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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقايسة فضاهای واكهای در دو لهجة كرمانی و معیار است .به
اين منظور از ده گويشور كرمانی و ده گويشور لهجة معیار خواستهشد تا شش واكة زبان فارسی را
سه مرتبه تکراركنند .صدای گويشوران توسط میکروفون  Shureضبطشده و پس از آن توسط
نرمافزار PRAATمورد تجزيه و تحلیل قرارگرفت .سپس با ايجاد يک شبکة متنی ،مقادير بسامد
سازههای اوّل و دوم آن اندازهگیریشد و با بررسی آمار توصیفی و تحلیلی بهدستآمده ،به مقايسة
فضاهای واكهای اين دو لهجه پرداختهشد .نتايج بهدستآمده از اين قرار است :با توجه به اينکه
مقادير بسامد سازههای اوّل و دوم واكههای [ ]ɑو [ ]uدر لهجة كرمانی بیشتر از مقادير آنها در
فارسی معیار است میتوان چنین نتیجهگیری كرد كه در لهجة كرمانی اين واكهها افتادهتر از
فارسی معیار هستند و در جايگاهی پیشینتر تولید میشوند .همچنین در لهجة كرمانی واكههای
[ ،]i,e,o,æنسبت به لهجة فارسی معیار ،دارای بسامد سازة اوّل باالتر و بسامد سازة دوم كمتری
میباشند .اين مسئله موجب میشود كه واكههای مذكور در لهجة كرمانی افتادهتر باشند و در
جايگاه پسینتری نسبت به واكههای معیار تولیدشوند.
واژههایکلیدی :لهجة كرمانی ،لهجة معیار فارسی ،بسامد سازة اوّل ،بسامد سازة دوم ،فضای
واكهای.
*تاريخ ارسال مقاله 9919/99/91 :
-1استادیار زبانشناسی دانشگاه شهیدباهنر کرمان
-2کارشناس ارشد زبانشناسی دانشگاه علّامه طباطبایی (نويسندة مسئول)

تاريخ پذيرش نهايی مقاله 9911/91/72 :
-E-mail: vahidehabolhasani@yahoo.com
-E-mail: anis_masoumi@yahoo.com
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 -1مقدّمه
لهجة ) (accentكرمانی يکی از لهجههای زبان فارسی است و همانند ساير لهجهها
دارای مجموعهای از ويژگیهاست كه اين لهجه را از زبان فارسی معیار و ساير لهجهها
متمايز میسازد .ساختار سازهای و فضای واكهای) (vowel spaceاز جمله مهّمترين
ويژگیهای فیزيکیِ آواهای گفتار هستند و بر مبنای بسامد سازة اوّل (first formant
)) frequency (F1و بسامد سازة دوم))(second formant frequency (F2
واكهها ترسیممیشوند؛ به اين صورت كه بسامد سازة اوّل محور عمودی و بسامد سازة دوم
محور افقی آن را تشکیل میده د .در اين پژوهش برآنیم تا به بررسی فضای واكهای لهجة
كرمانی بپردازيم و به پرسش زير پاسخ دهیم:
با توجه به اينکه لهجة كرمانی در جنوبشرقی كشور و در استان كرمان رايج است ،چه
تفاوتهايی بین فضای واكهای در لهجة كرمانی و فارسی معیار وجود دارد؟
 -1-1بیان مسئله
تغییر زبان فارسی در گذر زمان سببشده آواهای اين زبان در لهجههای متفاوت
دستخوش مجموعهای از تغییرات شوند .در اين پژوهش تفاوتهای واكههای زبان فارسی
و لهجة كرمانی مورد بررسی قرارگرفتهاست .به اين منظور فضاهای واكهای اين دو لهجه
مقايسهشدهاست .برای توصیف رابطة موجود بین مختّصات تولیدی و صوتی واكهها ،از
مختّصات دو بُعدی بسامد سازة اوّل و بسامد سازة دوم ،برای ترسیم فضای واكهای
استفادهمیشود .فضای واكهای ،ذوزنقهای است كه قاعدة كوچک و بزرگ آن نشانگر
محلّ تولید يا میزان پیشین و پسین بودن واكه است .پیشین يا پسین بودن واكهها توسط F2
تعیینمیشود .مقدار  F2به پسین يا پیشین بودن محلّ تولید واكه بستگی دارد .در واكههايی
كه مقدار  F2بیشتری دارند ،قسمت جلوی زبان در تولید آنها درگیر است .ساق مايل
ذوزنقه نیز نشانگر چهار درجة ارتفاع زبان در منطقة پیشین و ساق قائم ،نشانگر چهار درجة
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ارتفاع زبان در منطقة پسین است .ارتفاع زبان نیز توسط  F1واكهها تعیینمیشود .هر چه
فاصلة فک و كام بیشتر شود ،مقدار  F1افزايشمیيابد (بیجنخان.)9917 ،
 -2-1پیشینۀ تحقیق
بررسی بسامد سازههای اوّل ،دوم و سوم واكههای زبان انگلیسی و فضای واكهای در
زنان و مردان نشان میدهد كه تولید و تشخیص واكهها توسط يک فرد بستگی به تجربیات
زبانی وی دارد .همچنین تولید واكهها توسط يک فرد ،فرايندی تصادفی نیست و برخی از
واكهها درک آسان تری نسبت به بقیه دارند .دلیل اين است كه تولید يک واكه با
محدوديّتهايی برای ساز وكارهای تولیدی ساير آواها همراه است (پترسون و بارنی،
 .)981 :9117پژوهشهای ديگر اثباتكردهاند كه فضای واكهای زنان و مردان متفاوت
است .عالوه بر باالتر بودن بسامد پاية واكههای زنان ،لهجههای خاصّ آنان نیز در ساختار
فضای واكهای تأثیرگذاراست (هاگیوارا .)9111 ،همچنین طیّ گفتار ،گوش انسان به لحاظ
شنیداری در فضای واكهای تغییراتی اعمال میكند .اين تغییر به گونهای است كه تمايز
میان باز و بسته بودن واكهها را نسبت به پیشین و پسین بودن افزايشمیدهد .در سیگنال
گفتار) ،(noisy wavesبخشهای برجستة طیفنگاشت ) ،(spectrogramمثل
قلّههای سازهها ) ،(formantsثبات بیشتری از خود نشان میدهند .طی گفتار بسامد سازة
اوّل واكهها بیشتر از بسامدهای باالتر (بسامد سازة دوم و بسامد سازة سوم) ثبات دارند .اين
عوامل سببمیشوند كه در بافت گفتار تمايز فضای واكهای از بُعد پسین و پیشینبودگی
كمتر شود (ديهل ،لیندبلوم و همکاران .)7119 ،نتايج مقايسة ويژگیهای آكوستیکی
واكهها در افراد كهنسال و میانسال نشان گر آن است كه در افراد كهنسال ،بسامد تمامی
سازهها كاهش میيابد و شکل فضای واكهای نیز از لحاظ كیفی دچار تغییرمیشود .با
افزايش سن ،به حجم كلّی مجرای گفتار افزوده میشود .افزايش سن همچنین باعث
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تغییراتی در تولید واكههای افتادة پیشین و واكههای افراشتة پسین میشود .به اين صورت
كه در هنگام تولید واكه های افتادة پیشین ،زبان /فک در وضعیت بازتری از حالت عادی
قرار دارد و در زمان تولید واكههای افراشتة پسین نیز زبان در وضعیت پیشینتری قرار
میگیرد (واتسون و موتسون .)7112 ،تنوّعات لهجهایِ تلفّظِ واكهها میتواند باعث تغییر در
اندازة فضای واكهای مورد استفاده شود .بررسی فضای واكهای در سه لهجة زبان آمريکايی
نشان میدهد كه با وجود تفاوت در بسامد پاية واكهها و تغییرات آوايی ناشی از آن ،فضای
واكهای اين سه لهجه يکسان است (جیسويچ ،فاكس و همکاران .)7112 ،بین بسامد پايه و
فضای واكهای همبستگی وجود دارد ،امّا میزان آن بسیار اندک است و عوامل ديگر تأثیر
بیشتری بر شکل و اندازة فضای واكهای دارند (سیمپسون.)7199 ،
بررسی سازههای واكههای زبان فارسی در كودكان و بزرگساالن گويای آن است كه
مقادير سازه ای كودكان در مقايسه با بزرگساالن باالتر است .در بزرگساالن به دلیل اينکه
طول مجرای گفتار بیشتر است ،بسامد سازهها كمتر است .به عبارتی با افزايش سن در هر
دو جنس ،طول مجرای صوتی و اندازة حفرات تشديد افزايش يافته و در نتیجه بسامدهای
سازهای كاهش میيابند (محمدی و پورقريب .)9981 ،در پژوهشی ديگر سازههای شش
واكة زبان فارسی در سه گروه از دانشآموزان عادی ،دانشآموزان با افت شنوايی متوسط
و دانشآموزان با افت شنوايی شديد بررسیشد .نتايج گويای آن بود كه دانشآموزان مبتال
به افت شنوايی متوسط و شديد الگوی نامنظمی از نظر ترتیب قرارگیری واكهها ،از لحاظ
بیشترين و كمترين  F2 ،F1و  F3نشان میدهند .جايگزينی واكههای پیشین با پسین،
نزديکترشدن محل تولید واكهها به ناحیة انتهايی زبان و به كار بردن واكة خنثی
) (neutral vowelاز ويژگیهای بارز آنها بود (بهرامی ،پورقريب و همکاران .)9981 ،
مطالعة ساختار سازهای واكههای زبان فارسی در سه گروه كودكان عادی ،كودكان با افت
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شنوايی متوسّط و كودكان با افت شنوايی شديد نشان داد كه هرچه افت شنوايی شديدتر
شود ،فضای واكهای بستهتر میشود (صالحی ،پورقريب و همکاران .)9982 ،تعیین ساختار
سازهای و فضای واكهای در واكههای زبان فارسی تأيید میكند كه كمترين میزان  F0در
مردان و زنان مربوط به واكههای  /æ/و  /a/و بیشترين آن مربوط به واكة  /i/است.
همچنین میانگین بسامد پاية زنان به صورت معنادار بیشتر از مردان است .بیشترين و كمترين
مقدار  F1در مردان و زنان مربوط به واكههای  /æ/و  /i/است .بیشترين و كمترين مقدار
 F2در هر دو جنس به ترتیب مربوط به واكههای  /i/و  /u/است .بیشترين و كمترين میزان
 F3مربوط به واكههای  /u/و  /i/است .همچنین واكههای  /æ/و  /a/دارای كمترين
بسامد /i/ ،دارای باالترين بسامد /æ/ ،بازترين /i/ ،بستهترين ،پیشینترين و گستردهترين و
 /u/پسینترين و گردترين واكهها هستند (محمدی ،محمدی و همکاران .)9911،توصیف
واكههای يک زبان بر اساس ذوزنقة واكههای اصلی بیشتر جنبة شنیداری دارد تا تولیدی؛
امّا به تدريج آواشناسان دريافتند كه اگر واكههای زبان را در دستگاه مختّصات دكارتی
 F1و  F2نمايش دهیم ،نتیجة آن فضای واكهای دو بُعدی میشود كه آن را فضای
واكهای نامیدهاند (بیجنخان  ،9917به نقل از كتفورد .)9117 ،مطالعاتی ديگر گويای آن
هستند كه با وجود يکسانبودن برخی واكهها در زبانهای مختلف ،جايگاه قرارگیری آنها
در فضای واكهای پديدهای زبان ـ ويژه است .برای مثال واكهها در سه زبان فرانسوی ،عربی
مراكشی و عربی اردنی در سطح هجا و به تنهايی دارای جايگاه يکسانی میباشند امّا در
سطح واژه جايگاههای متفاوتی دارند (التَمیمی و فِران.)7111 ،

 -9-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
در زمینة لهجههای زبان فارسی مطالعات اندكی صورتگرفته كه درخور اهمیّت بالقوة
اين گنجینههای زبانی نیست .با وجود آن كه لهجة كرمانی يکی از لهجههای زبان فارسی

6

شماره93

نشریّۀ ادب و زبان

بهشمارمیآيد ،دانش تخصّصی اندكی نسبت به اين لهجه وجود دارد .در اين پژوهش
برآنیم تا تفاوتهای تولیدی موجود در واكههای زبان فارسی و لهجة كرمانی را مورد
بررسی قراردهیم.
-2بحث
 -1-2آمار توصیفی
در اين بخش به بررسی تفاوتهای موجود بین بسامد سازههای اوّل و دوم لهجة فارسی
معیار و لهجة كرمانی میپردازيم .در بخش اوّل ،بسامد سازة اوّل و در بخش دوم ،بسامد
سازة دوم مورد بحث قرارمیگیرد.
 -1-1-2بسامد سازۀ اوّل
نتايج حاصل از بررسی آماری واكهها در جدول شمارة  9آوردهشدهاست .با توجه به
اين جدول ،كمتر بودن میانگین بسامد سازة اوّل واكههای لهجة فارسی معیار در مقايسه با
لهجة كرمانی مشهود است .به عبارت ديگر بسامد سازة اوّل تمامی واكههای
] [æ,e,o,ɑ,u,iدر لهجة كرمانی بیشتر از لهجة فارسی معیار است.
جدول شمارة  .9شاخصهای آماری بسامد سازة اوّل واكهها در دو لهجة كرمانی و فارسی
معیار
واکه
][ɑ

][u

][i

گونۀ زبانی

میانگین بسامد سازۀ اوّل

انحراف معیار

معیار

111

91/119

كرمانی

212/71

79/211

معیار

911/192

1/199

كرمانی

112/999

79/121

معیار

711/189

97/189

كرمانی

181/192

92/128
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معیار

121/1

71/997

كرمانی

187/192

97/281

معیار

111/112

99/791

كرمانی

199/192

92/111

معیار

111/189

91/112

كرمانی

111/189

92/218

 -2-1-2بسامد سازۀ دوم
جدول شمارة  ،7اطالعات مربوط به آمار توصیفی بسامد سازة دوم واكهها در دو لهجة
كرمانی و فارسی معیار را نشان میدهد .بنا به اطالعات مندرج در اين جدول ،میانگین
بسامد سازة دوم واكههای ] ،[ɑ,u,o,æدر لهجة كرمانی بیشتر از بسامد سازة دوم همین
واكهها در فارسی معیار است .امّا در مورد واكههای ] ،[e,iبسامد سازة دوم اين واكهها در
لهجة فارسی معیار بیشتر از مقادير آن در لهجة كرمانی است.
جدول شمارة  .7شاخصهای آماری بسامد سازة دوم واكهها در دو لهجة كرمانی و فارسی
معیار
واکه
][ɑ

][u

][i

گونۀ زبانی

میانگین بسامد سازۀ دوم

انحراف معیار

معیار

9911/129

91/719

كرمانی

97/121

9911/171

معیار

872/171

12/287

كرمانی

9111/291

978/118

معیار

7791/919

91/119

كرمانی

7911/129

72/997

معیار

9129/119

17/291
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كرمانی

9111/129

21/917

معیار

9222/812

19/121

كرمانی

9229/912

71/918

معیار

128/791

11/181

كرمانی

9111

999/178

 -2-2آمار تحلیلی
برای تحلیل دادهها در اين پژوهش ،آزمون اندازهگیریهای مکرّر (repeated
) measure ANOVAانتخابشد .سطح معناداری برای آزمون اندازهگیریهای مکرّر،
 α=1/11درنظرگرفتهشد .با اين حساب ،درجة اطمینان برای آزمون  11درصد خواهد بود.
چنانچه معناداری آزمون اندازهگیریهای مکرّر كمتر از  1/11میشد ،برای آزمونهای
تعقیبی به منظور مقايسة بسامد سازههای اوّل و دوم از آزمون بنفرونی (post-hoc
) Bonferroni testاستفادهشد .زمانیكه معناداری آزمون اندازهگیریهای مکرّر كمتر
از  1/11است ،بدين معناست كه از چند حالت مقايسهای بنفرونی ،حداقل يک حالت
دارای اختالف معنادار است.
 -1-2-2بسامد سازۀ اوّل
در جدول شمارة  ،9اطالعات مربوط به بررسی آماری واكههای ][æ,e,o,ɑ,u,i
آوردهشدهاست .بر اساس اين جدول میتوان به نتايج زير دستيافت:
الف) با توجه به آزمون اندازهگیری مکرّر ،تفاوت میان بسامد سازة اوّل واكة ] [ɑدر دو
لهجة كرمانی و لهجة معیار معنادار است ( .)P=1/111همچنین بر اساس آزمون بُنفرونی،
بسامد سازة اوّل اين واكه در لهجة كرمانی  912/71هرتز بیشتر از مقادير آن در لهجة معیار
است.
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ب) تفاوت بین بسامد سازة اوّل واكة ] ،[uبنا بر آزمون اندازهگیری مکرّر ،در دو لهجة
مذكور معنادار است ( .)P=1/111آزمون بُنفرونی نیز نشانگر اين مسئله است كه مقدار
بسامد سازة اوّل واكة مذكور در لهجة كرمانی ،نسبت به لهجة معیار 979/191 ،هرتز بیشتر
است.
جدول شمارة  .9نتايج آزمون بررسی تفاوت میان بسامد سازة اوّل واكهها در دو لهجة
كرمانی و معیار
واکه

مجموع
مجذورات

درجۀ آزادی

میانگین
مجذورات

مقدار
F

معنادار
ی

][ɑ

11211/117

91

11211/117

91/181

1/111

][u

88117/117

91

88117/117

92/911

1/111

][i

/112

91

912711/112

91/118

1/117

912711
][æ

1129/921

91

1129/921

1/877

1/981

][e

98991/921

91

98991/921

1/729

1/171

][o

19189/1

91

19189/1

1/922

1/199

پ) معنادار بودن تفاوت واكة ] [iدر دو لهجة كرمانی و معیار از نظر بسامد سازة اوّل و بنا
بر آزمون اندازهگیری مکرّر ،مشهود است ( .)P=1/117اطالعات بهدستآمده از آزمون
تعقیبی بُنفرونی نیز گويای آن است كه بسامد سازة اوّل واكة ] [iدر لهجة معیار989/991 ،
هرتز كمتر از مقادير آن در لهجة كرمانی است.
ت) با توجه به نتايج حاصل از آزمون اندازهگیری مکرّر به اين نتیجه میرسیم كه بر خالف
واكههای ] ،[ɑ,u,iمیان بسامد سازة اوّل واكة ] [æدر دو لهجة معیار و كرمانی تفاوت
معناداری نیست (.)P=1/981
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ث) تفاوت میان بسامد سازة اوّل واكة ] [eدر لهجة كرمانی و معیار ،همانند واكههای
] ،[ɑ,u,iمعنادار است ( .)P=1/171آزمون تعقیبی بُنفرونی نیز بیان میكند كه بسامد سازة
اوّل واكة ] [eدر لهجة معیار 11/71 ،هرتز كمتر است.
ج) با توجه به اطالعات بهدستآمده از آزمون اندازهگیری مکرّر ،میتوان به معناداری
تفاوتِ بسامد سازة اوّل واكة ] [oدر دو لهجة كرمانی و معیار پی برد ( .)P=1/199آزمون
بُنفرونی نیز گويای باالتر بودن میزان بسامد سازة اوّل واكة ] [oدر لهجة كرمانی است.
 -2-2-2بسامد سازۀ دوم
در جدول شمارة  ،1اطالعات مربوط به تحلیل آماری بسامد سازة دوم واكههای لهجة
كرمانی و معیار درجشدهاست .با توجه به اين اطالعات:
الف) آزمون اندازهگیری مکرّ ر گويای آن است كه تفاوت میان بسامد سازة دوم دو واكة
] [ɑو ] [uدر لهجة كرمانی و معادل آنها در لهجة معیار معنادار است (.)P=1/111
همچنین بنا بر آزمون تعقیبی بُنفرونی به اين نتیجه میرسیم كه بسامد سازة دوم واكههای
] [ɑو ] [uدر لهجة كرمانی ،نسبت به لهجة معیار ،بهترتیب  911/918و  297/781هرتز
بیشتر است.
ب) بسامد سازة دوم واكة ] ،[iبنا بر آنچه آزمون اندازهگیری بیان میكند ،در دو لهجة
كرمانی و لهجة معیار دارای تفاوت معناداری نیست ( .)P=1/117آزمون بُنفرونی نیز
گويای آن است كه بسامد سازة دوم اين واكه در لهجة معیار  91/129هرتز بیشتر از مقادير
آن در لهجة كرمانی است.
پ) بنا بر آزمون اندازهگیری مکرّر ،تفاوت میان بسامد سازة دوم واكة ] ،[æدر دو لهجة
معیار و كرمانی ،معنادار است ( .)P=1/191بنا بر نتايج حاصل از آزمون بُنفرونی ،میتوان
به اين نکته پی برد كه بسامد سازة دوم واكة ] [æدر لهجة كرمانی 971/178 ،هرتز كمتر
است.
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ت) معنادار نبودن تفاوت میان بسامد سازة دوم واكة ] [eدر دو لهجة كرمانی و معیار ،از
طريق آزمون اندازهگیری مکرّر تأيید میشود ( .)P=1/191آزمون تعقیبی بُنفرونی بیانگر
اين مسئله است كه بسامد سازة دوم اين واكه در لهجة كرمانی  1/1هرتز كمتر از مقادير آن
در لهجة فارسی معیار است.
ث) با بررسی نتايج آزمون اندازهگیری مکرّر میتوان به اين نتیجه رسید كه بسامد سازة
دوم واكة ] [oدر دو لهجة كرمانی و معیار دارای تفاوت معنادار است ( .)P=1/119آزمون
تعقیبی بُنفرونی نیز نشان می دهد كه میزان بسامد سازة دوم واكة مذكور در لهجة كرمانی،
 181/281هرتز بیشتر است.
جدول شمارة  .1نتايج آزمون بررسی تفاوت میان بسامد سازة دوم واكهها در دو لهجة
كرمانی و معیار
واکه

مجموع
مجذورات

میانگین

درجۀ

مقدار
F

مجذورات

آزادی

][ɑ

9111921

91

9111921

][u

991718/821

91

991718/821

/191

معنادار
ی
1/111

992
/812

1/111

97
][i

9818/191

91

9818/191

1/911

1/117

][æ

979719/129

91

979719/129

1/719

1/191

][e

919/21

91

919/21

1/111

1/191

][o

/979

ج

7117191

7117191/979 91

/172
99

1/119
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 -9نتیجهگیری
با توجه به دادههای بهدستآمده از اين پژوهش ،فضاهای واكهای دو لهجة كرمانی و
معیار ترسیمشد.

شکل  .9فضاهای واكهای در لهجة فارسی معیار و لهجة كرمانی
بر اساس شکل شمارة  9میتوان چنین نتیجهگیریكرد كه فضای واكهای در لهجة
كرمانی ،ابعاد كوچکتری نسبت به فضای واكهای در لهجة معیار دارد .اگر بخواهیم
واكه های لهجة كرمانی را بر مبنای میزان تغییرات بسامد سازة اوّل و بسامد سازة دوم تعیین
كنیم ،نتیجه چنین میشود :بیشترين میزان تغییر در بسامد سازة اوّل ،به ترتیب در واكههای
] [e],[ɑ],[o],[u],[iو ] [æديده میشود .همچنین بیشترين میزان تغییرات در بسامد
سازة دوم ،به ترتیب در واكههای ] [i],[æ],[ɑ],[o],[uو ] [eرخ میدهد .به اين
صورت كه بسامد سازة اوّل تمامی واكههای لهجة كرمانی بیشتر از لهجة معیار است و بر
اين اساس میتوان چنین نتیجهگرفت كه واكههای لهجة كرمانی افتادهتر از واكههای
فارسی معیار تولیدمیشوند؛ عالوه بر آن ،بسامد سازة دوم تمامی واكههای لهجة كرمانی
به جز ] ،[i,eبیشتر از مقادير آن در لهجة معیار است.
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