مقایسۀ آوا های همخوان تیز و صفیری در زبانهاای بروشسای  ،چینا  ،رویا  ،انیسیسا ،
پشتو ،و شغن :

نیارش و تتبع :نوروز عس ثابت

تاریخ ۱۵ :فبروری ۲۰۱۹

بجای مقدمه:
در آواشناسی ی تولیدی ،در قسمت مشخصات آوایی همخوانها ) ،(consonantsسه ویژگی در نظر گرفته
می شود ،که قرار زیر اند:
 .1جایگاه تولید (مخرج صوت) Place of Articulation
مطالعه جایگاه یک آوا در سیستم صوتی هنگام تلفظ و یا ادای آواها که زبان در کددام قسدمت دهدان
قرار میگیرد تا آن صوت خاص تولید شود .مدالً ،توسدل لدا هدا ،دنددان هدا ،لالده ،خنشدره ،خیشدوم،
وغیره
 .2نحوه و یا شیوۀ تولید Manner of Articulation
مطالعه نحوه تلفظ و یا شیوۀ ادای کلمات که با فشار ،بی فشار ،دمشی ،با انسداد ،با سایش ،وغیره.
 .3واک داری )(Voicing
در هنگام تولید آوا های همخوان ،آیا خنشره اهتزاز و یا لرزش می کند و یدا خیدر ،و یدا راندش هدوا
از طرف شش ها به بیرون چه قسم صورت می گیرد؟
بطور خلص ،جایگاه تولید صوت در اندام های گفتاری ،خالت انددام هدای گفتداری در هنگدام تلفدظ ،و دمدش
هوا در هنگام تلفظ ،سه خصوصیتی هستند که هر آوای همخوان این سه خصوصیت را دارند.
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در این مقالده ،تنهدا آواهدای همخدوان تیدز ( )stridentsکده در زبدان بروشسدیی )( (Burushaskiبده ویدژه
آواهای همخوان صفیری) وجود دارند و معادل آنها در زبانهای پارسی ،پشتو ،انگلیسی ،روسی ،و شدننی،
مورد بررسی قرار میگیرند .همچنان ،نویسه هایی که برای این آواها در زبدان مدوکور انتخداد شدده اندد ،بدا
هم مقایسه می شوند.

آواهای همخوان تیز و صفیری:
آوها های همخوان تیز ،به آوا های همخدوانی گفتده میشدود کده خصوصدیت صدوتی سایشدی ) (fricativeو
انسددادی – سایشدی ) (affricateرا بدا دامنده تولیدد صدوت بدا تر) (higher amplitudeهمدراه هسدتند کده
جریان هوا توسل زبان به طرف نوک دندانها که به هم نزدیک شده باشند ،با فشار و بده سدر ت بدور مدی
کند .همخوان های تیز ) (stridentsشامل آواهای همخوان مًزی ویا زبانچده ای ) (uvularو همخواهدای
صفیری ) (sibilantsمیشوند.
آوا های /ف /و /ڤ /از جمله آوا های «تیز» هستند ،ولی «صفیری» نمی باشند.
آوا هددای / ،/،/ز/ ،/،/ ،/،/ ،/،/ ،/ج/ ،/ش / / ،/از جملددآ آوا هددای صددفیری هسددتند .از جملددآ آوا هددای
همخوان  /،/و  /،/سایشی می باشدند و صدفیری نمدی باشدند؛  /،/و /ج /انسددادی – سایشدی )(affricates
هستند و باقی سایشی ) (fricativeهستند .یعنی هوا در خین تلفدظ بدا فشدار زبدان را سدوده و بده سدر ت بده
طرف دندان ها پیش میرود.
صفیری های بر دو قسم اند که ییی تولید کنندۀ صدای «هیس» ) (hissingهسدتند و گدروه دوم تولیدد کنندده
صدای «هش» ) .(hushingآوا هدای  /،/و /ز /در کتگدوری اولدی قدرار دارندد و آوا هدای /ش /و  / /در
کتگدوری دومددی قددرار دارندد .در هنگددام تولیددد آوا هدای  /،/و /ز /قسددمت قبددی زبدان یددک ندداوه باریددک را
تشییل میدهد تا جریان هوا از آن ناوه به سر ت بور کند ،به این خداطر اینهدا را صدفیری هدای نداوه دار،
مقعر و یا ) (groovedمیگویند.
نظدر بده ویدعیت زبدان و جریدان هدوا در هنگدام تولیدد آوا هدای صدفیری ،ایدن آوا هدا بده چهدار دسدته تقسدیم
میشوند:
 .1ناوه ای ) :(groovedشامل آوا های  /،/و /ز /میشوند.
واک دار )(voiced
z

بی واک )(voiceless
s

 .2بیدددره ای – کدددامی ) :(alveolo-palatalاینهدددا را بندددام پیشدددیامی ) (pre-palatalهدددم گویندددد و در
زبانهای مختلف چینی (ماندارین ،هاکا ،و وو) و دیگدر زبانهدای آسدیای شدرقی (جاپدانی ،کوریدایی،
تبتدددی ،برمدددایی ،تایلنددددی ،اوسدددی) ،زبانهدددای اسدددًوی (پولنددددی سلهسدددتانیس ،روسدددی ،صدددربی،
کرواسی) ،زبانهای شمال قفقاز (آبخاز و اوبیخ) وجود دارند
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بی واک )(voiceless

واک دار )(voiced

ɕ
͡͡tɕ

ʑ
͡d͡ʑ

 .3کامی – بیره ای ) : (palato-alveolarشامل آواهای /ش ،/،/ ،/ / ،/و /ج /هستند:
بی واک )(voiceless

توییحات

واک دار )(voiced

یایش )(fricative
انسدادی – یایش )(affricates

 .4برگشتی ) :(retroflexدر هنگام تلفظ این آوا ها ،زبان به طرف قا کامً خلقه میشدود و جایگداه
تولید آوا در زیر نوک زبان صورت می گیرد .نظر بده ویدعیت زبدان ،اگدر آوا توسدل ندوک زبدان
صورت گیرد آنرا  apicalو اگر توسل تینه زبان صورت گیرد ،آنرا  laminalمی گویند.
برای نشان دادن آوا های برگشتهً ،مه چنگدک کده بده طدرف راسدت اشداره دارد ،نشدان داده مدی
شود .این ًمت برگشته بودن آوا را نشان میدهد.
واک دار )(voiced

بی واک )(voiceless

آوا های بیره ای غیر صفیری سایشی :شامل آوا های  /،/و  /،/میشوند:
واک دار )(voiced
͡d͡͡z

بی واک )(voiceless
͡͡t͡s

آوا های صفیری در جدول با با الفبای آواشناسی بین المللی ) (IPAنشان داده شدند ،ولدی ملدل مختلدف در
نوشتار ،نویسه های مختلفی را برای آنها انتخاد نموده اند ،و این شناسایی آنها را دشدوار مدی کندد .بعضدی
از این آوا ها ،در بعضدی از زبانهدا وجدود ندارندد ،و کسدانی کده بدا آواشناسدی تولیددی آشدنایی نداشدته باشدد،
شناسایی و تمایز آنها برایش مشیل خواهد بود .در ین زمان ،آوا های مشترک هم بدا نویسده هدای متفداوت
در این زبانهدا نشدان داده مدی شدوند ،و ایدن بدر مشدیل فدو مدی افزایدد .مدالً :زبدان انگلیسدی از رسدم الخدل
تین ،و روسی از رسم الخل سیریلیک (ترکیبی از الفبای تیندی و یوندانی) ،و زبانهدای پارسدی ،پشدتو ،و
بروشسیی از رسم الخل ربی پیروی می کنند .بعضی از نویسه ها در بین بعضی از زبانها هدم در گفتدار
(تلفظ) و هم در نوشتار باهم شباهت دارند ،ولی بعضی ها در نوشدتار ییدی هسدتند ،ولدی در گفتدار متفداوت
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هستند .مالً  T ،M ،Kدر زبانهای روسی و انگلیسی هم در صدا و در هم نوشدتار مشدترک هسدتند .نویسده
هایی هستند که در نوشتار ییی هستند ،ولی برای مقاصد متفاوت استفاده می شوند .مالً:
 ،X ،P ،H ،Bدر الفبای زبانهای روسی و انگلیسی در شیل ییی هستند ،ولی برای آواهای مختلف بیار
گرفته شده اند .مالً در روسی بالترتیا از آوا های /ڤ/ ،/ن/ ،/ر ،/و /خ /نمایندگی می کنند و در انگلیسدی
باالترتیا از آوا های /د/ ،/ح ،هـ/ ،/پ ،/و /ک و ،؛ گ و ز /نمایندگی می کنند.

مرور گذرا بر تاریخ الفبای روی  ،پشتو ،و بروشسی :
در سال  863میًدی دو برادر راها مسیحی بندام هدا کریدل ) (Cyrilو میتودیدو (Methodius) ،توسدل
امپراتور بیزانس به اروپای شرقی ا زام شدند تا مردمان آن دیار را به دین مسیحی د دوت کنندد .آنهدا فیدر
کردند که برای گروه زبانهای اسًوی (بلناریایی ،صربی ،اوکراینی ،روسی و  )....الفبایی را ترتیا دهند
و کتاد مقد( ،انشیل) را به این زبانها ترجمه کنند تا خوبتر به هدف تبلیغ دین شان نایل آیندد .کریدل بدا وام
گرفتن خروفی از الفبای تین قدیم ،بری ،و یونانی الفبایی را برای این زبانها ایشاد نمدود کده فعدً هدم بده
1
نام او بنام الفبای کریلی یاد می شود.
الفبای زبان پشتو هم در قرن شانزدهم میًدی توسل پیر روشان تدوین یافته ،گرچه بعضدی از نویسده هدای
آن از الفبای خوارزمی که توسل ابوریحان بیرونی ،محمد ابن موسی خوارزمی ،زمخشری (نویسنده کتاد
مقدمة ا دد) و دیگران نوشته کرده اند ،الگو برداری شده است .مدالً خدرف  /،/کده بدرای دو آوای  /،/و
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 /،/در نوشته های خوارزمی بیار رفته است، .
در سال  ،1940نصیر الدین هونزایی بدرای زبدان بروشسدیی الفبدا تددوین مدی کندد ،ولدی او از نویسده هدای
پشتو یدا آگداهی نداشدته و بددان مرجدز سدرنزده ،و یدا سدر زده و آندرا قنا دت بخدش بدرای زبدان بروشسدیی،
ندیده ،و از زبان پشتو تنهدا نویسده  / ،/را اقتبدا ،نمدوده اسدت ،کده آنهدم صددای  /،/دمشدی را میدهدد ،و بده
دددور خدددرف  ،/،/او از نویسددده /ی /بدددرای ایدددن آوای  /ts/انتخددداد نمدددوده اسدددت .هدددونزایی الفبدددای زبدددان
بروشسیی را مطابق به الفبای زبانهای اردو و سندی ترتیا داده اسدت .و فقدل هشدت خدرف دیگدر را وارد
الفبای اردو مدی کندد .ایدن هشدت خدرف بارتندد از( :از پارسدی)( ، ،از پشدتو)( ( ،از بربدری) ،ی (از
سندی با تنییر شیل «ڏ») ،ݣ (از سندی) ،ݜ ،ڇ (از سندی) ،ی (یای چهار نقطه) ،پس به دور چهدار
نقطه در با و یا در زیر خروف دد ( 4چهار هندی) را نوشته کرد.
ݜ = ݽ؛ ڇ = ݼ؛ ݷ
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Kaufman, A and Gettys, S. (2006), Russian for Dummies, Wiley Publication, Inc., Indianapolis, Indiana, pp. 17 – 18.
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Bashir, E., Hussain, S., and Anderson, D., (May 2006), Proposal to add characters needed for Khowar, Torwali,
)and Burushaski, p. 20, [Online] (Accessed: 14 Feb 2019
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باید خاطر نشان ساخت که نویسه های  / /پارسی و  /،/پشدتو از دین صددا در بروشسدیی نماینددگی نمدی
4
کنند و برای مقاصد دیگر بیار رفته اند.
در اینشاست که کسانی که با آواشناسی (فونتیک) زبان بروشسیی بلد نباشند ،این خروف را طوری کده در
پارسی و یا پشتو معمول هستند ،همان طدور تلفدظ بینندد ،و بدرای آوا هدایی کده در بروشسدیی انتخداد شدده
اند ،آن آوا را ادا کرده نتوانند .نویسندگان شننانی هم که در پاکسدتان مهداجر شدده بودندد ،بدا الفبدای سدندی و
بروشسیی آشنا می شوند ولی دقت نیرده اند که این نویسده هدا از کددام آواهدا نماینددگی مدی کنندد ،بده شدیل
چوت انداز بعضی از این نویسه ها را از زبانهای سندی و بروشسیی انتخاد نموده و وارد الفبدای شدننانی
نموده اند .از جمله نویسه های /ڐ /و /ٿ /را بدرای آوا هدای  /δ/و  /θ/انتخداد نمدوده اندد ،در خدالی کده ایدن
نویسه ها در زبان سندی هم از این آوا ها نمایندگی نمی کنند .در خالی که نصیر الدین یا این خدروف چهدار
نقطه دار به سه نقطه تقلیل داد و یا بشای تعداد نقطه ها ،از دد چهار هندی کار گرفت.
بخاطر کسا معلومات بیشتر ،من به بعضی نوشته ها و فونتیک زبان بروشسیی سر زدم و بعضی قصداید
و آهنگها را با زیر نویس بروشسدیی تطبیدق دادم ،و هدر نویسده را مطدابق بده الفبدای آواشناسدی بدین المللدی
) (IPAمقایسه نمودم.
در اثر پژوهش دریافتم که نویسه  /ی /در زبان بروشسیی از آوای  /ts/نمایندگی می کند ،نه از صدای /δ/
که بعضی از نویسنده های شننی از آن تقلید نموده اند .مالً در بارت بروشسیی زیر ببینید:
خدا ڎم تݵݽ (که به شننی چنین نوشته میشود :خدا څم تیشه = به خدا قسم ،به خدا سوگند).
در اینشا نویسه «ی» از آوای  /،/نمایندگی می کند.
در زبان سندی هم نویسه های /ڏ /و /ٿ /از آوا های  /δ/و  /θ/نمایندگی نمی کنند ،چون این آواها در زبان
سندی وجود ندارند ،و این آوا ها از آوا های  /d/دمیده /و  /t/دمیده ) (aspiratedنمایندگی می کنند.
در زبان بروشسیی ،بعد از نصیر الدین نصیر هونزایی ،اکادمی تحقیقاتی بروشسیی ) ،(BRAو همچنان
دانشمند دیگری بنام غًم الدین غًم هونزایی بطور مستقل بدا ی الفبدا و زبدان بروشسدیی بده شدیل لمدی
کار می نمایند .او کوشیده است تا الفبای نصیر الدین را ساده تر کند .مالً بشای نویسه های  /ݼ /از شیل و
5
یا نوشتار دیاگراف « ی  +ه » استفاده می کند .ی =  ،،و ی  +ه (یه) بشای  /،/دمیده.
بشای « (» ،از دیاگراف « + ،ه» استفاده می کند ،، = ( .و  + ،ه (څه ) دمیده.
بخاطری که خوانندگان سر درگم نشوند ،بطور خًصه می نویسم که در زبدان بروشسدیی ،آوا هدای  /،/و
 ،/،/و /ش/ ،/ج /هر کدام دارای دو نوع صدای جوره ای هستند که یک غیدر دمیدده اسدت و دیگدری دمیدده
است .ما در زبانهای پارسی و شننی چنین آواهای دمشی را نداریم .آوا های دمشی ) (aspiratedدر زبدان
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Qadir B. Irfan, Sharif, M., Amanullah Khan, (July 2017), Multi Language Text Editor for Burushaski and Urdu
through Unicode, Conference Paper at World Academy of Science, Engineering and Technology, 2007, published
)by: Research Gate [Online] (Accessed: 14 Feb 2019
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انگلیسی با خرف  hنشان داده میشوند ،ولی در زبدان هدای اردو و بروشسدیی ،بشدای  ،hخدرف «ه» را بدا
خروف دیگر ترکیا می کنند تا نشان دهنده خالت دمندگی باشند.
برای مقایسه آواهای صفیری در زبان های مختلف به جدول صفحه بعد مراجعه شود.
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آوا نگاری
بین المللی

توضیحات

/ts/
 /tsʰ/آوای /څ /دمش
/dz/
/s/
/z/
/tʃ/
 /tɕ/آوای /چ /دمش
/چ/
آوای
/ʈʂ/
برگشته
/چ/
آوای
/ʈʂʰ/
برگشته  -دمش
/ʃ/
/ش/
آوای
/ɕ/
دمش
/ش/
آوای
/ʂ/
برگشته
/dʒ/
 /dʑ/ʑ/آوای /ج /دمش
/ʒ/
/ج/
آوای
/dʐ/ʐ/
برگشته

جدول با را که ترتیا داده ام ،نشان میدهد که تمام آوا های صفیری بروشسدیی بدا آواهدای صدفیری زبدان
ماندارین (زبان رسدمی چدین) ،مطابقدت دارد ،بده اسدتالنای آوای  /،/کده در مانددارین ایدافی اسدت .در ایدن
اواخر برای زبان چیندی (مانددارین) الفبدایی سداخته اندد کده رسدم الخدل رومدی و یدا تیندی )(Romanized
برگرفته شده ،و این الفبا را بنام پین یین ) (Pinyinیا می کنندد .مدن الفبدای پدین یدین را بدا تمدام خصوصدیت
های آن بلدیت کامل دارم .زبانهای روسی ،انگلیسی ،پشتو و شننی بیشتر آوا هدای مشدترک دارندد .کمتدرین
شددباهت آواهددایی زبددان پارسددی دارد کدده تنهددا شددش آوای صددفیری دارد ،بدددین خدداطر آمددوختن فددونیم هددای
زبانهای چینی ،روسی ،و پشتو برای پارسی زبانان مشیل است ،و شننی زبانان بسیار به آسانی این آوا ها
را ادا کرده می توانند ،چون سیستم آوایی در زبان آنها از قبل با این نوع آوا ها آشنایی دارد.
6

کام شدگ ):(Palatalization
در بعضی از زبانها ،بعضی فونیم ها دو گونه و یا چند گونه تلفظ می شوند .اگر جایگداه تولیدد فدونیم تنییدر
کند و در معنای کلمه تنییری ایشاد نیند ،آن نوع تنییر صوتی را بنام الوفون ) (Allophoneیاد می کنندد.
مالً در وا ه های «ناش» (زردالو) و «بنگ» (چر )،زبان شننانی ،جایگداه فدونیم /ن /در ایدن وا ه هدای
در ییی دندانی است و در دیگری انفی (خیشومی) است.
اما با تنییر فونیم ،معنای کلمه کامً تنییر می کند .مالً در زبان ربی آوای /پ /و در زبدان جاپدانی آوای
/ر /وجود ندارد ،و این سبا میشود که وا ه های را اشتباه تلفظ می که سبا دگرگونی معنی می شود.
مالً :رد هدا ،فدونیم /پ /را /د /تلفدظ مدی کنندد ،مدالً ،وا ه  prayرا  brayتلفدظ مدی کنندد .ببینیدد کده در
معنی چه اتفاقی رخ میدهد .مالً اگر ربی بخواهد که به انگلیسی بگوید:
 I pray every morningمن هر صبح نماز می خوانم.
با تنییر آوای  /p/به  /b/میشود:
 I bray every morningمن هر صبح ر ر می کنم.
ببینید با تنییر یک فونیم ،معنی چقدر تنییر می کند.
و یا اگر یک جاپانی به انگلیسی بگوید:
 I ate rice at lunchمن چاشت برنج خوردم.
ولی آنها آوای /ر /را با /ل /اشتباه می گیرند و اگر دقت و صحیح تلفظ نینند ،چنین میشود:
 I ate lice at lunchمن چاشت شپش ها را خوردم.
به این خاطر تفییک هر فونیم و ادای درست آن خیلی مهم است.
در زبان روسی ،تمام همخوان های آنها به سخت و نرم تقسیم می شوند .زمانی که یک خرف را توسل کام
ادا کنند ،برای آن آوا ،بنام کامی شدگی ،نرم شدگی ) ،(palatalizationو یا ندرم ) (softگفتده میشدود .در
زبان روسی تمییز خروف سخت و نرم خیلدی مشدیل اسدت .بددین خداطر در زبدان روسدی ،بدر دًوه الفبدا،
بعضی ًوه دیگر را نیز برای آسان خوانی ابداع نمدوده اندد .مدالً نویسده ) (Ьرا کده آن نماینددگی از کددام
آوادو یا فونیم خاصی نمی کند ،و تنها نرم بودن و یدا کدامی شددگی خدرف مدا قبدل را نشدان میدهدد .در زبدان
روسی این نویسه را بنام میهگی زنهک ) (мягкий͡знакو یا « ًمت نرم» یاد می کنند .همین نرمدی و
یا سختی فونیم ها ،معنای آنها را تنییر می دهد .مالً در وا ه های روسی ،اگر به روسی بگوید:/t
«مدادر =  ،» матьو خدرف  тرا «ندرم» و یدا کدامی شدده تلفدظ بیندد ،و آندرا بده شدیل  матتلفدظ کندد ،بده
معنای «داو و دشنام» است .این کامی شدگی آوا ها در اول ،وسل و آخر وا ه های می تواند اتفا بیفتد.
در بعضی زبانها ،وا ه ها را چه بدا دمدش و چده بددون دمدش تلفدظ کنندد ،مشدیلی ایشداد نمدی شدود ،مدالً در
زبانهای انگلیسی و شننی .ولی در زبانهای دیگر دمش خیلی مهم است.
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دمش و یا دمندگ ) (Aspirationچیست؟
در زبان های اردو و بروشسیی ،تعدادی از آوا های جوره ای دمشی ) (aspiratedو غیر دمشی
) (non-aspiratedوجود دارند که فرمول مومی آنها از این قرار است ).(C + h
 Cمخفدددف  Consonantو یدددا آوا هدددای صدددامت (همخدددوان) اسدددت ،کددده بدددا  hییشدددا مدددی شدددود ،و دمدددش
) (aspirationرا نشان میدهد ،بخاطری که تلفظ  ،hدمشی است ،مالً در تلفظ وا ه انگلیسی  =( hatکًه)
که در هنگام تلفظ آن سینه می جنبد.
همخوان های انسدادی بیصدا ) (voiceless stopsمانند /پ/ ،/ت ،/و /ک /در آغاز وا ه ها ،اغلبدا دمشدی
هستند ،زیرا که آنها به همراه با فشار انفشار هوا از از طرف شش ها ،تولید مدی شدوند .مدالً در وا ه هدای
پارسی «توپ»« ،پل»« ،کام» .ولی اینگونه صدا در آخر وا ه ها و همچندان زمدانی کده در آغداز وا ه بده
شددیل ترکیبددی و یددا خوشدده ای ) (clusterمددی آینددد ،دیگددر دمشددی نمددی باشددند .مددالً در وا ه پشددتو سددپین (=
سفید) ،و یا وا ه های انگلیسی ( schoolمیتا) =( student ،شاگرد ،متعلم) .چدون ایدن ندوع صددا هدای
ترکیبی در آغاز وا ه ها در زبان پارسی وجود ندارد ،پارسی زبانان با ایافه نمونه الف میسور در آغداز
این وا ه ها ،اینها را تلفظ می کنند .مالً اینطور :اسپین ،اسیول ،استودنت .در خالی که ایدن تلفدظ نادرسدت
است.
اما ،آواهای انسدادی  /b/و  /d/در زبانهای اردو ،هندی ،سانسیریت ،و بروشسدیی ،شدیل هدای دمشدی را
هم دارند .همین شیل های دمشی هستند که آنها را با همراه خرف  hخروف نویسی ) (transliteratedمی
شوند .در زبان اردو ،این  hبه شیل « ه » بعد از خروف دیگر نوشته می شود ،اما تلفظ نمدی شدود و فقدل
نشان دهنده اینست که خروف ماقبل را نشان میدهد که باید دمشی تلفظ شوند.
مالً در وا ه اردو « کچه » ( = چیزی ،بعضی)؛ بده (چهارشنبه) ،دوده ( = شیر سمایز نوشیدنیس) ͡.آنیه
( = چشم)
مالً در وا ه « دوده » ،خرف « ه » تلفظ نمی گردد ،که « دوده» نمی شود ،بلیده آن بیصددا بدوده ،و فقدل
خرف «دال» را نشان میدهد که باید دمشی تلفظ شود .آوا های دمشی در اردو بدا نویسده (ه) نشدان داده مدی
شوند :مالً :به ،په ،ته ،جه ،ٹه ،چه ،ده ،ڈه ،ڑه ،که ،گه
خروف صفیری شننی
،
،
،
ش
ج

معادل آن در بروشسیی
در بروشسیی آوای  / /وجود ندارد
/ی/؛ ڇ (/ݼ) /دمشی
در بروشسیی آوای  /،/وجود ندارد
 /،/دمشی؛  /،/برگشته
ش دمشی؛ ݜ (ݽ) برگشته
/ج /دمشی؛  / /برگشته
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در زبان شننانی ،آواهای انسددادی ی دمشدی ) (Aspirated Fricativesو برگشدته ) (Retroflexوجدود
ندارند.
در بعضدددی از زبانهدددای دیگدددر پدددامیری ،مانندددد یزغًمدددی ،اشیاشدددمی ،وخدددی ،و کهدددوار (زبدددان چترالدددی
 ،)Khowarاین آواهای دمشی و برگشته وجود دارند .مالً در وا ۀ وخی «شهپت»  = ( / ʂapt/گرگ) ،و
یا وا ه چترالی (کهوار) «ݰپېک»  = ( / ʂapeik/نان) .در زبان شننانی این آوا به /ښ /تبدیل شده اسدت.
مالً وا ه «ݰپېک» چترالی ،در زبان شدننانی «ښدپک» اسدت .ښدپک ندانی تنیدی کده در روغدن پختده مدی
شود .و یا آردابه (خۈماڤ) را بطور رقیق با ی تابه می ریزند و آن پخته می شدود ،و ایدن مدل را تیدرار
می کند.
تمایز آوا های دمشی در دیگر زبانها ،خیلی اهمیت دارد ،و معنای کلمه در اثر دمش تنییر می خدورد .مدالً
در زبان چینی ماندارین ) ،(Mandarinاگر وا ه ) (tàoکه به معندای «کشدف کدردن» اسدت ،و اگدر همدین
آوای  /t/به صورت دمیده تلفظ شود ،معنای این کلمه کامً تنییر می خدورد .مدالً ) (tʰàoبده معندای «راه،
جاده» است .یعنی قسمی که تفییک فونیم های بدی واک  /t/و واکددار  /d/بدرای مدا آسدان اسدت ،همدین قسدم
تفییک آواهای همخوان دمیده و غیر دمیده در نزد چینی ها آسان است ،و این در شدم زبدانی )(intuition
6
آنها موجود است.

یخن فرجامین:
قسمی که مًخظه شد که معادل به آواهای صفیری زبان شننانی ،آوایی در زبدان بروشسدیی وجدود نددارد.
چون در زبان شننانی این آوا ها غیر دمشی هستند ،و در بروشسیی بر خًف این ،همآ صفیری ها دمشی
هستند .و هر آوای صفیری دمشی ،جورۀ دیگری هم دارد که برگشته هستند.
در نگارش هم مًخظه گردید که گرافیم های آنها (شیل خرفی) هم با هم همخوانی ندارند ،اگر چه ظداهرا
ییسان به نظر میرسند .قسمی که در جدول بدا نشدان داده شدد .در بروشسدیی نویسده «ی» بدرای آوای /،/
انتخاد شده است ،و نویسه « ،»،برای آوای  /،/برگشدته انتخداد شدده اسدت .نویسده « » بدرای آوای /ج/
برگشته انتخاد شده است.
دمشی
ی (این غیر دمشی است)
،
ش
ج

برگشته
ڇ (/ݼ) /این دمشی اسدت در
مقابل ی غیر دمشی
،
ݜ (ݽ)
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Goldwasser, Jake, (30 June 2016), Aspirated Consonants, [Online Youtube Video](Accessed: 15
)Feb, 2019
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خًصه سخن اینیه ،نویسندگان شننانی زبان ،که نویسه «ی» و «ٿ» را که از الفبدای سدندی و بروشسدیی
برای آوای  /δ/و  /θ/منحیث گرافیم انتخاد نموده اند ،برای مقاصدی که این نویسه ها در این زبانهدا بیدار
رفته اند ،اطً ی نداشته ،و فقل به شیل چوت انداز آنرا انتخاد نموده و وارد الفبدای زبدان شدننانی نمدوده
اند .به نظر من ،وارد کردن چنین خروفی در الفبدای شدننانی یدرور نیسدت ،و ایدن آنقددر مشدیل جددی هدم
نیست ،و می توان این مشیل را با همان نویسه هاد ربی «ذ» و «ث» رفز نمود.
د یلی که چرا نویسه های «ذ» و «ث» کفایت کننده هستند ،زمدانی دیگدری میخواهدد تدا آندرا در یدک مقالده
جداگانه بنویسم.
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