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 اي شناسي حنجره داري و دمش در زبان فارسي براساس نظرية واج واك

  
  1نژاد بتول علي

  
  چكيده

اي     اسـاس نظريـة حنجـره    شود. اما بر واكي از وجوه توصيفي آواهاي زبان تلقي مي داري يا بي شناسي واك در واج
)laryngeal phonology( طبقـات واجـي جنبـة واجـي نـدارد، بلكـه       و براي همة  ها زبان، مشخصة [واك] در همة

). اين مقاله در پـي تحليـل   2001صرفاًًً جنبة آوايي داشته باشد (ادزاردي و اوري  ها زبانتواند در برخي  داري مي واك
هاي زبان فارسي در چارچوب اين نظرية واجي است. نتيجه بررسي حاكي از آن است كـه زبـان فارسـي در     همخوان

هاي گرفته ويژگي زير بنايي و واجـي اسـت نـه     گيرد كه در آنها دمش در طبقة واجي همخوان مي يي قرارها زبانرده 
شود  ) پر ميspread) كه با هيئت [گسترده] (glottal width] (چاكنايبعد [پهناي  ،اساس اين نظريه داري و بر واك

داري تمايزدهنده است و بـا بعـد    ا واكهاي رس اما در همخوان ،هاي گرفتة زبان فارسي تمايزدهنده است در همخوان
  شود. تكميل مي )glottal tension] (چاكناي[كشش 

  غير فعال  داري اي، بعد ، هيئت، دمش، واك : نظرية حنجرهيكليدي ها واژه
  
  . مقدمه1

در هنگام  هاي صوتي طوري كه اگر پردهها وضعيت چاكناست، به يكي از وجوه توصيف همخوان          شناسي     در واج
نامند. در اين  واك مي دار و در غير اين صورت آن را بي توليد يك همخوان به ارتعاش درآيند، آن همخوان را واك

اي تلقي شده كه در  ههايي كه نقش تمايز دهندگي ندارد، مانند فارسي و انگليسي مشخص ميان مشخصة دمش در زبان
هايي مانند هندي و تايلندي كه دمش تمايزدهنده  رعكس، در زبانسطح آوايي تظاهر يافته و ذكر آن حشو است و ب

                                                            

  batool_alinezhad@yahoo.com                                           شناسي دانشگاه اصفهان استاديار گروه زبان - 1
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شناسي كه  است نقش واجي داشته و در سطح واجي حضور دارد. در اين مقاله برخالف ديدگاه سنتي در واج
ثبات بودن مشخصة  ها تلقي شده است، به علت بي دهندة همخوانمشخصة دو ارزشي [واك] يكي از وجوه تمايز

دار زبان فارسي در موضع آغازين هجا و برعكس ثبات دمش، به دميدگي  هاي انسدادي واك مخوان[+واك] در ه
عد[گسترده]  [پهناي نقش واجي داده شده است؛ بدين ترتيب كه در سطح واجي با ب چاكنا] و در سطح آوايي با هيئت

  شود. تكميل مي
لعات پيشين در مورد دمش و واك  در زبان فارسي ذكـر  شود. پس از مقدمه، مطا اين مقاله درپنج  بخش ارائه مي

اي به بررسـي دو ارزشـي بـودن     دهنده در نظرية حنجره هاي تقابل دليل تفاوت ارزش مشخصه خواهد شد. در ابتدا به
اي  دار در مقابـل صـفر در نظريـة حنجـره     دهنده در مطالعات قبلي و ارزش نشـان  هاي تقابل (مثبت و منفي) مشخصه

جـاي   (بـه  هيئـت  وبعـد  اي يعنـي   رداخت. سپس در بخش سوم به مفاهيم بنيادين در نظرية واجي حنجـره خواهيم پ
نشـاني خـواهيم پرداخـت. در بخـش      داري و بـي  و نشـان  فاكسقانون ، قانون كينگستوندر نظريات قبلي)،  مشخصه

گيـري ارائـه    بنـدي و نتيجـه   گيـرد و در نهايـت جمـع    مي داري در زبان فارسي مورد بررسي قرار چهارم دمش و واك
  خواهد شد.

  
  . مطالعات پيشين در مورد دمش و واك در زبان فارسي2

شناسي يكي از سؤاالتي كه در مورد دو مشخصة دمش و واك و رابطه آنها مطرح بوده اين است كه  در حوزة واج
شناسـان   است. در ميان زبـان  دهنده بنايي و تقابل كداميك از دو مشخصة دمش يا واك در يك زبان خاص اصلي، زير

) معتقد است كـه دو  236 :1350در مورد زيربنايي بودن واك يا دمش در زبان فارسي اتفاق نظر وجود ندارد. قريب (
[دمش] در زبان فارسي دو مشخصة تقابل دهنده هستند و هر گاه يكي از دو مشخصه خنثي شود،  عامل واك و نفس

 :1979به نقل از وينـدفور  1972مخرج مشكل خواهد شد. الزار ( دار هم و واك واك هويت بستواج [انسدادي]هاي بي
) معتقد است كه در زبان فارسي دمـش مشخصـة متمـايز   1961) براساس نتايج تحقيقات آزمايشگاهي زاويالوا (142

دومـين  داري در درجـة دوم اهميـت قـرار دارد و يـك ويژگـي       دار اسـت و واك  واك از واك هاي بي كننده انسدادي
  شود. محسوب مي

) معتقد است كه چون تظاهر آوايي گونه دميده بيشتر از گونه نادميده اسـت، اگـر نتيجـه    186 :1384( خان جن بي
صورت دميده است، اين استدالل درست نيست؛ زيـرا   واك غيرچاكنايي به بگيريم كه بازنمايي زيرساختي انفجاري بي

دارشان ناشي از مشخصة [واك] است. وي به دليـل قابـل    نايي از گونه واكواك غيرچاك تقابل زيرساختي انفجاري بي
گيـرد كـه ارزش مشخصـة [چاكنـاي      واك غيرچاكنـايي، نتيجـه مـي    بيني بودن دميدگي يا نادميدگي انفجاري بي پيش

ن در واك، نامعين (صفر) است و تظاهر آوايي آن وابسته به بافت واجي است چو گسترده] در زيرساخت انفجاري بي
واك فارسـي   هـاي بـي   ) همچنين معتقد است انفجاري109-190 :1374( خان جن اند. بي نشان همواره دميده حالت بي

هــا بــه يــك ميــزان دميــده هســتند.  انــد، اگرچــه در ســاير جايگــاه كلــي نادميــده واك بــه هــاي بــي بعــد از سايشــي
دار  گونـه واك  واك بـه  كامي بعد از سايشي بيواك  انفجاري بي مشكل) نيز معتقد است در كلمة 1369:15شناس( حق

نظر از ميزان دمش، در همـه   واك فارسي صرف هاي بي گويد انفجاري ) مي38-48 :1380شود.  ثمره ( خود تبديل مي

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

  65                                                                           اي نجرهشناسي ح داري و دمش در زبان فارسي براساس نظرية واج واك
 

) با استناد به مطالعه آزمايشگاهي به اين نتيجه 1386( اما صادقي ،جز در جايگاه قبل از همخوان اند، به ها دميده جايگاه
شود، بلكه از ميزان كشش نوفـة   دار تبديل نمي واك به نوع واك همخوان انسدادي بي SCVيده است كه در بافت رس

شود كه  شود و همين امر باعث مي واك كاسته مي هاي بي رهش، يعني ميزان گستردگي چاكنا به هنگام توليد انسدادي
رسـد نظريـة    نظـر مـي    تـوان ارائـه داد بـه    ي مـي دار درك گردد. براساس شواهدي كه در زبان فارسـ  به صورت واك

هاي بعـدي مقالـه بـه     كند. در بخش اي زيربنايي بودن مشخصة [واك] را در زبان فارسي تأييد نمي شناسي حنجره واج
  داليل اين مسأله خواهيم پرداخت.

  
  اي شناسي حنجره . مباني نظري واج3
  هاي تقابل دهنده . تك ارزشي بودن مشخصه3-1

ي كه مكتب پراگ نخستين مفاهيم بنيادين را جهت توصيف آواهاي زبان مطرح كرد بيشتر از پنجاه سال از زمان
هاي آكوستيكي و ويژگي دو ارزشي بودن آنها را مطرح كرد و  گذرد. ياكوبسن نظرية مشخصة مميز، مشخصه مي

ه آنها ارائه داد. آنچه به بحث دهند بندي جامعي از خصوصيات تقابل ) نيز طبقه55-57 :1368تروبتسكوي( هايمن 
) ذكر كرده است. در privativeاي است كه تروبتسكوي تحت عنوان تقابل ويژه ( شود مشخصه حاضر مربوط مي

تقابل ويژه يكي از دو عضو داراي يك نشان آوايي است كه عضو ديگر فاقد آن است. به عضوي كه داراي آن 
شود  دار ارزش مثبت آن مشخصه داده مي نامند. به عضو نشان مي نشان يبو عضو فاقد آن را  دار نشان ،مشخصه است
دار  داري و نشان داراي ويژگي واك /b/در زبان انگليسي /b/: /p/ طور مثال در تقابل نشان ارزش منفي، به و به عضو بي

وي ديگر در زبان گردد. از س واك] تلقي مي -نشان و [ فاقد آن است و بي /p/كه  در حالي ،است يعني [+ واك]
فاقد آن است، بنابراين اولي  /p/داراي مشخصة دمش و  /ph/تمايزدهنده است،  /p/ و  /ph/تايلندي كه تفاوت  

است كه مشخصة   /p/همان  /b/ ،دميده] است. با توجه به بحث مطرح شده-نشان و [ دار [+دميده] و دومي بي نشان
). اما اگر تمايز اين دو واج را بر اساس جايگاه توليد در نظر 56 :1368داري را دريافت كرده است( هايمن  واك

هاي لبي، لثوي و نرمكامي يك تقابل چند  ترتيب كه جايگاهگيرد، بدين بگيريم تقابل بيشتر از يك جايگاه را در بر مي
  ).54 :1368(هايمن آورد وجود مي ) را بهmultilateralجانبه (

شود  شناسي زايشي محسوب مي شناسي پراگ و همچنين واج ا يكي از اركان واجه اگر چه دو ارزشي بودن تقابل
داراي  /b/طور مثال  شود. به فقط به تقابل چندجانبه اختصاص داده مي ولي ارزش دوشقي تقابل در مكتب تورنتو

. اما زماني دهند نشان مي  [X±]دولبي] دارند كه آن را به صورت -[ مشخصة/k/ و  /t/مشخصة [+دولبي] است ولي
گيرند و در اين  كه صرفاًًً حضور در مقابل عدم حضور يك مشخصه مطرح باشد آن را مشخصة ويژه در نظر مي

گردد و  دار تلقي مي ). در اين ديدگاه عضوِ داراي يك مشخصة اضافي نشان250: 1993مطرح است (كر  [X]صورت 
نشان ارزش منفي  ف مكتب پراگ كه به عضو بيدهند، برخال (صفر) نشان مي Øنشان را با عالمت  عضو بي

دار/ صفر است نه از  عبارت ديگر تقابل از نوع نشان است به X  Ø /دهد. بنابراين تقابل ويژه در اينجا اختصاص مي
هاي جديد  ). اين ديدگاه تك ارزشي در نظريه1995؛ درشر و همكاران:  1996(اوري نشان دار/ بي نوع نشان
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) و نظرية 1993) (كر revised autosegmental phonologyنظرية خود واحد تجديد نظرشده (شناسي مانند  واج
  ) مطرح شده است.2001اي ( اوري و ايدزاردي  واجي حنجره

    شـناختي دارد و بـر نظريـة حركتـي     هـا مبنـاي زيسـت    نشان تقابـل در ايـن نظريـه    صفر در نظر گرفتن ارزش بي
)motor control( اســتوار اســت. شــ) هــاي مخــالف صــورت جفــت ) نشــان داد كــه عضــالت بــه1947رينگتون        
)antagonistic pairs( اند. بدين معني كه وقتي يك عصب اصلي موجب انقباض فعال يك عضـله   سازماندهي شده

) reciprocal inhibitionبه ايـن ويژگـي بازدارنـدگي متقابـل (     .شود و بالعكس شد، عضله مخالف آن منقبض نمي
تواند در جهت مخالف عمل كنـد. بنـابراين،    تواند نيرو وارد كند و نمي گويند. هر عضله نيز فقط در يك جهت مي مي

  شود. دار و عضلة غير فعال، صفر در نظر گرفته مي عضلة فعال عضو نشان
  
  اي شناسي حنجره شناسي زايشي و واج داري و دمش در واج . واك2- 3

هـاي صـوتي بيـان     كننـد كـه بـا كشـش پـرده      هايي توصيف مي وسيله مشخصه هرا ب داري ) واك1971هله و استيونز (
  تـار [        هـاي صـوتي و   تاربه كشيدگي و سفتي  (stiff vf)صوتي سفت]   تارشوند، بدين ترتيب كه مشخصة [ مي

صـوتي    تار[   د.كنن هاي صوتي در هنگام توليد آوا اشاره مي تار) به سفت نبودن و شل بودن slack vf صوتي شل] (
صوتي شل] زيروبمـي پـايين در     تارشود و [ ها مي داري در گرفته ها و مانع واك سفت] منجر به زيروبمي باال در واكه

هاي واجي متـداول   ترتيب در نظريه كند. بدين هاي گرفته را تسهيل مي داري در همخوان ها را موجب شده و واك واكه
 مشخصه به عملكرد حنجره اختصاص داده شده است كه در زير آمده است: ) بخشي از هندسة1995مانند هله (

 
  )1995اي هندسة مشخصه در هله ( ) انگاره بخش حنجره1 شكل

هـاي صـوتي    دارنـد كـه در هـر يـك از طبقـه      –ها دو ارزش + و  نكته مهم اين است كه هر يك از اين مشخصه
شود كـه نماينـده بخـش     ديده مي بعد اي يك الية اضافي به نام اما در نظرية واجي حنجرهشوند.  مختلف مشخص مي

وســيله عــدم  شــوند. عمـل متفــاوت بعــدها بـه   وســيلة آن ســازماندهي مـي  هــاي مخــالف بـه  واجـي اســت و جفـت  
هـاي   صـه بر آنچه در مورد تك ارزشـي بـودن مشخ   شود. بنا ) در سطح واجي نشان داده مي branchingگيري( شاخه

گونه كـه در   تواند فعال باشد. همان مميز در اين نظريه گفته شد، در هر يك از آواهاي زبان يك عضله در يك بعد مي
حنجره با سه مشخصة [گسترده]، [بسته] و [واك] در ارتباط است. اما طرح كلـي نظريـة    ،شود ) مشاهده مي1انگاره (

 شود: صورت زير نشان داده مي ر است، بهاي كه براساس بعد و هيئت استوا واجي حنجره

ايحنجره  

[گسترده]

][بسته

 [واك]
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  )2001اي براساس اوري و ايدزاردي ( شناسي حنجره اي در نظرية واج ) انگارة بخش حنجره2 شكل

هاي مميز، در اينجا فقط بعدها مسـئول ايجـاد تقابـل و داراي رفتـار      هاي پيشين در مورد مشخصه برخالف نظريه
هاي نهايي بازنمايي واجي هستند كه بيانگر وضعيت حنجره در  ها سازه هستند و جنبة انتزاعي دارند ولي هيئتواجي 

مرحلـه، بازنمـايي قابـل تلفـظ      كشند، اما چون تا اين هنگام توليد آواي مورد نظر هستند و بار تقابل را به دوش نمي
هـا بيشـتر شـوند،     هيئـت طوري كه هـر چـه    هگردند. ب لفظ ميها جنبه آوايي پيدا كرده و قابل ت وسيله هيئت نيست، به

گونه كه مشاهده  شوند. همان شناسي و آواشناسي محسوب مي ها اولين محل تعامل واج شود. بعد تر مي بازنمايي آوايي
هاي اضـافيِ سـازماندهي اطالعـات وجـود دارد و همـه سـاختارهاي بـاالي         اليه ،اي شود در نظرية واجي حنجره مي
  ).2001 (اوري و ايدزاردي ها  واجي و صرفاًً شناختي هستند ئتهي

شود  نشان داده مي GWاي سه بعد واجي مشخص شده است: بعد پهناي چاكناي كه با  در نظرية واجي حنجره
صورت  [گسترده] است كه به هيئتپيش فرض در اين بعد،  هيئتشود.  با دو هيئت [گسترده] و [بسته] تكميل مي

[شل] و [سفت]   هيئتشود با دو  مشخص مي GTشود و جنبة جهاني دارد. بعد كشش چاكنا كه با  ر ميدمش ظاه
شود. بعد سوم ارتفاع  داري ظاهر مي [شل] است كه به صورت واك هيئتپيش فرض در اين بعد  هيئتشود.  پر مي

شود. اين  شته] و [افتاده] تكميل مي[افرا هيئتشود، با دو  نشان داده مي LH) است كه با larynx heightحنجره(
تمايزدهنده است. حنجره با باال و پايين رفتن خود موجب  در آنها هايي حائز اهميت است كه زيروبمي بعد در زبان

همين دليل اين  دهد. به هاي صوتي شده و بسامد پايه را در سطح واژه تغيير مي تارتغيير كشش و در نتيجه تغيير طول 
  شود. هايي مانند زبان فارسي كنار گذاشته مي هاي نواختي قابل بررسي است و در بررسي زبان نبعد در زبا

. )enhancement) و تقويت (completionاي دو نوع فرايند معرفي شده است: تكميل( در نظرية واجي حنجره
طور مثال  كند. به مناسب پر مي يئتهكند و گره بعدي را با  تكميل فرايندي است كه بعد متمايزكننده را قابل تلفظ مي

شود و اين امر جنبه تقابلي و واجي  پر ميهيئت [گسترده] باشند كه با  هاي دميده داراي بعد چاكناي پهن مي واج
كنيم. اما در فرايند تقويت  آن اضافه مي هيئتبه بعد مورد نظر اطالعاتي در مورد  ،دارد. بنابراين در فرايند تكميل

 اندام توليد كننده  بعدها ها هيئت    

اي حنجره  

          پهناي چاكنا

       كشش چاكنا

   ارتفاع حنجره   

 [گسترده]

  [بسته]

        [سفت]

           [شل]

       [افراشته]

         [افتاده]
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) است و در آن يك گره phonetic over-differentiationواجي نيست بلكه تحكيم تفاوت آوايي(هدف تكميل 
داري در آنها  هايي كه واك طور مثال در زبان تبديل شود. به X/Yبه نوع  Ø/Xشود تا تقابل از نوع  بعدي اضافه مي

وانند به تلفظ در آيند. بدين ترتيب شود تا بت [شل] پر مي  هيئتدهنده نيست بعد كشش چاكنايي آنها با  تقابل
  كنند. وسيله فرايندهاي تكميل و تقويت، محتواي آوايي پيدا مي هاي خالي بعد به  گره

). قانون Vaux( ) و قانون فاكسKingston( بيني شده است: قانون كينگستون در اين نظريه دو قانون نيز پيش
به نقل از  1985و 1990يل در توليد آوا اشاره دارد. كينگستون (هاي دخ اندام )phasingبندي ( كينگستون به مرحله
مطالعاتي را  GWبندي توليد آوا و تكميل ) در راستاي مشخص نمودن رابطة بين مرحله 2001اوري و ايدزاردي،

زماني  ) باشد، يعني درin phaseاساس اين قانون اگر بعد چاكناي پهن  با مرحله بست انسدادي همفاز( انجام داد. بر
[بسته]  پر  هيئتبسته شود)، گره خالي بعد با  چاكنايبه حداقل برسد ( چاكنايكه بست انسدادي داريم پهناي 

 هيئت) باشد، out of phaseناهمفاز ( چاكنايشود، در غير اين صورت يعني اگر بست انسدادي با بعد پهناي  مي
  :)2001 ايدزاردي و اوري( صورت زير است بندي قانون كينگستون به شود. صورت [گسترده]  درج مي

 
Kingston’s Law: a gesture↔ phasing bi-directional relation 
a. GW in phase with stop ↔ [constricted] 
b. otherwise (GW out of phase with stop) ↔ [spread] 

  )2001ها (اوري و ايدزاردي  توليد انسدادي هاي دخيل در بندي اندام ) در مورد مرحله1990) قانون كينگستون (3شكل 

 به نقل از اوري و ايدزاردي) 1998باشد. فاكس ( قاعدة دومي كه در اين نظريه مطرح است قانون فاكس مي
هاي سايشي مطرح كرد كه نه يك نوع قانون تكميل است و نه در مورد  قانوني را در مورد همخوان) 2001(

ها (هر  سايشي ،يت اجباري در مورد طبقه آواهاي سايشي است. براساس اين قانونهاست، بلكه قانون تقو انسدادي
هاي  هايي مانند زبان ژاپني كه بين سايشي شوند. به طور مثال در زبان تقويت مي GWوقت كه ممكن باشد) با 

س . قانون فاكشود تقويت مي چاكناينشان با بعد پهناي  تقابل وجود دارد، سايشي بي GTهاي  نشان و سايشي بي
 :)2001 ايدزاردي و اوريبندي شده است ( صورت زير صورت به

  
Vaux’s Law: [fricative] → GW 

  

دهنده دو  است. اين امر نشان چاكنايديگر نيز وجود دارد كه بيانگر گسترش بعد پهناي  در اين نظريه يك فرايند
طور معمول اين بعد را  [گسترده] كه به هيئتدر واقع  كند. يعني دو جايگاه را پر مي ،جايگاهي بودن اين بعد است

  كند. كند به جايگاه آواي بعدي سرايت مي پر مي
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X  X then X  IF GW spreading:  
   

GW  
  

GW 
  

   

  به واحد آوايي مجاور چاكناي) فرايند گسترش بعد پهناي 3شكل 

اي گسترش دهد و  احد نامشخص از نظر ويژگي حنجرهداري خود را به و تواند واك نيز مي چاكنايبعد كشش 
  داري بدهد. در بخش مربوط به رساها به اين موضوع خواهيم پرداخت. ترتيب به آن واحد ويژگي واك بدين

  
  ها شناسي زبان نشان و رده دار از بي معيار تشخيص عضو نشان. 3- 3

دار  نشان آن است كـه واحـدهاي نشـان    ار از بيد هاي تشخيص واحد نشان اي يكي از كليد در نظرية واجي حنجره
شود. از نظـر اوري   ثبات بوده و از نظر واجي غيرفعال در نظر گرفته مي نشان بي داراي ثبات آوايي هستند اما عضو بي

) غير فعال بودن واجي كليد اصلي ايجاد يك تقابل زيربنايي در زبـان آمـوزي كـودك نيـز تلقـي      2001و ايدزاردي (
دار تقابـل نيـز    نشان كافي نيست. عضو نشان ما صرفاًً غيرفعال بودن واجي به تنهايي براي تشخيص عضو بيشود. ا مي

هاي آكوستيكي و شنيداري مشخصي در راستاي تقابل بعدي باشد، يعني بايد ثبات بعدي نشان دهـد.    بايد داراي كليد
دار تقابـل   كليدهاي آكوستيكي يا توليـدي عضـو نشـان   هاي توزيعي  وسيله ويژگي ههايي وجود دارند كه تقابل ب بافت

را در نظر بگيريد. اگـر  /p/ و /b/طور مثال تمايز بين  شود و اين امر نشان دهنده بعد تقابل است. به كامالًَ مشخص مي
عني حضور داراي ثبات آكوستيكي ي p/كار ببرد و/   بر به زباني اين دو واج را در جايگاه آغازين واژه و در هجاي تكيه

دار و گاهي  در بافت مورد نظر گاهي واك /b/ دار است؛ برعكس نشان p/گوييم/  مي ،دائمي دمش در اين موضع باشد
توان گفت كه ايـن زبـان داراي    نشان است. بر اين اساس مي بي /b/توان نتيجه گرفت كه در اين زبان واك باشد مي بي

هـاي   را در زبـان  چاكنـاي شود. فرايند تكميل بعد پهنـاي   ده] پر مياست كه گره خالي آن با هيئت [گستر GWتقابل 
  دهند : صورت زير نمايش مي به GWداراي تقابل 

  
GW → GW  GW completion:  

 
  ]گسترده[

 
  

   

  هستند. GWهايي كه داراي تقابل  در زبان چاكناي) فرايند تكميل بعد پهناي 4شكل 

ها از اهميت بيشتري  ها در ساختمان دروني واژه نسبت به ساير جايگاه گاهترتيب در اين نظريه برخي از جاي بدين
هاي مختلف در واژه از نظر واجي در برخي از نظريات ديگر هم مطرح شده است. يكـي   برخوردارند. اهميت جايگاه

ضـية برجسـتگي   فر ،)2006به پيروي از بـارنز (  ،)positional faithfulnessاز ادعاهاي اصلي در پايائي جايگاهي (
هاي واجي بـراي   جاي در نظر گرفتن فرايند است. براساس اين فرضيه، به) pure prominence hypothesisكامل (
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گيـريم كـه حضـور     شناسـي در نظـر مـي    هـاي قـوي در واج   هاي جايگاهي،  يك سري جايگـاه  توجيه عدم همسويي
بـر، هجاهـاي    سـازد. آغـازه، هجاهـاي تكيـه     مجاز مي شوند، ها ظاهر نمي دار را كه در ساير جايگاه هاي نشان صورت

ها همان مواضـعي از واژه هسـتند كـه در     شوند. اين جايگاه هاي قوي تلقي مي آغازين و هجاي آغازين ريشه جايگاه
هـاي زيـر از اوري و    شـوند. بـه داده   دار از عضـو صـفر در نظـر گرفتـه مـي      اين نظريه براي تشـخيص عضـو نشـان   

دهد  واك  آغازه هجا را در زبان انگليسي نشان مي هاي انسدادي بي جه كنيد كه وضعيت همخوان) تو2001ايدزاردي(
  شوند: واك و واكرفتگي همخوان رساي بعدي ظاهر مي هاي انسدادي بي صورت دمش همخوان كه به

)1(  

  
  

  

ها قابل اعمال است. براساس اين قانون اگر بست انسدادي  قانون دو جايگاهي كينگستون در مورد اين نوع زبان
) فرايند گسترش هيئت 2007شود. اورسون و اهن ( با هيئت [گسترده]  پر مي ،ناهمفاز باشد چاكنايبا بعد پهناي 

  دهند: صورت زير نشان مي به spay, pay, playهاي انگليسي  هدر واژ [گسترده] به واج مجاور را
 

vc c vc v c 
         
el p ep e S        p 

         
]گسترده[ ]گسترده[   ]گسترده[    

( [phl8e] )  [ (phe8) ] ( [spe] ) 
  

  )2007 (اورسون و اهن spay, pay ,playيسي هاي انگل گسترش هيئت [گسترده] به واج مجاور در واژه )5 شكل

در اين pay در) (voice onset time داري و مدت شروع واكplay  در /l/ترتيب دليل واكرفتگي كناري  بدين
بندي  اگر رده .شود يل ميو گسترش هيئت [گسترده] به واج مجاور تحل چاكناينظريه، دو جايگاهي بودن بعد پهناي 

 :)2001 ايدزاردي و اوري( بيني است: هاي زير قابل پيش كنيم رده GT و GW ه دو بعدها را محدود ب زبان
 

  نوع تقابل نمونه زباني هاي اصلي مشخصه
 a. Ø تاميل و هاوايي عدم تقابل

 b. Ø / GT اسپانيولي نشانيداري در مقابل بي واك
 c. Ø / GW انگليسي نشاني دمش در مقابل بي

 d. Ø / GT / GW تايي سادهداري كامل، دمش و واك
 e. Ø / GT / GW هندي داراي شامل دمش واكطبقه بندي كامالً بين دسته

    / GT -GW 
  

‘key’ [khi] c. ‘tea’ [thi] b. ‘pay’ [phe] a. 
‘cray’ [kh ˳re]f. ‘tray’ [th ˳re] e. ‘pray’ [ph ˳re] d. 
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هـاوايي. برخـي داراي تقابـل     مانند زبـان تاميـل و زبـان    ،اي ندارند ها تقابل حنجره بندي برخي از زبان در اين رده
يعنـي   چاكنـاي يي و اسپانيولي كه در آنها نوع تقابل از نوع كشـيدگي  هاي اسالوي، رومانيا دوتايي هستند، مانند زبان

GT يعني  چاكنايجز يديش و هلندي) و زبان انگليسي از نوع بعد پهناي  هاي ژرمني (به است و در زبانGW  .است
را  GT+GW Ø/ GT/GW/ شود و زبان هندي تقابل چهار تـايي  مشاهده مي Ø/ GT/GWدر تايي تقابل سه تايي 

  دهد. ان مينش
  
  دهنده زبان فارسي و بعد تقابل - 4
هاي دمشـي قـرار دارد نـه در رده     است، يعني در رده زبان Ø/GWرسد زبان فارسي داراي تقابل دو سويه  نظر مي به

عبـارت   بـه  .بعد پهنـاي چاكناسـت   ،دهنده هاي واكي و از اين حيث شبيه زبان انگليسي است كه در آن بعد تقابل زبان
داري بعـد   ها جنبه تقابلي داشته و در سطح واجـي مطـرح اسـت. در ايـن صـورت واك      دمش در اين نوع زبانديگر 

پـردازيم و   هاسـت مـي   هـايي كـه خـاص ايـن رده از زبـان      تقويتي پيدا كرده و جنبه آوايي دارد. در زيـر بـه ويژگـي   
  دهيم. هاي گرفته و رساهاي زبان فارسي را مورد بررسي قرار مي همخوان

  
  ها . انسدادي1- 4

واك در موضع آغازين كامالًً دميده هستند و قله دمش با رهش انسدادي  هاي انسدادي بي هاي دمشي همخوان در زبان
قبال  شوند. واك، يا بدون رهش هستند و يا چاكنايي مي هاي انسدادي بي همخوان ،همراه است. در جايگاه پاياني هجا

بـر داراي ثبـات آكوسـتيكي يعنـي حضـور       ايگاه آغازين واژه و در هجاي تكيـه در ج p/گفتيم كه اگر در زباني واج /
 دار و گاهي كامالًَ در بافت مورد نظر گاهي واك /b/گردد. برعكس، اگر واج  دار تلقي مي نشان p/دائمي دمش باشد، /

گفت كه اين زبان داراي  توان نشان است. بر اين اساس مي بي /b/، توان نتيجه گرفت كه در اين زبان واك باشد مي بي
در زبـان فارسـي    /p, t, k, c/هاي  طور سنتي واج شود. به پر مي است كه گره خالي آن با هيئت [گسترده] GWتقابل 

واك  هاي بـي  ) براي انسدادي7-50: 1364شوند. ثمره ( دار توصيف مي واك ,d, g, ï/ /bهاي  واك و واج انسدادي بي
شوند و داراي دمش كامل  ظاهر مي بر در آغاز واژه و در آغاز هجاي تكيه كه رده استهاي مختلفي معرفي ك گونه واج

    :هستند
)2(  

[ seph a8r]:سپر       [ ch a8r]:كر      [ th u8r ]: تور       [ ph a8r ]: پر 

 
 انـد،  ها دميده واك فارسي صرفنظر از ميزان دمش، در همه جايگاه هاي بي گويد انفجاري ) مي38-48: 1380ثمره (

) با استناد بر مطالعه آزمايشگاهي به اين نتيجه رسيده است كه در 1386. اما صادقي(جز در جايگاه قبل از همخوان  به
ميزان كشش نوفه رهش، يعنـي ميـزان   شود بلكه از  دار تبديل نمي واك به نوع واك همخوان انسدادي بي ،SCVبافت 

شـود كـه بـه صـورت      شود و همين امر باعـث مـي   واك كاسته مي هاي بي به هنگام توليد انسدادي چاكنايگستردگي 
در انسـدادي   داري دت آغاز واك) نيز به نتايج مشابهي در مورد ميانگين م1386قوامي (دار درك گردند. مدرسي  واك

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

  1389شناسي، دانشگاه اصفهان، سال دوم، شماره اول، بهار و تابستان  هاي زبان پژوهش                                                       72 
 

 51درجايگـاه آغـازين    داري دت آغـاز واك ميـانگين مـ   ،[t]د هنگام توليدگوي مي وي فارسي رسيده است. [t]واك بي
دت آغـاز  مـ امـا   ،واك و دميـده درك كـرد   توان آن را در جايگـاه آغـازين بـي    مين جهت ميه هزارم ثانيه است و به

تـوان   د. بنـابراين مـي  رس هزارم ثانيه مي 25واك به  هاي بي در توليد اين همخوان در جايگاه پس از سايشي داري واك
توانيم نتيجه بگيريم كه بـه   واك ولي نيمه دميده است. با توجه به آنچه ذكر شد مي در اين جايگاه نيز بي [t]گفت كه 

دت شـود و چـون مـ    واك تا حد زيادي كم مي بعد از سايشي بي ها انسدادي داري دت آغاز واكلحاظ آواشناسي از م
البته چون خوشـة همخـواني در    گردد. دار درك مي لحاظ ادراكي واك به ،ه كمتر استهزارم ثاني 30از  داري آغاز واك

تـوان نتيجـه    مـي  هاي ديگر مطـرح اسـت. بنـابراين    آغازة هجاي فارسي مجاز نيست كم شدن ميزان دمش در جايگاه
ر آغاز هجاي واك داراي ثبات آكوستيكي در جايگاه آغازين هجا هستند و آن حضور دمش د هاي بي گرفت انسدادي

: 1996فوگـد و مديسـون (   لـده  شود. براساس دار ثبات آكوستيكي مشاهده نمي هاي واك اما در انسدادي .بر است تكيه
دار را  هـاي واك  داري انسـدادي  واكي يا به قول ثمره نيم واك ) علت بي36-37: 1364) و ثمره (1998) و استيونز(67

[+واك] در ناحيه بست با حضور شدت انرژي در بسـامدهاي   آواييتظاهر توان چنين توجيه كرد كه  در آغاز هجا مي
هاي صوتي در طول مدت زمـان بسـت انسـدادي افـزايش يابـد، مـدت زمـان         تارپايين همراه است. هر چه ارتعاش 

. كشـش واك و شـدت انـرژي بسـامدهاي     شـود  داري از شروع بست تا لحظه رهش يعني كشش واك بيشتر مي واك
واك، به طور قابل توجهي كمتـر از ديگـر    هاي بي ز هجا، آغاز هجاي بدون تكيه و در مجاورت همخوانپايين در آغا

دهنـد   دار بخشي يا همة واك خود را از دست مي هاي انسدادي واك هاي واجي است، بدين معني كه همخوان جايگاه
  شوند. و نيم واكرفته يا واكرفته مي

هـاي انسـدادي بـاواك بـراي بسـياري از       اشت در ناحيه بست همخواننگ نويسد بررسي طيف ) مي1386صادقي (
شـود،   تكيـه لزومـاًً مشـاهده مـي     ويـژه در موضـع بـي    هدهد كه بسامدهاي پايين در ناحية بست ب گويشوران نشان مي

اه / همـر dبا حضور بسامدهاي پايين در ناحيه بست انسـدادي /  داي در يك فر در واژه ساده [de]كه زنجيرة  طوري به
هـاي   دليـل ايـن رفتـار همخـوان     هترتيب وي ب كه در طيف فرد ديگر [+واك] تظاهر آوايي ندارد. بدين است در حالي
هـاي انسـدادي    توانند مرجع مناسبي براي مقايسه تظاهر آوايـي همخـوان   گيرد كه آنها نمي دار نتيجه مي انسدادي واك

) ايـن  1388هاي زير از شـيخ فرشـي (   باشند. طيف /Cv/بافت دار در  با انواع دميده و واك /SCV/واك در بافت  بي
  دهد: تنوع را نشان مي
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  /bud/داري مثبت در الف) مدت آغاز واك

  
  

  /bi/داري صفر در  ب) مدت آغاز واك

  
  

  /ba/داري منفي در ج) مدت آغاز واك
 

  )1388در آغاز هجاي تكيه بر زبان فارسي(شيخ فرشي  /b/ثبت، صفر و منفيداري م هاي مدت آغاز واك طيف )6شكل 

) در هر بار تكرار هجاهاي يكسان به ميزان متفاوتي از مدت آغاز 1388شيخ فرشي ( نكته جالب اين كه
ان با شش واكة زب /b/ساله دو بار تلفظ انسدادي 39طور مثال در يك زن  داري در يك فرد دست يافته است، به واك

  دست داده است:  فارسي مقادير زير را به
  ساله 39در دو بار تكرار زن  /b/داري در  ) ميزان مدت آغاز واك1جدول 

/bα/ /bo/  /bu / /ba/ /be/  /bi/ /b/  
22-  17-  36-  16-  12-  18-  VOT 1  
28-  15+  43-  14+  6+  0  VOT 2  
  

انحراف معيار پايين را  و /b/و /p/داري در آغاز واك توان ميزان حداقل و حداكثر مدت با توجه به جداول زير مي
  با هم مقايسه كرد: /b/انحراف معيار باال را در  و /p/ در

  

  ).100 -101: 1388( شيخ فرشي  /b/و /p/داري و انحراف معيار  ميزان حداقل و حداكثر مدت آغاز واك )2جدول 
C سن  جنسيت  N MEAN MIN  MAX SD  

/p/  

 52/18 00/98 00/21 25/56 28  كودك  زن

 82/14 00/106 00/41 21/60 28  بزرگسال زن

 25/18 00/101 00/27 68/54 28  كودك مرد

 53/8 00/59 00/24 57/45 28  بزرگسال مرد

/b/ 

 21./9 00/30 -00/79 -91/24 44  كودك  زن

 86/25 00/77 -00/65 -16/28  44  بزرگسال زن

 32/16 00/18 -00/55 -61/17 38  كودك مرد

 78/25 00/22 -00/86 -58/28 38  بزرگسال مرد
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داري معيار  بدين ترتيب با سطح معني انحراف معيار باالتر باشد اعتبار آن ويژگي كمتر است. از نظر آماري هر چه
واك  هاي بي ) و واريانس انسدادي0/0 92( داري دار زبان فارسي بيشتر از سطح معني هاي واك واريانس انسدادي 05/0

  ). 100 - 101: 1388دست آمده است (شيخ فرشي  به  )003/0( داري زبان فارسي كمتر از سطح معني
  

  /p/آزمون برابري واريانس
  

C Levene Statistic df1 df2 Sig. 

p 816/4 3 108 3 00/0 

  

  /b/آزمون برابري واريانس
C Levene Statistic df1 df2 Sig. 

b 183/2 3 160 92 0/0 

  

گيرد كه داراي  هايي قرار مي توان نتيجه گرفت كه زبان فارسي در زمره زبان براين با توجه به شواهد باال ميبنا
شود. تأثير دمش بر واكة  صورت پيش فرض با هيئت [گسترده] در جايگاه آغازين پر مي  هستند و به GWتقابل 

نظريه دو جايگاهي است. فرايند گسترش  در اين GWشود، چون  بعدي به صورت واكرفتگي ناقص واكه ظاهر مي
  نشان داد:به صورت زير  [cha8r ]  كرو  [ tha8r ] تور،  [ pha8r ] پرهاي  توان در واژه دمش به واحد مجاور را مي

 
[ ch  a8   r  ][ th   u8   r  ] [ ph   a8  r ] 

[stop] [stop] [stop] 
 

       c         v   c    c        v   c      c         v   c 
 

    GW    GW       Gw 
   

]گسترده[ ]گسترده[]گسترده[  
  در زبان فارسي كرو  تور ،پرهاي  نمايش گسترش هيئت [گسترده] در واژه )7شكل 

بايـد بـه ايـن نكتـه      ،هاي دمشـي  اي در رده زبان در نظرية حنجره دار هاي انسدادي واك در مورد جايگاه همخوان
داري كامـل ندارنـد. ايـن واج تنهـا در محـيط       در موضع آغاز هجا واك دار هاي انسدادي واك اشاره كرد كه همخوان

واك نيـز تلفـظ    ناقص و حتـي در مـواردي بـي    /b/داري كه واك يشود. از آنجاي دار مي كامالً واك داري است كه واك
وسـيله    همين دليل جايگاه تهـي آن بـه    شود و به نظر ويژگي حنجره تعيين نميشود، در اين نظريه در آغاز هجا از  مي
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اي در رساها بپردازيم تا مشخص شود  هاي حنجره شود. در اينجا ضروري است كه به ويژگي واحد مجاور تقويت مي
  آورند. دست مي  داري كامل به چگونه واك دار هاي انسدادي واك كه همخوان

  

  اهاي رس . همخوان2- 4
هسـتند.   spontaneous voicing)داري آنـي (  هـاي دمشـي داراي واك   اي رساها در زبان در نظرية واجي حنجره

هاي صوتي در وضعيت خنثـي (كمـي    تاراند كه وقتي  ) نيز ذكر كرده1971) و هله و استيونز (1968چامسكي و هله (
كافي است. اين امر در همـة انـواع    چاكناي هاي صوتي براي ارتعاش سريع تاردورشدگي) هستند، جريان هواي بين 

واك، مگر اين كه  شوند نه بي دار ظاهر مي صورت واك دهد. بنابراين رساها به آواهاي رسا (همخوان و واكه) روي مي
هـاي   تـار تر شدن آنها مانع ارتعاش شود. اين امر تحت تأثير كشـش   هاي صوتي يا تنگ تارمانعي مثل باز شدن بيشتر 

. اين بعد با دو هيئـت [شـل] و   چاكنايكند نه بعد پهناي  عمل مي چاكنايبنابراين در رساها بعد كشش  صوتي است.
داري  شود. اما نكتة مهم اين اسـت كـه واك   آن درج مي شود كه به صورت پيش فرض هيئت [شل] در [سفت] پر مي

] زيروبمـي بـاال و بـا هيئـت [شـل]      شود، چون با هيئت [سفت هاي صوتي اعمال مي تاربدون توجه به درجة كشش 
همـين دليـل اسـت كـه در نظريـة       شود. بنابراين ضرورتي به ذكر هيئـت خـاص نيسـت؛ بـه     زيروبمي پايين توليد مي

داري خـود را بـه واحـد     تواند واك نيز مي چاكناياي اين بعد است كه تمايزدهنده است نه هيئت. بعد كشش  حنجره
هـاي انسـدادي كـه     ترتيب واحد نامشخص يعنـي همخـوان   گسترش دهد و بدين اي نامشخص از نظر ويژگي حنجره

شـوند. اورسـون و    مـي  passive voicing)(غيرفعـال  داري  داري بـافتي يـا واك   شـوند، داراي واك  دار تلقي مي واك
با عالمـت   داري غيرفعال دهند (واك صورت زير نشان مي داري غيرفعال را در زبان انگليسي به واك ،)2003سالمونز (

  :* مشخص شده است)
lumber [ l                Ã         m  . b* Î ]rubber[ ¨       Ã  . b* Î ] 

  

GT             GT        GT    GT 
  

GT     GT    GT 
 

batman [b8 ӕ       t| .    m      ӕ      n] badman[b8   ӕ   d|* . m  ӕ  n] 
 

    GT  Gw   GT       GT  GT      GT   GT     GT GT 

badboy [b8   ӕ   d|*  .      b*          I ] ballboy[b8         l| .  b*      
I] 

        GT                         GT GT            GT GT     GT GT 

bedpan [b8 E     d|*   . ph     ӕ       n ] batboy [b8   ӕ    t| .     b       
I ] 

      GT            GW  GT GT         GT GW      GT GT 
  

  هاي انگليسي در واژه چاكناينمايش گسترش بعد كشش  )7شكل 
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اسـت  داري غير فعال در زبان انگليسي آن است كه جهت سـرايت مشخصـه بـه سـمت ر     نكتة مهم در مورد واك
شـوند و بـه    در موضع آغاز هجا نامشخص باقي مانده و بعـددهي نمـي   دار هاي انسدادي واك بنابراين همخوان .است

دار در زبان انگليسي  اصطالح واك هاي به شود انسدادي گونه كه مشاهده مي شوند. همان صورت واكرفته آوانگاري مي
شوند. اين دقيقاً همان فرايندي است كه در زبان فارسي نيز  ميدار، داراي واك  در محيط واكي يعني بين دو واج واك

گويد كه در محيط واكي (بـين دو واكـه    مي /b/دار ) در مورد انسدادي واك51: 1364طور مثال ثمره ( افتد. به اتفاق مي
نيز در پايان  واك و هاي بي است. در مجاورت همخوان [b]دار  داراي گونه واك دار)، يا بين واكه و يك همخوان واك

. در ] است*bپس از واك نيم واكرفته[ شود و در آغاز واژه و نيز در پايان واژه مي [b8]واژه قبل از سكوت واكرفته 
  به صورت زير نشان دهيم. بودي، سبز و لبوهاي  را در واژه چاكنايتوانيم گسترش بعد كشش  زبان فارسي مي

  ج. بودي          ب. لبو        الف. سبز
[ s         a  .  b            z ] [ l            a  .   b        u  ] [ b*   u  .    d        i  ]

GW       GT              GW 
 

GT         GT            GT         GT           GT 

  سيهاي فار در واژه چاكناينمايش گسترش بعد كشش  )9شكل 

از  سبزو  لبو / درbو / بودي در /d/دار  انسدادي واك / در آغاز واژه نيم واكرفته،b/ ،گونه كه مشخص است همان
در محيط  /d/مين دليل است كه انسدادي ه د و بهنكن داري دريافت مي كه بر واكه حاكم است واك چاكنايبعد كشش 

قـانون  بر اسـاس   ،/ واكرفتگي كامل داردbكه انسدادي / حبسند هايي مان دار است. اما در واژه واكي داراي گونة واك
هاسـت (هـر وقـت كـه      تقويت اجباري در مورد طبقة سايشـي  نوعي كهاين قانون  براساسقابل توجيه است.  فاكس

  شود. تقويت مي GWممكن باشد) سايشي با 
  ب. حبس  الف. نصب

[ n         a  .      s   b8 ] [ h          a8  .  b8       s  ] 

 GT      GT     GW GW       GT            Gw 
  هاي فارسي در واژه چاكناينمايش گسترش بعد پهناي  )10شكل 

در سايشي مجاور باشـد كـه    GWدليل حضور بعد به نصبو  حبس/ در bرسد كه واكرفتگي انسدادي / نظر مي به
دمـش  تـوان آن را   شوند، كـه مـي   نزديك مي [ph]واك دميده  ليل به انسدادي بيهمين د دهد، به به آنها كمي دمش مي

 /habs/را بـه سـمت چـپ در     چاكنـاي ناميد. اما نكتة مهم اين است كه اگر گسـترش بعـد پهنـاي     ل و بافتيغيرفعا
مـل  تنها به سمت راست نيست بلكه به سـمت چـپ نيـز ع    GWبپذيريم، جهت سرايت هيئت [گسترده] در زير بعد

دهد. تنها در  داري خود را به آن گسترش نمي واك واك سايشي بي دليل مجاورت انسدادي با همخوان كند. واكه به مي
دار در آغاز  توانيم واكرفتگي كامل آن را توجيه كنيم. اما نكتة مهم اين است كه انسدادي واك اين صورت است كه مي

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

  77                                                                           اي نجرهشناسي ح داري و دمش در زبان فارسي براساس نظرية واج واك
 

واكرفته  گونه نيم رسد واج نظر مي  ماند. به اي نامشخص باقي مي حنجرهواكرفته است و از نظر مشخصة  و پايان هجا نيم
واكرفتگي آغاز هجـا متفـاوت اسـت     واكرفتگي پايان هجا با نيم شود. اما نيم در جايگاه قبل و بعد از سكوت ظاهر مي

قبـل   GT گر بعدانسدادي واجي قرار دارد كه از نظر بعد حنجره مشخص شده است. ا چون در پايان هجا، قبل از آن
گردد  دار مي داري خود را به آن گسترش مي دهد و در نتيجه بخش اول بست انسدادي واك از آن باشد مشخصة واك

رسـد بهتـر اسـت در چنـين مـواقعي آن را       نظـر مـي   شود. بنابراين بـه  واك مي و بخش دوم آن تحت تأثير سكوت بي
  نيم واكرفته. بناميم نهدار  واك نيم

  جلب ب. چوب الف.
 [ tʃ         u8            b * ] [ dƷ º          a        l      b* ] 

 
 

       GW    GT 
 

GW        GT       GT 

]سفت[          ]گسترده[  ]           سفت]   [شل[ 
  

  جلب و چوبهاي فارسي  در واژه چاكناينمايش گسترش بعد كشش  )11شكل 

دار در آغاز واژه قرار بگيرد تحت تأثير سكوت بخش اول آن واك ندارد و بخش آخـر آن   وقتي انسدادي واك اما
ترتيب نقـش سـكوت در عـدم توليـد كامـل واك بسـيار مهـم اسـت. اگرچـه در ايـن نظريـه             شود. بدين مي دار واك
لحـاظ آوايـي چـون     شود ولـي بـه   اي نمايش داده مي صورت مشخص نشدن بعد حنجره واكرفتگي در آغاز هجا به نيم
توان نتيجه گرفت كـه حتـي    كنند، مي ها در هنگام توليد يك آوا براي توليد آواي بعدي خود را آماده مي دانيم اندام مي

را در زبـان   /b/توانـد بخـش انتهـايي واج     وجود دارد كه مي GT در آغاز واژه نيز نوعي گسترش به سمت چپ بعد
  استفاده كنيم: الف از نمودار بجاي نمودار  . بنابراين منطقي است كه بهدار كند فارسي نيم واك
 برو.ب  . بروالف

[ b *          o    .      r       o ] [ b8           o   .   r        o] 
 
 

 GT        GT      GT     
  

 
 

             GT   GT  Gw 

  دار و سمت چپ واكرفته) واك هاي برو (سمت راست نيم در واژه چاكناي نمايش گسترش بعد كشش )12شكل 

  ترتيب كـه اگـر همخـوان    ) به آن اشاره كرده است رابطة بين تكيه و دمش است. بدين1364نكته جالبي كه ثمره (
توانـد   يواك داراي دمش كامل است. امـا چـه هيئتـي مـ     بر باشد آن انسدادي بي واك در آغاز هجاي تكيه انسدادي بي

تكيه باشد؟ در واقع رابطة بين تكيه و دمش با چـه   دميدگي در هجاي بي بر و نيم ول دميدگي در آغاز هجاي تكيهؤمس
جنبـة واجـي دارد كـه بـا دو هيئـت [شـل] و [سـفت] پـر          GTبعد  ،گفتيم كه در رساها گردد؟ قبالً هيئتي برقرار مي

شود. ويژگي هيئت [شـل] ايـن اسـت كـه      و در زير آن درج مي طوري كه اولي پيش فرض اين بعد است شود؛ به مي
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هـا زيروبمـي پـايين توليـد      داري و در واكه هاي گرفته موجب واك هاي صوتي كشش كمتري دارند و در همخوان تار
داري  هاي صوتي همراه بوده، در رساها موجب واك تاركند. اما ويژگي هيئت [سفت] اين است كه با كشش بيشتر  مي

كه تكيه در زبان  ). از آنجايي2003و اورسون و سالمونز  1971كند (هله و استيونز ها زيروبمي باال ايجاد مي واكهو در 
توان نتيجه گرفـت كـه در هجاهـاي     ) مي115: 1377سپنتا  ؛124: 1356فارسي از جنس زيروبمي است (حق شناس 

  شود. شل] پر ميتكيه با هيئت [ و در هجاهاي بي با هيئت [سفت] GTبر بعد تكيه
 

  ب. سپر  الف. سپري
[ s          e  .        ph            a8    .     r         i ] [ s          e         . ph           a8          r  ]

   GW    GT      GW         GT        GT       GT    GW   GT      GW         GT       GT 

    ]شل]  [گسترده]     [سفت[  ]  سفت[        ]شل]    [گسترده]     [شل[              ]سفت[       

  )سپريو بي تكيه  سپر هاي هجاي دوم (تكيه بر در به واكه چاكناي) نمايش گسترش بعد كشش 13شكل 

: 1364كند. به طور مثال ثمره ( ن فارسي نيز صدق ميهاي زبا ها گفته شد در مورد سايشي آنچه در مورد انسدادي
دار آن در  گونه واك شرايط مشابهي را ذكر كرده است. واج /z/دار مانند  هاي سايشي واك گونه ) در مورد واج68

واكرفته آن در آغاز  واك و نوع نيم هاي بي گونه واكرفته آن قبل از سكوت و در مجاورت همخوان محيط واكي، واج
(اسم  دزديهاي  توان نمودار واژه اي مي ، بعد از سكوت تشخيص داده شده است. در چارچوب نظرية حنجرهكالم

  صورت زير نشان داد: را بهزرد و  حفظمصدر)، 
  ج. دزدي  ب. حفظ  الف. زرد

[ z*         a            r       
d8 ] 

[ h              e8             f      z˳  
] 

[ d*       o         z   . d    i  ]

 
 

             GT      GT 
  

 
 

GW          GT          GW 

 
 

          GT                   GT 

    ]شل]           [سفت[                 ]گسترده]  [سفت]   [گسترده[        ]سفت]   [سفت[       
 

نمودار سمت  داري منفعل، نمودار مياني واكرفتگي و (سمت چپ واك چاكنايسترش بعد كشش نمايش گ )14شكل 
  هاي زبان فارسي) راست نيم واكرفتگي در سايشي

  

همين جهت به جفت  گيرد و به قرار مي GWتحت گسترش ُبعد دو جايگاهي  /z/واج  /hefz/ حفظدر واژه 
  شود. شنيده مي [hefs]اي كه  شود به گونه نزديك مي /s/واك خود  بي
  گيري بندي و نتيجه . جمع5
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هاي دمشي  اي مشخص شد زبان فارسي در رده زبان ها در نظرية واجي حنجره بندي زبان با توجه به معيارهاي رده
است. بـه   GTداري حاصل فرايند گسترش ُبعد  ها دمش ويژگي زير بنايي است و واك گيرد. در اين نوع زبان مي قرار

واك و  هاي بـي  هاي برخي از انسدادي گونه داري بافتي يا غيرفعال است. واج ها واك داري در اين زبان ل واكهمين دلي
دار  هـاي واك  گونـه  هاي زبان فارسي در اين نظريه تحليل شد و مشخص گرديـد كـه واج   دار و همچنين سايشي واك

. نيم واكرفتگي حاصل عدم تعيين بعد خاص داري غيرفعال است ها در محيط واكي حاصل واك ها و سايشي انسدادي
  و سكوت باشد. GWتواند حاصل گسترش بعد  و واكرفتگي مي

هـاي گرفتـه موجـب     هـا در همخـوان   واكـه  GTبعـد   تكيه گسترش هيئت [شل] گونه كه ديديم در هجاهاي بي همان
 GTبعد  ي تك هجايي) هيئت [سفت]ها دار و واژه ها (در هجاهاي تكيه شود و در رساها و واكه داري منفعل مي واك

اي تعيـين   دار در آغـاز واژه از نظـر مشخصـة حنجـره     هاي انسدادي و سايشـي واك  داري است. همخوان مسئول واك
  و هيئت [سفت] به معني نيم واكرفتگي در زبان فارسي است. GTبعد  شوند و اين عدم تعيين و گسترش نمي

  
 كتابنامه

، اي گفتار ازنمايي آوايي و واجي زبان فارسي و كاربرد آن در زبان شناسي رايانهب) 1374خان، محمود ( جن بي
  شناسي. نامه دكتري دانشگاه تهران: دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه زبان پايان

هاي انسدادي  ) در همخوانVOT( نقش تمايزي مدت شروع واك") 1387خان، محمود و نوربخش، ماندانا ( جن بي
 .353-373 ها و متون : مجموعه مقاالت نخستين همايش ملي زبان شناسي، كتيبه. "فارسي معيارآغازين 

  تهران: مركز نشر دانشگاهي. .آواشناسي زبان فارسي، آواها و ساخت آوايي هجا) 1364ثمره، يداله (
  ، تهران: آگه.آواشناسي) 1369حق شناس، محمد علي (

  ، اصفهان: گلها.زبان فارسي آواشناسي فيزيكي) 1377سپنتا، ساسان (
نامه كارشناسي  . پايانهاي انسدادي غيرانتهايي در زبان فارسي بررسي آكوستيكي همخوان) 1388شيخ فرشي، نوشين (

 ارشد گروه زبان شناسي دانشگاه اصفهان.

مين كارگاه دو. "هاي فارسي شناختي محل توليد انسدادي تقابل صوت ") 1385خان، محمود ( جن بي صادقي، وحيد و
 .299-309: پژوهشي زبان فارسي و رايانه

، مجله زبان و زبان شناسي."هاي فارسي واكي انسدادي بي -داري تاثير دمش بر تقابل واك ") 1386صادقي، وحيد (
 . 65-81:  6سال سوم، شماره دوم پياپي

خستين كنگره تحقيقات هاي ن مجموعه خطابه، "هاي زبان فارسي مشخصات بستواج ") 1350قريب، معصومه (
  ، جلد اول، تهران.ايراني

هفتمين ، "واك در زبان فارسي دار و بي هاي انسدادي واك شدگي تقابل همخوان خنثي") 1386مدرسي قوامي، گلناز (
  . 441تا  454: همايش زبان شناسي ايران

 تهران: فرهنگ معاصر. ،نظام آوايي زبان : نظريه و تحليل، ترجمه يداله ثمره)  1368هايمن، ال. ام. (
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