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 چكيده
پردازد كـه آيـا     آواشناسي آزمايشگاهي به اين پرسش ميمقاله حاضر در چارچوب 

را كه با ارتفـاع واكـه در ايـن       گويشورانِ فارسي معيار، مشخصة ثانوية ديرش واكه
كنند و يا اينكه اين مشخصـه صـرفاً     زبان همبستگي دارد، به طور عمدي كنترل مي

- به عوامل زيستتوان آن را با توجه   هاي اوليه است و در نتيجه مي  آمد ويژگي  پي
هـاي افراشـته، افتـاده و      به اين منظور، تفاوت در ديرش واكه. مكانيكي توجيه كرد

در دو جايگاه پيشين ) آهسته، معمولي و سريع(هاي مختلف گفتار   ميانه در سرعت
هـاي    هاي كوتـاه و كشـيده در سـرعت     و پسين، و همچنين تفاوت در ديرش واكه

هـايِ    دهند كه ديرش واكه  نتايج نشان مي. اند  فتهمختلف گفتار مورد بررسي قرار گر
شـوند؛ امـا     طور عمدي توسط گويشوران كنترل نمـي   هاي مختلف، به  داراي ارتفاع

هـا بـا افـزايش      دهند، كه با توجه به اينكه كاهش ارتفاع واكـه   همين نتايج نشان مي
را با استناد  رها در فارسي گفتاري معيا  ديرش واكه ارتباط مستقيم ندارد، ديرشِ واكه

 .توان تبيين كرد  مكانيكي نيز نمي- به عوامل زيست

ديرش ذاتي، ارتفاع واكه، كشش واكه، سـرعت گفتـار، گونـة فارسـي      :ها كليدواژه
  .گفتاري معيار

  
  

                                                                                                 

 ymodarresi@yahoo.comشناسي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،  زبان استاد *

  )مسئول ةنويسند(، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي شناسي دانشجوي دكتري زبان **
salehihengameh@gmail.com  

 29/9/1395: ، تاريخ پذيرش20/8/1395: تاريخ دريافت



  معاصر هاي گونة معيار فارسي ديرش ذاتي واكه   84

 مقدمه. 1

اگـر همـه   . ها از گذشته مورد توجه بسياري از پژوهشگران بوده اسـت   موضوع ديرش واكه
تر هستند و اين همـان    هاي ديگر كشيده  ها نسبت به واكه  از واكه شرايط يكسان باشد، برخي

 & Clark(ديــرش ذاتــي واكــه ناميــده اســت ) Lehiste,1976(چيــزي اســت كــه لهيســته 

Yallop,1992: 33 .(هـاي افراشـته     هاي افتاده ماهيتـا نسـبت بـه واكـه      كند كه واكه  او بيان مي
  ).ibid(تر هستند   كشيده

كه ديرش ذاتي واكه، به كيفيت آواشناختي آن اشـاره دارد و توسـط   كند   لهيسته بيان مي
هـاي    كند كه واكه  او تصريح مي). Lehiste,1977:18(گردد   محل و شيوه توليد واكه تعيين مي

هاي   ها در زبان  افزايد كه بررسي  تر هستند؛ او مي  هاي افراشته ذاتا كشيده  افتاده نسبت به واكه
در زبان انگليسي، هفنـر  : كند  هاي زير اشاره مي  ند و به بررسيمختلف مويد اين مسئله هست

)Hennfer,1937(  ــربنكس ــاس و ف ــته  )House & Fairbanks,1953(، ه ــون و لهيس ، پيترس
)Peterson & Lehiste,1960( هاس ،)House,1961( در زبان آلماني، ماك ،)Maack,1949( در ،

، در زبــان ســوئدي الــرت )Fischer-Jorgensen,1955(يورگنســن - زبــان دانمــاركي، فيشــر
)Elert,1964( در زبان تايلندي، آبرامسون ،)Abrarnson,1962(در زبان لپي ،)Lappish(  آيمـا ،
)Aima,1918 ( و در زبان اسپانيايي، ناوارو توماس)Navarro Tomas,1916) (ibid(.  

ن بستگي دارد به ارتفاع آ   كند كه ديرش واكه  نيز اشاره مي  )Maddieson,1997(مديسون 
 ).Brandstätter & Moosmüller, 2010: 1(آواشناختي است ) universal(و اين يك همگانيِ 

تر   هاي ديگر مسئلة كشيده  البته بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه در برخي از پژوهش
هاي افراشته مورد تاييـد قـرار نگرفتـه و نتيجـه عكـس        هاي افتاده نسبت به واكه  بودن واكه

كنند كه در بررسي آنها بر روي زبـان    حاصل شده است؛ براي مثال تابِرِر و اوانيني اشاره مي
 first(هـاي گويشـي در سـازه اول      انگليسي آمريكاي شمالي، ارتباطي معنادار ميان تفـاوت 

formant = F1 (اند   و ديرش ذاتي واكه مشاهده نكرده)Tauberer & Evanini, 2009: 2213 .(  
جانسون و مارتينبر روي زبان يوناني نيز نتايج متفاوتي بدسـت آمـده اسـت     در بررسي

)Johnson & Martin, 2001: 86 .(ر بـر روي زبـانِ      بعالوه بررسيستاتر و موسـمولهاي برَندا
آلمانيِ اتريشيِ معيار، نشان داده است كه ميزان ديـرش واكـه بـا ارتفـاع آن مـرتبط نيسـت       

)Brandstätter & Moosmüller, 2010: 2.(  
بـه اعتقـاد برخـي از    . نكته حائز اهميت ديگر دليل تاثير ارتفاع واكه بر ديرش آن اسـت 

گيـرد كـه بـه طـور كلـي حركـات توليـدي          اين مسئله از آن جـا نشـات مـي    پژوهشگران
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)articulatory movement (مكـانيكي  - هاي زيست  و فعاليت)biomechanical ( هـاي    واكـه در
سـول و اوهـاال اشـاره    ). Clark & Yallop, 1992: 33(هاي افراشته است   افتاده بيشتر از واكه

هاي افتاده را   نيز اين كشيدگي ذاتي بيشتر واكه) Turk et al, 1994(كنند كه ترك و ديگران   مي
 ,Sole & Ohala(داننـد    هـا مـي    جايي بيشتر فك پاييني در هنگام توليد اين واكه  به دليل جابه

كتفورد نيـز دليـل   ). Lindblom, 1967: 24(ليندبلوم نيز پيرو همين ديدگاه است ). 614 :2010
تـر،    هـاي افراشـته    هاي افتاده نسبت به واكه  دهد كه در واكه  اين مسئله را اينگونه توضيح مي

همخوان بعدي حركت كنند و يـا  ) constriction(زبان و فك براي آن كه به سمت گرفتگي 
  ).Catford,1977: 197(از آن همخوان دور شوند، بايد بر مسافت بيشتري غلبه كنند 

در ) Smith, 1987(و اســميث ) Nooteboom & Slis,1970(امــا نوتبــوم و ســليس   
هـا بـا درجـات افراشـتگي       داشتن فك در هنگام توليد واكـه   هاي خود، با ثابت نگاه  آزمايش

هـاي    هـا كماكـان تفـاوت     ت بودن فك هنگام توليد واكهرغم ثاب  اند كه به  متفاوت، نشان داده
 ,Neweklowsky(به عالوه نوكلوسـكي  ). Sole & Ohala, 2010: 615(شوند   ديرش حفظ مي

بنابراين ). ibid(نشان داد كه ميزان حركت زبان نيز عامل موثر در ديرش واكه نيست ) 1975
توان صرفا به تـاثيرات مكـانيكي     نميها را   رسد كه تفاوت در ديرش واكه  اينگونه به نظر مي

اي بـراي ايـن پديـده      حركت فك و زبان نسبت داد و از اين رو توضيح قطعي و قانع كننده
  .وجود ندارد

توضيح ديگري كه براي اين پديده ارائه شده اسـت آن اسـت كـه گويشـوران زبـان از      
بـه عبـارت   . وينـد ج  ها بهـره مـي    هاي واكه  دهي ويژگي  ها براي شكل  تفاوت ديرش در واكه

هـاي فيزيكـي فـك      هـا، ويژگـي    ديگر، اگرچه ممكن است كه منشاء تفاوت ديرش در واكه
مند و همزمان با تفاوت در ارتفاع واكه رخ   طور نظام  ها به  باشد، اما از آنجايي كه اين تفاوت

 ها را براي تقويت  دهند، اين احتمال وجود دارد كه گويشوران به طور عمدي اين تفاوت  مي
بنـابراين گويشـوران عمـدا و    . ، ايجاد بكنند)نگاشته  مربوط به طيف) (spectral(تقابل طيفي 

هاي موجـود در طيـف و مربـوط بـه       ها را كه همراه با تفاوت  فعاالنه تفاوت در ديرش واكه
هـا را بـه     از جمله افرادي كه تفاوت ديـرش در واكـه  . كنند  ها هستند، كنترل مي  ارتفاع واكه
  .اشاره كرد) Ohala, 1981: 116(توان به اوهاال   كند مي  يتي عمدي معرفي ميعنوان فعال

هـا وجـود     كنيم كه دو تبيين متفاوت براي توضيح ديرش ذاتي واكه  بنابراين مشاهده مي
به اين معني كه ديرش (مكانيكي و ديگري تبيين عمدي - يكي تبيين فيزيكي و زيست: دارد

  ). گردد  رل ميمورد نظر عمدا توسط گويشوران كنت
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توان ميـان دو تبيـين نـامبرده يكـي را برگزيـد؟ بـه         حال سوال اين است كه چگونه مي
هـاي مكـانيكي و     توان ميـان مشخصـه    هاي توليدي چگونه مي  عبارت ديگر در بررسي داده

دهد كه   پيشنهاد مي) Sole,1992, 1995, 2007(عمدي در سيگنال گفتار تمايز قايل شد؟ سول 
گردند، بايد با بـه وجـود     حت كنترل گويشور كه در حوزه زمان بازنمايي ميهاي ت  مشخصه

خواه سرعت توليد گفتار توسط گويشور، خواه تكيه، كشش (آمدن تغييرات در حوزه زمان 
هاي مكانيكي با بوجود آمدن تغييرات   مطابقت يابند درحاليكه مشخصه)) focus(هجا، كانون 

 & Sole(د و يـا دسـتخوش تغييـرات يكنواخـت گردنـد      در حوزه زمان كماكان ثابت بمانن

Ohala, 2010: 613 .(هـا در درونـداد     كند كه اگر برخي از مشخصه  تر او بيان مي  به بيان دقيق
نيز در ) segments(بندي عناصر   هاي زمان  شده هستند، و اگر ويژگي  توليد به گفتار مشخص

ر با ايجاد تغيير در حـوزه زمـان   همان سطح مشخص هستند، بنابراين اگر ديرش كلي عنص
بندي مشخصة مورد نظـر    تغيير كند، براي حفظ تقابل ادراكي ثابت در شرايط مختلف، زمان

اند، بسته   هايي كه به لحاظ زباني مشخص شده  نيز بايد از نو سازمان يابند؛ بنابراين مشخصه
  ).ibid: 614(به شرايط سرعت گويشور يا تكيه بايد افزايش يا كاهش يابند 

هـاي فيزيولـوژيكي يـا      كند كه در مقابل، تغييرات حاصـل از محـدوديت    او تصريح مي
فيزيكي نبايد بـا تغييـرات در سـرعت يـا تكيـه مطابقـت كننـد زيـرا تغييـرات حاصـل از           

دهي مجدد زمان و ديـرش    هاي فيزيولوژيكي يا فيزيكي در سطوح باالترِ سازمان  محدوديت
تر است و حتي اگـر بـه دليـلِ تغييـرات، در       ا در سطوح پايينه  نقشي ندارند بلكه منشاء آن

سرعت و تكيه، دستخوش تغييرات اندكي شوند، اين تغييرات با توجه بـه اصـول عمـومي    
  ).ibid(بيني هستند   آواشناختي قابل پيش

هـاي    الزم به ذكر است كه تقابل دو تبيين مذكور، ريشه در تقابل ديدگاه سنتي و ديدگاه
هـا، تمـايزي اساسـي ميـان       در ديدگاه سـنتيِ نظريـة مشخصـه   . ها دارد  مشخصهجديدتر به 
يا حشو وجود دارد؛ براي هـر  ) secondary(هاي ثانويه   هاي تمايزدهنده و مشخصه  مشخصه

ادراكي /و يك همبسته آكوستيكي) primary(مشخصة تمايزدهنده، يك همبستة توليدي اوليه 
هاي تمايزدهنده، تعدادي مشخصـة    ه، براي اين مشخصهبعالو). ibid: 607(اوليه وجود دارد 

ها را   دهند و نبايد آن  حشو يا ثانويه وجود دارند كه به طور همزمان با مشخصة اوليه رخ مي
سوالي كه سول و اوهـاال در مقالـة خـود مطـرح     ). ibid(در بازنمايي زيرساختي لحاظ كرد 

ايجـاد تقابـل، تحـت كنتـرل تعمـدي      هاي ثانويـه، بـراي     كنند اين است كه آيا مشخصه  مي
هـاي تحـت     مشخصـه ). ibid(گويشوران هستند يا نتيجه بكار رفتن مشخصة اوليـه هسـتند   
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كنترل گويشور، در درونداد به توليد گفتار وجود دارند و بنابراين نيازمند برخي اشـارات يـا   
ات حاصل از هستند اما تاثير) motor commands or gestures) (محرك(دستورهاي مكانيكي 
هـاي اوليـه     مكانيكي و يا محصول فرعـي مشخصـه  - هاي اوليه، زيست  بكارگيري مشخصه

  ). ibid(هستند 
دهنـد كـه بسـياري از      هاي آزمايشگاهي در ده سال اخيـر نشـان مـي     تعدادي از بررسي

دهنـد، تحـت كنتـرل ارادي      هاي تمايزدهنده رخ مي  هاي ثانويه كه همزمان با ويژگي  ويژگي
 ,Cho & Laddefoged(توان به چو و لدفوگـد    ها مي  هستند؛ از جمله اين بررسي گويشوران

 & Keyser(و كيســر و اســتيونس ) Diehl & Kluender, 1989(، دييِــل و كلوئنــدر )1999

Stevens, 2006 (سول و اوهاال نيز عالوه بر اين افراد به كيتينگ . اشاره كرد)Keating, 1985( ،
كننـد و    اشـاره مـي  ) Fahey & Diehl, 1996(و فـاهي و دييِـل   ) kingston, 1992(كينگستون 

طور ثابت از زباني به زبان ديگـر متغيـر     هاي ثانويه به  افزايند كه همين مسئله كه مشخصه  مي
  ). ibid: 608(شده هستند   هاي كنترل  ها ويژگي  هستند كافي است كه نشان دهد اين مشخصه

كننـد آن اسـت كـه در زبـان انگليسـي        مطرح مينكتة جالب توجهي كه سول و اوهاال 
تمـايز   /ɪ ɛ ʊ/ها   آن) lax(و متناظر سستi: e u:/  /) tense(هاي سخت   آمريكايي كه بين واكه

يعني آنگونـه كـه پيشـتر    (وجود دارد، ميان كشش واكه و ارتفاع آن همبستگي وجود ندارد 
بـه   /:i: e u/هاي افراشـتة    عبارت ديگر واكه؛ به )تر باشند  تر، كشيده  هاي افتاده  گفته شد، واكه

تر هسـتند؛    كشيده ها  تر باشند، از آن  كوتاه، /ɪ ɛ ʊ/ از متناظرهاي سست خود يعني جاي آنكه
مكـانيكي در ديـرش را خنثـي    - هاي ذاتـيِ زيسـت    هاي واجي، تفاوت  به بيان ديگر ويژگي

ميان ارتفاع واكـه و   /ɑ/-/ᴧ/و  /æ/-/ɛ/هايي همچون   اما در همين زبان، در ميان جفت. كند  مي
هاي افتاده نسـبت    يعني واكه(هاي ذاتي مربوط به ديرش واكه همبستگي وجود دارد   تفاوت
  ). Sole & Ohala, 2010: 615) (تر هستند  هاي افراشته، كشيده  به واكه

بنابراين با توجه به اينكه در زبان انگليسي آمريكايي فرض بـر ايـن اسـت كـه كشـش      
هايي كـه توسـط     سست تمايزدهنده است، در واكه/تمايزدهنده نيست بلكه مشخصه سخت

هاي افراشـته ديـرش     هاي افتاده نسبت به واكه  شوند، واكه  از هم تميز داده نمي   اين مشخصه
هايي كه توسط مشخصة مذكور از يكديگر تميـز داده    ذاتي بيشتري دارند درحاليكه در واكه

  .تر هستند  هاي افراشته، كشيده  برعكس هستند؛ يعني واكهشوند، نتايج كامال   مي
مسئلة ديگر، موضوع كشش واجي در فارسي گفتاري معيار است و اينكه آيا كشـش در  

كند كه نظرات ارائه شده   زاده اشاره مي  اي اين زبان تمايز دهنده است يا نه؟ طبيب  نظام واكه
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اي از زبانشناسـان بـر ايـن      دسته: سيم كردتوان به دو بخش تق  در رابطه با اين موضوع را مي
بـراي مثـال   (هاي زبان فارسي به لحاظ واجـي تمـايز دهنـده اسـت       باورند كه كشش واكه

و  شكي ) Rastorgueva, 1953(، راستورگوا )Hinz, 1937(، هينز )Kramsky, 1939(كرامسكي 
)Shaki, 1957 ((اي زبان   ر نظام واكههاي زبان فارسي د  و دستة ديگر معتقدند كه كشش واكه

 ,Sokolova et al(، سوكوالوا و ديگـران  )1384(براي مثال الزار (فارسي تمايزدهنده نيست 

؛ طرفداران ديدگاه اول بر اين باورند كه )423:1386زاده،   طبيب)) (1977(و ثمره ) 33 :1992
هاي بلند   و واكه) /o/ و /e/، /ӕ/(هاي كوتاه   هاي زبان فارسي را به دو دستة واكه  توان واكه  مي

)/i/، /u/ و /ɑ/ ( تقسيم كرد)كند  زاده تصريح مي  طبيب). همان:  
هاي بلند بايد  هاي كه داراي كشش مصوتي تمايزدهنده هستند، كشش مصوت در زبان"
ليور تصريح كرده است كـه  . هاي كوتاه باشد داري بلندتر از كشش مصوت طور معني به

مارتينـه ارتبـاط   ). Laver, 1995, 436(شان داده شـود  كشش واجي بايد با كشش آوايي ن
منـدي در   گونه توضيح داده است كه هر تمايز نقش شناسي و آواشناسي را اين ميان واج

امـروزه در  ). 139ـ  80، ص 1380مارتينـه،  (زبان، بايد در صـورت زبـان ظـاهر شـود     
شناسـيِ آواشناسـي    واج“شناسي تحت عنوان  شناسي زايشي از اين نوع نگاه به واج واج
خالصه اينكه اگر در ). Hayes 2006(شود  ياد مي) phonetically based phonology( ”بنياد

شـود، بايـد بتـوان از     دهنده اسـتفاده مـي   صورت تقابل زبان فارسي از كشش مصوت به
طـور معنـاداري    بـه  /i, a, u/هـاي   طريق مطالعات آزمايشگاهي نيز ثابت كرد كه مصوت

  )425:1386زاده،   طبيب( "...هستند /e, æ, o/هاي  بلندتر از مصوت

ها   هاي انجام شده در مورد كشش فيزيكي واكه  كند كه بررسي  زاده سپس اشاره مي  طبيب
 و /e/، /ӕ/(هـاي كوتـاه     داري ميان كشش واكه دهد كه تفاوت معني  در زبان فارسي نشان مي

/o/ (هاي بلند  و واكه )/i/، /u/ و /ɑ/ ( وجود ندارد)ها   او به معرفي برخي از اين بررسي). همان
در ) بلند(هاي كوتاه و كشيده   زاده خود، بر روي كشش واكه  در بررسي كه طبيب. پردازد  مي

داري ميان كشش اين دو دسته واكه مشاهده كرده   زبان فارسي انجام داده است تفاوت معني
  ).425: همان(است 

  : توجه به نكات ذكر شده، چهار سوال مطرح استحال با 
هاي انگليسي، آلمـاني، دانمـاركي و     اول اينكه آيا در فارسي گفتاري معيار نيز مانند زبان

هـاي    تر هسـتند و يـا ماننـد زبـان      هاي افراشته ذاتا كشيده  اي افتاده نسبت به واكه  غيره، واكه
  شود؟  ي معيار اين رابطه تاييد نميانگليسي آمريكاي شمالي، يوناني و اتريشي آلمان
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هـاي افراشـته، آيـا      هاي افتاده نسبت بـه واكـه    تر بودن واكه  دوم اينكه در صورت كشيده
هـاي افتـاده     مكانيكي و حركت بيشتر فـك در واكـه  - ها زيست  ديرش واكه به دليل فعاليت

  شود؟  است و يا ديرش واكه به طور عمدي توسط گويشوران كنترل مي
هاي فارسي گفتـاري معيـار را بـه دو      توان واكه  ينكه آيا به لحاظ كشش ميسوال سوم ا

  تقسيم كرد؟) /ɑ/ و /i/، /u/(هاي كشيده   و واكه) /o/ و /e/، /ӕ/(هاي كوتاه   دستة واكه
هاي زبان فارسي را به دو دستة كوتـاه و كشـيده     چهارم اينكه در صورتي كه بتوان واكه

  ي در فارسي گفتاري معيار نقش تمايز دهنده دارد يا نه؟تقسيم كرد، آيا اين تفاوت كشيدگ
  

  هاي مورد بررسي  متراپار. 2
هاي ارتفاع واكه، ديرش و كشش واكه و سرعت گفتـار    نگارنده، براي اين تحقيق از پارامتر

در رابطه با اولين پـارامتر، در آواشناسـيِ آزمايشـگاهي چنـين اسـتدالل      . استفاده كرده است
لحاظ آكوستيكي، فركانسِ سازة اول، بـا ارتفـاع واكـه، رابطـة معكـوس دارد       شود كه به مي

)Beddor,1983: 118 ( و)Hayward,2000: 147 .(ديگر هرچه مقادير فركانس سازة اول  بيان به
تر و هرچه مقادير فركانس سازة اول بيشتر باشد آن واكه  اي كمتر باشد، آن واكه افراشته واكه
اند؛   گيري نشده  به ذكر است كه در بررسي حاضر مقادير سازة اول اندازه الزم. تر است افتاده

هايي در مورد مقادير سـازة اول    علت اين موضوع آن است در فارسي گفتاري معيار بررسي
هـاي    هاي پيشين و پسين اين زبان صورت گرفته است؛ بنابراين اين موضوع كـه واكـه    واكه

ن و پسين داراي سـه ارتفـاع افراشـته، افتـاده و ميانـه      فارسي گفتاري معيار در جايگاه پيشي
 و /i/، /e/ هاي پيشين  به بيان ديگر واكه. فرض در نظر گرفته شده است  هستند به عنوان پيش

/ӕ/  هاي پسين   و واكه/u/، /o/ و /ɑ/ به ترتيب افراشته، ميانه و افتاده هستند.  
توليد واكه در شرايط عادي صـرف  كشش يا طول واكه عبارت از زماني است كه براي 

 vowel(در اين رابطه مدرسي قوامي تمايزي ميان ديرش واكـه  ).  84: 1383ثمره، (شود   مي

duration ( و كشش واكه)vowel lenght (كند  است؛ او تصريح مي  قائل شده:  
هاي توليدي در وضعيت مناسب   ديرش همبستة آكوستيكي مدت زماني است كه اندام"

همبسـتة  . ... شود  گيرند و به هزارم ثانيه محاسبه مي  د يك واحد زباني قرار ميبراي تولي
اي   به عبارت ديگر، اگر ديرش يك واكه نسبت به واكـه . شنيداري ديرش، كشش است

تـر خواهنـد     ديگر به ميزان خاصي بيشتر باشد، شنوندگان زبان واكة نخست را كشـيده 
  ).111: 1390مدرسي، (شنيد 
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ن موضوع در اين نوشته نيز اين تمايز ميان ديـرش و كشـش حفـظ شـده     با توجه به اي
بنابراين ديرش واكه، متغيري عددي در نظر گرفته شده است؛ به عبارت ديگر ديرش . است

دهندة مدت زمان تلفظ واكه بوده است؛ اما بـا توجـه بـه      واكه، مقادير عددي است كه نشان
ونده است، اين متغير، متغيري اسمي در نظـر  اينكه كشش واكه مربوط به شنيدار و درك شن

هاي كوتاه يا   ها به واكه  بندي واكه  گرفته شده است؛ به بيان ديگر كشش واكه اشاره به تقسيم
  . دارد) بلند(هاي كشيده   واكه

 reference(هاي مرجعي   گيري ديرش از موج صوتي گفتار، بايد بتوان نشانگر  براي اندازه

markers (داري با ساختار آوايي مربوط به   ج صوتي تعيين كرد كه ارتباط معنيرا بر روي مو
براي اين منظور نيـاز  ). Clark & Yallop,1992: 226(سيگنال گفتار مورد بررسي داشته باشد 

به بررسي موج صوتي بر روي رايانه است و اين كار مكمل بررسـي شـنيداري پژوهشـگر    
) Clark & Yallop,1992: 22(كـالرك و يـالوپ   كه بر گرفته از  1- 2در شكل ). همان(است 

  .نشانگرهاي مورد نظر آنها نشان داده شده است /seat  /si:tاست موج صوتي كلمه 

  
  )  227: 1992(بر گرفته از كالرك و يالوپ   /si:t/) seat(بندي موج صوتي كلمه   تقسيم  1. 2شكل 

است كه برخي از پژوهشـگران تمـايزي   در ارتباط با پارامتر سرعت گفتار، الزم به ذكر 
انـد؛ بـراي     قائل شده) articulation rate(و سرعت توليد ) speaking rate(ميان سرعت گفتار 

كنند كه   بيان مي) Chen,2004(و چِن ) Maclagan,2004(الگان   ، مك) Robb,2004(مثال راب 
گيـرد در حاليكـه     در بر مـي  ها را نيز  هايي دارد كه مكث  سرعت گفتار اغلب اشاره به اندازه

تـا   150مثال (كند كه مقادير مكث بيشتر از حد معيني   هايي اشاره مي  سرعت توليد به اندازه
 & Crystal(كريستال و هاس ). Kendall,2009: 129(از آن حذف شده باشد ) ميلي ثانيه 250

House, 1990) (   نقـل در كُـرمن)Koreman,2005: 33 (( آيزلـر  -و گلـدمن)Goldman-Eiser, 

كننـد كـه سـرعت      نيز تصريح مي) Dankovicova,1999: 272(نقل در دانكوويچووا ) (1968
، مقاديري از سرعت گفتار است كه )prosodic feature(توليد به عنوان يك ويژگي عروضي 
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در بررسي حاضر در جمـالت توليـد   . ها از محاسبات حذف شده باشند  در آن تمامي مكث
گيري سـرعت    ها هيچگونه مكثي وجود نداشته است؛ از اينرو در اندازه  ودنيشده توسط آزم

  .گفتار يا سرعت توليد، حذف يا عدم حذف مكث مطرح نبوده است
  
 شناسي روش. 3

گويشور مونث كه همگي اهل تهران بوده و  1هاي مورد بررسي از سه  در بررسي حاضر، داده
انـد،    ونه مشكل گفتاري و شـنيداري نداشـته  كرده و هيچگ  به گونة معيار فارسي صحبت مي

 24سـال و داري ميـانگين سـني     30تا  20ها در گروه سنيِ   آزمودني. آوري شده است  جمع
هايي را كه به طـور تصـادفي مرتـب شـده       اي از جمله  هر سه آزمودني سياهه. اند  سال بوده

  .اند  بوده /b__d/در بافت آوايي    اند؛ اين جمالت دربردارندة شش واژه  بودند خوانده
هاي گونه فارسي گفتاري معيار، به پيـروي    در اين نوشته براي بررسي ديرش ذاتي واكه

مـورد بررسـي    /b__d/ها در بافت آوايي   ، واكه)Sole & Ohala, 2010: 617(از سول و اوهاال 
و ) Catalan(هـاي زبـان كاتـاالني      البته سول و اوهاال در پژوهش خود، واكـه . اند  قرار گرفته

مـورد بررسـي قـرار     /b__d/هاي زبان انگليسي را در بافـت    و واكه /__b/ژاپني را در بافت 
يعني (دليل انتخاب اين دو بافت اين بوده است كه به باور آنها استفاده از هجاي باز . اند  داده

ند كه شو  سبب مي) /b__d/يعني بافت (و همخوان انسدادي واكدار پس از واكه ) /__b/بافت 
هاي بالقوه مربوط به ديرش   واكه حداكثر ديرش خود را داشته باشد و درنتيجه بتوان تفاوت

رسـد    بنابراين اينگونه به نظر مي). همان(هاي افراشته و افتاده را به خوبي مشاهده كرد   واكه
از  عليرغم امكان استفاده. كنند  كه هر دو بافت قابليت يكساني را براي ديرش واكه فراهم مي

ها را در بافت آوايي   هر يك از دو بافت مذكور، همانطور كه ذكر شد در نوشته حاضر واكه
/b__d/ گيـري    ايم؛ زيرا به باور نگارنده به دليل وجود همخـوان پايـاني، انـدازه     بررسي كرده

زيرا تعيـين نقطـه پايـاني    . تر از زماني است كه هجا باز است  ديرش واكه در اين بافت دقيق
  .   براي واكه پاياني در هجاي باز چندان ساده نيستدقيق 

هاي مورد نظـر در ايـن بررسـي جملـة       واژه) carrier sentence(دربردارندة /جملة حامل
ها آموزش داده شده است كه تكيه را بر روي   به آزمودني. بوده است "د را گفتم- كلمة ب"

نشان، تكيه در   ري معيار، در حالت بياز آنجايي كه در فارسي گفتا. واژه مورد نظر قرار دهند
ها دائما تحت نظر بوده است كـه تكيـه را بـه آخـر       گيرد، تلفظ آزمودني  آخر جمله قرار مي
  . جمله منتقل نكنند
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ها خواسته شده است كه در هر يك از سطوح سرعت گفتار، جمالت مـورد    از آزمودني
سه . آهسته، معمولي و سريع: د ازسطوح مختلف گفتار عبارتن. نظر را هشت بار تكرار كنند

هـا    بـه آزمـودني  . انـد   ها شخصا انتخـاب كـرده    سطح مختلف سرعت را هر يك از آزمودني
  .ها مكث نكنند  آموزش داده شده است كه، به ويژه در سرعت آهسته، ميان واژه

 مقادير مربوط بـه . ها بوده است  ها شامل جملة حامل، واژه مورد نظر و واكه  گيري  اندازه
سـرعت  . هاي مورد نظر، تعيين كننده سرعت گفتـار بـوده اسـت     جمله حامل با حذف واژه

  . ها همبستگي داشته است  هاي ديرش واكه  گفتار با اندازه
نگاشـته و    هاي اين بررسي با توجه به بررسي شنيداري، موج صوتي و طيف  گيري  اندازه

سـيم اي    بـي   )sennheiser(سنهايزر  و ميكروفن) Praat) (5323(افزار پرت   با استفاده از نرم
هـا از نـوع مونـو، بـا      ضبط داده. 2صورت گرفته است) ew 135-p G3( 3پي جي- 135دبليو 

  . هرتز بوده است 22050برداري  فركانس نمونه
هـا تعيـين     ها و جملـه   ها، واژه  گيري مقادير مورد نظر، ابتدا و انتهاي واكه  به منظور اندازه
مقادير مورد نظر برحسب ثانيه و با شـش  ) select menu(ز منوي انتخاب شده و با استفاده ا

  . اند  رقم اعشار استخراج شده
نگاشته  ها، طيف ها با در نظر گرفتن شكل موجِ داده ها از بافت واژه براي جدا كردن واكه

 .ها در بافت مشخص شده اسـت   ها، ابتدا و انتهاي واكه  و همچنين  با بررسي شنيداري داده
و بـراي پايـان واكـه نيـز      /b/براي ابتداي واكه، آغازة رهش همخوان پيشين، يعني همخوان 

شكل . نگاشته، تغيير شكل داده است در نظر گرفته شده است  محلي كه موج صوتي و طيف
دهنـدة    نشـان  2- 3و شـكل    ]bɑd[ در كلمـه  ]ɑ[دهنده موج صوتيِ ابتداي واكـة    نشان 1- 3

شده توسط آزمودني اول با سرعت آهسته و  تلفظ(موج صوتي مذكور نگاشتة متناظر با   طيف
به ترتيب تغيير در شكل موجي و تغيير از  2- 3و  1- 3هاي   در شكل. است) در تكرار ششم

  .رنگ سفيد به رنگ خاكستري به عنوان آغاز واكه نشان داده شده است
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شده توسط آزمودني اول با سرعت  تلفظ(]  bɑd[در واژة ] ɑ[موج صوتي ابتدايِ واكة . 1. 3شكل 

به عنوان ] ɑ[در اين شكل، توسط پيكان، آغازة رهش همخوانِ پيش از واكة ). آهسته و در تكرار ششم
  .ابتداي اين واكه نشان داده شده است

  
شده توسط آزمودني اول با سرعت آهسته  تلفظ] (bɑd[در واژة ] ɑ[نگاشتة ابتداي واكة   طيف. 2. 3شكل 

نگاشته از رنگ سفيد به   در اين شكل، توسط پيكان، محل تغييرِ رنگ ناگهاني طيف). و در تكرار ششم
  .نشان داده شده است] ɑ[رنگ خاكتري به عنوان پايان واكة

 4- 3و شـكل  ] bɑd[ در كلمـه ] ɑ[واكـة  دهنـدة مـوج صـوتيِ پايـان       نشـان  3- 3شكل 
شـده توسـط آزمـودني اول بـا      تلفظ(مذكور نگاشتة متناظر با موج صوتي   دهنده طيف  نشان

Time (s)
3.323 3.381

-0.1906

0.1743

0

1-aheste-6
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به ترتيب تغيير در شكل  4- 3و  3- 3هاي   در شكل. است) سرعت آهسته و در تكرار ششم
  .خاكستري به رنگ سفيد به عنوان پايان واكه نشان داده شده است موجي و تغيير از رنگ

  
توسط آزمودني اول با سرعت آهسته و شده  تلفظ] (bɑd[در واژة ] ɑ[موج صوتي پايان واكة . 3. 3شكل 

در اين شكل، توسط پيكان، محل تغييرِ شكلِ الگوي موج صوتي به عنوان پايان ). در تكرار ششم
  .نشان داده شده است] ɑ[واكة

  

شده توسط آزمودني اول با سرعت آهسته و  تلفظ] (bɑd[در واژة ] ɑ[نگاشتة پايان واكة   طيف. 4. 3شكل 
در اين شكل، توسط پيكان، محل تغيير از رنگ خاكستري به رنگ سفيد به عنوان پايان . )در تكرار ششم

 .نشان داده شده است] ɑ[واكة

Time (s)
3.621 3.669

-0.146

0.1381

0

1-aheste-6
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هاي مورد نظر نيز از معيار تغييـر در شـكل مـوجي اسـتفاده شـده        براي تعيين ابتدا واژه
، يعنـي بسـت   ]bed[در اين مورد نيز تفاوت آشكاري ميان مـوج صـوتي آغـاز واژة    . است

مشـاهده   "كلمه بِد را گفـتم "در جملة حاملِ  ]e[و واكة پيش از آن يعني واكة ] b[همخوانِ 
شده توسط آزمودني سوم با سرعت معمـولي و در   تلفظ( 5- 3اين مسئله در شكل . شود  مي

  .توسط پيكان نشان داده شده است) تكرار ششم

  
شده توسط آزمودني سوم با سرعت معمولي و در تكرار  تلفظ] (bed[موج صوتي آغاز واژة . 5. 3شكل 
و آغاز واژة  ]e[در اين شكل، توسط پيكان، تغييرِ شكلِ الگوي موج صوتي به عنوان پايان واكة). ششم

]bed [نشان داده شده است.  

هاي مورد نظر نيز از معيار تغيير در شـكل مـوجي اسـتفاده شـده       براي تعيين پايان واژه
، يعنـي رهـش   ]bed[ورد نيز تفاوت آشكاري ميان مـوج صـوتي پايـان واژة    در اين م. است

 "كلمه بِـد را گفـتم  "در جملة حاملِ ] r[، و همخوان پس از آن يعني همخوان ]d[همخوان 
شـده توسـط آزمـودني سـوم بـا سـرعت        تلفظ( 6- 3اين مسئله در شكل . شود  مشاهده مي

  .شده استتوسط پيكان نشان داده ) معمولي و در تكرار ششم

Time (s)
4.806 4.882

-0.1452

0.1505

0

3_-normal-6
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شده توسط آزمودني سوم با سرعت معمولي و در تكرار  تلفظ] (bed[موج صوتي پايان واژة  6. 3شكل 

و آغاز  ]e[در اين شكل، توسط پيكان، تغييرِ شكلِ الگوي موج صوتي به عنوان پايان واكة). ششم
  .نشان داده شده است] r[همخوان 

نيز هر كجا كه موج صـوتي شـكل گرفتـه     هايِ حامل  كردنِ ابتدايِ جمله براي مشخص
دهندة ابتـداي    كه نشان 7- 3در شكل . است به عنوانِ ابتدايِ جمله در نظر گرفته شده است

شده توسـط آزمـودني دوم بـا سـرعت سـريع و در       تلفظ( "كلمه بود را گفتم"جملة حامل 
گيري موج صوتي به عنوان ابتداي جمله توسط پيكـان نشـان داده     ، محل شكل)تكرار سوم
  .   شده است

  
شده توسط آزمودني دوم با سرعت  تلفظ(  "كلمه بود را گفتم"موج صوتي آغاز جملة . 7. 3شكل 

گيري موج صوتي به عنوان آغاز جمله   در اين شكل، توسط پيكان، آغاز شكل). سريع و در تكرار سوم
  .داده شده است مورد نظر نشان

Time (s)
5.167 5.285

-0.1093

0.1266

0

3_-normal-6

Time (s)
4.66 4.797

-0.1923

0.1606

0

2-sari-3
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هاي حامل، چهارمين سيكل موج صوتي از انتهاي موج   كردنِ انتهاي جمله براي مشخص
دهنـدة پايـان     كه نشـان  8- 3در شكل . صوتي به عنوان پايان جمله در نظر گرفته شده است

شده توسـط آزمـودني دوم بـا سـرعت سـريع و در       تلفظ( "كلمه بود را گفتم"جملة حاملِ 
توسط پيكان، چهارمين سيكل موج صوتي از انتها به عنوان پايان جملة مـورد  ، )تكرار سوم

انتخاب چهارمين سيكل موج صوتي از پايان جمله صرفا به دليل . نظر نشان داده شده است
  .  ها بوده است  گيري  يكساني در اندازه

  
دني دوم با سرعت شده توسط آزمو تلفظ(  "كلمه بود را گفتم"موج صوتي پايان جمله . 8. 3شكل 

در اين شكل، توسط پيكان، چهارمين سيكل موج صوتي از انتها به عنوان پايان ). سريع و در تكرار سوم
  .جملة مورد نظر نشان داده شده است

 

  تجزيه و تحليل آماري. 4
در بخش اول تـاثير ارتفـاع   . هاي آماري در دو بخش انجام شده است  در اين نوشته، بررسي

واكه، سرعت گفتار و تعامل اين دو پارامتر بر ديرش واكه به طـور جداگانـه در دو جايگـاه    
در بخش دوم تاثير كشش واكه، سرعت گفتار و تعامـل  . پسين و پيشين بررسي خواهد شد

و نه به طور (اكه گونة فارسي گفتاري معيار اين دو متغير بر ديرش واكه در ميان هر شش و
به عبارت ديگر متغير كشش واكه به طور . گردد  بررسي مي) مجزا در جايگاه پيشين و پسين

هاي پيشين و پسين مورد بررسي قرار نگرفته است؛ علت اين امر آن است كه   مجزا در واكه

Time (s)
5.86 5.984

-0.02594

0.04184

0

2-sari-3
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) /o/و  /e/ ،/a/(هاي كوتـاه    واكههاي گونة فارسي گفتاري معيار به   بندي سنتي واكه  در تقسيم
هاي پيشين   هاي كوتاه و كشيده در جايگاه  ، توزيع اين واكه)/ɑ/و  /i/ ،/u/(هاي كشيده   و واكه

و ) /a/و /e/(و پسين يكسان نيست؛ به بيان ديگر، در حاليكه در جايگاه پيشين دو واكة كوتاه 
و يك واكـة  ) /ɑ/و  /u/(اكة كشيده وجود دارد، در جايگاه پسين دو و) /i/(يك واكة كشيده 

هاي آماري مجزا را در دو جايگاه پيشين و پسين   اين مسئله، بررسي. وجود دارد) /o/(كوتاه 
به همين دليل هر شش واكه با توجه به متغير كشش واكه مورد بررسـي  . سازد  غيرممكن مي

  .قرار گرفته است
  

  كهتاثير ارتفاع واكه، سرعت گفتار بر كشش وا 1.4
شود كه همانطور كه پيشتر اشـاره   پيش از ارائة تجزيه و تحليل آماري به اين نكته اشاره مي

شد در اين بخش از تحليل آماري، تاثير ارتفاع واكه، سرعت گفتار و تعامل اين دو پارامتر بر 
  .ديرش واكه به طور جداگانه در دو جايگاه پسين و پيشين بررسي خواهد شد

 هاي پيشين  واكه 1.1.4

در اين نمودار، ديرش . ارائه شده است 1- 1- 4هاي پيشين در نمودار   هاي واكه  نتايج بررسي
. واكه بر روي محور عمودي و سرعت گفتار بر روي محور افقي نمـايش داده شـده اسـت   

براي هـر   1- 1- 4و در جدول  1- 1- 4براي خطوط رگرسيون در نمودار ) r2(مقادير آر دو 
هـاي    دهـد كـه واكـه     نشان مي 1- 1- 4بطور كلي نمودار . ها ارائه شده است  يك از آزمودني

و  /e/بعالوه خطوط رگرسيون مربوط به دو واكـة  . تر هستند  پيشين در سرعت كمتر، كشيده
/a/   موازي هستند و فاصلة اين دو خط با تغيير در سرعت گفتار كماكان ثابت مانـده اسـت .

بنابراين تفاوت در ديرش اين دو واكه با افزايش در سرعت گفتار، ثابت باقي مانده است؛ از 
طـور    ماننـد و يـا بـه     مكانيكي با تغيير در زمانبندي، ثابت مي- هاي زيست  آنجاييكه مشخصه
- كنند، ظاهرا تفاوت ديـرش در ايـن دو واكـه توسـط عوامـل زيسـت        ييكنواخت تغيير م

  .مكانيكي قابل توجيه هستند
نشـان   /e/و  /i/از سوي ديگر همانطور كه مقايسة خطوط رگرسيون مربوط به دو واكـة  

دهد احتماال   دهد، اين خطوط با تغيير در سرعت گفتار، فاصلة متغييري دارند كه نشان مي  مي
  .مكانيكي قابلِ توجيه نيست- اين دو واكه، صرفا با عوامل زيستتفاوت در ديرشِ 
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بر روي محور عمودي به عنوان تابعي از سرعت ) برحسب ثانيه(هاي پيشين   ديرش واكه. 1. 1. 4نمودار 

هر . هاي مربوط به هر سه گويشور در اين نمودار نشان داده شده است  داده. گفتار بر روي محور افقي
  )N=216. (گيري است  نقطه نشان دهندة يك اندازه

 3آزمودني 2آزمودني 1آزمودني ها  مجموع آزمودني واكه

/i/ 725/0 820/0 952/0 468/0 

/e/ 892/0 754/0 971/0 837/0 

/ӕ/ 829/0 859/0 962/0 730/0 

مربوط .) 1. 1. 4نمودار  در(هاي پيشين براي خطوط رگرسيون   واكه) r2(مقادير آر دو . 1. 1. 4جدول 
ها با   در اين جدول هر يك از آزمودني. ها به طور جداگانه  ها و هر يك از آزمودني  به مجموع آزمودني

 . اند  اعداد يك تا سه مشخص شده

هـاي    در اين بخش، با توجه به اينكه تاثير ارتفاع واكه و سرعت گفتار بـر ديـرش واكـه   
 two-way(گيـري مكـرر دو طرفـه      دل آمـاري انـدازه  پيشين مورد بررسي بوده است، از مـ 

repeated measures ANOVAs (آزمودني ارتفاع واكه با - متغيرهاي درون. استفاده شده است
) آهسـته، معمـولي و سـريع   (و سرعت گفتار با سه سطح ) افراشته، ميانه و افتاده(سه سطح 

داري و   مقـادير اف، سـطح معنـي   ( نتايج آنووا. متغير وابسته ديرش واكه بوده است. اند  بوده
تاثير . آورده شده است 2- 1- 4در جدول  )partial eta square = ƞ2(نسبي   مقادير اتا اسكوئر

دار بوده اسـت    ارتفاع واكه و سرعت گفتار براي هر سه آزمودني معني) main effect(اصلي 

e
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 و p<0.05 ،2آزمـودني  ، p<0.01 و p<0.05 داري  ، با سطح معنـي 1به ترتيب براي آزمودني (
p<0.0001  3و براي آزمودني، p<0.01 و p<0.01 .(دار بودن متغيرهاي ذكـر    با توجه به معني

، 3و  1هاي   دهد كه در آزمودني  نشان مي) pairwise comparisons(دو   هاي دوبه  شده، مقايسه
تـر اسـت و     ري كشـيده دا  طور معنـي   واكة افتاده از واكة ميانه و واكة افراشته از واكة ميانه به

واكة افتـاده   1البته براي آزمودنيِ (داري ميان واكة افراشته و افتاده وجود ندارد   تفاوت معني
طـور    ، واكـة افراشـته بـه   3تـر و بـراي آزمـودنيِ      داري از افراشـته كشـيده    طور غيرمعنـي   به

ده از واكـة ميانـه و   ، واكة افتا2و براي آزمودنيِ ) تر است  داري از واكة افتاده كشيده  غيرمعني
هاي افراشـته و    داري ميان واكه  تر بوده است و تفاوت معني  داري كشيده  طور معني  افراشته به

تـر    داري از واكة ميانـه كشـيده    البته واكة افراشته به طور غيرمعني(ميانه مشاهده نشده است 
  ). است

گر آن است كه آيا   انبي) ارتفاع واكه و سرعت گفتار(بررسي تعامل بين متغيرهاي مستقل 
در ) افراشـته، ميانـه و افتـاده   (هـا    هـاي مختلـف واكـه     تفاوت در ديرش واكـه بـين ارتفـاع   

دهنـد كـه در     هـاي آمـاري نشـان مـي      بررسي. هاي مختلف گفتار، متغير است يا نه  سرعت
هـا    هاي پيشين، تعاملي ميان تاثير دو متغيرِ ارتفاع واكه و سرعت گفتار بر ديـرش واكـه    واكه

دهد،   هاي واجي را افزايش مي  با در نظر گرفتن اينكه سرعت گفتار، تنها تفاوت. وجود ندارد
هـاي مختلـف     توان نتيجه گرفت كه ديرش واكه در گونة فارسي گفتاري معيار در ارتفاع  مي

  .هاي پيشين، نقش واجي ندارد  در واكه
 
 

1آزمودني  2آزمودني   3آزمودني    

F ارتفاع واكه 243/5 , p< 05/0 , 

ƞ2
= 724/0  

F= 667/6 , p< 05/0 , 

ƞ2
= 769/0  

F= 722/12  p< 01/0 , 

ƞ2
= 864/0  

 سرعت گفتار
F= 891/18 , p< 01/0  

ƞ2
= 904/0  

F= 789/153 , p< 0001/0 , 

ƞ2
= 987/0  

F= 966/24 , p< 01/0  

ƞ2
= 926/0  

سرعت  * ارتفاع واكه
 گفتار

 
 

  

هريك از سطرها . هاي پيشين  مكرر دو طرفه واكههاي   دار براي اندازه  هاي معني  تفاوت. 2. 1. 4جدول 
متغيرهاي . ها است  دهندة هريك از آزمودني  ها نشان  نشان دهندة متغيرهاي مستقل و يا تعامل آنها و ستون

دهندة عدم   هاي خالي نشان  سلول. مستقل، ارتفاع واكه و سرعت گفتار و متغير وابسته ديرش واكه است
 .تعامل است دار و يا  مشاهدة تفاوت معني
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 هاي پسين  واكه 2.1.4

در اين نمودار، ديـرش  . ارائه شده است 2- 1- 4هاي پسين در نمودار   هاي واكه  نتايج بررسي
. واكه بر روي محور عمودي و سرعت گفتار بر روي محور افقي نمـايش داده شـده اسـت   

براي هر يك از  3- 1- 4و در جدول  2- 1- 4مقادير آر دو براي خطوط رگرسيون در نمودار 
هـاي پسـين در     دهد كه واكه  نشان مي 2- 1- 4بطور كلي نمودار . ها ارائه شده است  آزمودني

 /o/بعالوه موازي نبودنِ خطوط رگرسيونِ مربوط به دو واكة . تر هستند  سرعت كمتر، كشيده
گفتـار،  اين خطوط بـا تغييـر در سـرعت     دهد كه  نشان مي /ɑ/و  /o/ و همچنين دو واكة  /u/و 

دهد احتماال تفاوت در ديرشِ اين دو واكه، صرفا با عوامل   فاصلة متغييري دارند كه نشان مي
مكـانيكي بـا تغييـر در    - هـاي زيسـت    مكانيكي قابلِ توجيه نيست؛ زيـرا مشخصـه  - زيست

  . كنند  طور يكنواخت تغيير مي  مانند و يا به  زمانبندي، ثابت مي

  
بر روي محور عمودي به عنوان تابعي از سرعت ) برحسب ثانيه(هاي پسين   ديرش واكه. 2. 1. 4نمودار 

هر . هاي مربوط به هر سه گويشور در اين نمودار نشان داده شده است  داده. گفتار بر روي محور افقي
  )N=216. (گيري است  نقطه نشان دهندة يك اندازه

ها  مجموع آزمودني واكه 1آزمودني  2آزمودني  3آزمودني    
/u/ 772/0  781/0  981/0  626/0  

/o/ 824/0  709/0  956/0  621/0  

/a/ 895/0  974/0  981/0  797/0  

ɑ
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مربوط به .) 2. 1. 4در نمودار (هاي پسين براي خطوط رگرسيون   واكه) r2(مقادير آر دو . 3. 1. 4جدول 
ها با   جدول هر يك از آزمودنيدر اين . ها به طور جداگانه  ها و هر يك از آزمودني  مجموع آزمودني

 . اند  اعداد يك تا سه مشخص شده

هـاي    در اين بخش، با توجه به اينكه تاثير ارتفاع واكه و سرعت گفتار بـر ديـرش واكـه   
. گيري مكرر دو طرفه استفاده شده است  پسين مورد بررسي بوده است، از مدل آماري اندازه

و سرعت گفتار با ) افراشته، ميانه و افتاده(سطح  آزمودني ارتفاع واكه با سه- متغيرهاي درون
نتـايج  . متغير وابسته ديرش واكـه بـوده اسـت   . اند  بوده) آهسته، معمولي و سريع(سه سطح 

آورده  4- 1- 4در جـدول   )ƞ2( نسبي داري و مقادير اتا اسكوئر  مقادير اف، سطح معني(آنووا 
دار بوده است   براي هر سه آزمودني معنيتاثير اصلي ارتفاع واكه و سرعت گفتار . شده است

و  p<0.05 ،2آزمـودني   ،p<0.05 و p<0.05 داري  با سـطح معنـي   1به ترتيب براي آزمودني (
p<0.001  3و براي آزمودني، p<0.01 و p<0.01 .(دار بودن متغيرهـاي ذكـر     با توجه به معني

، تنها واكـة افتـاده از   2و  1 هاي  دهد كه درمورد آزمودني  نشان مي دو  هاي دوبه  شده، مقايسه
تر است و ميان واكة افراشته و واكة ميانه و همچنين واكة   داري كشيده  طور معني  واكة ميانه به

البته درمورد هر دو ( داري وجود ندارد   افراشته و واكة افتاده به لحاظ كشيدگي تفاوت معني
طور غيرمعنـاداري    ه از واكة افراشته به، واكة افراشته از واكة ميانه و واكة افتاد2و  1آزمودنيِ 
داري   طور معني  هاي افراشته و افتاده از واكة ميانه به  ، واكه3و براي آزمودني ) تر است  كشيده
البته در (داري وجود ندارد   هاي افراشته و افتاده تفاوت معني  تر هستند ولي ميان واكه  كشيده

  ).تر است  غيرمعناداري از واكة افراشته كشيدهطور   مورد اين آزمودني نيز واكة افتاده به
بيانگر ايـن موضـوع   ) ارتفاع واكه و سرعت گفتار(بررسي تعامل بين متغيرهاي مستقل 

) افراشته، ميانـه و افتـاده  (ها   هاي مختلف واكه  است كه آيا تفاوت در ديرش واكه بين ارتفاع
دهنـد كـه در     ماري نشـان مـي  هاي آ  بررسي. هاي مختلف گفتار، متغير است يا نه  در سرعت

هـا    هاي پسين، تعاملي ميان تاثير دو متغير ارتفاع واكه و سرعت گفتار بر ديـرش واكـه    واكه
دهد،   هاي واجي را افزايش مي  با در نظر گرفتن اينكه سرعت گفتار، تنها تفاوت. وجود ندارد

مختلـف در   هـاي   توان نتيجه گرفت كه ديرش واكه در گونـة معيـار فارسـي در ارتفـاع      مي
  .هاي پسين نيز، نقش واجي ندارد  واكه
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1آزمودني  2آزمودني   3آزمودني    

F= 899/6 ارتفاع واكه , p< 05/0 , 

ƞ2
= .775 

F= 245/9  p< 05/0 , 

ƞ2
= 822/0  

F= 287/18 , p< 01/0 , 

ƞ2
= 901/0  

 سرعت گفتار
F= 625/11 , p< 05/0 , 

ƞ2
= 853/0  

F= 80.262, p< 001/0 , 

ƞ2
= 976/0  

F= 27.139, p< 01/0 , 

ƞ2
= 931/0  

سرعت  * ارتفاع واكه
 گفتار

 
 

  

هريك از سطرها . هاي پسين  هاي مكرر دو طرفه واكه  دار براي اندازه  هاي معني  تفاوت. 4. 1. 4جدول 
متغيرهاي . ها است  دهندة هريك از آزمودني  ها نشان  دهندة متغيرهاي مستقل و يا تعامل آنها و ستون  نشان

دهندة عدم   هاي خالي نشان  سلول. ارتفاع واكه و سرعت گفتار و متغير وابسته ديرش واكه استمستقل، 
 . دار و يا تعامل است  مشاهدة تفاوت معني

 

 تاثير كشش واكه، سرعت گفتار بر ديرش واكه 2.4
همانطور كه پيشتر ذكر شد، در اين بخش، تاثير كشش واكه، سرعت گفتار و تعامل ايـن دو  

و نـه بـه طـور مجـزا در     (بر ديرش واكه در ميان هر شش واكة فارسي گفتاري معيار متغير 
  . گردد  بررسي مي) جايگاه پيشين و پسين

در اين نمودار، ديرش واكه . ارائه شده است 1- 2- 4ها در نمودار   هاي واكه  نتايج بررسي
مقـادير   .بر روي محور عمودي و سرعت گفتار بر روي محور افقي نمايش داده شده است

. ها ارائه شده است  براي هر يك از آزمودني 1- 2- 4آر دو براي خطوط رگرسيون در نمودار 
   .تر هستند  ها در سرعت كمتر، كشيده  دهد كه واكه  نشان مي 1- 2- 4بطور كلي نمودار 
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عمودي به عنوان تابعي از سرعت بر روي محور ) برحسب ثانيه(ها   ديرش همة واكه.1. 2. 4نمودار 

هر . هاي مربوط به هر سه گويشور در اين نمودار نشان داده شده است  داده. گفتار بر روي محور افقي
  )N=432. (گيري است  دهندة يك اندازه  نقطه نشان

هـا    در اين بخش، با توجه به اينكه تاثير كشش واكه و سرعت گفتار بر ديرش همة واكه
. گيري مكـرر دو طرفـه اسـتفاده شـده اسـت       بوده است، از مدل آماري اندازهمورد بررسي 

و سرعت گفتار بـا سـه   ) كوتاه و كشيده(آزمودني كشش واكه با دو سطح - متغيرهاي درون
نتـايج آنـووا   . متغير وابسته ديرش واكه بوده است. اند  بوده) آهسته، معمولي و سريع(سطح 

آورده شـده   1- 2- 4در جدول ) ƞ2(نسبي  ير اتا اسكوئرداري و مقاد  مقادير اف، سطح معني(
به (دار بوده است   تاثير اصلي كشش واكه و سرعت گفتار براي هر سه آزمودني معني. است

 و p<0.05 ، آزمـودنيِ دو p<0.0001 و p<0.01 داري  ترتيب براي آزمودنيِ يك با سطح معني
p<0.0001 و آزمودني سه p<0.001 و p<0.0001( .دار بودن متغيرهـاي ذكـر     ه به معنيبا توج

هـاي    هـا، واكـه    دهد كه بـراي آزمـودني    دو نشان مي  هاي دوبه  ها، مقايسه  شده براي آزمودني
  . تر هستند  هاي كوتاه كشيده  داري از واكه  كشيده به طور معني

دهد كه آيـا    نشان مي) كشش واكه و سرعت گفتار(بررسي تعامل بين متغيرهاي مستقل 
هـاي    در سـرعت ) كوتـاه و كشـيده  (ها   هاي مختلف واكه  رش واكه بين كششتفاوت در دي

ها، تعاملي ميان   دهند كه در واكه  هاي آماري نشان مي  بررسي. مختلف گفتار، متغير است يا نه
با در نظـر گـرفتن   . ها وجود ندارد  تاثير دو متغير كشش واكه و سرعت گفتار بر ديرش واكه



 105   هنگامه صالحي كوپائيو  يحيي مدرسي

تـوان نتيجـه گرفـت كـه       دهد، مي  هاي واجي را افزايش مي  تاينكه سرعت گفتار، تنها تفاو
ها،   در واكه) كشيده/كوتاه(هاي مختلف   ديرش واكه در گونة فارسي گفتاري معيار در كشش

  .نقش واجي ندارد

هريك از سطرها . ها  هاي مكرر دو طرفه در واكه  دار براي اندازه  هاي معني  تفاوت. 1. 2. 4جدول 
متغيرهاي . ها است  دهندة هريك از آزمودني  ها نشان  ها و ستون  دهندة متغيرهاي مستقل و يا تعامل آن  نشان

دهندة عدم   هاي خالي نشان  سلول. مستقل، كشش واكه و سرعت گفتار و متغير وابسته ديرش واكه است
 . دار و يا تعامل است  مشاهدة تفاوت معني

 
 

1آزمودني  2آزمودني   3آزمودني    

F= 787/9 كشش واكه , p< 01/0 , 

ƞ2
= 449/0  

F= 345/18 , p< 05/0 , 

ƞ2
= 445/0

F= 758/21 , p< 001/0 , 

ƞ2
= 645/0  

 سرعت گفتار
F= 171/16 , p< 0001/0 , 

ƞ2
= 729/0  

F= 369/68 , p< 0001/0 , 

ƞ2
= 919/0  

F= 807/20 , p< 0001/0 , 

ƞ2
= 776/0  

سرعت  * كشش واكه
 گفتار

 
 

  

 

  گيري نتيجه. 5
هـا بـر     ارتفاع واكه، سـرعت گفتـار و تعامـل آن   ماري در مورد تأثير هاي آ با توجه به تحليل

ها   كشش واكه، سرعت گفتار و تعامل آنتأثير ها در دو جايگاه پيشين و پسين و   ديرش واكه
  :توان به نتايج زير دست يافت  مي ها  بر ديرش واكه

د امـا تـاثير تعامـل    داري دار  با توجه به اينكه متغير ارتفاع واكه بر ديرش واكه تاثير معني
و با در نظر گرفتن اينكـه تغييـر   (دار نيست   ارتفاع واكه و سرعت گفتار بر ديرش واكه معني

اينگونـه بـه نظـر    ) دهـد   هاي واجي را افزايش يا كـاهش مـي    در سرعت گفتار، تنها تفاوت
هـاي    هـاي داراي ارتفـاع    در گونة فارسي گفتاري معيار، در تشخيص واكهرسد كـه    مي

  . شود  ديرش واكه از سوي گويشوران به طور عمدي كنترل نمي مختلف،
به عالوه با توجه به اينكه متغير كشش واكه بر ديرش واكه در هـر سـه آزمـودني تـاثير     

 /ɑ/و  /i/ ،/u/تـر بـودنِ سـه واكـة       ها مبني بر كشـيده   بندي سنتي واكه  داري دارد، تقسيم  معني
تعامـل كشـش واكـه و سـرعت      اما از آنجاييكـه . شود  تاييد مي /a/و  /e/ ،/o/سه واكة  نسبت به

هـاي    و با در نظر گرفتن اينكه تغيير در سرعت گفتـار، تنهـا تفـاوت   (دار نيست   گفتار معني
در گونة معيار فارسـي، در  رسد كه   اينگونه به نظر مي) دهد  واجي را افزايش يا كاهش مي
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از سوي گويشوران به طور عمدي هاي مختلف، ديرش واكه   ها با كشش  تشخيص واكه
هاي كوتـاه و كشـيده در گونـة      شود و به طور كلي تفاوت ديرش در واكه  كنترل نمي

  .فارسي گفتاري معيار، نقش واجي ندارد
همانطور كه گفتيم در فارسي گفتاري معيار گويشوران از ديرش واكه براي تمـايز قائـل   

كنند، از سوي ديگر نكته   عمدي استفاده نمي هاي مختلف به طور  ها با ارتفاع  شدن ميان واكه
مورد توجه در مورد فارسي گفتاري معيار، و با توجه به اين نوشته، آن است كه تفـاوت در  

توان توجيه كرد   مكانيكي نيز نمي- ها را با توضيح زيست  هاي مختلف واكه  ديرش در ارتفاع
در گونة فارسـي  ا سخن رانديم، ه  هاي ديگر كه پيشتر از آن  زيرا بر خالف بسياري از زبان

هاي افراشـته،    هاي ميانه از واكه  هاي ميانه، و واكه  هاي افتاده از واكه  ، واكهمعيارگفتاري 
ها   ها و ديرش آن  تر نيستند؛ به عبارت ديگر آن رابطه يك به يك ميان ارتفاع واكه  كشيده

  .شود  ديده نمي معيارشود در گونة فارسي گفتاري   ها مشاهده مي  كه در بسياري از زبان
مكانيكي و نه نقـشِ  - عليرغم اينكه اشاره شد كه در اين بررسي، نه نقشِ عوامل زيست

ها بـه لحـاظ امـاري تاييـد نشـد، از        كشش به عنوان عامل موثر در تبيين ميزان ديرش واكه
و پسين، كه ها با سه ارتفاعِ افراشته، ميانه و افتاده در دو جايگاه پيشين   دوي واكه  مقايسة دوبه
  : آيد  ارائه شد الگوي جالب توجهي بدست مي 2- 1- 4و  1- 1- 4هاي   در بخش

مكـانيكي و  - ها دو نيـرويِ عوامـل زيسـت     با توجه به اينكه در مورد تعيين ديرش واكه
در تقابل و تعامل ) ها  و در نتيجه كنترل عمدي مشخصة ديرش در واكه(نقش واجيِ كشش 
ها در هر سه آزمـودني نتـايج زيـر را نشـان       دوي واكه  ة دوبهكنند، مقايس  با يكديگر عمل مي

  :  دهد  مي
هـاي    هاي افراشته از واكه  در هر سه آزمودني، در هر دو جايگاه پيشين و پسين، واكه. 1

تر هسـتند؛ البتـه     كشيده /e/از واكة  /i/و واكة  /o/از واكة  /u/تر هستند يعني واكة   ميانه كشيده
دار نبوده است اما بـه هـر     ها معني  هاي مذكور براي همة آزمودني  تفاوت در كشش در واكه

ها به بخش   داري تفاوت كشش واكه  براي بررسي معني(روي اين تفاوت وجود داشته است 
هاي مطرح شـده، دو نيـروي مـذكور در      در هر دو جفت واكه). ها مراجعه كنيد  تحليل داده

بندي سنتي كشيده هسـتند و از طرفـي     تقسيمسو دو واكة افراشته طبقِ   از يك: تعامل هستند
. تـر باشـد    كنند كـه واكـة ميانـه از واكـة افراشـته كشـيده        عوامل زيست مكانيكي ديكته مي

تر بودن واكة افراشته، نقـش عوامـل     دهند در اين تقابل كشيده  همانگونه كه بررسي نشان مي
 . مكانيكي را خنثي كرده است- زيست
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طـور    بـه  /e/از واكـة ميانـة    /a/پيشـين، واكـة افتـادة     در هر سه آزمـودني در جايگـاه  . 2
ها در مقايسه ميان   تر است؛ از آنجايي كه مسئلة نقشِ واجيِ كشش در واكه  داري كشيده  معني
هاي پيشينِ ميانه و افتـاده هـر     هاي كوتاه و كشيده مطرح است و با توجه به اينكه واكه  واكه

بنـابراين صـرفا عوامـل    . نيرويِ مذكور مطرح نيستشوند، تقابلِ دو   دو، كوتاه محسوب مي
مكانيكي بايد در تعيين ميزان ديرش اين واكه موثر باشند و همانطور كه پيشتر اشاره - زيست

تـر    كنند كه واكة پيشينِ افتاده بايد از واكة پيشـين ميانـه كشـيده     بيني مي  شد اين عوامل پيش
 .كنند  بيني را تاييد مي  اين پيشهاي اين بررسي   همانطور كه ذكر شد داده. باشد

طـور    بـه  /o/از واكـة ميانـة    /ɑ/در هر سه آزمـودني در جايگـاه پسـين، واكـة افتـادة      . 3
اي كشيده و   بندي سنتي، واكه  در تقسيم /ɑ/تر است؛ از آنجاييكه واكة افتادة   داري كشيده  معني

قـشِ واجـيِ كشـش و    بنـابراين دو نيـرويِ ن  . شود  اي كوتاه محسوب مي  واكه /o/واكة ميانة 
، از يكسـو طبـق   /ɑ/واكـة پسـينِ افتـادة    . نماينـد   مكانيكي هر دو مرتبط مـي - عوامل زيست

بندي سنتي كشيده است و بنابراين طبقِ نيرويِ نقشِ واجيِ كشش بايد داراي ديـرش    تقسيم
تر بودن نسبت بـه واكـة     بيشتر باشد و از سوي ديگر به دليل ارتفاعِ كمتر و به عبارتي افتاده

چنانكه ذكـر شـد،   . مكانيكي نيز بايد داراي ديرش بيشتر باشد- طبق عوامل زيست /o/ميانة 
 .كنند  هاي اين بررسي اين موضوع را تاييد مي  داده

تـر    كشـيده  /u/از واكـة افراشـتة    /ɑ/در هر سه آزمودني، در جايگاه پسين، واكة افتادة . 4
دار نبوده ولي به هر شكل ايـن تفـاوت وجـود      تفاوت معنياست؛ البته در هر سه مورد اين 

شوند از نظر نقشِ   بنديِ سنتي كشيده محسوب مي  چون هر دو واكه طبق تقسيم. داشته است
كنند   مكانيكي بايد تعيين- بنابراين صرفا عوامل زيست. واجيِ كشش، وضعيت يكساني دارند

. باشـد  /u/تر از واكـة افراشـتة     ، كشيده/ɑ/دة كنند كه واكة افتا  بيني مي  اين عوامل پيش. باشند
 .كنند  بيني را تاييد مي  همانگونه كه ذكر شد، نتايج اين بررسي اين پيش

 /i/از واكة افراشتة  /a/واكة افتادة ) 2و  1آزمودنيِ (در جايگاه پيشين، در دو آزمودني . 5
از واكـة   /i/ تر است و در يك آزمودني وضعيت برعكس است يعنـي واكـة افراشـتة     كشيده
در . دار نبوده اسـت   البته در مورد هر سه آزمودني اين تفاوت معني. تر است  كشيده /a/افتادة 

طبـق   /a/بندي سنتي كشيده و واكـة    طبق تقسيم /i/سو واكة   مورد اين دو واكه، چون از يك
بـه لحـاظ ارتفـاع     /a/ شود و از سويِ ديگر واكـة   بندي كوتاه در نظر گرفته مي  همين تقسيم

در دو آزمـودني، در  . است، تقابل دو نيرويِ پيشتر ذكر شده وجـود دارد  /i/تر از واكة   افتاده
تـر از واكـة     اند و در نتيجه واكة افتاده كشـيده   مكانيكي پيروز شده- اين تقابل، عوامل زيست
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مكانيكي - افراشته بوده است و در يك آزمودني، نقشِ واجيِ كشش موثرتر از عوامل زيست
 . بوده است

هايي كه بـه لحـاظ ارتفـاع متفـاوت هسـتند،        البته الزم به ذكر است كه در مقايسة واكه
هاي متوالي يعني مقايسة واكة افراشته با ميانه و واكة ميانه با واكة افتاده مطرح   مقايسة ارتفاع

كه در باال ذكر  5 و 4است و مقايسة دو سطحِ افراشته و افتاده مدنظر نيست؛ بنابراين موارد 
اي كلي مطرح شد و صرفا بررسيِ موارد يك تا سـه بـراي ايـن بررسـي       شد جهت مقايسه
  .حائز اهميت است

بنابراين، عليرغم اينكه در اين بررسي، مشخصة كشش بـا تغييـرات در سـرعت گفتـار     
بـا   شـود،   تعاملي نشان نداده است و نقشِ واجيِ كشش در فارسي گفتاري معيار تاييد نمـي 

رسد كه در گونة فارسي گفتاري معيار درمورد تعامل دو   توجه به نتايج يك تا سه به نظر مي
- تـوان مطـرح كـرد كـه عوامـل زيسـت        مكانيكي مي- نيرويِ نقشِ واجي و عواملِ زيست
تـر    تـر كشـيده    هـاي افراشـته    تر نسبت به واكه  هايِ افتاده  مكانيكي نقش دارند و بنابراين واكه

- ه عوامل واجي نقش داشته باشند كه در اينصـورت تـاثير عوامـل زيسـت    هستند مگر آنك
 و /i/، /u/رسد سه واكـة    بنابراين به نظر مي. شوند  مكانيكي توسط عوامي واجي خنثي مي

/ɑ/ اند حتي اگـر    هاي كشيده در نظر گرفته شده  بنديِ سنتي، به عنوان واكه  كه در تقسيم
مكانيكي را خنثي - باشند باز هم تاثير عوامل زيستدر فارسيِ امروز نقش واجي نداشته 

  .كنند  را مي
  
  ها نوشت  پي

ها، پس از مكاتباتي ميان نگارنده   ها و تعداد تكرار جمالت توسط آزمودني  انتخاب تعداد آزمودني. 1
كند اين تعداد حداقل تعداد الزم جهت انجام   اوهاال اشاره مي. و جان اوهاال، صورت گرفته است

 .آماري استهاي   بررسي
ها مرا ياري رساندند و همچنـين    از استاد بزرگوار، آقاي دكتر احمد صفار مقدم كه در ضبط داده. 2

هـاي ايشـان بهـرة بسـيار جسـتم،        خان كه از راهنمـايي   جن  از استاد فاضل آقاي دكتر محمود بي
  .كنم  صميمانه تشكر مي
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