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 چکیده
گفتیار  فارسیی    ۀبه بررسی ساخت آهنگ گفتار فارسیی در پیکیر   ،بنیادرهبراساس تحلیل پیک ،در این پژوهش

ها  دسیتور  را مایاه ه و   ها  محتوایی مختلف و واژهرفتار آهنگی واژه ،نخستدات کوچک پرداختیم. فارس

اغلیب بی ون    ،هیا  دسیتور   و واژه تکیۀ زیروبمیاغلب با  ،ها  محتواییواژهنتایج ناان داد که تحلیل کردیم. 

 آنهیا  بر الگیو  تییییرات زیروبمیی ییا سیاخت نیواختی       هادستور  واژه ۀقولشون  اما مزیروبمی تولی  می ۀتکی

در ساخت آهنگ گفتار فارسیی نایان داد    L*+Hو  H*زیروبمی  ۀبررسی الگو  توزیع دو تکی نیست. ثیرگذارأت

تکییۀ  شیون  و  تولیی  میی   L*+Hیک تکیۀ زیروبمی خییاان بیا سیاخت نیواختی     ا ب ها  فارسیکه تمامی واژه

هیم فقیز زمیانی کیه شیرایز      آن ،دشیو ها با تکیۀ آغاز  ظیاهر میی  تنها در منحنی زیروبمی واژه  H*زیروبمی 

بنی    زمانهمچنین ناان داد که تحقیق . نتایج آغاز  فراهم نباش  L ا  الزم برا  تظاهر آوایی نواختزنجیره

هیا  ایاو    ین صیورت کیه در واژه   ب ،ستهابست در واژهواژه نبودیا  بودوابسته به  تکیۀ زیروبمی H ۀوقوع قل

هیا  فاقی    شیود، ولیی در واژه  بیر واقیع میی   آواییی  هجیا  تکییه    ۀبع  از زنجیر ورد دیرکرد دا H ۀبست، قلواژه

 .  گیردبر قرار میهجا  تکیه زنجیرۀ آواییدیرکرد  ن ارد و در مح ودۀ   Hبست،واژه
 

 ها  دستور ، تکیۀ زیروبمی، ساخت نواختیها  محتوایی، واژهآهنگ، واژه واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

ک پیکرۀ طبیعیی  بنیاد به بررسی ساخت آهنگ گفتار فارسی در یمطالعۀ پیکره، با پژوهشاین 

در محییز   شی ه تهییه  هیا  اغلیب بیر داده   ،هپردازد. مطالعدات( میگفتار فارسی )پیکرۀ فارس

 انی   هیا  گفتیار  طبیعیی    بر آهنگ جمالت فارسی در پیکیره  و پژوهشبوده  آزمایاگاهی

هیا  محتیوایی   هیا  مختلیف واژه  است. ه ف اصلی بررسی الگو  تیییرات آهنگی مقولیه دهبو

 ...هیا  دسیتور  شیامل ایروف ا،یافه، ،یمیرها و       و واژه ...،ها و ها، فعلها، صفتسمشامل ا

 ۀاصلی پژوهش آن است کیه تیا چیه انی ازه الگوهیا  آهنگیی مطیرش در پیایین         ۀلأاست. مس

هیا  طبیعیی گفتیار فارسیی مطابقیت      ها در پیکرهتحقیقات آهنگ فارسی با رفتار آهنگی واژه

 کنیم:تر بیان میجائیال ؤس دو باله را أدارن . این مس

ها  فارسیی چگونیه   واژگانی واژه ۀبا توجه به الگو  تکی H*و   L+H*توزیع تکیۀ زیروبمی  -    

 است؟

 ؟دگذارمی ثیرأت بر الگو  تیییرات زیروبمی یا ساخت نواختی آنها هاواژهدستور   ۀمقولیا آ -     

 ۀ. سیس،، پیایین  آی   عرو،ی آهنگ میخودواا ۀابت ا مبانی نظر  تحقیق با عنوان نظری

شیود.  روش انجام پژوهش تو،یی  داده میی   ،شود. بع  از آنمطالعات آهنگ فارسی بررسی می

هیا  مطالعیات   د و در پاییان نتیایج بیا یافتیه    شوها  ه ف تحقیق تحلیل میداده ،در گام بع 

   شود.میاان مطابقت آنها بحث می ۀپیاین آهنگ فارسی مقایسه و دربار

 
 خودواحد عروضی ۀآهنگ در نظری -2

، متاکل از تع اد  روی اد زیروبمی  است که 1ساخت آهنگ گفتار در نظریۀ خودواا  عرو،ی

ترین رویی ادها  سیاخت آهنیگ    ا   گفتار انطباق دارن . مهمبا نقاطی خاص بر ساخت زنجیره

اهیا  برجسیته در سیاخت    بیا هج  تکیۀ زیروبمی . ان2ها  مرز گفتار، تکیۀ زیروبمی و نواخت

ها  مرز  با مرز واا ها  نوایی انطباق دارنی . بیا توجیه بیه وقیوع تکییۀ       ا  و نواختزنجیره

، ایین  (1)ا  گفتیار ها  مرز  در نواای نسیبتا  مایخد در سیاخت زنجییره    زیروبمی و نواخت

   .(426: 2003، 1و مِنِن 5، ل 4آروانتی)شون  نامی ه می 6روی ادها، اه اف نواختی

                                                           
1. Auto-segmental metrical phonology 

2. edge tones 

3. tonal targets 

4. Arvaniti 

5. Ladd 
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خودواا  عرو،ی، قائل به وجود شش نوع تکیۀ زیروبمیی  متی اول در سیاخت آهنیگ      ۀنظری
. از بییین اییین H*، L*،L+H* ،L*+H ،H+L* ،H*+Lنیی  از اهییا عبییارتزبییان اسییت. اییین تکیییه

 H*+L و *L+H* ،L*+H ،H+L ۀنواختی و چهار تکیی تک *Lو  *H ۀها  زیروبمی، دو تکیتکیه

( ییا  Hا  است که تنهیا از ییک نواخیت بیاال )    نواختی، تکیهیروبمی تکدونواختی هستن . تکیۀ ز
ا  است که از ترکییب متیوالی ییک    شود، اما تکیۀ زیروبمی دونواختی تکیه( ساخته میLپایین )

)لی ،   ترتیب در کنار هیم آمی ن آنهیا   شود، صرف نظر از نواخت باال و یک نواخت پایین ساخته می

را توصییف   2ا هیا  تکییه  هیا ییا گیروه   بیر  واژ خت نواختی  هجا  تکیه. این الگوها، سا(35: 2002
مراتبی آهنگ گفتار است کیه از  واا  آهنگی میانی در ساخت سلسله ا  یککنن . گروه تکیهمی

تر است. ایین  کوچک - کامل است ۀکه معموال  متناظر با یک جمل - تر و از گروه آهنگواژه بارگ
گیرد. به عیالوه، معمیوال    ترین هجا  گروه قرار میبمی است که بر قو گروه اامل یک تکیۀ زیرو

هیا   گیروه  باگیرد تا مرز این گروه را الیه سمت راست گروه، یک نواخت کنار  قرار میدر منتهی
 .(252: 1823، 4یرهامبرتو پی 6)بکمنا  دیگر متمایا کن  تکیه

بیر  واژه ییا   نطباق نواخت با هجا  تکییه خودواا  عرو،ی به مفهوم ا ۀناان ستاره در نظری
بر ییک واژه در سیاخت آهنیگ گفتیار بیه      *L وقوع تکیۀ زیروبمی ،ا  است. بنابراینگروه تکیه

: 1820یرهیامبرت،  )پیی شیود  بر  آن واژه با نواخت پایین تولی  میی معنا  آن است که هجا  تکیه

بیر آن واژه بیه    *Hع تکییۀ زیروبمیی  وقیو  ،و برعک، (28: 2004هیافن،  ؛ گوسن102: 2002ل ،  ؛24
هیا  زیروبمیی   . در تکییه (2)شیود بر  آن با نواخت باال تولی  میی معنا  آن است که هجا  تکیه

بر  واژه انطباق دارد و نواخت بی ون سیتاره بیا کمیی     دار، با هجا  تکیهدونواختی، نواخت ستاره
دار واقیع  ره قبیل از نواخیت سیتاره   شود. اگر نواخت ب ون ستافاصله قبل یا بع  از آن ظاهر می

شیود.  گفتیه میی   3قرار گیرد به آن نواخیت دنبالیه  آن و اگر بع  از  ،5شود، به آن نواخت پیارو
، L+H، ماننی   Hو  Lهیا   دونواختی شامل تیوالی نواخیت   تکیۀ زیروبمیدر یک  ،براین اساس
متفیاوت وجیود دارد: یکیی    بر، دو الگو  نیواختی  ها با هجا  تکیهانطباق نواخت ۀبسته به نحو

L+H* ، که در آنH بر واژه است و منطبق بر هجا  تکیهL   به صورت یک نواخت پیارو قبیل
بیه   Hبیر اسیت و   منطبیق بیر هجیا  تکییه     Lکه در آن  ،L*+Hگیرد و دیگر  از آن قرار می

 .(21: 1820یرهامبرت، )پیشود صورت یک نواخت دنباله بع  از آن واقع می
                                                                                                                                              
1. Mennen 
2. Accentual phrases 
3. Beckman 
4. Pierrhumbert 
5. leading tone 
6. trailing tone 
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شیون : گیروه   شان در گروه آهنگ به دو دسته تقسیم میا  بر اسب جایگاهکیهها  تگروه
هسیته، در   تکیۀ زیروبمیها  زبانی، . در اغلب نظام2هستها  پیشو گروه تکیه 1ا  هستهتکیه

گروه آهنگ است و تکیه)ها ( زیروبمیی   تکیۀ زیروبمیگفتار، آخرین ناان یک پارهخوانش بی

 ،هسیته  تکییۀ زیروبمیی  ها در برخی زبان ،اینوجود با  ،ن اهستهپیش روبمیتکیۀ زیقبل از آن، 
 .  (55: 2002؛ ل ، 33: 1820یرهامبرت، )پیگیرد لاوما  در جایگاه پایانی گروه آهنگ قرار نمی

ا  بن   وقوع آنها نسبت بیه سیاخت زنجییره   ها پای ار  زمانمعیار اصلی شناسایی نواخت
بن   آن، مستقل از عوامیل آواییی و نیوایی،    ا  از منحنی که زمانقطه، هر نبراین اساساست. 

 . (31: 2002)ل ، شود منظم و پای ار باش ، یک ه ف نواختی محسوب می

 

 پیشینۀ مطالعات آهنگ فارسی -3
آهنگ فارسی قائل به وجود دو نوع تکیۀ زیروبمی در سیاخت آهنیگ گفتیار     ۀپژوهاگران اوز

خیاان با شییب  تکیۀ اول . *Hتکیۀ تک نواختی  ؛L+Hب  دونواختی  فارسی هستن : تکیۀ مرک

( و در هجا  بعی   Lخیا یا نواخت بر شروع )درّهتن  است که همامان با آغاز هجا  تکیه نسبتا 

یاب . این تکیه در اغلب مطالعات فارسی ماننی   ( پایان میHخیا یا نواخت بر )قلهاز هجا  تکیه

بازنویسیی   *L+Hبه صورت  (2008 و 2003)و سادات تهرانی  (2006)ی ، ماهجان(1624)اسالمی 

هیا  محتیوایی بیا تکییۀ     برا  بازنویسی ساخت نواختی  واژه *L+Hاست. تکیۀ دونواختی  ش ه

هسیته،  ا  پییش شود. در گروه تکیهها  وابسته به آن استفاده میبستغیرآغاز  همراه با واژه

کیه مؤیی  میرز     -Hا  به صورت یک گسیترۀ نیواختی   گروه تکیه خیا تا مرز پایانینقطۀ پایانی

هسیته شیامل   ا  پییش ساخت نواختی گروه تکییه  ،یاب . بنابراینا  است، تظاهر میگروه تکیه

اسیت. تکییۀ    -Hو یک نواخت مرز  به صورت  *L+H دونواختی به صورت  تکیۀ زیروبمییک 

 *L+Hمرکیب دونیواختی بیه صیورت      ۀهسته ییک تکیی  زیروبمی هسته نیا همانن  تکیۀ پیش

 -Lهسته، ییک نواخیت پیایین، یعنیی     ا  پیشاست. اما نواخت کنار  آن، برخالف گروه تکیه

  .  (34: 1686)صادقی، شود است که تا مرز پایانی گروه آهنگ گسترده می

هجایی ییا  تک  هااست که برا  بازنویسی نوایی واژه *Hتک نواختی  ،تکیۀ زیروبمی دیگر

، «شینون  میی »، «مییا »شیان )ملیل   ها  وابسیته بستهجایی با تکیۀ آغاز  همراه با واژهچن 

. (535: 2013؛ صیادقی،  85: 2003؛ سیادات تهرانیی،   44: 1624)اسیالمی،  شیود  ( استفاده میی «پولش»

                                                           
1. Nuclear pitch accent 

2. Pre-nuclear pitch accent 
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در  *Hنیواختی   معتقی  اسیت کیه تکییۀ زیروبمیی تیک       (203: 2008؛ 85: 2003)سادات تهرانی 

و   *L+Hزیرا تقابل دو تکیۀ زیروبمیی   ،است *L+Hکیۀ زیروبمی دونواختی ت گونۀاقیقت واج

H*  هیا   اسیت کیه واژه  مایادهن ه نیست. و  اسیت الل کیرده  شناسی آهنگ فارسی تدر واج

هستن  و  L فاق  فضا  آوایی الزم برا  تظاهر نواخت ،هجایی یا چن هجایی با تکیۀ آغاز تک

( بی ون خییا آغیاز  تولیی      Hتنها بیا ییک نواخیت بیاال )     هااژهوبر این تکیههجا   ،در نتیجه

اعم از با تکیۀ غیرآغاز  و با تکیۀ آغیاز    ،ها  فارسیاز نظر و ، تمامی واژه ،شود. بنابراینمی

هیا بیا   شون ، ولی در واژهتوصیف می *L+Hدر سط  واجی به صورت تکیۀ زیروبمی دونواختی 

گونیۀ آهنگیی   به صورت واج *L+Hایی الزم، تکیۀ زیروبمی فضا  آونبود تکیۀ آغاز ، به علت 

H*  که فاق  نواختL یاب .  آغاز  است، تظاهر می 

در  -هیا بیا تکییۀ غیرآغیاز     در واژه - *L+Hتکییۀ زیروبمیی    زمینۀنکتۀ مهم دیگر  که در 

: 2008، سیادات تهرانیی  )زیروبمی است  1ۀبرخی مطالعات به آن اشاره ش ه، روی اد آهنگی دیرکرد قل

، 2هیافن خان و گوسین جنزاده، بی؛ ابوالحسنی33: 1682زاده، خان و ابوالحسنیجن؛ بی522: 2013؛ صادقی، 223

 ین بیی *L+H . دیرکییرد قلییه در تکیییۀ زیروبمییی  دونییواختی (23: 1682خییان، جیین؛ بییی1680: 2012

 گیرد.  آن قرار از  بر واژه، بر هجا  بع جا  تکیهواقع ش ن بر هبه جا   Hمعناست که قلۀ 

تأثیر تأکی  یا کانون اطالعیی نییا بیر آهنیگ گفتیار در برخیی تحقیقیات فارسیی بررسیی          

تولیی   نایان داده کیه دامنیۀ زیروبمیی  سیازه        ی( در آزمایا2008تهرانی )است. ساداتهش 

تیر اسیت. و    طیور معنیادار  گسیترده   هسته و هسته بیه یۀ زیروبمی  پیشبه تک کانونی نسبت

تکییۀ   با ،لحاظ گفتمانیتق  است که تکیۀ زیروبمی  سازۀ کانونی چه به لحاظ نوایی و چه به مع

شناسیی آهنیگ   رو، این نوع تکیه بای  در واجاینهسته و هسته متفاوت است و اززیروبمی پیش

صیورت  سیاخت نیواختی  سیازۀ کیانونی را بیه      ا  متمایا رماگذار  شیود. و   فارسی به شیوه

L+^H*L-  هسیته  تکیۀ زیروبمی پییش  بامتفاوت(L+H*H- )  و هسیته(L+H*L-)   بازنویسیی

 در این تکیه ناظر بر ارتفاع ا،افی  قلۀ زیروبمی اسیت. طیاهر    ^نواختی ناانۀ پیش است.کرده

هیا   نییا در آزمیایش   (2012)هیافن  خان و گوسنجنزاده، بیو ابوالحسنی (2012)اردلی و شو 

سترش معنادار دامنیۀ  یک سازه در زبان فارسی باعث گ که وقوع کانون بر ان اان دادهمتفاوت ن

طیور  هیا  پی، از کیانون بیه    شود و در مقابیل دامنیۀ زیروبمیی سیازه    آن سازه می زیروبمی بر

 شود.  تر میکوچکگیر  چام
                                                           
1. peak delay 

2. Gussenhoven 
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آنچیه   ها  زیروبمی  دونواختی،اعطا  ناان ستاره به نواخت در ساخت نواختی تکیه رۀبادر

بیر  هجیا  تکییه   زنجیرۀ آواییبر است. نواختی که با دارد، انطباق نواخت با هجا  تکیه اهمیت

. (426: 2003 ؛ آروانتی، ل  و مِینِن، 31: 2002)ل ، گردد دار فرض میانطباق پای ار دارد، نواخت ستاره

سیته  ب Hبر ترادف دارد ولیی  همواره با )آغازه( هجا  تکیه Lنواخت  کهناان داد  مامااه ات 

بیراین  شیود.  آن واقیع میی  بر یا هجا  بع  از بست در یک واژه بر هجا  تکیهواژهبود و نبود به 

ها  نیوایی مختلیف   بر در بافتبا زنجیرۀ آوایی  هجا  تکیه Lاالی که ترادف نواخت ، دراساس

بیر سیاخت    Hا ، متییر است، یعنی محل دقیق وقیوع  با ساخت زنجیره Hپای ار است، ترادف 

، این، نگارن گانکن . بنابربست در آن واژه تیییر میواژه بود و نبودا  یک واژه، بسته به جیرهزن

بنی    در مقابل ناپای ار  زمان Lبن   وقوع نواخت ها  مبنی بر پای ار  زماناساس بررسیبر

تکییۀ  بیا سیاخت نیواختی     L*+H، معتق نی  الگیو  توصییفی    (2-5بخش  نک.) Hوقوع نواخت 

دونیواختی فارسیی را    تکیۀ زیروبمیی  ،رواینزدر زبان فارسی مطابقت بیاتر  دارد و ا یزیروبم

 .  ان بازنویسی کرده L*+Hبه صورت 
 

 شناسیروش -4

دسیتور  فارسیی   ها  محتوایی و ها  تحقیق، واژهتحلیلی است. داده-روش تحقیق، توصیفی 

 ۀگفتیار از پیکیر  پاره 104. (6)ج ش ن دات استخراتصادفی از پیکرۀ گفتار  فارسکه  ان گفتار 

خبر  گویاوران فارسیی بیا لهجیۀ تهرانیی      ۀمامی جمالت سادکه ت دات استخراج ش ن فارس

هیا،  تحلییل آهنگیی داده  را  گفتارهیا بی  ها  محتوایی و دستور  در این پارهبودن . تمامی واژه

ها  ها، قی ها و فعلصفت ها،این پژوهش اسم ها  محتواییدهی ش ن . واژهتقطیع و برچسب

ها  ربطی بودن . بیا توجیه بیه پیایینۀ     ها  دستور  ،میرها، اروف ا،افه و فعلو واژه ،پویا

مااه ات اولیۀ نگارن گان، معیارها و مالاظات ذیل برا  انتخیاب   نیامطالعات آهنگ فارسی و 

 ها رعایت گردی :و تحلیل داده

ها  محتوایی به علیت الگیو  زیروبمیی    یا در واژهها  پوها  ملبت و منفی  فعل( صورت1

 ج ا تحلیل ش ن . ،متفاوت

هیا   هجیایی و دوهجیایی در واژه  ل ربطی و اروف ا،افۀ تیک افعاها  ملبت و منفی ( صورت2

 .ش ن ها  ج اگانه تحلیل در گروه ،با توجه به تفاوت در الگو  تیییرات زیروبمی ،دستور 

بیا توجیه    ،حتوایی و دستور  مطابق پیاینۀ مطالعات آهنگ فارسیاعم از م ،ها( تمامی واژه6
 .مطالعه ش آغاز  بودن به دو دسته تقسیم و الگو  زیروبمی آنها مجاا آغاز  و غیر ۀبه تکی
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بیر   ( معیار  وجود تکیۀ زیروبمی در یک واژه، اضور یک خیا یا نواخت باال بر هجا  تکییه 4
( و بیاال  Lدر صورت وجود خیا شامل یک نواخت پیایین )  ،بآن در نظر گرفته ش . به این ترتی

(Hبر هجا  تکیه ) بر  یک واژه، ساخت نواختی واژه به صورتL*+H  وجیود ییک    و در صیورت
توصییف    *Hبر، ساخت نواختی واژه به صیورت بر هجا  تکیه( Lۀ آغاز  )نواخت باال ب ون در

 .(4)گردی 
بسیت از  هیا  فاقی  واژه  بست و واژهها  ااو  واژهه( با توجه به رفتار آهنگی متفاوت واژ5

 ها  ج اگانه بررسی ش ن .ها در گروهنظر دیرکرد قلۀ هجا، این واژه
 (2010، 6و وینینیک  2)بورزمیا  62/2/5، وییرایش  1افیاار پ یر ت  ها از نرمبرا  تحلیل آهنگی داده

 ،هیا ا ، تمام تحلیلخت زنجیرهها بر سابن   وقوع نواختاستفاده ش . با توجه به اهمیت زمان
ها  ه ف از نظر دریافت نگاشت انجام ش . تمامی واژههمامان بر منحنی فرکان، پایه و طیف

در صیورت   - *L+Hو  *Hها  زیروبمیی  یا ع م دریافت تکیۀ زیروبمی و همچنین توزیع تکیه
اس فراوانیی وقیوع    اسی هیا، بر آهنگیی داده ن . نتایج تحلییل  ش تحلیل  - دریافت تکیۀ زیروبمی

ها  مختلف با پیاینۀ مطالعات آهنیگ  در بخش هادرص  فراوانی وقوع( بیان ش . یافته)نسبی 
 فارسی تطبیق داده ش  و دربارۀ مطابقت آنها بحث ش .         

 
 هاتحلیل داده -5

 ها  رابطۀ آهنگ و مقولۀ دستوری واژه -5-1

هیا  تحقیق را به تفکییک مقولیۀ دسیتور  واژه    ها  محتوایی و دستور  ابت ا فراوانی وقوع واژه
 بررسی کردیم.   تکیۀ زیروبمیبود و نبود ها را از نظر سس، ساخت نوایی این واژه ،محاسبه
 ها  محتوایی )سمت چی(( و دسیتور  )سیمت راسیت( پیکیرۀ     فروانی وقوع واژه 1 شکل

در بیین  که  شوده ه میده . مااها ناان میگفتار  تحقیق را به تفکیک مقولۀ دستور  واژه
ها  پوییا   ( و کمترین مربوط به فعل%53بیاترین فراوانی مربوط به اسم )ها  محتوایی واژه

( %13.3هیا  پوییا  منفیی )   بیاترین فراوانی مربوط به فعیل  ،بع  از اسم ( است.%2.5ملبت )
هیا   ین واژهدر بی  اسیت. ( %10.3قی  ) و (%12.8صفت )مربوط به است و بع  از آن به ترتیب، 
پی، از ایروف ا،یافه، ،یمیرها و     را دارد. بیاترین فراوانیی   %68.3دستور ، اروف ا،افه با 

در سط  بع   قیرار دارنی . کمتیرین فروانیی در بیین       %23.5ها  ربطی  منفی با فراوانی فعل
 .است (%5.1)ها  ربطی  ملبت ها  دستور ، مربوط به فعلواژه

                                                           
1. Praat 
2. Boersma 
3. Weenink 
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هیا را  ها  محتوایی و دستور ، ساخت نوایی ایین واژه نواع واژهپ، از تعیین فراوانی وقوع ا

هیا  فراوانیی وقیوع واژه   2شیکل  از ایث دریافت یا ع م دریافت تکیۀ زیروبمی بررسی کیردیم.  

دهی .  ناان می را در پیکرۀ گفتار  تحقیقآن زیروبمی و فاق   تکیۀااو   دستور  محتوایی و 

بیه طیور    ،هیا  محتیوایی  ایاو  تکییۀ زیروبمیی     ژهدهی  کیه فراوانیی وا   این شکل ناان میی 

 هیا  اکلیر واژه  ،بیاتر است. براساس نتایج تکیۀ زیروبمیها  محتوایی  فاق  از واژهگیر  چام

( و تنهیا تعی اد   %83.5، تکیۀ زیروبمی دریافت کردنی  ) ش همحتوایی در پیکرۀ گفتار  مطالعه

ه سرعت تولی  گوین ه، وقوع کیانون اطالعیی    جملاز -( به دالیل مختلف %2.5مع ود  از آنها )

هیا  دسیتور ،   فاق  تکیۀ زیروبمی بودنی . در مقابیل، واژه   -... ها  قبل و مح ود بر رو  واژه

 (.%22بودن  ) تکیۀ زیروبمیها  محتوایی، در اغلب موارد، فاق  برخالف واژه
 

  
سمت راست( در پیکرۀ گفتار  ها  محتوایی )سمت چ(( و دستور  )فروانی وقوع واژه -1شکل 

 هاتحقیق به تفکیک مقولۀ دستور  واژه
 

  
)سمت چ(( و دستور   )سمت راست( ااو  تکیۀ زیروبمی  محتوایی ها  فراوانی وقوع واژه -2شکل 

 در پیکرۀ گفتار  تحقیق آنو فاق  
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یک مقولیۀ  را به تفکآن زیروبمی و فاق   تکیۀها  محتوایی ااو  فراوانی وقوع واژه 6شکل

هیا  پوییا   هیا، فعیل  کیه اسیم  یابیم درمیروشنی این شکل بهبا ده . ها ناان میدستور   واژه

طیور  انی . بیه  زیروبمیی دریافیت کیرده    تکییۀ ها و قی ها در اغلب میوارد  )ملبت و منفی(، صفت

هیا  پوییا    فعیل  %100ها  پویا  ملبیت،  فعل %86 ،هاصفت %100ها، اسم %83ماخد، 

 زیروبمی بودن .     تکیۀااو  ش ه مطالعهقی ها در پیکرۀ گفتار   %83منفی و 

را به تفکیک مقولیۀ  آن زیروبمی و فاق   تکیۀها  دستور   ااو  فراوانی وقوع واژه 4شکل 

هیا  دسیتور ، ،یمیرها    واژه دره بینییم کی  میی ده . در این شیکل  ها ناان میدستور  واژه

معموال  تکییۀ زیروبمیی    ،(%0هجایی )اروف ا،افۀ یک ( و%0ها  ربطی ملبت )(، فعل13.6%)

( %100هیا  ربطیی منفیی )   ( و فعیل %80.3کنن ، ولی اروف ا،افۀ چن هجایی )دریافت نمی

 شون .اغلب با تکیۀ زیروبمی تولی  می
 
 

  

 آن به تفکیک مقولۀ دستور ها  محتوایی  ااو  تکیۀ زیروبمی و فاق  فراوانی وقوع واژه -6شکل 
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 به تفکیک مقولۀ دستور  آن ها  دستور   ااو  تکیۀ زیروبمی و فاق  فراوانی وقوع واژه -4شکل 
 

 ها با تکیۀ غیرآغازیتکیۀ زیروبمی واژه -5-2
هیا بیا تکییۀ غیرآغیاز  و آغیاز  تمیایا گذاشیته        بیین واژه  ،در پیاینۀ مطالعات آهنگ فارسی

، بیراین اسیاس  هیا متفیاوت اسیت.    ایین واژه شناسان معتق ن  ساخت نواختی زیرا واج ،شودمی

 ج اگانه بررسی کردیم.  با تکیۀ غیرآغاز  و آغاز  را  هاالگو  نواختی تکیۀ زیروبمی واژه

هیا  پردازیم. در بین واژهها با تکیه غیرآغاز  میدر این بخش به بررسی ساخت نواختی واژه

بست بودن . بررسیی الگیو  تییییرات    فاق  واژه %31بست و ااو  واژه %28با تکیۀ غیرآغاز ، 

تقریبا  در تمیامی میوارد بیه صیورت      ،هاآغاز  ناان داد که این واژهها با تکیۀ غیرزیروبمی واژه

  Hه بن   وقوع قلی شون  اما زمانتولی  می L*+Hیک تکیۀ زیروبمی خیاان با ساخت نواختی 

ین  بی  ،بسیت متفیاوت اسیت   واژهو نبود  بودبه ها بستهبر  این واژهتکیۀ زیروبمی بر هجا  تکیه

نبیودن  فراوانیی( و در   %22بسیت بیا دیرکیرد قلیه )    واژه بیودن ها در صورت صورت که این واژه
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تکیۀ زیروبمیی   Lاالی که نواخت درشون . می فراوانی( قله تولی  %82بست ب ون دیرکرد )واژه

L*+H فراوانیی(   %100بست، همیواره ) واژه نبودیا  بودنظر از ها با تکیه غیرآغاز  صرفدر واژه

 H،غیاز  آبست با تکیه غیرها  ااو  واژه، در واژهبراین اساسگیرد. بر قرار میبر هجا  تکیه

بسیت بیا   هیا  فاقی  واژه  شیود، ولیی در واژه  بر واقع میبع  از زنجیرۀ آوایی  هجا  تکیهمعموال  

هجیا    زنجییرۀ آواییی  و در محی ودۀ   رددر اغلب موارد دیرکیرد نی ا    Hا ،همین الگو  تکیه

بسیت بی ون   واژه نبیود یا  بودها همواره صرف نظر از در این واژه Lنواخت  گیرد.بر قرار میتکیه

بر  L، با توجه به پای ار  وقوع نواخت براین اساسشود. بر واقع میدیرکرد بر رو  هجا  تکیه

کیه معییار   و همچنین با توجه به  آن H بن   وقوع نواختبر و تیییرپذیر بودن زمانهجا  تکیه

بیر واژه  ناان ستاره به یک نواخت، انطباق پای ار آن نواخت با هجیا  تکییه  اصلی برا  اعطا  

توصییف معتبرتیر  از سیاخت نیواختی      *L+Hنسبت بیه   L*+Hرس  الگو  نظر می، بهاست

 میا   و بیه همیین دلییل    دهدست میتکیه غیرآغاز  در زبان فارسی به ها باواژه تکیۀ زیروبمی

 .  ایمبازنویسی کرده L*+Hصورت ها را بهاین واژه تکیۀ زیروبمی

هیا  نحیو  واژه  -مااه ات همچنین ناان داد که این الگو  نوایی مستقل از مقوله صرفی 

 ها و قی ها صادق است.ها، صفتها  دستور  مانن  اسمتمامی مقوله ۀاست و دربار

  «ظییاهرش کهنییه ،ییمیرش را لییو داد»هییا  که متنییی جملییهشییب 2و  3، 3، 5هییا  شییکل

 (5،) «ِق کیییردنیییوش از دسیییتِ پسیییرش د» 

 (3 ،)«     مییرپ پییی ا شیی  امییا گییاو فییرار کییرد» 

 (3 و )«    زود جنبییی  امییا بعیی  زمییین

. شیبکه متنیی    (5)دهی  را ناان میی  (2 ) «خورد

ا  است. در هیر  هنگ و الیۀ عناصر  زنجیرهآالیۀ منحنی  ،واییآها شامل  سه الیۀ سیگنال  شکل

-بر در هر واژه بیا خیز  ها از یک یگر با خز ممت  و مرز آوایی هجا  تکیهمرز آوایی واژه ،شکل

( دارا  3در ) «پسیرش » ( و5در ) «،یمیرش » و  «ظیاهرش »ها  ان . واژهچین ماخد ش ه

و  (3در ) «فیرار کیرد  »و  «پیی ا شی   »هیا  )مرکیب(   بسیت و واژه تکیۀ غیرآغاز  و ااو  واژه

 بست هستن .  ( دارا  تکیۀ غیرآغاز  و فاق  واژه2در ) «زمین خورد»و  «جنبی »
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هیا در نظیر بگییریم. در تمیامی     را در این شیکل  تکیۀ غیرآغاز بست با ها  ااو  واژهواژه

، واقیع در ابتی ا    F0بست خیا  وجود دارد که نقطۀ آغاز  آن، یعنی درّۀ ها  ااو  واژهواژه

تیر واکیه   طور ماخدبه -اقع در هجا  ، وF0همخوان آغاز  واژه و نقطۀ پایانی آن، یعنی قلۀ 

هیر دو نقطیۀ     و در دو واژۀ بیر اسیت.   بع  از هجیا  تکییه   -هجا  

ن . در هر دو واژه، اکامال  ماخد F0آغاز  و پایانی خیا با توجه به پیوستگی منحنی تیییرات 

 در و آغیاز   «ظیاهرش »در بر )آغاز ، منطبق بر آغاز هجا  تکیهLآغاز خیا، یعنی نواخت 

واکیۀ واژه  -بیر  ق بر واکۀ بع  از هجیا  تکییه  ، منطبH( و پایان خیا، یعنی نواخت «،میرش»

است. ت اوم نواخت باال بع  از قلیۀ تکییۀ زیروبمیی در هیر دو      - در هر دو واژه بست، یعنی 
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چن  همخوان سایای هاست، هردر ساخت نواختی این واژه -Hواژه مؤی  اضور نواخت کنار  

اسیت.  ر نیاقد ایین نواخیت شی ه    نحنیی و تظیاه  هیا باعیث پیارگی م   در پاییان واژه  بیوا  

   بیر  واژه، یعنیی   نیا ااو  یک تکیۀ زیروبمی بر هجیا  تکییه   .محیل  اسیت

به علت پارگی ناشیی  /، ، مانن  برتکیه، در ابت ا  هجا  این تکیه L دقیق وقوع نواختِ

 Hن  نواخیت  این تکیۀ زیروبمی همان Hچن ان ماخد نیست. نواخت  وا  همخوان بیاز 

تکییه در مح ودۀ زنجیرۀ آوایی هجیا     و  ، تکیۀ زیروبمی 

یۀ زیروبمیی نییا   این تک Hقلۀ  ،است. بنابراینهجا  بع  از آن واقع ش هبر بلکه قرار نگرفته  بر

لیت  بیه ع  -Hکنیار   نواخت  / و که در دو واژۀ دیرکرد دارد. نکتۀ دیگر آن

تکیۀ زیروبمی و مرز پایانی واژه و همچنین بیوا  بیودن همخیوان    Hفاصلۀ بسیار کم بین قلۀ 

  پایانی، تظاهر آوایی ن ارد.  

و  (3در ) «فیرار کیرد  »و  «پیی ا شی   »بست با تکیۀ غیرآغاز  ، یعنی ها  فاق  واژهاال واژه

و   دو فعییل مرکییب( را در نظییر بگیییریم. 2در ) «زمییین خییورد»و  «جنبییی »

         به ترتییب در گیروه آهنیگ اول و دوم، ایاو  ییک تکییۀ زیروبمییL*+H 

و   در بر همکردِ غیرفعلی  فعیل مرکیب )هجیا     هستن  که بر هجا  تکیه

ایین تکییه، منطبیق بیر ابتی ا        Lاست. نواخت واقع ش ه (در  هجا  

آن منطبیق بیر    H( و نواخیت  در  و  در  بیر )همخیوان   ههمخوان هجا  تکی

 ( است. در فعل مرکب  و   در  بر )واکه انتها  واکۀ هجا  تکیه

واژه  ( عضیو غیرفعلیی    ) بیر تکییه بر رو  هجیا    L*+Hنیا یک تکیۀ زیروبمی به صورت 

() نواخت قرار گرفته که  Lبر این تکیه منطبق بر ابت ا  همخوان هجا  تکیه() و 

و واکیه   میرز بیین همخیوان    منطبق بر انتها  واکه یا ابت ا  همخوان پایانی )آن  Hنواخت 

  در )  .این هجاست 

تکییۀ  اسیت، زییرا    -Lبه صورت  و  نواخت کنار   دو فعل 

گفتیار و در نتیجیه تکییۀ زیروبمیی هسیته      ا، آخرین تکیۀ زیروبمی کل پارههاین فعل زیروبمی

 ین فعیل صیرفا   تکیۀ زیروبمی ااست زیرا  -Hبه صورت  است. اما نواخت کنار  

گفتیار، و بعی  از آن جملیه ادامیه     می گروه آهنیگ اول اسیت نیه کیل پیاره     آخرین تکیۀ زیروب

بیه نواخیت میرز      و  دو فعیل   -Lاست. نواخت کنیار   یافته

 فعیل  -H و نواخت کنیار    -یا گروه آهنگ دوم-گفتار در پایان پاره %Lپایانی 
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منتهیی   -که مؤی  تی اوم جملیه اسیت   - %H در پایان گروه آهنگ اول به نواخت مرز  پایانی

 ش ه است.  

 و   ،هیا   وجه اشترا  تکیۀ زیروبمی واژه

بیر اسیت.   تکیۀ زیروبمی آنها منطبق بر مح ودۀ زنجیرۀ آوایی  هجا  تکییه  Hاین است که قلۀ 

 Hدر تحقییق نایان داد کیه قلیۀ      -بست با تکیۀ غیرآغیاز  فاق  واژه -ها  ماابه واژهطالعۀ م

و  ن ( وقیوع زودهنگیام داشیت   فراوانیی  %82ها تقریبا  در تمیامی میوارد )  تکیۀ زیروبمی این واژه

 شود.  بر واقع میداخل زنجیرۀ آوایی هجا  تکیه

 /، واژۀ و   ،هیییا  خالف واژهبیییر

یاان تولی  ب ون تیییر زیروبمی خ ،/بر  این واژه، یعنیزیرا هجا  تکیه ن اردتکیۀ زیروبمی 

 «زود»است. اضیور کیانون بیر     «زود»انون اطالعی  مح ود بر واژۀ ، وقوع کعلت ایناست. ش ه

تکییۀ زیروبمیی واژۀ بعی  از     «زود»بر گسترش دامنۀ تکیۀ زیروبمی بر رو  باعث ش ه تا عالوه

 اذف گردد.   کامال  «جنبی »آن، یعنی 

 غاز  نایان داد کیه  آها با تکیۀ غیرساخت نواختی تکیۀ زیروبمی واژهبررسی ، براین اساس

ااصل ترکییب متیوالی   -ها تقریبا  در تمامی موارد به صورت یک تکیۀ زیروبمی خیاان این واژه

هیا  تکییۀ زیروبمیی در ایین واژه     Hبن   وقوع قلیۀ زمان شون ، اماتولی  می -Hو  Lدو نواخت 

در  Hبه ایین صیورت کیه نواخیت      ،ستهابست در ساخت صرفی واژهواژهنبود یا  بودوابسته به 

بیر واقیع   بست وقوع دیرهنگام دارد و بیر رو  هجیا  بعی  از هجیا  تکییه     ا  ااو  واژههواژه

زنجییرۀ  بست وقوع زودهنگیام دارد و بی ون تیأخیر بیر رو      ها  فاق  واژهشود ولی در واژهمی

 گیرد.  بر قرار میهجا  تکیه آوایی
        

 ها با تکیۀ آغازیتکیۀ زیروبمی واژه -5-3
کیۀ آغاز  را در نظر بگیریم. گفتیم در اغلیب مطالعیات آهنیگ فارسیی چنیین      ها با تاال واژه

هیا  چنی هجایی بیا تکییۀ آغیاز ،      هجیایی ییا واژه  ها  تکفرض ش ه که تکیۀ زیروبمی واژه

آغیاز    Lفاقی  نواخیت    *Hنیواختی   ها با تکیۀ غیرآغاز ، به صورت یک تکیۀ تکخالف واژهبر

شناسیان ایین اسیت کیه چیون      . اسیت الل واج (86: 2003هرانی، ؛ سادات ت51: 1624)اسالمی، است 

 L هجایی یا چن هجایی با تکیۀ آغاز  فاق  فضا  آوایی الزم برا  تظیاهر نواخیت  ها  تکواژه

ب ون خیا آغیاز  تولیی     (*Hها تنها به صورت یک نواخت باال )بر  این واژههستن  هجا  تکیه
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هیا در چیارچوب   نابراین ساخت نیواختی ایین دسیته از واژه   . ب(86: 2003)سادات تهرانی، شود می

 است.  بازنویسی ش ه *Hی آهنگ فارسی به صورت شناسواج

ها  چن هجایی با تکیۀ آغاز  در اغلیب  هجایی یا واژهها  تکناان داد که واژه طالعۀ مام

مگر آنکیه  شون ، تولی  می L*+ Hموارد به صورت یک تکیۀ زیروبمی خیاان با ساخت نواختی 

ها  آمار  نایان  آغاز  مهیا نباش . بررسی L ا  الزم برا  تظاهر آوایی نواختشرایز زنجیره

  گییر چایم طیور  ها با تکیۀ آغاز  بیه ( در واژه32%) L*+Hفراوانی وقوع ساخت نواختی داد 

 هجیایی ییا  ها  تیک در واژه L، هابا توجه به بررسی( است. 62%) *Hبیاتر از ساخت نواختی 

بر با یک همخیوان  شود که هجا  تکیهآغاز  تنها زمانی از منحنی آهنگ گفتار اذف میتکیه

بیه   Lگرفته بیوا  شروع ش ه و یا در یک محیز بییوا  قیرار داشیته باشی ؛ در ایین االیت،       

 تکییۀ زیروبمیی  شود و ا  از ساخت نواختی  تکیۀ زیروبمی اذف میگونهصورت یک تیییر واج

تظاهر آوایی کامل دارد و بیه صیورت ییک درّه     L، وگرنهشود. تب یل می *Hه ب L*+Hواژه از 

F0 گیرد.  بر قرار میماخد در ابت ا  هجا  تکیه 

 ،«نیوش »( و 5در ) «لیو داد » و  «کهنیه »هیا   را دوباره در نظر بگیریم. واژه 2تا  5ها  شکل

( 2در ) «بعی  »و  «امیا »، «زود»و  (3در ) «گاو»و  «اما»، «مرپ»(، 3در ) «ق کرددِ»و  «دستِ»

نی .  ابسیت بست و بقییه فاقی  واژه  ااو  واژه «دستِ»ها، ن . در بین این واژهاآغاز همگی تکیه

( و 5در ) «کهنیه »ها به غییر از  ده  که تمامی واژهها ناان میدقت در الگو  زیروبمی این واژه

تولیی    L*+Hخت نواختی مرکب خیاان با سا تکیۀ زیروبمیصورت یک (، به 3در ) «دق کرد»

در واژۀ ایاو    Hسیت. نواخیت   طبیق بیر آغیاز هجا   من Lها، نواخت ان . در تمامی این واژهش ه

 «دسیتِ »نییا ماننی     «امیا »است. در  برمنطبق بر هجا  بع  از هجا  تکیه «دستِ»بستِ واژه

بسیت اسیت، ولیی    فاقی  واژه  «امیا »بر واقع ش ه. گرچه در هجا  بع  از هجا  تکیه Hنواخت 

بست، بعی   ها  ااو  واژهبر در این واژه آخرین هجا  واژه نیست، یعنی مانن  واژههجا  تکیه

بست واژهیک یچها، که هواژه ۀب ون تکیه وجود دارد. در بقی زنجیرۀ آواییبر یک از هجا  تکیه

 است.   -ن هجاتر پایان واکۀ ایطور دقیقبه -بر منطبق بر هجا  تکیه H، نواخت ن ارن 

آغاز   دیگر بیه صیورت   ها  تکیهخالف واژه(، بر3در ) «ق کرددِ»( و 5در ) «کهنه»ها  واژه

تولیی    L( ب ون نواخت آغیاز   *Hنواختی، شامل تنها یک نواخت باال )یک تکیۀ زیروبمی تک

صیر  ، شیرایز آواییی عنا  هیا شی ه  در ایین واژه  Lان . آنچه اساسا  باعث ع م اضور نواخیت  ش ه

در هیر دو واژه،  کیه  شیود  ا  واقع در محل وقوع ااتمالی این نواخت است. مااه ه میزنجیره
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بیر در ابتی ا  واژه، ییک همخیوان گرفتیه کیه در مجیاورت ییک         همخوان آغاز   هجا  تکییه 

ها باعث پارگی اضور متوالی این همخواناست. طبیعی است همخوان گرفتۀ بیوا  قرار گرفته

ش ۀ منحنی را به شکل فر،ی به یکی یگر متصیل   شود. اگر نواای پارهایه میمنحنی فرکان، پ

شود که نقطۀ آغاز  آن، همخوان آغاز  واژه و نقطۀ پاییانی آن، واکیۀ   کنیم، خیا  ااصل می

 بر است.هجا  تکیه

در اغلب میوارد بیه    ،ها با تکیۀ غیرآغاز همانن  واژهها نتایج ناان داد که این واژه ،خالصه

شون . آنچه تولی  می Hو  Lها  رت یک تکیۀ زیروبمی مرکب شامل ترکیب متوالی نواختصو

نیواختی  تیک  ۀصورت تکیی ها و تظاهر تکیۀ زیروبمی آنها به این واژه Lگاه باعث اذف نواخت 

H* در محل وقوع نواخت  -بیوا ویژه به–ها  گرفته شود، اضور توالی همخوانمیL    آغیاز

غاز  است. آها با تکیۀ در واژه تکیۀ زیروبمی  Hۀبن   وقوع قلزمانمربوط به  نکته دیگراست. 

ها با تکییۀ غیرآغیاز    واژهمانن   غاز آها با تکیۀ بر  واژههجا  تکیه Hناان داد که قلۀ طالعه م

بسیت بیر خیود    واژه نبیود بر و در صورت بست در هجا  بع  از هجا  تکیهواژه بودندر صورت 

 شود.  بر واقع میهجا  تکیه

 

 گیرینتیجه -6
 کنیم؛در دو بخش بیان و آنها را با نتایج مطالعات پیاین مقایسه میها  این تحقیق را یافته

ها تقریبا  در تمیامی  آغاز  ناان داد که این واژهها با تکیۀ غیرالگو  تیییرات زیروبمی  واژه

ایین  شیون .  تولیی  میی   L*+Hاختی موارد به صورت یک تکیۀ زیروبمی خیاان بیا سیاخت نیو   

ها با تکیۀ غیرآغاز  در اغلب میوارد بیه   آغاز  نیا مانن  واژهها  تکیهواژهناان داد که طالعه م

تنهیا زمیانی در منحنیی زیروبمیی      H*شیون  و  تولی  می L*+ Hصورت تکیۀ مرکب دونواختی  

  Lا  تظیاهر آواییی نواخیت   ا  الزم بیر شود که شیرایز زنجییره  آغاز  ظاهر میها  تکیهواژه

گرفتیه،   بیر، ییک همخیوان    زمانی که همخوان آغیاز   هجیا  تکییه    ،تردقیق. غاز  فراهم نباش آ

   باش  و این همخوان خود در مجاورت یک همخوان گرفتۀ بیوا  قرار داشته باش .، ویژه بیوا به

بسیت،  ها  ایاو  واژه ناان داد که در واژه مطالعهبن   وقوع قلۀ زیروبمی ماندر زمینۀ ز

هیا  فاقی    شیود، ولیی در واژه  بر واقع میهجا  تکیه زنجیرۀ آواییبع  از ی تکیۀ زیروبم Hقلۀ 

دیرکرد قلیه   گیرد.بر قرار میهجا  تکیه زنجیرۀ آواییو در مح ودۀ رد دیرکرد ن ا  Hبست،واژه
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ها  اعم از واژه ،هاع واژهدر انوا -درصورت دریافت تکیۀ زیروبمی -بست ها  ااو  واژهدر واژه

 محتوایی و دستور  و صرف نظر از مقولۀ دستور  و الگو  تکیۀ آنها مااه ه گردی .
تیوان  بست را میی ها  فاق  واژهبر  واژهبر زنجیرۀ آوایی هجا  تکیه F0اضور زودهنگام قلۀ 

مطالعیات آهنیگ    در ،کلیطورافی در ساخت واجی آنها دانست. بهزنجیرۀ آوایی کنبود ناشی از 
بر و مرز پایانی واژه ای اقل دو هجیا   هایی که بین هجا  تکیهاست که در واژهفرض ش هگفتار 

و لی ،   1؛ ا تیر ر 22: 1882همکیاران،   )آروانیتیی و تظاهر آوایی کامیل دارد   Hفاصله وجود دارد، نواخت 

د. در ایین االیت،   شیو ا   اصلی و مطلوب خیود واقیع میی   ؛ یعنی در جایگاه زنجیره(184: 2004
گونه فاار  از ناایه مرز پایانی واژه یا نواخت کنار   این ناایهِ میرز  متحمیل   هیچ Hنواختِ 
؛ 268: 2005، 6پریتیو  ،22: 1882؛ آروانیتیی و همکیاران،   102: 1880یرهیامبرت،  و پی 2)سیلورمنشود نمی

واژه در زبان فارسی به لحیاظ  بست در ساخت صرفی یک اضور واژه .(485: 2003، 4پریتو و تیور یرا 
ایین  بیر  پاییانی اسیت.    ب ون تکیه بع  از هجا  تکییه  زنجیرۀ آواییواجی به معنا  اضور یک 

ا  تکیۀ زیروبمی با دسترسی به فضا  زنجیره Hتا قلۀ  شودب ون تکیه باعث می زنجیرۀ آوایی
بست چون مرز پایانی  هجیا   ها  فاق  واژهدر واژهکافی، در جایگاه نوایی اصلی خود واقع شود. 

و میرز   Hا  بیین محیل وقیوع     دقیقا  منطبق بر مرز پایانی  واژه است، یعنی هیچ فاصله ،برتکیه
 شود.بر واقع میناچار بر هجا  تکیهبه Hواژه وجود ن ارد، قلۀ  پایانی

 ؛2003)هیا  سیادات تهرانیی    بن   وقوع قله در این تحقییق بیا یافتیه   نتایج مربوط به زمان

ها  این محققین نایان داده کیه دیرکیرد قلیه در     مطابقت دارد. یافته (2013)و صادقی  (2008

بن   وقوع قلۀ زیروبمیی اسیت.   ناان  زمانو،عیت اصلی و بیفارسی  تکیۀ زیروبمی  دونواختی 

بنی   وقیوع قلیه مطیرش     است الل دیگر  برا  الگو  زمان (2008؛ 2003)البته سادات تهرانی 

ا  اسیت. در گیروه   ها با زنجیرۀ آوایی، تابع نواخت کنیار  گیروه تکییه   ترادف زمانی قله؛ کرده

است، قلیه بیا تیأخیر بیر زنجییرۀ آواییی واقیع         -Hهسته که ااو  نواخت کنار  ا   پیشتکیه

گونه تأخیر  هستن ، قله هیچ -Lا   هسته که ااو  نواخت کنار  شود ولی در گروه تکیهمی

فر،ییۀ سیادات تهرانیی را تأییی       میا شیود. تحقییق   بر واقع میمح ودۀ هجا  تکیهن ارد و در 

تکییۀ زیروبمیی    Hها  این فر،یه انتظار داریم قلیۀ  بینیطور ملال، مطابق با پیشکن . بهنمی

در سییاخت نییواختی  اییین واژه وقییوع  -Hبییه علییت وجییود نواخییت کنییار   واژۀ 

                                                           
1. Atterer 

2. Silverman 

3. Prieto 

4. Torreira 
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چنیین نیسیت و    امیا بر واقع شیود،  از مح ودۀ آوایی  هجا  تکیه و خارج باش  دیرهنگام داشته

کیه بیا    و  دو واژۀ تکیۀ زیروبمی ایین واژه هماننی     Hنواخت 

اسیت.  بر واقع ش هو درون مرز آوایی هجا  تکیهرد ان ، دیرکرد ن اتولی  ش ه -Lنواخت کنار  

-نظیر میی  به مااه ه گردی . بنابراین، ما نیاها  اابه دادهها  مبن   در واژهاین الگو  زمان

 زنجییرۀ آواییی  بن   وقوع قلۀ تکیۀ زیروبمیی نسیبت بیه    رس  نواخت کنار ، تأثیر  در زمان

شیود، فاصیله   جایی محل وقوع قله نسبت به زنجییرۀ آواییی میی   هباعث جاب ن ارد و آنچه اساسا 

 اژه است.بر از مرز پایانی وزمانی بین هجا  تکیه
 

 نوشتپی

مایخد و   کیامال   ،شناسیی قواع  نگاشت نحو به واج باناان گفتارها  بی. این نواای در پاره1

 ن .  ابینیقابل پیش

شود و مربوط به توانش زبیانی  بای  توجه داشت که تکیۀ واژگانی در سط  واژگان اِعمال می .2

شود و عینی و مربیوط بیه کینش زبیانی     گفتار اِعمال میاست ولی تکیۀ زیروبمی در سط  پاره

بیر،  مسیتقیم دارنی . هجیا  تکییه     ۀاین دو روی اد نوایی با یک یگر رابط (.4: 1622)اسالمی، است 

مراتبی نوا  گفتیار اسیت و تییییرات زیروبمیی در منحنیی      هسته نوایی واژه در ساخت سلسله

ییب، گوینی ه بیا ایجیاد تییییرات      . به ایین ترت شودبر واژه ایجاد میآهنگ گفتار بر هجا  تکیه

هیا از  بر  ییک واژه، آن واژه را در مقایسیه بیا سیایر واژه    زیروبمی )تکیۀ زیروبمی( بر هجا  تکیه

 (.2431: 1883هوفن، )اسلویتر و فنسازد تر میایث مالاظات گفتمانی برجسته

، شناسیی تحقیقیات زبیان  را  دات مجموعه دادگان گفتار  زبان فارسی اسیت کیه بی   . فارس6

 600 ازجمله اسیت   623است. این مجموعه دازش و بازشناسی گفتار فراهم ش هخصوص پربه

هیا   گونیه جملیه کیه تمیامی واج    624 :ان . این جمالت دو دستهگویاور با ده گویش متفاوت

هیا   جملیه کیه امکیان بررسیی     2؛ گییرد ها  آوایی مختلف در بر میی زبان فارسی را در بافت

 آورد.ها فراهم میا بین گویشا  رمقایسه

ها بخای از آهنگ گفتارن  که بر هجاها  مختلف ها  آهنگی مانن  فارسی، نواختدر زبان .4

قیرار   -ها و هجاها  واقع در مرز واا ها  نواییبر واژهاز جمله هجاها  تکیه-در سط  جمله 

گیی، معنیا  واژگیانی آن را    هیا  آهن بر  ییک واژه در زبیان  گیرن . تیییر نواخت هجا  تکیهمی

توانی  بیا الگوهیا     ها  نواختی، مانن  چینی، هیر هجیا میی   در زبان ،کن . در مقابلعوض نمی

هیافن،  )گوسین شود نواختی مختلفی تولی  شود که تیییر آنها باعث تیییر معنا  واژگانی  واژه می

2004 :54  .) 
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گیروه آهنیگ   « مرپ پی ا ش » 3ملۀ ان . در جاز دو گروه آهنگ تاکیل ش ه 2و  3جمالت . 5

امیا  »گروه آهنیگ اول و  « زود جنبی » 2گروه آهنگ دوم و در جمله « اما گاو فرار کرد»اول و 

( بر هجیا  پاییانی گیروه آهنیگ     %H)گروه آهنگ دوم هستن . خیا « بع  زمین خورد

ایان  ( خییا تی اوم اسیت کیه ن    2در جملیه   و هجا   3در جمله   اول )هجا  

 ده  جمله هنوز به اتمام نرسی ه.می
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