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چکیده
در این تحقیق ،پیشبینیهای دو دیدگاه پراکندگی شنیداری درک گفتار و مرکزیشدگی در ارتباط با
تغییر کیفیت واکه در زبان فارسی به محک آزمون گذاشته می شوند .دیدگاه مرکزیشدگی قائل به
همبستگی بین دیرش و کیفیت واکه است .بر اساس این دیدگاه ،هر قدر دیرش یک واکه کوتاهتر شود،
کیفیت آن کاهش یافته و واکه از نواحی کناری به نواحی مرکزی فضای واکهای نزدیکتر میشود .در
مقابل ،دیدگاه پراکندگی شنیداری مدعی است که بین دیرش و کیفیت واکه همبستگی معنادار وجود
ندارد و حتی در صورت کاهش دیرش واکهها در بافتهای زنجیرهای و نوایی مختلف ،شدت تغییرات
کیفی واکهها کم و جهتگیری تغییرات به گونهای نیست که موجب همپوشی قابلمالحظه واکهها با
یکدیگر شود .تغییرات کیفیت واکههای فارسی در موضع فاقد تکیه ،به عنوان یک جایگاه نوایی ضعیف،
با بررسی الگوی تغییرات دیرش و فرکانس سازههای  F1و  F2مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد
که بر خالف پیشبینیهای دیدگاه مرکزیشدگی بین کاهش دیرش و کاهش کیفیت واکه در زبان
فارسی همبستگی قوی وجود ندارد .با وجودی که دیرش واکهها در موضع فاقد تکیه به طور معنادری
کاهش مییابد ولی کیفیت واکهها اغلب ثابت است و واکهها ،بر خالف پیشبینیهای این دیدگاه ،به
سمت نواحی مرکزی فضای واکهای متمایل نمیشوند .در مقابل ،نتایج به دست آمده با دیدگاه
پراکندگی شنیداری مطابقت دارد .همانگونه که این دیدگاه پیشبینی میکند تغییرات کیفیت واکهها در
زبان فارسی محدود به جایگاه اولیه واکهها در فضای واکهای است .بر این اساس ،زبان فارسی به لحاظ
رده شناسی الگوی واجی تکیه واژگانی جزء زبانهایی است که در آنها فرایند کاهش واکهای وجود ندارد.
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واژههای کلیدی :کیفیت واکه ،فضای واکهای ،تکیه ،مرکزیشدگی ،پراکندگی شنیداری

 مقدمهنظام واکهای زبان فارسی شامل شش واکه ساده است که بر اساس سه ارزش سطح
ارتفاع زبان و دو ارزش پیشین-پسین از یکدیگر متمایز میشوند .از نظر پارامتر سطح
ارتفاع زبان ،واکهها به سه سطح افراشته ( ،) ،نیمه افراشته ( ) ،و افتاده
( ) ،و از نظر پارامتر پیشین-پسین ،واکهها به دو طبقه پیشین ( ) ، ،و
پسین ( ) ، ،دستهبندی میشوند .این واکهها در فضای آکوستیکی از طریق
فرکانس سازههای  F1و  F2از یکدیگر متمایز می شوند .فرکانس  F1همبسته
آکوستیکی سطح ارتفاع زبان و فرکانس  F2همبسته آکوستیکی پیشین-پسین بودن
است.
واکهها نیز همانند همخوانها در بافتهای زنجیرهای و نوایی مختلف دستخوش
تغییر آوایی میشوند .از جمله این تغییرات ،خیشومیشدگی ،کشیدگی و لبیشدگی
است .اما یکی دیگر از مهمترین تغییرات آوایی واکهها ،تغییر کیفیت آنها است .تغییر
کیفیت یک واکه ،به معنای تغییر ساخت فرکانسی سازهها و جابجایی واکه در فضای
واکهای است .این وضعیت زمانی روی میدهد که اندامهای گویایی به هدف تولیدی
مورد نظر برای تولید واکه نمیرسند (فلمینگ135 :1889 ،6؛ موشامر 1و گنگ:1880 ،3
.)660
توصیفهای سنتی و برداشتگرایانه از تغییرات واکهای در زبان فارسی نشان داده
است که واکهها در زبان فارسی در برخی بافتهای نوایی همچون بافت فاقد تکیه یا
گفتار سریع کاهش مییابند که این کاهش به صورت تغییر الگوی دیرش ،واکسازی یا
کیفیت واکه است (ثمره6411 ،؛ الزار .)6441 ،9ثمره ( )6411اشاره کرده است که
کیفیت واکه در زبان فارسی در بافت فاقد تکیه به درجات مختلف از واکرفتگی تا کاهش
دامنه یا دیرش تغییر میکند .الزار ( )6441نشان داده است که کیفیت واکه در زبان
فارسی در گفتار محاورهای کاهش مییابد و میزان کاهش واکهای بسته به عواملی مانند
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جایگاه و اکه در سطح کلمه ،ساخت هجایی و بافت همخوانیِ مجاور متغیر است .نکته
مهمتر این که وی واکههای کوتاه ( ) ، ،و بلند ( ) ، ،زبان فارسی را
از یکدیگر متمایز و چنین بحث کرده است که واکههای بلند ،کیفیتی ثابت و غیر قابل
تغییر داشته و در برابر کاهش واکهای مقاوم هستند ولی واکههای کوتاه ،کیفیتی ناپایدار
و تغییرپذیر داشته و در این فرایند شرکت فعّال دارند (الزار .)61 :6441 ،برخی
مطالعات ،تغییرات کیفی واکهها را در چارچوب الگوهای هماهنگی واکهای بررسی کرده
اند .شیخسنگ تجن و بیجنخان ( )6304با بررسی آزمایشگاهی الگوی تغییرات
فرکانسی سازههای واکه  در مجاورت واکه  به این نتیجه رسیدند که کیفیت واکه
 تحت تأثیر فرایند هماهنگی واکهای به صورت مقولهای با واکه  مجاور همگون
میشود .بیجنخان ( )6341برخی الگوهای هماهنگی واکهای را در زبان فارسی بر
اساس فاصله آکوستیکی بین واکهها در فضای واکهای زبان فارسی ،تبیین کرده و نشان
داده است که هر قدر فاصله آکوستیکی بین دو واکه در فضای واکهای کمتر باشد،
احتمال وقوع الگوهای هماهنگی بین آنها بیشتر است.
کاهش واکهای در زبان فارسی ،مستقل از بافت هماهنگی واکهای ،به عنوان یک
پدیده آوایی نیز مورد بررسی قرار گرفته است .مدرسی قوامی ( )6341در یک مطالعه
آزمایشگاهی ،تأثیر تکیه بر دیرش و ویژگیهای کیفی واکههای سادۀ فارسی را در هجای
بازِ تکیهبر و بیتکیۀ به لحاظ صوتشناختی بررسی کرده و نشان داده است که دیرش
واکه در هجای بازِ بیتکیه کاهش مییابد ،اما فضای واکهای نهتنها کوچکتر و مرکزیتر
نمیشود ،بلکه نسبت به حالت تکیهبر گستردهتر نیز میشود .همچنین ،نگارنده در
مشاهدات اولیه خود (صادقی )6349 ،با بررسی آوایی کاهش واکهای در زبان فارسی
6
دریافت که دادههای کاهش واکهای در زبان فارسی با دیدگاه پراکندگی شنیداری گفتار
بیش از دیدگاه مرکزیشدگی 1مطابقت دارند .نتایج حاصل از بررسی الگوی تغییرات
فرکانس سازههای  F1و  F2واکهها در موضع فاقد تکیه نشان داد تغییرات فرکانسی
سازهها تا حد زیادی وابسته به نوع واکه است .بیشتر واکهها تغییرات فرکانسی کمی
دارند و تنها واکه  با تغییر الگوی تکیه به سمت نواحی مرکزی فضای واکهای متمایل
میشود .همچنین ،نشان داده شد که کیفیت واکهها نسبت به بافت همخوانی مقاوم
1. Dispersion theory of speech perception
2. Centralization
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است و دیدگاه کاهش بافتی در مورد تغییرات کاهشی واکهها در زبان فارسی پیشبینی
درستی به دست نمیدهد در تحقیق حاضر با طرح سواالت و فرضیههای جدید و ارائه
تحلیلهای تازهتر ،پیشبینیهای دو دیدگاه مرکزیشدگی و پراکندگی شنیداری گفتار
را در ارتباط با تغییرات کیفیت واکه در زبان فارسی بررسی میکنیم .هدف از انجام
پژوهش حاضر ،تبیین تغییرات کاهشی واکهها در زبان فارسی در چارچوب دو دیدگاه
مرکزیشدگی و پراکندگی شنیداری گفتار است .به طور کلی بر اساس دیدگاه مرکزی-
شدگی ،فرض بر آن است که کیفیت واکهها در زبان فارسی در بافت فاقد تکیه به
صورت تابعی از کاهش دیرش واکهها به طور قابلمالحظهای تغییر میکند و این تغییر
باعث کوچکتر شدن فضای واکهای به سمت نواحی مرکزی میشود .در مقابل با توجه به
پیشبینیهای دیدگاه پراکندگی شنیداری گفتار ،انتظار داریم حتی با وجود کاهش
دیرش واکهها در جایگاه فاقد تکیه ،کیفیت آنها ثبات قابلمالحظهای داشته باشد .در
تحقیق حاضر با مطالعه آزمایشگاهی تغییرات آوایی کیفیت واکهها در هجاهای فاقد
تکیه در زبان فارسی پیشبینیهای دو دیدگاه مرکزیشدگی و پراکندگی شنیداری
گفتار را در رابطه کاهش واکهای به محک آزمایش میگذاریم .در ادامه دو بخش دیگر
ارائه میشود .ابتدا دیدگاههای دو نظریه مرکزیشدگی و پراکندگی شنیداری گفتار
درباره ساختار فضای واکهای و کاهش کیفیت واکه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
سپس ،کیفیت واکههای فارسی در دو موضع تکیهبر و بدون تکیه به شیوه آزمایشگاهی
با یکدیگر مقایسه و تغییرات کیفی واکهها با توجه به پیشبینیهای دیدگاههای مورد
نظر مورد بحث قرار خواهند گرفت.
 -6مالحظات نظری :نظریه پراکندگی شنیداری و نظریه مرکزیشدگی
نظریه پراکندگی شنیداری درک گفتار و مرکزیشدگی ،دو دیدگاه نظری متفاوت درباره
الگوی توزیع واکهها در فضای واکهای هستند .نظریه پراکندگی شنیداری ادعا میکند
که نظام واجی زبان بشری بر مبنای اصل تقابل شنیداری بیشینه شکل میگیرد به این
معنی که توزیع واجها در فضای آوایی یک زبان به گونهای صورت میگیرد که تقابل
شنیداری آنها با یکدیگر به حداکثر میزان ممکن برسد (لیلینکرنتس 6و لیندبالم،1
1. Liljencrantz, J.
2.Lindblom, B.
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098 :6411؛ لیندبالم و انگسترند680 :6404 ،6؛ لیندبالم .)985 :6404 ،بر اساس این
نظریه ،نظامهای واکهای زبانهای بشری تمایل دارند از سطح تمامی فضای آکوستکی
موجود برای ایجاد تمایز شنیداری بیشینه استفاده کنند .این نظریه درباره نحوه انتخاب
مدخلهای واکهای اغلب پیشبینیهای درستی به دست داده است .نظامهای سهواکهای
معموالً از واکههای   ،و  ساخته میشوند؛ نظامهای پنجواکهای از واکههای ،
  ، ،وتشکیل میشوند و غیره (بردلو .)6445 ،1در این نظریه ،ابعاد کلی
فضای واکهای به تعداد واکهها در مدخل واکهای بستگی داد .توزیع واکهها نیز به همین
ترتیب با توجه به تعداد واکهها یا میزان تراکم فضای واکهای مشخص میشود (بردلو،
 .)6445به عالوه ،بین فضاهای واکهای بزرگ و متراکم (با تعداد واکههای زیاد) و
فضاهای واکهای کوچک و باز (با تعداد واکههای کم) یک رابطه نظاممند وجود دارد به
این معنی که فضاهای بزرگتر از طریق گسترش فضاهای کوچکتر ساخته میشوند
(دیسنت6403 ،3؛ لیلینکرنتس و لندبالم6411 ،؛ بردلو .)6461 :6445 ،فرض اساسی
نظریه پراکندگی شنیداری در ارتباط با تغییرات آوایی واکهها این است که میزان
تغییرات واکهای محدود است و جابجایی واکهها در فضای واکهای به حدی نیست که
باعث همپوشی قابل مالحظه واکهها با یکدیگر شود .این در حقیقت به معنی آن است
که زبانها به اندازه مدخل واکهای خود از فضای واکهای استفاده میکنند (کیتینگ،9
643 :6409؛ موشامر و گنگ .)664 :1880 ،بر این اساس ،پیشبینی دیدگاه پراکندگی
شنیداری در ارتباط با تغییرات کیفی واکهها در زبان فارسی زمانی معتبر خواهد بود که
تغییرات سازههای فرکانسی واکهها در بافت فاقد تکیه نسبت به بافت تکیهبر تفاوت
معناداری نداشته باشند .به عالوه ،بر مبنای پیشبینیهای این دیدگاه انتظار داریم
تغییرات دیرشی واکهها مستقل از تغییرات کیفی آنها باشد و حتی در صورت تغییرات
دیرشی واکهها در بافت فاقد تکیه ،الگوی فرکانسی سازهها ،ثبات قابلمالحظهای داشته
باشند .در مقابلِ این نظریه ،دیدگاه مرکزیشدگی قرار دارد که ادعا میکند ابعاد کلی
فضای واکهای در جایگاههای نوایی ضعیف یا برخی بافتهای آوایی ،با گرایش واکهها به
سمت نواحی مرکزی به طور قابل مالحظهای کوجکتر میشود (موشامر و گنگ:1880 ،
1. Engstrand, O.
2. Bradlow, A.
3. Disnet, S.
4. Keating, P.
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 .)660این دیدگاه ،کاهش فعالیت یک الگوی واکهای را تابعی از کاهش دیرش واکه در
جایگاههای نوایی ضعیف میداند (لندبالم .)6411 ،بر این اساس وقتی دیرش یک واکه
در اثر عوامل نوایی مختلف از جمله نبودِ تکیه یا افزایش سرعت گفتار و غیره کاهش
مییابد ،اندامهای گویایی با توجه به محدودیت زمانی ایجاد شده ،به هدف واکهای مورد
نظر نمی رسند و به این ترتیب کیفیت واکه از هدف تولیدی اصلی خود فاصله میگیرد
(لیندبالم6111 :6413 ،؛ لیندبالم و مون6400 ،؛ موشامر و گنگ .)660 :1880 ،این
دیدگاه ،بر خالف نظریه پراکندگی شنیداری ،مدعی است که زبانها صرف نظر از اندازه
مدخل واکهای خود میتوانند از سطح تمامی فضای آکوستیکی موجود استفاده کنند.
تغییرات ،محدود به فضایی کوچک در اطراف یک واکه نیست و واکهها به درجات
مختلف از هدف اصلی خود دور و به سوی نواحی مرکزی فضای واکهای گرایش مییابند
(موشامر و گنگ .)660 :1880 ،پیامد این مرکزیشدگی ،همپوشی قابلمالحظه واکهها
در فضای واکهای و کاهش تقابل آکوستیکی-شنیداری آنها با یکدیگر است (بردلو،
6461 :6445؛ فوراکیس ،6باتینیس 1و کاتساتی31 :6444 ،3؛ دالتره.)69 :6414 ،9
بنابراین با توجه به پیشبینیهای دیدگاه مرکزیشدگی انتظار داریم با کاهش دیرش
واکهها ،کیفیت آنها نیز دستخوش تغییر شود؛ یعنی بین تغییرات دیرشی و فرکانسی
واکهها همبستگی قوی وجود داشته باشد .به عالوه ،این دیدگاه پیشبینی میکند که
شدت تغییرات واکهای زیاد است طوری که فضای واکهای با کاهش سطح ارتفاع واکه-
های افراشته و افزایش سطخ ارتفاع واکههای افتاده و همچنین گرایش واکهها از کنارهها
به سمت نواحی مرکزی ،به طور قابل مالحظهای کوچکتر میشود.
 -3آزمایش تولیدی
 -3داده ها و روش انجام آزمایش
دو گروه کلمه با ساخت هجاییِ  CV(C).CVCشامل توالی آوایی  TVTبه عنوان
دادههای آزمایش انتخاب شدند به طوری که  Tیکی از انسدادیهای تیغهای  یا ،

1. Fourakis, M.
2. Botinis, A.
3. Katsati, M.
4. Delattere, P.
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سایشیهای لثوی  و  و لثوی-کامی  و  و  Vیکی از شش واکه زبان فارسی
  ، ، ، ،و  را شامل میشدند .این کلمات بخشی از دادههای مطالعه
آزمایشگاهی قبلی نگارنده درباره کاهش واکهای در زبان فارسی بودند .در گروه اول
کلمات ،توالیهای آواییِ هدف در هجای پایانی (هجای دوم) و جایگاه تکیهبر
() ،CV(C).CVCمانند «رشید»  و «اسید»  و در گروه دوم در
هجای اول و جایگاه فاقد تکیه ) ،(CVC.CVCمانند «زیستن»  و «تسمه»
 قرار داشتند .به ازای هر یک از شش واکه زبان فارسی در هر گروه دو کلمه
انتخاب شد .کلماتِ انتخابشده همگی کلمات طبیعی زبان فارسی بودند .کلمات ،سپس
درون جمله حاملِ «او  ............گفت» قرار داده شده و جمالت حاصل بر روی صفحه
نمایشگر کامپیوتر به خط فارسی برای آزمودنیها نمایش داده شد .از  68گویشورِ مرد
با دامنه سنی  10-64سال خواسته شد جمالت را هر کدام  1بار تولید کنند .به این
ترتیب ،تعداد کلِ دادههای آزمایش 908 ،داده بود (( 1واکه) × ( 1تکیه) × ( 1کلمه)
× ( 68گویشور) × ( 1تکرار)) .دادهها با استفاده از میکروفون شور 6مدل  SM58با
پاسخ بسامدی  58تا  65888هرتز بر روی کارت صوتی کریتیو 1مدل ساند بالستر5.1 3
 X-Fiیک کامپیوتر شخصی در یک اتاق آرام ضبط شدند.
 6-3اندازهگیری
برای ضبط دیجیتالی دادههای آزمایش ،از نرخ نمونهبرداری 66858هرتز و فیلتر پایین-
5
گذرِ 9/09کیلوهرتز استفاده شد .تجزیه و تحلیل عالمت آوایی توسط نرم افزار پِرَت
مدل ( 521261بورزما 1و وینینک )1868 ،1انجام شد .مقادیر دیرش و فرکانسهای اول و
و دومِ واکههای هدف اندازهگیری شدند .دیرش واکه از اولین تناوب چاکنایی پس از

1. Shure
2. Creative
3. Sound blaster
4. Low-pass filter
5.Praat
6. Boresma, P.
7. Weenink, D.
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رهش همخوان آغازی تا پایان ارتعاش تارآواها پیش از همخوان گرفتهِ بعد محاسبه شد.
برای

شکل  :6مقادیر اختالف فرکانس ( F2-F1هرتز) واکههای بلند (باال) و کوتاه (پایین) زبان
فارسی به صورت تابعی از دیرش واکه برای واکههای تکیهبر (دایره) و بدون تکیه (مربع)

اندازهگیریِ فرکانس سازهها جهت تعیین تغییراتِ کیفیتِ واکهها (کاهش واکهای)،
سیگنال آوایی به  68ضریب 6الپیسی( 1الپیسی با ده فیلتر) با طول پنجرهِ  15میلی-
ثانیه و گام زمانیِ  5میلیثانیه بین پنجرهها تجزیه شد که با ترکیب این ضرایب به
صورت جفتهای بازخوانیِ مرکب  5قله طیفی به دست آمد .معیار اندازهگیریِ فرکانس
سازهها (و همچنین شدت انرژی) ،لحظه به حداکثر رسیدن فرکانس  F1در نظر گرفته
شد .پس از اندازهگیری فرکانس سازهها بر روی منحنیِ الپیسی ،قویترین همسازِ هر
سازه ،بر روی طیفِ فرکانسی تبدیل فوریه 3تعیین و اندازهگیری شد و اگر بین دو
محاسبه به اندازه  ±6همساز ،فاصله وجود داشت ،ضرایب الپیسی و اگر فاصله زیادتر
بود ،مقادیر تبدیل فوریه ،معیار محاسبه آماری قرار گرفتند.
1 .coeficient
)2 .LPC (linear predictive coding
3 .Fast Fourier Transform
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برای تحلیل آماری دادهها از دو آزمون آماری رگرسیون و  tدو گروه مستقل استفاده
شد .آزمون تحلیل رگرسیون برای تعیین همستگی بین دو متغیر فرکانسهای سازهای و
دیرش واکه و آزمون  tبرای تعیین معنادار بودن اثر تکیه بر تغییرات فرکانسی سازه ها
مورد استفاده قرار گرفت.
 - 3-3نتایج
 - -3-3اثر دیرش واکه
مطالعات انجام شده بر روی کاهش واکهای در زبانهای مختلف نشان داده است که بین
دیرش و کیفیت واکه همبستگی معنیداری وجود دارد :هر قدر دیرش واکه کوتاهتر
شود ،کیفیت واکه ضعیفتر شده و واکه از جایگاه صلی خود در فضای واکهای دورتر
میشود (لیندبالم6111 :6413 ،؛ لیندبالم و مون ،6400 ،برای انگلیسی؛ موشامر و
گنگ ،660 :1880 ،برای آلمانی؛ نورد ،6401 ،6برای سوئدی) .اگر این فرض درست
باشد ،انتظار داریم با کاهش (یا افزایش) دیرش واکه ،فرکانسهای  F1و  F2به طور
معنیداری تغییر کند .شکل  6مقادیر اختالف فرکانس ( F2-F1هرتز) (این پارامتر
همبسته آکوستیکی کیفیت واکه در نظر گرفته شده است) واکههای بلند (باال) و کوتاه
(پایین) زبان فارسی را به صورت تابعی از دیرش واکه برای واکههای تکیهبر (دایره) و
بدون تکیه (مربع) نشان میدهد .چنانکه مشاهده میشود میزان همبستگی دو عامل
 F2-F1و دیرش برای واکههای مختلف بسته به نوع واکه و الگوی تکیه متفاوت است.
برای واکههای   ،و  مقادیر ضریب همبستگی در هر دو موضع تکیهبر و بدون
تکیه به طور قابلمالحظهای پایین است .ضرایب به دست آمده برای هیچ یک از این
واکهها در سطح  α= 8/886معنیدار نبود ( ρ=8/63 ،برای تکیهبر و  ρ=8/61برای
بدون تکیه؛  ρ=8/90 ،برای تکیهبر و  ρ=8/831برای بدون تکیه؛ ρ=8/811 ،
برای تکیهبر و  ρ=8/850برای بدون تکیه) .برای واکههای  و  ضرایب همبستگی
در موضع تکیهبر نسبتاً باال و در موضع بدون تکیه پایین است ( ρ>8/886 ،برای
تکیهبر و  ρ=8/13برای بدون تکیه؛ ρ>8/886 ،برای تکیهبر و  ρ=8/66برای بدون
تکیه) و برای واکه  ،بالعکس ،مقدار ضریب برای موضع بدون تکیه تقریباً باال و برای
1. Nord, L.

 /07پژوهشهای زبانی ،سال  ،2شمارۀ  ،6پاییز و زمستان 314

موضع تکیهبر پایین است ( ρ=8/66 ،برای تکیهبر و  ρ>8/886برای بدون تکیه) .با
وجودی که واکههای   ،و  ضرایب همبستگی معنیداری را در یکی از دو
موضع تکیهبر یا بدون تکیه نشان میدهند ،شیب خطوط رگرسیون برای این واکهها از
الگوی یکسانی پیروی نمیکند .برای  و  شیب رگرسیون منفی است ،یعنی
مقادیر اختالف فرکانس  F2-F1با افزایش دیرش واکه کاهش یافته است .ولی برای
واکه  مثبت است یعنی با افزایش دیرش ،مقادیر  F2-F1نیز بیشتر شده است .به
طور کلی این نتایج نشان میدهد که بین دو عامل دیرش و کیفیت واکه در زبان فارسی
همبستگی قوی وجود ندارد .ای ن رابطه وابسته به واکه یا الکوی تکیه است و قادر نیست
به طور منظم و مستقل از نوع واکه یا الگوی تکیه ،نظام واکهای زبان فارسی را توصیف
کند .بنابراین دیرش واکه در زبان فارسی بر خالف انکلیسی ،آلمانی و سوئدی ،عاملی
قوی و معتبر برای پیشبینی کیفیت واکه نیست.
ذکر چند نکته دیگر در رابطه با این شکل ضروری به نظر میرسد .اول این که
مقادیر  F2-F1واکههای تکیهبر و بدون تکیه بر روی محور  Xدر دو ناحیه نسبتاً مجزا
توزیع شدهاند .مقادیر واکههای تکیهبر در نواحی با دیرش بیشتر و مقادیر واکههای بدون
تکیه در نواحی با دیرش کمتر ظاهر شدهاند .این واقعیت بیانگر اثر تکیه بر دیرش واکه
است .نتایج آماری این مشاهدات را تأیید کرد .نتایج آزمونهای آماری  tدو گروه مستقل
نشان داد که اختالف دیرش تمامی واکهها در دو موضع تکیهبر و بدون تکیه با یکدیگر
معنیدار است (تمامی مقایسهها .)ρ>8/886 ،دوم آن که الگوی توزیع مقادیر بر روی
محور  yبرای واکههای تکیه بر و بدون تکیه بسته به نوع واکه متفاوت است .برای واکه
 و تا حدودی واکه  مقادیر اختالف فرکانس  F2-F1برای واکههای بدون تکیه
بیشتر از واکههای تکیهبر است .ولی برای دیگر واکهها ،تکیه اثر قابلمالحظهای را بر
روی الگوی توزیع مقادیر نشان نمیدهد .سوم آن که مطابق انتظار ،دیرش واکههای
کوتاه در هر دو موضع تکیهبر و بدون تکیه از واکههای بلند به طور قابلمالحظهای
بیشتر است .نتایج آزمونهای آماری  tدو گروه مستقل نشان داد که اختالف دیرش
واکههای کوتاه و بلند در تمامی مقایسهها در سطح  ρ>8/886معنیدار است .با این
وجود ،توزیع مقادیر  F2-F1تفاوت قابلمالحظه و منظمی را بین واکههای کوتاه و بلند
نشان نمیدهد .در بخش بعد این نتایج را بیشتر بررسی خواهیم کرد.
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 - 6-3-3اثر تکیه
مشاهدات اولیه (شکل  )6نشان داد که اثر تکیه بر الگوی توزیع فرکانسها وابسته به
واکه است .در این بخش اثر این عامل را به تفصیل مورد بررسی قرار میدهیم.

شکل  :1مقادیر فرکانسهای  F1× F2واکههای بلند (باال) و کوتاه (پایین) زبان فارسی در دو
موضع تکیهبر و بدون تکیه

شکل  1مقادیر فرکانسهای  F1و  )F1× F2( F2واکههای بلند (باال) و کوتاه (پایین)
فارسی را به صورت تابعی از الگوی تکیه برای هر واکه به طور جداگانه نشان میدهد
(موضع تکیهبر با عالمت دایره و موضع بدون تکیه با عالمت مربع مشخص شدهاند).
برای واکه  تجمع مقادیر بر روی فرکانسهای پایینترِ ( F1ناحیه فرکانسی -115
 315هرتز) در موضع بدون تکیه به طور نسبی از موضع تکیهبر بیشتر است که نشان
میدهد  F1این واکه در موضع بدون تکیه در اثر افزایش سطح ارتفاع بدنه زبان تا
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حدودی کاهش مییابد  F2 .تفاوت چندان محسوسی را نشان نمیدهد هر چند به
نظر می رسد توزیع مقادیر بر روی فرکانسهای پایینترِ  1388-1188( F2هرتز) در
موضع بدون تکیه تا حدودی از موضع تکیهبر بیشتر است .نتایج آزمونهای آماری  tدو
گروه مستقل نشان داد اختالف فرکانس سازههای  F1و  F2برای این واکه در موضع
تکیهبر و بدون تکیه معنیدار نیست (t=1/91)ρ=8/81( ،F1؛ .)t=6/19)ρ=8/11( ،F2
 نیز همانند ] [iتجمع بیشتری را بر روی فرکانسهای پایینتر  F1در موضع بدون
تکیه نشان میدهد و تفاوت مقادیر از نظر  F2چندان محسوس به نظر نمیرسد .بیشتر
مقادیر  F2این واکه در هر دو موضع تکیهبر و بدون تکیه بر روی نواحی فرکانسی -438
 6888هرتز تجمع یافتهاند .نتایج آزمونهای آماری  tدو گروه مستقل نشان داد که
تغییرات هیچ یک از فرکانسهای  F1و  F2برای این واکه معنیدار نیست (،F1
(t=1/13)ρ=8/861؛  .)t=-6/33)ρ=8/10( ،F2همین الگو برای واکههای  و
نیز تکرار شده است .برای  مقادیر  F1در موضع تکیهبر بر روی فرکانسهای -558
 158هرتز تجمع یافته اند در حالی که تجمع مقادیر برای موضع بدون تکیه بر روی
محدوده فرکانسی  558-958هرتز است  F2 .در هر دو موضع تکیهبر و بدون تکیه
بر روی فرکانسهای  6688-6898هرتز توزیع شدهاند هرچند توزیع مقادیر بر روی
فرکانسهای پایینتر از  6888هرتز برای موضع بدون تکیه بیشتر از موضع تکیهبر است.
این مشاهدات نشان میدهد   F1در موضع بدون تکیه با افزایش سطح ارتفاع بدنه
زبان تا حدودی کاهش مییابد ولی  F2تغییرات محسوسی ندارد هر چند به نظر می-
رسد گاه  F2در موضع بدون تکیه با عقب کشیدن بدنه زبان تا حدودی کاهش مییابد
ولی این کاهش ،ناشی از تغییرات درون-فردی یا بینافردی است و نمیتوان آن را به
طور مستقیم به عامل تکیه نسبت داد .برای  نیز تجمع مقادیر  F1در موضع تکیهبر
بر روی فرکانسهای  588-988هرتز است در حالی که در موضع بدون تکیه بیشتر
مقادیر بر روی فرکانسهای  988 -358هرتز توزیع شدهاند .توزیع مقادیر  F2تفاوت
قابلمالحظهای را بین دو موضع تکیهبر و بدون تکیه نشان نمیدهد .پراکندگی مقادیر
 F2در هر دو موضع نسبتاً زیاد (حدود  188هرتز ،بین فرکانسهای  6888-088هرتز)
است و هیچ ناحیه یا محدوده مشخصی از فرکانس  F2تجمع مقادیر را به نفع یکی از
دو موضع تکیهبر یا بدون تکیه نشان نمیدهد .نتایج آزمونهای آماری  tدو گروه مستقل
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نشان داد اختالف فرکانس  F1برای هر دو واکه  و در موضع تکیهبر و بدون
تکیه معنیدار است (t=9/91)ρ>8/886( ،؛  )t=9/15)ρ>8/886( ،ولی
اختالف فرکانس  F2برای هیج یک از این دو واکه معنیدار نیست (،
(t=8/30)ρ=8/16؛ .)t=8/13)ρ=8/59( ،
الگوی توزیع مقادیر برای واکههای  و نسبت به سایر واکهها تا حدودی
متفاوت است .برای هر دو واکه ،توزیع مقادیر فرکانسهای  F1و  F2در دو موضع تکیه-
بر و بدون تکیه در نواحی نسبتاً مجزا صورت گرفته است .برای  تجمع مقادیر F1
در موضع بدون تکیه بر روی فرکانسهای  138-558هرتز و در موضع تکیهبر بر روی
فرکانسهای  158-158هرتز است .مقادیر  F2این واکه در موضع تکیهبر بر روی
فرکانسهای  6958-6388هرتز و در موضع بدون تکیه بر روی فرکانسهای -6558
 6188هرتز توزیع شدهاند .الگوی توزیع مقادیر برای واکه  نیز شبیه به  است با
این تفاوت که همپوشی مقادیر  F2برای  بیشتر از  است .در حالی که مقادیر
  F2در دو موضع تکیهبر و بدون تکیه در محدوده فرکانسی  6158-6158هرتز با
یکدیگر همپوشی دارند ،همپوشی مقادیر  F2برای واکه  بسیار کم است و مقادیر
 F2این واکه در موضع تکیهبر و بدون تکیه تقریباً در نواحی مجزا توزیع شدهاند .بر این
اساس  F1واکههای  و مانند سایر واکهها در موضع بدون تکیه با افزایش سطح
ارتفاع زبان کاهش مییابد .اما آنچه این دو واکه (به ویژه  )را از دیگر واکهها متمایز
میکند ،افزایش فرکانس  F2آنها در موضع بدون تکیه است .نتایج آزمونهای آماری t
دو گروه مستقل نشان داد اختالف فرکانس سازههای  F1و  F2در موضع تکیهبر و بدون
تکیه برای هر دو واکه  و معنیدار است (برای t=5/66)ρ>8/886( ،F1 :؛
،t=-1/14)ρ>8/886( ،F2
(.)t=-1/30)ρ>8/886

برای

:

،F1

(t=3/55)ρ>8/886؛

،F2

 3-3-3فضای آکوستیکی واکههای فارسی
در این بخش با بررسی و مقایسه الگوی توزیع ترکیبی فرکانسهای  F1× F2واکههای
فارسی در دو موضع تکیهبر و بدون تکیه ،تغییرات آوایی کیفیت واکهها را در فضای
آکوستیکی مورد بررسی قرار میدهیم .شکل  3فضای آکوستیکی واکههای فارسی را در
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دو موضع تکیهبر و بدون تکیه به صورت تابعی از میانگین و متوسط دامنه تغییرات
فرکانسهای  F1و  F2نشان میدهد (میانگین مقادیر  F1× F2برای هر واکه با عالمت
آوایی مربوط به آن واکه و متوسط دامنه تغییرات  F1× F2با شکل بیضی مشخص
شدهاند) .پیش از بحث درباره تغییرات کیفیت واکهها ،ابتدا ساختار فضای واکهای زبان
فارسی را با در نظر گرفتن موضع تکیهبر به عنوان جایگاه اصلی تظاهر آوایی واکهها
بررسی میکنیم .چنانکه مالحظه میشود توزیع واکهها در موضع تکیهبر در هر دو بُعد
عمودی ( )F1و افقی ( )F2فضای واکهای ،یک فضای نامتقارن است .در بُعد عمودی،
سطح ارتفاع واکهها در بخش پیشین و پسین فضای واکهای با یکدیگر یکسان نیست.
اگرچه واکههای  و  تقریباً همسطح به نظر میرسند ولی سطح ارتفاع واکههای
پسین  و  به مراتب از واکههای پیشین  و  بیشتر است .در بُعد افقی نیز

شکل  :3فضای آکوستیکی واکههای فارسی در دو موضع تکیهبر و بدون تکیه به صورت تابعی از
میانگین و متوسط دامنه تغییرات فرکانسهای  F1و  .F2میانگین مقادیر  F1× F2برای هر
واکه با عالمت آوایی مربوط به آن واکه و متوسط دامنه تغییرات  F1× F2با شکل بیضی
مشخص شدهاند.
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فاصله بین بخش پیشین و پسین فضای واکهای بسته به سطح ارتفاع زبان به طور قابل-
مالحظه ای با یکدیگر متفاوت است به این صورت که با کاهش ارتفاع زبان فاصله واکهها
به یکدیگر نزدیکتر و در نتیجه فضای واکهای کوچکتر شده است :فاصله  و  با
یکدیگر از  با  و  با  به طور قابلمالحظهای کمتر است .فاصله  با 
نیز از  با  کمتر است .گرچه محدودیتهای فیزیولوژیکی دستگاه گفتار در این
مسئله نقش دارند ،ولی میزان فاصلهها نشاندهنده گرایش واکههای فارسی به صورت
یک ویژگی زبان-خاص به سمت نواحی مرکزی در سطوح پایینتر فضای واکه ای است.
واکه  از ناحیه پیشین فضای واکهای فاصله قابلمالحظهای دارد .اگرچه این واکه،
ویژگی یک واکه مرکزی نمونه ( )F2= 6588را به طور کامل ندارد ،ولی ،به هر حال ،به
ناحیه مرکزی فضای واکهای نزدیکتر از ناحیه پیشین است .این ویژگی در مورد واکه
 مشهودتر است .این واکه تقریباً در مرکز سطح افقی فضای واکهای قرار گرفته است.
بنابراین واکه  و تاحدودی واکه  در فضای آکوستیکی بیش از آنکه یک واکه
پیشین باشند ،یک واکه مرکزی هستند ،هرچند نسبت دادن ویژگی پیشین به این دو
واکه به عنوان یک ویژگی واجی جهت متمایز کردن آنها از واکههای پسینِ  و 
(با توجه به نبود واکههای تمایزدهنده در ناحیه پیشین فضای واکهای) نمیتواند
نادرست باشد .گرایش واکهها به نواحی مرکزی در ناحیه پسین هم اتفاق افتاده است با
این تفاوت که این گرایش تنها واکه افتاده  را تحت تأثیر قرار داده است ضمن آن
که میزان گرایش این واکه به سمت نواحی مرکزی از واکه پیشین ( و  )به
مراتب کمتر است و این واکه همچنان در محدوده ناحیه پسین فضای واکهای قرار دارد.
حال به تغییرات کاهشی واکهها در موضع بدون تکیه میپردازیم .مطابق انتظار ،سه واکه
  ،و  تغییرات چندانی را نسبت به موضع تکیهبر نشان نمیدهند .گرچه
سطح ارتفاع هر سه واکه در موضع بدون تکیه با افزایش نسبی  F1تا حدودی باالتر
آمده است ،ولی این واکهها همچنان با گونههای تکیهبر خود همپوشی قابلمالحظهای
دارند .بنابراین تغییرات کیفی این واکهها محدود به سطح عمودی فضای واکهای ،آنهم
به میزان ناچیز است .هیچ یک از این واکهها تمایلی به جابجایی در سطح افقی و گرایش
به سمت نواحی مرکزی فضای واکهای نشان نمیدهد.
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برای واکه  نیز بیشتر تغییرات در فرکانس  F1و سطح عمودی فضای واکهای
اتفاق افتاده است .البته میزان تغییرات  F1برای این واکه از واکههای   ،و  به
طور قابلمالحظهای بیشتر است .فاصله قابل توجه بیضیهای  از یکدیگر در سطح
عمودی فضای واکهای این واقعیت را به خوبی نشان میدهد  F2 .نیز تغییراتی دارد
ولی همپوشی قابلمالحظه بیضیها در سطح افقی فضای واکهای نشان میدهد که این
تغییرات بسیار ناچیز است .اگر فرکانسهای  F1و  F2واکه مرکزی ] [əرا به ترتیب
برابر با  588و  6588هزتز در نظر بگیریم ،واکه  با افزایش قابلمالحظه ( F1حدود
 638هرتز) در موضع بدون تکیه ،در بُعد عمودی فضای واکهای به واکه مرکزی ][ə
کامالً نزدیک شده است ،ولی با توجه به عدم افزایش فرکانس  ،F2این واکه همچنان در
بخش عقبی فضای واکهای باقی مانده است.
واکههای  و  نیز همانند دیگر واکهها با افزایش  F1تا حدودی در فضای واکهای
باالتر آمدهاند .میزان افزایش  F1این واکهها از واکههای   ،و  بیشتر و از واکه
 کمتر است .نکته مهم در مورد  ،افزایش قابلمالحظه ( F2حدود  188هرتز)
این واکه و جابجایی آن به نواحی مرکزی سطح افقی فضای واکهای است  F2 .نیز
افزایش یافته ولی میزان افزایش آن از  کمتر است ،ضمن آن که این افزایش با توجه
به جایگاه  در فضای واکهای ،این واکه را از نواحی مرکزی دورتر کرده است.
با توجه به این نتایج به طور خالصه میتوان گفت که فرکانس  F1تمامی واکهها در
موضع بدون تکیه کاهش مییابد که شدت این کاهش برای واکههای افراشته و نمیه-
افراشته ،کم و برای واکههای افتاده ،بهویژه واکه  ،زیاد است .این کاهش باعث می-
شود که سطح ارتفاع فضای واکهای در موضع بدون تکیه تا حدودی نسبت به موضع
تکیهبر افزایش یابد .فرکانس  F2نیز در موضع بدون تکیه در بیشتر واکهها (واکههای
  ، ،و  )تغییرات محسوسی ندارد و فقط در واکههای  و  تا حد
متوسط افزایش مییابد.
 -4بحث و نتیجهگیری
نتایج به دست آمده با پیشبینیهای دیدگاه مرکزیشدگی مطابقت ندارد .بر اساس این
دیدگاه ،کاهش واکهای در بافتهای نوایی ضعیف ،تابع کاهش دیرش واکه است (

کیفیت واکه در زبان فارسی :مقولهای پایدار یا تغییرپذیر؟ یک مطالعه موردی بر روی گویشوران مرد 66/

لیندبالم و مون .)6400 ،واکهها در بافت فاقد تکیه به علت کاهش دیرش و نبودِ مدت
زمان کافی به اهداف تولیدی خود نمیرسند .این نارسایی تولیدی باعث میشود فضای
واکهای با گرایش به نواحی مرکزیتر به طور قابلمالحظهای کوچکتر شود .بنابراین این
دیدگاه پیشبینی میکند که کاهش دیرش باعث تغییرات قابلمالحظه در حوزه
فرکانس سیگنال واکهها میشود .نتایج به دست آمده ،بر خالف پیشبینیهای این
دیدگاه ،نشان داد که کاهش دیرش واکه در زبان فارسی لزوماً باعث تغییر الگوی سازه-
های فرکانسی نمیشود .به طور خاص ،نتایج آزمون تحلیل رگرسیون نشان داد بین دو
عامل دیرش و کیفیت واکه در زبان فارسی همبستگی معنیدار وجود ندارد و نمیتوان
بر مبنای میزان دیرش یک واکه ،الگوی کیفی آن را در زبان فارسی پیشبینی کرد .این
نتایج با یافتههای به دست آمده برای زبان انگلیسی (لیندبالم6111 :6413 ،؛ لیندبالم و
مون ،)6400 ،آلمانی (موشامر و گنگ )660 :1880 ،و سوئدی (نورد )6401 ،مطابقت
ندارد .نتایج به دست آمده برای این زبانها نشان داده است که بین دیرش و کیفیت
واکه همبستگی قابلمالحظهای وجود دارد به این صورت که هر قدر دیرش واکه کوتاهتر
شود ،کیفیت واکه ضعیفتر شده و واکه از جایگاه اصلی خود به سمت مرکز فضای واکه-
ای فاصله میگیرد .از سوی دیگر ،دیدگاه مرکزیشدگی پیشبینی درستی از جهت-
گیری تغییرات کیفیت واکه در زبان فارسی به دست نمیدهد ، .تنها واکهای است
که هم در بُعد عمودی و هم در بُعد افقی فضای واکهای به سمت نواحی مرکزی متمایل
میشود .در بُعد عمودیِ فضای واکهای ،تمامی واکهها به جزء  و  با کاهش نسبی
 F1و سطح ارتفاع بدنه زبان تا حدی (هرچند کم) از مرکز فضای واکهای فاصله بیشتری
میگیرند .در بُعد افقی ،نیز تمامی واکهها به جزء  یا تغییرات محسوسی در فرکانس
 F2ندارند (مانند   ، ،و  )یا تغییرات  F2آنها در جهت عکسِ مرکز فضای
واکهای صورت میگیرد (واکه  .)بر این اساس ،نتایج به دست آمده ،یافتههای
مدرسی قوامی ( )6341و صادقی ( )6349را تأیید میکند .مدرسی قوامی ()6341
نشان داده است که دیرش واکهها در جایگاه بدون تکیه به طور معناداری کاهش مییاید
ولی فضای واکهای ،کوچکتر یا مرکزیتر نمیشود .صادقی ( )6349نشان داده است که
میزان تغییرات فرکانسهای  F1و  F2برای بیشتر واکهها در زبان فارسی کم و
غیرمعنادار است ضمن آن که جهت تغییرات نیز متمایل به سمت مرکز فضای واکهای
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نیست .صادقی ( )6349همچنین نشان داده است که دادههای کاهش واکهای در زبان
فارسی از دیدگاه کاهش بافتی تبعیت نمیکند .کاهش بافتی به معنای کاهش قابل-
مالحظه کیفیت واکه در موضع بدون تکیه در اثر هم تولیدی واکه با همخوان مجاور
است .به عالوه ،نتایج به دست آمده ،تفاوت منظم و منسجمی را بین واکههای کوتاه و
بلند فارسی از نظر الگوی تغییرات کیفی نشان نمیدهد .به طور مثال ،در حالی که واکه
کوتاه  و تا حدودی  با تغییر مقادیر فرکانسهای F1و  F2در موضع بدون تکیه
تا حدی در فضای واکهای جابجا میشوند ،واکه کوتاه  جابجایی محسوسی را نشان
نمیدهد؛ یا در حالی که واکه بلند  بیشترین جابجایی عمودی را در بین تمامی
واکهها دارد دو واکه بلند دیگر ،یعنی  و  ،کمتر از سایر واکهها جابجا شدهاند .این
واقعیت نشان میدهد فرض الزار مبنی بر پایداری کیفی واکههای بلند در مقابل
تغییرپذیری واکههای کوتاه فرض معتبری نیست .بلکه به نظر میرسد تغییر کیفیت
واکه در زبان فارسی بیش از آن که به دیرش واکه وابسته باشد ،به جایگاه واکه در فضای
واکهای وابسته است .واکههای افتاده  و  بیشترین میزان کاهش  F1و افزایش
سطح ارتفاع بدنه زبان را در بین تمامی واکهها دارند .به عالوه واکه  تنها واکهای
است که با افزایش قابلمالحظه  F2به مرکز فضای واکهای متمایل میشود .واکه نمیه-
افراشته  نیز با تغییرات نسبی فرکانسهای F1و  F2تا حدی در فضای واکهای
جابجا میشود ولی واکههای افراشته و  در هیچ یک از دو بُعد عمودی و افقی
فضای واکهای جابجایی محسوسی ندارند .در مقابل ،نتایج به دست آمده با دیدگاه
پراکندگی شنیداری درک گفتار مطابقت بیشتری دارد .همانگونه که این دیدگاه پیش-
بینی میکند ،تغییرات کاهش واکهای در جایگاه بدون تکیه در زبان فارسی برای بیشتر
واکهها کم است .به عالوه ،گرچه واکههای  و ( و تا حدودی واکه  )بیشتر از
واکههای دیگر در فضای واکهای جابجا شدهاند ولی این جابجایی باعث همپوشی این
واکهها با واکههای دیگر نشده و این واکهها همچنان فاصله خود را با واکههای دیگر
حفظ کردهاند .از سوی دیگر ،با وجودی که دیرش واکهها در موضع بدون تکیه به طور
قابل مالحظهای کمتر شده است ،ابعاد کلی فضای واکهای در این موضع ،بر خالف
پیشبینی دیدگاه مرکزیشدگی ،کوچکتر نشده است؛ بالعکس ،فاصله آکوستیکی واکهها
با تغییر الگوی تکیه در اغلب موارد حفظ شده است .این واقعیت در هر دو بُعد عمودی و
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افقی فضای واکهای اتفاق افتاده است (شکل .)3این نتایج در حقیقت نشان میدهد که
هر گونه تغییر در فضای واکهای زبان فارسی ،مطابق با نظریه پراکندگی شنیداری ،در
جهت حفظ فواصل واکهها از یکدیگر انجام میشود .به طور خالصه ،دادههای کاهش
واکهای در این تحقیق نشان میدهد که فعالیت اندامهای گویایی برای تولید اهداف
واکهای در بافت بدون تکیه کاهش معناداری ندارند .به بیان دیگر ،شدت کاهش واکهای
در زبا ن فارسی به لحاظ آوایی به اندازهای نیست که موجب نارسایی تولیدی واکهها
شود .تعبیر واجی این نتایج آن است که در زبان فارسی ،فرایند کاهش واکهای وجود
ندارد .یعنی تقابل دوگانه الگوی تکیه واژگانی (تکیه بر /بدون تکیه) در زبان فارسی به
تغییرات کیفی واکهها منجر نمیشود .از این رو ،زبان فارسی ،از نظر ردهشناسی ساخت
عروضی زبانهای تکیهای ،مشابه زبان اسپانیایی و متفاوت با زبانهای انگلیسی و هلندی
است (فن در هالست6444 ،6؛ کاتلر .)1885 ،1در زبان اسپانیایی ،تمایز بین سطوح
مختلف تکیه واژگانی (تمایز سهگانه تکیه اصلی ،تکیه دومین و بدون تکیه) ،با تغییر
کیفیت واکهها همراه نیست .در مقابل ،در زبانهای انگلیسی و هلندی ،واکههایی که
تکیه اصلی را جذب نمیکنند به درجات مختلف (بسته به نوع تکیه مانند تکیه دومین و
بدون تکیه) دچار کاهش واکهای میشوند.
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