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 چکیده
 ب و اخفدااظهدار  ادادا   ا دا هایفرایند  شناختیواجهای در این مقاله به شیوۀ آزمایشگاهی به بررسی ویژگی
ایرانی( که  9عرب و  3 اری ) 21های پیکرۀ صوتی  رائت  پسمطابق با تعاریف مطرح در علم تجوی  پرداختیم. 

های ه ف پژوهش را به دو سبک تحقیق )سرعت آهسته( و ترتیل )سدرعت متوسد ( تداور کدردد بودند   آیه
)ندون سداکن( در  /n/خوان خیشومی لثوی آوری ش . کلمار ه ف در هر آیه کلماتی بودن  که در آنها همجمع

جایگاد پایانی کلمه و در مرز بین دو کلمه در مجاورر آواهای حلقی )اظهار(  آواهای یرملون )ادادا (  انفجداری 
هدا در لبی )ا اب( و همچنین آواهایی ایر از این سه دسته )اخفا(  رار داشت. نتایج حاصل از تحلیل آوایی دادد

بده  .دهد اداا  و ا اب یک اتفاق واجی روی مدی فراین که در دو زمان موج صوتی نشان داد  دو بُع  فرکانس و
حدالی کده مشخ ده شدود درتولی  بافت همخوانی مجاور همگدون مدی ۀبا محل تولی  و نحو /n/این صورر که 

تولید ی بده ی و چاکندایی  در اظهار  در مجاورر آواهای حلقد /n/کن . خود را همچنان حفظ می ]+خیشومی[
ش گی اصلی خود یعنی خیشومی لثوی دارد و در اخفا تظاهر آوایی ن ارد و فق  از طریق خیشومی صورر گونۀ

دهد  کده در طدور کلدی نشدان مدیاین پژوهش بده شناختیواجهای واکه پیش از آن  ابل تشخیص است. یافته
     نظر صورر گیرد.های واجی در علم تجوی  بای  تج یفراین ش د از بن ی ارائهطبقه
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 مقدمه -1

اظهدار   فرایند چهدار  شدناختیواجهدای ن مقاله با رویکردی آزمایشگاهی به بررسی ویژگدیای

 شدناختیواجپردازد. ابت ا مبدانی مطابق با تعاریف مطرح در علم تجوی  می اداا   ا اب و اخفا

را کده در  /n/های صوتی همخدوان خیشدومی لثدوی شود. سپس ویژگیعلم تجوی  بررسی می

کندیم. در بخشدی دیگدر بده بررسدی همگدونی مشارکت فعال دارد  معرفی میهای فوق فراین 

پرداختده و پیشدینۀ مطالعدار آزمایشدگاهی  با محل تولی  همخوان مجداور  /n/خیشومی لثوی 

گیری متغیرها توضدی  زدها  متغیرهای آوایی و شیوۀ ان اکنیم. سپس داددمربوط را بررسی می

هدا بده بررسدی جه به نتایج آماری حاصل از تحلیدل آوایدی دادد  ش . در پایان با تودادد خواه

پرداخته و دربدارۀ میدنان اعتبدار  اخفااظهار  اداا   ا اب و های فراین  شناختیواجهای ویژگی

 تعاریف و مفروضار مربوطه در علم تجوی  بحث خواهیم کرد. 
 

 تجوید شناختیواجمبانی  -2
ۀ کند . در تجوید  بده نحدوه نیکو خوان ن  رآن کمک میشود که بگفته میی تجوی  به  واع 

شان و نین صفار آوایی هر آوا به تنهایی یا در کنار آواهدای صحی  خوان ن )ادای( آوا از مخارج

تدرین از مهدم اخفدااظهار  اداا   ا داب و  فراین چهار  .(1002  شمیااله)شود میدیگر پرداخته 

ها ندون سداکن در فرایند در ایدن . اسدتدآنهدا اشدارد ش  هایی هستن  که در تجوی  بدهفراین 

گدردد. ندون شود  دستخوش تغییراتی مدیمجاورر با هر یک از آواهایی که پس از آن وا ع می

یعندی یرملدون  ادادا ر در مجداورر آواهدای حلقدی  /     /ساکن در مجاورر آواهدای 

/     / اظهارر در مجاورر آوای  // گدردد. در می اخفاو در مجاورر مابقی آواها  ا  ابر

هدای تحقیدق و تد ویر را در  الد   رائدت اخفداهای اظهار  ادادا   ا داب  فراین  پژوهشاین 

هدای بند ی فعالیدت اند ا الگوی زمدان براساس آزمایشگاهی شناسیواج)ترتیل( در چارچوب 

 .کنیممیرسی الگوهای تولی ی در بافت واجی بر پوشیهمگویایی و مینان 

ند  کده در اترین روی ادهای آواییو رایج تریناز طبیعی اخفااظهار  اداا   ا اب و  فراین چهار 

 :     استداین روی ادها را به صورر زیر تعریف کرد( همان) شمیااله دهن . رائت  رآن روی می

 درار گیدرد  اظهدار  /     /تایی حلقی اگر نون ساکن  بل از یکی از آواهای شش ا ظهار:

شود  به این معنی که نون ساکن به صورر طبیعی خود  ب ون کشش دو حرکتی )مق دود می

 انجامد ( وبده طدول مدی «الف مد ی»از دو حرکت  زمانی است که مثاً تلفظ دو فتحه یا یک 
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 ]  ینْع د نْشدود. مثدال: م دمدی اداهیچ دخل و ت رفی از مخرجش )بد ون مکدث( ب ون 

]→ / /لْا  نْم  ر   [ ]→ / / ر  

 رار بگیدرد  در  /     /گانه هرگاد نون ساکن در مجاورر یکی از آواهای شش ا داا :
نون سداکن حد ف  بنابراینشون . نامی د می «یرملون»گانه شود. این آواهای ششاا  میآن اد

د. فای د اداا  سهولت در کا  است  یعنی اگر  درار گردش د و در عوض  آوای بع ی مش د می

بار تلفظ و بافاصله همان آوا یا آوایی از همان جنس تکدرار شدود  ایدن حالدت  باش  آوایی یک
گیدری از  واعد  ادادا   ایدن سدنگینی در ثقیل خواه  بود. بنابراین با بهرد گفتاربرای دستگاد 
( ادادا  1الغنده  )( اداا  مدع2لون بر دو نوع است: )شود. اداا  نون ساکن در یرمکا  رفع می

 باانه.
 اندهادادا  آن همدراد بدا   برس /    /الغنه: هرگاد نون ساکن به چهار آوای اداا  مع     

دو  این حالت بای  به میدنان  شود. به عاودفضای بینی خارج میزمان صور از همیعنی   است
  ./ / →[ ]  ن ماءم  ادامه داشته باش . مثال: حرکت

نون ساکن کاماً حد ف و بده جدای   برس  / /اداا  باانه: هرگاد نون ساکن به دو آوای 
گردد. ل ا صور خروجی فق  از دهدان می اداآن  دو آوای م کور  به صورر مش د و ب ون انه 

  مْه دب ر  نْ  م د      ندهُ ُل  نْو ب ون کشش است. مثال: م 
   . 
کردن نون سداکن بده مدیم و زمدانی ر   ست از تب یلا : در اصطاح تجوی ی عباررا  اب

-/ تبد یل مدیساکن به / /باش  که در این صورر // ده  که پس از نون ساکن  آوای /می

فضای بینی )انه( و با ان کی کشدش )دوحرکتدی( ص ای میم تولی ی بای  کاماً از  البتهگردد. 
 .      ع ْب  نْگردد. مثال: م  ادا

  /                   گانده ی پدانندد: هرگاد بع  از نون ساکن یکی از آواهااخفا
    /  را مخرج ندون سداکن گردد زیمی اداش د و با انه طبیعی  اخفا رار گیرد  نون ساکن

با مخرج آواهای منبور نه چن ان فاصله دارد که مانن  آواهای حلقدی اظهدار شدود و نده آنقد ر 
اسدت  اخفدانندیک است تا مثل آواهای یرملون اداا  گردد  بلکه میان اداا  و اظهار که همان 

 اخفدا کی کشی  تا شود و بای  آوا را انشود. در این حالت زبان به مخرج نون گ اردد نمیمی ادا

 دانن . جاین نمی اخفاترک انه را در حال  ء گردد  و  را حاصل

  مطابق با تعاریف ارائه اخفاهای اظهار  اداا   ا اب و فراین   هر یک از شناسیواجاز منظر 

ناظر بر یک الگو یا روی اد واجی مشخص است. اظهار به معندای تلفدظ خیشدومی  ش د در باال 
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هدای چاکندایی و رر گونه اصلی آن است. در اظهار  خیشومی لثدوی بدا همخدوانلثوی به صو

تولی ی  پوشیهمشود و تولی  این همخوان مستلن  هیچ مینان حلقی بع  از خود همگون نمی

 با آواهای چاکنایی و حلقی مجاور آن نیست.

را بدا پسدگ فرایند اداا  به لحاظ واجی به معنای همگونی خیشومی لثوی به صدورر یدک 
های واجی )مع الغنه( و یا در مشخ ده واجدی محدل تولید  همخوان مجاور در تمامی مشخ ه

 )باانه( است. 
اسداس آن خیشدومی لثدوی بدا نی پسگرا در محل تولی  است کده برا اب نین نوعی همگو

 2  همگونی محل تولی  خیشدومیفراین این  شود.همگون می //محل تولی  همخوان لبی بع  

 ارد.نا  د
به معنای همگونی نا ص )یا م رج( خیشومی لثوی با همخوان بع  از آن اسدت. و تدی  اخفا

 /                         /هدای  بل از همخوان ۀخیشومی لثوی در مرز کلم
گیرد  محل تولی  آن با همخوان بعد  بده صدورر یدک روید اد واجدی ندا ص همگدون  رار می

محل تولی  همخدوان بعد  را دریافدت  ۀیعنی خیشومی لثوی نه به طور کامل مشخ شودر می

 شود.کن  و نه به صورر یک همخوان لثوی تولی  میمی
تدوان بدرای مفروضدار واجدی های اصلی پژوهش حاضر آن است که آیا مییکی از پرسش

زمایشگاهی به دسدت   شواه  آاستدفوق که بر مبنای تعاریف مطرح در علم تجوی  ارائه گردی 
 .کن آورد یا به عبارر دیگر  آیا مطالعار آزمایشگاهی این مفرضار را تأیی  می

 (2369). حبیبدی اسدتدش های مختلفی ارائده بن یهای  رائت  رآن تقسیمروش ۀدر زمین    

               :                                   استدسه روش  رائت  رآن را به صورر زیر معرفی کرد
 ست از  رائت  رآن با ح اکثر آرامش و تأنی کده در ایدنا تحقیق: در اصطاح  رائت عبارر

صورر تمامی  واع  تجوی ی به صورر کامل انجا  ش د و تد بر در معدانی آن نیدن بده خدوبی 
 در اصطاح عامیانه  تحقیق همان با صور خوان ن است.است.  پ یرامکان

شود که حد  نباید  از تاور  رآن با سرعت زیادر البته بافاصله تأکی  میست ا تح یر: عبارر

از ح  ترتیل )یعنی خوان ن  رآن به صورر صحی   شمردد و با تدأنی  همدراد بدا تد بر در معدانی 
 واع  تجوید ی و نیدن  یااست که در ادآیار( خارج شود. تاور به این روش  برای  اریانی میسر 

ارای مهارر باالیی باشن ر چراکه خوان ن  رآن با سرعت زیاد  آواهدای کلمدار فهم معانی آیار  د
 ده .ده  و نین فرصت ت بر در آیار را کاهش میرا در معرض تغییرار گستردد  رار می

                                                           
1. Nasal place assimilation 
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ت ویر:  رائت  رآن با سرعت متوس ر یعنی نه به کند ی تحقیدق و نده بده تند ی تحد یر. 

تد ویر  سدنت دورد کدردن و خدتم  درآن بدا سدرعت ممکن است علت نامگ اری این روش به 

 .استدترتیل مشهور ش این همان روشی است که امروزد به متوس  باش . 

تحقدق  نحدوۀآزمایشگاهی تأثیر سرعت تولی  گفتار بدر  شناسیواجیکی از مباحث مهم در 

ید ی الگوهدای تول پوشدیهمهای واجی است. همگونی به لحاظ آوایی بده معندای فراین آوایی 

هدای گویدایی بیشدتر شدود  میدنان است. فرض بر آن است که هدر  د ر سدرعت تولید  اند ا 

شدود. تولی ی آواها با یک یگر افنایش یافته و شدباهت آوایدی آنهدا بدا یکد یگر بیشدتر مدیهم

های گویای کاسدته تولی ی ان ا ن همیاب   از مینابرعکس  و تی سرعت تولی  گفتار کاهش می

 های پژوهش حاضربر این اساس  یکی دیگر از پرسش شود.ا با یک یگر کمتر میو شباهت آواه

های تحقیق و تد ویر )ترتیدل( بدر چگدونگی آن است که آیا سرعت تولی  گفتار در  ال   رائت

آنچه گفتده  أثیرگ ار است؟ مطابقت اخفاهای تجوی ی اظهار  اداا   ا اب و فراین تحقق آوایی 

در  اخفداهدای اظهدار  ادادا   ا داب و فرایند تحقق آوایی  نحوۀم که کنیش  چنین فرض می

بده ایدن صدورر    رائت آهستۀ تحقیق و  رائت متوس  ت ویر )ترتیل( با یک یگر متفاور است

گر در  رائت ت ویر با توجه که مینان تغییرار آوایی در جهت همگرایی و همگونی آواها با یک ی

 ای گویایی از  رائت تحقیق بیشتر است.هتر ان ا جایی سریعبه جابه
 

 های خیشومیهای صوتی همخوانویژگی -9

نشدان  جریدان ها در حالدت بیهای رسا و واکدهها همانن  سایر همخوانمنبع صوتی خیشومی

هدای های حنجدرد را بده داخدل حفردشدود و تکاندههوایی است که صرف ارتعاش تار آواها می

ای هدای رسدا  سدازدها همانن  سایر همخوانساخت صوتی خیشومیفرست . بنابراین صوتی می

 است.  

 اند های خیشومی از لحاظ صور شناختی چهار ویژگی  ایل ش دطور کلی برای همخوانبه

  5ر جانسددون228:2998  1و م یسددون 3فوگدد ر لدد د292: 2961  1ر ریکددازنس2601:2981  2مددورا)فددوجی

ها )که سدازد خیشومی F1که فرکانس اول آن (.291-295: 0091  8ر ریتس و جانگمن219:1003-250

                                                           
1. Fujimura 

2. Recasens 

3. Ladefoged 

4. Maddison 

5. Johnson 

6. Reetz and Jongman 
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هرتن( است. علدت آن اسدت  300-150شود(  بسیار پایین )در ح ود نین نامی د می 2خیشومی

 هدا در مقایسده بدا آواهدای دهدانی بیشدتر اسدتکه طول مجرای صدوتی در تولید  خیشدومی

در مقایسده بدا  F1این  مینان ش ر انرژی  برافنون (.292:2961 ر ریکازنس 2601:2981 مورا )فوجی

ها به علدت طدوالنی بدودن مجدرای صدوتی و ( در تولی  خیشومیF3و  F2های باالتر )فرکانس

که با توجه بده طدوالنی بدودن ی خیشو  بسیار بیشتر است. دو  آنهاج ب انرژی صوتی دیوارد

ای مجداور افدت واکده های خیشومی در مقایسه بامجرای صوتی  متوس  ش ر انرژی همخوان

سدیار هدای مجداور بها نسبت به واکدهبه همین دلیل  بلن ای صور خیشومیبسیار کمتر است 

ها ها در تولی  خیشومیتمرکن اصلی انرژی سازد آنکه. سو  (251: 1003)جانسون  تر است ضعیف

پهندای  نکهآضمن   هرتن است 2000 تر ازهای پایینفرکانسی پایین یعنی فرکانس ۀدر مح ود

و بداالخرد  (292: 2961)ریکدازنس  اسدت  ای مجاور بسیار بیشدترها نسبت به بافت واکهنوار سازد

هدا  ش گی )تعامل( دو مجرای دهدانی و خیشدومی در تولید  خیشدومیکه با توجه به جفتاین

یدف هدایی در طها دردها حضور دارند . پادسدازدنین در طیف فرکانسی این همخوان 1هاپادسازد

های خیشومی متغیر است. میدنان آنها بسته به محل تولی  همخوان صوتی هستن  که فرکانس

ها با عق  کشدی د شد ن محدل تولید  خیشدومی و در نتیجده کداهش طدول فرکانس پادسازد

ای عنوان نشدانهها بهاست که از فرکانس پادسازد یاب . به همین دلیلمجرای دهانی افنایش می

ر جانسدون  228: 2998فوگ  و م یسون  )ل دشود ها استفادد میتولی  خیشومی برای تشخیص محل

ترین افت انرژی در حد  گیری عریضبا ان ازد( 220: 2999)فوگ  و م یسن ل د(. 255-251: 1003

های دند انی  لثدوی  برگشدته و   میانگین فرکانس پادسدازد را بدرای خیشدومیF2و  F1فاصل 

و  2831  2103  2508بده ترتید   (های شمال استرالیااز زبان) شر ی 3هکامی زبان آرنت -لثوی

به دست آوردن  و به این نتیجه رسی ن  که هرچه محدل تولید  بده سدمت عقد  زبدان  1091

 یاب .پیش رود  با کاهش حجم حفرد عقبی دهان  فرکانس پادسازد افنایش می

های خیشومی را بده ترتید  وانهای صوتی همخنشانه (2391) خانجنبر همین اساس  بی

ترین سازد فرکانسدی برجسته F1اول:  ۀ( فرکانس کم و انرژی زیاد ساز2: )استدزیر معرفی کرد
در  F1هرتن است. این مینان  از مقد ار  110[ ح ود nهرتن و در ] 150/ ح ود mاست که در /

 10)حد ود  F1ی / هدم کمتدر اسدت. میدنان اندرژjکدامی /های افراشته و ناسدودد سدختواکه

                                                           
1. Nasal formant 

2. antiformant 

3 . Arrente 



 03  9911بهار و تابستان ، اول ةدور، پنجمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش ...بررسی واجی فرآیندهای تجویدی در قرآن

 

ها  افدت ( نشانۀ دو  صوتی خیشومی1ها بسیار بیشتر است. )بل( در مقایسه با سایر سازددسی
اسدت. بدا  F1( در مقایسه با ش ر انرژی فرکانس F3و  F2های باالتر )مثل زیاد انرژی فرکانس

از نظدر توان به روشنی دریافت که آنچه اساساً همخدوان خیشدومی را نگاشت میمشاه ۀ طیف

کدا  و یعندی پدایین آمد ن ندر  -کن تولی ی از همخوان انفجاری دهانی متناظرش متماین می
در طیف فرکانسی از طریق سرنخ سازد اول با فرکدانس کدم  -یکپارچه ش ن حفرد حلق و بینی

های خیشومی  انرژی کلدی کمتدر آن ( نشانۀ سو  همخوان3کن ر )و انرژی زیاد تظاهر پی ا می
هدای خیشدومی  حضدور ( چهارمین نشدانۀ صدوتی همخوان1سه با واکه مجاور استر )در مقای

از واکده بده همخدوان  F2خان )همان( همچنین  گد ار جنپادسازد در ساختار صوتی است. بی

بدرای بازشناسدی محدل تولید  صدوتی خیشومی و از همخوان خیشومی به واکه را یک نشدانۀ 
 .استههمخوان خیشومی در نظر گرفت

 
 با محل تولید همخوان مجاور /n/همگونی خیشومی لثوی  -4

ها بدا همگونی مشارکت فعدال دارند . همگدونی محدل تولید  خیشدومی فراین ها در خیشومی
هدا محدل ست. در بسیاری از زبانهاهای واجی زبانفراین ترین های بع  از خود از رایجهمخوان

شدود و ایدن همگدونی واک( همگدون میا بدیتولی  خیشومی لثوی با همخوان بع ی )واک ار ی
اسدت. اگدر  شدناختیواجکداماً  یفراین واژی یا نحوی نیست  بلکه وابسته به هیچ  ی  ساخت

محل تولی  همخوان خیشومی لثوی با محل تولی  همخوان بع ی متفاور باشد   محدل تولید  

 [ m[  ]ɱ[  ]n̪[  ]nشود. به عبدارر دیگدر  ]ا محل تولی  همخوان بع  همگون میخیشومی ب

 [ و]Nهای /[ همگی  واجگونهnهای لبدی  لد  و / هستن  که به ترتی   بل از همخوان
شدون . ایدن کدامی و مدازی تلفدظ میکامی  ندر کامی  سخت -دن انی  دن انی  لثوی و لثوی

: 2991 1کنسدتوویچ)لیتدوانی  ( 63: 2993  2)موهداننها از جمله انگلیسدی در بسیاری از زبان فراین 

و  (2995 0و کاتامبدا 8)دوراند  5ژاپندی و یوروبدا ( 2361خان  جن  نقل از بی2995  1)کیم 3  کاتاالن(51

های حالی که خیشدومیشود. درمشاه د می( 2361خان جنر بی2309)کرد زعفرانلو کامبوزیا  فارسی 
 کنن .ا شرکت میهای به ن رر در همگونی با محل تولی  سایر همخوان ایرتیغه

                                                           
1. Mohanen 
2. Kenstowicz 
3. Catalan 
4. Kim 
5. Yuroba 
6. Durand 
7. Katamba 
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های خیشدومی در همگدونی محدل که همخوان استدشناختی نشان دادنتایج مطالعار ردد

معتق  است که این ع    (1001  2995) 2جون .ترن های دهانی محتملتولی  نسبت به انفجاری

هدای هدای محدل تولید  در همخوانشناختی ناشی از الگدوی درکدی متفداور تقابلتقارن ردد

ها بده لحداظ های محل تولی  در خیشومیکه تقابلهای دهانی است. ازآنجاو انفجاری ومیخیش

تر اسدت  گویندد گان تمایددل هددای دهدانی ضددعیفهددای جایگداهی در انفجاریادراکدی از تقابل

سازی کنن . بده عبدارر دیگدر  همگدونی محدل های خیشومی را خنثیبیشتری دارن  تا تقابل

های دهدانی مجازتر از همگونی محل تولی  همخوان« پ یریادراکبه لحاظ »ها تولی  خیشومی

است  چراکه اولی شامل تغییرار ادراکی کمتری است. به طدور مثدال در زبدان هند ی  تمدا  

حددالی کدده   از خددود همگددون شددون . درهددای بعددها درون تکددواژ بایدد  بددا انفجاریخیشددومی

 کنن . بعیت نمیهای دهانی در همین بافت از این مح ودیت تانفجاری

با محل تولی  همخوان پدس از  /n/تنها خیشومی لثوی  /m/ ،/n/ ،/η/های از بین خیشومی

: 2995)کدیم  ها از جمله ژاپندی و کاتداالن شود. این گرایش در بسیاری از زبانخود همگون می

. بندابراین همگدونی شودمیمشاه د  (2995)دوران و کاتامبا  و یوروبا  (2361خان  جننقل از بی  251
حدالی است  در شناختیواجخیشومی لثوی با محل تولی  همخوان بع  از خود یک گرایش عا  

هدا شدرکت ن رر در همگونی بدا محدل تولید  سدایر همخدوانای بههای ایرتیغهکه خیشومی
  های ایرخیشومی بدا محدل تولیدهایی نین وجود دارن  که در آنها همخوانکنن . البته زبانمی

ای هسدتن   ها در اال  موارد تیغدهشون  که این همخوانهای بع  از خود همگون میهمخوان
لبدی و هدای انفجاریای بدا محدل تولید  که در آنها انفجداری تیغده 1مثل زبان ژاپنی و یاکور

چنین رفتاری ن ارن . با ایدن حدال  /k/و  /p/شود در حالی که کامی بع  از خود همگون مینر 
 از هدای بعد ای با محل تولی  همخدوانهایی که در آنها خیشومی تیغهها از زباناین زبان تع اد

 .(2361خان  جننقل از بی  251: 2995)کیم  کمتر است سیار شود بخود همگون می

هدای شدامل خیشدومی در توالی اسدتدافنون بر این  نتایج مطالعار آزمایشگاهی نشان داد

کده ترکیبدی   ای راهای صوتی خیشومی تیغهای  شنون د نشانهایرتیغههای ای و همخوانتیغه

هم متمداین کدردد از   ای بع  استای و همخوان ایرتیغههای محل تولی  همخوان تیغهاز نشانه

نگدارد. بدر ایدن اسداس  در بازنمود زیرسداختی می  اگانه به عناصر واجی مربوطیک را ج و هر

محدل  بداشود بلکده داد آوایی ح ف نمیش د در برونر همگونالگوی تولی ی زیرساختی  عن 

                                                           
1. Jun 

2. Yakot 
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ا مینان فعالیت آن نسبت بده الگدوی تولید ی همخدوان شود یمیتولی  همخوان مجاور پنهان 

های صدوتی محدل نشدانه زمدانهمیاب  که پیام  صوتی این وضعیت حضدور مجاور کاهش می

 (.  1001  1ر گوو و زل1001و  1002  0001  2)گوو عن ر همگون ش د و همخوان مجاور استتولی  

   
 مطالعات آزمایشگاهیپیشینۀ  -5

در درک  آزمایشگاهی به بررسی این پرسش اساسدی پرداخدت کدهای عهدر مطال (2958) 3م ل کو

بیندی هدر یدک  ۀو طیف فرکانسی حفدر VNو  NVدر  F2گ ار ها سهم محل تولی  خیشومی

در درک محل تولی  بیشدتر  F2ن داد که سهم گ ار است؟ وی با سه آزمایش درکی نشا چق ر

 بینی )منظور فرکانس اول این حفرد( است.  ۀاز طیف فرکانسی حفر

و  CVCهجدای  38در یک آزمایش درکدی   (2900) 8و دنیلوف 5  گل ستاین1علی  گاالگهر

CVVC های /که همخوان پایدانی آنهدا شدامل خیشدومیانتخاب کردن  طوریm/  /n/ و /ŋ و /

های لبی  لثدوی و هایی باش  که محل تولی  آنها مانن  خیشومیها و سایشیهمچنین انفجاری

کامی باش . همه هجاها با تلفظ انگلیسی امریکایی ضب  ش . سپس همخوان پایانی هجاهدا نر 

و ناحیۀ گ ار واکه به همخوان پایانی از بقیه آواها بری د ش  و هجاهدای حاصدل از ایدن بدرش  

  برای تع ادی شنون د پخش و از آنان خواسته ش  تا تشخیص دهن  که آیا CVVو  CVیعنی 

ها با د ت باالیی همخوان خیشدومی را همخوان پایانی هجاها خیشومی است یا دهانی؟ شنون د

 فرایند درستی تشخیص دادن . بنابراین علی و همکاران به این نتیجه رسدی ن  کده از دهانی به

[ nasalلی ی واکه پایانی و همخوان خیشدومی بدرای تمداین مشخ ده ]تودرک گفتار از هم

 کن . استفادد می

های پایدان هجدا ش گی واکهها خیشومیزبانانگلیسید که اشارد کرد( 8: 2991) 0کنستوویچ

 کنن .ای که بع  از آن یک همخوان خیشومی است  درک میرا به صورر واکه

(  Vش گی واکده )آزمایشگاهی  م ر سه پارامتر آوایی خیشومی یدر پژوهش (1000) 6ب ور

بدرای  VNCهدای آوایدی ( را در رشدتهC( و بسدت همخدوان دهدانی )Nهمخوان خیشدومی )

                                                           
1. Gow 
2. Zoll 
3. Malecot 
4. Gallagher 
5. Goldstein 
6. Daniloff 
7. Kenstowicz 

8. Beddor 
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 (زبدانی بدانتو در زیمبدابود ۀخانواد از) 2های انگلیسی امریکایی و ایکاالنگاگوین گان بومی زبان

شد ۀ اد که در انگلیسی آمریکایی  م ر مجموع بخش خیشومیگیری کرد. نتایج نشان دان ازد

هدای واکد ار  بیشدتر از مجمدوع همدین دو   بدل از واکه و همخوان خیشومی  بل از همخوان

 Cشد گی واکده در حدالتی کده واک است. به عبارر دیگدر  میدنان خیشدومیهای بیهمخوان

ان ایکاالنگدا مد ر مجمدوع بخدش . امدا در زبدآن اسدتواک واک ار باش   بیشتر از حالدت بدی

واک تفاور معنداداری های واک ار و بیش ۀ واکه و همخوان خیشومی  بل از همخوانخیشومی

شد گی واکده ند ارد. میدنان خیشدومی بدرتدأثیری  Cواکی ن ارد. به عبارر دیگر  واک اری/ بی

 بدل  Nز کشش های واک ار بیشتر ا بل از همخوان Nهمچنین  در انگلیسی آمریکایی  کشش 

های واکد ار و بدی بل از همخوان Nواک است. اما در زبان کاتاالنگا  کشش های بیاز همخوان

 واک  تفاور معناداری ن ارد. 

 ۀشناختی ناحیهای خیشومی و بررسی صوربه معرفی همخوان  (2398) نژادجعفری و علی

ایج نشدان داد کده فرکدانس پرداختند . نتدهدای زبدان فارسدی فرکانسی پادسازد در خیشدومی

دهدان در تولید   ۀطول حفدرچه هر  ها متفاور استها براساس جایگاد تولی  خیشومیپادسازد

ۀ فرکددانس پادسددازد خیشددومی بیشددتر باشد   فرکددانس پادسددازد آن کمتددر اسدت. مقایسددیدک

فرکانسدی اول و دو   فرکدانس  ۀسداز ۀخیشومی زبان فارسی نشان داد که حد ا ل در فاصدلدو

 [ است. ایدن محققدین بدا مقایسدۀn[ کمتر از فرکانس پادسازد خیشومی ]mادسازد خشومی ]پ

 بدل از یدک  زمانی که آواهای خیشومینوشتن   (2998)های فوجی مورا های خود با یافتهیافته

ست و زمانی که ایدن آواهدا س پادسازد برای آنها نسبتا باالد  مینان فرکانواکه پیشین  رار بگیر

یک واکه پسین  رار بگیرن   مینان فرکدانس پادسدازد کمتدر اسدت. میدانگین فرکدانس  بل از 

های پیشدین بیشدتر از فرکانسدی در مجداورر واکده ۀ[ در هر سده ناحیدmپادسازد خیشومی ]

خیشدومی  بدارۀهای پسین است. درمیانگین فرکانس پادسازد این خیشومی در مجاورر با واکه

[nنین میانگین فرکانس پادسا ] های اول و دو  در مجداورر واکده ۀ سدازۀح ا ل در فاصل آنزد

های پسین است. بنابراین محدل پیشین بیشتر از میانگین فرکانس پادسازد آن در مجاورر واکه

های فارسی ثابت نیست. از سدوی دیگدر نتدایج ایدن پدژوهش و وع پادسازد در تولی  خیشومی

نشدانگر آن اسدت کده میدنان رسی مشاه د نشود  فاهای ای در خیشومینشان داد اگر پادسازد

های زبدان فارسدی بده تلفدظ خیشدومی ۀهای دهان و بیندی در نحدوش گی صوتی حفردجفت

                                                           
1. Ikalanga 
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بیندی  ۀهای حفدرهای بدازآوایی حفدرد دهدان سدب  تضدعیف سدازدای است که فرکانسگونه

 شون .نمی

/ nای /شومی تیغدهبه بررسی آزمایشگاهی همگونی محل تولی  همخوان خی (2392)صاد ی 

ال ؤبا همخوان انفجاری لبی بع  در دو مدرز هجدایی و واژگدانی در زبدان فارسدی پرداخدت. سد

درصد  بدا  200طور کامدل و بده میدنان / به nاساسی این پژوهش این بود که آیا محل تولی  /

ی مد رج و پیوسدته کده فرایند این همگونی  آنکهشود یا محل تولی  همخوان بع  همگون می

صورر پیوستاری از درجار مختلف از ع   تغییر تا تغییدر کامدل بدا محدل / به nآن / راساسب

/ nشود. نتایج پژوهش نشان داد در همگونی خیشومی لثوی /تولی  همخوان مجاور همگون می

ای همخوان خیشومی به صورر پیوسدتاری از درجدار با همخوان لبی بع  از خود  الگوی تیغه

الگدوی  Vn.bهای یاب . در مرز هجا برای توالیمی پوشیهمبی همخوان بع  مختلف با الگوی ل

توان گفت الگدوی د تا جایی که میای کمترین مینان فعالیت را دارهلبی  بیشترین و الگوی تیغ

هدای است. ولی در مدرز کلمده بدرای توالی ای فا   فعالیترد و الگوی تیغهلبی فعالیت کامل دا

Vn#b با یکد یگر  زمانهمطور های متفاور به صورر ترکیبی با نسبتی و لبی به االگوی تیغه

ای با همخوان انفجداری لبدی در زبدان فارسدی شون . بنابراین همگونی خیشومی تیغهفعال می

م رجی است که مینان آن در مرز هجا  وی و در مرز واژد در حد  متوسد  اسدت. ایدن  فراین 

الگوهدای  پوشدیهمآوایدی بدر میدنان  ۀساخت ندوایی زنجیدر ده  کهنتایج همچنین نشان می

تر در مدرز واحد های ندوایی کوچدک پوشدیهمگ ارد. به این صورر که میدنان تولی ی اثر می

 تر است. بیشتر از واح های نوایی بنرگ

 :  استدش هایی ن کریم نین پژوهشدر  رائت  رآ /n/در نحوۀ تلفظ خیشومی لثوی 

هدای هدای خیشدومی در بافتتولید  همخوان نحدوۀررسی آزمایشگاهی به ب ق(2111)ضالع 

های خیشدومی پدیش از که همخواندازد. در این پژوهش  بسته به اینپرمختلف  رآن کریم می

تولید  آنهدا بدا کمدک  نحدوۀهای دهانی و حلقدی  همخوان یا واکه باشن  و یا پیش از همخوان

 .استددادد ش وسایل آزمایشگاهی همراد با ت اویر نشان 

/ و nبا بررسی  واع  تجوی   رآن کریم در برخورد بدا همخدوان خیشدومی / (1001) شمیها

ندد  از: اکدده عبددارر اسددتدطبیعددی را متمدداین نمود ۀتبدد یل آن بدده آواهددای دیگددر  سدده طبقدد

(. وی با شدواه   رآندی Guttural( و حلقی )obstruent(  گرفته )Sonorant) های رساهمخوان
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هددای گرفتدده و اظهددار در در همخوان اخفدداهددای رسددا  دارد کدده اداددا  در همخوانبیددان مددی

 گیرد.های حلقی صورر میهمخوان

 شناسدیواجهای واجی زبان عربدی  رآندی در چدارچوب فراین با تحلیل  (2368)خ ابخشی 

 یرملدون حاصدل فرایند  -2ند  از: اکه برخی از آنهدا عبدارر استهزایشی به نتایجی دست یافت

حاصدل  اخفدا فرایند  -1. است دهای رسا در مرز دو واژ/ با همخوانnهمگونی کامل همخوان /

همدند وصدل  حاصدل  -3های گرفته پس از خود است. / با همخوانnهمگونی نا ص همخوان /

 درج همخوان انس اد چاکنایی است.

و پدس از  اسدتهزایشدی پرداخت شناسیواجبه بررسی  رآن از دی گاد ( 1023) 2صال  ال وین

آواهدا در زبدان  های تمایندهند ۀبا توجه بده مشخ ده / nهای مربوط به همخوان /فراین  ۀارائ

های واجی فراین توان برای توصیف زایشی را می شناسیواجکه  استهعربی  رآنی  نتیجه گرفت

 ی توصیف نمود. زایش شناسیواجرا با استفادد از  اخفاتوان  اع د در  رآن به کار برد  اما نمی
 
 شناسی پژوهشروش -7

آزمایشگاهی اسدت. بدا توجده بده  شناسیواجشناسی روش کلی پژوهش حاضر مبتنی بر روش

هدای آوایدی در در دادد اخفدااظهدار  ادادا   ا داب و  فراین  واع  تجوی ی  رائت  رآن  چهار 

 فرایند یدرار آوایدی در تغی نبدودد. با توجه به شوآزمایشگاهی بررسی می شناسیواجچارچوب 

گیرد. سدپس  الگدوی  رار می اخفااداا   ا اب و  فراین مبنای مقایسه با سه  فراین اظهار  این 

هدای ش ر انرژی طیف فرکانسدی همخدوان خیشدومی لثدوی و همخدوان تغییرار فرکانس و

اند   دتغییدرار آوایدی شد شدسدتخو اخفداهای اداا   ا داب و فراین ر اثر ا عمال مجاور که ب

 شون . آزمایشگاهی می ۀمطالع
 
 هاداده -7-1

عب الباسد   ح دری و  رهای سه  اری عرب رائت ازآیه  19 ازای صوتی در این پژوهش پیکرد

ها را به دو سبک متفاور به لحاظ سرعت  رائدت آیدار  آیهتهیه ش .  اری ایرانی  9منشاوی و 

ویر یا ترتیدل( تداور کدردد بودند . کلمدار )تحقیق( و  رائت متوس  )ت  هیعنی  رائت آهست

)ندون سداکن(  /n/ه ف پژوهش در هر آیه کلماتی بودن  که در آنها همخوان خیشومی لثدوی 

  /     /در جایگاد پایانی کلمده و در مدرز بدین دو کلمده در مجداورر آواهدای حلقدی 
                                                           
1. Saleh Alduais 
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ی ایر از این سه دسته  درار و همچنین آواهای //  انفجاری لبی /     /آواهای یرملون 

ن در مجاورر با هر یک از آواهایی که پدس از آدر  رائت  ر /n/داشت. همخوان خیشومی لثوی

گردد. چنانکه  باً گفتیم  فرض بر آن است کده ندون شود  دستخوش تغییراتی میآن وا ع می

 /     /  اظهدارر در مجداورر آواهدای /     /ساکن در مجاورر آواهای حلقدی 
گدردد. بدا مدی اخفاا  ابر و در مجاورر مابقی آواها  //یعنی یرملون  اداا ر در مجاورر آوای 

توجه به اهمیت بافت آوایی در پژوهش حاضر  به ازای همخوان آاازد کلمار بعد  از همخدوان 

ل یدک   ا داب و اخفدا حد ا در هر یک از روی ادهای واجی اظهدار  ادادا  /n/خیشومی لثوی 

ارائده  2-3عنوان شاخص بافت آوایی انتخداب گردید . نمونده کامدل آیدار در جد ول کلمه به

در جایگاد پایانی( و کلمار بعد  از  /n/. کلمار ه ف )حاوی همخوان خیشومی لثوی استدش 

 ان . آنها )حاوی بافت آوایی مجاور( به صورر برجسته تایپ ش د
 
 های آواییگیریاندازه -7-2

های صوتی از ندر  افدنار پ در ر اسدتفادد شد . بدرای تجنیده و ن پژوهش برای تحلیل دادددر ای

 زمدانهمنگاشت و منحنی فرکانس پایده بده طدور ها از سیگنال آوایی  طیفتحلیل صوتی دادد

   استفادد گردی .
 اخفا  ا اب و های واجی اظهار  اداا فراین ای کوتاد از آیار انتخاب ش د برای نمونه  -2 ج ول       

 واجی اظهار فرایند

: م ن  الجاه لین  اَنْ اَکُونَو  ا ذ  ال  مُوسی ل ق وم ه ...ا عوذُ ب اهلل  
 mn ?a:mana ب اهلل  و  الی و   ... امَنَ مَنْا نَّ ال  ین  ام نوا و  ال  ین  ...و ال اب ین  

: ل نکون نَّ ... هذِهِ مِنْ ُل م ن یُن جیکُم ... ا نج ئنا 
 ا لّا ... هُوَ اِنْاُولئ ک  الَّ ین  ... ا جراً 

: ف باء ... عِبادِهِ مِنْب ئس ما اشت روُا ...م ن ی شاءُ 
 واجی ادغام فرایند

 mj jaqu:l ام نَّا ب اهلل ... و ب الی و  ... یَقُولُ مَنْو  م ن  النّاس  

  م ث اً ما ب عوضه ... یَضْرِبَ اَنْاهلل ال ی ست حیی ا ن 

: ف ف  ی هٌ ... رَاسِه مِنْو  ا ت موا الح جّ و  العُمرد ا ... اذی 
  و  اُولئ ک ... رَبِهِمْ مِنْاُولئ ک  ع لی هُ یً 

 م ساج    ... مَنَعَ مِمَّنْو  م ن ا ظل مُ 
 واجی اقالب فرایند

  م یثا  ه و ... بَعْدِ مِنْا لَّ ین  یُنق  ون ع ه  اهلل 

 : و ... بَقْلِها مِنْو  ا ذ  ُلتُم یا مُوسی ... تُنب تُ اال رضُ 

 :famm baddalahu ب ع   ما س م ع هُ ... بَدَّلَهُ فَمَنْ
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 :: م ن ب ع   ... اِسْرائیلَ بَنی مِنْا ل م ت ر ا ل ی الم ل ا  

  ف الَّ ین  هاج روُا ... بَعْضٍ مِنْف است جاب  ل هُم ... ب عضُکُم 

 اخفاواجی  فرایند

: اال نهار ... تَحْتِها مِنْو  ب شّر ال  ین  ... ت جری 
  ر ز اً ... هًثَمَرَ مِنْو  ب شّر ال  ین  ... م نها 

 : م وع ظ هٍ ... جاءَهُ فَمَنْا لَّ ین  ی اکُلُون  ... ح رَّ ُ الر ّبوا 

 : ثُمَّ ... دِیارِکُم مِنْو  ا ذ ا خ  نا میثا  کُم ... ا نفُس کُم 

   الُ ... ذُرِِّیَّتی مِنْو  ا ذ ابت لی ا براهیم  ...  ال  و  
 

به دو سدبک تحقیدق و  هاکه آیا  رائتثر عامل سرعت  رائت آیار و تعیین اینبرای کنترل ا

ترتیل در صور  اریان آیار در عمل یعنی در سط  آوایی با یک یگر متفاور هسدتن  یدا خیدر  

ای هکلمه ه ف یعندی کلمد ۀمق ار دیرش کل کلمار ه ف همراد با بافت آوایی مجاور )از آااز

شود تا انتهدای کلمده بعد ی کده بافدت آوایدی ختم می /n/که به آوای خیشومی لثوی ایستان 

ثانیده ثبدت گردید . ایدن صورر میلیو مقادیر آن به گیری ش ده ( ان ازدمجاور را تشکیل می

 گیری ش .ان ازد فراین مقادیر برای هر چهار 

های اظهار  ادادا   ا داب و اخفدا فراین با توجه به تظاهر آوایی متفاور خیشومی لثوی در 

 معیارهای زیر م  نظر  رار گرفت:های این همخوان برای شناسایی هر یک از واجگونه

شدباهت  []در الدت  F3و  F1  F2هدای های الت: سازد( معیارهای شناسایی همخوان2)

  F1هدای سدازد  نین. F2از  F3و فاصله کم  F1از  F2زیاد    یعنی فاصلۀدارن  []زیادی به واکه 

F2  وF3  در الت[]  شباهت زیادی به واکه[]  یعندی فاصدله کدم   دارنF2  ازF1  و فاصدله

ای مجاور استر تر از بافت واکهسیار کمب []و  []های در التF1. مینان انرژی F2از  F3زیاد 

ای مجداور کمتدر اکدهها نین نسبت به بافت وهای میانی و باالی طیف فرکانسی التانرژی سازد

ها به طور معناداری کمتر است. ناپیوسدتگی صدوتی در ها نسبت به واکهاستر م ر تولی  الت

هدای های دیگر به توجه ماهیت گ را بودن همخوانهای الت نسبت به همخوانتولی  همخوان

گد ار  های الت  سرعتتر است. به عاود  با توجه به ماهیت گ اری همخوانالت بسیار ضعیف

هدا عکس کن تر است  یعنی تغییرار فرکانسی سازدرهای الت و بها به همخوانها از واکهسازد

 شود.ت ریج انجا  میها و بالعکس بههای الت به واکهاز همخوان

 []و  []هدای روان همخدوان F1های روان: مقد ار سدازد معیارهای شناسایی همخوان( 1)

از واکده بده  F1بده طدور معندادری کمتدر اسدت بندابراین گد ار  ای مجاورنسبت به بافت واکه

سرعت گد ار  آنکههای روان به واکه صعودی است ضمن های روان ننولی و از همخوانهمخوان
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 F2ها به خ دو  مرات  بیشتر استر مینان انرژی سازدهای الت بهها نسبت به همخوانسازد

های مجاور دارد. این به سب  گرفتگدی بیشدتر واکه تفاور زیادی با []و  []های در روان F3و 

 []ها از واکه بده همخدوان لرزشدی ای مجاور است. شی  گ ار سازدها نسبت به بافت واکهروان

( 2996)هدا کمتدر اسدت. اسدتیونن بیشتر و در مقایسه با الدت []در مقایسه با همخوان کناری 

 F2هدای دان . سازدمی F3و  F2های ا گ ار سازدر[]و  []های روان عامل اصلی تماین همخوان

 رار دارن ر چون گرفتگدی ندوک زبدان و   []ها در در سط  باالتری از همین سازد []در  F3و 

 []نسبت بده   []در  F1بیشتر است  بنابراین مینان فرکانس  []در مقایسه با  []لثه در تولی  

 (.  2996)استیونن  بیشتر است 

 ۀشاخ د F1های خیشومی: فرکدانس کدم و اندرژی زیداد ارهای شناسایی همخوان( معی3)

هدای رساسدتر میدنان اُفدت های خیشومی در مقایسه با سدایر همخدوانصوتی اصلی همخوان

هددای خیشددومی نسددبت بدده هددای میددانی و بدداالی طیددف فرکانسددی همخددوانانددرژی در سددازد

های خیشدومی همخوان آنکهراین عاود بر های رسا به طور معناداری بیشتر است. بنابهمخوان

ای مجداور دارند   میدنان اندرژی آنهدا نسدبت بده انرژی کلی کمتری در مقایسه با بافدت واکده

های خیشومی یکی ی همخوانتر است. حضور پادسازد در ساخت صوتهای رسا نین کمهمخوان

هدای رساسدت. ناحیده دیگر از معیارهای صوتی شناسایی آنها و تشخیص آنها از سایر همخوان

 []است. اما میدانگین پادسدازد  F2و  F1در ح  فاصل بین  []و  []فرکانسی پادسازد برای 

هرتدن  2000فرکانسی زیدر  ۀح وداً در ناحی []تا ح ی کمتر است. پادسازد  []در مقایسه با 

از  F2ی گد ار د. الگدوشوظاهر می 2300تا  2200ح وداً در ناحیه فرکانسی بین  []و پاسازد 

همخوان خیشومی بده واکده و بدالعکس  معیدار مهدم دیگدری بدرای بازشناسدی محدل تولید  

های پسین  بع   صدعودی و به واکه []از  F2های خیشومی است. به طور مثال  گ ار همخوان

هدای پسدین  بعد   بده واکده []از  F2ننولی است. در حالی که گ ار  []های پسین به از واکه

 (.  2996)استیونن  صعودی است  []های پسین به و از واکه ننولی

 فرایند به صدورر گونده اصدلی خدود ظداهر شدود ) /n/ بر این اساس  فرض کردیم که اگر

 2300تدا  2200ای حضور داشته باش  که فرکانس آن بین نگاشت آن پادسازداظهار(  در طیف

هرتن تظداهر داشدته  25000تا  2100 در مح ودد F2هرتن باش ر فرکانس سازد دو  آن یعنی 

ای در طیدف پادسدازدظداهر شدود  ا داب(  فرایند ) []به صورر واجگونه لبی  /n/ اگرباش ر 

هرتن باشد ر از سدوی  2000فرکانس آن کمتر از فرکانسی این همخوان حضور داشته باش  که 
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ظداهر  []و  []های الدت به صورر یکی از همخوان /n/دیگر فرض کردیم که در صورتی که 

( []هرتن )بدرای  1100همخوان مورد نظر در یکی از نواحی فرکانسی باالی  F2شود  فرکانس 

( وا دع شدودر مد ر تولید  آن بسدیار کوتداد باشد ر و گد ار []هرتن )برای  2200یا کمتر از 

بده  /n/ که فرض کدردیم اگدرد اینهای الت ت ریجی باش . باالخرها از واکه به همخوانفرکانس

دو   ۀفرکدانس سداز(  ادادا  فراین تظاهر پی ا کن  ) []و  [] های روانصورر یکی از همخوان

هرتن تظاهر داشته باش  امدا میدنان آن بدرای تظداهر  2800تا  2100در مح ودد  F2آن یعنی 

هرتدن( باشد .  2100)نندیدک بده  []هرتدن( از واجگونده  2800باالتر )نندیک بده  []واجگونه 

هدای هدای مطالعدار صدوتی  فدرض کدردیم مد ر تولید  همخدوانین با توجه به یافتههمچن

 های الت بیشتر است.       های روان از همخوانهای روان بیشتر و همخوانخیشومی از همخوان

 /n/های مختلف تلفدظ های ه ف آزمایش نشان داد صوررساختار صوتی دادد ۀبررسی اولی

)در  F2سه پدارامتر دیدرش  مقد ار فرکدانس  براساس   ا اب و اخفا های اظهار  اداافراین در 

بدرای ایدن شدون . از یک یگر متمداین مدی (FNفرکانس پادسازد )همخوان و واکه  بل( و مق ار 

گیدری های واجدی مختلدف  سده ندوع اند ازدفراین در  /n/های منظور برای تشخیص واجگونه

هدای هد ف ا مدرز آادازی و پایدانی تمدامی همخدوانابتد  انجا  ش .های آوایی صوتی بر دادد

 F2 همخوان  مقدادیر فرکدانس  رشید ریمقاد های مختلف شاملگیریشناسایی و سپس ان ازد

و  همخدوان (FNفرکانس پادسدازد ) ریمقاد  همخوان F2فرکانس  ریمقاد   بل از همخوان واکه

هدای ( بدر دادداخفداداا   ا داب و های مختلف )اظهار  افراین در گ ار واکه به همخوان  نانیم

شدون  هایی از موج صوتی مشاه د میها در طیف صوتی به صورر دردپادسازده ف انجا  ش . 

ها بدا عقد  های آنها با توجه به طول مجرای دهانی متغیرن . مینان فرکانس پادسازدو فرکانس

رو ایدن یابد . ازش میمجرای دهدانی افدنای کشی د ش ن جایگاد تولی  خیشومی و کاهش طول

فوگد  و )ل د شدون ها محسدوب میها سدرنخی بدرای جایگداد تولید  خیشدومیفرکانس پادسازد

هدای [ در فرکدانسmها برای خیشومی ]پادسازد(. 251-255: 1003ر جانسون  228: 2998م یسون  

 هرتن و بدرای خیشدومی 2150-1100های [ در فرکانسnهرتن  برای خیشومی ] 2150-050

[ŋدر فرکانس ] (. 1003ر جانسدون  2981مدورا  )فدوجی اسدتدهرتن گدنارش ش  3000های باالی

را در  رائدت یکدی از  اریدان نشدان  «ث م در دٍ م دنْ»نگاشت عبدارر موج صوتی و طیف 2شکل 

ایدن همخدوان در  FNو  F2های و فرکانس [n]ده . مرز آاازی و پایانی همخوان خیشومی می

 ن . اشکل مشخص ش د
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  اریان در  رائت یکی از «ث م ر دٍ م نْ »نگاشت عبارر موج صوتی و طیف -2شکل 

 
 نتایج -6

 های زمانیتحلیل -6-1

متوس  مقادیر دیرش کل کلمار ه ف و بافت آوایی مجاور را به صدورر تدابعی از دو  1شکل 

 یبدرا یکلد رشیدد ریمقداد: دهد واجی در  رائت  اریان نشان می فراین عامل سبک  رائت و 

 یبدرا کدل رشیدد ریمقداد  یکلد طوربدهمتفاور اسدت.  اظهار و اخفا ا اب  اداا   یهافراین 

ایدن شدکل همچندین نشدان . اسدت شدتریب اظهدار و اخفا اداا   به نسبت ا اب یواج  ادیرو

ها فرایند تحقیق نسبت به ترتیل در سط  تمامی   رائت سبک یبرا کل رشید ریمقادده  می

 بیشتر است. سیارب

کدل  رشیدمقادیر  یبرا 1چن عامله در ج ول  انسیواری تحلیل آزمون آمار جینتا ۀخاص

و سدبک  رائدت  یواجد( فراین ) هر دو عامل الگویاثر  شودیه ماحظه مک. چناناستدارائه ش 

 های تعقیبی بنفرونی برای متغیر الگوی واجدینتایج مقایسه .استعنادار بر مقادیر دیرش کل م

های دیگدر معندادار فرایند ا اب با تمامی  فراین نشان داد که اختاف مقادیر دیرش کل برای 

   اظهار و اداا  با یک یگر تفاور معنادار ن ارن . اخفاهای فراین است ولی مقادیر دیرش 
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بک  رائت مقادیر دیرش کل کلمار ه ف و بافت آوایی مجاور به صورر تابعی از دو عامل سمیانگین  -1شکل 

 واجی فراین و 
 

 یالگوبرای محاسبه معنادار بودن اثر عوامل  چن عاملهتحلیل واریانس  یآزمون آمار جینتا خاصه -1ج ول 

 بر مقادیر دیرش کل سبک  رائتی و واج

P value F df Source 

    

P<0.001 7.226 3 phonological pattern 

P<0.001 20.335 1 Speech style 

P=0.961 0.097 3 phonological pattern. Speech style  
اسدت کده بدا  /n/متوس  مقادیر دیرش همخوان ه ف )منظور از همخوان هد ف   3شکل 

کن ( را به صورر تدابعی از های مختلف تظاهر آوایی پی ا میواجی به گونه فراین توجه به نوع 
در  همخدوان رشید ریمقاد: ده ن میواجی در گفتار  اریان نشا فراین دو عامل سبک  رائت و 

ایدن . اسدت شدتریب اظهار و اداا  به نسبتدر هر دو سبک تحقیق و ترتیل  ا اب یواج  ادیرو
ترتیدل  ۀاز شدیوسدیار تحقیدق ب در شیوۀهمخوان  رشید ریمقادده  نتایج همچنین نشان می

ایدی ند ارد  متغیرهدای تظاهر آو /n/  اخفا فراین بیشتر است. الز  به توضی  است که چون در 
 ان .نش د گیریان ازد فراین و گ ار واکه به همخوان در این  F2  FNآوایی دیرش همخوان  

 

 
 واجی فراین ه ف به صورر تابعی از دو عامل سبک  رائت و  همخوان رشید ریمقادمیانگین  -3 شکل
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در  ان هد فهمخدو رشیدد بدرای چن عاملده انسیدوار ی تحلیلآزمون آمار جینتا ۀخاص

و  سبک  رائت  یواج یالگوهر سه عامل اثر  شودیه ماحظه مک. چناناستدارائه ش  3ج ول 

هدای تعقیبدی بنفروندی نتدایج مقایسده. است معنادار ر مقادیر دیرش همخوانب ی( ار) گوین د

ا اب به طدور معنداداری از دو  فراین برای عامل الگوی واجی نشان داد که دیرش همخوان در 

دیگر یعنی اظهار و اداا  بیشتر است ولی بین دو الگوی اظهار و اداا  تفاور معنداداری  فراین 

های تعقیبدی بنفروندی بدرای عامدل گویند د نشدان داد کده دیدرش وجود ن ارد. نتایج مقایسه

همخوان در  رائت ح ری به طور معنادری از  رائت عب الباس  و منشداوی کمتدر اسدت ولدی 

جد ول  نیددر اب الباس  تفاور معنادرای از نظر دیرش همخوان وجود ن ارد. بین منشاوی و ع

 رابده دیدرش همخدوان معنداد و گوین دسبک  رائت  یکه اثر تعامل شودیماحظه مهمچنین 

  رائدت یهاسدبک یبدراهمخدوان  رشیدد ریاختاف مقادده  که این وا عیت نشان میاست. 

   دارد. دارمعنا تفاور گریک ی با مختلف انی ار یبرا قیتحق و لیترت
 
 یالگومعنادار بودن اثر عوامل  برای محاسبۀ چن عاملهتحلیل واریانس  یآزمون آمار جینتا ۀخاص -3 ول ج

 بر مقادیر دیرش همخوان سبک  رائتی و واج

P value F df Source 

P=0.001 287.535 2 phonological pattern 

P=0.001 22.319 1 Speech style 

P=0.810 0.211 2 phonological pattern. Speech style 
 
 های فرکانسی تحلیل -6-2

( همخدوان هد ف را بده صدورر تدابعی از دو عامدل F2میانگین مقادیر فرکانس دو  ) 1شکل 

در همخدوان در هدر دو سدبک  F2مقادیر فرکدانس  :ده واجی نشان می فراین سبک  رائت و 

دیگر یعندی اظهدار و ادادا  اسدت.  فراین ا اب کمتر از دو  راین ف رائت تحقیق و ترتیل برای 

ده . ایدن زیادی نشان نمیاداا  و اظهار تفاور  فراین همچنین مینان فرکانس این سازد برای 

ۀ تحقیدق نسدبت بده شدیوۀ همخوان در شدیو F2ده  سط  فرکانس نتایج همچنین نشان می

 ترتیل بیشتر است. 
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 واجی فراین به صورر تابعی از دو عامل سبک  رائت و همخوان ه ف  F2 فرکانس ریدمقامیانگین  -1 شکل

 
همخوان در  F2مقادیر فرکانس  یرابعامله چن  انسیوار تحلیل یآزمون آمار جینتاۀ خاص

سدبک  رائدت  ی وواج یالگوهر دو عامل اثر  شودیم ماحظه هکچنان. استدارائه ش  1ج ول 

هدای تعقیبدی بنفروندی بدرای عامدل مقایسده. اسدت مخدوان معنداداره F2بر مقادیر فرکانس 

ا داب بده طدور  فرایند همخدوان بدرای  F2سطحی الگوی واجی نشان داد مقادیر فرکانس سه

اظهدار و ادادا  تفداور  فرایند های اظهار و اداا  کمتر است ولدی بدین دو فراین معناداری از 

 معنادری از نظر این پارامتر وجود ن ارد. 
 یالگومعنادار بودن اثر عوامل  ۀبرای محاسب چن عاملهتحلیل واریانس  یآزمون آمار جینتا ۀخاص -1  ولج

 همخوان F2بر مقادیر  سبک  رائتی و واج

P value F df Source 

P=0.001 15.935 2 phonological pattern 

P=0.003 8.896 1 Speech style 

P=0.086 2.488 2 phonological pattern. Speech style 
 

( واکه و همخدوان هد ف را بده صدورر تدابعی از F2میانگین مقادیر فرکانس دو  ) 5شکل 

ده . میدانگین ایدن دو پدارامتر بدا واجی در سبک  رائت تحقیق و ترتیل نشان می فراین عامل 

( onantconsF2-vowelF2ان . اختاف میانگین این دو پدارامتر )یک خ  صاف به یک یگر مت ل ش د

شدود دهد . چنانکده مشداه د مدی( را نشان میVCواکه به همخوان ) F2الگوی گ ار فرکانس 

یعندی   واجی اداا  و اظهدار ننولدی اسدت فراین از واکه به همخوان برای دو  F2گ ار فرکانس 

اما شدی   استهکاهش یافت بسیارها فراین مق ار فرکانس سازد دو  از واکه به همخوان در این 

ا اب در ح  تراز )یا ننولی با مینان ان ک( اسدت.  فراین از واکه به همخوان برای  F2یرار تغی

این الگوی گ ار به طور منظم در هر سدط  هدر دو سدبک  رائدت تحقیدق و ترتیدل مشداه د 

 شود.   می
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  رائت تحقیق و ترتیل اداا   ا اب و اظهار برای دو سبک یواج هایفراین  در همخوان به واکه گ ار نانیم -5 شکل
 

 از واکده بده همخدوان F2ی گد ار رابچن عامله  انسیوار ی تحلیلآزمون آمار جینتا خاصه

(consonantF2-vowelF2 ) یالگدوعامدل اثر شدودیمد ماحظده هکدچنان. استدارائه ش  5در ج ول 

بدرای عامدل هدای تعقیبدی بنفروندی معنادار است. مقایسده consonantF2-vowelF2ی بر مقادیر واج

ا اب به طدور معنداداری از  فراین برای  consonantF2-vowelF2واجی نشان داد که میانگین  فراین 

اظهار و اداا  تفداور معندادری از نظدر  فراین های اظهار و اداا  کمتر است ولی بین دو فراین 

سدبک کده اثدر دهد  این پارامتر وجود ن ارد. نتایج ارائه ش د در این ج ول همچنین نشان می

 معنادار نیست.  consonantF2-vowelF2بر مقادیر   رائت

الگوی واجی  ریاثر متغ یمعنادار ۀمحاسب یچن عامله برا انسیوار ی تحلیلآزمون آمار جینتا ۀخاص -5 ج ول

 گ ار واکه به همخوان نانیمسبک  رائت بر  و
 

P value F df Source 

P=0.001 17.465 2 phonological pattern 

P=0.903 0.008 1 Speech style 

P=0.59 0.511 2 phonological pattern. Speech style 
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خیشدو   ۀهای ه ف آزمایش همچنین نشدان داد فرکدانس حفدرهای فرکانسی داددتحلیل

(FN در ساختار صوتی همخوان ه ف در تمامی ) های واجدی اظهدار  ادادا  و ا داب از فرایند

ی  ایدن وا عیدت اسدت ؤی  این همخوان تظاهر آوایی دارد. این یافته صوتی مابت ا تا انتهای تول

 8. شدکل اسدتدکدا  بداز بودندر  ۀها  دریچفراین که در طول تولی  همخوان ه ف در تمامی 

همخوان ه ف را بده صدورر تدابعی از دو عامدل سدبک  رائدت و  FN فرکانسمیانگین مقادیر 

در هدر دو سدبک  FNشدود میدانگین مقدادیر شاه د مدیده . چنانکه مواجی نشان می فراین 

های اظهدار و ادادا  اسدت. همچندین فرایند ا اب کمتر از  فراین  رائت ترتیل و تحقیق برای 

اداا  بیشتر است. همچنین میدانگین ایدن پدارامتر  فراین اظهار از  فراین مینان این پارامتر در 

مشداه د  FNتفاور فاحشدی بدین مقدادیر  ترتیل و تحقیق به یک یگر نندیک است و سبکدر 

 شود.  نمی
 

 
 واجی فراین همخوان به صورر تابعی از دو عامل سبک  رائت و  (FNخیشو  ) ۀمیانگین فرکانس حفر -8 شکل

 

ارائدده  8در جدد ول  FNی بددرا چن عاملدده انسیددوار تحلیددل یآزمددون آمددار جینتددا خاصدده

معندادار اسدت.  FNی بدر مقدادیر واجد یالگدوعامدل اثر شدودیمد ماحظده هکچنان. استدش 

 فرایند بدرای  FNواجی نشان داد که میدانگین  فراین های تعقیبی بنفرونی برای عامل مقایسه

های اداا  و اظهار کمتر است. همچنین میانگین ایدن پدارامتر فراین ا اب به طور معناداری از 

این نتدایج همچندین نشدان داد  .است اظهار کمتر فراین اداا  به طور معناداری از  فراین برای 

 معنادار نیست.  FNبر مقادیر  یسبک  رائت و  اراثر 
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 یالگو یرهایمتغ اثر یمعنادار ۀمحاسب یبرا چن عامله انسیوار تحلیل یآمار آزمون جینتا ۀخاص -8 ج ول

 همخوان  FNریمقاد بر  رائت سبک ی وواج

P value F df Source 

P=0.001 44.285 2 phonological pattern 

P=0.522 0.411 1 Speech style 

P=0.973 0.027 2 phonological pattern. Speech style 

 

 تفسیر نتایج -8

های ه ف آزمایش دو وا عیت مهم را نشان مدی گیری دیرش داددنتایج به دست آم د از ان ازد

 براسداسواجدی مختلدف اسدت. های فرایند ها در نکته اول مربوط به الگوی دیرش دادد رده 

های فرایند نتایج به دست آم د  مطابق انتظار  مقادیر دیرش کل و دیرش همخدوان هد ف در 

و  / /   به یکی از آواهای رسدای  /n/اداا    فراین مقادیری ح ا لی است. در  اخفااداا  و 
لدت و روان از هدای ا با گفتیم کده دیدرش همخدوانشود. تب یل می /n,m/های یا خیشومی

هدای بنابراین طبیعی است که دیرش کل و دیرش واجگونههای خیشومی کمتر است. همخوان

]    [  مقادیری کمینه باش . از سوی دیگر  کاهش دیرش/n/  در تب یل ایدن همخدوان بده

امدری طبیعدی اسدت  /nn/و یا تولی  مش ّد آن در توالی دو خیشومی لثوی  [m]خیشومی لبی 

ر توالی دو آوای همسان )مانن  دو همخوان انفجاری  دو همخوان سایشی یا دو همخدوان زیرا د

شود. بدرای تر از ح  انتظار تولی  میخیشومی( همخوان اول تولی  نا ص دارد و با دیرشی کوتاد

تولید ی ندا ص  /n/  اخفارس . در نین نتایج به دست آم د  کاماً طبیعی به نظر می اخفا فراین 

شدود ولدی بده هد ف زیرا گرچه نوک زبان با ه ف ایجاد بست لثوی در دهان فعدال مدی دارد

ای ند ارد. تظاهر آوایی مشخص و  ابل مشاه د اخفا فراین در  /n/رس  یعنی تولی ی خود نمی

   دیرش کمینه باش .   اخفا فراین بنابراین طبیعی است که دیرش کل در 

اظهدار دور از انتظدار ماسدت.  فرایند مخدوان در اما مقادیر ح ا لی دیرش کل و دیدرش ه

به صدورر گونده اصدلی خدود یعندی یدک  /n/اظهار فرض بر آن است که  فراین گفتیم که در 

های رسای دیگر دارند   ها دیرشی بلن تر از همخوانخیشومی لثوی تظاهر یاب . چون خیشومی

اظهدار بیشدتر از  رایند فبنابراین انتظدار داشدتیم مقدادیر دیدرش کدل و دیدرش همخدوان در 

ای حاصدل نشد  و مقدادیر حالی که چنین نتیجهو اداا  باش   در اخفاویژد به  های دیگرفراین 

 و اداا  مقادیری کمینه بود.  اخفااین دو پارامتر زمانی در اظهار همانن  
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شود این است که چدرا مقدادیر دیدرش کدل و دیدرش ال دیگری که در اینجا مطرح میؤس

هر دو خیشومی نیسدتن   /m/و  /n/اظهار بیشتر است؟ مگر  فراین ا اب از  فراین ر همخوان د

بلند تر  /n/بده طدور معنداداری از  /m/و هر دو در جایگاد پایانی  رار ن ارن   پس چدرا دیدرش 

کندیم کده فرض می (381: 2990)ال به پیروی از برومان و گل اشتاین ؤاست؟ در پاسخ به این س

تدر از شدون  سدریعهای لثوی کده بدا ندوک یدا تیغده زبدان تولید  مدیمخوانچون دینامیک ه

بندابراین طبیعدی اسدت کده   شدون زبان( تولی  مدی ۀها )و یا ب نهایی است که با ل همخوان

 های لبی باش .ای کوتاد تر از همخوانهای تیغهدیرش همخوان

در مجداورر آواهدای الدت و  /n/که دیرش ان ک  گفتتوان با توجه به آنچه گفته ش   می

ی  اداا  یا همگونی کامل این همخوان بدا همخدوان هدای رسدای بعد  از خدود اسدت. ؤروان م

 اخفدا فرایند همچنین مقادیر کمینه دیرش کل )دیرش کلمار ه ف+ بافت آوایی مجداور( در 

ن فعالیت نوک زبان برای ایجاد بست لثوی اسدت. از سدوی دیگدر ایدبسیار کاهش  ۀدهن نشان

اظهار به صورر خیشومی لثدوی بدا مقدادیر حد ا لی دیدرش تظداهر  فراین در  /n/وا عیت که 

های دیگر تظداهر فراین خاف بر فراین در این  /n/بای  گویای این است که خیشومی لثوی می

آوایی دارد ولی تظاهر این همخوان با توجه به کاهش دیدرش آن در جایگداد پایدانی  تظداهری 

ید  ؤم /b/در مجداورر همخدوان لبدی  /n/. دیرش نسدبتاً طدوالنی است دش فخفیف یا تضعی

اسدت. ایدن الگدوی  /m/و تظاهر آن به صدورر خیشدومی لبدی  /b/با  /n/همگونی محل تولی  

 های گویایی دیگر است.ا نسبت به ان ا هطوالنی( ناشی از فعالیت کن تر ل دیرش )نسبتاً 

انی نشان داد متوس  مقادیر هر دو پارامتر زمانی دیرش های زمنتایج تحلیل  از سوی دیگر

کل و دیرش همخوان در سبک تحقیق نسبت به ترتیل بیشتر است. این وا عیت اساسداً نشدان 

 ان .  تر از ترتیل  رائت کرددتحقیق آهسته ۀده   اریان عبارار ه ف در آیار را در شیومی

همخوان در هدر دو سدبک  رائدت  F2رکانس های فرکانسی نشان داد مقادیر فنتایج تحلیل

دیگر یعنی اظهار و اداا  است. این نتدایج  فراین ا اب کمتر از دو  فراین تحقیق و ترتیل برای 

از واکه بده همخدوان در هدر دو سدبک  رائدت تحقیدق و  F2همچنین نشان داد گ ار فرکانس 

ا اب تدراز اسدت.  فراین د و برای های واجی اداا  و اظهار ننولی با شی  زیافراین ترتیل برای 

( در هر دو سبک  رائت ترتیل و تحقیدق FNخیشو  ) ۀهمچنین میانگین مقادیر فرکانس حفر

های اظهار و ادادا  اسدت. همچندین میدنان ایدن پدارامتر در فراین ا اب کمتر از  فراین برای 

 اداا  بیشتر است.  فراین اظهار از  فراین 
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و تراز بودن فرکانس این سازد در گ ار از واکه بده همخدوان  /n/ر د F2پایین بودن فرکانس 

با همخوان لبدی بعد  از خدود در بافدت  /n/ی  این وا عیت است که ا اب مؤ فراین در  VCدر 

و شی  ننولی زیداد فرکدانس  /n/در  F2  سط  نسبتاً باالی نین. استدآوایی مجاور همگون ش 

F2 در گدد ار از واکدده بدده همخددوان در VC  اداددا  حدداکی از آن اسددت کدده  فرایندد در/n/  بددا

 /F2 /n. از سوی دیگر  میدانگین بداالی استدهای الت و روان بع  از خود همگون ش همخوان

 ۀبده صدورر گوند /n/اظهار مبین تولی   فراین و گ ار ننولی با شی  زیاد فرکانس این سازد در 

 اصلی خیشومی لثوی است. 

خیشو ( در ساخت صوتی همخدوان در سدط  تمدامی  س حفرۀ)فرکان FNحضور فرکانس 

بده صدورر یدک همخدوان  /n/ی  این است که ی اعم از اداا   اظهار و ا اب مؤهای واجفراین 

شدود کده اداا  چنین فرض مدی فراین که در این اینکه با وجود. نکته استدخیشومی تولی  ش 

/n/ شدود  ها ب ل مدی  از خود به این همخوانهای روان و الت بعبا همگونی کامل با همخوان

بدا  /n/تولید ی ید  ایدن اسدت کده میدنان هدمؤم /n/در سداخت صدوتی  FNحضور فرکانس 

 فرایند در  /n/های روان و الت بع  از خود ص درصد  نیسدت. بندابراین درحدالی کده همخوان

ی دهدانی تولید  بده صدورر یدک آوا  شودتب یل می / /   اداا   به یکی از آواهای رسای 

 شود. شود بلکه به صورر خیشومی تلفظ مینمی

هدای پدژوهش نشدان های فرکانسدی و زمدانی داددهای حاصل از تحلیلبراین اساس  یافته

بدا  /n/: دهد اداا  و ا اب یک اتفاق واجی روی مدی فراین در دو  شناسیواجده  از منظر می

حدالی کده مشخ ده شدود درور همگدون مدیتولید  بافدت همخدوانی مجدا ۀمحل تولی  و نحو

کن . بندابراین بدرخاف تعداریف ارائده شد د از ادادا  و خود را همچنان حفظ می ]+خیشومی[

باید   آنکدهبن ی کرد. ضدمن واجی طبقه ۀرا بای  ذیل یک مقول فراین ا اب در تجوی   این دو 

شدود بلکده بده صدورر یل نمدیتب  / /   طور کامل به اداا   به فراین در  /nتوجه داشت 

شود. این وا عیتی است که در تعاریف پیشین ها رسا تولی  میش د این همخوانخیشومی ۀگون

هدای در اظهار  در مجاورر آواهای حلقی و چاکنایی مطابق با یافته /n/. استدنادی د گرفته ش 

 ۀرد. ایدن یافتدیعندی خیشدومی لثدوی دا  اصدلی خدود به دست آم د  تولی ی به صورر گونۀ

در تجوی  ارائه ش د مطابقت دارد هرچن  باید  خاطرنشدان  فراین پژوهش با تعریفی که از این 

یف عکرد که تولی  این همخوان با توجه بده حضدور در جایگداد پایدانی کلمده تدا حد ودی تضد

تظدداهر آوایددی ندد ارد و فقدد  از طریددق  اخفددادر  /n/همچنددین نشددان داد  هدداشددود. یافتددهمددی
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 اخفدابدارۀ ش گی واکه پیش از آن  ابل تشخیص است. این یافته مفروضار پیشین درمیخیشو

شدود و فقد  ویژگدی لثدوی تلفدظ نمدی یبه صورر الگدوی /n/آن  براساسکن  که را تأیی  می

 گردد. خیشومی آن ادا می
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Abstract 
In this research, we aimed to find out the structural differences between the 
two linguistic languages, namely standard language and literary language. 
First, based on the contrastive analysis of the grammar books of the 
literary works with the standard grammar books, the differences between 
these two languages were extracted and then, based on the prevalence of 
these differences in literary works, we divided the less common language 
differences into six categories:1. Obsolete language components 2. Local 
language components 3. Linguistic components involved with low use 4. 
Newborn linguistic components 5. Linguistic errors, and 6. components of 
colloquial, slang and broken language. Then, based on the interference 
theory and also relying on the syntactic principles, we categorized the 
more commonplace language differences into three classes: 1. Elements of 
the literary language with the identical appearance relative to the standard 
language but with a different function 2. Components of the literary 
language with a different appearance from the standard language but with 
the same function 3. Elimination or displacement of sentence elements. 
Then, we presented a literary example in twelve language domains 
including phonetic system, nouns, adjectives, numbers, pronouns, relative 
pronouns, verbs, adverbs, letters, interjections, word formation (referring 
to neologism), and sentences. 
 
Keywords: Persian language teaching, Literary language, Standard 
language, Linguistic differences, Prevalence. 
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1. Introduction 
The differences between standard language and literary language, despite 

similarities, are fairly remarkable. Standard language is a common type 

that is public, recognized among most orators of a language community, 

used in the press, public media and schools, and considered to be a kind 

of linguistic norm. In a contrasting manner, literary language is actually a 

departure from linguistic norms, and is considered as a kind of riot 

against the standard linguistic structures. In the discussion of Teaching 

Persian to non-Persian Speakers (AZFA) whose primary purpose is 

teaching a standard language, the use of literary works can be a difficult 

task and a kind of defeating the purpose; however, given the importance 

and validity of Persian literature in cultural, social, and international 

grounds, as well as, its unbreakable link to Persian language, its 

educational importance cannot be overlooked. In this study, we aimed to 

extract the linguistic differences between standard language and literary 

language. In doing so, we compared Dari's literary works with standard 

grammar books, and we tried, by precisely classifying these differences, 

to assist the authors of Persian language learning textbooks in selecting 

an appropriate and efficient literary work for non-Persian speakers. 

 
2. Theoretical Framework 

According to the findings of researchers in the field of language 

education such as Nation (2016), one of the main criteria for selecting 

texts in the discussion of language teaching is the rate of occurrence or 

the frequency of a linguistic component. The more inclusive a linguistic 

component is, the more necessary its education is. In contrast, the less 

inclusive a linguistic component is, the less necessary it is in the 

discussion of education. For this reason, and through a careful scrutiny 

regarding magnitude of differences in literary and standard genres in 

literary works, we divided the set of differences into two general 

categories including less common and more common differences. 

 

3. Methodology 
In this study, we first investigated the linguistic features of Dari-Persian 
literature from the dawn to contemporary era by library research, with 
works such as "The History of Persian Language" by Parviz Natel-
Khanlari (3 volumes), "The Historical Grammar of Persian Language" by 
Mohsen Abolghasemi (2002), "The Language Structure of Today's 
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Poetry" by Alipour (1999).  Consequently, comparing to standard 
grammar books such as "Today's Grammar" by Farshidvard (1969) and 
"Persian Grammar 2" by Anvari and Givi (2003), we identified their 
differences in twelve domains of “phonetic system, nouns, adjectives, 
numbers, pronouns, relative pronouns, verbs, adverbs, letters, 
interjections, vocabulary, and sentences”. Finally, by theories of 
language education, we categorized and rated these differences. 
 

4. Results & Discussion 
We divided each of the two extracted groups into different types; the less 
common differences are: 1. Obsolete components with no performance in 
today's standard Persian. 2. Components that belong to local dialects. 3. Low 
use foreign linguistic components 4. Newfangled components of 
contemporary poets and writers 5. Components considered as linguistics 
errors. 6. Components bearing conversational, slang, and broken expression 
words. We sectioned the remaining linguistic components, which were 
interestingly inclusive and frequent, into three categories, as more common 

differences based on language teaching theories. .According to the balanced 

type of confrontational analysis, less distinction in form and content will 
lead to more difficult  learning processes ; therefore, in order to avoid 
interference effects, among the common differences and high-frequency 

differences; we have achieved two categories; one is "The elements of the 

literary language which exists in today's standard Persian but is used 
differently", and "The components of literary language which exists in 
today's standard Persian with a slight difference in form but with the same 
function”. We also introduced the remaining components in this group based 
on non-compliance with the rules of language syntax in literary works and 
disrupting the regular linguistic pattern entitled “Components that have been 
either removed from the sentence structure or have moved inside the 
sentences”. Eventually, we presented examples of literary works for each 
category. 
 

5. Conclusions & Suggestions 
Investigating the data and carefully classifying the differences between 
literary language  and standard language in this research, we found that 
the first six groups of the less common differences group are less 
essential for teaching to non-Persian speakers; on the other hand, and 
since the second three categories from groups of more common differences 
have been assigned as the most frequent occurrences of the two linguistic 
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differences, they are more necessary from the educational point of view. 
In the other words, since the less common group, have the lowest level of 
similarity to today's standard language, which means creating the least 
overlap with it (except for the last, slang, colloquial, and broken 
linguistic components that can be useful and effective for teaching 
spoken language), they can be removed from educational texts and make 
language learning less difficult. Needless to say, since the more common 
group is rather similar to today's Persian language, this makes it difficult 
to be learnt and impossible to be removed due to its pervasiveness. 
Therefore, whilst the more common group, has great educational value, it 
is equally difficult to be learnt. According to the aforementioned 
remarks, it is obligatory for the authors of AZFA books to recognize the 
differences between two literary and standard genres of Persian. It is 
suggested that instead of eliminating or simplifying the literary works, 

............. the authors should make the most appropriate choice of original 

literary texts, in order to familiarize Persian learners with the valuable 
themes of Persian literature, and to introduce the vast linguistic and 
artistic capacities of these works to them. 
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