نگاهی دیگر به ردههای ر یتمی :شواهدی از گونۀ کرمانی از زبان فارسی
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چکیده :مطالعات اولیه در زمینۀ ردهشناسی ریتم یکزمانی فواصل زمانی تکیهها در زبانهای تکیگه گ
زمان و دیرش یکسان هجاها در زبانهای هجا – زمان را بدیهی میدانستندّ .اما بررسگیهای متگ خرتر
که به این منظور صورت گرفتند مفهوم همزمانی را زیر سؤال بردند و مشلو شد که ریتم هگگر زبگگان
برایند و یژگیهای واجی آن است و نه سازماندهی زمانی آن .زمانی که ریتم زبانی برمبنگگای الاوهگگای
دیرشی تعیین میشود ،الزم است به و یژگیهای واجی پدیدآورندۀ این الاوها نیز توجه شود .بگگهعنوان
شاهدی بر این مدعا ،اگرچه ،براساس شاخو تاییرپذیری دوتایی هنجاریافته ،گونگۀ کرمگگانی در ردۀ
تکیه – زمان قرار میگیرد ،تکیۀ واژگانی نقش چندانی در نظام واجی ایگن گونگگه ایفگگا نمیکنگگد .بگگهبیان
دیار ،رخداد کاهش واکهای وزن – بنیاد با تبدیل هستۀ هجاهای تکمورایی به شوا و ایجاد تقابل بگین
این واکه و واکههای بلندتر تنوع بیشتری در دیرش واکهها ایجاد میکند .همچنین این فرایند میتوانگگد
سبب حذف هستۀ هجاهای تکمورایی و شکلگیری خوشههای هملوان ِی آغازی در این گونه شگگود.

درنتیجه ،اگرچه تناوب در دیرش واکهها و پیچیدگی خوشگگههای هملگگوانی از و یژگیهگگای زبانهگگای

تکیه – زمان هستند ،در گونۀ کرمانی این دو و یژگی را نمیتوان به این ردۀ زبانی و تکیۀ واژگانی مگگرتبط
دانست.
کلیدواژهها :ردۀ ریتمی ،کاهش واکهای وزن گ بنیاد ،تکیۀ واژگانی ،مورا ،گونۀ کرمانی از زبان فارسی.

 .1ایدۀ اولیۀ این اثر را مدیون نظرات سرکار خانم دکتر گلناز مدرسی قوامی (دانشیار گروه زبانشناسی دانشااه عالمه طباطبائی)
هستم که در اینجا از لط ایشان بسیار س اسازارم .بدیهی است آنچه در این پژوهش عرضه شده است ،صرفا نظر بنده است و
بس.
2. anis_masoumi@yahoo.com
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 1مقدمه

ردهشناسی

نوایی 1به

مطالعۀ

ریتم ،2تکیه ،3آهنگ4

و

نواخت5

در زبانهای جهان میپردازد .نوا یا

ویژگیهای نوایی به تاییراتی اشاره دارد که مؤلفههای زبرزنجیری 6همبستههای

صوتشناختی7

آنها بهشمار میروند .در ردهشناسی نوایی به دو موضوع پرداخته میشودع ال ) مفهوم ریتم یا
زمانبندی واحدهای زبانی و ب) مشلصههای نوایی که برای هر واژۀ واجی 8در واژگان 9مشلو
شده است (جان2006 ،10ع  .)432-431ریتم در نتیجۀ تکرار واحدهای برجسته در گفتار ایجاد
میشود و نلستین پژوهشهایی که زبانهای جهان را در دو ردۀ ریتمی هجا گ زمان 11و تکیه گ
زمان 12جای دادهاند دو پژوهش پایک )1945( 13و آبرکرومبی )1967( 14هستند .15براساس این
پژوهشها ،در زبانی تکیه گ زمان م ل زبان انالیسی تکیهها تمایل دارند که در فواصل زمانی
یکسانی نسبت به هم واقع شوند .این در حالی است که در زبان اس انیایی که زبانی هجا گ زمان

2. rhythm
4. intonation
6. suprasegmental
)8. phonological word (ω
10. S. A. Jun
12. stress - timed
14. D. Abercrombie

1. prosodic typology
3. stress
5. tone
7. acoustic correlate
9. lexicon
11. syllable – timed
13. K. L. Pike

 .15عالوه بر دو ردۀ تکیه-زمان و هجا-زمان ،برخی از پژوهشاران به رده ای دیار با عنوان ردۀ مورا گ زمان قائل هستند که زبان
ژاپنی در زمرۀ آن قرار میگیرد .در این دسته از زبانها زمانبندی به ّ
کمیت واکهها و بهعبارت دقیقتر به تعداد موراها بستای دارد
(اوتاکه ،هاتانو ،کاتلر و مهلر1993 ،؛ کاتلر و اوتاکه .)1994 ،به باور گریب و لو ( )2002زبان ژاپنی از ردۀ هجا-زمان جدا
عددی ریتم در پژوهش آنان وجود ردۀ مورا گ زمان را ت یید نکرده است .به این ترتیب و با توجه به اینکه
نیست و شاخوهای
ِ

زبانهای بهاصطالح مورا گ زمان به زبانهای هجا-زمان شباهت بسیاری دارند ،موضوع مورد بحث در پژوهش حاضر تنها دو
ریتمی پذیرفتهتر ،یعنی ردههای تکیه-زمان و هجا-زمان را مدنظر قرار داده است.
ردۀ
ِ

زبان و زبانشناسی ،9/17 ،تابستان 1401
نگاهی دیگر به ردههای ریتمی :شواهدی از ...

133

است ،هجاها تمایل دارند که دیرش 1یکسانی داشته باشند .2پایک ( )1945به فرایند کوتاهشدگی
3
زمانی 4پایه5ها،
جبرانی اشاره میکند که براساس آن در زبانهای تکیهای و بهمنظور حفظ هم ِ

هجاهای بیتکیه کوتاهتر ادا میشوند .با این حال ،بررسیهایی که با هدف ت یید همزمانی فواصل
بینتکیهای در زبانهای تکیهای و همزمانی هجاها در زبانهای هجا گ زمان صورت گرفتهاند این

مفهوم را مورد تشکیک قرار دادهاند (اولدال1971 ،6؛ ونک 7و ویولند1982 ،8؛ اریکسون1991 ،9؛
مایرانو2011 ،10ع  .)22برای م ال روچ1982( 11ع  )78با بررسی انحراف معیار 12دیرش هجاها
نشان داده است که برخالف آنچه پیشتر انتظار میرفته است در برخی از زبانهای تکیه گ زمان
دیرش فواصل بینتکیهای یکسان نیست و در زبانهای هجا گ زمان دیرش هجاها متایر است.
مایرانو (2011ع  )71به این نکته اشاره دارد که اگرچه بیشتر مطالعات پیشین در مورد ریتم گفتار
به دیرش معطوف شدهاند ،بهلحا ادراکی شدت 13و زیروبمی 14هم نقش بسیار ّ
مهمی در ایجاد
نظم و ریتم ایفا میکنند .درواقع زنجیرهای از محرکها را میتوان بهصورتی ادراک کرد که ریتم
آنها برگرفته از دیرش نباشد؛ بلکه نظم موجود برگرفته از تناوب در مقادیر شدت و زیروبمی باشد.
در راستای ت یید این ادعا ،وی به این نکته اشاره میکند که در زبانهای تکیه گ زمان تمایل هجاهای
ّ
تکیهبر به سناینبودن سبب میشود این هجاها در این دسته از زبانها برجستهتر باشند .علت آن
است که ریتم ایجادشده در این زبانها حاصل تناوب توأمان مقادیر دیرش ،زیروبمی و شدت است
(مایرانو2011 ،ع  .)73-71با این حال ،لفظ همزمانی و ت ثیر آن بر ریتم سبب شده است
پژوهشاران بسیاری دیرش را بهعنوان مهمترین عامل در تعیین ریتم در نظر بایرند (لهیسته،15
1970؛ نوتبوم .)1998 ،16از این رو ،راموس ،17نس ور218و مهلر )1999(319ا عان میکنند که هر
2. isochronous
4. isochrony
6. E. Uldall
8. F. Wioland
10. P. Mairano
12. standard deviation
14. pitch
16. S. Nooteboom
18. M. Nespor

1. duration
)3. Compensatory Shortening (CS
5. foot
7. B. J. Wenk
9. A. Eriksson
11. P. Roach
13. intensity
15. I. Lehiste
17. F. Ramus
19. J. Mehler
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زبان بسته به مدت زمان اختصاص داده شده به توالی واکهها و هملوانها ریتم متفاوتی دارد .به
ریتمی هر زبان ایجاد شد که براساس
این منظور ،معیاری عددی و آواشناختی با هدف تعیین طبقۀ
ِ

آن اختالفمعیار کشش هملوانها ) (ΔCو درصد دیرش واکهها در ) (%Vهر پارهگفتار
اندازهگیری شد و به این ترتیب شاخو تنوعپذیری دوتایی41ایجاد شد .براساس این شاخو،
هرچه  %Vکمتر و  ΔCبیشتر باشد زبان گرایش بیشتری به تکیه گ زمان بودن دارد و چنانچه مقادیر
 ΔCکمتر و  %Vبیشتر باشد زبان موردنظر ویژگیهای هجا گ زمان بیشتری را نشان میدهد .در
63
52
نسبی کشش واکهها و هملوانهای هر پارهگفتار را مورد
گام بعدی ،گریب و لو ( )2002توزیع ِ

بررسی قرار دادند .به این منظور ،هر موج صوتی74به فواصل واکهای و فواصل میانواکهای85تقطیع

میشود و برای هر جفت متوالی از فواصل واکهای تفاوتهای دیرشی محاسبه شده و از مقادیر
مربوط به سایر جفتها نیز میاناین گرفته میشود .به این ترتیب در زبانهایی که تنوع بیشتر در
دیرش واکهها و خوشههای هملوانی96سناینتری یافت میشوند این عدد بیشتر خواهد بود .این
در حالی است که در زبانهایی که واکهها دیرش نسبتا یکسانی دارند و ساختار هجاهای مجاز
سادهتر است عدد بهدستآمده کوچکتر میشود .س س بهمنظور حذف ت ثیر سرعت گفتار بر
فواصل واکهای ،اختالف دیرش هر دو فاصلۀ واکهای (یا میانواکهای) متوالی بر میاناین آن دو
تقسیم شده و به این ترتیب اعداد بهدستآمده هنجاریافته107میشوند .به شاخصی که از این طریق
بهدست میآید شاخو تاییرپذیری دوتایی هنجاریافته118اطالق میشود.
بهجز پژوهش حقشناس ( ،)1356تمامی پژوهشهایی که تاکنون در زمینۀ ریتم زبان فارسی
انجام گرفتهاند در چارچوب نظری گریب و لو ( )2002به جنبههای آوایی و صوتشناختی آن
پرداختهاند .ازجمله این پژوهشها میتوان به پژوهش بوبان ( )1386و پورتاجالدینی ()1394
اشاره کرد .در پژوهش بوبان ( )1386فارسی زبانی هجا گ زمان تلقی شده است .حقشناس
2. E. Grabe
4. sound wave
6. consonant cluster
)8. normalize Pairwise Variability Index (nPVI

)1. Pairwise Variability Index (PVI
3. E. L. Low
5. intervocalic
7. normalized
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(1356ع  )129نیز در کتاب خود فارسی را زبانی هجا گ زمان درنظر میگیرد که بهمنظور حفظ
وزن ،تمامی هجاهای کوتاه آن ،از یکسو و تمامی هجاهای متوسط و بلند آن ،از سوی دیار،
دوتایی هنجاریافته
تاییرپذیری
دیرش یکسانی دارند .پورتاجالدینی ( )1394با استفاده از شاخو
ِ
ِ

به این نتیجه رسیده است که گونۀ کرمانی در ردۀ زبانهای تکیه گ زمان قرار میگیرد ،این در حالی

است که وی گونۀ تهرانی را در ردۀ هجا گ زمان جای داده است .پرسشی که در اینجا مطرح میشود
این است که آیا این تفاوت در شاخو تاییرپذیری دوتایی هنجاریافته به وضعیت تکیه در این دو
گونۀ زبانی مرتبط است یا عوامل دیاری در ایجاد این تفاوت نقش دارند .هدف از پژوهش حاضر
این است که به بررسی عوامل واجی مؤثر بر شکلگیری وضعیت ریتمی در گونۀ کرمانی ب ردازیم.
به این منظور وضعیت این گونه با وضعیت گونۀ تهرانی از زبان فارسی مقایسه میشود.

 2ویژگیهای واجی موثر بر ریتم زبانها
پژوهشارانی چون راموس ،نس ور و مهلر ( )1999و گریب و لو ( )2002به این نکته پی
واجی هر زبان ت ثیرات بسیار شارفی بر ریتم آن دارند .ادشر 1و
بردهاند که ویژگیهای
ِ
2
داور )1983( 3با بررسی مفهوم همزمانی و ویژگیهای واجی در
بولینجر ( )1982و ِ
زبانهای تکیه گ زمان و هجا گ زمان معتقدند که مفهوم همزمانی ریشه در مشلصههای
واجی ملتل

زبانها دارد و به سازماندهی زمانی 4ارتباطی ندارد .در همین راستا،

پژوهشهای متعددی به بررسی ویژگیهای نظام واجی زبانهایی پرداختند که در
پژوهشهای پیشین در ردههای هجا گ زمان و تکیه گ زمان جای گرفته بودند .در این
پژوهشها ،اصلیترین ویژگیهای واجی زبانهای تکیه گ زمان در برابر زبانهای هجا گ
زمان عبارتاند ازع وضعیت تکیۀ واژگانی 5در این ردههای ریتمی (داور1983 ،ع 58؛
پاپل1986 ،6ع 108؛ برتینتو1989 ،7ع 108؛ اوور1991 ،8ع 296؛ 1993ع 8؛ واگنر،9

2. D. Bolinger
4. temporal organization
6. S. Puppel
8. P. Auer

1. R. Dasher
3. R. M. Dauer
5. lexical stress
7. P. M. Bertinetto
9. P. Wagner
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1
دروییر 2011 ،2ع)158؛ فرایندهای واجی حساس به تکیه 3بهخصوص
2008ع 115؛ نیشیهارا و فن ِ

کاهش واکهای( 4دوالتر1966 ،5ع 188؛ برتینتو1981 ،؛ روچ1982 ،ع 4؛ داور1983 ،ع 57؛ پاپل،
1986ع 108؛ فلج 6و بوهن1989 ،7ع 59؛ اوور1991 ،ع 295؛ سول ساباتر1991 ،8ع 154؛ بایبی9

ِ
درو ییر2011 ،ع  )157و
فن
و
و همکاران1998 ،ع 268؛ بالتازانی2007 ،10ع 41؛ نیشیهارا
ِ
پیچیدگی یا سادگی ساخت هجایی آنها ا(دشر و بولینجر1982 ،ع 61؛ داور1983 ،ع 55؛ 1987؛

سول ساباتر1991 ،ع 154؛ اوور1993 ،ع 6؛ گریب و لو2002 ،ع 4؛ کلی،11
برتینتو1989 ،ع 108؛ ِ

12
دروییر2011 ،ع 158؛
2004ع 24؛ واگنر2008 ،ع 115؛ داهاک 2009 ،ع 138؛ نیشیهارا و فن ِ

اولفسبیورنین2016 ،13ع 5؛ اورزچوسکا ،14مولچزانوف 15و یانکوفسکی2019 ،16ع  .)176در

واجی مؤثر بر ردۀ ریتمی در گونههای
ویژگی
بلشهای بعدی از پژوهش حاضر به بررسی این سه
ِ
ِ
تهرانی و کرمانی از زبان فارسی اشاره شده استع

 1-۲وضعیت تکیۀ واژگانی در ردههای ر یتمی
داور ( )1983بر این باور است که قیدشدن تکیه در واژگان بر کل نظام واجی و نگگوایی زبگگان ت ثیرگگگذار
خواهد بود و تکیه و قواعد مرتبط به آن ،زبان را به سمت تکیه گ زمان بودن سوق میدهند .همچنگگین در
تمامی زبانهای هجا گ زمان تکیۀ واژگانی وجود نگگدارد و چنانچگگه در ایگگن زبانهگگا برجسگگتای وجگگود

2. J. van de Weijer
4. vowel reduction
6. J. E. Flege
8. M. J. Solé Sabater
10. M. Baltazani
12. A. Dahak
14. P. Orzechowska
16. M. Jankowski

1. T. Nishihara
3. stress-sensitive
5. P. Delattre
7. O. S. Bohn
9. J. L. Bybee
11. M. H. Kelly
13. S. Ulfsbjorninn
15. J. Mołczanow
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داشگگته باشگگد ،ایگگن برجسگگتای برگرفتگگه از تاییگرات در الاگگوی زیروبمگگی اسگگت (داور1983 ،ع .)58
معصومی ( )1400بر مبنای چارچوب نظری جان ( )2006و بگگا گگگردآوری شگگش مؤلفگگۀ تعیینکننگگدۀ
وضعیت تکیۀ واژگانی ،به بررسی آنها در گونههای تهرانی و کرمانی از زبگگان فارسگگی پرداختگگه اسگگت.
شناختی همبسگگتههای صوتشگگناختی هجاهگگای برجسگگته،
این شش مؤلفه عبارتند ازع سه مؤلفۀ صوت
ِ

چاونای برجستهسازی هجاهای سازههای کانونی 1و تکیۀ دومین2؛ یک مؤلفۀ ادراکی ناشنوایی تکیگگه3

ِ
واجی نقشهای تکیه در نظام واجی و فرایندهای واجی حساس به تکیه .نتایج این پگگژوهش
و دو مؤلفۀ ِ
نشانار آن بود که براساس این شش مؤلفه وضعیت تکیگگۀ واژگگگانی در هگگر دو گونگگۀ تهرانگگی و کرمگگانی

گتای واژگگگانی تنهگگا بگگهلحا
یکسگگان اسگگت .بگگهبیان دقیگگقتر ،در ایگگن دو گونگگۀ زبگگانی وجگگود برجسگ ِ

صوتشناختی قابلاثبات است و بهلحا واجی قیدشدن تکیگگه در واژگگگان ت ییگگد نمیشگگود .وضگگعیت
ناشنوایی تکیه نیز وضعیتی مابین زبانهگگای دارای تکیگگۀ واژگگگانی و زبانهگگای فاقگگد آن را
اکی
ِ
مؤلفۀ ادر ِ

معنادار تقابل بین جایااههای تکیگگهبر
نشان میدهد .چراکه گویشوران هر دو گونه اگرچه قادر به ادراک
ِ

و بیتکیه نبودهاند ،با این حال ،در بیش از  %50موارد این جایااه را بهدرستی تشگگلیو دادهانگگد .ایگگن
مسئله نشانار آن است که انتلاب هجای تکیهبر در تمامی مگگوارد تصگگادفی نبگگوده اسگگت .ایگگن نتیجگگه
همراه با شواهد صوتشناختی میتوانند مؤید ماهیت آوایی تکیه در این دو گونۀ زبانی باشند.
عالوه بر این ،در پژوهش معصومی و مدرسی قوامی (زیر چاپ) به این نکته اشاره شده اسگگت کگگه
در گونۀ تهرانی جایااه تکیۀ اصلی در واحدهای واژگگگانی ثابگگت 4اسگگت و در تمگگامی مگگوارد و فگگارغ از
ساخت صرفی ،وزن هجا و بومی/قرضی بودن واژه ،هجای پایانی تکیهبر است .در گونگگۀ کرمگگانی نیگگز
بودن تکیگگه
تکیه وضعیتی مشابه دارد (معصومی .)1400 ،در همین زمینه الزم به کر اسگگت کگگه ثابگگت ِ

باعث کاهش بار نقشی 5آن در نظام واجی میشود و همانطور که انتظار میرود ،میان بار نقشی تکیگگه
در واژگان و همبستههای صوتشناختی آن نیز رابطهای مستقیم برقرار اسگگت .بگگه ایگگن صگگورت کگگه در
زبانهای تکیه – ثابگگت نیگگازی بگگه درج تکیگگه در واژگگگان وجگگود نگگدارد و همبسگگتههای صوتشگگناختی
ضعی تری برای نشانهگذاری هجای تکیگگهبر بگگه کگگار میرونگگد (اوور1991 ،ع 296؛ مگگایرانو2011 ،ع
 .)71بهلحا ادراکی نیز گویشوران این زبانها حساسیتی بگگه تقابگگل بگگین هجاهگگای تکیگگهبر و بیتکیگگه

2. secondary stress
4. fixed

1. focal constituent
3. stress deafness
5. functional load
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نشان نمیدهند (پ رکمپ ،1دوپو 2و سباستین – گگگالس1999 ،3؛ پ رکمگگپ و دوپگگو .)2002 ،بگگر ایگگن
اسگگاس اوور (1991ع  )297و واگنگگر (2008ع  )190 ،117 ،5ایگگن نکتگگه را مطگگرح میکننگگد کگگه در
دیرشی حاصل از تقابگگل بگگین هجاهگگای تکیگگهبر و بیتکیگگه،
زبانهای تکیه – ثابت و در نبود تناوبهای
ِ
گی تکیگگه در واژگگگان
تمایل بیشتری به هجا – زمان بودن مشاهده میشود .از سوی دیار ،هرچه بار نقشگ ِ

گناختی قگگویتری ایجگگاد میشگگود
زبانی بیشتر باشد ،برجستای آن با به
کاربستن همبسگگتههای صوتشگ ِ
ِ
(اوور1991 ،ع 296؛ مایرانو2011 ،ع  .)71این مسئله سبب میشود اختالف بین هجاهگگای بیتکیگگه و
تکیهبر در زبان پررنگتر شود و این وضعیت منجر به شکلگرفتن ریتم تکیه –زمان میشود (لیبگگرمن،4
1960؛ مککلین 5و تیفانی1973 ،6؛ ِس ِرنو 7و یانامن.)1995 ،8

همانطور که کر شد ،پژوهش معصومی ( )1400نشان داده است که دو گونۀ تهرانگگی و کرمگگانی

براساس نلستین مؤلفۀ تعیین ردۀ ریتمی (وضعیت تکیۀ واژگانی) وضعیتی یکسگگان دارنگگد .عگگالوه بگگر
این ،در هر دو گونۀ کرشده جایااه تکیۀ واژگانی ثابت اسگگت .بگگا ایگگن حگگال ،پگگژوهش پورتاجالگگدینی
( )1394نشان داده است که گونۀ تهرانی در ردۀ هجا – زمان و گونۀ کرمانی در ردۀ تکیگگه – زمگگان جگگای
ّ
دیار مؤثر بر ردۀ ریتمگگی (کگگاهش
مؤلفۀ
دو
به
است
الزم
تفاوت
این
ت
عل
میگیرند .حال برای بررسی
ِ
واکهای و سادگی و پیچیدگی ساختارهای هجایی) نیز پرداخته شود.
 2-2کاهش واکهای

بهطور کلی با مشاهدۀ واکۀ شوا 9در یک گونه میتوان دو فرضیه در مورد آن مطرح کردع فرضگگیۀ ّاول بگگه
این نکته اشگگاره دارد کگگه شگگوا بلشگگی از نظگگام واجگگی آن گونگگه اسگگت و ایگگن بگگهمعنای نقگگش واجگگی و
تمایزدهندۀ 10آن است .برمبنای فرضیۀ دوم ،شوا با سایر واکههای زبان جفت کمینه 11تشکیل نمیدهگگد

2. E. Dupoux
4. P. Lieberman
6. W. R. Tiffany
8. A. Jongman
10. contrastive

1. S. Peperkamp
3. N. S. Sebastián-Gallés
5. M. D. McClean
7. J. A. Sereno
9. schwa
11. minimal pair
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و این واکه نتیجۀ کاهش واکهای و خن یشدگی 1تقابل بین واکهها است .کاهش واکگگهای تکیگگه – بنیگگاد2

ِ
فرایندی است که طی آن کیفیت 3واکهها تحتت

ا
ثیر عامل تکیه و درجات آن تاییر میکند (فن بگگرگم،4

1993؛ ِلوی2005 ،5؛ خانجیان .)2008 ،6برای م ال در زبان انالیسی ،واکگگۀ نلسگگت واژۀ atom

] ['ætәmدر حالت تکیهبر یک واکۀ کامل استّ ،اما در صورتهایی که جایاگگاه تکیگگۀ آنهگگا پگگس از
وندافزایی 7دستلوش تاییر میشود (مانند ] ،)atomic [ә'tɑ:mɪkاین واکه در هجای بیتکیه قگرار
میگیرد و به ] [әتبدیل میشود .عالوه بر تکیه ،وزن 8هجا نیز میتوانگگد نقگگش ّ
مهمگی در رخگگداد ایگگن
فرایند ایفا کند (کراسوایت1999 ،9؛ )2004؛ به این صورت که کیفیت واکه تحتت ثیر ساخت هجگگا
و عناصر حاضر در آن تاییر میکند .طی این فرایند ،واکههای بیتکیۀ دومورایی کاهش نمییابنگگدّ ،امگا
واکهها یگگا هجاهگگای تگگکمورایی همگگواره و فگگارغ از وضگگعیت تکیگگه کگگاهش مییابنگگد .در بسگگیاری از
گویشهای زبان اسلونیایی 10این فرایند مشاهده شده است (کراسوایت1999 ،ع 71-70؛ کراسگگوایت،
2004ع .)220-219
کاهش واکهای را ازمنظری دیار نیز میتوان مورد بررسی قرار داد .چنانچگگه رخگگداد ایگگن فراینگگد در
زبانی به اثبات برسد ،میتوان آن را در دستۀ واجی یا آوایی قرار داد .منظگگور از کگگاهش واکگگهای واجگگی
شدن یک واکه به واکهای دیار (معموال شوا) تحت ت ثیر تکیه یا وزن هجاست .در برخگگی دیاگگر
تبدیل ِ
از زبانها ،کاهش واکهای در سطد واجی دیده نمیشودّ ،اما بررسی صوتشناختی نشان میدهگگد کگگه

واکهها تحتت ثیر عامل تکیه یا وزن هجا از نظر ویژگیهای ّ
کمی تاییر میکنند.

برخی از پژوهشهای صورتگرفته بر روی گونۀ تهرانی به رخگگداد فراینگگد کگگاهش واکگگهای تکیگگه –
بنیاد اشاره داشتهاند که نتایج آنها یکدست نیست .براساس پژوهشهای قرائتگگی ( )1389و علینگژاد
( )1391فضای واکهای 11در هجای تکیهبر گستردهتر از هجگگای بیتکیگگه اسگگت .بگگه ایگگن صگگورت کگگه

2. stress-based
4. D. R. van Bergem
6. H. Khanjian
8. weight
10. Slovenian

1. neutralization
3. quality
5. S. V. Levi
7. suffixation
9. K. Crosswhite
11. vowel space
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واکهها در هجاهای بیتکیه تنها بهلحا آوایگگی کگگاهش مییابنگگد و بگگه مرکگگز فضگگای واکگگهای گگرایش
مییابند .این در حالی است که مدرسی قگگوامی ( )1392در پگگژوهش خگگود نشگگان داده اسگگت فضگگای
باز تکیهبر گستردهتر است .به این صورت که در هجای بیتکیه
باز بیتکیه از هجای ِ
واکهای در هجای ِ
واکهها نهتنها به سمت مرکز فضگگای واکگگهای گگرایش ندارنگگد ،بلکگگه ،بگگرخالف آن ،در حاشگگیۀ فضگگای
واکهای تولید میشوند .صادقی (1397ع  )71نیز با بررسی رخداد کاهش واکهای در ایگگن گونگگه نشگگان
داده است که رخداد این فرایند تنها برای دو واکۀ  /a/و  /e/معنادار است و این کگگاهش برگرفتگگه از نگگوع
واکههاست و نمیتوان از آن برای تفکیک واکههای تکیهبر از بیتکیگگه اسگگتفاده کگگرد .در همگگین زمینگگه،
مدرسی قوامی ( )1401در پژوهش خود این نکته را یادآور شده است که در گونۀ تهرانگگی و در هجگگای
باز واکۀ  /a/بهصورتی معنادار بستهتر از زمانی تولید میشود که در هجگگای بسگگته قگرار دارد .بگگهمنظور
ت یید این موضوع ،وی به شواهدی تاریلی و همزمانی 1اشاره میکند .بهباور وی ،تبگگدیل واکگگۀ  /a/بگگه
 /e/در هجاهای باز مت ثر از ساخت هجاست و تکیه در رخداد این فرایند نقشگگی نگگدارد .وی همچنگگین
این موضوع را مطرح میکند که براساس پژوهش مدرسی قوامی ( ،)1391دیرش دو واکۀ  /a/و  /e/در
هجای بسته تقریبا یکسان است ،این در حالی اسگگت کگگه در هجگگای بگگاز دیگگرش واکگگۀ  /a/بهصگگورتی
معنادار کمتر از دیرش واکۀ  /e/است .به این ترتیب ،وی این ادعا که در اینجا شاهد کگگاهش واکگگۀ /a/

به  /e/هستیم را زیر سؤال میبرد ،چراکه انتظار آن میرود که در چنگگین مگگوقعیتی شگگاهد خن یشگگدگی
ترشدن اختالف بین آنها روبهرو
اختالف بین واکهها باشیم ،این در حالی است که در اینجا با برجسته
ِ

هستیم.

ازسوی دیار ،در گونۀ کرمانی شواهدی دال بر وجود واکگگۀ شگگوا وجگگود دارد .ایگگن واکگگه در نتیجگگۀ
فرایند کاهش واکهای ایجاد میشود و در نظام واجی جایااهی ندارد ،چراکگگه قگگادر بگگه تشگگکیل جفگگت
کمینه در تقابل با سایر واجها نیست .کاهش واکهای در این گونه از نوع واجی است کگگه طگگی آن تقابگگل
بین واکههای کوتاه خن ی میشگگود .نمونگگۀ ایگگن کگگاهش را میتگگوان در صگگورتهای ]« ['saɟسگگگ» و
]« [sә.'ɟɑسگها» مشاهده کگگرد .در پژوهشگگی صوتشگگناختی در ایگگن مگگورد ،معصگگومی ()1393
شناختی واکههای تکیهبر و معادل بیتکیۀ آنها در صورتهای جمع و مفگگرد شگگش
همبستههای صوت
ِ

گدن
واژه را مقایسه کرده است .این مقایسه بر این مبنا صورت گرفته اسگگت کگگه بگرای م گگال ،بگگا افزودهشگ ِ

1. synchronic
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پسوند جمع به واژۀ مفرد ]« 1 ['sarسر» و ایجاد واژۀ ]« [sa.'rɑسرها» تکیه از روی واکۀ  /a/بگگه روی
واکۀ پسوند منتقل میشود .بررسی همبستههای صوتشناختی این جفت واکگگههای تکیگگهبر و بیتکیگگه
نشان داده است که در تمامی آنها بسامد پایه ،2دیگگرش و شگگدت واکگگهها در هجگگای تکیگگهبر بیشگگتر از
مقادیر آنها در وضعیت بیتکیه است .عالوه بر این ،بررسگگی بسگگامد سگگازۀ ّاول 3و بسگگامد سگگازۀ دوم4
واکهها نیز نشان میدهد که واکۀ مورد بررسی در وضگگعیت بیتکیگگه بگگه سگگمت مرکگگز فضگگای واکگگهای
گرایش دارد .بر این اساس ،معصومی این چنین نتیجه گرفته است که آنچه سبب تاییر در همبستههای
صوتشناختی واکۀ ستاک 5شده است تاییر جایااه تکیه است .آنچه در پگگژوهش معصگگومی ()1393
مورد توجه قرار نارفته است این نکته است که عامل تاییر در کیفیت واکهها جایااه تکیه نیست؛ بلکگگه
ساخت و وزن هجاست .به این صورت که این قاعده با افزودهشدن پسوند جمع به واژهای تکهجگگایی
با ساخت  CVCو تبدیل آن به دو هجای کوتاه و باز فعال میشود .م الهگگای ( )1ایگگن نکتگگه را نشگگان
میدهندع
()1
]→ [sә.'rɑ
]→ [sә.'rɑ

. /ser/ + /-ɑ/ال
. /sar/ + /-ɑ/ب

بررسی نمونههای دیار در ( )2نشان میدهد که در فارسی کرمانی کاهش واکهای وزن گ بنیاد استع
()2
«قلمی» (صفت ،منسوب به قلم) ]. /qә.lam/+/-i/ → [qә.lә.'miال
«قلمی» (یک قلم) ]. /qә.lam/+/=i/ → [qә.'lә.miب
همانطور که در م ال ( 2ال ) مشاهده میشود ،افزودهشدن وند اشتقاقی به واژۀ «قلم» جایاگگاه تکیگگه
را تاییر داده و به هجای آخر منتقل کرده است و ممکن است بهنظر بیاید که تاییر جایااه تکیگگه باعگگث
 .1به باور پرمون (1375ع  )94در گونۀ کرمانی هملوان ل وی ) (alveolarو غیرکناری ) ،(non-lateralهملوانی لرزان
) (trillاست که بهصورت  rنمایش داده میشود.
)3. first formant frequency (F1
5. stem

)2. fundamental frequency (F0
)4. second formant frequency (F2
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کاهش واکۀ  /a/به شوا شگگده اسگگتّ .
امگا چنانکگگه در م گگال ( 2ب) مگگیبینیم ،هناامیکگگه واژهبسگگت1
دوم این واژه باقی میمانگگد ،بگگاز
نکرهساز ] [=iبه «قلم» افزوده میشود و تکیه همچنان بر روی هجای ِ
هم شاهد کاهش  /a/به شوا هستیم .بنابراین ،مشلو میشود که تکیه عامگگل رخگگداد فراینگگد کگگاهش

واکهای در کرمانی نیست ،بلکه تاییر هجای بسته (دو مگگورایی) بگگه هجگگایی بگگاز (تگگکمورایی) در پگگی
افزودهشدن یک وند یا واژهبست باعث کاهش واکه به شوا میشود.
در این مورد نعمتزاده ( )1369معتقد است این فرایند تنها در هجاهای کوتاهی رخ میدهگگد کگگه
واکۀ آنها  /a/و هملوان آنها همۀ هملوانها بگگهجز  /h/و  /ʔ/و در مگگواردی  /j/باشگگد .رخگگداد ایگگن
فرایند در هجاهای متوسط یک است ناء است و بههیطوجه در هجاهای بلند مشاهده نمیشگگود .پرمگگون
(1375ع  )195نیز در بررسی واجی فرایند کاهش واکهای 2در گونۀ کرمانی بیان میکند که ایگگن فراینگگد
̆
گاز دارای واکگگۀ کوتگگاه] رخ میدهگگد.
در مورد واکگگههای کوتگگاه  /a, e, o/و در هجگگای [ CVهجگگای بگ ِ

دنبال افزودهشگگدن یگگک تکگگواژ و تاییگگر
درواقع ،بهنظر میرسد عالوه بر کاهش واکهای وزن – بنیاد که به ِ

ساخت هجایی ستاک رخ میدهد ،محدودیتی بر صورت کلمات در کرمانی حاکم است که براسگگاس
آن واکههای کوتاه در هجای باز یافت نمیشوند و در این نوع هجاهگگا تنهگگا واکگگۀ شگگوا دیگگده میشگگود.
نمونههایی از این صورتها را میتوان در م الهای ( )3دید .در این م الها صورت کلمات در فارسگگی
معیار با فارسی کرمانی مقایسه شدهاند و دیده میشود کگگه هگگیط واکگگۀ کوتگگاهی در هجگگای بگگاز ظگگاهر
نمیشود و همۀ این هجاها واکۀ ] [әرا در هسته 3دارند ،چه تکیهبر باشند و چه بیتکیه.
()3
فارسی معیار

فارسی کرمانی

طبقه

][ta.ba.'ɢe

][tә.bә.'qә

پروانه

][paɹ.vɑ.'ne

][par.vɑ.'nә

تفنگ

][to.'fanɟ

][tә.'fanɟ

پرتقال ][poɹ.te.'ɢɑl

مقوا

][por.tә.'qɑl

][mә.qav.'vɑ] [mo.ɢav.'vɑ

1. clitic

 .2وی در پژوهش خود این فرایند را مرکزیشدگی واکههای کوتاه معرفی میکند.
3. nucleus
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 1-۲-۲عامل رخداد کاهش واکهای
از نظر لیندبالم )1963( 1شوا واکهای است که در نتیجۀ گریز از هگگدف 2ایجگگاد میشگگود .منظگگور ایگگن
است که هرچه زمان مورد نیاز برای تولید یک واکگگه کمتگگر باشگگد آن واکگگه ویژگیهگگای کیفگگی بیشگگتری
ازدست میدهد و ویژگیهای واکۀ شوا را پیدا میکند .کیفیت این واکه بسیار متایر است و این تنوع بگگه
زمان اختصاصیافته برای تولید آن و تشکیلندادن جفت کمینه با واکهای دیاگگر ارتبگگاط دارد .درواقگگع،
گدی الزم بگگا
زمان اندک برای تولید واکه باعث میشود انگگدامهای گفتگگاری بگرای تکمیگگل حرکگگات تولیگ ِ

سرعت بیشتری حرکت کنند و واکۀ موردنظر ،آن گونه که باید ،تولید نشود .ازسوی دیاگر ،از آنجگگا کگگه

این واکه در بافتهایی ظاهر میشود که تقابل بین واکهها ازمیگگان رفتگگه اسگگت ،دیاگگر انایگگزهای بگرای
مقاومت آن در برابر هماونی 3با بافت وجود ندارد (بیتگگز1995 ،4ع 267-266؛ فلمینگگگ.)2004 ،5
6
هجایی ملتل ارائگگه
واجی ساختارهای
ِ
در همین زمینه ،کوهن (2003ع  )74یک دستهبندی از وزن ِ
داده است .بر این اساس ،وزن واجی هجایی که هستۀ آن را شوا تشکیل میدهد کمتر از هجایی اسگگت

که هستۀ آن را واکهای کامل تشکیل میدهد .همچنین وزن واجی هجایی با قافیۀ 7متشکل از یک واکگگه
کمتر از وزن واجی هجایی است که قافیۀ آن از یک واکۀ واحد همراه با پایانه 8تشکیل شده استع
()4
Cә < CV < CVC < CVV < CVVC
براساس پیوستار مطرحشده ازسوی کوهن ( ،)2003در بلش بعدی بگگه بررسگگی وضگگعیت واکگگههای
کوتاه در هجاهای باز و بسته گونۀ کرمانی پرداخته شده است .همچنین این پرسش بررسی شده اسگگت
که آیا میتوان رخداد کاهش واکهای را نتیجۀ کاهش تعداد موراهای واکه از یک بگگه صگگفر دانسگگت .بگگه
این صورت که این تاییر ،کاهش دیرش واکهها و در پی آن گریگگز از هگگدف و خن یشگگدگی تقابگگل بگگین
آنها را به دنبال دارد.

2. undershoot
4. S. A. R. Bates
6. A. Cohn
8. coda

1. B. Lindblom
3. assimilation
5. B. Flemming
7. rhyme
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 ۲-۲-۲بررسی صوتشناختی فرایند کاهش واکهای وزن ـ بنیاد
همانطور که پیشتر نیز کر شد ،در گونۀ کرمانی از زبان فارسی هستۀ هجاهای تکمورایی به واکۀ
شوا تبدیل میشود .به منظور بررسی دقیقتر این مسئله ،آزمونی صوتشناختی انجام شد که در آن
بسامد سازههای ّاول و دوم واکههای کوتاه در هجاهای باز و بسته با هم مقایسه شد .به این منظور،
«سری» و /ser/
واکۀ  /a/در واژههای « /sa.ri/سری» و « /sar/سر» ،واکۀ  /e/در واژههای ِ /se.ri/
«سر» و واکۀ  /o/در واژههای /so.ri/و ُ /sor/
«سر» بررسی شدند .هرکدام از واژهها سه مرتبه توسط ده
ِ
2
1
گویشور کرمانی تکرار شدهاند و پس از ضبط توسط نرمافزار پرت (نسلۀ ( )6/1/66بورسما و
وینینک )2021 ،3تقطیع شدهاند .س س تحلیل آنها با استفاده از آزمون تی دونمونهای مستقل 4و با
استفاده از نرمافزار ®( RStudioنسلۀ  )1/4/1103انجام گرفته است .در این پژوهش سطد
معناداری برابر با  0/05است.
جدول  -1نتایج آزمون تی دونمونهای مستقل برای بررسی بسامد سازههای ّاول و دوم واکههای کوتاه در
هجاهای باز و بسته

واکهها

a-e

a-o

بسامد سازهها

هجا تفاضل بسامد سازهها مقدار تی درجۀ آزادی ارزش پی

بسامد سازۀ ّاول بسته

220/96

6/9

58/1

0/000

باز

68/591

2/61

58/5

0/26

بسامد سازۀ دوم بسته

-307/5

-7/1

58/1

0/000

باز

بسامد سازۀ ّاول بسته

-68/727

-2/67

58/5

0/27

197/821

6/5

59/6

0/000

باز

69/136

2/69

59/4

0/3

بسامد سازۀ دوم بسته

244/307

5/2

59/6

0/000

باز

111/137

4/2

59/4

0/161

2. P. Boersma
4. Independent Two-sample t-Test

1. Praat
3. D. Weenik
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بسامد سازۀ ّاول بسته

-37/14

-1/2

58/9

0/46

باز

-32/44

59/2 -0/91

0/51

o-e

بسامد سازۀ دوم بسته -951/807

-7/6

0/000 58/9

-89/864

-3/8

0/19

باز

59/2

145

نتایج حاصل از این آزمون نشانار آناند که بهجز در مورد بسامد سازۀ ّاول واکههای  /o/و  ،/e/در
سایر موارد در هجای بسته تفاوتی معنادار بین بسامد سازههای ّاول و دوم واکههای کوتاه وجود دارد

(ارزش پی <  .)0/05با این حال ،در هجاهای باز تفاوت معناداری بین بسامد سازههای ّاول و دوم
این واکهها مشاهده نمیشود (ارزش پی >  .)0/05میتوان این نتیجه را چنین تفسیر کرد که در چنین
هجاهایی و تحتت ثیر کاهش واکهای وزن گ بنیاد تقابل بین این واکهها خن ی شده است .بهمنظور
بررسی دقیقتر این فرایند ،آزمونی برای بررسی وضعیت مورایی واکۀ شوا در گونۀ کرمانی طراحی شده
است .در این آزمون با استفاده از مجموعهای کمینه 1شامل واژههای « /sa.ri/سری»/sɑ.ri/ ،
«ساری»« /se.ri/ ،سری»« /si.ri/ ،سیری»ُ /so.ri/ ،
«سری» و « /su.ri/سوری» ،دیرش واکههای
ِ
2
کوتاه و بلند در هجاهای باز با همدیار مقایسه شده است  .شیوۀ گردآوری دادهها و تجزیه و تحلیل
آنها به همان شیوهای است که در آزمون پیشین شرح داده شد.
در جدول ( )2نتایج حاصل از آزمون آماری نشان داده شده است .در ستون سمت راست
واکههایی که در هر ردی با هم مقایسه شدهاند آورده شدهاندع
جدول  .2نتایج آزمون تی دونمونهای مستقل برای بررسی دیرش واکههای کوتاه و بلند در هجاهای باز

واکهها تفاضل دیرش واکهها (هزارم ثانیه) مقدار تی درجۀ آزادی ارزش پی
a-ɑ

-73/65

- 6/ 1

59/4

0/000

a-i

-39/19

-3/95

58/6

0/000

a-u

-28/14

-3/32

58/7

0/015

a-e

-0/09

-0/005

58/5

0/99
1. minimal set

 .2از آنجا که در گونۀ کرمانی تمامی واکههای کوتاه در هجاهای باز به واکۀ شوا تبدیل میشوند ،امکان مقایسۀ دیرش این واکهها
و شوا وجود نداردّ .
البته امکان مقایسۀ این واکهها در هجاهای باز و بسته وجود داردّ ،اما نکته آن است که باز/بسته بودن هجا
خود بر دیرش واکههای هسته ت ثیر دارد (پیترسون و لهیسته1960 ،؛ دوالسی1998 ،؛ شکاری )1398 ،و این مسئله اعتبار نتایج
آزمون را مورد تردید قرار خواهد داد.
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a-o

13/21

1/68

59/4

0/28

ɑ-i

34/46

3/6

59/4

0/012

ɑ-u

45/51

4/75

58/8

0/000

ɑ-e

73/56

5/9

59/1

0/000

ɑ-o

86/86

7/2

58/7

0/000

i-u

11/05

1/24

59/5

0/3

i-e

39/1

3/91

59/65

0/000

i-o

52/4

5/1

59/1

0/000

u-e

38/05

3/81

58/9

0/000

u-o

41/35

4/01

58/8

0/000

o-e

-13/3

-1/7

59/2

0/11

همانطور که در جدول باال نشان داده شده است ،تفاوت دیرش بین جفت واکههای کوتاه معنادار
نیست (ارزش پی >  .)0/05همچنین در تمامی موارد دیرش واکههای بلند  /ɑ, u, i/بهصورتی
معنادار از دیرش واکههای کوتاه  /a, e, o/بیشتر است (ارزش پی <  .)0/05بر این اساس ،میتوان
این نکته را ت یید کرد که خن یشدگی تقابل میان این سه واکۀ کوتاه در نتیجۀ کاهش تعداد موراهای
آنها و درنتیجه مدت زمان کمتر برای تولید آنهاست .در بلش بعدی به بررسی عامل واجی سوم
در تعیین وضعیت ریتمی در گونۀ کرمانی پرداخته شده است.

 3-2پیچیدگی یا سادگی ساخت هجایی آنها
بررسی ادراک نوزادان بهمنظور تعیین عامل ایجاد ریتم در سیانالهای صوتی نشانگر آن است که
نوزادان گفتار را بهصورت زنجیرهای از واکهها درک میکنند که نوفههایی 1غیرقابلتحلیل
بنیادی ریتم به تناوب بین واکهها و
(هملوانها) بین آنها فاصله انداخته است .درواقع ادراک
ِ

رخداد واکهها بستای دارد .در گذر از زبانهای تکیه گ زمان به هجا گ
مندبودن
هملوانها و قاعده
ِ
ِ
زمان و از هجا گ زمان به مورا گ زمان ساختارهای هجایی سادهتر میشوند و ساختهای هجایی

سادهتر بلش بیشتری را به واکهها اختصاص میدهند .بهعبارت دیار ،در زبانهای تکیه گ زمان
نسبت به زبانهای هجا گ زمان و در زبانهای هجا گ زمان نسبت به زبانهای مورا گ زمان واکهها
1. noise
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بلش کوچکتری از جریان گفتار را به خود اختصاص میدهند (راموس ،نس ور و مهلر1999 ،؛
نس ور ،شوکال 1و مهلر2011 ،ع  .)1156عالوه بر این در زبانهای هجا گ زمان تمایل بسیاری به
سادگی خوشهها ،درج 2و پیوند 3وجود دارد تا بهواسطۀ آن هجاهای سناین شکسته شده و از وقوع
نوایی اصلی قلمداد میشود ،مرزبندی
آنها جلوگیری شود .در این زبانها از آنجا که هجا واحد ِ
این واحد بهآسانی برای گویشوران قابلتشلیو است و ساختارهای هجایی سادهتر هستند .این

زبانها تمایل بسیاری به رعایت اصل آغازۀ بیشینه( 4کاهن )1976 ،5دارند که براساس آن تمایل به
ایجاد هجاهای  CVو کاهش تعداد هجاهای مجاز مشاهده میشود .نتیجۀ ایجاد ساختهای
مجاز سادهتر و کمتر ،بسامد بیشتر آنها و درنتیجه ایجاد هجاهایی با زمانبندی یکسان در زبان
است (دشر و بولینجر1982 ،؛ داور1983 ،؛  .)1987در مقابل ،بررسی خوشههای هملوانی
آغازه 6در واژههای زبان انالیسی نشان میدهد که تعداد واژههای فاقد آغازه در شرایطی که فاصلۀ
هجای تکیهبر از آغاز واژه افزایش مییابد بیشتر میشود .عالوه بر این ،خوشههای  CCو  CCCدر
بیشتر موارد تنها در هجاهای تکیهبر حضور دارند (اورزچوسکا ،مولچزانوف و یانکوفسکی،
 .)2019بهطور کلی خوشههای هملوانی همانند واکههای کامل تمایل بیشتری به جذب تکیۀ
نلستین دارند (کلی2004 ،ع 241؛ داهاک2009 ،ع .)138
برمبنای دستهبندی مدیسون )2013( 7زبانها بر مبنای ساختارهای هجایی مجاز خود به سه
دستۀ ساده ،نسبتا پیچیده 8و پیچیده تقسیم میشوند .بر این اساس ،چنانچه زبانی حداک ر یک
هملوان در آغازه داشته باشد و فاقد پایانه باشد ،در دستۀ ساده قرار میگیرد .در زبانهای نسبتا
پیچیده در آغازه حداک ر دو هملوان قرار میگیرد که هملوان دوم الزاما روان 9یا غلت 10است و
تنها یک هملوان در پایانۀ هجا جای میگیرد .این در حالی است که در نظامهای پیچیده در
جایااه های آغازه و پایانه امکان حضور بیش از دو هملوان وجود دارد .بررسی ساختارهای هجایی
2. Insertion
)4. Maximum Onset Principle (MOP
6. onset
8. moderately complex
10. glide

1. M. Shukla
3. Liaison
5. D. Kahn
7. I. Maddieson
9. liquid
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مجاز در گونۀ کرمانی نشانار آن است که این گونه در قیاس با گونۀ تهرانی تفاوتهایی را نشان
ّ
ای وزن گ بنیاد جستجو کرد .ساختارهای
میدهد که میتوان علت آن را در رخداد فرایند کاهش واکه ِ
هجایی مجاز در فارسی تهرانی  CVC ،CVو  CVCCهستند که حداقل تعداد هملوانها بین هر
دو واکه یک و حداک ر آن سهتاست و در جایااه آغازه تنها یک هملوان و در جایااه پایانه نیز
حداک ر دو هملوان قرار میگیرد (حقشناس1356 ،ع 141؛ ثمره1388 ،ع  .)109این در حالی
است که در گونۀ کرمانی ،عالوه بر ساختارهای هجایی مجاز کرشده ،در شرایطی خاص خوشهای
متشکل از دو هملوان در آغازه شکل گرفته است .به بیان دقیقتر ،فرایند کاهش واکهای در باالترین
سطد از عملکرد خود سبب حذف 1واکۀ شوا از هستۀ هجای باز شده است و در چنین شرایطی
خوشۀ هملوانی آغازی ایجاد شده استع ( CCVCC ،CCVC ،CCVپرمون1375 ،ع -161
 .)163ازمیانرفتن واکۀ شوا در واژههایی ازقبیل « /f(ә)ʃɑr/فشار»« /q(ә)sam/ ،قسم» و
ِ
« /q(ә)ʃanɟ/قشنگ» مشاهده میشود که در تمامی آنها واکۀ شوا در مجاورت یک هملوان
سایشی در ابتدای واژه قرار گرفته است .الزم به کر است که در این واژهها این واکۀ کوتاه در این
جایااه به باالترین درجه از کاهش واکهای که همان حذف واکه است رسیده است .به این ترتیب،
ای وزن گ بنیاد همراه با ت ثیر عملکرد خود
میتوان به این نتیجه رسید که در گونۀ کرمانی کاهش واکه ِ

بر ساختار هجایی ریتمی مشابه با ریتم تکیه گ زمان ایجاد میکند ،فارغ از اینکه تکیه نقشی در آن

داشته باشد.

 3نتیجهگیری
اگرچه در پژوهش پورتاجالدینی ( ،)1394گونۀ کرمانی در ردۀ تکیه – زمان قگرار گرفتگگه ،بگگا ایگگن حگگال
ریتم بهدستآمده برگرفته از وضعیت تکیۀ واژگانی نیست .به بیگگان دقیگگقتر ،اگرچگگه براسگگاس پگگژوهش
معصومی ( )1400هر دو گونۀ تهرانی و کرمانی از نظر تکیۀ واژگانی وضگگعیت یکسگگانی دارنگگد ،ریگگتم
یک گونه هجا – زمان و دیاری تکیه – زمان تشلیو داده شده است .در پگگژوهش حاضگگر بگگه بررسگگی
علل ایجاد این تفاوت در دو گونۀ مذکور پرداخته شد .نتایج نشانار آن بگگود کگگه در گونگگۀ کرمگگانی ایگگن
دادن هستۀ هجاهای تگگکمورایی بگگه واکگگۀ شگگوا
کاهش واکهای وزن – بنیاد است که از یکسو با کاهش ِ
تناوب بیشتری بین هجاهای کوتاه و بلند را سبب شده اسگگت و ازسگگوی دیاگگر ،بگگا حذفشگگدن هسگگتۀ

گدن سگگاختار هجگگایی را ممکگگن کگگرده اسگگت .ایگگن دو رخگگداد کگگه
هجاهگگای تگگکمورایی پیچیدهترشگ ِ
1. deletion
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ویژگیهایی مشابه به ریتم تکیه – زمان را به زبان القا میکنند براساس محدودیتی رخ میدهند که نگگاظر
بر تعداد موراهای هجا است .بر این اساس ،رخداد هجای تگگکمورایی غیرمجگگاز تلقگگی میشگگود و بگگا
تبدیل هستۀ این هجاها به شوا تعداد موراهای آن از یک به صفر کاهش مییابد .این تبگگدیل بهصگگورت
کاهش دیرش بر ویژگیهای آواشناختی این واکهها بازنمایی دارد و منجر بگگه گریگگز از هگگدف در تولیگگد
ّ
شدگی تقابل میان آنها میشود .بهلحا ادراکی ،بورزیو )2007( 1علت کاهشنیگگافتن
واکهها و خن ی
ِ
ِ
واکههای بلند را برجستای نسبی آنهگگا نسگگبت بگگه واکگگههای کوتگگاه فگگارغ از وضگگعیت تکیگگه میدانگگد.
ّ
همچنین در هجاهای بسته نیز واکههای کوتاه به این علت کاهش نمییابند که ادراک هملگگوان پایگگانی
انرژی واکه مرتبط است .بر این اساس ،در هجاهای تکمورایی فاصلۀ ادراکی بین اعضا
آنها به سطد ِ

کاهش مییابد و تقابل واجی بین آنها خن ی میشود .در گونۀ کرمانی از زبان فارسگگی نیگگز آن دسگگته از
تالشهای تولیدی که بهلحا ادراکی اثری ندارند ناکارآمد تلقی میشوند و کاهش واکهای با هدف از
میان بردن تقابل بین هجاهای تکمورایی اعمال میشود.
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