ومدنداُمی»و  «شنایِ»، «نیومدند»ترتیب از کلمات به

تغییر شکل هندسی دهان در  دهندۀنشان F3و  F1 ،F2 هر سه سازه فرکانسیِ تغییراتِ

[ و [ در ][ به ][ و ]در ] F1است. گذار  Vو  V[ در ] گذار آغازه و پایانۀ

[ نزولی با شیب متوسط و گذار ]F2 ها صعودی با شیب زیاد است؛ برای همین واکه

برای همین واکه نزولی  F2[ صعودی با شیب کم و گذار [ در ][ به ]در ] F1گذار 

برای همین واکه  F2[ تراز و گذار [ در ][ به ]در ] F1با شیب کم است؛ گذار 

با  [[ به ]از ] F2و  F1های نزولی با شیب زیاد است؛ و باالخره اینکه گذار فرکانس

 [، یک گذار تقریباً[ و ]دهان به هنگام تولید ] توجه به شباهت شکل هندسی حفرۀ

های را در رشته F3و  F1 ،F2های فرکانسی مسیر حرکتی سازه 1شکل  تراز است.

ها دهد. شکلنشان می «بهش»و  «امنامه»[ به ترتیب در کلمات [ و ]آوایی ]

[ هیچ تغییر محسوسی را به مسیر [ و ]های ]دهند که چاکناییمیروشنی نشان به
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کنند. گذار آغازه و پایانۀ هر دو همخوان ها تحمیل نمیهای فرکانسی واکهحرکتی سازه

 با توجه به فعال نبودن یک الگوی گرفتگیِ دهانی در تولید آنها تقریباً تراز است و 

 
[ به ترتیب از [ و ][ ،]های آوایی ]در رشته F3و  F1 ،F2 های فرکانسی: مسیر حرکتی سازه3شکل 

 «اُومدندمی»و  «شنایِ»، «نیومد»کلمات 

 

 
[ به ترتیب در کلمات [ و ]های آوایی ]در رشته F3و  F1 ،F2های فرکانسی مسیر حرکتی سازه 1شکل 

 .«بهمون»و  «امنامه»
 

های بین همخوان F2و  F1های دات مکرر برای تعیین سطح معناداری اختالف فرکانسبا مشاه tهای : نتایج آزمون3جدول 

 معنادار بودن اختالف مقادیر پارامترهاست. دهندۀ نشانهای قبل از آنها. نواحی خاکستری، [ و واکه[ و ][ ،]میانجیِ ]

 

 هامقایسه F1و سطح معناداری برای  tمقدار  F2و سطح معناداری برای  tمقدار 

t= 1.09; p= 0.17 t= 1.38; p= 0.11  vs.  
t= 9.24, p<0.01 t= 7.39, p<0.01  vs.  

t= 13.86, p<0.01 t= 10.68, p<0.01  vs.  
t= 28.23, p<0.01 t= 4.72, p<0.01  vs.  
t= 23.28, p<0.01 t= 8.54, p<0.01  vs.  
t= 13.17, p<0.01 t= 10.43, p<0.01  vs.  
t= 0.59; p= 0.49 t= 0.65; p= 0.45  vs.  
t= 0.14; p= 0.83 t= 0.33; p= 0.67  vs.  
t= 0.18; p= 0.85 t= 0.27; p= 0.74  vs.  
t= 0.57; p= 0.51 t= 1.22; p= 0.14  vs.  
t= 0.66; p= 0.45 t= 0.16; p= 0.84  vs.  
t= 0.21; p= 0.79 t= 0.49; p= 0.56  vs.  
t= 0.98; p= 0.27 t= 1.55; p= 0.08  vs.  

 

واکۀ اول در هر دو رشتۀ آوایی بدون تغییر به طور پیوسته از  F2و  F1های فرکانس

 اند.واکۀ دوم گذر کرده F2و  F1های ها عبور و به فرکانسچاکنایی
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به باعث تغییر شکل هندسی دستگاه گفتار و  V-V[ در به طور خالصه، درج غلت ]

بافت ها در همین شود، ولی درج چاکناییهای فرکانسی میتبع آن الگوی گذار سازه

دهان نیست و از این رو تغییرات فرکانسیِ پایدار و  مستلزم تغییر شکل هندسی حفرۀ

 شود. حاصل نمی V[ به /[ و ]/به ] Vدر گذار از  فراوانی

فرکانسی موج صوتی تظاهر آوایی [ در حوزۀ بر این اساس، در حالی که درج غلت ]

ها فاقد تظاهر صوتی در حوزۀ فرکانس موج صوتی است. مقادیر دارد، درج چاکنایی

[ و های چاکنایی ][ و همخوانناحیۀ ایستای همخوان غلت ] F2و  F1های فرکانس

[با مقادیر همین فرکانس ]های قبل از آنها محاسبه گردید. ها در ناحیه ایستای واکه

های ( نشان داد اختالف مقادیر فرکانس3با مشاهدات مکرر )جدول  tهای نتایج آزمون

F1  وF2 ها معنادار نیست، ولی مقادیر یک از واکههای چاکنایی با هیچبرای همخوان

[ معنادار پیشین ] ها به غیر از واکۀ افراشتۀ[ با تمامی واکهها برای غلت ]این فرکانس

 است.

 

 انرژی دامنۀ 8-2

[ را در [ و ]های ][ و چاکناییایستای غلت ] حیۀنا FFTطیف فرکانسی  1 شکل

 «بهمون»و  «اشالیه»، «نیومد»های مجاورشان به ترتیب در کلمات مقایسه با واکه

ها با های چاکنایی[ با واکه و تشابه فرکانسهای غلت ]د. تفاوت فرکانسدهنشان می

[ [ ،]طیف فرکانسی ] اما آنچه اساساً ؛نی قابل مشاهده استروشواکه در این شکل به

انرژی طیف در نواحی فرکانسی  ها متمایز کرده است، کاهش دامنۀ[ را از واکهو ]

 های دهد که توزیع انرژی بر روی فرکانسها نشان میمیانی و باالست. دقت در این شکل

کمتر  فراوانیهای مجاور به طور با واکه [ در مقایسه[ و ][ ،]در ] کیلوهرتز 0باالی 

شده های درجهمخوان کیلوهرتز(0)زیر های پایینِدر حالی که انرژی فرکانس ،است

 دهند.ها نشان نمیتفاوت محسوسی با واکه

های میانی و نحنی شدت انرژی کل )سمت چپ( و شدت انرژی فرکانسم 9 شکل

[ را در مقایسه با [ و ]های ][ و چاکناییایستای غلت ] ناحیۀ)سمت راست( باالی 

دهد. نشان می «بهشون»و  «اینامه»، «سایش»های قبل و بعد از آنها در کلمات واکه

های دهند که میزان شدت انرژی کل در طیف فرکانسی همخواننشان می هااین شکل

[[ ،][ و ]با واکه ]ًهای انرژی فرکانس برابر است در حالی که شدت های مجاور تقریبا
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 ها کمتر است.توجهی از واکهها به طور قابلاین همخوان میانی و باالی طیف فرکانسیِ

 نشان داد که اختالف مقادیر شدت انرژی ( 3)جدول با مشاهدات مکرر  tهای مقایسه

 
های مجاورشان واکه [ در مقایسه با[ و ]های ][ و چاکناییناحیۀ ایستای غلت ] FFT: طیف فرکانسی 1 شکل

 .«بهمون»و  «اشالیه»، «نیومد»به ترتیب در کلمات 

 

 
های میانی و باالی )سمت راست( ناحیه : منحنی شدت انرژی کل )سمت چپ( و شدت انرژی فرکانس9 شکل

-نامه» ،«سایش»ها در کلمات های قبل و بعد از آنمقایسه با واکه در[ [ و ]های ][ و چاکناییایستای غلت ]

 «بهشون»و  «ای
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-با مشاهدات مکرر برای تعیین سطح معناداری اختالف شدت انرژی کل و شدت انرژی فرکانس tهای : نتایج آزمون3جدول 

معنادار بودن  دهندۀ نشانهای قبل از آنها. نواحی خاکستری، [ و واکه[ و ][ ،]های میانجی ]های میانی و باال بین همخوان

 پارامترهاست. اختالف مقادیر

شدت انرژی و سطح معناداری برای  tمقدار 

 میانی و باال یها فرکانس

شدت و سطح معناداری برای  tمقدار 

 انرژی کل

 ها مقایسه

  t= 8.21, p<0.01 t= 0.07; p= 0.93  vs.  
  t= 18.31, p<0.01 t= 1.12; p= 0.16  vs.  

t= 22.88, p<0.01 t= 1.07; p= 0.18  vs.  
t= 20.48, p<0.01 t= 0.68; p= 0.44  vs.  
t= 28.41, p<0.01 t= 1.29; p= 0.08  vs.  
t= 15.75, p<0.01 t= 1.03; p= 0.17  vs.  
t= 17.58, p<0.01 t= 0.33; p= 0.61  vs.  

  t= 11.44, p<0.01 t= 1.71; p= 0.07  vs.  
  t= 18.31, p<0.01 t= 0.94; p= 0.23  vs.  
  t= 12.19, p<0.01 t= 1.13; p= 0.15  vs.  
  t= 19.13, p<0.01 t= 0.97; p= 0.24  vs.  
  t= 17.35, p<0.01 t= 0.88; p= 0.31  vs.  
  t= 14.13, p<0.01 t= 0.72; p= 0.39  vs.  

 

مقادیر شدت ولی اختالف  ،های مجاورشان معنادار نیست[ با واکه[ و ][ ،]] کلِ

معنادار های مجاورشان ها با واکههای میانی و باالی تمامی این همخوانانرژی فرکانس

های قبل برای واکهها فقط مانند تحلیل آماری فرکانس دادهاست )مقادیر این پارامترها 

 در حوزۀ دامنۀ V-Vدر  Gبنابراین به طور خالصه، آنچه با درج همخوان  ؛(محاسبه شد

است. بر  کیلوهرتز0های باالتر ازافتد کاهش انرژی فرکانسوج صوتی اتفاق میانرژی م

های میانی و باال کاهش و انرژی فرکانس دامنۀ VGدر  Gبه  Vاین اساس در گذار از 

یابند. در طول ها دوباره افزایش میانرژی این فرکانس دامنۀ GVدر  Vبه  Gدر گذار از 

سی روی ـانرژی کل طیف فرکان ای در دامنۀبل مالحظهاین دو مرحله گذار تغییر قا

 دهد.نمی
 

 گیریبحث و نتیجه -8

از  V-Vدر بافت [ [ و ]های ][ و چاکناییدر پژوهش حاضر درج همخوان غلت ]

 ت انرژی سیگنال صوتی در یک مطالعۀالگوی تغییرات فرکانس و شد طریق مشاهدۀ

های فرکانسی نشان داد که در حالی ج تحلیلآزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. نتای

شود، درج ها میالگوی گذار فرکانس سازه فراوانباعث تغییر  V-V[ در که درج غلت ]

شود. در توضیح این ها نمیها در همین بافت منجر به تغییرات فرکانسی سازهچاکنایی

ی هستند، درج آنها الگوی گرفتگی دهانها فاقد نتایج استدالل کردیم که چون چاکنایی
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به  Vشود و از این رو گذار از هندسی دستگاه گفتار نمیشکل منجر به تغییر  V-Vدر 

[/[ و ]/ به ]V  درVV/VV ً؛تراز است یک گذار تقریبا [ اما غلتبر ] خالف

های کام است که شاخصهسخت ا، شامل یک گرفتگی باریک در ناحیۀهچاکنایی

از این رو، حضور این همخوان در  [ است.پیشین ] واکۀ افراشتۀ فرکانسی آن مشابه با

V-V دهد. بر این اساس، در حالی ها را تا حد زیادی تغییر میشکل گذار فرکانسی سازه

ها قابل تشخیص است، از روی الگوی تغییرات فرکانسی سازه V-V[ در که درج غلت ]

ها ارد. نتایج تحلیل شدت انرژی دادهها در این بافت تظاهر فرکانسی نددرج چاکنایی

منجر به کاهش دامنۀ  V-V[ در [ و ]های ][ و چاکنایینشان داد که درج غلت ]

های پایین و دامنۀ شود ولی دامنۀ انرژی فرکانسهای میانی و باال میانرژی فرکانس

 کنند.ها تغییر نمیانرژی کل با درج این همخوان

-( و لده3119هانت )هان( 3119اوکوبی )(، 3113؛ 0991) وی از استیونزاگر به پیر

ایین متناظر های پانرژی فرکانس ( فرض کنیم که دامنۀ انرژی کل یا دامنۀ3111فوگد )

های میانی و باال متناظر با وضعیت انرژی فرکانس با میزان گرفتگی حفرۀ دهان و دامنۀ

بحث کرد که چون میزان شدت  گونه اینتوان سازی حنجره است، در آن صورت میواک

[( [ و ]های ][ و چاکنایی)شامل غلت ] Gهمخوان  های پایینِانرژی کل یا فرکانس

دهانی برای  بنابراین میزان گرفتگی ،های مجاور استواکه به اندازۀ تقریباً VGVدر 

 ،VV[ در ید ]ـنی در تولـافراشته باشد؛ یع نباید بیشتر از یک واکۀ Gهمخوان 

[ در [ و ]شود؛ در تولید ]تر نمی[ باریکافراشته ] [ از واکۀکام برای ]ختس

V/V ای مجاور است که حداکثر به هنیز گرفتگی دهان تابع الگوی گرفتگی واکه

یک واکه افراشته است. به این ترتیب، چون میزان گرفتگی دهانی برای همخوان  اندازۀ

G  درVGV ًجره و ـار هوای زیرحنـای است، اختالف فشاکهاز نوع گرفتگی و اساسا

حنجره به علت نبود گرفتگی دهانی ناچیز است و از این رو جریان هوای کافی از فوق

آورد که پیامد آن تمرکز انرژی بر روی چاکنای عبور و تارآواها را به ارتعاش درمی

قابل، کاهش طیف فرکانسی است. در م انرژی کلِ های پایین و همچنین دامنۀفرکانس

سازی حنجره دهد که الگوی واکنشان می Gهای میانی و باالی طیف فرکانسی فرکانس

، ش از این گفتیمچنانکه پی ،تفاوتاین های مجاور متفاوت است. نسبت به واکه Gبرای 

ها به چرخه ارتعاش است. در واکه ۀبست مربوط به نسبت زمانی بین مرحلۀ باز و مرحلۀ

برابر است که موجب  چرخه ارتعاش تقریباً زمان مرحلۀ باز و بستۀشکل طبیعی مدت 
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ولی  ،متعادل باشدکیلوهرتز  1شود توزیع انرژی بر روی نوارهای فرکانسی صفر تا می

 ارتعاش کامل تارآواها، طول مرحلۀ باز چرخۀ با وجود VGVدر  Gبرای همخوان 

شود انرژی کمتری باعث میطبیعی بیشتر است که  سازیِارتعاش نسبت به حالت واک

بر این اساس، درج همخوان  بر روی نوارهای میانی و باالی طیف فرکانسی تمرکز یابد.

G  درV-V به لحاظ صوتی سازی حنجره و به لحاظ تولیدی به معنای تغییر الگوی واک

های میانی و باالست. به بیان دیگر، آنچه در گذار انرژی فرکانس به معنای کاهش دامنۀ

بندی دهد، تغییر الگوی زمانروی می VGVاز واکه به همخوان و همخوان به واکه در 

در الگوی گرفتگی  فراوانیست. در طول این گذار، تغییر ارتعاش ا مرحلۀ باز چرخۀ

ارتعاش حداقل تغییر  بندی چرخۀشود. تغییر در الگوی زماندستگاه گفتار ایجاد نمی

است، اما همین تغییر  VCVبه  V.V جی غیرمجازِآوایی الزم برای تبدیل ساخت وا

شود که توجهی دارد و باعث می، پیامد شنیداری قابلحنجره سازیِاندک در الگوی واک

ورداری از ـرا با وجود برخ V-Vشده در حد فاصل بین شنونده عنصر آوایی درج

ن آنچه بنابرای ؛ای به صورت یک همخوان درک کندهای آوایی یک عنصر واکهشاخصه

حداقل تالش  ،شدهدر فرایند درج همخوان اهمیت دارد این است که عنصر آوایی درج

به دستگاه گفتار تحمیل  V-Vواجی غیرمجاز  لوژیکی ممکن را برای اصالح زنجیرۀفیزیو

مستلزم صرف  V-Vها در ها چنین خصوصیاتی دارند و درج آنها و چاکناییکند. غلت

هر همخوانی غیر از یک همخوان  درج در حالی که ،است های تولیدی ناچیزیهزینه

 کند.های تولیدی زیادی را به دستگاه گفتار تحمیل میغلت یا چاکنایی هزینه

ها در تولید غلتدر پیشینۀ مطالعات صوتی، چنانکه قبالً گفتیم، اشاره شده است که 

، F1ش فرکانس تر است که باعث کاههای افراشته باریکدهان نسبت به واکه حفرۀ

های پایین و انرژی فرکانس ، کاهش فرکانس پایه و کاهش دامنۀF1افزایش پهنای نوار 

، نیز حتی در صورت هاشود. در تولید چاکناییانرژی کل طیف فرکانسی می دامنۀ

های پایین و کل طیف انرژی فرکانس تضعیف در پایانۀ هجا یا میان دو واکه، دامنۀ

اما  ؛مجاور کمتر است ایِیزان فرکانس پایه نسبت به بافت واکهفرکانسی و همچنین م

 V-Vشده در [ به عنوان عناصر آوایی درج[ و ][ ،]برای ] در تحقیق حاضر آنچه

 F1متفاوت است. عدم تغییر فرکانس  ی متعارفهاها و چاکناییبا غلت روی داده است،

به  Vهای پایین در طول گذار از فرکانسانرژی کل و  دامنۀ افراشته(، ایِ)در بافت واکه

G  و بالعکسG  بهV  درVGV ـید این واقعیت است که غلهمگی مؤ[ ت و ]
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های غلت و های بسیار خفیف از همخوانگونه اساساً V-V[ در [ و ]های ]چاکنایی

 بر این اساس، در ای مجاور شباهت آوایی بیشینه دارند.چاکنایی هستند که با بافت واکه

های اول تحقیق باید گفت که عناصر چاکنایی و غلت به صورت گونه سؤالپاسخ به 

ای برای جلوگیری از واکهشوند، یعنی تولید آنها در بافت میاندرج می V-Vخفیف در 

در  مالحظۀ فعالیت الگوهای تولیدی همراه است.ها با تضعیف یا کاهش قابلالتقای واکه

ها و صوتی متناظر با غلت توان گفت که همبستۀز میدوم تحقیق نی سؤالپاسخ به 

های انرژی فرکانس نۀها کاهش دامبرای جلوگیری از التقای واکه V-Vها در چاکنایی

 میانی و باالست.

ایند درج همخوان در [ در فر[ و ]های ][ و چاکناییرفتار آوایی مشابه غلت ]

بنیاد ها، مطابق با نظام مشخصهوانید این واقعیت است که این همخزبان فارسی مؤ

[ تعلق vocalic ، -cons- ] یعنی ،واجی واحد به یک طبقۀ ،(0991) چامسکی و هله

زیرا در  ،[ هستندcons-( هر دو ]0991)هله ها در چامسکی و ها و چاکناییدارند. غلت

ف دیگر هر طر از یک از آنها گرفتگی دهانی از نوع بست یا سایش وجود ندارد.تولید هیچ

عی گرفتگی )در زیرا تولید آنها مستلزم ایجاد نو ،[ هستندvocalic-دو طبقه آوایی ]

ود. ـشنایی میـحنجره( است که باعث تغییر الگوی تناوب چاکحنجره با فوق حفرۀ

های ( با یافته3119هانت )( و هان3119یاد استیونز و هنسن )بنهای مشخصهنظام

ها دو طبقه ها و غلت( چاکنایی3119در استیونز و هنسن ) د.تحقیق حاضر مطابقت ندار

ساختاری با یکدیگر ندارند.  گونه رابطۀ[ هستند که هیچson+آوایی مجزا ذیل گره ]

 ،شونددهی نمی[ ارزشconsها از نظر ]در حالی که چاکنایی ،[ هستندcons-ها ]غلت

شوند. های رسا متمایز میخوانها و هم[ از واکهglide+ها با مشخصه ]ضمن آنکه غلت

 اند شریک[ با یکدیگر vocalic-] ها در مشخصۀها و غلت( چاکنایی3119هانت )هان در

ها فاقد ارزش مثبت [ و چاکناییcons-ها ]( غلت3119ولی به مانند استیونز و هنسن )

ی هاای قادر به تبیین شباهتهای مشخصه[ هستند. این نظامconsیا منفی برای ]

ش حاضر مشاهده گردید، نیستند. که در پژوه گونه آنها، ها و چاکناییآوایی غلت

تر است هماهنگ( 0991)له چامسکی و هوهش با نظام واجی های این پژعکس، یافتهبر

- ،vocalic-)] های آوایی یکسانیها با مشخصهو غلت اهکه بر اساس آن چاکنایی

consشوند.[( نمایش داده می 

 



 013/ 0318 تابستان و بهار ،0 شمارۀ ،01 سال زبانی، هایپژوهش

 منابع
 انتشارات سمت. ،،  تهراننظریۀ بهینگی -شناسیواج .(0311خان، م. )جنبی

 انتشارات سمت. ،،  تهراننظام آوایی زبان فارسی .(0393خان، م. )جنبی

مرکـز نشـر    ،. تهـران 3ویراسـت   ،آواشناسی زبان فارسی، آواها و ساخت آوایی هجـا  . (0371ثمره، ی. )

 دانشگاهی.

 سخن. ،مسائل تاریخی زبان فارسی. تهران(. 0311صادقی، ع. ا. )
Bijankhan, M. 2000. Compensatory Lengthening: An Experimental 

Approach. Proceedings of International Conference on Spoken Language 

Processing (ICSLP), 2: 507-510.  

Bijankhan, M. 2005. Phonology: Optimality Theory. Tehran: Samt 

publication [In Persian]. 

Bijankhan, M. 2013. The sound system of the Persian language. Tehran: 

Samt publication [In Persian]. 

Boersma, P. & D. Weenink. 2018. Praat: Doing phonetics by computer 

(Version 6.0.43) http://www.praat.org/. [Computer program]. 

Catford J. C. 2001. A Practical Introduction to Phonetics. Oxford: Clarendon 

Press. 

Catford, J. 1988. A Practical Introduction to Phonetique de Strasbourg. 

Chomsky, N., & M. Halle. 1968. The sound pattern of English. New York: 

Harper & Row Publishers.  

Hon Hunt, E. 2009. Acoustic Characterization of the Glides  and  in 

American English. PhD dissertation. Cambridge, MA: Massachusetts 

Institute of Technology. 

Ladefoged, P. 2005. Features and parameters for different purposes. WPP, 

No. 104. 

Levi, S. V. 2008. Phonemic vs. derived glides. Lingua , 118, 1956-1978. 

Nevins, A., & I. Chitoran. 2008. Phonological representations and the 

variable patterning of glides. Lingua, 118, 1979-1997. 

Okobi, A. O. 2006. Acoustic Correlates of Word Stress in American English. 

PhD Thesis, Harvard-MIT Division of Health Sciences and Technology, 

Cambridge, Massachusetts. 

Padgett, J. 2008. Glides, vowels, and features. Lingua, 118, 1937-1955. 

Parker, S. G. 2002. Quantifying the Sonority Hierarchy. PhD Thesis, 

University of Massachusetts, Amherst. 

Sadeghi, A. A. 2001. Historical issues in the Persian language. Tehran: 

Sokhan Publication [In Persian]. 

Sadeghi, V. & M. Bijankhan. 2007. Compensatory Lengthening in Persian. 

Proceedings of  ICPHSXVI’, Saarbrucken, Germany. 
Sadeghi, V. 2011. Laryngealization and Breathiness in Persian’, Proceedings 

of INTERSPEECH’ 2011, Florence, Italy, 629-632.  



 درج همخوان در زبان فارسی: یک بررسی آوایی /014

Samare, Y. 1999. Persian phonetics: sounds and syallable structure. Second 

edition. Tehran: Center of Academic Publication [In Persian]. 

Selkirk, E. 1984. On the major Class Features and Syllable Theory. In M. 

Aronoff, & R. T. Oehrle (Eds.), Language Sound Structure (pp. 107-136). 

Cambridge, Massachusetts:  MIT Press. 

Stevens, K. N. & H. M. Hanson. 2009. Articulatory-acoustic relations as the 

basis of distinctive contrasts. In W. Hardcastle, & J. Laver (Eds.), 

Handbook of Phonetic Sciences (2
nd

 Ed.). Malden, Massachusetts: Wiley- 

Blackwell. 

Stevens, K. N. 1998. Acoustic Phonetics. Cambridge, Massachusetts: MIT 

Press. 

Stevens, K. N. 2002. Toward a model for lexical access based on acoustic 

landmarks and distinctive features. Journal of the Acoustical Society of 

America , 111 (4), 1872-1891. 


