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چکیده
در این مقاله اعتبار پیشبینی کلیدی نظریه پراکندگی سازگاریافته در مورد سازماندهی واکهها بررسی شده است
که براساس آن ،هر چه تعداد واکه در یک نظام واکهای بیشتر باشد مساحت فضای اکوستیکی جهت ایجاد تمایز
ادراکی بین واکهها بزرگتر میشود؛ بدینمعنی که زبانهایی که دارای تعداد واکه بیشتر و همچنین بعد سازۀ اول
وسیعتری هستند فضای واکهای بزرگتری را به خود اختصاص میدهند .جهت بررسی این فرضیه ،مساحت فضای
واکهای زبان فارسی با  2واکه پیرامونی با فضای واکهای گویش مازندرانی فریدونکناری با  5واکه پیرامونی مقایسه
شده است .این تحقیق با استفاده از روش پاجت و تاباین ( )6005و شاخصهای مساحتی بکر-کریستال ()6010
با استفاده از نرم افزار  Rو بسته  PBSmappingنشان میدهد که بین تعداد واکه و مساحت فضای واکهای
رابطه مستقیم مثبت وجود دارد و مساحت فضای واکهای زبان فارسی در هر چهار گروه مردان و زنان در هجاهای
بیتکیه و تکیهدار از مساحت فضای واکهای همۀ گروهها در گویش مازندرانی بزرگتر است .ولی رابطه بین تعداد
واکه و گسترۀ سازۀ اول به اثبات نرسید .جهت مطالعه عمیقتر این فرضیه ،سه شاخص مساحتی در دو زیرفضای
پیشین و پسین نیز محاسبه شد .نتایج نشان داد که زبان فارسی در زیرفضای پسین در سه گروه بجز مردان در
بافت هجاهای تکیهدار ،گسترۀ سازۀ اول بزرگتری نسبت به گویش مازندرانی دارد .بدین ترتیب تا حد زیادی
پیشبینی نظریه تأیید شد.
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 .همانگونه که بکر-کریستال ( ) 9 :6010می گویند این نوع مطالعه مستلزم مطالعات آماری پیچیده است .در
اینجا الزم است از خانم فریده محمدینیا دانشجوی دکتر آمار دانشگاه شهید چمران اهواز برای صرف وقت و
انرژی جهت میسر ساختن این تحقیق قدردانی نمایم .از خانم دکتر نسیم اسفندیاری نیز تشکر مینمایم که
دادههایشان را در اختیار اینجانب قرار دادند.
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 مقدمهیکی از نظریههایی که براساس فضای واکهای به پیشبینی الگوی توزیع واکهها و
1
ساختار آوایی نظامهای واکهای زبانهای جهان میپردازد نظریه پراکندگیسازگاریافته
است .لیلینکرانتس و لیندبالم )1976( 6و لیندبالم ( )1992در نظریه
پراکندگیسازگاریافته به ارزیابی نقش اصل تمایز ادراکی در کیفیت نظامهای واکهای
میپردازند که براساس آن شکلگیری نظام واکهای در هر زبان بر اساس تمایزات ادراکی
صورت میگیرد .بدین صورت که واکهها در یک زبان به طریقی در فضای آوایی قرار
میگیرند که بیشترین تمایز ادراکی را با واکههای دیگر در نظام داشته باشند .بنابراین
نظامهای دارای واکههای بیشتر فضای واکهای خود را جهت ایجاد تمایز کافی بین
واکهها گسترش میدهند .بدین ترتیب باید بین مساحت فضای واکهای و تعداد واکه
رابطه مستقیم و مثبت وجود داشته باشد .البته این ارتباط در برخی زبانها کامالً تأیید
نشده است که در پیشینۀ تحقیق به آنها خواهیم پرداخت.
این مقاله در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا براساس پیشبینی کلیدی
نظریه پراکندگی سازگاریافته بین مساحت فضای واکهای و پیچیدگی ساختاری نظام
واکهای (در اینجا تعداد واکه) زبان فارسی با  2واکۀ پیرامونی و گونۀ فریدونکناری گویش
مازندرانی با  5واکۀ پیرامونی رابطه مستقیم مثبت وجود دارد؟ بدین معنی که آیا هر چه
تعداد واکه بیشتر باشد فضای واکهای بزرگتر است و سوال دوم آن که آیا زبان فارسی
که در حاشیه پسین خود سه واکه دارد نسبت به گونۀ مازندرانی فریدونکناری که در
حاشیه پسین خود دو واکه دارد گسترۀ سازۀ اول وسیعتری دارد؟
در این مقاله پس از ترسیم فضای واکهای هجاهای تکیهبر و بیتکیۀ زبان فارسی و
گویش مازندرانی در چهار گروه مردان و زنان براساس ( F2* F1هرینگتون )6010 ،به
مقایسه مساحت فضاهای واکهای دو گونۀ زبانی مورد نظر میپردازیم .تحلیل
صوتشناختی فضای واکهای براساس روش پاجت و تاباین ( )6005و شاخصهای
مساحتی بکر-کریستال )6010( 9انجام میشود.
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 -2پیشینه تحقیق
در مورد تأثیر تعداد واکه بر اندازه فضای واکهای تحقیقات زیادی در زبانهای مختلف
انجام شده است .بهطور مثال میلر ( )1999به این نتیجه میرسد که فضای واکهای زبان
انگلیسی با یازده واکه و زبان آلمانی با چهارده واکه بزرگتر از فضای واکهای زبان یونانی
با پنج واکه است .برادلو )1995( 1در مقایسه زبان انگلیسی و اسپانیولی با پنج واکه به
نتیجه مشابهی رسیده است .بکر-کریستال ( )6010تعداد  699نظام واکهای را بررسی
میکند و به این نتیجه میرسد که اندازه فضای واکهای همبستگی مستقیمی با تعداد
واکه دارد .لیوین )6000( 6در چارچوب دو نظریه کوانتومی و پراکندگی سازگاریافته به
بررسی  69زبان میپردازد و فقط در نظامهای واکهای بزرگ  11واکهای و بیشتر گرایش
ضعیفی به سمت بزرگتر شدن فضای واکهای مشاهده میکند .وی با توجه به توزیع کلی
واکهها در نظام واکهای ،مکان واکههای کوانتومی را بسیار متغیر گزارش میکند که این
نتیجه تأییدی برای نظریه کوانتومی نیز بهدست نمیدهد .الکساندر ( )6010حتی این
پیشبینی کلیدی نظریه پراکندگی سازگاریافته را در مورد  5زبان نواختی تحقیق
میکند؛ با این فرض که زبان های دارای نواخت بیشتر فضای نواختی بزرگتری دارند،
ولی نتایج تحقیق تا حد زیادی این فرض را تأیید نکرد .در زبان فارسی قرائتی ()1 99
و علینژاد ( )1 91در بررسی صوتشناختی تکیه واژگانی در زبان فارسی ،فضای
واکهای را در حالت تکیهبر و بیتکیه مورد بررسی قرار دادهاند .محمدی و همکاران
( )1 90و انصاریان ( )6009صرفاً به تعیین ساختار سازهای و فضای واکهای در
واکههای زبان فارسی پرداختند .همچنین مدرسی قوامی ( )1 96تآثیر تکیه واژگانی را
بر ویژگیهای کیفی واکههای ساده زبان فارسی بررسی کرده است .بیجنخان ()1 96
به ارائه فضای واکهای در زبان فارسی براساس واحدهای مختلف هرتز ،بارک و مل
پرداخت تا بهترین معیار را برای نمایش فضای واکهای زبان فارسی بدست دهد .اما تنها
تحقیقی که رفتار واکههای زبان فارسی را در فضای واکهای در چارچوب نظریه
پراکندگی سازگاریافته بررسی کرد اسفندیاری (  )1 9است .در مطالعه مبسوط
اسفندیاری (  )1 9که مطالعهای تک زبانه و صرفاً روی زبان فارسی است در گروه زنان
دامنه بسامدی سازۀ اول در بافت تکیهبر در زیرفضای پسین بیشتر از دامنه بسامدی
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سازۀ اول در زیرفضای پیشین گروه بیتکیه بوده است .ولی سازۀ دوم در افراد مختلف
متفاوت بوده است (اسفندیاری .)1 9 :1 9 ،در این مقاله دادهها و روش تحقیق
اسفندیاری (  )1 9جهت مقایسه زبان فارسی و گویش مازندرانی مورد استفاده قرار
گرفته است.
 -9مبانی نظری
در ارتباط با جایگاه آکوستیکی واکهها در زبانها دو نظریۀ مطرح وجود دارد .نظریۀ
کوانتومی (استیونز  1976و  ) 1999و نظریۀ پراکندگی سازگاریافته (لیلین کرانتس و
لیندبلوم 1976 ،و لیندبلوم  .)1992نظریۀ اول بر این فرض استوار است که بین
حرکتهای تولیدی و پیامدهای اکوستیکی رابطۀ غیرخطی وجود دارد و پیشبینی
میکند که زبانها واکههای اصلی خود را در مناطق باثبات فضای اکوستیکی تشکیل
میدهند .بنابراین توزیع این واکههای کوانتومی به اندازۀ فضا وابسته نیست (لیوین
 .)6000در مقابل نظریۀ پراکندگی سازگاریافته ادعا میکند که براساس اصل ادراکی
تقابل کافی ،واکهها در یک زبان به طریقی در فضای آوایی توزیع میشوند که بیشترین
تمایز ادراکی را با واکههای دیگر نظام برقرارکنند (لیندبلوم .)1992 ،براساس این اصل
که از مهمترین اصول نظریه پراکندگی سازگاریافته است در یک نظام واکهای هر چه
واکهها در فاصله بیشتری از یکدیگر قرار گیرند از نظر ادراکی متمایزتر تشخیص داده
میشوند .بنابراین هرچه تعداد واکهها بیشتر باشد برای ایجاد فاصلۀ کافی فضای واکهای
گستردهتر میشود .مفهوم ضمنی دیگر آن است که اضافه شدن یک واکه به حاشیۀ
پیشین یا پسین موجب بزرگتر شدن گسترۀ آن حاشیه میشود؛ بدین معنی که گسترۀ
بسامدی سازۀ اول با تعداد واکههای پیرامونی و گسترۀ بسامدی سازۀ دوم با تعداد
واکههای غیرپیرامونی نظام واکهای زبان همبستگی دارد (بکر-کریستال.)11 :6010 ،
در پیشبینیدوم نظریه پراکندگیسازگاریافته رفتار توافقی واکهها در نظامهای
واکهای در نتیجۀ پیچیدگی ساختاری (تعداد واکه) در سه بخش رفتار واکۀ افتاده ،رفتار
واکههای افراشته و رفتار واکههای میانی بررسی میشود (بکر-کریستال.)166 :6010 ،
پیشبینیسوم نیز بر این اصل استوار است که واکهها در یک نظام واکهای به طریقی
قرار میگیرند که بیشترین فاصله میان واکههای آن نظام حاصل شود .بیشینه بودن
پراکندگی معموالً هنگامی رخ میدهد که واکهها در فواصل مساوی از هم قرار گیرند
(بکر-کریستال .)155 :6010 ،در این مقاله به منظور بررسی اولین پیشبینی نظریه
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پراکندگی ،یعنی ارتباط مستقیم مثبت بین تعداد واکهها و بزرگی فضای واکهای در دو
نظام واکهای زبان فارسی و گونۀ فریدونکناری گویش مازندرانی همبستگی میان
شاخصههای مساحتی فضای آکوستیکی و پیچیدگی ساختاری نظام واکهای (تفاوت در
تعداد واکه) مقایسه میشود .شاخصههای مساحتی فضای واکهای براساس بکر-کریستال
( )115 :6010سه متغیر است :الف :مساحت نمودار چندضلعی ) (areaب :گسترۀ
سازۀ اول یا  F1spanو ج :گسترۀ سازۀ دوم یا  .F2 spanبهطور مثال اگر تفاضل بیشینه
بسامد سازۀ اول واکه  /u/از کمینه بسامد سازۀ اول واکه  / ɒ /محاسبه شود گسترۀ
سازۀ اول یعنی ضلع پسین چند ضلعی بهدست میآید و برای محاسبه گسترۀ سازۀ دوم
نیز تفاضل بسامد بیشینه و کمینه واکههای  /u/و  /i/محاسبه میشود .دو ضلع دیگر
نیز به همین ترتیب با توجه به واکههایی که در دو انتهای اضالع مورد نظر قرار دارند
محاسبه میشود .در این مقاله عالوه بر مساحت کل فضای واکهای دو گونۀ زبانی،
مساحت دو زیرفضای 1پسین و پیشین آنها نیز محاسبه میشود .منظور از زیرفضا تقسیم
فضای چند ضلعی به دو بخش پیشین و پسین است .مساحت هر بخش با توجه به وجود
تعداد واکه در هر حاشیۀ چند ضلعی بهدست میآید .بدین ترتیب پیشبینی میشود که
مساحت زیرفضای پسین زبان فارسی با سه واکه  /u-o- ɒ /از زیرفضای پسین گونۀ
مازندرانی فریدونکناری با دو واکه  /u- ɒ /بزرگتر باشد و زیرفضای پیشین در هر دو
گونۀ زبانی که دارای دو واکۀ پیشین  /i-e/هستند مساوی باشد .جدول  1شاخصههای
سهگانۀ بکر-کریستال ( )112 :6010را در مورد چند نظام واکهای نشان میدهد:
جدول  1شاخصههای مساحتی در زبانهای سه تا چهارده واکهای

subspaces

1.
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الزم به ذکر است که واکه  /a/در هر دو گونۀ زبانی افتاده است و در زیرفضای پیشین و
و زیرفضای پسین قرار نمیگیرد .اسفندیاری (  )1 9نیز واکۀ افتاده پیشین فارسی را
افتاده در نظر گفته است که در هیچیک از زیرفضاهای پیشین و پسین قرار نمیگیرد.
 -4روش تحقیق
 -4نحوه جمعآوری دادهها
قبالً گفته شد که جهت دادههای زبان فارسی از تحقیق اسفندیاری (  )1 9استفاده
شده است .وی دادههای خود را از ضبط  5ساعت صدای ده گوینده اخبار (پنج زن ،پنج
مرد) از شبکه سراسری سیما جمهوری اسالمی ایران گویندگان اخبار تلویزیون در سال
 1 96بدست آورد چون سبک اخبار با صدای گویندگان حرفهای میتواند سرنخهای
صوتشناختی را بهصورت واضحتر و منسجمتر با حفظ درجه طبیعی بودن گفتار نسبت
به سبک غیرحرفهای نمایش دهد .مطالعات پترسون و بارنی ( )1956و پرایس ()6006
در مورد انتخاب نوع داده جهت بررسی همبستههای اکوستیکی بر اعتبار سبک اخبار
داللت دارد .ضبط صدا نیز از طریق  USBبه صورت مستقیم از تلویزیون انجام شد.
بدین ترتیب نوفه محیط تأثیری در ضبط دادهها نداشت.
اما دادههای گویش مازندرانی فریدونکناری که در ده کیلومتری بابلسر صحبت
میشود از ضبط صدای  9مرد و  9زن  90تا  20سالۀ بومی منطقه در سال 1 9
بدست آمده است .این گونۀ مازندرانی واکۀ پسین میانی  /o/ندارد و همۀ کلماتی که در
فارسی با واکۀ میانی پسین بیان میشوند در این گونه بیشتر با واکۀ  /e/و کمتر با واکۀ
 /u/و در موارد نادر با واکههای دیگر بیان میشوند ،مانند بلبل که به صورت ][belbel

و کهنه به صورت ] [kuneتلفظ میشوند .کرد زعفرانلو کامبوزیا ( )919 :1 95نیز
نبود این واکه را در برخی از گونههای مارندرانی گزارش میدهد .الزم است ذکر
شود که نسل جدید تحت تأثیر زبان فارسی در برخی کلمات واکۀ  /o/را تلفظ میکنند.
بهمنظور تعیین جایگاه واکههای پسین این گونۀ زبانی در نبود واکۀ  /o/نحوه
جمعآوری داده به صورت نیمه هدایت شده انجام شد بدین معنی که کلماتی به
گویشوران داده شد که در فارسی دارای واکۀ  /o/هستند ولی در گونۀ فریدونکناری با
واکههای دیگر تلفظ میشود و از آنها خواسته شد که در مورد کلمات ذکر شده صحبت
کنند 9 .ساعت گفتار طبیعی آنها با استفاده از دستگاه ضبط  Sony SX 68در

تأثیر تعداد واکه بر مساحت فضای واکهای زبان فارسی و مازندرانی :پیشبینی کلیدی نظریۀ پراکندگی سازگاریافته101/

محیطی کامالً آرام در شهر فریدونکنار ضبط شد .در ضمن از نرم افزار NCH Suite
جهت حذف نوفه محیط استفاده شد .در تحقیق اسفندیاری و این تحقیق ،جهت
استخراج بسامد سازهها میانگین بخش میانی واکه که دارای ثبات اکوستیکی است در
نرمافزار پرات به صورت دستی اندازهگیری شد .در هر دو تحقیق بسامد دو سازۀ اول
واکهها در موضع تکیهدار و بیتکیه اسمها و صفات دو تا سه هجایی اندازهگیری شده
است .تکیه در این گویش در اسمها و صفات مانند زبان فارسی بر هجای آخر قرار
میگیرد .در ضمن واژههایی که در حالت تأکیدی بیان شده بودند و یا واکۀ آنها آنقدر
کوتاه بیان شده بود که به واکۀ هدف  1خود نرسیدند کنار گذاشته شدند.
 2-4محاسبه شاخصههای دامنه و مساحت فضای واکهای
جهت بررسی مساحت فضای واکهای از روش مقایسه میانگین شاخصهای مساحت
فضای واکهای و گسترۀ بسامدی در چهار گروه یعنی تلفظ مردان و زنان در موضع
تکیهدار و بیتکیه فارسی و گویش مازندرانی استفاده شده است .الزم است ذکر شود که
در این نوع مطالعات معموالً از روش بهنجارسازی 6استفاده میشود تا بتوانند متغیرهای
مختلف فیزیولوژیکی مانند طول مجرای صوتی و جنسیت گویندگان را حذف کنند .ولی
زمانی که تعداد شرکتکنندگان کم باشد بهنجارسازی به صورت نادرستی فضای
بزرگتری را ارائه میدهد .به همین دلیل چون تعداد گویشوران این تحقیق بسیار محدود
بوده است از روش میانگینگیری پاجت و باین ( )6005جهت محاسبه مساحت فضای
سازها استفاده شده است .اسفندیاری (  )1 9نیز که ده گوینده داشته است از همین
روش برای اندازهگیری مساحت فضای واکهای زبان فارسی استفاده کرده است .بدین
ترتیب زمینه مناسبی جهت مقایسه این دو گونۀ زبانی فراهم میشود.
جهت حذف دادههای پرت از معیار فاصله ماهاالنوبیس ( )19 2استفاده شده است
که زمانی که دادهها دو بعدی باشند این معیار بکار میرود .منظور از دادۀ پرت به لحاظ
آماری ،تعداد محدودی از دادههاست که نسبت به توزیع عادی واکهها ناهماهنگ و از
بقیه مشاهدات دور و غیرطبیعی باشند .در این تحقیق نیز چون واکهها دارای دو بعد
سازۀ اول و سازۀ دوم هستند براساس این معیار اگر هر دو بعد یک واکه پرت باشد آن را
1.

undershoot
normalization
3.
mahalanobis distance
2.
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مشخص میکند .فاصلۀ ماهاالنوبیس احتمال توزیع را محاسبه و فاصله اقلیدسی را در
توزیع نرمال استاندارد یکسان میکند .این بدان معنی است که همه مشاهدات  Xبه
اندازۀ فاصلۀ اقلیدسی از مرکز فاصله دارند .این فاصله با استفاده از معادله  1محاسبه
میشود:
معادله ()1

دامنه بسامدی فضای واکهای به روش پاجت و تاباین ( ،)6005حاصل جمع بیشینۀ
بسامد سازۀ اول با میزان انحراف استاندارد و حاصل افتراق کمینۀ بسامد سازۀ اول و
میزان انحراف استاندارد برای هر گوینده است .در دادههای زبان فارسی و گونۀ مازندرانی
مانند سایر زبانها بیشینۀ میزان بسامد سازۀ اول برای واکۀ ] [aو کمینۀ میزان بسامدی
سازۀ اول برای واکۀ [ ]iبدست آمده است .در مورد بسامد سازۀ دوم نیز مقدار بیشینه
معموالً برای واکۀ [ ]iو کمینه برای واکۀ [ ]uبدست میآید و گسترۀ بسامدی ،حاصل
جمع مقدار بیشینه و انحراف استاندارد و حاصل افتراق کمینه و انحراف استاندارد است
و بدین طریق مقادیر  minو  maxمشخص میشود که از حاصل افتراق این دو متغیر
در هر گروه سازهای ،گسترۀ فضای واکهای تعیین میگردد که با نماد  diffنشان داده
میشود .علت استفاده از میزان انحراف استاندارد این است که بوسیله آن میتوان
تناسب دقیق میزان توزیع دادهها را بدون درنظرگرفتن دادههای پرت بدست آورد.
جهت محاسبه مساحت فضاهای واکهای چند ضلعی در دادهها از نرم افزار  ،Rبا
استفاده از بسته  PBSmappingاستفاده گردیده است .در این بسته برای محاسبه
مساحت چندضلعی از معادله ( )6استفاده میشود (رکنه:)1992،1
معادله ()6
در این معادله n ،به تعداد زوایای چند ضلعی و  xiyiبه بسامد سازۀ اول و دوم زوایای
چندضلعی اشاره دارد.

J. Rokne

1.
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و  9بهدست میآید

روش محاسبه گسترۀ بسامد سازهای اول و دوم نیز از رابطه
(بکر-کریستال: )59 :6010 ،
معادله ( )
F1span = F1 maximum value – F1 minimum value
معادله ()9
F2span = F2 maximum value – F2 minimum value
بدینترتیب گسترۀ سازۀ اول  F1spanو انحراف استاندارد سازۀ اول  F1SDو گسترۀ سازۀ
دوم  F2spanو انحراف استاندارد سازۀ دوم F2SDمحاسبه میشود .در ضمن در بکر-
کریستال ( )6010انحراف استاندارد با  ±پس از میزان گسترۀ سازه آمده است .الزم به
ذکر است که در گونۀ مازندرانی  9مرد و  9زن شرکت داشتهاند که براساس فاصله
ماهاالنوبیس بهدلیل پرت بودن بسامد دو بعدی سازهها ،دو نفر از گروه مردان مازندرانی
و یک نفر از گروه زنان مازندرانی حذف شدند .درنهایت مقایسه فضای واکهای به تفکیک
چهار گروه زیر انجام شده است:
گروههای زنان بافت تکیهدار در فارسی  5نفر و در گویش مازندرانی نفر
گروههای زنان بافت بیتکیه در فارسی  5نفر و در گویش مازندرانی نفر
گروههای مردان بافت تکیهدار در فارسی  5نفر و در گویش مازندرانی  6نفر
گروههای مردان بافت بیتکیه در فارسی  5نفر و در گویش مازندرانی  6نفر
 -5تحلیل دادهها
همانگونه که قبالً ذکر شد شاخصههای مساحتی فضای واکهای براساس بکر-کریستال
( )115 :6010عبارتند از :الف :مساحت نمودار چندضلعی ب :گستردۀ سازۀ اول یا span
 F1و ج :گستردۀ سازۀ دوم یا  .F2 spanاین متغیرها ابتدا در کل فضا و در بخش بعد در
دو زیرفضای پسین و پیشین محاسبه میگردد.
 -1محاسبه شاخصههای مساحتی کل فضای واکهای در دو گونۀ زبانی

براساس پیشبینی نظریه انتظار داریم که مساحت فضای واکهای زبان فارسی به دلیل
وجود  2واکه پیرامونی بزرگتر از مساحت فضای واکهای گویش مازندرانی با  5واکه
بدست آید .در جدول  6مقادیر گسترۀ  ، F1گسترۀ  diff.F2 ،diff.F1 ،F2و مساحت
در گروه مردان و زنان به تفکیک بافتهای تکیهدار و بیتکیه در فارسی و گویش
مازندرانی براساس فضاهای هممرکز شده آمده است:
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جدول  6میانگین مقادیر گروه مردان و زنان در بافت بدون تکیه و تکیهدار در دو گونۀ زبانی
diff.F2

diff.F1

مساحت

گسترۀF2

گسترۀF1

بافت

جنس

گویش

969/19
±56
1019/1
±449
166 / 9
±444
1601/09
±421
1 2 /79
±44

909/99
±92
971/97
±43
595/99
±413
5 /79
±62
77/22
±34

129799/9
±41111
196557/9
±14141
590 9
±495429
619 00/9
±56934
696791/7
±34444

1192
±41
1127
±439
15 2/
±444
1 70
±991
1551
±416

569
±41
559
±56
295/
±56
291/27
±44
9 6/9
±93

تکیهدار

مرد

مازنی

بیتکیه

مرد

مازنی

تکیهدار

زن

مازنی

بیتکیه

زن

مازنی

تکیهدار

مرد

فارسی

169 /65
±64

919/27
±41

690190/
±39349

19 5/90
±419

976/60
±93

بیتکیه

مرد

فارسی

1 99/19
±914

925/05
±34

995595/9
±55564

1519
±424

559/2
±13

تکیهدار

زن

فارسی

1997/99
±49

569/19
±93

999970/7
±34334

1255/9
±63

201/9
±36

بیتکیه

زن

فارسی

از جدول  6نتایج زیر در مورد مقایسۀ اندازه فضای واکهای در دو گونۀ زبانی بدست
میآید:
 -1میانگین مساحت فضا در گروه مردان مازندرانی بافت تکیهدار  129799/9هرتز مربع
ولی در مردان تکیهدار فارسی  696791/7هرتز مربع است.
 -6میانگین مساحت فضا در گروه مردان مازندرانی بافت بیتکیه  196557/9هرتز مربع
است ولی در گروه مردان بافت بیتکیه فارسی  690190/هرتز مربع است.
 میانگین مساحت فضا در گروه زنان بافت تکیهدار مازندرانی  590 9هرتز مربعاست ولی در زنان بافت تکیهدار فارسی  995595/9هرتز مربع است.
 -9میانگین مساحت فضا در گروه زنان بافت بیتکیه مازندرانی  619 00/9هرتز مربع
است ولی در گروه زنان بافت بیتکیه فارسی  999970/7هرتز مربع است.
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بدین ترتیب مشاهده میشود که مساحت فضای واکهای در هر چهار گروه مردان و زنان
در بافتهای تکیهدار و بیتکیهزبان فارسی بزرگتر از مساحت فضای واکهای در
گروههای مشابه گویش مازندرانی است.
بر اساس نظریه باز هم انتظار داریم که گسترۀ سازۀ اول در حاشیۀ پسین در زبان
فارسی به دلیل حضور سه واکۀ پسین بیشتر از گویش مازندرانی با دو واکۀ پسین باشد.
نتایج زیر در مورد مقایسه گسترۀ سازۀ اول در دو گونۀ زبانی بر اساس جدول  6بدست
میآید:
 -1میانگین مقادیر گسترۀ سازۀ اول در گروه مردان بافت تکیهدار مازندرانی  569هرتز
است ولی در مردان بافت تکیهدار فارسی  9 6/9است.
 -6میانگین مقادیر گسترۀ سازۀ اول در گروه مردان بافت بیتکیه مازندرانی  559هرتز
است ولی در گروه مردان بافت بیتکیهدار فارسی  976/6است.
 میانگین مقادیر گسترۀ سازۀ اول در گروه زنان بافت تکیهدار مازندرانی 295/هرتز است ولی در زنان بافت تکیهدار فارسی  559/2است.
 -9میانگین مقادیر گسترۀ سازۀ اول در گروه زنان بافت بیتکیه مازندرانی 291/27
هرتز است ولی در گروه زنان بافت بیتکیهدار فارسی  201/9است.
بدین ترتیب مشخص میشود که گسترۀ سازۀ اول فضای واکهای در هر چهار گروه
مردان و زنان در بافتهای تکیهدار و بیتکیهزبان فارسی کوچکتر از گسترۀ سازۀ اول
فضای واکهای در گروههای مشابه گویش مازندرانی است .در نتیجه پیشبینی نظریه در
رابطه با گسترۀ سازۀ اول تأیید نمیشود.
در شکل  1نمودار فضای واکهای گسترۀ سازۀ اول برای گروه مردان و زنان به تفکیک
بافت تکیهدار و بدون تکیه در زبان فارسی و گویش مازندرانی براساس بیضیگون
اطمینان رسم شده است که نشان می دهد  95درصد مشاهدات سازههای اول و دوم
واکهها در چه گسترهای تولید شدهاند .خطوط پیوسته تیره فضای واکهای زبان فارسی و
خطوط نقطهچین کمرنگ فضای واکهای مازندرانی را نشان میدهد .بدینترتیب
کوچکتر بودن فضای واکهای در گویش مازندرانی فریدونکناری نسبت به زبان فارسی
آشکار است ولی گسترۀ سازۀ اول در حاشیۀ پسین زبان فارسی با سه واکه نسبت به
حاشیۀ پسین گونۀ فریدونکناری گویش مازندرانی با دو واکه چنین ارتباطی را نشان
نمیدهد و برخالف انتظار گویش مازندرانی دارای گسترۀ سازۀ اول بزرگتری است.
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شکل  1مقایسه فضای واکهای در  9گروه زبان فارسی و گویش مازندرانی

نمودار فضای واکهای براساس اتصال مرکز بیضیگون اطمینان واکهها در شکل  6ترسیم
شده است.
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شکل  6مقایسه فضای واکهای در  9گروهزبان فارسی و گویش مازندرانی بر اساس اتصال مرکز بیضیگونها به هم.
جهت اطمینان بیشتر در بخش بعد محاسبات در دو زیرفضای پیشین و پسین در دو
گونۀ زبانی انجام میشود تا رابطۀ اندازۀ طول حاشیههای دو طرف فضای واکهای با
تعداد واکه در آن حاشیه بررسی شود.
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 2-1محاسبه شاخصههای مساحتی در زیر فضاهای پیشین و پسین

دادههای هر گروه در دو زیرفضای پسین و پیشین نیز محاسبه و هممرکز شدهاند؛
بهطوریکه مرکز فضاهای واکه ای افراد یک گروه بر هم منطبق شده است .فرض تحقیق
این است که چون زبان فارسی در حاشیۀ پسین خود سه واکه را جای داده است باید
دارای زیرفضای پسین بزرگتری نسبت به گویش مازندرانی باشد که دو واکۀ پسین دارد.
ولی چون هر دو گونۀ زبانی در زیرفضای پیشین خود دو واکه دارند و واکه  /a/در هر دو
گونۀ زبانی افتاده است گسترۀ سازۀ اول نباید تفاوت چندانی داشته باشد .جدول
مقادیر شاخصههای مساحتی مورد نظر را در زیرفضای پسین نشان میدهد:

جدول

مقادیر شاخصههای مساحتی در زیرفضاهای پسین فارسی و مازندرانی

diff.F2

diff.F1

مساحت

گسترۀF2

گسترۀF1

بافت

جنس

گویش

909/65

69 /5

109990/2

729

910/5

تکیهدار

مرد

مازنی

969/29

619/ 9

92 76/6

205

17/5

بیتکیه

مرد

مازنی

920/69

622/01

1677 6/79

790/

90/27

تکیهدار

زن

مازنی

719/79

692/59

177055/

97 /27

72/

بیتکیه

زن

مازنی

2 /70

697/19

27006/27

999/90

تکیهدار

مرد

فارسی

9/90

695/50

97267/19

561/90

بیتکیه

مرد

فارسی

596/2

50/99

1 9709/97

769/90

912/90

تکیهدار

زن

فارسی

552/97

50/9

15 969/22

969

997

بیتکیه

زن

فارسی

1/90
50

با توجه به جدول مشخص میشود که:
 -1گسترۀ بسامدی سازۀ اول در زیرفضای پسین در گروه مردان بافت تکیهدار فارسی
 1/90هرتز و در گویش مازندرانی در گروه مشابه  910/5هرتز است.
 -6گسترۀ بسامدی سازۀ اول در زیرفضای پسین در گروه مردان بافت بیتکیه فارسی
 50هرتز و در گروه مشابه مازندرانی  17/5هرتز است.
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 همچنین گروه زنان بافت تکیهدار فارسی  912/90هرتز و گروه مشابه در مازندرانی 90/ 27است.
 -9همچنین گروه زنان بافت بیتکیه فارسی  997هرتز و گروه زنان بافت بیتکیه
مازندرانی  72/است.
بدین ترتیب در سه گروه ،بجز گروه مردان بافت تکیهدار ،گسترۀ بسامدی سازۀ اول در
زیرفضای پسین زبان فارسی بزرگتر است.
در جدول  9مقادیر شاخصههای مساحتی در زیرفضاهای پیشین فارسی و گویش
مازندرانی آمده است:

جدول  9مقادیر شاخصههای مساحتی در زیرفضاهای پیشین فارسی و مازندرانی
diff.F2

diff.F1

مساحت

گسترۀF2

56 /5

62 / 5

92927/97

297/50

99

59 /01

6/79

19022 /99

995/50

597/5

920/69

622/01

1677 6/79

790/

29 / 9

15/60

115792/19

967

999

752/90

199/99

9 917/99

922/20

655/60

تکیهدار

266/26

605/ 5

96992/09

790/90

656/90

بیتکیه

مرد

20 /59

197/90

109996/50

9 /90

62 /20

تکیهدار

زن

فارسی

509/

192/95

95299/51

299/20

621

بیتکیه

زن

فارسی

گسترۀF1

90/27

بافت

جنس

گویش

تکیهدار

مرد

مازنی

بیتکیه

مرد

مازنی

تکیهدار

زن

مازنی

بیتکیه

زن

مازنی

مرد

فارسی
فارسی

با توجه به جدول  9مشخص میشود که:
 -1گسترۀ بسامدی سازۀ اول در زیرفضای پیشین در گروه مردان بافت تکیهدار فارسی
 655/60هرتز و در گویش مازندرانی در گروه مشابه  99هرتز است.
 -6گسترۀ بسامدی سازۀ اول در زیرفضای پیشین در گروه مردان بافت بیتکیه فارسی
 656/90هرتز و در گروه مشابه مازندرانی  597/5هرتز است.
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 گسترۀ بسامدی سازۀ اول در گروه زنان بافت تکیهدار فارسی  62 /20هرتز و گروهمشابه در مازندرانی  90/ 27است.
 -9همچنین گسترۀ بسامدی سازۀ اول گروه زنان بافت بیتکیه فارسی  621هرتز و
گروه زنان بافت بیتکیه مازندرانی  999است.
همانگونه که مشخص است گسترۀ بسامدی سازۀ اول در زیرفضای پیشین در گویش
مازندرانی در هر  9گروه بیشتر از زبان فارسی است.
مساحت زیرفضای واکهای پیشین فقط در گروه مردان تکیهدار فارسی 9 917/99
هرتز است که از گروه مردان تکیهدار مازندرانی با مساحت  92927/97هرتز بیشتر
است .در سایر گروهها گویش مازندرانی فضای بیشتری را در حاشیه پیشین به خود
اختصاص داده است.
براساس دو جدول و  9نمودار زیرفضای پیشین و پسین در دو گونۀ زبانی در شکل
رسم شده است .با توجه به شکل میتوان گروههای مختلف را در دو گونۀ زبانی با
هم مقایسه کرد .بهطور مثال در فضای واکهای تلفظ زنان در هجاهای تکیهدار زیرفضای
پسین ،زبان فارسی نسبت به گونۀ مازندرانی بعد سازۀ اول گستردهتری دارد و با توجه
به جدول مساحت زیرفضای زبان فارسی  1 9709/97هرتز مربع است در مقابل
زیرفضای پسین گویش مازندرانی در گروه مشابه  1677 6/79هرتز مربع است .بنابراین
در این گروه فرض بزرگتر بودن حاشیه پسین زبان فارسی با داشتن سه واکه در حاشیه
مذکور تأیید میشود .اما در زیرفضای پیشین بعد سازۀ اول در گویش مازندرانی بیشتر
ولی در حوزۀ بسامدی پایینتری نسبت به زبان فارسی قرار دارد و زبان فارسی دارای
گستردگی بیشتری در بعد سازۀ دوم است .مساحت زیر فضای پیشین زبان فارسی
 109996/50ولی مساحت زیر فضای پیشین گویش مازندرانی  1179 1/ 9هرتز مربع
است .در نتیجه فرض ما در حاشیه پیشین دو زبان تأیید نمیشود .بدین ترتیب میتوان
تمام گروهها را با هم مقایسه کرد.
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شکل  6نمودار زیرفضای پیشین و پسین در دو گونۀ زبانی فارسی و مازنی

 -1نتیجهگیری
در این تحقیق جهت بررسی پیشبینی کلیدی نظریه پراکندگی سازگاریافته مساحت
فضای واکهای زبان فارسی با  2واکه پیرامونی با مساحت فضای واکهای گونۀ
فریدونکناری گویش مازندرانی با  5واکه براساس شاخصههای مساحتی بکر-کریستال
( )6010با هم مقایسه شده است .نتایج نشان میدهد که مساحت فضای واکهای زبان
فارسی بزرگتر از گویش مازندرانی است ولی رابطه بین گسترۀ سازۀ اول با تعداد واکه
تأیید نشد .جهت بررسی بیشتر ،شاخصههای مساحتی در دو زیرفضای پیشین و پسین
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به صورت جداگانه محاسبه شد و مشخص شد که گسترۀ سازۀ اول در زیرفضای پسین
زبان فارسی در سه گروه ،بجز مردان در بافت هجاهای تکیهدار ،گسترۀ سازۀ اول
بزرگتری نسبت به گویش مازندرانی دارد .بدین ترتیب رابطه گسترۀ سازۀ اول با تعداد
واکه در سه گروه از چهار گروه تأیید شد .نکتۀ جالب توجه این است که گسترۀ سازۀ
اول در حاشیۀ پیشین برخالف انتظار در گویش مازندرانی در همۀ گروهها بزرگتر از زبان
فارسی است.
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