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 چکیده
دیرکررد للره   کند که فرض می هادیدگاه ی اززیروبمی در زبان فارسی دو دیدگاه واجی متفاوت وجود دارد. یک ةساخت نواختی تکی ةدربار

زیروبمری  خیرزان     ةر تکیر زودهنگام یا دیرهنگرام  للره د  از این رو، ولوع  ؛شناسی آهنگ فارسی فالد نقش واجی و تمایزدهنده استدر واج

شرود.  بازنویسی مری  L*+H یا *L+Hصورت زیروبمی فارسی یا به ةشود. برمبنای این دیدگاه، تکیهای معنایی نمیفارسی باعث تفاوت

آهنرگ   در دسرتور واجری   L*+H و *L+Hزیروبمری    ةکند هر دو تکیر وجود دارد که فرض می نیز درمقابل این دیدگاه، دیدگاه دیگری

 ةبره سر ک کلمر    مربرو   *L+H :مراتبی  گفتار با یکدیگر متفراوت اسرت  ها در ساخت سلسلهعملکرد آن ةی وجود دارند ولی حوزفارس

 غیرر  ةبرا تکیر  زیروبمی  کلمرات   ةتکی ها دررفتار آوایی نواختحاضر پژوهش در  بست است.مربو  به س ک گروه واژه L*+Hواجی و 

زیروبمری    ةزبران فارسری تن را یرع نروع تکیر      در  آمده نشان داد کره دستواهد آوایی بهش. شدی های نوایی مختلف بررسدر بافتآغازی 

ای گفترار )ماننرد   ، بسته به بافت نوایی سراخت زنییرره  زیروبمی ةاین تکی ةللبندی ولوع زمان که وجود دارد L*+Hصورت دونواختی به

دیرکررد للره   که  گفتتوان چنین . به این ترتیب میبر متفاوت استتکیه ای  هیایجایگاه تکیه در س ک کلمه( و ساخت هیایی و زنییره

صرورت پیوسرتاری از درجرات مختلرف از عردم      بره میرزان آن  که  ای استمقوله رویداد آوایی  پیوسته و غیرشناسی آهنگ فارسی در واج

 متفاوت است.  بسته به عوامل نوایی مختلف دیرکرد تا دیرکرد زیاد 

 .شدگی، ساخت نواختیآغازی، دیرکرد لله، واجی غیر ةزیروبمی، تکی ةیتک: هاکلیدواژه
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 مهقدّم -9

زیروبمری در   ةهاست. این تکیر شناسی آهنگ بسیاری از زبانزیروبمی خیزان، رویدادی عام در واج ةتکی

سر ک حرداکیری    ای دیگرر برا  اللی فرکانس پایه شروع و بره نق ره  س ک آوایی از یع نق ه با س ک حد

مند دارند به ایرن  ای گفتار ترادف نظامساخت زنییره. این نقا  با (2008، 9لد) شودپایه ختم می فرکانس

. شروند ای گفتار والر  مری  ی از ساخت زنییرهمشخّصر روی نقا  م و پایدار بطور منظّمعنا که همواره به

ر روی ثرابتی بر   نسربتا   ةایر یعنی با مقادیر فرکرانس پ  ؛س ک ارتفاع این نقا  نیز اغلب ثابت و پایدار است

 2005 و دیگرران،  5برای زبان یونانی؛ دیلی 1338، و دیگران 7آروانیتی) یابندمی نمودمنحنی آهنگ گفتار 

برای زبان کاترانن؛ پریترو و    2005، 7برای زبان ژاپنی؛ پریتو 2006، 6و فری هارابرای زبان انگلیسی؛ ایشی

بررای آلمرانی جنروبی و     2007و لرد،   10برای زبان چینی؛ اَترر ر  1338، 3، برای زبان اسپانیایی؛ شو8توریرا

 (.برای زبان هلندی 2006، و دیگران 11پمنشِ؛ 2000، و دیگران لد؛ شمالی

خودواحرد عروضری    ةواحدهای بنیادین نظام آهنگ در نظریر  ةنقا  حداللی و حداکیری فرکانس پای 

ت نردارد،  ی ر دهد، شرکل منحنری اهم   ر به دست میه از منحنی آهنگ گفتاهستند. در تحلیلی که این نظری

، 12یرهرامبرت )پی است یمشخّصدر زمان  F0حداللی یا حداکیری  ةآنچه م م است، رسیدن به یع ناحی

حداللی یا حداکیری فرکانس پایره کره سر ک     ة، هر نق این براساس. (2003، آروانیتی؛ 2008؛ لد، 1380

نظرر گرفتره   در 19نواخت یا هردف نرواختی   یع منزلةدار باشد، بهارتفاع و ترادف آن در تولید منظم و پای

صرورت یرع   به F0 حداکیری  ةو نق  L صورت یع نواختِبه F0 حداللی  ةنق  ،به این ترتیبشود. می

 .   (2008لد، ؛ 2006، و دیگران آروانیتی) شوندنشان داده می Hنواخت 

 ةصرورت یرع تکیر   خودواحد عروضی بره  ةر نظریخیزان د زیروبمی  ةه به آنچه گفته شد، تکیبا توج  

L+Hدونواختی، یعنی  ب مرکّ
یرع کلمره    برر  ان باق برا هیرای تکیره    لحاظبه L+Hشود. بازنویسی می 17

                                                           
3. D. R. Ladd 
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 Hبرر باشرد و نواخرت    من بق بر هیای تکیه Lنواخت  -1متفاوت دارد:  ای( دو تظاهر آوایی )گروه تکیه

برا   Lبر ان باق داشرته باشرد و نواخرت    با هیای تکیه Hنواخت  -2از آن لرار گیرد؛  پساندکی  ةبا فاصل

، آروانیتری ؛ 2007؛ اَتر ر و لرد،  2008و  2006؛ لد، 1380یرهامبرت، پی) از آن لرار گیرد پیشکمی فاصله 

 ةمتفاوت از نشران  خودواحد عروضی برای تمایز بین این دو الگوی ترادفِ ة. نظری(2017، 15فروتا؛ 2003

پایدار داشرته باشرد، نواخرت     ان باق  ،برآوایی  هیای تکیه ةکه با زنییرکند. نواختی فاده میاست (*) ستاره

 سراخت نرواختی    ،بنرابراین  ؛(2007؛ اَتر ر و لرد،  2008؛ لد، 1380یرهامبرت، )پی شوددار فرض میستاره

حالرت   و در L*+Hصرورت  بره  ،بر استمن بق بر هیای تکیه Lل که در حالت او  L+H زیروبمی  ةتکی

؛ لرد،  1380یرهرامبرت،  پی) شودبازنویسی می *L+Hصورت بر است، بهمن بق بر هیای تکیه Hکه  دو م

خیرزان   زیروبمری   ةتکی *L+Hو  L*+H زیروبمی  ةهر دو تکی ،. از دیدگاه آوایی(2007؛ اَتر ر و لد، 2008

بخشری   ،پایان خیرز  ةبر و نق ی تکیهای از هیاشروع خیز ناحیه ةنق  L*+Hبا این تفاوت که در  ،هستند

 هیرای پریش از   ،شرروع خیرز   ةنق ر  *L+Hولی در  ،از آن است پس ةهیای بدون تکی آوایی  ةاز زنییر

   .(2008)لد،  بر استهیای تکیه آوایی  ةزنییر بخشی از ،پایان آن ةبر و نق هیای تکیه

 
 دهند.بر را نشان میها محدودة زنجیرة آوایی هجای تکیهچینخط. L*+H.و  *L+Hهای زیروبمی بازنمایی فرضی تکیه (.9)شکل 

ولروع دیرهنگرام    L*+Hبرر( و در  هنگام )من بق بر هیرای تکیره  هولوع ب *L+Hدر  F0 ةبنابراین لل 

 .(1)شکل  بر( داردتکیه از هیایپس )من بق بر هیای 

هرا نقرش واجری و    سیاری از زبران های زیروبمی خیزان در نظام آهنگ ببندی ولوع لله در تکیهزمان 

 در L*+Hو  *L+Hانرد کره   ( ثابت کررده 1383) 16استیلهامبرت و یرپیطور میال، به ؛تمایزدهندگی دارد

 سرا  هرای اسرپانیایی، کاترانن و ایتالیرایی، آنچره اسا     در زبان متمایز دارند. نگلیسی دو کارکرد معنایی زبان ا

بندی ولوع لله نسربت بره   شود، زمانمیکانونی  غیر ةسازیع و کانونی  ةباعث تمایز آهنگی بین یع ساز

                                                           
15. S. Frota 

16. Sh. Steele 
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و برر روی هیرای    دیرکررد دارد  ،کرانونی  غیر ةساز زیروبمی  ةتکی ةللبر است: هیای تکیه آوایی  ةزنییر

هنگرام دارد و  هکانونی، ولروع بر   ةساز زیروبمی  ةتکی ةولی لل (L*+H)شود وال  میبر از هیای تکیه پس

( نشران داده  1387) 18کروهلر . (2019 و دیگرران،  17وانررل ) (*L+H)کلمه است  بر تکیه من بق بر هیای

هرای  خیزان در زبان آلمانی باعث تفراوت های زیروبمی لله در تکیه نگام و دیرهنگام هولوع زوداست که 

 نره یرا   الع کمعنرای اطّر  به ،نگامبه این صورت که ترادف زوده ،شودای میمقوله کاربردشناختی  - معنایی

 الع نو است.معنای اطّبه ،زمینه و ترادف دیرهنگامپیش

   زیروبمی خیزان در زبان فارسی: دو دیدگاه واجی متفاوت ةتکی -4

برر  یره کزمان برا آغراز هیرای ت   بتا  تند است که همخیزان با شیب نس ةتکی ،زبان فارسی زیروبمی در ةتکی

(. ایرن تکیره   2017؛ صادلی، 2003ابد )سادات ت رانی، یبر پایان میاز هیای تکیه پسشروع و در هیای 

، بازنویسی شرده اسرت   L+H یعنی دونواختی، ب مرکّ ةصورت یع تکیدر دستور واجی آهنگ فارسی به

 ؛(1937و  2017؛ صرادلی،  1932خران،  جن؛ بی2003؛ سادات ت رانی، 2009؛ ماهیانی، 1987)اسالمی، 

ی، دو طرور کلّر  فاق نظرر ندارنرد. بره   زیروبمی با یکدیگر اتّ ةی این تکیبازنمای ةشیو ةشناسان دربارا واجام 

زیروبمی در زبان فارسی وجود دارد. ایرن دو دیردگاه    ةساخت نواختی تکی ةدرباردیدگاه واجی متفاوت 

 .شودفی میتصر معرّطور مخبه زیردر 

 جدیرکرد قله؛ یک رویداد آوایی مدرّل: دیدگاه اوّ -4-9

یزدهنرده نیسرت. ایرن    زیروبمی در زبان فارسری تما  ةترادف در ساخت نواختی تکیل، او برمبنای دیدگاه 

فارسری باعرث    خیرزان   زیروبمری   ةللره در تکیر   کند که ولوع زودهنگرام یرا دیرهنگرام    دیدگاه فرض می

 زیروبمری   ةشود. پیروان این دیدگاه معتقدند کره تن را یرع تکیر    های معنایی )کاربردشناختی( نمی تفاوت

( و 2009(، ماهیرانی ) 1987اسرالمی )  ماننرد  ایهفارسری وجرود دارد. عرد     شناسی آهنگزان در واجخی

ماننرد  دیگرر   ایهو عرد   انرد بازنویسی کرده *L+Hصورت ( این تکیه را به2003و  2007سادات ت رانی )

ختی در اینیرا  . میزان اعتبار این دو الگروی نروا  اندبازنویسی کرده L*+Hصورت ( آن را به1937صادلی )

و  2107رک. صرادلی،   L*+H و *L+Hهرای نرواختی   اعتبرار سراخت   ةرد )برای بحث دربارت ندای اهم 

آوایری در   ةادف للره برا زنییرر   تقابلی از نظر ترر  ،ت دارد این است که در زبان فارسیی (. آنچه اهم 1937

 دونواختی وجود ندارد. های زیروبمی تکیه
                                                           
17. M. Vanrell 

18. K. J. Kohler 
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 ةفارسی را در سه دسته کلمره برا تکیر    ةهستزیروبمی پیش ةتکی ةلوع للبندی  و( زمان2017صادلی ) 

 نمرازمون میل بلند  ةهیاهای باز با واک -2 ؛نمدمون انندمکوتاه،  ةهیاهای باز با واک -1آغازی شامل  غیر

در هر سره   Hکه جودیوبررسی کرده و نشان داد که با پسماندمون انندم ،بلند ةهیاهای بسته با واک -9و 

ثابرت   Hبر دیرکرد دارد، ولری مقردار دیرکرردِ    از هیای تکیه پسآوایی  ةدلیل وجود زنییرته کلمه بهدس

از ابتردای   Hزمرانی   ةکنرد. فاصرل  بر تغییرر مری  ای  هیای تکیهنیست و بسته به ساخت هیایی و زنییره

بلنرد و در   ةواکر  بلند بیشرتر از کلمرات برا هیرای براز و      ةبر در کلمات با هیای بسته و واکهیای تکیه

 کوتاه است.   ةبیشتر از کلمات با هیای باز و واک ،بلند ةکلمات با هیای باز و واک

 ةدر تکیر  H ةولروع للر   انرد کره محرلّ   ( نشران داده 2017 و 1937صادلی )( و 2003سادات ت رانی ) 

از  پرس واکره  اگرر آغراز   این،  براساسبر است. از هیای تکیه پس ةفارسی، آغاز واک ةهستزیروبمی پیش

 نواخرت  از Hزمانی  ة، فاصلگرفته شودنظر ای دربا ساخت زنییره Hاتصال نواختِ  ةنق  ،برهیای تکیه

L  برر  آوایری  هیرای تکیره    ةبه نسبت طول زنییرر بر است( معمول من بق بر آغاز هیای تکیهطور به)که

هرر   ،بر( لرار گیرد. به این ترتیرب از هیای تکیه پس ةدر جایگاه اصلی خود )آغاز واک Hکند تا تغییر می

از  ة پرس در جایگاه آغاز واکر  Hکشد تا زمان بیشتری طول میتبر بیشتر باشد، مد لدر طول هیای تکیه

زمرانی هیرای    ةنشران داده اسرت کره فاصرل    ( همچنین 2017 و 1937صادلی ) بر لرار گیرد.هیای تکیه

 H ةبندی ولروع للر  زیروبمی بعد بر زمان ةکلمه( و تکی بر از مرز پایانی کلمه )جایگاه تکیه در س کتکیه

 شکل کامل و جام  بررسی نکرده است.ا وی اثر این عوامل را در پژوهش خود بهتأثیرگذار است، ام 

سرتاره در برازنمود    ةتعیین جایگاه دلیق نشانکنند که دیدگاه استدنل میاین از سوی دیگر، طرفداران  

 در برابرر  *L+Hهای نواختی )ماننرد  بلمانی ضرورت دارد که باعث اییاد تقازیروبمی ز ةیع تکی واجی 

L*+Hیرع  تن را  سرتاره   ةدر غیر این صرورت، نشران   ،کاربردشناختی شود های معنایی/نتییه تقابل( و در

؛ ای اسرت ولوع نواخت نسبت بره سراخت زنییرره    بندی تمایزدهنده( برای نمایش زمان )غیرابزار آوایی 

ای  ل، پارامتری آوایی وابسته به سراخت هیرایی و زنییرره   دیدگاه او  با توج ه بهدیرکرد لله، ن، ای براساس

 :در آن صرورت انتظرار داریرم    ای معتبر باشد،یا ساخت نوایی کلمه است. اگر چنین فرضیه برهیای تکیه

1- H ولروع مررز    محرلّ  فارسی دیرکرد داشته باشد، ولی میزان آن بسته بره  ةهستزیروبمی پیش ةدر تکی

صل به سرتاک برر   های متّبستتعداد واژهبه بیان دیگر، بر متفاوت باشد؛ پایانی  کلمه نسبت به هیای تکیه

آغرازی   ةبرای کلمات با تکی Hرفتار زمانی  -2 آوایی تأثیرگذار باشد؛ ةبر روی زنییر Hبندی  ولوع زمان

 آغازی یکسان باشد. و غیر
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 ایقله؛ یک رویداد واجی و مقوله دیرکرد: دوّمدیدگاه  -4-4

 زیروبمری   ةکه هرر دو تکیر  ه دیگری م رح شده است مبنی بر آندر برخی م العات آهنگ فارسی، دیدگا

L+H* و L*+H هررا در سرراخت عملکرررد آن ةحرروز د ولرریشناسرری آهنررگ فارسرری وجررود داردر واج

واجری و   ةبره سر ک کلمر    مربو  *L+Hبا یکدیگر متفاوت است به این صورت که  نوایی مراتبی  سلسله

L*+H خرران و جررنبرری؛ 2010، و دیگررران زادهابوالحسررنیبسررت اسررت )مربررو  برره سرر ک گررروه واژه

بسرت کره   کند که در گروه واژه( بحث می1932خان )نج(. بی1932خان، جنبی ؛1930زاده، ابوالحسنی

دیرکرد داشته و با ترأخیر نسربت    هشود، للبست تشکیل میواجی و یع تا چند واژه ةب یع کلماز ترکی

واجی، شرامل کلمرات    ةکلما در س ک ام  ،گیردآوایی لرار می ةبر بر روی زنییرهیای تکیه به مرز پایانی 

بایرد.  مری  نمرود کلمره   برر  هیرای تکیره   آوایی  ةزنییر ةدیرکرد ندارد و در محدود H ةبست، لل فالد واژه

 واجری  ةو کلمر  L*+Hصرورت  بره  بسرت گروه واژه زیروبمی  ةتکی ساخت نواختی  ،این دیدگاه اساسبر

شردن بره نقرش    ت لائرل علّر بره ایرن دیردگاه را    ژوهش حاضر،در پ .شودبازنویسی می *L+Hصورت  به

 .شودنامیده میشدگی اختصار دیدگاه واجیآوایی، به ةتمایزدهندگی برای ترادف لله با زنییر

مراتبری  نروای   واجی است که تاب  ساخت سلسله یویدادرشدگی، دیرکرد لله، دیدگاه واجی اساسبر 

بسرت، دیرکررد دارنرد ولری کلمرات فالرد       بسرت، در سر ک گرروه واژه   گفتار است: کلمات حاوی واژه

 یترادفر  ،آوایری  ةبرا زنییرر   H، تررادف  ایرن  براسراس واجی، دیرکرد ندارنرد.   ةبست، در س ک کلم واژه

برر والر    آوایری  هیرای تکیره    ةاز زنییرر  پرس  Hبسرت،  واژهای و ناپیوسته است. در کلمات فالد  مقوله

گیررد. اگرر   بر لرار میآوایی  هیای تکیه ةزنییر ةدر محدود Hبست، شود، ولی در کلمات حاوی واژه می

صرل بره سرتاک برر     های متّبستتعداد واژه -1 :ای درست باشد، در آن صورت انتظار داریمچنین فرضیه

طور میرال، در کلمرات حراوی دو    یعنی اگر، به ؛آوایی تأثیرگذار نباشد ةزنییر بر روی Hبندی  ولوع زمان

بر تررادف داشرته   از هیای تکیه پس ةبا ابتدای واک H( نواخت  خونمونُبست )مانند واژه

آوایری باشرد؛    ةبا زنییرر  Hاتصال نواختِ  بست نیز، همین ناحیه، محلّباشد، در کلمات حاوی یع واژه

در  ،لامیر  ؛ بررای هیا شود ةباعث دیرکرد لل ،نظر از ساخت هیایی  آن بست صرفحضور یع واژه -2

 Hشرود،  تلفر  مری   صورت پایانی  ستاک به ةمعمول در اثر حذف واکطور بهکه  امخونه ةکلم

والر   ( )بر از هیای تکیه پسنوایی کلمه، همچنان  بست در ساخت صرفی/دلیل وجود واژهباید به

گونه فرض شده است که دیرکرد للره تن را در کلمراتِ حراوی     این دیدگاه، تلویحا  این براساس -9ود؛ ش

بسرت و چره   آغازی، چه حراوی واژه  - کلمات تکیه ،بنابراین ؛دهدآغازی روی می غیر ةبست با تکیواژه
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بینری  آغازی است. پریش  Lاختِ زیرا ساخت نواختی  این کلمات، فالد نو ؛بست، دیرکرد ندارند فالد واژه

بسرت داشرته باشرند و چره     آغازی، چه واژه - زیروبمی  کلماتِ تکیه ةتکی H ةاین دیدگاه آن است که لل

 شود.بر  کلمه وال  میآوایی  هیای تکیه ةنداشته باشند، درون زنییر

 ةبرا ارائر   ،بان فارسری زیروبمی در ز ةدیرکرد لل ةدربار بانهای فرضیه میزان اعتبارحاضر در پژوهش  

 را در زیروبمری  ةللر بنردی ولروع   زمانبرای این منظور،  شود؛داده میبه محع آزمون لرار شواهد آوایی 

گیرری تررادف   طریرق انردازه  از (آغرازی  آغازی و غیرر  ةبا تکی)بست بست و فالد واژهحاوی واژهکلمات 

 ةهسرت زیروبمی پریش  ةر ساخت نواختی تکیبست بتأثیر واژه ةرسی و درباربرآوایی  ةبا زنییر Hنواخت 

در زبان فارسی تن را   آزمایشگاهی نشان خواهد داد که آیا ةهای این م العفارسی بحث خواهیم کرد. یافته

بنردی  وجود دارد که تظاهر آن در س ک آوایی، از نظرر زمران   (L*+H)زیروبمی  دونواختی  ةیع نوع تکی

ی کلمره متفراوت اسرت )دیردگاه     بر از مرز پایاننی بین هیای تکیهزما ةزیروبمی، بسته به فاصل ةلللوع و

و  (L*+H)بسرت  زیروبمی  دونواختی وجود دارد که یکری در کلمرات حراوی واژه    ةنوع تکیدو  ل(؛ یااو 

 شود.  ظاهر می (*L+H)بست دیگری در کلمات فالد واژه

 پژوهشروش  -3

سه دسته جملره  ، در زبان فارسیهسته پیش زیروبمی ةبست بر ساخت نواختی تکیبرای بررسی تأثیر واژه

کلمرات هردف   انتخاب شدند. آغازی  - و سه دسته دیگر شامل کلمات تکیهپایانی  - شامل کلمات تکیه

بسرت  ، فالرد واژه سرو م  ةبست و در دست، دارای یع واژهدو م ةدر دست، بستدارای دو واژهل، او  ةدر دست

بر و مرز پایانی کلمات دو هیرا فاصرله وجرود داشرت؛ در     بین هیای تکیه، لاو  ةدر دست ،بنابراین ؛بودند

 سرو م  ةبر و مرز پایانی کلمات، تن ا یع هیا فاصله وجرود داشرت؛ و در دسرت   بین هیای تکیه دو م ةدست

ای بین ایرن هیرا و   ات بود و هیچ فاصلهبر من بق بر مرز پایانی کلمبست(، هیای تکیه)کلمات فالد واژه

 ةکه کلمات هدف در منحنی آهنگ تمرامی جمرالت برا تکیر    برای اطمینان از آنلمه وجود نداشت. مرز ک

 غیرر در جایگراه  مورد نظرر   شوند، جمالت طوری طراحی شدند که کلماتهسته تولید میزیروبمی پیش

داد تعر  ،بنرابراین  ؛جمله انتخاب شدند هشت ،ازای هر یع از این سه حالتبه گیرند.جمالت لرار  پایانی

جملره   8 ×نوع کلمه  2)جمله  78، برابر با بست بر ساخت نواختی کلماتجمالت برای بررسی اثر واژه

- کلمرات تکیره   -2پایرانی و   - کلمرات تکیره   -1ای از جمالت در نمونهاست. ( بستالگوی واژه 9 ×

 آمده است: آغازی

1) Words with final stress  
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A.                         بست()دو واژه  

B.       بست()یع واژه     

C.        بست()بدون واژه   
2) Words with initial stress 

A.       بست()دو واژه       

B.        بست( )یع واژه   
C.         بست()بدون واژه    

برر روی سره    هرا گیرری شد. انردازه  انیام( 2018، 13ما و وینینعزبورافزار پ رَت )نرم درها تحلیل داده 

 مررز  دوزمران انیرام شرد.    طرور هرم  بره  F0هرای  نگاشتِ پ ن و منحنیشکل موج، طیف صوتیبازنمود 

در ه یرا حردالل    : محرلّ L -1 نرواختی   و دو مررز  21ایان کلمره پ -2و  20برایان هیای تکیهپ -1 ای زنییره

هرای  پیررو اسرتدنل  گفتارها تعیرین شردند.   بر روی پاره F0لله یا حداکیر مقدار  : محلHّ -2و  F0مقدار 

تررین  ( اهرداف نرواختی نسربت بره نزدیرع     2006) دیگرران ( و شپمن و 2007تر ر و لد )شناختی  اَروش

در کلمرات   هیرا  ةگیری دیرکردِ للر برای اندازهاین،  براساسگیری شدند اندازهای  ممکن مرزهای زنییره

همچنرین،   ؛گیری شداندازه 22برپایان هیای تکیهای  نسبت به مرز زنییره Hزمانی  ة، فاصلهدف آزمایش

 در پایران کلمره   ترا برر  پایران هیرای تکیره   بین زمانی  ةصورت تابعی از فاصلبه 29هیا ةمقادیر دیرکردِ لل

بسرت کره مررز    د. در کلمرات حراوی یرع واژه   شبست محاسبه بست و یع واژهکلمات حاوی دو واژه

صورت تابعی از زمان نسبت به پایران  به دیرکرد لله بر من بق بر مرز پایانی کلمه است، مقادیرهیای تکیه

 گیری شد.  کلمه اندازه

جمرالت برا    .شردند تولید  ت رانیفارسی  ةزبان با ل یفارسیتوسط دَه زن و نُه مرد جمالت آزمایش  

کیلروهرتز برر    16بررداری  هرتز با نرر  نمونره   15000تا  50استفاده از میکروفون شور با پاسخ فرکانسی 

صرورت تصرادفی بره    جمرالت بره   روی کارت صوتی کریتیو مدل ساند بالستر ضبط دیییترالی شردند.  

بردون   صورت طبیعی و با سرعت معمولیبه راخواسته شد جمالت  هاآناز  ،کنندگان ارائه شدندشرکت

را کره  هرا، تعردادی از کلمرات هردف     پس از ضربط داده نگارنده،  .بخوانند تأکید بر هیچ بخشی از جمله

                                                           
19. P. Boersma, & D. Weenink 

20. syllend  

21. wordend 

22. syllend-to-H 

23. syllend-to-H 
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 از س ک تحلیل آوایی کنار گذاشت. ،هسته یا کانونی تولید کرده بودند با تکیةکنندگان برخی شرکت

 هاداده نوایی تحلیل -2

زیروبمری کلمرات هردف     شرود. ابتردا الگروی تکیرة    ه انیام میها در دو بخش جداگانهداد نواییتحلیل 

بررای   Hبنردی ولروع نواخرت    آماری مربو  به زمران آزمایش در منحنی آهنگ جمالت بررسی و نتایج 

ولوع نواخرت   محلّ. در بخش دیگر، شودارائه میطور جداگانه پایانی به - آغازی و تکیه - کلمات تکیه

H بسرت هبسرت و فالرد واژ  بست، یرع واژه حاوی دو واژه (پایانی - آغازی و تکیه - تکیه)مات در کل، 

ج یرا  تعیرین مردر    منظرور بره بر و مرز پایرانی کلمره   زمانی بین پایان هیای تکیه از فاصلةصورت تابعی  به

 .شودهای همبستگی بررسی میدر آزمون هیا بودن دیرکرد للةای مقوله

 Hبندی وقوع نواخت ت بر زمانبساثر واژه -2-9

دهرد.  را نشران مری   مونُ امضرا  کردنرد  هنامنگاشت و منحنی آهنگ جملة سیگنال آوایی، طیف (2شکل )

مرز پایرانی ایرن کلمره    است.  و   بستِهدف در این جمله حاوی دو واژه میابة کلمةبه مونُنامه

سریاه   با خ رو  عمرودی    برآوایی هیای تکیه یرةمحدودة زنی. است هشد مشخّص عمودی خطّ دونّبا 

انرد.  کلمه برر روی منحنری نشران داده شرده    این  زیروبمی  در تکیة Hو  Lهای نواختمتمایز شده است. 

ة برر روی واکر   Hان براق دارد ولری    بر  با مرز آغازی هیای تکیه Lدهد که نواخت شکل نشان می

تا مرز پایانی کلمره )پایران واکره     H ولوع  گرفته است. بین محلّ بر لراراز هیای تکیه آغازی هیای پس

نواختی  ( گسترة H نواختی، نواخت کناری  . این گسترةشودمشاهده می (H-)    ای کلمه یرا گرروه تکیره 

 هرای کنراری و مرزنمرا   نواخت ةدهد )برای بحث دربارمرز پایانی این کلمه را نشان می که است مونُنامه

 (.  1937صادلی،  ؛2007ت رانی،  اتک. ساد)ر

 
 کننده د.س.در گفتار شرکت امضاء کردند مونُنامهنگاشت و منحنی آهنگ جملة سیگنال آوایی، طیف(. 4کل )ش
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در  هرا بنردی ولروع نواخرت   زمران دهد. را نشان می مون امضا  شدنامه( منحنی آهنگ جملة 9شکل ) 

کره  چنران  نظرر بگیرریم.  را در (است ()بست ن ا حاوی یع واژه)که ت موننامه ةکلم زیروبمی  تکیة

هرر دو  در  Lاست.  (2)در شکل  مونُنامه مشابه ،موننامهدر  L بندی ولوع نواختِزمان ،شودمشاهده می

 مرونُ نامره و  مرون نامهدر کلمات  Lخالف بر Hا نواخت ام  ،ترداف دارد  بر با آغاز هیای تکیه کلمه

برر  از هیرای تکیره   پسآغازی هیای  ةبر روی واک مونُنامه در Hکه زمانی یکسانی ندارد. درحالی رفتار

 پرس ی همخوان آغرازی  جلوتر آمده و بر رو طور محسوسیاین نواخت به ،موننامهوال  شده است، در 

کره تن را    مرون امره ن ةکلم زیروبمی  ةدر تکی H ةبیان دیگر، دیرکرد للبهبر لرار گرفته است. از هیای تکیه

 تر است.کم ،بست استکه حاوی دو واژه مونُنامهاز  ،بست استحاوی یع واژه

 
 .کننده د.سدر گفتار شرکت مون امضاء شدنامه نگاشت و منحنی آهنگ جملةسیگنال آوایی، طیف (.3)شکل 

 
 .کننده د.سر شرکتدر گفتا نامه امضاء شدنگاشت و منحنی آهنگ جمله سیگنال آوایی، طیف (.2)شکل 

 ةکلمر  منزلرة بره  نامره دهرد.  را نشان مری  نامه امضا شد ةنگاشت و منحنی آهنگ جمل، طیف(7) شکل 

هیرای بردون تکیره     (کلمره )  بر از هیای تکیه پسیعنی  ؛بست استهدف در این جمله فالد واژه
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و  مرون هنامر لبل، یعنی  ةد دو کلمدر این کلمه نیز همانن L نواختِ ،شودمشاهده میکه وجود ندارد. چنان

ایرن کلمره نسربت بره      زیروبمری   ةدر تکیر  Hولری   ،بر تررادف دارد همچنان با آغاز هیای تکیه ،مونُهنام

   ده است.بر وال  شهیای تکیه آوایی  ةزنییر ةهم جلوتر آمده و دلیقا  در محدودباز مون هنام

صرورت ترابعی   به هیا ةدیرکرد لل صوتی ةهمبست ابةمیبه و مرز پایانی کلمات H ةزمانی بین لل ةفاصل 

 میرانگین  (5)د. شرکل  شکنندگان محاسبه پایانی برای تمامی شرکت ةبست در کلمات با تکیاز تعداد واژه

حراوی دو   پایرانی   هکنندگان برای کلمات تکیر تمامی شرکت ها وداده را در س کدیرکرد للة هیا  مقادیر

 دیرکررد للرة هیرا    دهرد. الگروی توزیر  مقرادیر     بست نشران مری  دون واژهبست و ببست، یع واژهواژه

مررز  از  H ةزمرانی للر   ةفاصرل  صورتبه، Hهیا است: دیرکرد  ةبست بر دیرکرد للتأثیر واژه ةدهند نشان

بسرت بیشرتر اسرت؛    بسرت از کلمرات حراوی یرع واژه    ، در کلمات حاوی دو واژهبرپایانی هیای تکیه

 بست بیشتر است.  بست از کلمات فالد واژهر کلمات حاوی یع واژههمچنین دیرکرد لله د

 
بست و بدون بست، یک واژهپایانی حاوی دو واژه - برای کلمات تکیه( SyllEnd-to-Hدیرکرد قله ) (. میانگین مقادیر5شکل )

 بستواژه

وعاملره )در سر ک   آزمون تحلیل واریانس دهیا، یع  ةبست بر دیرکرد للبرای بررسی آماری اثر واژه

دیرکررد   ر مسرتقل، مقرادیر  متغی ر  میابةبست بهواژهکنندگان( انیام شد که در آن، تعداد شرکت میانگین کلّ

تعرداد   ر. نترایج نشران داد کره اثر    ندر تصرادفی انتخراب شرد   متغی ر  درمقرام کننده ر وابسته و شرکتمتغی  منزلةبه لله

 های تعقیبری نتایج مقایسه. (F(2,141)=142.19;p< 0.001) دار استید لله معنربست بر مقادیر دیرک واژه

با یکردیگر   های مختلفبستواژهعداد برای کلمات با ت دیرکرد لله مقادیر داد که اختالف نشان 27بونفرونی

 (.p<0.001ها: دار است )تمامی مقایسهمعنی

                                                           
24. Bonferroni 
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( 8( و )7، )(6هرای ) شرکل . شرود پرداختره مری   آغازی – زیروبمی کلمات تکیه ةحال به بررسی تکی 

تع یرل   کار و شدتع یل  کارش، کارشُ تع یل کرد نگاشت و منحنی آهنگ جمالتِسیگنال آوایی، طیف

بسرت  بست، یع واژهترتیب حاوی دو واژهدر این جمالت به ،کارو  کارش، کارشُ دهد.را نشان می شد

اسرت. محردودة    شرده  مشرخّص  دیعمرو  خرطّ  دونّبرا   این کلماتمرز پایانی  بست هستند.و فالد واژه

 زمران  ،شرود که مشراهده مری  چنان سیاه متمایز شده است. بر با خ و  عمودی زنییرة آوایی هیای تکیه

آغرازی   غیرر  ةهماننرد کلمرات متناظرشران برا تکیر      ،آغرازی  - تکیره  کلمرات  زیروبمی  ةدر تکی Hولوع 

 ولروع کرامال    ،کرارشُ  در Hکلمه متفراوت اسرت:   در  بستتعداد واژهته به بس (نامهو  مونهنام، مونُ هنام)

از میرزان   ،کرارش در  بر وال  شده است.از هیای تکیه پسآغازی هیای  روی واکةدیرهنگام داشته و بر 

برر والر  شرده و دیرکررد     بر روی هیرای تکیره   H، کارلله کاسته شده است و بانخره اینکه در دیرکرد 

 ندارد.  

 
 .کننده ر.ادر گفتار شرکت کارشُ تعطیل کرد ةنگاشت و منحنی آهنگ جملف(. سیگنال آوایی، طی6شکل )

 
 کننده ر.ا.در گفتار شرکت کارش تعطیل شد ةنگاشت و منحنی آهنگ جملسیگنال آوایی، طیف (.3شکل )



 85شناسی آهنگ فارسی: رویدادی واجی یا آوایی؟ /در واج هکرد للدیر

 
 کننده ر.ا.در گفتار شرکت کار تعطیل شد ةنگاشت و منحنی آهنگ جملسیگنال آوایی، طیف (.8شکل )

بسرت و  بست، یع واژهدو واژه آغازی با - برای کلمات تکیهرا  هدیرکرد لل میانگین مقادیر( 3)شکل  

 دیرکرد للره مقادیر   ،شودکه مشاهده میدهد. چنانکنندگان نشان میدر س ک تمامی شرکتبست بدون واژه

ر  ایرن پرارامتر   بست بیشتر است؛ همچنین مقادیبست از کلمات حاوی یع واژهدر کلمات حاوی دو واژه

بررای   H ةولروع للر   ،بنرابراین  ؛بست بیشتر اسرت بست از کلمات فالد واژهبرای کلمات حاوی یع واژه

ترر و بررای کلمرات حراوی یرع      بست دیرهنگرام بست از کلمات حاوی یع واژهکلمات حاوی دو واژه

 تر است.بست، دیرهنگامبست از کلمات فالد واژهواژه

 
بست و بدون بست، یک واژهحاوی دو واژهآغازی  - تکیهبرای کلمات  (SyllEnd-to-H) دیرکرد قله ادیرمیانگین مق (.1)شکل 

 بستواژه

هیا در کلمرات   ةبست بر دیرکرد للبرای بررسی آماری اثر واژهآزمون تحلیل واریانس دوعامله نتایج  

دار اسررت یرد للرره معنرربسررت بررر مقررادیر دیرکررواژهاثررر عامررل تعررداد کرره آغررازی نشرران داد  - تکیرره

(F(2,141)=76.71;p< 0.001) .بررای   دیرکررد للره  مقرادیر  نشان داد که  بونفرونیهای تعقیبی نتایج مقایسه

با یکردیگر  داری یطور معنبه بستو فالد واژه بست، یع واژهبستواژه آغازی حاوی دو - کلمات تکیه

 (.p<0.001: هااست )تمامی مقایسه متفاوت
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 براز هجای تکیه پسآوایی  ةتابعی از دیرش زنجیر Hبندی زمان -2-4

یع رویرداد آوایری    ای با ساخت زنییره Hبندی ولوع نواخت که اگر زمان شدفرض  ای دیگردر مرحله

زمرانی برین    ةصورت ترابعی از فاصرل  به H ولوع محلّ انتظار داریمدر آن صورت باشد، ج و مدر پیوسته 

بست تغییر کند بره ایرن   بست و یع واژهدر کلمات حاوی دو واژهز پایانی کلمه مر از برپایان هیای تکیه

نزم بره توضریک   ترر شرود.   ، ولوع لله دیرهنگامزمانی افزوده شود ةصورت که هر لدر بر میزان این فاصل

بنردی  بر من بق بر مرز پایانی کلمه است، زمران چون مرز هیای تکیه ،بستاست که در کلمات فالد واژه

مقرادیر  ( 11( و )10هرای ) شرکل گیرری نیسرت.   زمانی لابل اندازه ةصورت تابعی از این فاصلبه Hلوع و

ین زمرانی بر   ةفاصرل صورت تابعی از پایانی را به - آغازی و تکیه - تکیه در کلماتزیروبمی  ةدیرکرد لل

 دهد.نشان میا ر 25بر از مرز پایانی کلمهپایان هیای تکیه

 
زمانی بین پایان  ةفاصلصورت تابعی از پایانی به-تکیه ( در کلماتSyllEnd-to-Hزیروبمی ) ةدیرکرد قلمقادیر  (.91)شکل 

 (SyllEnd-to-WordEnd durationبر از مرز پایانی کلمه )هجای تکیه

 
انی بین پایان زم فاصلةصورت تابعی از آغازی به - تکیه ( در کلماتSyllEnd-to-Hزیروبمی ) مقادیر دیرکرد قلة (.99)شکل 

 (SyllEnd-to-WordEnd durationبر از مرز پایانی کلمه )هجای تکیه

                                                           
25. syllend-to-wordend duration 
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کلمرات حراوی دو   بررای  دیرکرد للره   که مقادیرل آناو  ند:دهها دو والعیت م م را نشان میاین شکل 

اسرت.  بیشتر پایانی  - آغازی و چه تکیه - تکیه بست چه در کلماتبست از کلمات حاوی یع واژه واژه

در ه برر از مررز پایرانی کلمر    ین پایران هیرای تکیره   زمانی بر  ةفاصلدیرکرد لله و بین دو پارامتر  کهآن دو م

زمانی بین پایران   همبستگی بانیی وجود دارد؛ یعنی افزایش فاصلةپایانی  - آغازی و تکیه - تکیه کلمات

کراهش دیرکررد للره    زمانی با  صلةزایش دیرکرد لله و کاهش این فابر از مرز پایانی کلمه با افهیای تکیه

برر  ین پایان هیای تکیره زمانی ب ةفاصلدیرکرد لله و بین  )پیرسون( مقادیر ضریب همبستگی همراه است.

دهد بین این دو عامل همبستگی میبرت  نشان مینزدیع است که  1به  در تمامی موارد هاز مرز پایانی کلم

R) داردزیاد وجود 
2
= 0.78; p< 0.001 بسرت؛ پایرانی برا دو واژه   - تکیه R

2
= 0.81; p< 0.001  تکیره - 

R بسرت؛ پایانی با یع واژه
2
= 0.90; p< 0.001  بسرت؛  آغرازی برا دو واژه   - تکیرهR

2
= 0.87; p< 0.001 

، ثابت نیسرت  بستدر کلمات دارای واژه زیروبمی دیرکرد للة ،بنابراین بست(؛آغازی با یع واژه - تکیه

 کند.تغییر میبر از مرز پایانی کلمه زمانی بین پایان هیای تکیه ةفاصلصورت تابعی از و به

 گیریو نتیجه بحث -5

 تکیرة  واختی سراخت نر   کره دیدگاهی م ررح شرده اسرت مبنری برر آن     م العات آهنگ فارسی  در پیشینة

بست در ساخت صررفی کلمرات برا    وجود یا عدم وجود واژهی بسته بهآغاز غیر کلمات با تکیة زیروبمی 

بسرت ولروع دیرهنگرام دارد    در کلمرات حراوی واژه   H گر متفاوت است به این صرورت کره للرة   دییک

(L*+H) شرود  برر والر  مری   ودهنگام دارد و بر روی هیای تکیره ولوع ز ،بستولی در کلمات فالد واژه

(L+H*) ،زیروبمری خیرزان برا سراخت      ور واجی آهنگ فارسی، شرامل دو تکیرة  دست. م ابق این تحلیل

ولروع   ،بنرابراین  برا یکردیگر متفاوتنرد؛    (H)ولوع لله خیز  بندی یکسان است که تن ا از نظر زمان ینواخت

ی هرا ای تکیره اد واجی است که باعث تمایز مقولهم ابق این تحلیل، یع روید ،لله زودهنگام یا دیرهنگام 

 شود.  زیروبمی در ساخت آهنگ فارسی می

آوایری، بررخالف    ةبرا زنییرر   Hتررادف  دهد کره  نشان می حاضر پژوهششده در شواهد آوایی ارائه 

بر مبنرای یرع    Hگونه نیست که یعنی این ؛ای و ناپیوسته نیستشدگی، مقولههای دیدگاه واجیبینیپیش

سازوکار  واجی در نظام آهنگ زبان فارسی، یا دیرکرد داشته باشد و یا نداشته باشد و در هر یرع از ایرن   

ایرن   ین برود، ای گفتار وال  شرود. اگرر چنر   در ساخت زنییره مشخّصه واجی دو حالت، در یع جایگا

هرا، در  بسرت بست، صرف نظر از تعرداد واژه این نواخت در تمامی کلمات حاوی  واژه رفت کهمیانتظار 

حراوی دو  بنردی  ولروع للره در کلمرات     زمران  که مقایسةلرار گیرد؛ درحالی مشخّصیع جایگاه واجی 
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ترر  بنرابراین، من قری   ادق نیست؛دهد که این مسئله صنشان می بستات حاوی یع واژهبست و کلمواژه

کلمرات(،   زبان فارسی، )مستقل از الگوی تکیرة آوایی در  با زنییرة H آن است که فرض کنیم ترادف للة

 اری از درجرات مختلرف بسرته بره فاصرلة     صورت پیوسرت وایی  پیوسته است که میزان آن بهیع رویداد آ

   کند.بر از مرز پایانی کلمه تغییر میی هیای تکیهزمان

بندی  ولروع للرة   زمان ةکنندعامل تنظیم منزلةبر تا مرز پایانی کلمه بهزمانی بین هیای تکیه اگر فاصلة 

حراوی دو   زیروبمری  کلمرات   ةدر تکیر  Hرفترار زمرانی متفراوتِ نواخرتِ      رفته شود،گزیروبمی درنظر 

 H چنین بحث کرد که هر لردر للرة   توانلابل تبیین است. می بستفالد واژه بست وبست، یع واژه واژه

پایرانی  کلمره   تر باشد، دیرکرد آن کمتر و هر لدر لله از مرز به مرز پایانی کلمه نزدیعزیروبمی  ةیع تکی

 ت دارد.هرای دیگرر م ابقر   آمده از زباندستهای به این نتایج با یافته دورتر باشد، دیرکرد آن بیشتر است.

زیروبمری تظراهر    یرع تکیرة   Hکره نواخرت   ن داده است که برای آنگذر نشام العات آزمایشگاهی زبان

اید حدالل دو هیرا فاصرله وجرود داشرته     ببر و مرز پایانی کلمه بین هیای تکیه آوایی  کامل داشته باشد،

گونره فشراری از   هیچیرا ز ؛شوددر جایگاه اصلی و م لوب خود وال  می Hدر این حالت، نواختِ  باشد.

ای زنییرره  از فاصرلة شدن لله بره مررز پایرانی کلمره     تر عبا نزدی .شودل نمیمرز پایانی کلمه متحم  ناحیة

 شرود ترر مری  بر نزدیعتر آمده و به هیای تکیهلله عقب ،نتییهشود و درآل برای ولوع لله کاسته میایده

برررای زبرران آلمررانی؛ سرریلورمن و  2007اَتررر ر و لررد، برررای زبرران یونررانی؛  1338ران، )آروانیترری و دیگرر

هرای اسرپانیایی و   برای زبان 2007؛ پریتو و تور یرا، 2005برای زبان انگلیسی؛ پریتو،  1330یرهامبرت،  پی

 .  (26کاتانن

بدون فشار نوایی  ناشی از مرز پایرانی  کلمره در    H للة بست،واژه کلمات حاوی دودر  ،به این ترتیب 

کلمرات حراوی یرع    شرود؛ در  برر ظراهر مری   از هیرای تکیره   اصلی خود، یعنی آغاز واکه پرس گاه جای

؛ و شرود و از میزان دیرکرد آن کاسرته مری  تر آمده دلیل نزدیکی به مرز پایانی  کلمه، عقبلله به بست، واژه

رز پایرانی  کلمره   ق برر مر  بر دلیقا  من بچون مرز پایانی  هیای تکیه بستکلمات فالد واژهکه در بانخره این

ناچرار برر روی هیرای    بره  Hکلمه وجرود نردارد(    و مرز پایانی Hولوع   ای بین محلّهیچ فاصلهاست )

ولروع زودهنگرام دارد و برر     Hبسرت،  که در کلماتِ فالد واژهت آنبه بیان دیگر، علّ شود؛بر وال  می تکیه

کرافی بررای تظراهر آوایری  کامرل  ایرن       ای  شود این است که فضای زنییرره بر وال  میروی هیای تکیه

شردن   بر وجود داشته باشد )برا اضرافه  از هیای تکیه پسای  کافی نواخت وجود ندارد. اگر فضای زنییره

                                                           
26. Català 
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 ،بنرابراین  شرود؛ برر والر  مری   از هیای تکیره  ته و بر روی هیای پسولوع دیرهنگام داش H ،بست(واژه

بر اسرت،  از هیای تکیه ای پسسبب نبودِ فضای زنییرهبه بستولوع زودهنگام  لله در کلمات فالد واژه

 بر  این کلمات وال  شود.  شده بر روی هیای تکیهصورت یع رویداد واجی  رمزگذاریبه Hکه نه آن

فارسری تن را    پایانی  - کلمات تکیهتوان گفت که میهای پژوهش حاضر یافتهه به با توج ی، طور کلّبه 

صرورت پیوسرتاری از   للة این تکیه بره ولوع  محلّشوند که می  دونواختی تولید میزیروب با یع نوع تکیة

برر ترا مررز پایرانی     بین هیای تکیره زمانی  فاصلة بسته به درجات مختلف از عدم دیرکرد تا دیرکرد زیاد

ف کنرد، بررخال  که خود ثابت می دهدآغازی نیز روی می - کلمات تکیه فاق دراین اتّکند. کلمه تغییر می

حرداکیر میرزان   . پایانی نیسرت  - کلمات تکیه تن ا مختص  شدگی، دیرکرد للههای دیدگاه واجیبینیپیش

هرا برین هیرای    اسرت کره در آن  آغرازی(   - پایانی و چه تکیه - )چه تکیهدیرکرد لله مربو  به کلماتی 
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