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انطباق واجی واکههای انگلیسی با فارسی در چارچوب انگارة شنیداری
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چکیده
انطباق واجی به تغييراتی گفته میشود که بر وامواژههای زبان اِعمال میشود تا ساخت واجی وامواژهها با نظام آوايی آن
زبان هماهنگ شوند .در پژوهش حاضر ،نحوة انطباق واجی واکههای زبان انگليسی با فضای واکهای زبان فارسی در
چارچوب نظرية همگونی شنيداری بررسی شده است .نظرية همگونی شنيداری ،انطباق واجی را نوعی تغيير واجی در
زبان وامگيرنده میداند که با حداقل تغييرات آوايی در فضای آکوستيکی گفتار همراه است .بر اساس اين ،پيرو
پيشبينیهای اين نظريه فرض شد انطباق واجی واکههای انگليسی با فارسی تابع فاصلة آکوستيکی بين واکهها در يک
فضای واکهای  -تطبيقی (انگليسی-فارسی) است .در اين پژوهش ،مرحلة نخست از فرايند انطباق واجی واکهها در
چارچوب واجشناسی آزمايشگاهی انجام شد .برای به دست آوردن فضای واکهای زبانهای فارسی و انگليسی از
پيکرههای گفتاری طبيعی اين زبانها (پيکرة فارسدات برای زبان فارسی و پيکرة آکسفورد بوکورمز برای زبان انگليسی
آمريکايی) استفاده شد .مقادير بسامدهای  F1و  F2-F1برای محاسبة فضای واکهای فارسی و انگليسی و همچنين فضای
واکهای تطبيقی واکهها اندازهگيری شدند .نتايج نشان دادند انطباق واجی واکههای زبان انگليسی با فارسی تابع فاصلة
آکوستيکی  -ادراکی بين واکههای دو زبان است؛ به اين معنا که هر واکه از زبان انگليسی در فرايند انطباق واجی به
واکهای در زبان فارسی نگاشته میشود که بيشترين شباهت آوايی ممکن را با آن داشته باشد.
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انطباق واجی به معنای تغييراتی است که بر وامواژههای يک زبان مطابق با نظام آوايی آن زبان اعمال میشود .يکی از
نظريههايی که بهطور خاص به مسئلة انطباق واجی وامواژهها پرداخته ،نظرية همگونی شنيداری 1است .اين نظريه ،تغييرات
واجی وامواژهها را تابع عوامل و سازوکارهای درک گفتار میداند .فرضية اساسی اين نظريه آن است که تمامی
انطباقهای واجی تغييرات آوايی کمينهای هستند که در حين درک شنيداری گفتار حاصل میشوند (پپرکمپ1332 ،9؛
پپرکمپ ،وندلين 3و ناکامورا .)1331 ،2بر اساس اين موضوع ،انطباق واجی ،تابع نوعی همگونی ادراکی است که در حين
درک شنيداری گفتار روی میدهد و براساس آن ،آواها و ساختهای آوايی غيربومی به نزديکترين آواها و
ساختهای آوايی در زبان وامگيرنده نگاشته میشوند (شکل  .)8نزديکترين صورت آوايی بومی صورتی است که با
صورت آوايی غيربومی حداقل فاصلة آکوستيکی را داشته باشد .نقش دستوری واجی زبان وامگيرنده اين است که
ساختهای آوايی مجاز برای جايگزينی يک ساخت آوايی غيربومی (و بيشتر غيرمجاز) را برای دستور ادراکی (با
رمزگذارندة آوايی در نظام درک شنيداری گفتار) فراهم کند .بر اساس اين موضوع  ،چون انطباق واجی تابع همگونی
ادراکی است ،تغيير از يک صورت آوايی غير بومی بهصورت آوايی بومی شامل حداقل تغييرات آوايی است (پپرکمپ
و همکاران .)1331 ،از ديدگاه نظرية همگونی شنيداری ،واجشناسی بومی زبان قادر نيست برخی الگوهای واجی
بهکاررفته در کلمات قرضی را بر مبنای اصول و محدوديتهای واجیِ ناظر بر ساخت واجی کلمات بومی تببين کند.
تغييرات واجی وامواژهها در چارچوب نظرية همگونی شنيداری اساساً ماهيت آواشناختی دارند و به عوامل درک گفتار
وابستهاند .وجود اين انطباقهای واجی و ناسازگاری آنها با واجشناسی زبان وامگيرنده اساساً نشان میدهد واجشناسی
وامواژهها بايد در بخشی مجزا از دستور واجی زبان بومی قرار گيرد (پپرکمپ.)1332 ،
رويکرد همگونی شنيداری به انطباق واجی را با ذکر يک مثال توضيح میدهيم .زبان کُرهای همخوان رسای کناری

 //ندارد و ازاينرو ،تقابل واجی  //و //در اين زبان وجود ندارد .نتايج مطالعات شنيداری نشان دادهاند شنوندههای
کُرهای به دليل نبود تقابل  //و  //در نظام آوايی زبان خود ،به درک شنيداری اين تقابل آوايی قادر نيستند؛ مثالً اينگرام
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شکل  -1درک شنیداری (رمزگشایی آوایی) واحدهای آوایی بومی و غیربومی X , Y .فضای آکوستیکی آواهای ] [و ] [را در
سطح تحقق آوایی نشان میدهند .در هنگام درک شنیداری گفتار ،آواهای بومی (که با نشانه  Oمشخص شدهاند) در فضای
آکوستیکی  x , yبه صورت عناصر آوایی متناظرشان در فضای آوایی زبان درک میشوند (یعنی هرگونه تظاهر آوایی  Xدر فضای
آکوستیکی بهصورت  //و هرگونه تظاهر آوایی  Yدر فضای آکوستیکی بهصورت  //شنیده میشود) .آوای غیربومی (که با نشانة *
مشخص شدهاند) در فضای آکوستیکی به  Yنزدیکتر از  Xاست و بنابراین بهصورت  //درک میشود (برگرفته از پپرکمپ و
همکاران.)8002 ،

آغازی وامواژههای انگليسی را بهصورت  //میشنوند .اينگرام و پارک ( )8331توضيح دادهاند علت انطباق  //به //
اين است که  //نزديکترين واحد آوايی به  //در فضای آکوستيکی همخوانها در زبان کُرهای است؛ بنابراين در زبان

کُرهای صورت آوايی بهينه برای وامواژهای که با  //آغاز میشود؛ صورتی است که شنوندههای کُرهای آن را
نزديکترين معادل آوايی برای صورت واجی غيردستوریِ زبان وامدهنده (وامواژههايی که با  //آغاز میشوند) تلقی
میکنند .بر اساس اين ،انطباق واجی در چارچوب رويکرد همگونی شنيداری ،نوعی تغيير واجی در زبان وامگيرنده است
که با حداقل تغييرات آوايی در فضای آکوستيکی گفتار همراه است؛ درحالیکه الگوهای واجی بومیِ زبان وامگيرنده
لزوماً از نوع تغييرات آکوستيکی کمينه نيستند (دپو و همکاران 8333 ،؛ پپرکمپ و دپو.)1339 ،
انطباق واجی در چارچوب نظرية همگونی شنيداری فرايند دو مرحلهای است .در مرحلة نخست ،با اندازهگيری
پارامترهای آکوستيکی مربوط به عنصر آوايی هدف (زبان مبدأ) و عنصر (عناصر) آوايی متناظرش در زبان مقصد
(مجموعة عناصری که میتوانند بهطور بالقوه معادل عنصر آوايی مبدأ به کار برده شوند) ،ميزان فاصلة آکوستيکی
(شباهت آوايی) اين عناصر با يکديگر معلوم میشود .در مرحلة دوم ،ساختهای طبيعی دربردارندة عنصر آوايی هدف،
بهمنزلة محرکهای هدف شنيداری در تعدادی آزمايش درک مقولهای (شامل آزمونهای شناسايی ،تشخيص يا مدت
زمان واکنش) برای گويشوران بومی زبان مقصد ،پخش و از آنها خواسته میشود دربارة ميزان شباهت يا تفاوت عنصر
E. Depoux
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آواي ی مربوطه با هريک از عناصر آوايی متناظرش در زبان مقصد قضاوت کنند .سپس ،پاسخهای شناسايی با نتايج
تحليلهای آکوستيکی (نتايج مرحلة نخست) مقايسه میشوند .پيشبينی ديدگاه همگونی شنيداری آن است که عنصر
معادلی که در تحليلهای آکوستيکی به عنصر آوايی زبان مبدأ بيشترين شباهت آوايی را داشته باشد ،در پاسخهای
شناسايی بهعنوان گزينة بهينة شنيداری انتخاب شود (پپرکمپ و همکاران .)1331 ،در چنين حالتی ،گزينة مدنظر معادل
واجی دقيق برای بازنويسی عنصر آوايی زبان مبدأ در نظر گرفته می شود.
با توجه به آنچه گفته شد در مقالة حاضر ،چگونگی انطباق واجی واکههای زبان انگليسی با فضای واکهای زبان
فارسی بررسی شده است .پيرو نظرية همگونی شنيداری فرض میشود انطباق واجی واکههای زبان انگليسی با زبان فارسی
تابع فاصلة آکوستيکی بين واکهها در فضای واکهای زبان فارسی است .با توجه به گستردگی موضوع در پژوهش حاضر،
فقط مرحلة نخست از فرايند دو مرحلهای انطباق واجی انجام میشود .در اين مرحله با بررسی تطبيقی فضای واکهای زبان
انگليسی با زبان فارسی ،فواصل آکوستيکی بين واکهها در نظام آوايی دو زبان تعيين و نتايج حاصل بهصورت گزارههايی
ناظر بر ميزان شباهت آکوستيکی واکهها مطرح میشوند .اين گزارهها سپس مبنای آزمايشهای شنيداری مرحلة دوم
فرايند انطباق واجی قرار میگيرند.
فضای واکهای دو زبان انگليسی و فارسی با يکديگر تفاوتهای بنيادين دارند .تعداد واکههای زبان انگليسی از زبان
فارسی بيشتر است؛ بنابراين در زبان انگليسی ،واکههايی وجود دارند که معادلی برای آنها در زبان فارسی وجود ندارند .از
طرف ديگر ،واکهها ی يکسان و متناظر با يکديگر در دو زبان لزوماً در يک جايگاه توليدی-آکوستيکی واحد در فضای
واکهای قرار نمیگيرند .بر اساس اين ،اگر فضای واکهای زبان انگليسی را با انديس  iو اعضای اين فضا را بهصورت
زيرمجموعة {… }Ai , Bi,و فضای واکهای زبان فارسی را با انديس  jو اعضای اين فضا را بهصورت زير مجموعة { Aj

… }, Bj,نشان دهيم ،نخست ،واکههايی در مجموعة  iوجود دارند که در مجموعة  jغايباند و دوم ،واکههای مجموعة
 iبا واکههای مجموعة  jلزوماً با يکديگر تناظر توليدی-آکوستيکی ندارند .در پژوهش حاضر تالش شده است انطباق
واجی عناصر مجموعة  iبا عناصر مجموعة  jدر چارچوب نظرية همگونی شنيداریِ پپرکمپ ( )1332تبيين شود.
 .8پیشینة پژوهش
برخی از زبانشناسان ايرانی در رابطه با انطباق واجی پژوهشهايی انجام دادهاند .صادقی ( )1389در مطالعة آزمايشگاهی،
ويژگیهای آوايی تکية واژگانی در زبان انگليسی را بررسی کرد که فارسیزبانانِ انگليسیآموز توليد کرده بودند .نتايج
اين تحقيق نشان دادند شرکتکنندگان همبستههای آکوستيکی تکية واژگانی را به گونهای مشابه با گويشوران بومی زبان
انگليسی توليد میکنند؛ ولی الگوی بسامدی سازهها در توليد فارسی زبانان بهطور چشمگيری با گويشوران انگليسی
متفاوت بود .کيفيت واکههای توليد شدة فارسیزبانان در بيشتر موارد ،چه در موضع تکيهبر و چه در موضع بدون تکيه ،از
توليدهای بومی فاصله داشت .مقايسة فضای واکهای دو زبان نشان داد در تمامی موارد بين کيفيت واکههای توليدی
فارسی زبانان از نظر الگوی بسامد سازهها با توليدهای بومی تفاوت چشمگيری وجود داشت.
کرد زعفرانلو کامبوزيا و هاشمی ( )8933در پژوهشی به بررسی چگونگی انطباق واجی واکههای وامواژههای زبان
عربی در چارچوب نظرية بهينگی 8پرداختند .آنها در اين پژوهش پس از معرفی نظام واجی زبانهای فارسی و عربی،
Optimal Theory
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فرايندهای واجی دخيل در انطباق واکههای وامواژهها را به تفضيل بررسی کردند .نتايج اين پژوهش نشان دادند واکة

افتادة پيشين  //وامواژههای عربی با تغيير جايگاه توليد به واکة افتاده پسين  //در فارسی تبديل میشود؛ واکة کوتاه //

با واکة ميانی  //و واکة کوتاه  //با واکة  //در زبان فارسی جايگزين میشوند .يافتههای اين پژوهش همچنين نشان
دادند در انطباق واجی اين واکهها ،نظام نوشتاری زبان فارسیِ وام گرفته شده از زبان عربی ،بیتأثير نيست؛ بدين معنا که
صورت نوشتاری "ی" و "و" در زبان فارسی تجلّی واکههای کشيدة  //و  //است و واکههای کوتاه  //و  //در

فارسی نمود نوشتاری ندارند ،مگر آنکه بهصورت رسمالخط عربی و به شکل حرکت" ِ" و " ُ" بر صورت نوشتاری
همخوانی ظاهر شوند .افزون بر اين ،اين نتايج نشان دادند در زبان فارسی و عربی امکان وجود واکة مرکب به داليل
واجی و صرفی وجود ندارد.
خليفه لو ،مظفری و کوشکی ( )8932به بررسی فرايند سازگاری وامواژههای انگليسی در زبان فارسی در قالب
رويکرد درکی-واجیِ سيلورمن )8331( 8پرداختند .نتايج اين پژوهش نشان دادند فرايند سازگاری هم اساس درکی و هم
اساس واجی دارد .درج واکه در وامواژههای انگليسی که با قواعد واجآرايی زبان فارسی مطابقت ندارند ،در سطح گفتار
اتفاق میافتد؛ زيرا گويشوران به بازنمايی زيرساختی وامواژهها دسترسی ندارند و وامواژهها برای آنها در حکم صورت
آوايی است .از ديگر نتايج اين پژوهش اين بود که فرايند سازگاری وامواژهها به شکل سيگنال آوايی وارد سطح درکی
میشوند .در اين سطح ،عمليات انطباق آواهای غيربومی به نزديکترين آواهای بومی انجام میشود و سيگنال آوايی،
مطابق قواعد واجآرايی زبان درک میشود .سپس برونداد اين سطح ،درونداد سطح دوم يعنی سطحی واجی قرار
میگيرد و قواعد واجی زبانِ مقصد بر روی آن اِعمال میشود که برونداد اين فرايند ،وامواژة سازگارشده با نظام واجی
زبان مقصد است.
بیجنخان ( )8931فضای واکهای زبان فارسی را بر حسب مقياس خطی هرتز و مقياسهای غيرخطی مل ،بارک و

ارب به دست آورده است .او نشان داده است در فضای واکهای فارسیِ امروز هرچه از واکة پيشين افراشتة  / /به سمت
واکههای افتاده و از آنجا به سمت واکة پسين افراشتة  //پيش میرود ،ميزان همپوشی واکهای بيشتر میشود .به عبارت
ديگر ،همپوشی  //و  //کمينه و همپوشی  //و  //بيشينه است .بیجنخان ( )8931پيامدهای واجی ناشی از فاصلة

آکوستيکی واکهها را با يکديگر در فضای واکهای بهصورت تعدادی گزاره واجی تشريح کرده است .اين گزارهها
بهطورکلی پيشبينی میکنند هرقدر فاصلة آکوستيکی بين دو واکه در فضای واکهای کمتر باشد (يا همپوشی بين آنها
بيشتر باشد) ،احتمال وقوع تغيير واجی بين آنها بيشتر است.
اسفندياری و علینژاد ( )8933بهنجارسازی فضای واکهای زبان فارسی را بررسی کردهاند .در اين تحقيق،
پژوهشگران به ارزيابی شيوههای بهنجارسازی واکهها (هرتز ،مل ،بارک ،ارب ،گرستمان ،لبانو ،نری ،وات و فابريشوز)
براساس ميزان همپوشانی و تناسب فضاهای واکهای دو گروه مردان و زنان پرداختهاند .شيوة بهنجارسازیِ نری با داشتن
رتبة يک در انطباق فضاهای واکهای مردان و زنان ،مطلوبترين شيوه در زبان فارسی برای حذف و کمينهکردن اثر
فيزيولوژيکی اشخاص با مزيت حفظ اطالعات واجی معرفی شد .سپس نمودار فضای واکهای براساس تجزيه و تحليل
متغيرهای صوتشناختیِ سازههای اول و دومِ واکهها با در نظر گرفتن دو متغير جنسيت (مرد و زن) و بافت آوايی هجا
D. Silverman
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(تکيهبر و بیتکيه) در گروههای مردان و زنان نشان داد فضای واکهای زنان در هر دو حالت تکيهبر و بیتکيه از فضای
واکهای مردان بزرگتر است.
 .3روشپژوهش
روششناسی پژوهشی اين تحقيق ،روش واجشناسی آزمايشگاهی است .برای به دست آوردن فضای واکهای زبانهای
فارسی و انگليسی از پيکرههای گفتاری طبيعی اين زبانها استفاده شد .برای اين منظور ،پيکرة گفتاری فارسدات 8برای
محاسبة فضای واکهای زبان فارسی و پيکرة گفتاری آکسفورد بوکورمز 1برای محاسبة فضای واکهای زبان انگليسی

آمريکايی استفاده شد 9.از هر پيکره ،بهازای هريک از واکهها ،يعنی شش واکة فارسی شامل  /, ,  , ,, /و نُه

واکة انگليسی شامل  / /تعداد  13کلمه ( 93کلمه برای گويندگان مرد و  93کلمه برای
گويندگان زن) بهطور تصادفی انتخاب شد .واکههای هدف در اين کلمات همگی در موضع تکيهبر و جايگاه تکية
زيروبمی هسته قرار داشتند تا اثر احتمالی بافت نوايی بر کيفيت واکه کنترل شود 3.به اين ترتيب ،تعداد کل دادههای
فارسی  913کلمه و انگليسی  233کلمه بود .برای محاسبة فضای واکهای فارسی و انگليسی و همچنين فضای واکهای
تطبيقی واکهها ،مقادير بسامدهای ( F1همبستة آکوستيکی سطح ارتفاع زبان) و ( F2-F1همبستة آکوستيکی پيشين -
پسين بودن) در مرکز واکهها اندازهگيری شد .تمامی اندازهگيریها در نرمافزار پِرَت ،2ويرايش ( 2/1/81بورزما 1و
وينيک ،)1383 ،1روی طيفنگاشت با پهنای نوار متوسط انجام شد .در تقطيع واکهها ،قویترين تناوب چاکنايی در آغاز
و پايان  F2بهترتيب آغاز و پايان واکه در نظر گرفته شد.
چون در بررسی تطبيقی فضای واکهای دو زبان فارسی و انگليسی ،هدف اصلی ،مقايسة رفتار آوايی واکههای دو
زبان ،مستقل از عامل جنسيت بوده است ،اين عامل از سطح تحليل کنار گذاشته شد و دادههای شرکتکنندگان مرد و
زن آزمايش در تحليلهای آماری واحد بررسی شدند .مقادير هردو پارامتر  F1و  F2-F1از مقياس هرتز ( )Hzبه ارب

1

تبديل شدند .ارب ،مقياس غيرخطی از پاسخ شنيداری گوش انسان به بسامدها و تغييرات بسامدی است که در مقايسه با
مقياس خطیِ هرتز ،پيشبينی معتبرتری از فاصلة ادراکی واکهها (يا بهطور دقيقتر ،فاصلة ادراکی بين سطوح مختلف
بسامد سازهها مانند  F1 ،F0و غيره) به دست میدهد .افزون بر اين ،ارب روشی کارآمد برای هنجارسازی دادههای
بسامدی برای به حداقل رس اندن تأثير عوامل شخصی و اجتماعی گويندگان ازجمله عامل جنسيت است (گلسبرگ و
مور .)8333 ،بنابراين در پژوهش حاضر فضاهای واکهایِ هدف آزمايش (شامل فضای واکهای زبان فارسی و انگليسی و
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فضاهای واکهای تطبيقیِ مربوط به واکههای مختلف دو زبان) با تبديل غيرخطیِ سازههای بسامدی به مقياس ارب ،به
فضاهای ادراکی تبديل شدند تا از يکسو تأثير ناشی از عامل جنسيت به حداقل برسد و از سوی ديگر ،تمايز واکهها از
يکديگر بيشينه شود.

8

 .4تحلیل دادهها
 .1-4فضای واکهای زبان فارسی

شکل ( )1فضای واکهای زبان فارسی را در گفتار شرکتکنندگان آزمايش بهصورت تابعی از مقادير بسامد ( F1همبستة
آکوستيکی سطح ارتفاع زبان) و ( F2-F1همبستة آکوستيکی پيشين  -پسين بودن) نشان میدهد .چنانکه مشاهده میشود
فضای واکهای زبان فارسی برحسب بسامد  F1يک فضای نامتقارن است؛ به اين معنا که اختالف بسامد  F1واکهها در
بخش پيشين بهطور چشمگيری نسبت به بخش پسين بيشتر است .اين مسئله سبب شد فشردگی ،يا به بيان دقيقتر ،همپوشی
واکهها در بُعد عمودی فضای واکهای (سطح ارتفاع بدنة زبان) در ناحية پسين نسبت به ناحية پيشين بهطور درخور
توجهای بيشتر باشد.

شکل  -8فضای واکهای زبان فارسی در گفتار شرکتکنندگان آزمایش بر حسب ارب

افزون بر اين ،بازشدگی ناحية پيشين در مقابل فشردگی ناحية پسينِ فضای واکهای سبب شده است سطح ارتفاع بدنة زبان
برای واکههای همسطح يکسان نباشد؛ مثالً سطح ارتفاع بدنة زبان برای واکة افتادهی پيشين  //و پسين  //يکسان نيست؛
زيرا مقدار افتادگی بدنة زبان در توليد  //بيشتر از  //است .از سوی ديگر ،سطح ارتفاع بدنة زبان برای توليد واکة
افراشتة پيشين  //و واکة افراشتة پسين  //يکسان نيست؛ زيرا مقدار افراشتگی بدنة زبان در توليد واکة  //از واکة //

درخور ذکر است الگوی کلی توزيع مقادير  F1و  F2-F1برای شرکت کنندگان مرد و زن آزمايش مشابه يکديگر بود و تقاوتهای بينجنسيتیِ
چشمگيری در هيچ ناحيهای از فضای واکهای زبانهای فارسی و انگليسی مشاهده نشد .با وجود اين ،ميزان تغييرات ازنظر عامل جنسيت در واکههای پسين
بيشتر از واکههای پيشين بود.
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بيشتر است .بنابراين درحالیکه واکههای پيشين از سطح تمام فضای آکوستيکی مربوط به پارامتر  F1برای ايجاد تقابل
آوايی بين يکديگر استفاده میکنند ،واکههای پسين تنها از بخشی از اين فضا (که متمايل به نواحی مرکزی است) برای
ايجاد تمايزهای واکهای بهره میگيرند.
حال توزيع واکهها را بر محور افقی فضای واکهای (پيشين  -پسين بودن) بر حسب پارامتر  F2-F1در نظر بگيريم.
چنانکه گفته شد بُعد افقی فضای واکهای بر تقابل واکهها از حيث پيشين و پسين بودن ناظر است .آنچه از بررسی الگوی
توزيع مقادير پارامتر  F2-F1در اين شکل به دست میآيد اين است که بهطورکلی مقادير  F2-F1برای واکههای پيشين
از واکههای پسين بيشتر است .افزون بر اين ،فاصلة واکهها از يکديگر ازنظر مشخصة ]±پسين[ تا حدی به سطح ارتفاع
بدنة زبان وابسته است .چنانکه مشاهده میشود فاصلة دو واکة افتادة  //و  //نسبت به واکة نيمافراشتة  //و  //به
يکديگر نزديک است .همچنين فاصلة آکوستيکی واکههای نيمهافراشتة  //و  //از يکديگر از دو واکة افراشتة  //و

 //کمتر است .بر اساس اين ،با توجه به الگوی توزيع مقادير  F2-F1بر محور افقی ،ميزان فشردگی واکهها در بُعد افقی
فضای واکهای برای واکههای افتاده ،زياد ،برای واکههای نيمافراشته ،متوسط و برای واکههای افراشته کم است .به بيان
ديگر ،فضای واکهای بر حسب پارمتر  F2-F1برای واکههای افتاده کوچک ،برای واکههای نيمافراشته در حد متوسط و
برای واکههای افراشته بزرگ است .اين نتايج با يافتههای بیجنخان ( )8931دربارة وضعيت توليدی ،آکوستيکی و
شنيداری واکههای فارسی مطابقت دارد .بیجنخان ( )818-813 :8931ثابت کرده است فضای واکهایِ حاصل از اتصال
نقاط ميانگين نواحی واکهایِ فارسی امروز به گونهای است که هرچه از ارتفاع زبان در واکههای پيشين و پسين بيشتر
کاسته شود ،وضعيت زبان به عقب تمايل بيشتری خواهد داشت و ميزان عقبرفتگی زبان برای واکههای پيشين بيشتر از
واکههای پسين است.
 .8-4فضای واکهای زبان انگلیسی

شکل ( )9فضای واکهای زبان انگليسیِ آمريکايی را بهصورت تابعی از مقادير بسامد  F1و  F2-F1نشان میدهد .چنانکه
مشاهده میشود فضای واکهای زبان انگليسی نيز همانند زبان فارسی بر حسب پارامتر  F1يک فضای نامتقارن است؛ به
اين معنا که همپوشی واکهها در ناحية پسين فضای واکهای نسبت به ناحية پيشين (يا مرکزی) تا حدی بيشتر است.
بُعد عمودی فضای واکهایِ انگليسی براساس الگوی توزيع مقادير  F1بهطور تقريبی به سه ناحية آوايی قابل اِفراز
است .واکههای  //از  //با مقادير حداقلی بسامد  F1بهصورت ]+افراشته[ توليد شدهاند؛ واکههای  // ،//و  //با

مقادير حداکثری بسامد  F1بهصورت ]+افتاده[ توليد شدهاند و واکههای  // ،//،//و  //با مقادير متوسط F1

بهصورت ]-افراشته[ و ]-افتاده[ توليد شدهاند؛ البته در هر طبقه بين واکهها برحسب پارامتر  F1تفاوتهای آوايی مدرج
وجود دارد؛ مثالً در بين واکههای افراشته مقدار افراشتگی  //از  //بيشتر است .در بين واکههای اُفتاده ،مقدار اُفتادگی
 //از  //و  //تا حد کمی بيشتر است و در بين واکههای نيمهافراشته ،واکههای  //و  //مرکزیتر از بقيهاند؛ واکة
 //متمايل به واکة افراشتة  //و واکة  //متمايل به واکة افراشتة  //است.
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شکل  -3فضای واکهای زبان انگلیسی در گفتار شرکتکنندگان آزمایش بر حسب ارب

بررسی الگوی توزيع مقادير پارامتر  F2-F1بر محور افقی فضای واکهای در گفتار انگليسیزبانان بيانکنندة اين
واقعيت است که بهطورکلی مقادير اين پارامتر برای واکههای پيشين از واکههای پسين بيشتر است؛ البته در ناحية پيشين
فضای واکهای با کاهش سطح ارتفاع بدنة زبان از ميزان پيشينبودن واکهها تا حدی کاسته شده است .بهطور مشخص،
درحالیکه واکة  //در ناحية پيشينِ فضای واکهای قرار گرفته است ،سه واکة  // ،//و  //تا حدی از ناحية پيشين
فاصله گرفته و به سمت نواحی مرکزیتر فضای واکهای متمايل شدهاند .در ناحية پسين ،توزيع مقادير  F2-F1برای

واکههای مختلف //،//،//،//و //تقريباً مشابه يکديگر است و تفاوت محسوسی بين واکهها از حيث پارامتر F2-

 F1مشاهده نمیشود.
 .3-4بررسی تطبیقی فضای واکهای فارسی و انگلیسی

پس از بررسی فضای واکهای زبانهای فارسی و انگليسی ،بهازای هريک از واکههای انگليسی ،تعدادی واکة فارسی را
که با آن واکه بيشترين شباهت آوايی را داشتتند ،شناسايی و فضای واکهای تطبيقی آنها برحسب بسامدهای  F1و F2-F1

به دست آمد .در اين بخش ،فضای واکهای تطبيقی واکههای انگليسی با واکههای احتمالیِ معادل آنها در زبان فارسی
بهطور جداگانه بررسی شد.

شکل ( ،)3دادههای  F1و  F2-F1واکة  //انگليسی و  /, /فارسی را درون فضای واکهای واحد نشان میدهد.

چنانکه مشاهده میشود مقادير هر دو بسامد  F1و  F2-F1واکة  //انگليسی به واکة  //فارسی نزديکتر است؛
درحالیکه بيضی توزيع دادههای  //انگليسی بر هردو محور عمودی و افقی با دادههای  //فارسی همپوشی دارد ،هيچ
ناحيهای از بيضی دادههای  //انگليسی با  //فارسی همپوشی ندارد .اين واقعيت نشان میدهد کيفيت واکة  //انگليسی به

واکة  //فارسی نزديکتر از واکة  //است.
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شکل  -4فضای واکهای تطبیقی واکة  //انگلیسی و  /, /فارسی

شکل ( )2مقادير پارامترهای  F1و  F2-F1واکة  //انگليسی و  /, /فارسی را در قالب فضای واکهای تطبيقی نشان

میدهد .چنانکه مشاهده میشود توزيع مقادير هردو بسامد  F1و  F2-F1برای واکة  //انگليسی به واکة  //فارسی
نزديکتر از واکة  //است .دادههای  F2-F1واکة  //انگليسی و  //فارسی هردو تقريباً در ناحية بسامدی  81تا  83ارب
واقع شدهاند؛ درحالیکه واکة  //فارسی از اين ناحية بسامدی فاصلة قابل توجه دارد و در ناحية بسامدی  13تا  11/2ارب

قرار گرفته است F1 .واکة  //انگليسی نيز به  //نزديکتر از  //است .تجمع مقادير بسامد  F1بر محور عمودی برای

واکة  //انگليسی و واکة  //فارسی در ناحية  83/2تا  88ارب است؛ درحالیکه تجمع مقادير  F1برای واکة  //فارسی
از آنها به طور چشمگيری کمتر است (تمرکز بيشينة مقادير  F1برای اين واکه در ناحية  3ارب است)؛ بنابراين در زبان
فارسی واکة  //ازنظر هردو پارامتر سطح ارتفاع بدنة زبان ( )F1و پيشين  -پسين بودن ( )F2-F1در مقايسه با  //به واکة
 //انگليسی شباهت بيشتری دارد.
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شکل  -5فضای واکهای تطبیقی واکة  //انگلیسی و  /, e/فارسی

شکل ( )1دادههای  F1و  F2-F1واکة  //انگليسی و واکههای  /, /فارسی را درون يک فضای واکهای واحد
نشان میدهد .اين شکل بهخوبی نشان میدهد مقادير هردو پارامتر  F1و  F2-F1واکة  //انگليسی با مقادير اين پارامترها

برای واکة  //فارسی بر محورهای عمودی و افقی فضای واکهای همپوشی شايان توجهای دارد؛ ولی دادههای  F1و F2-

 F1واکة ] [aفارسی در هردو بُعد عمودی و افقی فضای واکهای در ناحيهای کامالً مجزا از  //و  //توزيع شدهاند .اين

واقعيت بيانکنندة تناظر آکوستيکی واکة  //انگليسی و واکة  //فارسی است.

شکل  -6فضای واکهای تطبیقی واکة  //انگلیسی و  /, /فارسی
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شکل  -7فضای واکهای تطبیقی واکة  //انگلیسی و  /, , /فارسی

شکل ( )1فضای واکهای تطبيقی واکة  //انگليسی و  /, , /فارسی را نشان میدهد .در اين شکل به روشنی

میبينيم که واکة  //فارسی در مقايسه با واکههای //و  //ازنظر هردو پارامتر  F1و  F2-F1به واکة  //انگليسی
شباهت بيشتری دارد؛ درحالیکه بيضی دادههای  //انگليسی با  //فارسی با توجه به نزديکی نسبی مقادير پارامتر F2-

 F1همپوشی دارد ،بيضی اين واکه با هيچيک از دو واکة  //و  //فارسی به دليل فاصلة زياد مقادير  F2-F1همپوشی

ندارد.

شکل ( )1مقادير پارمترهای  F1و  F2-F1واکة  //انگليسی و  /, /فارسی را درون فضای واکهای واحد نشان

میدهد و مشاهده میشود الگوی توزيع دادهها برای واکة  //انگليسی به واکة  //فارسی شباهت بيشتری دارد .دادههای

 //انگليسی و  //فارسی ازنظر هردو پارامتر  F1و  F2-F1با يکديگر همپوشی درخور توجهی دارند؛ درحالیکه ميزان

همپوشی دادههای واکة  //انگليسی و  //فارسی بسيار اندک است (ضمن آنکه اين همپوشی صرفاً به پارامتر F2-F1

مربوط است).
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شکل  -2فضای واکهای تطبیقی واکة  //انگلیسی و  /, /فارسی

شکل ( )3مقادير پارامترهای  F1و  F2-F1واکة  //انگليسی و واکههای  /, /فارسی را درون فضای واکهای

واحد نشان میدهد .دقت در اين شکلها نشان میدهد واکة  //انگليسی به واکة  //فارسی نسبت به  //شباهت بيشتری

دارد .اين شباهت ناشی از توزيع نسبتاً برابر مقادير بسامد  F1برای واکههای  //و  //است .مقادير بسامد  F2-F1واکة
 //در ناحيهای در حد فاصل بين  //و  //فارسی واقع شدهاند و برتری مشخص و قاطعی را به نفع هيچيک از اين
واکهها نشان نمیدهند.

شکل  -9فضای واکهای تطبیقی واکة  //انگلیسی و  /, /فارسی
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شکل  -10فضای واکهای تطبیقی واکة  //انگلیسی و  /, /فارسی

شکل ( )83مقادير پارامترهای  F1و  F2-F1واکة  //انگليسی و  /, /فارسی را در قالب فضای واکهای واحد
نشان میدهد .در اين شکل مشاهده میشود توزيع مقادير  F1و  F2-F1واکة  //با هردو واکة  //و  //فارسی همپوشی

دارد؛ هرچند ميزان اين همپوشی برای واکة  //اندکی بيشتر از  //است .بر اساس اين ،هر دو واکة  //و  //فارسی
واکههای متناظر  //انگليسی تلقی میشوند.

شکل  -11فضای واکهای تطبیقی واکة  //انگلیسی و  /, /فارسی

انطباق واجی واکههای انگليسی با فارسی در چارچوب انگارة شنيداری
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شکلهای ( 88و  )81بهترتيب فضای واکهای تطبيقی واکة  //انگليسی و واکههای  /, /فارسی و واکة //

انگليسی و واکههای /, , /فارسی را نشان میدهد .اين شکلها به روشنی نشان میدهند واکة  //فارسی با هردو

واکة  //و  //انگليسی بيشترين انطباق آوايی را دارد .شباهت آوايی بين  //و  //در شکل  88تا حد زيادی ناشی از
نزديکی مقادير بسامد  F1است؛ هرچند مقادير  F2-F1اين واکهها نيز به يکديگر نزديک است .واکههای  //انگليسی و

فارسی نيز در شکل ( )81نزديکترين واکهها به يکديگرند .شباهت آوايی اين دو واکه ،بيشتر حاصل نزديکی درخور
توجه مقادير پارمتر  F2-F1اين واکهها به يکديگر است؛ البته مقادير  F1اين دو واکه نيز با يکديگر همپوشی نسبی دارند.

شکل  -18فضای واکهای تطبیقی واکة  //انگلیسی و  /, , /فارسی

 .5بحث و نتیجهگیری
مطابق با پيشبينیهای نظرية همگونی شنيداری فرض شد انطباق واجی واکههای زبان انگليسی با فارسی تابع فاصلة
آکوستيکی بين واکهها در فضای واکهای زبان فارسی است .بايد توجه داشت انطباق واجی در چارچوب رويکرد
شنيداری فعاليت شناختی در حوزة درک گفتار است که بر اساس آن ،واحدهای آوايی زبان مبدأ (بهصورت مقادير
پيوستة آکوستيکی) بهصورت واحدهای واجی زبانِ مقصد بازشناسی میشوند .بر اساس اين ،اگر مابهازای واجیِ واحد
آوايیِ مبدأ در زبان وامگيرنده وجود نداشته باشد ،آن واحد بهناچار بهصورت يکی از واحدهای واجیِ موجود در آن
زبان بازشناسی میشود؛ بنابراين به هنگام انطباق واجی واکههای انگليسی با فارسی ،با توجه به نابرابربودن تعداد واکههای
دو زبان ،الزاماً يک نگاشت يکبهيک بين واکهها برقرار نمیشود .به بيان روشنتر ،چون تعداد واکههای انگليسی از
فارسی بيشتر است ،گاه دو واکة انگليسی -که دستکم يکی از آنها مابهازای واجی در فارسی ندارد  -به يک واکة
فارسی نگاشته میشوند.
بر اساس اين ،يافتههای حاصل از مطالعة تطبيقی فضای واکهای انگليسی و فارسی بهصورت گزارههای زير بيان
میشوند.
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-8

واکة  //در زبان فارسی بيشترين شباهت آکوستيکی ممکن را به واکة  //انگليسی دارد؛ بنابراين انتظار میرود

شنوندههای فارسی ،واکة  //انگليسی را بهصورت واکة  //فارسی درک کنند .در نتيجه انتظار میرود واکة  //انگليسی
در فرايند انطباق واجی به واکة  //فارسی نگاشته شود.
واکة نيمهافراشتة پيشينِ  //نزديکترين واکه در نظام ششواکهای زبان فارسی به واکة  //انگليسی است؛

-1

بنابراين ،واکة  //محتملترين گزينه برای انطباق واجی واکة  //انگليسی به نظام واکهای زبان فارسی است.
واکة  //در زبان فارسی نزديکترين معادل آکوستيکی واکة  //انگليسی است؛ بنابراين انتظار میرود واکة

-9

 //انگليسی در انطباق واجی به واکة  //فارسی نگاشته شود.
واکة  //فارسی بيشترين شباهت آکوستيکی را به واکة  //انگليسی دارد؛ ازاينرو ،واکة  //انگليسی در

-3

فرايند درک گفتار يا انطباق واجی ،بايد به واکة  //فارسی نگاشته شود.
واکة افراشتة پسينِ  //نزديکترين واکة فارسی به واکة  //انگليسی است؛ بنابراين انتظار داريم  //انگليسی

-2

در فرايند درک گفتار يا انطباق واجی به واکة  //نگاشته شود.

هر دو واکه  //و  /o/فارسی گزينههای آکوستيکی متناظر با واکة  //انگليسی هستند .بنابراين واکههای //

-1

و  /o/فارسی محتملترين گزينهها برای انطباق واجی واکة  //انگليسی با نظام آوايی زبان فارسی است.
واکههای  //و  //در زبان فارسی با واکة  //انگليسی تقريباً به يک اندازه تناظر آکوستيکی دارند؛ بنابراين

-1

واکة  //انگليسی در فرايند انطباق واجی به احتمال فراوان به يکی از واکههای  /, /فارسی نگاشته میشود.
واکة  //فارسی به واکههای  //و  //انگليسی بيشترين شباهت آکوستيکی را دارد؛ بنابراين انتظار میرود

-1

واکههای  //و  //در فرآيند انطباق واجی هر دو به  //فارسی نگاشته شوند.
در پژوهشهای آتی گزارههای واجی فوق مبنای طرح فرضيههای آزمونهای ادراکی در چارچوب نظرية همگونی
شنيداری قرار داده خواهد شد .در اين آزمونها ،ساختهای طبيعی دربردارندة واکههای زبان انگليسی بهمنزلة
محرکهای هدف شنيداری در تعدادی آزمايش درک مقولهای برای گويشوران بومی زبان فارسی پخش میشوند تا
شنوندهها دربارة ميزان شباهت واکههای انگليسی با واکههای معادل احتمالیشان در زبان فارسی قضاوت کنند .سپس با
بررسی پاسخهای شنيداری بهدستآمده و ارزيابی آنها ازحيث مطابقت با گزارهها يا فرضيههای واجی فوق دربارة ميزان
اعتبار نظرية همگونی شنيداری بحث خواهيم کرد.
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