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چکیده
یکی از جایگاههایی که در اغلب زبانها تمایلی به تولید همخوان از آن نیست ،جایگاه تولید
مالزی است .تعداد اندکی از زبانهایی که در این جایگاه ،همخوان تولید میکنند تنها دارای
یک همخوان انسدادیاند .در خصوص زبان فارسی ،اکثر دستورنویسان و زبانشناسان بر
این نکته توافق دارند که در این زبان ،گونۀ معیار تنها یک واج انسدادی مالزی وجود دارد و
این واج انسدادی مالزی ،همخوان انسدادی مالزی واکدار است که میتواند در بافتهای
مختلف ،واجگونههای متفاوتی تولید کند .بهرغم این وضعیت در گونۀ معیار ،در برخی از
گونهها به نظر میرسد که دو همخوان مالزی وجود دارد .پژوهش پیش رو میکوشد تا با
بررسی ویژگی آ کوستیکی همخوان انسدادی مالزی در گویش نیریزی این مهم را ارزیابی
کند .دادههای موجود در این پژوهش ،گفتار گویشورانی است که با استفاده از نرمافزار
 ، PRAATتجزیه و تحلیل شده است .پژوهش حاضر نشان میدهد که در این گویش،
عالوه بر واج  ،/G/واج  /q/که در برخی از دورههای تطور زبان فارسی دیده شده است،
وجود دارد.
کلمات کلیدی :آواشناسی ،همخوان انسدادی مالزی ،آ کوستیک ،گویش نیریز.
 .1دانشجوی دکتری زبانشناسی همگانی دانشگاه شیراز.
 .2دانشیار بخش زبان شناسی دانشگاه شیراز.

Email: mohammadpoor7@gmail.com
Email: mans1252000@yahoo.com
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.1مقدمه
بررسی سابقه تاریخی و وضعیت کنونی واج انسدادی مالزی در منابع بیشماری آمده است .اکثر
دستورنویسان و زبانشناسان زبان فارسی معتقدند که در زبان فارسی تنها همخوان انسدادی مالزی،
همخوان انسدادی مالزی واکدار  /G/است که میتواند در بافتهای مختلف واجگونههای متفاوتی
داشته باشد (ثمره1388 ،؛ منصوری1388 ،؛ مشکوهالدینی1377 ،؛ بیجنخان .)1392 ،پژوهش پیش رو حاصل یک
مطالعه آزمایشگاهی در خصوص همخوانهای مالزی انسدادی در گویش نیریزی( )1در سه جایگاه
آغازین ،قبل از همخوان و پایانی کلمه است .گویش نیریزی را میتوان گونهای از زبان فارسی به
حساب آورد که در بخش محدودی از واژگان و تلفظ برخی از کلمات تا حدودی از گونه معیار متفاوت
است .اصوات مالزی با باال رفتن عقب زبان به سمت مالز ،تولید میشود (لدهفوگد .)164 :2006 ،مالز،
اندام مخروطی شکلی است که در قسمت باالی دستگاه تولید گفتار در دنباله نرمکام متصل است(لور،
 .)122 ،1994به گفتۀ مدیسون( )6 :2011همخوان مالزی تنها در یکششم زبانهای مورد بررسی در
پژوهش خود وجود دارد که در بررسیهای انجامشده حدود  % 80/9زبانهای مطالعهشده توسط وی
فاقد همخوان مالزی بوده اند و در این میان ،شیوه تولید انسدادی این همخوان ،جزء رایجترین نوع
همخوان مالزی در بین زبانهای دنیا است .در گروهبندی کلی اصوات مالزی ،آنها را میتوان همانند
اصوات نرمکامی ،پسزبانی نامید .این اصوات در اکثر گویشهای زبان انگلیسی وجود ندارد ،ولی در
زبان فرانسه نمونه سایشی مالزی واکدار [ ]وجود دارد .همخوان سایشی مالزی بیواک [ ]نیز در
زبان فرانسه به عنوان واجگونهای از [ ]پس از اصوات انسدادی بیواک است .همخوانهای
انسدادی مالزی [ ]و همخوانهای خیشومی مالزی [ ]Nبه عنوان تلفظهای فردی در زبان
انگلیسی وجود دارند و بخشی از نظامهای صوتی زبانهای اسکیمو ،آلوت و زبانهای دیگر
سرخپوستان آمریکا است (لدهفوگد .)179 :2006 ،همخوانهای مالزی با مکانیزم برونسوی ششی تولید
میشوند که انواع آن براساس جدول  )2005( IPAعبارتند از :همخوان انسدادی مالزی بیواک [،]
همخوان انسدادی مالزی واکدار [ ،]همخوان سایشی مالزی بیواک [ ،]همخوان سایشی مالزی
واکدار [ ،]همخوان خیشومی مالزی [ ]Nو همخوان لرزشی مالزی [( ]همان) .زبان فارسی نیز
از جمله زبانهایی است که دارای همخوان مالزی است ولی آرای صاحبنظران در مورد واکداری آن
مختلف است .بدین ترتیب با انجام یک مطالعۀ علمی در چارچوب واجشناسی آزمایشگاهی میتوان
با قطعیت بیشتری در این مورد اظهار نظر کرد .یکی از اهداف اصلی واجشناسی آزمایشگاهی ،یافتن
ارتباط بین عالئم گفتاری و واحدهای زبانی است که علم آواشناسی آ کوستیک یا فیزیکی ،به بررسی
امواج صوتی در تولید گفتار توسط گوینده و درک آن توسط شنونده میپردازد .هدف از بررسی ،شیوه
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تولید و واکداری این همخوان در هر یک از این جایگاهها و پرداختن به این مسئله است که آیا در
گویش مورد نظر ،همخوان انسدادی مالزی بیواک [ ]و واکدار [ ]به صورت دو واج وجود دارد
یا اینکه همه صورتهای مفروض واجگونههای یک واج میباشند .در این راستا تفاوت فرمنت
سازههای  3 ،2 ،1و  4نیز بررسی شده است تا با اش اره به شواهد آ کوستیکی تفاوت موجود به صورت
روشنتر نشان داده شود .بررسی گویشها توسط زبانشناسان بومی از اهمیت فوقالعادهای برخوردار
است .از دیدگاه زبانشناسی ،بعضی از این گویشها دارای ویژگیهای ساختاری منحصر به فرد
هستند که اگر با روشهای علمی مطالعه شوند ،دستاوردهای عظیمی دارد.
 .2-1پیشینه پژوهش
به گفته ناتل خانلری( )1372نویسندگان قدیم همه بر این باورند که [ ]از حروف مخصوص عربی
است و در زبان فارسی وجود ندارد اما [ ]حروف مشترک هر دو زبان است .سپنتا( )1377نشانه
[ ]را برای دو آوای [ ]و [ ]به کار برده است و جایگاه این همخوان را انتهای زبان (مالز)
میداند .ثمره( )1388همخوان مالزی فارسی را با عالمت  نشان داده و آن را همخوان ششی،
برونسو ،نرم ،واکدار ،انفجاری ،دهانی و مالزی میداند که با توجه به عالئم جدید جدول بین المللی
آواشناسی منظور ایشان از این عالمت همان ] [Gاست .وی همچنین جایگاه تولید این همخوان را
انتهاییترین نقطه عقب زبان (مالز) می داند .بدین صورت که آخرین قسمت عقب زبان که روبروی
زبان کوچک قرار دارد به سمت باال کشیده شده و به قسمت انتهای نرمکام میچسبد و راه عبور هوا را
از طریق دهان مسدود مینماید .در نهایت هوای فشرده در پشت مانع مالزی به محض پایین آمدن
عقب زبان ،به یکباره بیرون میجهد و منجر به تولید یک همخوان واکدار نرم میشود .شش واجگونه
مهم که به انضمام محل وقوعشان برای این واج برشمرده شده است بدین صورت است -1 :واکدار در
بین دو واکه بهویژه هنگامی که واکۀ دوم دارای تکیه باشد؛  -2نیمواکرفته در آغاز واژه بعد از سکوت
و همچنین در مجاورت همخوانهای واکدار؛  -3واکرفته در پایان واژه و نیز در مجاورت
همخوانهای بیواک؛  -4گرد قبل از واکههای گرد؛  -5بدون آمادگی بعد از همان همخوان؛ -6بدون
انجام قبل از همان همخوان .ذکر مجدد این نکته ضروری است که ثمرۀ کلیۀ واجگونههای فوق را
انسدادی در نظر گرفته است .محمدی و همکاران( )1390به توصیف ساختار سازهای و فضای واکهای
آواهای زبان فارسی با استفاده از نرمافزار  PRAATپرداختهاند .نتایج آنها نشان میدهد که کمترین
میزان

F0

در مردان و زنان مربوط به واکههای  //و  //و بیشترین آن مربوط به واکه  /i/است،

بیشترین و کمترین میزان در هر دو جنس در

F1

مربوط به واکههای  /i/و  ،//در

F2

مربوط به
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واکههای  /i/و  /u/و در  F3مربوط به واکههای  /u/و  /i/است .خوشخو( )1391مهر تأییدی بر
یافتههای دستورنویسان و زبانشناسان میزند و معتقد است که یک واج انسدادی مالزی واکدار وجود
دارد که میتواند در بافتهای مختلف واجگونههای متفاوتی داشته باشد .ابوالحسنیزاده( )1392با
بررسی تأثیر متغیرهای دیرش ،انرژی ،بسامدهای سازههای اول ،دوم ،سوم و مقدار بسامد پایه در
همبستههای آوایی تکیه در زبان فارسی ،به این نتیجه رسیده است که بسامد پایه ،مهمترین همبستۀ
آوایی تکیه در زبان فارسی است .همچنین نوربخش( )1394همخوان مالزی را به صورت یک همخوان
انسدادی واکدار در نظر میگیرد که این همخوان در جایگاه میانواکهای در بیشتر مواقع تضعیف شده و
به صورت ناسوده یا سایشی تظاهر مییابد .جم و رزمدیده( )1395در بررسی تطبیقی خود از همخوان
مالزی در وامواژههای عربی موجود در زبان فارسی معیار و گویش رودباری به این نتیجه رسیدند که در
زبان فارسی معیار دو همخوان مالزی انسدادی بیواک [ ]و مالزی سایشی واکدار [ ]هر دو به
صورت همخوان مالزی انسدادی واکدار [ ]تلفظ میشوند و در گویش رودباری برخالف فارسی
معیار ،تنها همخوان مالزی سایشی واکدار [ ]وجود دارد .نتایج پژوهش رضاآسا( )1396نشان
میدهد که نحوه تولید همخوان مالزی در زبان فارسی معیار دارای سه واجگونه اصلی انسدادی واکدار
[ ،]ناسوده [ ]و سایشی واکدار [ ]است که این واجگونهها در اکثر بافتها در تناوب آزاد با
یکدیگر قرار میگیرند و گونه انسدادی واکدار [ ]در بافتهای مذکور دارای تظاهر آوایی و تنوع
بافتی بیشتری در مقایسه با سایر واجگونههای این همخوان است و نتیجه میگیرد که گونه غالب و
نماینده همخوان مالزی در زبان فارسی معیار ،گونه انسدادی مالزی واکدار [ ]است.
سکولوا و همکاران( )1952جایگاه پس از سکوت همخوان مالزی را «همخوان انسایشی نیمواکدار»
میداند که شامل یک همخوان انسدادی آغازین بیواک و یک رهش واکدار است .او همچنین در
جایگاه بین دو واکه ،آن را سایشی یا انسایشی ،در جایگاه پیش از  ،انسدادی یا سایشی واکدار و
در سایر جایگاهها همخوان انسایشی در نظر میگیرد .نای( )1954در جایگاه آغازین و پیش از یک
انسدادی واکدار یا خیشومی ،این همخوان را «انسدادی پسکامی واکدار» میداند و در سایر جایگاهها
آن را یک همخوان سایشی در نظر میگیرد .جزایری و پپیر( )1961بیان میکنند که واجگونههای [ ]در
زبان فارسی بدین صورت است -1 :در برخی از گویشها ،این همخوان دارای دو واجگونه [ ]و []
است که [ ]همخوان انسدادی مالزی پسنرمکامی واکدار است و در ابتدای خوشه همخوانی
مشاهده میشود؛  -2تعدادی از گویشوران صرفا یکی از دو واجگونه [ ]و [ ]را به صورت متناوب
در تمام جایگاهها به کار میبرند؛  -3تعداد دیگری از گویشوران این واجگونهها را جدای از
جایگاهشان به صورت تبادلپذیر بکار میبرند .یارمحمدی( )1964همخوان انسدادی مالزی نرمکامی

بررسی همخوان انسدادی مالزی در گویش نیریزی(...ص -----)84-65فرشته محمدپور و همکار 69 

[ ]را اصل میداند و بیان میکند که این همخوان بیشتر اوقات در ابتدای واژه و انتهای کلمات مشدد
دیده میشود و همخوان سایشی مالزی نرمکامی [ ]بین دو واکه و گاهی نیز در انتهای واژه و یا در
خوشههای مشخص یافت میشود .ویندفور( )1979در معرفی واجهای زبان فارسی  ،را در کنار
 به عنوان همخوان سایشی طبقهبندی نموده است .پیسویچ( )1985در توصیف خود از واج و
واجگونههای مالزی ،صورت زیرساختی را «همخوان مالزی نرم انفجاری» معرفی میکند و روی هم
سه واجگونه برای این آوا در نظر میگیرد و جایگاههای وقوع هر یک از این واجگونهها را برمیشمرد.
این واجگونهها عبارتند از« -1 :همخوان مالزی انفجاری بیواک و نادمیده» که در جایگاه آغازین پس
از سکوت ،در جایگاه میانی در حالت مشدد و در جایگاه پایانی پیش از سکوت واقع میگردد؛-2
«همخوان مالزی انفجاری واکدار و نادمیده» که تنها پس از  وقوع مییابد؛ « -3همخوان مالزی
سایشی واکدار» که در جایگاه میانواکهای ،آغاز خوشه همخوانی پیش از روانها و  و پیش از
همخوانهای صفیری واکدار رخ میدهد .ماهوتیان( )1997نیز در مورد صورت زیرساختی این آوا
مطمئن نیست که آیا سایشی یا انسدادی است ،واکدار است یا بیواک .اما به هر صورت آن را یک
همخوان مالزی واکدار در نظر می گیرد که هر گاه میان عناصر واکدار قرار بگیرد ،سایشی میشود.
البته او این فرآیند را یک قاعدۀ واجی محض به حساب نمیآورد؛ چراکه در همین جایگاه ،هر دو گونه
تلفظی سایشی و انسدادی مشاهده میشود .بال و کد( )1997بیان میکنند که سازۀ اول نمایانگر ارتفاع
زبان ،سازۀ دوم نمایانگر وضعیت قدامی -خلفی زبان و سازۀ سوم با گرد یا گسترده بودن لبها در
ارتباط است .زبانشناسان متعددی به وضعیت همخوان مالزی پرداختهاند .عجمی آلوتابی و
محمد( ،)2010در بررسی همخوانهای مالزی در زبان عربی بیان میکنند که در این زبان سه همخوان
انسدادی مالزی [ ]و سایشی [ ]و [ ]وجود دارد.
همانگونه که در این قسمت نشان داده شد ،پژوهشگران ایرانی بر این باورند که در زبان فارسی تنها
یک همخوان انسدادی مالزی ،آن هم انسدادی مالزی واکدار  /G/به عنوان تظاهر واجی وجود دارد.
پژوهش حاضر که بر یکی از گونههای زبان فارسی انجام شده است ،نشان میدهد که در این گونۀ
زبانی ،دو همخوان انسدادی مالزی واکدار و بیواک  /G/و  /q/وجود دارد.
 .3-1روش پژوهش
روش به کار گرفته شده در این پژوهش به صورت ترکیبی از روشهای میدانی ،آزمایشگاهی و
ً
توصیفی-تحلیلی است .آزمودنیها شامل ده گویشور زن با میزان سطح سواد نسبتا پایین و میانگین
ایویااختالالتگفتارینبودهاند

سنی  35سال است.هیچ یک از گویشوران مبتال به بیماری حنجره
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وشرایطالزمبهعنوانیکگویشور را داشتهاند .در این بررسی ویژگیهای آ کوستیکی همخوان مالزی
در جایگاههای ابتدا و انتهای واژه و نیز در جایگاه بین واکهای و یا بین واکه و همخوان مورد بررسی
قرار گرفته است.
شیوه ضبط داده ها بدین صورت بوده است که از گویشوران خواسته شد که کلمات مورد آزمایش را
بخوانند .شرایط خواندن بدین صورت بوده است که گویشور باید کلمات را بدون آهنگ و با مکث بین
هر کلمه بیان کند و هر یک از واژهها بدون هیچ بافتی سه بار توسط هر گویشور تکرار شود .مجموع
دادهها  15واژه است که جهت شفافیت و وضوح بهتر تحلیل ،از تقابل واجی واژهها نیز استفاده شده
است .دادهها در جدول شمارۀ  1آمده است.
جدول ( .)1فهرست واژه های مورد بررسی
جایگاه آغازی

قبل از همخوان

جایگاه پایانی

واژه

#__V

واژه

V___#

واژه

V___#

قاشق /غاشق

#__

جغد /جقد

o___#

باغ /باق

___#

قالی /غالی

#__

یقه /یغه

___#

اتاق /اتاغ

___#

قفل /غفل

#__o

وقت /وغت

___#

مرغ /مرق

___#

غلتک /قلتک

#__

سقف /سغف

___#

سماق /سماغ

___#

غنچه /قنچه

#__ o

طاقچه /طاغچه

___#

تشویق /تشویغ

i___#

ً
با توجه به تکرار تعداد دادههای جدول شمارۀ ( ،)1مجموعا  450داده به دست آمده است .گفتار
ً
گویشوران مستقیما بر روی رایانه با استفاده از نرمافزار  Praat5314- win 32با میکروفن ضبط شده
است .میکروفن در فاصلۀ  10سانتیمتری از دهان آزمودنیها به صورت ّ
مورب قرار داده شده است و
نمونهبرداری با فرکانس  11025هرتز صورت گرفته است .رامسدل و همکاران( )802 :2007معتقدند که
سیگنال گفتاری به دو صورت بازنمایی می شود ،یکی در واحد زمان و دیگری در واحد فرکانس که در
این نوع بازنمایی فرمنتها و هارمونیکها را میتوان به خوبی مشاهده کرد .واکدار و بیواک بودن
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همخوان مالزی در این پژوهش براساس محاسبۀ  VOTیا همان زمان آغاز واک و نیز میزان فرمنت
سازههاست .براساس پژوهش بیجنخان و نوربخش به نقل از خوشخو( VOT ،)187 :1391بیشتر از
 0.025ثانیه بیواک و  VOTکمتر از  0.025ثانیه واکدار تلقی میشود .پیکت( )40 :1999در بررسی
رابطه بین پارامترهای تولیدی و صوتی بیان کرده است که هر نوع گرفتگی در حفرۀ حلق ،باعث افزایش
سازۀ یک می شود و هر چه میزان گرفتگی بیشتر باشد با افزایش این سازه روبرو هستیم .همچنین ابعاد
هندسی دستگاه گفتار هنگام تولید آواهای طبقه «+رسا» ،فرکانسهای  2200-250هرتز را بیشتر از
سایر فرکانسها تقویت میکند و هنگام تولید آواهای طبقه «-رسا» فرکانسهای نوار  2200تا 8000
هرتز بیشتر تقویت میشود .علت انتخاب این نرمافزار ،امکان تحلیل همزمان موج صوتی و
طیفنگاشت ،کاربرد آسان و دقت باالی اندازهگیری آن است.

 .4تحلیل دادهها
همخوان انسدادی از طریق ایجاد یک بست کامل در دهان ایجاد میشود .از نظر صوتشناختی ،این
بست کامل در موج صوتی به صورت یک دوره بدون حرکت و در طیفنگاشت به صورت یک منطقه
خالی از انرژی (سفید) مالحظه میشود .در صورتی که تارآواها به هنگام بست دهانی در حال ارتعاش
باشند ،این ارتعاش در موج صوتی به صورت امواج سینوسی با دامنهای کمتر از واکههای مجاور
مشاهده میشود .در طیفنگاشت ،وجود نوار واک (حضور مؤلفههای هارمونیک در فرکانس پایین)
نشاندهندۀ ارتعاش تارهای صوتی در هنگام بست است(برمن2007 ،؛ به نقل از نوربخش .)1394 ،زمان آغاز
واک ،یکی از کلیدهای آ کوستیکی مهم در تشخیص واک در صداهای انسدادی است .تغییر زمان آغاز
واک یک صدای انسدادی میتواند منجر به تغییر ماهیت آن شود .تحلیل دادهها بر اساس میزان V
و فرمنت سازههای موجود در طیفنگاشتها به قرار زیر است.
بررسی دادهها نشان میدهد که طیفنگاشت واژۀ «قاشق» بیانگر همخوان انسدادی مالزی
در ابتدای واژه است و دارای یک وقفه انسداد و به دنبال آن انفجار رهش است .میزان  VOTاین
همخوان به طور میانگین در حدود  0.054ثانیه است .بنابراین با توجه به اینکه این میزان بیشتر از
 0/025ثانیه است ،همخوان انسدادی مالزی بیواک است .همچنین میانگین فرمنت سازهها در این
واژه به ترتیب زیر است:
F4-HZ: 4336

F3- HZ: 3384

F2- HZ: 1717

F1- HZ: 1098
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طیفنگاشت واژۀ «غاشق» که جفت توزیع تقابلی واجی فرضی «قاشق» است ،نشان میدهد
همخوان انسدادی مالزی در جایگاه آغازی واژه ،دارای یک وقفه انسداد و به دنبال آن رهش
همخوان است .میزان  VOTاین همخوان در حدود  0.020ثانیه است .با توجه به اینکه این میزان
نشاندهندۀ زمان واکداری است ،بن ابراین همخوان انسدادی مالزی ،واکدار است .همچنین میانگین
فرمنت سازههای این واژه به ترتیب زیر است:
F4-HZ: 4095

F3- HZ: 3495

F2- HZ: 1451

F1- HZ: 587

طیفنگاشت واژۀ «قالی» نشان میدهد که همخوان انسدادی مالزی  در ابتدای این واژه،
دارای یک وقفه انسداد و به دنبال آن انفجار رهش است .میزان  VOTاین همخوان به طور میانگین در
حدود  0.083ثانیه است .بنابراین با توجه به اینکه این میزان بیشتر از  0/025ثانیه است ،همخوان
انسدادی مالزی بیواک است .همچنین میانگین فرمنت سازهها به ترتیب زیر است:
F4-HZ: 4338

F3- HZ: 3465

F2- HZ: 1629

F1- HZ: 1056

طیفنگاشت واژۀ «غالی» نشان میدهد همخوان انسدادی مالزی  در جایگاه آغازی واژه،
دارای یک وقفه انسداد و به دنبال آن رهش همخوان است .میزان  VOTاین همخوان در حدود 0.012
ثانیه است .با توجه به اینکه این میزان نشاندهندۀ زمان واکداری است ،بنابراین همخوان انسدادی
مالزی ،واکدار است.همچنین میانگین فرمنت سازهها به ترتیب زیر است:
F4-HZ: 3980

F3- HZ: 3360

F2- HZ: 1123

F1- HZ: 538

طیفنگاشت واژۀ «قفل» نشان میدهد که همخوان انسدادی مالزی  در ابتدای این واژه
دارای یک وقفه انسداد و پس از آن انفجار رهش است .میزان  VOTاین همخوان در حدود 0.061
ثانیه است .بنابراین با توجه به اینکه این میزان بیشتر از میزان تعیین شده جهت واکداری است ،این
همخوان ،انسدادی مالزی بیواک است .همچنین میانگین فرمنت سازهها به ترتیب زیر است:
F4-HZ: 4193

F3- HZ: 3229

F2- HZ: 1639

F1- HZ: 902

همخوان انسدادی مالزی  در جایگاه آغازی واژه «غفل» دارای یک وقفه انسداد و پس از آن
رهش همخوان است .میزان  VOTاین همخوان در حدود  0.009ثانیه است .با توجه به اینکه این
میزان نشاندهندۀ زمان واکداری است ،بنابراین همخوان انسدادی مالزی ،واکدار است .همچنین
میانگین فرمنت سازهها به ترتیب زیر است:
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F4-HZ: 4125

F3- HZ: 3240

F2- HZ: 1382

F1- HZ: 526

طیفنگاشت واژۀ «غلتک» نیز نشان میدهد که همخوان انسدادی مالزی  که در ابتدای این
واژه آمده است ،دارای یک وقفه انسداد و به دنبال آن انفجار رهش است .میزان  VOTاین همخوان
در حدود  0.019ثانیه است .بنابراین با توجه به اینکه این میزان کمتر از  0/025ثانیه است ،همخوان
انسدادی مالزی واکدار است .میانگین فرمنت سازههای این واژه به ترتیب زیر است:
F4-HZ: 4370

F3- HZ: 3186

F2- HZ: 1817

F1- HZ: 459

در واژۀ «قلتک» همخوان انسدادی مالزی  در جایگاه آغازی واژه ،دارای یک وقفه انسداد و
به دنبال آن رهش همخوان است .میزان  VOTاین همخوان در حدود  0.089ثانیه است .با توجه به
اینکه این میزان نشاندهندۀ زمان بیواکی است ،بنابراین همخوان انسدادی مالزیبیواک
است.همچنین میانگین فرمنت سازهها به ترتیب زیر است:
F4-HZ: 4471

F3- HZ: 3121

F2- HZ: 1810

F1- HZ: 1373

طیفنگاشت واژۀ «غنچه» نشان میدهد که همخوان انسدادی مالزی  در جایگاه آغازی
واژه ،دارای یک وقفه انسداد و به دنبال آن رهش همخوان است .میزان  VOTاین همخوان در حدود
 0.009ثانیه است .با توجه به اینکه این میزان نشاندهندۀ زمان واکداری است ،بنابراین همخوان
انسدادی مالزی ،واکدار است.همچنین میانگین فرمنت سازهها به ترتیب زیر است:
F4-HZ: 4526

F3- HZ: 3705

F2- HZ: 1927

F1- HZ: 557

طیفنگاشت واژۀ «قنچه» نیز نشان میدهد که همخوان انسدادی مالزی  در جایگاه آغازی
واژه ،دارای یک وقفه انسداد و پس از آن رهش همخوان است .میزان  VOTاین همخوان در حدود
 0.081ثانیه است .با توجه به اینکه این میزان بیشتر از زمان واکداری است ،بنابراین همخوان
انسدادی مالزی بیواک است.همچنین میانگین فرمنت سازهها به ترتیب زیر است:
F4-HZ: 4173

F3- HZ: 3130

F2- HZ: 1702

F1- HZ: 828

طیفنگاشت واژۀ «جغد» نشان میدهد که همخوان انسدادی مالزی  که در میانه این واژه
آمده است ،دارای یک وقفه انسداد و به دنبال آن انفجار رهش است .میزان  VOTاین همخوان به طور
میانگین در حدود  0.023ثانیه است .بنابراین با توجه به اینکه این میزان کمتر از  0/025ثانیه است،
همخوان انسدادی مالزی واکدار است .میانگین فرمنت سازههای این واژه به ترتیب زیر است:
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F4-HZ: 4247

F3- HZ: 3033

F2- HZ: 1685

F1- HZ: 703

در واژۀ «جقد» همخوان انسدادی مالزی  در جایگاه میانی واژه ،دارای یک وقفه انسداد و به
دنبال آن رهش همخوان است .میزان  VOTاین همخوان در حدود  0.083ثانیه است .با توجه به
اینکه این میزان ،نشاندهندۀ زمان بیواکی است ،بنابراین همخوان انسدادی مالزیبیواک
است.همچنین میانگین فرمنت سازهها به ترتیب زیر است:
F4-HZ: 4509

F3- HZ: 3540

F2- HZ: 2154

F1- HZ: 969

طیفنگاشت واژۀ «یقه» نیز نشان میدهد که همخوان انسدادی مالزی  که در میانه این واژه
آمده است ،دارای یک وقفه انسداد و به دنبال آن انفجار رهش است .میزان  VOTاین همخوان به طور
میانگین در حدود  0.080ثانیه است .بنابراین با توجه به اینکه این میزان بیشتر از  0/025ثانیه است،
همخوان انسدادی مالزی بیواک است .میانگین فرمنت سازههای این واژه به ترتیب زیر است:
F4-HZ: 4507

F3- HZ: 3317

F2- HZ: 2058

F1- HZ: 1172

در واژۀ «یغه» ،همخوان انسدادی مالزی  در جایگاه میانی واژه ،دارای یک وقفه انسداد و به
دنبال آن رهش همخوان است .میزان  VOTاین همخوان در حدود  0.011ثانیه است .با توجه به اینکه
این میزان ،نشاندهندۀ زمان واکداری است ،بنابراین همخوان انسدادی مالزی واکدار است.همچنین
میانگین فرمنت سازهها به ترتیب زیر است:
F4-HZ: 4518

F3- HZ: 3341

F2- HZ: 1912

F1- HZ: 604

طیفنگاشت واژۀ «وقت» نشاندهندۀ این است که همخوان انسدادی مالزی  که در میانه این
واژه آمده است ،دارای یک وقفه انسداد و به دنبال آن انفجار رهش است .میزان  VOTاین همخوان به
طور میانگین در حدود  0.098ثانیه است .بنابراین با توجه به اینکه این میزان بیشتر از  0/025ثانیه
است ،همخوان انسدادی مالزی بیواک است .میانگین فرمنت سازههای این واژه به ترتیب زیر است:
F4-HZ: 4554

F3- HZ: 3319

F2- HZ: 1994

F1- HZ: 1073

در واژۀ «وغت» ،همخوان انسدادی مالزی  در جایگاه میانی واژه ،دارای یک وقفه انسداد و
به دنبال آن رهش همخوان است .میزان  VOTاین همخوان در حدود  0.015ثانیه است .با توجه به
اینکه این میزان ،نشاندهندۀ زمان واکداری است ،بنابراین همخوان انسدادی مالزی واکدار است.
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همچنین میانگین فرمنت سازهها به ترتیب زیر است:
F4-HZ: 4328

F3- HZ: 3317

F1- HZ: 943

F2- HZ: 1711

طیفنگاشت واژۀ «سقف» نشانگر این است که همخوان انسدادی مالزی  که در میانه این
واژه آمده است ،دارای یک وقفه انسداد و به دنبال آن انفجار رهش است .میزان  VOTاین همخوان به
طور میانگین در حدود  0.098ثانیه است .بنابراین با توجه به اینکه این میزان بیشتر از  0/025ثانیه
است ،همخوان انسدادی مالزی بیواک است .میانگین فرمنت سازههای این واژه به ترتیب زیر است:
F4-HZ: 4382

F3- HZ: 3172

F2- HZ: 1794

F1- HZ: 1100

در واژۀ «سغف» ،همخوان انسدادی مالزی  در جایگاه میانی واژه ،دارای یک وقفه انسداد و
به دنبال آن رهش همخوان است .میزان  VOTاین همخوان در حدود  0.023ثانیه است .با توجه به
اینکه این میزان ،نشاندهندۀ زمان واکداری است ،بنابراین همخوان انسدادی مالزی واکدار
است.همچنین میانگین فرمنت سازهها به ترتیب زیر است:
F4-HZ: 3929

F3- HZ: 3210

F2- HZ: 1608

F1- HZ: 691

طیفنگاشت واژۀ «طاقچه» نیز نشان میدهد که همخوان انسدادی مالزی  که در میانه این
واژه آمده است ،دارای یک وقفه انسداد و به دنبال آن انفجار رهش است .میزان  VOTاین همخوان به
طور میانگین در حدود  0.084ثانیه است .بنابراین با توجه به این که این میزان ،بیشتر از  0/025ثانیه
است ،همخوان انسدادی مالزی بیواک است .میانگین فرمنت سازههای این واژه به ترتیب زیر است:
F4-HZ: 4285

F3- HZ: 3260

F2- HZ: 1802

F1- HZ: 1236

در واژۀ «طاغچه» همخوان انسدادی مالزی  در جایگاه میانی واژه ،دارای یک وقفه انسداد و
به دنبال آن رهش همخوان است .میزان  VOTاین همخوان در حدود  0.009ثانیه است .با توجه به
اینکه این میزان ،نشاندهندۀ زمان واکداری است ،بنابراین همخوان انسدادی مالزی واکدار است.
همچنین میانگین فرمنت سازهها به ترتیب زیر است:
F4-HZ: 4312

F3- HZ: 3109

F2- HZ: 1389

F1- HZ: 478

طیفنگاشت واژۀ «باغ» نیز نشان میدهد که همخوان انسدادی مالزی  که در پایان این واژه
آمده است ،دارای یک وقفه انسداد و به دنبال آن انفجار رهش است .میزان  VOTاین همخوان به طور
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میانگین در حدود  0.009ثانیه است .بنابراین با توجه به اینکه این میزان کمتر از  0/025ثانیه است،
همخوان انسدادی مالزی واکدار است .میانگین فرمنت سازههای این واژه به ترتیب زیر است:
F4-HZ: 4291

F3- HZ: 3173

F2- HZ: 1307

F1- HZ: 417

در واژۀ «باق» ،همخوان انسدادی مالزی  در جایگاه پایانی واژه ،دارای یک وقفه انسداد و به
دنبال آن رهش همخوان است .میزان  VOTاین همخوان در حدود  0.094ثانیه است .بنابراین
همخوان انسدادی مالزی بیواک است .همچنین میانگین فرمنت سازهها به ترتیب زیر است:
F4-HZ: 4339

F3- HZ: 3157

F2- HZ: 1614

F1- HZ: 1140

طیفنگاشت واژۀ «اتاق» نیز نشان میدهد که همخوان انسدادی مالزی  که در پایان این واژه
آمده است ،دارای یک وقفه انسداد و به دنبال آن انفجار رهش است .میزان  VOTاین همخوان به طور
میانگین در حدود  0.086ثانیه است .بنابراین با توجه به اینکه این میزان بیشتر از  0/025ثانیه است،
همخوان انسدادی مالزی بیواک است .میانگین فرمنت سازههای این واژه به ترتیب زیر است:
F4-HZ: 4254

F3- HZ: 3225

F2- HZ: 1553

F1- HZ: 856

در واژۀ «اتاغ» ،همخوان انسدادی مالزی  در جایگاه پایانی واژه ،دارای یک وقفه انسداد و به
دنبال آن رهش همخوان است .میزان  VOTاین همخوان در حدود  0.012ثانیه است .با توجه به
اینکه این میزان ،نشاندهندۀ زمان واکداری است ،بنابراین همخوان انسدادی مالزی واکدار
است.همچنین میانگین فرمنت سازهها به ترتیب زیر است:
F4-HZ: 4376

F3- HZ: 3274

F2- HZ: 1592

F1- HZ: 390

طیفنگاشت واژۀ «مرغ» نشان میدهد که همخوان انسدادی مالزی  که در پایان این واژه
آمده است ،دارای یک وقفه انسداد و به دنبال آن انفجار رهش است .میزان  VOTاین همخوان به طور
میانگین در حدود  0.014ثانیه است .بنابراین با توجه به اینکه این میزان کمتر از  0/025ثانیه است،
همخوان انسدادی مالزی واکدار است .میانگین فرمنت سازههای این واژه به ترتیب زیر است:
F4-HZ: 4090

F3- HZ: 3186

F2- HZ: 1708

F1- HZ: 384

در واژۀ «مرق» ،همخوان انسدادی مالزی  در جایگاه پایانی واژه ،دارای یک وقفه انسداد و به
دنبال آن رهش همخوان است .میزان  VOTاین همخوان در حدود  0.082ثانیه است .بنابراین
همخوان انسدادی مالزی بیواک است.
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همچنین میانگین فرمنت سازهها به ترتیب زیر است:
F4-HZ: 4323

F3- HZ: 3283

F2- HZ: 1722

F1- HZ: 1234

طیفنگاشت واژه «سماق» نشان میدهد که همخوان انسدادی مالزی  که در پایان این واژه
آمده است ،دارای یک وقفه انسداد و به دنبال آن انفجار رهش است .میزان  VOTاین همخوان به طور
میانگین در حدود  0.089ثانیه است .بنابراین با توجه به اینکه این میزان ،بیشتر از  0/025ثانیه است،
همخوان انسدادی مالزی بیواک است .میانگین فرمنت سازههای این واژه به ترتیب زیر است:
F4-HZ: 4242

F3- HZ: 3182

F2- HZ: 1670

F1- HZ: 933

در واژه «سماغ» ،همخوان انسدادی مالزی  در جایگاه پایانی واژه ،دارای یک وقفه انسداد و
به دنبال آن رهش همخوان است .میزان  VOTاین همخوان در حدود  0.009ثانیه است .با توجه به
اینکه این میزان ،نشاندهندۀ زمان واکداری است ،بنابراین همخوان انسدادی مالزی واکدار
است.همچنین میانگین فرمنت سازهها به ترتیب زیر است:
F4-HZ: 4022

F3- HZ: 3228

F2- HZ: 1306

F1- HZ: 540

طیفنگاشت واژه «تشویق» نیز نشان میدهد که همخوان انسدادی مالزی  که در پایان این
واژه آمده است ،دارای یک وقفه انسداد و به دنبال آن انفجار رهش است .میزان  VOTاین همخوان به
طور میانگین در حدود  0.094ثانیه است .بنابراین با توجه به اینکه این میزان ،بیشتر از  0/025ثانیه
است ،همخوان انسدادی مالزی بیواک است .میانگین فرمنت سازههای این واژه به ترتیب زیر است:
F4-HZ: 4225

F3- HZ: 3319

F2- HZ: 1898

F1- HZ: 1148

در واژه «تشویغ» ،همخوان انسدادی مالزی  در جایگاه پایانی واژه ،دارای یک وقفه انسداد و
به دنبال آن رهش همخوان است .میزان  VOTاین همخوان در حدود  0.011ثانیه است .با توجه به
اینکه این میزان ،نشاندهندۀ زمان واکداری است ،بنابراین همخوان انسدادی مالزی واکدار
است.همچنین میانگین فرمنت سازهها به ترتیب زیر است:
F4-HZ: 4100

F3- HZ: 3453

F2- HZ: 2087

F1- HZ: 581

سازهها فرکانسهایی هستند که در جریان تولید صوت در مجرای گفتار تشدید میشوند .موج
صوتی در هنگام خروج از ششها حاوی ریزموجهای متعدد با فرکانسهای مختلف است (موسوی،
 .)1395ساختار سازهای به عنوان مهمترین مختصه فیزیکی و ادراکی واکه است (یونوسوا و همکاران2008 ،؛
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لدهفوگد2005 ،؛ کاروسو و استرند .)1999 ،در زیر ،میانگین فرمنت سازههای  3 ،2 ،1و  4واژگان حاوی
همخوان مالزی در جایگاه آغازی ،میانی و پایانی بررسی شده است و در هر مورد ،تفاوت میزان
فرکانس همخوان مالزی واکدار از بیواک مشخص شده است.
جدول شماره ( :)2میانگین فرمنت سازههای  3 ،2 ،1و  4گویشوران در تلفظ  /q/و  /G/در جایگاههای
آغازی ،میانی و پایانی واژه

فرمنت سازهها

F1

F2

F3

F4

واژهها
قاشق
غاشق

1098
587

1717
1451

3348
3495

4336
4095

تفاوت فرمنت دو واج

511

266

-147

241

قالی

1056

1629

3465

4338

غالی

538

1123

3360

3980

تفاوت فرمنتدوواج

518

506

105

358

قفل

902

1639

3229

4193

غفل

526

1382

3240

4125

تفاوت فرمنتدوواج

376

257

-11

68

غلتک

459

1817

3186

4370

قلتک

1373

1810

3121

4471

تفاوت فرمنتدوواج

-914

7

65

-101

غنچه

557

1927

3705

4526

قنچه

828

1702

3130

4173

تفاوت فرمنتدوواج

-271

225

575

353

جغد

703

1685

3033

4247

جقد

969

2154

3540

4509

تفاوت فرمنتدوواج

-266

-469

-507

-262

یقه

1172

2058

3317

4507

یغه

604

1912

3341

4518

تفاوت فرمنتدوواج

568

146

-24

-11
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وقت

1073

1994

3319

4554

وغت

943

1711

3317

4328

تفاوت فرمنتدوواج

130

283

2

226

سقف

1100

1794

3172

4382

سغف

691

1608

3210

3929

تفاوت فرمنتدوواج

409

186

-38

453

طاقچه

1236

1802

3260

4285

طاغچه

478

1389

3109

4312

تفاوت فرمنتدوواج

758

413

151

-27

باغ

417

1307

3173

4291

باق

1140

1614

3157

4339

تفاوت فرمنتدوواج

-723

-307

16

-48

اتاق

856

1553

3225

4254

اتاغ

390

1592

3274

4376

تفاوت فرمنتدوواج

466

-39

-49

-122

مرغ

384

1708

3186

4090

مرق

1234

1722

3283

4323

تفاوت فرمنتدوواج

-850

-14

-97

-233

سماق

933

1670

3182

4242

سماغ

540

1306

3228

4022

تفاوت فرمنتدوواج

393

364

-46

220

تشویق

1148

1898

3319

4225

تشویغ

581

2087

3453

4100

تفاوت فرمنتدوواج

567

-189

-134

125

بر اساس گفتۀ پیکت( )40 :1999که هر نوع گرفتگی در حفرۀ حلق باعث افزایش سازۀ یک میشود و هر
چه میزان گرفتگی بیشتر باشد با افزایش این سازه روبرو هستیم؛ همانگونه که در جدول شمارۀ 2
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مشخص شده است ،بیشترین میزان اختالف را سازۀ اول همخوان مالزی واکدار و بیواک به خود
اختصاص داده است که  73/33درصد واژگان مورد بررسی در سازۀ اول ،دارای باالترین اختالف
است .پس از آن ،فرمنت سازۀ دوم  % 13/33و فرمنت سازۀ سوم و چهارم هر کدام  % 6/66را به
خود اختصاص دادهاند که علت این اختالف در سازههای دوم ،سوم و چهارم ،وجود همخوان مورد
بررسی در جایگاه بین واکهای بوده است که باعث رسایی بیشتر این همخوان شده است .در مجموع
بررسیها نشان داد که در این گویش دو واج  /q/و  /G/به طور مجزا وجود دارند و میزان فرمنت
سازهها در تمایز این دو واج دخیلاند.

 .5نتیجهگیری
این مقاله به بحث دربارۀ ویژگی آ کوستیکی همخوان انسدادی مالزی در جایگاههای آغازی ،قبل از
همخوان و پایانی واژه در گویش نیریزی پرداخته است .مسئلۀ واکدار بودن یا نبودن این همخوان ،یکی
از موضوعات بحثبرانگیز در مباحث آواشناسی است .اکثر دستورنویسان و زبانشناسان زبان فارسی
معتقدند که در گونۀ معیار ،تنها یک واج انسدادی مالزی واکدار وجود دارد که میتواند در بافتهای
مختلف ،واجگونههای متفاوتی داشته باشد ،آنها در خصوص گونههای زبان فارسی از جمله گویش
نیریزی اظهار نظر نکردهاند .فرضیۀ این پژوهش مبنی بر وجود دو واج مجزای « »و « »است که
طبق بررسی دادهها و یافتههای این مقاله تأیید میشود .همانطور که مشاهده میشود ،تحلیل دادهها
براساس میزان  VOTو همچنین میزان فرمنت چهار سازۀ اصلی موجود در طیفنگاشتها با اختالف
قابل مالحظهای نشان میدهد که دو واج متفاوت « »و « »در جایگاههای مختلف واژه وجود
دارد .بازنمایی سیگنالهای گفتاری به دو صورت واحد زمان و واحد فرکانس که فرمنتها و
هارمونیکها را میتوان در آن به خوبی مشاهده کرد و نیز میزان واکدار و بیواک بودن همخوان مالزی
در این پژوهش براساس محاسبۀ  VOTیا همان زمان آغاز واک تأثیر بسزایی در امر نتیجهگیری با
میزان دقت باال داشته است .همچنین جهت شفافسازی و وضوح بهتر تحلیل ،از تقابل واجی واژهها
استفاده شده است.
پینوشت
( .)1شهرستان نی ریز در شرق استان فارس قرار گرفته است .این شهرستان از شمال با استان یزد و شهرستانهای بوانات
و ارسنجان ،از جنوب با استان هرمزگان و شهرستان داراب ،از شرق با شهرستان استهبان و از غرب با استان کرمان و
شهرستان سیرجان همسایه است .مردم این شهرستان به زبان فارسی صحبت میکنند .به دلیل اینکه این گویش بازماندۀ
فارسی میانه است ،در برخی از موارد از جمله واج مورد بحث در این پژوهش ،با گونۀ معیار تفاوت دارد.
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 جم ،بشیر؛ رزمدیده ،پریا« ،)1395( ،بررسی تطبیقی جایگزینی واجهای مالزی وامواژههای عربیدر فارسی معیار و گویش رودباری(کرمان) در چارچوب نظریه بهینگی» ،فصلنامۀ
زبانپژوهی ،دانشگاه الزهرا.
 خوشخو ،رافعه«،)1391( ،بررسی ویژگی تولیدی و آ کوستیکی همخوان مالزی در نقاط مختلففارسی زبان» ،مجموعه مقاالت نخستین همایش ملی زبان و زبانشناسی، ،دانشگاه
آزاد اسالمی واحد کرج :نشر نویسه پارسی ،صص.197-183
 رضاآسا ،مریم« ،)1396( ،بررسی صوتشناختی شیوه تولید همخوان مالزی  //در زبان فارسیمعیار» ،فصلنامۀ علم زبان ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
 محمدی ،هیوا؛ محمدی ،ر یحانه؛ ترابینژاد ،فرهاد و رضایی ،منصور« ،)1390( ،تعیین ساختارسازهای و فضای واکهای در واکههای زبان فارسی» ،شنوایی شناسی ،دوره  ،20ش ،2
صص .85-80
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