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 چکیده
 آهنــ  و ویژگــان  تکیــة فارســ : زبــا  نــویی  ســا ت کتــا  نقــ  و معرفــ  بــه حاضــر ةالــمق در
 ،نویسـن    بـ ی   و علمـ   هـای  یافتـه  یرزش برشـمرد   و کتـا   محتویی معرف  ضمن و یمپردیز م 
 علمـ ،  موضـوع  بیا  در یا و یست مان   دور نویسن   چشم یز یا که یمکن م  یادآوری ری  های هنکت
 در کـه  یسـت  فارسـ   زبا  نویی  نظام آویشناس  کتا  ه ف ین . گرفته نادی   ری های  جنبه یا جنبه
 عناصـر  نویسن   کن . توصیف کم  صورت به ری  یینو نظام یی مقوله عناصر کوش  م   نویسن  آ 
 آویی  مقادیر و سازی کم  ،ن نک م  ییفا نقش زبا  نظام در که های  کیفیت عنوی  به ری آهن  نظام
 کتا  یین در برجسته های نکته یز .یست کرد  مشخص گوناگو   یآوی های بافت در ری عناصر یین
 تبیـین  در شـنی یری  آویشناسـ   و شـنا ت   صـوت  آویشناس  تولی ی، آویشناس  تالق  به توینیم م 
 در ری زیـادی  بسـیار  هـای  پرسـش  نویسـن    یسـت  ش   باعث که کنیم یشار  زبا  آهن  نظام دقیق
 هرکـ یم  کـه  بکنـ   ییجاد یر های  پرسش دیگر سوی یز ؛ب ه  پاسخ و کن  مطرح کتا  جای جای

 طلب . م  ری یی ج یگانه پژوهش

 فارس . زبا  آهن ، زیروبم ، تکیة ویژگان ، ةتکی نویی ، سا ت ها: کلیدواژه
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Abstract 

The present paper tries to review the The Prosodic Struture of the Persian 

Language: Lexical Stress and intonation and by introducing its content and 

revealing the authors original and scientific findings in the book, reminds some 

points that have not been paid enough attention by author. The goal behind the book 

is the phonetics of Persian prosodic system in which the author investigates the 

categorical elements of the prosodic system in a quantitative way. The author 

considers the intonational elements as qualities that have function in language; then 

he explains the phonetic properties of these elements in different phonetic contexts. 

The author brings together the articulatory phonetics, acoustic phonetics and 

auditory phonetics in order to explain the intonation system of Persian and this is 

one of the noticeable features of the book and for this reason he has put forward and 

solved lots of problems and also raised questions that each of them requires separate 

research. 

 

Keywords 

Prosodic structure, lexical stress, pitch accent, intonation, Persian.     

                                                                                                                                        
1. Associate Profesor, Department of Persian, Faclty of Humanities, University of Zanjan, 

Zanjan, Iran (meslami@znu.ac.ir). 



 264      ... تکیة واژگانی و: فارسیساخت نوایی زبا  معرفی و نقد 

 کتاب پیشگفتارِ و مقدمه
 زبـان  نوایی ساخت کتاب 1397 سال در (سمت) انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان
ــی: ــةتک فارس ــانی ی ــگ و واژگ ــر از را آهن ــد دکت ــادقی وحی ــاپ ص ــرد چ ــار در و ک  اختی
 ةعرصـ  متخصصـان  معدود از کتاب نویسنده داد. قرار عالقمندان و دانشجویان ،پژوهشگران
 نظـام  آواشناسـی  بـه  کتاب این در که است فارسی زبان نوایی نظام واجی و آوایی مطالعات
 هـر  کـه  پیداست ناگفته آید می میان به نظام از سخن وقتی است. پرداخته فارسی زبان نوایی
 درون در را ای یگانـه  جایگـاه  و نقـش  نـام،  کـدام  هـر  که است یافته قوام عناصری از نظامی
 ای مقولـه  و کیفـی  انتزاعـی،  مفهومی نوایی نظام در آفرین نقش عناصر .دارند نظر مورد نظام
 ایـن  در هنویسـند  نـد. کن مـی  پیدا گوناگون نمودهای اگونگون آوایی های بافت در که دارند
 فارسـی  زبـان  نـوایی  ناصرع یآوای نمودهای ،دقیق آزمایشگاهی و علمی های روش با کتاب
 است. کرده بررسی را

 کتـاب،  اجمالی معرفی با پیشگفتار در نویسنده دارد. فصل نه و پیشگفتار یک کتاب
 بـا  کـه  اسـت  کـرده  معرفـی  نـوایی  ختسـا  آوایـی  های جنبه تبیین و توصیف را خود هدف
 سـاخت  کند. می دنبال را هدف این آزمایشگاهی شناسی جوا در جاری های روش از استفاده
 دیگـر  بـه  نسـبت  زبـانی  واحـد  یـک  برجسـتگی  ةمطالعـ  اصـل  در نویسـنده  نظـر  مورد نوایی

 در یینـوا  ساخت که کند می اضافه نویسنده .است گفتار ةزنجیر در موجود زبانی واحدهای
 بـه  نسبت هجایی برجستگی) تکیه اول سطح در که است مطالعه قابل جمله و کلمه سطح دو
 هـای  کلمـه  بـه  نسـبت  ای کلمـه  )برجستگی آهنگ دوم سطح در و کلمه( در دیگر جاهایه

 کند. می مطالعه را (آهنگ منحنی از هایی بخش در تغییراتی ایجاد یا و دیگر

 پیرهـامبرت  بـا  کـه  اسـت  یضعرو خودواحد نظریة نویسنده، نظر مورد واجی ةنظری
 تواننـد  مـی  و هستند مستقلی واحدهای آهنگ عناصر ،نظریه این در شود. می شروع (8019)
 تمامی عناصر، این پذیری ترکیب و استقالل پرتو در و شوند ترکیب هم با آزادانه صورت به
 از دیمحـدو  فهرست با ار زبان آهنگ الگوهای آن دنبال به و پساواژگانی معنایی های بافت
 داد. نشان توان می آهنگی های نشانه

 هـای  نظـام  در واژگـانی  تکیـة  نقـش  و واژگانی تکیة به دوم و اول فصل در ویسندهن 
 زبان در واژگانی تکیة آواشناسی و هپیوست گفتار در کلمه مرز (درک) بازشناسی در واجی،
 هـای  مشخصـه  بـا  آهنگـی  هـای  بافت در بر تکیه هجای که کند می اضافه و پردازد می فارسی
 ،غیرآهنگـی  هـای  بافـت  در و شـود  مـی  متمـایز  شدت و دیرش پایه، فرکانس شناختی صوت
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 نویسـنده  مهـم  های یافته از یکی پایانی ةنکت این و است بر تکیه هجای پایدار ةمشخص دیرش
 ثابـت  مشخصـة  دیرش که چرا است؛ تردید محل ادعا این صحت البته که آید می حساب به
 جـای ه پایدار ةمشخص را دیرش توانیم می صورتی در و نیست فارسی زبان در تکیه پایدار و
 اثـر  در تـا  باشـد  تکیـه  پایـدار  ةمشخصـ  آن کـه  کنیم قلمداد غیرآهنگی های بافت در بر تکیه
 شدیـر  .دهـد  ادامـه  خـود  حضـور  بـه  بتوانـد  پایـه  فرکـانس  کـاهش  یعنـی  کیهت شدن  یخن

 یــک صــرفاً و نــدارد فارســی زبــان آهنـگ  نظــام در واجــی ارزش پایــه فرکــانس بـرخالف 
 گـروه  نواخـت  مـرز  و آهنـگ  واحـدهای  پایـان  در پایدار شدیر البته .است آوایی مشخصه
 نیست. بر تکیه هجای بر منطبق لزوماً که است پایدار مشخصه یک

 در کنـد.  مـی  بررسـی  را آهنـگ  گونـاگون  هـای  جنبـه  8 فصل تا 3 فصل در نویسنده
 آهنگ مطالعة به 4 فصل در ،آهنگ شناختی جوا های نظریه در کلی رویکردهای به 3 فصل
 6 فصـل  در ،گفتار آهنگ آواشناسی به 5 فصل در ،عروضی خودواحد نظریة چارچوب در
 و آهنـگ  ةرابطـ  بررسـی  بـه  7 فصل در ،فارسی زبان نگآه مطالعة در پیشین آثار معرفی به

 و آهنـگ  منحنـی  تـدریجی  افت ةپدید به 8 فصل در ،فارسی زبان در جمله اطالعی ساخت
 پردازد. می کتاب مباحث کل از گیری نتیجه به 9 فصل در

 هـای  مسـئله  دقیـق  تبیـین  البتـه  و اسـت  تخصصی بسیار کتاب زبان و شناسی اصطالح 
 پـژوهش  و آمـوزش  امر در تجربه دهه دو حدود با نویسنده طلبد. می را ای رویه چنین علمی
 بیـان  علمـی  زبان به به نحو بایسته و مطلوب را ها مسئله ظرایف و دقایق ،کتاب علمی ةزمین در
 آن مخاطبـان  کـه  است کرده تبدیل تخصصی بسیار منبعی به را کتاب امر همین است. کرده
 محـدود  آزمایشـگاهی  شناسـی  واج و شـناختی  صوت واشناسیآ های زمینه پژوهشگران به را
 سـالها  حاصـل  کتـاب  کـه  چـرا  کنـد  نمـی  کم کتاب های ارزش از ویژگی این البته کند. می

 و مجـالت  در تخصصـی  هـای  مقالـه  قالـب  در پیشـتر  آن نتـایج  کـه  اسـت  نویسـنده  پژوهش
 شـده  چـاپ  و داوری (2011 و 1391 صـادقی  )مـ الً  خـارجی  و داخلـی  معتبـر  های همایش
 .است

 جداگانـه  هـای  بخـش  در عنوان همان با را کتاب های فصل از کدام هر نوشته این در
 بـرای  کنـیم.  مـی  یـادآوری  را اصـالحی  احیانـاً  و پیشـنهادی  های نکته ادامه در و معرفی ابتدا

و نمـودار   ،مقالـه از آوردن شـکل  محـدودیت حجـم    دلیـل  به پرهیز از طوالنی شدن بحث و
هـایی را در مرحلـة    های مجله، ناچار بخش ایم و برای رعایت محدودیت کرده پرهیز جدول

 پایانی حدف کردیم.
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 فتارگپیشها و نقدهای  نکته

 بـه  مربـوط  البته و هبار این در نکته چند ذکر که است علمی بیان ةالزم دقیق شناسی اصطالح
 کـه  «شـناختی  زبـان  آواشـناختی، » مانند هایی اصطالح (الف دارد: ضرورت گفتارپیش مطالب
 اشـاره  شناسـی  زبـان  علـم  و آواشناسی علم به ترتیب هب اصوالً است، آمده کتاب 1 ةصفح در
 یا و ...« زبان آوایی های جنبه تبیین »... مانند هایی ترکیب درنتیجه .زبان و آوا به نه و کند می
 نیـی تب »... ماننـد  نویسـنده  از هـایی  ترکیـب  بـا  مقایسـه  در ...« زبـانی  مسـتقل  سطح دو در »...
 صـحیح  صـورت  ...« شناختی زبان مستقل سطح دو در »... ای و ...« زبان شناختیآوا یها جنبه
 و است آواشناسی صفت آواشناختی و آوا صفت آوایی دیگر عبارت به ؛است موضوع بیان
   کنیم. دقت مشابه موارد کاربرد در است الزم

 جملـه  و کلمـه  ترتیـب  بـه  آهنـگ  و تکیـه  تجلـی  ظرف که اند گفته 1 ةصفح درب( 
 اینجـا  در .نیسـتند  زبـان  نوایی های ویژگی ةمطالع در دقیق های اصطالح جمله و کلمه است.
 کلمـه(  تکیة )در 2کلمه صورت و (واژگانی تکیة در) 1واژه مانند ییها اصطالح از است الزم
 و واجـی  اصـطالح  یک نه و است نحوی اصطالح یک «جمله» دیگر سوی از .کنیم استفاده
 تـا  واژه یـک  از نظـری  لحـاظ  به که است یرایج اصطالح «آهنگ واحد» اصطالح آهنگی.
  .دارد پوشانی هم جمله با هم گاهی و شود می شامل را واژه نهایت بی

 7ــ 1 قسـمت  عنـوان  که (21)ص «پیوسته گفتار بازشناسی در تکیه نقش» عبارت ج(
 و رود مـی  کـار  بـه  پیوسـته  گفتـار  ماشینی و خودکار بازشناسی معنی به ربیشت منابع در است؛
 گفتـار  در کلمه مرز شناسایی در تکیه نقش» مانند هایی ترکیب از است بهتر ابهام، رفع برای
  کرد. استفاده «زبان اهل سوی از پیوسته

 

 تکیة واژگانی. فصل یک: 1

 اطالعـات  از مهمـی  بخـش  انتقال در آن نقش و واژگانی تکیة نویسنده در فصل اول دربارة
 هجـای  اهمیـت  نیـز  و واژگـانی بر  تکیه هجای زیروبمی روی تغییرات وقوع سبب به آهنگی
. تکیـة  اسـت  کـرده  بحـث  زبـان  اهـل  سـوی  از پیوسـته  گفتار در کلمه مرز درک دربر  تکیه

ار طبیعی در گفت وزبانی است  ةبان فارسی یک مشخصز مانند ای تکیههای  زبان درواژگانی 
بـر واژگـانی    جـای تکیـه  ه ةدمحدو در در انتقال معنای کالمی و کاربردی وبمیتغییرات زیر

                                                                                                                                        
1.  lexeme 

2.  Word-form 



 1400بهار و تابستا   ،48 شمارة ،پنجمو بیستدوره  دانشگاهی، کتب نگارش و پژوهش      267

 

ی یــا برجســتگی پســاواژگانی وبمــزیرتکیــة  ،بــه برجســتگی عینــی در گفتــار .دهــد ر  مــی
بـر برجسـتگی ایجـاد     گویند که در آن گوینده با تغییر دادن فرکانس پایه در هجایی تکیه می
  .(1996 فن )اسلویتر و فان هویکند  می
 
 یکفصل ها و نقدهای  نکته 1. 1

 توجه کنـیم  یدولی با ،کند معرفی می پایانی درستی زبان فارسی را تکیه نویسنده به. 1
یی هـم بـه دالیـل تـاریخی     ها معدود واژه پایانی هستند )البته ها تکیه در زبان فارسی تنها واژه

 ،دلیـل برخــورداری از نظـام تصـریف نسـبتاً قــوی     رسـی بـه  . زبــان فا(غیرپایـانی دارنـد   تکیـة 
ها حضـور   کلمهار طبیعی صورتگفتپایانی نیستند. در  تکیه هایی دارد که لزوماً کلمه صورت

تـوانیم برجسـتگی در    از ایـن رو نمـی   ؛نیسـت  ها ثابـت  کلمهدارند و جایگاه تکیه در صورت
ا کنیم که اهل زبـان در درک گفتـار   عادبگیریم و مرز کلمه در نظر  ةمنزل گفتار پیوسته را به

برند. برای روشن شدن بحث به م ال زیر توجـه   از این ویژگی در شناختن مرز کلمه بهره می
 رایج در زبان فارسی است. بسیار های  ای از جمله کنید که نمونه

1. /far*dâ ketâb*hâyam râ be *dustam *midaham/ 

واحدهای واژگانی هستند. بـه  « دوست، ده )دادن( به، را، ، بکتا فردا،»در م ال باال، 
ویژه و کاربردی حروف اضـافه )را، بـه( بـرخالف چهـار واژة دیگـر معمـوالً در       دالیل زبان

جاهـایی کـه بـا سـتاره مشـخ       ه گفتار باال نشان پاره در تولید بی شوند و گفتار برجسته نمی
برجسـته تنهـا   ی بینیم که از چهار هجـا  باال می محل برجستگی خواهند بود. در م ال ،اند شده

دهـد کـه    نشـان مـی  ایـن  غیرپایـانی دارنـد و   تکیـة  است و بقیـه   پایانی تکیه (فردا)یک مورد 
عنـوان سـرن  آوایـی در تشـخی       توانند به ها از برجستگی در گفتار پیوسته نمی زبان فارسی
ان فارسـی بـر خـالف نظـر نویسـنده      کلمه بهره ببرند. درنتیجه تکیه در گفتار پیوسته زبـ  زمر

. کننـد  ی برجسته را پایان کلمه قلمداد نمـی هاو اهل زبان هجا( 19)صدیدی ندارد حنقش ت
هـای پیشـین و پسـین ظـاهر      های نحوی بـا وابسـته   البته باید توجه کنیم که در م ال باال، گروه

ند شد که این رفتـار  نشان برجسته خواه ها در گفتار بی صورت فقط وابسته اند که درآن نشده
خن ـی شـوند و درنتیجـه اتکـا بـه تکیـه در        هـای بیشـتری تکیـه    شود کلمه ویژه باعث میزبان

)ص  7ــ 1تـا   4ــ 1هـای   بحث نویسـنده در بخـش  تر خواهد شد.  ها سخت شناخت مرز کلمه
اختصـاص   عنوان نشانه آوایـی در درک مـرز کلمـه    موضوع تکیة زیروبمی بهبه که ( 11ـ21
 ةبسیط سـازند  ةدر مقایسه با دو واژ «روزنامه»مرکب  ةفقط در شناختن تمایز واژ ،است یافته
وایـی  آتواند صادق باشد که البته در ایـن فقـره نیـز ویژگـی      می (نامه+روز)مرکب  ةآن کلم



 268      ... تکیة واژگانی و: فارسیساخت نوایی زبا  معرفی و نقد 

  مستقل و احیاناً درنگ دخالت دارد. ةدیگری مانند وجود دو تکی
( به نقـش تکیـه در بازشناسـی و    11ـ14. نـویسنــدة در بررسی پیشینة پژوهـش )ص2

کنـد و در صـدد اسـت همـین      درک گفتار پیوسته در دو زبان انگلیسی و هلندی اشـاره مـی  
ویژگی را در زبان فارسی هم پیدا کند. در این خصوص الزم است به دو نکتة اساسی توجـه  

یف تغییـر  ها بر اثر تصـر  کلمه آغازی بودن صورت های مورداشاره، تکیه کنیم: الف( در زبان
تر است و به  کند، ب( تصریف در زبانی مانند انگلیسی در مقایسه با زبان فارسی ضعیف نمی

هایی مانند انگلیسی و هلندی، تکیه شاخ   نسـبتاً   توان ادعا کرد که در زبان همین جهت می
 مطمئنی برای مرز آغازی کلمه در گفتار پیوسته است.  

هــدف اصــلی بازشناســی  ،ه تعبیــر نویســندهدر بحــث بازشناســی گفتــار پیوســته بــ. 3
 ةاز زنجیـر  دایـی ز در ابهـام  (14)ص هایی گفتار است و طرح آزمایش های سازنده پاره کلمه

عنـوان آورده اسـت. در   زیر یـک  گفتار موضوع متفاوتی است که نویسنده این دو بحث را 
 آن هـای  ه کلمـه کـ پـردازیم   های چندگانه از یک زنجیره صدایی می به خوانش ،زدایی ابهام
در همـان   گفتـار  پـاره  سـازنده  های کلمه )درک(، بازشناسی در ولی است، شده معلوم پیشتر

 شود. ابتدا شناسایی می

در پایـان   /ld-/همخـوانی   ةدر زبـان آلمـانی خوشـ    (16صنظر نویسنده )الف خبر. 4
 Schielddrüse( و وحـش، حیـات وحـش   ) Wildheit هـای  هجا مجـاز اسـت، مـ الً در کلمـه    

 همخوانی در پایان هجای اول هستیم.   ةشاهد حضور این خوش (تیروئید)
مبنـای علمـی    (22)صهای کلمـه   موکول کردن نوع تکیة زیروبمی به تعداد هجا. 5

ی بمـ زیرو ةوی تکیـ الگـ »... آورده است:  (2007)تهرانی  ندارد که نویسنده به نقل از سادات
چنـد هجـایی   و هجایی های یک  و کلمه *L+Hصورت  به پایانیة تکی با کلمات چندهجایی

ی در وبمـ بـه دنبـال آن نـوع تکیـة زیر     بمـی . تغییـرات زیرو «است *H صورت آغازی به تکیه
لـذا دخالـت دادن تعـداد هجــا در     ،اژگانی مسـتقل از تعـداد هجــا اسـت   وانتقـال معنـای پسـا   

معنـای بـافتی   هـر کـدام    هـای آهنگـی   چراکه برچسـب  ؛آهنگی اشکال جدی داردبازنمایی 
معنـای آهنگـی متفـاوتی     ةنماینـد  *Hو  *L+ Hو از ایـن رو  کننـد   را نمایندگی مـی  ای ویژه

 ست.یی اهجاساخت هستند که مستقل از 

 .دهـد کـه کـامالً دلیـل مکـانیکی دارد      مـی نصورت آنی ر   به تغییر فرکانس پایه. 6
نواخت پـایین و بخشـی از تکیـة    لزوماً دار را نباید  تکیه بنابراین سطح پایین در ابتدای هجای

کنـد   تنها زمانی اعتبار واجی پیدا مـی  (L)نواخت پایین  در نظر بگیریم. *L+Hزیروبمی م الً 
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صورت صـرفاً یـک ویژگـی آوایـی      در غیراین ؛که از معنای آهنگی و بافتی برخوردار باشد
بینـیم کـه    های انسدادی بیواک می انوا در همخشبیه به این موضوع ر دقیقاً .خواهد بود رایج

جاهـای  همنحنی زیروبمی پس از آنها همیشه از یک سـطح بسـیار بـاالتری حتـی نسـبت بـه       
ی شود که البته فقط یـک ویژگـی آوایـی اسـت و نقـش و معنـای آهنگـ        دار شروع می تکیه
ط بـه سـاخت   مشرورا  *L+Hو  *H( ظهور تکیة زیروبمی 2009)تهرانی  سادات وقتی ندارد.
ارزش گویای این مطلب است که این دو در اصـل   ، خودکند و تعداد هجا می لمهکهجایی 

( 27)ص 1. 1 در شـکل  اسـت. آوایـی متفـاوت    هاینمود با *H همانواجی واحد دارند که 
« نامـه  ،روز ،علمـی »هـای   ترتیـب در کلمـه   بـه  /me, ruz, mi/ پیداست کـه هجاهـای   کامالً

تقریباً شکل منحنی یکسانی دارند و افزودن نواخت پیشرو به آنهـا صـحیح نیسـت و در ایـن     
بر توجه کنـیم و نـه هجاهـای پـیش از      مواقع باید به شکل منحنی زیروبمی در هجاهای تکیه

موجـب   L آن حضـور نواخـت   در کـه  دارد متفـاوتی  آهنگـی  معنـای  *L+Hتکیـة   البتهآن. 
 است. *Hتفاوت معنایی آن با 

بایـد در   اسـت، همـان نواخـت گـروه    ( 26)ص «میانی نحوی  گروهِ»اگر منظور از . 7
در درون گـروه  شـود و نـه    ظاهر مـی نظر داشته باشیم که نواخت گروه در مرز واحد نحوی 

گفتـار پیوسـته بـه واحـدهای      (phrasing)بنـدی   گـروه کـه در   استو این محدودیتی نحوی 
 .کوچکتر نقش مهمی به عهده دارد

 

 بازنمود آوایی تکیة واژگانیفصل دو:  .2

نقـل   (1978) هـاس  تکیـة زیروبمـی از   نویسنده در باب لـزوم تمـایز میـان تکیـة واژگـانی و     
 فاقـد تکیـة  کـه درک تکیـة واژگـانی در کلمـاتی کـه در زنجیـره گفتـار         (44)ص کنـد  می

 گیـرد  می تصور کمتری اطمینان است، با تکیة آنها خن ی شده عبارتی به و زیروبمی هستند
بر واژگانی تنها بـا حضـور تکیـة زیروبمـی      تکیه تکیه و بی هجای که تمایز گیریم می نتیجه و

تولیـدی و   ةبسـت  پذیر است و تکیة واژگانی در سطح کلمـه هـی  هـم    در گفتار پیوسته امکان
درکی مشخصی ندارد و صرفاً یک ویژگی ساختاری در توزیع و تعیـین الگـوی برجسـتگی    

آن نیـز در سـطح آهنـگ مشـخ       یـی محتـوای آوا  و رود گفتار به شمار می در سطح نوای
انتزاعی و یک کیفیت زبانی است که در  ةبه عبارت دیگر تکیة واژگانی یک پدید .شود می
  د.گرد گفتار نقش آن صرفاً در توزیع برجستگی و تعیین جایگاه برجستگی معلوم می پاره

 کنـد  اضـافه مـی   (2012و همکـاران )  زاده ابوالحسـنی سنده در ادامه بـا ارجـاع بـه    نوی
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ــه (48)ص ــان  ک ــه می ــای تکی ــی هجاه ــم   دار و ب ــر دو ه ــی از نظ ــان فارس ــه در زب ــت تکی ة بس
 عبـارتی  بـه  خـورد.  مـی ندر گفتار طبیعی تفـاوتی بـه چشـم     «ششدت و دیر»شناختی  صوت
 فارسـی  نوایی زبان نظام در و نیستند فارسی زبان در تکیه پایدار های بسته هم دیرش و شدت
 (2015)فن هـو  گوسـن  و رحمـانی  از نقـل  بـه  نویسـنده  دیگـر  سـوی  از. اند واجی اعتبار فاقد
 از ناشـی  شـناختی  صـوت  تغییـرات  بـه  فرانسـه  و هـای فارسـی   وران زبـان گوید که گویشـ  می

 ایـن  در تکیـه  وقـوع  محل که چرا دارند؛ کمتری حساسیت برجستگی وقوع محل جابجایی
 باشـند  حساس تکیه وقوع جایگاه به نسبت زبان اهل نیست الزم و بینی است پیش قابلها  زبان
 ،کنـد. در مقابـل   ایفـا نمـی   یهـا نقـش واجـی در تمـایز معنـای واژگـان       زبـان  ایـن  در تکیه و

شناختی مربوط بـه برجسـتگی نـوایی     اطالعات صوت به ژاپنی و های هلندی گویشوران زبان
 ها است. واجی تکیه در این زبانحساس هستند و دلیل آن نقش 

دار  جـای تکیـه  ه های آوایـی تکیـه در زبـان فارسـی را در دو بافـتِ      بسته یسنده همنو
 بسته هم از حیث سه (خن یتکیه)ی وبمبر فاقد تکیة زیر جای تکیههو  (میوبزیر تکیةدارای )

و ( 52ـــ9)ص کنــد و شــدت بررســی و مقایســه مــی ، دیــرششــناختی فرکــانس پایــه صــوت
آیا تکیة واژگانی در زبان . 1 :های تولیدی به دو پرسش زیر پاس  دهد کوشد با آزمایش یم

، کدام اسـت  ی آنها بسته هم ،تظاهر آوایی دارد و اگر دارد وبمیفارسی مستقل از تکیة زیر
چـه   یروبمـ یز ةیـ دارای تکیة زیروبمی و فاقد تک  بافتدو در  واژگانی ةی تکییتظاهر آوا. 2

و  هرتز 500های باالی  شدت فرکانس ،شدت کل، ها دیرش هجا مایشدر آز ؟تفاوتی دارد
اگـر ایـن    .دشـو  دار و بدون تکیـه بـا یکـدیگر مقایسـه مـی      های تکیه کههای وا سازه  فرکانس
تر و همکـاران  یو اسـلو  (1996)فـون   هـوی  فـان و سـلویتر  ها در چـارچوب فرضـیه ا   آزمایش

شنیداری تکیة واژگانی و تکیة شناختی های صوت بسته همصورت  درآن ،انجام شود (1997)
واژگـانی در  تکیـة  انتظـار داریـم کـه     نتیجهشوند و در های مستقل قلمداد می ی مقولهوبمزیر

 زبان فارسی همواره تظاهر آوایی داشته باشد. 
مقادیر فرکـانس پایـه، دیـرش، شـدت و      ه،شناختی تکی های صوت در تحلیل ویژگی

نتایج بررسـی از حیـث چهـار ویژگـی مـذکور       .رد ارزیابی قرار گرفته استکیفیت واکه مو
از  روبمـی هـای دارای تکیـة زی   کلمـه  بـر جفـت   در هجـای تکیـه   F0 دهد که متوسط نشان می
اقـد  فبر  ی تکیهجادر ه F0بیشتر است و مقادیر  طور معناداری به اقد تکیة زیروبمیفهجاهای 
بـر واژگـانی در    این بدان معنا است که اگر هجای تکیه بمی تغییر معناداری ندارد.وتکیة زیر

 یاین جایگـاه تغییـرات معنـادار   در  F0صورت  گفتار محل وقوع تکیة زیروبمی باشد، درآن
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که بـه موجـب    (62)صهای بدیع نویسنده است  خواهد کرد. نتایج مربوط به دیرش از یافته
تکیـه   جـایی بـی  از هر باشد یا نباشـد  دا هیبر واژگانی خواه در گفتار تک آن دیرش هجای تکیه

صـرف   هتکیـ  جای بیه دیرشبر از  جای تکیههکه دیرش  داریمانتظار درنتیجه، بیشتر است. 
مسـتقیم   ةدهد که شدت با تکیه لزومـاً رابطـ   نویسنده ادامه می .نظر از بافت نوایی بیشتر باشد
یسـت. از طـرف دیگـر    شـناختی معتبـر تکیـه ن    صوت ةبست شدت هم ،ندارد و در زبان فارسی

 معنـاداری نـدارد   ةطیفی نیز در زبان فارسـی هماننـد شـدت بـا تکیـه و آهنـگ رابطـ        انحنای
 .(69ـ66)ص

و در ( 87ــ 83)صمطرح شده است  2ی و در پایان فصل ـدومین در زبان فارس ةتکی 
 (1392خـان )  جـن  ( و بـی 2003) پـور  بـا ارجـاع بـه کهنمـویی    مطالعـات   ةآن با بررسی پیشین

هـا اشـکاالت    تظـاهر آوایـی دارد. ایـن یافتـه     جـی دومین در سطح گروه وا ةتکی اند که گفته
 شناسـی نـوایی فارسـی    جشبکه بازنمـایی تکیـه در وا   و نیز بهاساسی دارند که در ادامه به آن 

 .پردازیم میاعتبار آن  ( و1390خان  جن مولودی و بی)
دهـد کـه آیـا تکیـة      پاسـ  مـی  نویسنده با طراحی یک آزمایش دقیق به این پرسش  

بر و بدون تکیـه دارد   مند و مستقل از دو سطح تکیه دومین در زبان فارسی تظاهر آوایی نظام
اضافه شدن پسوند اشتقاقی  بامشتق هستند که  جاییه سه های کلمهصورت او های یا نه؟ داده

بـا   جاییه سه های کلمهو گروه دیگر صورت /boronzi/مانند  اند؛ به کلمة بسیط درست شده
آغـازی و  تکیـة   ة هجای بـی برای مطالع یوایآ که در آن بافت /sinihâ/پسوند تصریفی مانند 

و غیرآهنگی تولیـد   یها در بافت آهنگ این داده .میانی تقریباً یکسان است ایخن جای تکیهه
و تکیـه   دیـرش و شـدت در هجاهـای بـی     ،اند و نویسنده مقادیر آوایی و فرکـانس پایـه   شده
آزمایش این است کـه هجاهـای نخسـت و دوم     ةنتیج .گیری کرده است اندازه را خن ی تکیه

دهد کـه اعتقـاد بـه     نشان می ها از حیث مقادیر آوایی مذکور تفاوت معناداری ندارند و یافته
بـودن و  تکیـه   تکیه دومین در زبان فارسی و اختصاص برجسـتگی میـانی در حـد فاصـل بـی     

بـه حسـاب    نویسـنده بر بودن فاقد اعتبار است و همین یافته یکـی از دسـتاوردهای مهـم     تکیه
 آید. می

 
 دو ها و نقدهای فصل نکته 2و2

شناسی دقیـق در بیـان موضـوعات علمـی بسـیار حـائز اهمیـت اسـت. در          اصطالح. 1
گفتار فارسـی از   های نوایی ویژگیر آوایی یدتحلیل مقاو جای این کتاب شاهد تجزیه  جای
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گانـه در آواشناسـی    هـای آوایـی سـه    بسته شناختی و درکی هستیم که هم ، صوتنظر تولیدی
فردی دارنـد کـه الزم اسـت در بیـان      شناختی و درکی اصطالحات منحصربه صوت ،تولیدی

عنـوان م ـال    به .ها استفاده کنیم مسئله با توجه به نوع تحلیل از اصطالحات دقیق در آن زمینه
. 1 :ناسـی و درکـی عبارتنـد از   ش ، صـوت تولیـدی  ترتیـب در آواشناسـی   به های تکیه بسته هم

، آواهـا  تولید در هوا خروج زمان . مدت2؛ زیروبمی و فرکانس پایه ،ها واآمیزان ارتعاش تار
یا جایگزین کـردن   وها  اصطالح این آمیختن. بلندی شدت و هوا، فشار .3کشش؛  دیرش و

از دقـت   (45ص « )بلنـدی »بـه جـای    «بلنـدای »های نامأنوس مانند استفاده از  آنها با اصطالح
 کاهد. می بیان علمی

تکیه ، (accented) دار تکیه، (stressed) بر ، تکیه(unstressed) هتکی های بی اصطالح. 2
 غیـره  و ،(pitch accent) یروبمیتکیة ز، (lexical stress) تکیة واژگانی، (deaccented)خن ی 
ای در  توجـه کنـیم. هـر واژه    هـا آنبـه  های دقیقی دارند که الزم است در بیـان مسـئله    عریفت

جـای  ه آن جای برجسته دارد که بههواژگان ذهنی اهل زبان در مقایسه با دیگر هجاها یک 
برجسـتگی در سـطح واژگـان تکیـة واژگـانی نـام        .گویند تکیه می جاها بیه ةبر و به بقی تکیه

آیـد کـه    ی بخشی از دانش زبـانی ناخودآگـاه اهـل زبـان بـه حسـاب مـی       گاندارد. تکیة واژ
(. تکیـة  22،ص 1384اسـالمی  و مربـوط بـه تـوانش زبـانی اسـت )      انتزاعـی  ،بینـی  پـیش  قابل

ینـی و بخشـی از   ب پـیش  غیرقابـل  ،شود که عینی در گفتار اطالق می ای برجستگی به زیروبمی
 هجـایی  رویاین برجستگی ،ای در گفتار برجسته باشد اگر کلمه )همان(.کنش زبانی است 

در گفتـار   نـد. گوی دار مـی  هیـ جـای تک ه گفتار سطح در برجسته هجای خواهد بود. به بر تکیه
دار برابـر نیسـت و ممکـن اسـت برخـی       بر با هجاهای تکیـه  طبیعی لزوماً تعداد هجاهای تکیه

نی فاقـد تکیـه در گفتـار،    واژگـا بـر   تکیـه  هجای . بهبر در گفتار برجسته نشوند ای تکیههجاه
 (53ص 1397) صـادقی  نظـر  بـرخالف  گفتـار،  نوای در مطالعة گویند. می خن یتکیه هجای

 ماند. نمی «تکیه نیم» جایی برای اصطالح

 که اولـی واژگانی را متمایز کرده است ابرجستگی واژگانی و پس نوع ود صادقی. 3 
د و بـه نقـل از بکمـن و    نامـ  و دومـی را کالمـی و کاربردشـناختی مـی    زبانی و سـاختاری   را

 ةبسـت  تکیة واژگانی در سـطح کلمـه هـی  هـم     (46ـ45دارد )ص  ( اظـهار می1994)ادواردز 
، شـود  تقابل تکیة واژگانی در سـطح کلمـه مـی    عثندارد و آنچه با یمشخص کیدرتولیدی

تکیـة واژگـانی    و باشـد  صـادق  هـم  فارسـی  زبان دربارة حکم این گرتکیة زیروبمی است. ا
چگونه است که صادقی عنـوان فصـلی را    ،نداشته باشد یشخصم درکیتولیدی بستة هم هی 
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مفهـوم سـاختاری و   یـک  اگر تکیـة واژگـانی    ة واژگانی گذاشته است؟بازنمود آوایی تکی»
اگر الگـوی برجسـتگی هجاهـا در سـطح     تواند تظاهر آوایی داشته باشد.  انتزاعی است، نمی

 ،در گفتـار  (isolated words) ها کلمه تکباید گفت که  ،کلمه و نه واژه مطرح استصورت
حکم واحد آهنگ را دارند و برجستگی هجایی آنها در مقایسه با دیگـر هجاهـا مربـوط بـه     

 ژگـانی تظـاهر آوایـی تکیـة وا   دربـارة   هـای صـادقی   پرسـش  ؛ درنتیجـه، ی استوبمزیر ةتکی
را متزلـزل   2 فصـل هـای بحـث در کـل     موضوعیت نخواهد داشـت کـه خـود پایـه     (49)ص
 کند. می

 را در گفتـار  ی تکیـه یمقادیر آوا که در پی آن است 2نویسنده در فصل . در اصل، 4
ایـن  دار  هیـ خن ـی و تک تـک  ،تکیه مقادیر آوایی هجاهای بی ةمقایسکند. او با  بررسی فارسی
در بسـیاری  را  «تکیـة واژگـانی  »اصطالح  2توانیم در فصل  بنابراین می .دده انجام میکار را 
از مقادیر آوایـی فرکـانس    به دنبال آن و جایگزین کنیم «بر هجای تکیه»اصطالح  از مواقع با
دار سـخن بگـوییم و معنـاداری     تکیـه  و خن یکیهت ه،تکی دیرش و شدت در هجاهای بی ،پایه

 .های مختلف نشان دهیم در بافترا های آوایی  بسته هرکدام از این هم
 «دوبـاره » ةسیگنال گفتار فاقد مابـازای صـوتی بـرای کلمـ     (55ص) 2ـ2در شکل . 5
 حذف شود. از زیرنویس  شکل dobâreو کلمة اصالح الزم است که است 

هـای   بسـته  جـا یکـی از هـم   هدهـد کـه دیـرش     ن مـی نشـا  یهای نویسنده با آزمایش. 6
نظر از  هجا در زبان فارسی صرفدیرش » ( و63ـ62 ص)واژگانی است  ةشناختی تکی صوت

اثـر تکیـة    ،عـالوه ب .به تکیة واژگانی هجـای مـوردنظر حسـاس اسـت     ،گفتار بافت نوایی پاره
باالیی برخـوردار اسـت.   های فارسی از سطح اطمینان  جا در تمامی واژههواژگانی بر دیرش 
دهد در زبان فارسی دیـرش مسـتقل از دو عامـل بافـت نـوایی و کـاهش        این مسئله نشان می

  .(70)ص «واژگانی است ةشناختی تکی ی نشانه صوتا کهوا
 ،آیـد  به حساب می 2های نویسنده در کتاب و فصل  ترین یافته یکی از مهمسخن باال 

فـارغ از   ،شناختی تکیـه  صوت ةبست توانیم هم مانی میدیرش را ز، ولی برخالف نظر نویسنده
باشـد. در زبـان فارسـی هـر      کیـه شـناختی پایـدار ت   صوت ةبست بدانیم که آن هم ،بافت آوایی

یابـد،   افـزایش مـی   آن هجا ةحتماً فرکانس پای ،گیرد کلمه روی آن قرار می ةجایی که تکیه
 ،نیمـا  ،بی بی ،بابا»های مانند  ه در کلمهشود. درنتیج تکیه لزوماً موجب افزایش دیرش نمی اما
 .بیشـتر از هجـای اول نیسـت   لزومـاً  جای دوم هدیرش  «نانا»معنی مانند  های بی کلمه و« مانی
جای دوم حتماً بیشتر از همه جای ه ةفرکانس پای ،دار باشند هتکیها  این کلمهکه اگر  درحالی
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کـه اخـتالف   ( 87ــ 86)ص کند  یـدالل مـاستدیگـر، نویســنده  طـرف از .ودـواهد بـاول خ
خن ی معنادار نیست و این استدالل درسـت در  تکیه و تک های آوایی در هجاهای بی ویژگی
آوایی تکیه فـارغ از   ةبست گیرد که در آن دیرش را هم الل دیگر نویسنده قرار میدمقابل است

ر کیـه د پایـدار ت  ة آوایـی بست کند که دیرش هم تایید می طور ضمنی بهداند و  بافت آوایی می
 زبان فارسی نیست.

مطـرح   «درک شنیداری تکیة واژگانی در زبان فارسی»عنوان  ا را ب بح یویسنده . ن7
 که این عنوان نیاز به توضیح دارد. تکیة واژگانی قابل شنیدن نیست و ماننـد  (71)ص کند می
یـة زیروبمـی پیونـدی از    تکیة واژگـانی بـا تک   است.واژه و جمله یک مفهوم انتزاعی  واج و
 نویسـنده و برخالف تصـور   گفتار دارد هرپاو کلمه و جمله صورتو واژه  ،آواج و جنس وا

 تکیة واژگانی مستقل از عامل آهنگ تظاهر آوایی ندارد.  (86ص)
ذکـر   (72ص)هـای نویسـنده    داده از سوی گویشوران در درخصوص درک تکیه. 8
 درک تکیـه بـرای اهـل زبـان و      الـف( کنـد:   نکته بـه روشـن شـدن واقعیـت کمـک مـی      دو 

در گویشـوران  مـ الً   .شناسـان غیرمتخصـ  در نـوای گفتـار دشـوار اسـت       حتی بـرای زبـان  
 هجـای راحتـی   تواننـد بـه   نمـی « ، کتابخانـه دیدمش ،هایمان دانشگاه»هایی مانند  کلمه صورت
طـور   چراکـه بـه   ؛یـد آنهـا قطعـاً خطـا نخواهنـد کـرد      اگرچـه در تول  ،را اعالم کننـد  دار تکیه

آن برجستگی کلمـه را   ةشناسند و برپای بر را در کلمات مورد نظر می جای تکیههناخودآگاه 
تـوانیم انتظـار داشـته باشـیم کـه       دهند. همچنین است که از اهل زبـان نمـی   قرار می آنروی 

کـه در تولیـد آنهـا خطـا      درحـالی  ،متمـایز کننـد  واک  های واکدار را از بـی  بتوانند همخوان
؛ ب( افرادی هم که قادر به درک تکیه و هجای برجسته باشند، باز هم تحت تـاثیر  کنند نمی

مـ ال اگـر    .شـوند  دچار خطا  دار جای تکیههدر شناخت  ممکن است همان دانش ناخودآگاه
یـا هجـای اول    و شناختی هجای دوم را همانند هجای اول بکنیم مقادیر صوت «بابا» ةدر کلم

و تکرار بکنیم باز هم ممکـن   (concatenation)گذاری  هم ،را برداریم و با مالحظات خاص
 .دار قلمداد کنند است افراد هجای دوم را تکیه

اول  تکیــه روی هجــای /bargardand/ة کلمــ( در 84. بــرخالف نظــر نویســنده )ص9
 است.

دانـم:   ذکر چند نکته را الزم مـی  یندوم ةتکی ه در بابدرخصوص بحث نویسند .10
 مشخصـة  یـک  ؛ ب( تکیة دومیناست و نه آهنگ کلمه صورت  به دومین مربوط ةتکی (الف
ح اصـطال  آهنـگ،  بحـث  در گـاهی  شـود؛ ج(  وارد واجـی  بازنمایی در نباید و است آوایی
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هسته در تحلیل واحد آهنگ به کـار   ةای در مقابل تکی غیرهسته ةرا به جای تکی ندومی ةتکی
زیروبمـی را هسـته و    ةتکی آخرین واحد آهنگدر یک  )با این توضیح که نویسنده برند می

ــه را غیرهســته مــی ــه -Hنواخــت  (د (؛داننــد بقی ــوان نشــان ب ــ ةعن ــودومــین در مو ةتکی دی و ل
تکیـة  ترین اشـکال فقـدان شـأن واجـی بـرای       ؛ و مهماشکال است ( محل1390) خان جن بی

دومین در نظام آوایی زبان فارسی است و به همین دلیـل هـم نبایـد برچسـب واجـی بگیـرد.       
ای  اشکال دیگر این است که اگر تکیة دومین ارزش واجی هم داشت، باید با نشانة جداگانه

آنچـه در تحلیـل   ( ؛ همتفـاوتی دارد  بازنمایی شود و این نواخت در بازنمـایی آهنـگ معنـای   
زبـان فارسـی سـازگار    آوایـی   نظـام بـا   (،2003 پور )کهنموییسی آمده است نظام نوایی فار

تـوانیم بـه جهـت تـأمین      ؛ چراکه مـا نمـی  طلبد نیست که پرداختن به آن مجال دیگری را می
اضافی و وصفی را در زبان فارسی خارج از شمول آن نظریـه   های الزمات نظریه م الً ترکیب

که اختالف بـین هجاهـای   ( 87ـ86ص)اده است دی نشان درست به در اینجا صادقی (وبدانیم؛ 
تـر بـرخالف سـخن اخیـر، نویسـنده اعتقـاد        و البتـه پـیش   خن ی معنادار نیستیهو تککیه ت بی

 .خن ی دیرش عامل شناسایی تکیه است در هجای تکیه داشتند که
 

 مطالعات آهنگ  ةپیشین. فصل سه: 3

که بحث آهنگ ( 95ـ123)ص کند  را معرفی می ای های نظری در این فصل انگارهنویسنده 
گـرا   شـکل گیرد. دو رویکرد کلی  در چارچوب آنها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می

گیـرد. در   ی هستند که مطالعة آهنگ در چارچوب آنها صـورت مـی  یکردهارویگرا  و سطح
 ارچـه و  یک ،طـرح کلـی   دارای گرا اعتقاد بر ایـن اسـت کـه منحنـی آهنـگ      کلرویکرد ش
خیـزان،  افتـان، افتـان  ماننـد خیـزان  )های کلی آهنگ  تجزیه است و هر کدام از طرح غیرقابل
 بـرای  نویسـنده  هسـتتند.  ای ویـژه  کـاربردی  و زبـانی  و غیـره( دارای معنـای  افتان خیزانافتان
 .کند هایی را معرفی می گرا نسخه شکل انگارة

 یشناسـان  گرایـان آمریکـایی نخسـتین زبـان     سـاخت  ،گرا در چارچوب رویکرد سطح
ای در منحنی  نقطه تغییرات و یا کلی ه شکلها و ن بودند که آهنگ را بر مبنای سطح نواخت

 نواخـت  بـه چهـار نواخـت یعنـی    ، راگ رویکرد سطح ةاولی ةدر نسخ .آهنگ توصیف کردند
البتـه بعـدها    بودنـد.  واج ند کـه هـر کـدام در حکـم    بود متوسط و پایین قائل ،باال ،خیلی باال

ای را  گونهجمعلوم شد که دیدگاه چهارسطحی قادر نیست تغییرات نواختی تمایزدهنده و وا
آهنـگ مبتنـی بـر سـطح      مطالعـة  هفتـاد مـیالدی گـرایش بـه     ةدر اواخـر دهـ   .توصیف کنـد 
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و  نـد هـا مسـتقل از سـاخت زنجیـری گفتار     نواخـت کـه  ها بیشتر شد و اعتقاد داشتند  نواخت
سـرآغاز  نـوع نگـاه   مسـتقلی قـرار دارد کـه ایـن      ةعنـوان یـک خودواحـد در الیـ     ت بهنواخ
 بـاال  و پـایین  سـطح  . بـر ایـن اسـاس دو   ی اسـت ضـ عروخودواحـد واجی  گیری نظریة  لشک
   .گوییم کنند که به آنها نواخت می آهنگی عمل می جعنوان دو وا به

 
 سه ها و نقدهای فصل نکته 1و3

چـرا   (،94)ص برای این فصل نیست یعنوان دقیق «مطالعات آهنگپیشینة ». عنوان  1
 بـه  کنـد و  که نویسنده در این فصـل رویکردهـای نظـری بـه مطالعـة آهنـگ را معرفـی مـی        

 .هـا انجـام شـده اسـت     پردازد که در چارچوب این انگـاره  هایی از تحقیقات پیشین می نمونه
 د.  نکن بهتر حق مطلب را ادا می «نگهای نظری مطالعة آه انگاره»مانند  یبنابراین عنوان
منحنـی   در ای نقطـه  کـه بـه تغییـرات   را از آن  ای و حداقل نسـخه  گرا ة شکلنگار. ا2
قلمـداد کنـیم؛   تـوانیم یـک رویکـرد واجـی      مـی (، ن94ـ116)ص گذارد نمیوقعی  زیروبمی
ة تشـکیل  عناصـر سـازند  و در آن آهنـگ از  نیسـت   آهنـگ منـدی در   قائـل بـه نظـام   چراکه 
 .توانیم ب ذیریم تنها با تسامح میگرا  را برای انگارة شکل« واجی»لذا صفت  .دشو نمی

اعتناسـت   گرا این است که به میزان و شیب تغییرات بـی  کلش ةاشکال دیگر انگار .3
قـادر بـه    ،ای در منحنـی آهنـگ   نقطـه  اطالعـات  بـاور نداشـتن بـه   به دلیـل  ( و 99ـ102)ص 
 معنای آهنگی به این تغییرات نیست. ختصاصا

ظـاهراً   هـا گفتار پـاره  (،98)ص منحنـی زیروبمـی  شـکل  با توجه بـه   1ـ3 در شکل. 4
 پرسشی هستند که الزم است توضیحات جدول و شرح مرتبط با آن اصالح شود.

 

 ی آهنگضنظریة خودواحد عرو. فصل چهار: 4

در کنـد کـه    هترین شـکل معرفـی مـی   عروضی را به ب نویسنده در این فصل نظریة خودواحد 
در چـارچوب ایـن    .آید مند آهنگ به حساب می ای مسلط در مطالعة نظام حال حاضر نظریه

، اولیه در این نظریـه عناصر دهند.  آهنگ نظامی است که عناصر اولیه آن را شکل می ،نظریه
رسـی و  هـایی ماننـد فا   در زبـان  .گفتـار اسـت   هارپـ ممیز زیروبمـی در منحنـی آهنـگ     سطح

هـای   ترتیـب نواخـت   ش واجی دارند که به آنها بهارز (H)و باال  (L) انگلیسی دو سطح پایین
 .دهنـد  های آهنگی زبان را تشکیل مـی  جفهرست وا نواخت، گویند و این دو پایین و باال می

 شوند. های آهنگی در منحنی زیروبمی ظاهر می صورت رخداد های آهنگی به جوا
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گفتار فارسی را در نظر بگیرید  هارپسطح زیروبمی در پایان  ،برای روشن شدن بحث
آرام باالتر ببریم، تـا   گفتار را آرام که در سطح پایین است. اگر سطح زیروبمی در پایان پاره

از سـطحی بـه بعـد معنـای      .کنـیم  گفتـار را خبـری درک مـی    یک سطحی همچنان آن پـاره 
 ،فرکانسی گوینده افزایش دهـیم  ةرا در دامنگیرد و اگر باز هم زیروبمی  پرسشی به خود می

نواخت پایین و باال دو یا  سطحگیریم که فقط دو  کنیم. نتیجه می همچنان پرسشی درک می
گفتـار حالـت افتـان یـا      در زبان فارسی اهمیت واجی دارند و این دو نواخـت در پایـان پـاره   

 معنـای  یـک  بـودن  پرسشـی  یا خبری .خیزان دارند و به معنای خبری و پرسشی بودن هستند
 از فقـط  کـه  شـوند  مـی  بیان هایی واژه با پرسشی و خبری مفهوم آن در که است پساواژگانی

 گفتـار،  پایـان  در زیروبمـی  سـطح  بـودن  خیـزان  یـا  اند. افتادن شده درست Hیا  Lواج  یک
نشـان   %Hیـا   %L صـورت  بـه  بـه ترتیـب  آنهـا را  ها یا رخـدادهای آهنگـی هسـتند کـه      واژه
رخدادهای آهنگی صرفًا پایین یـا بـاال بـودن سـطح زیروبمـی در منحنـی آهنـگ         .دهند می

های مختلف مانند درنگ، تردیـد و غیـره    حالت ها و بلکه انواع برجستگی ،شود خالصه نمی
 گیرد.  را در منحنی زیروبمی دربرمی

هـای   تکیـه رخدادهای آهنگی را با توجه به جایگاه و نقششان در منحنـی آهنـگ بـه    
کننـد. تکیـة    هـای گـروه و مرزنمـا تقسـیم مـی      های کناری شامل نواخت زیروبمی و نواخت

 بـا شود و معمـوالً   بر در کلمه واقع می زیروبمی ناظر بر برجستگی است که روی هجای تکیه
و یا ترکیبـی از   Hو  L های است. برای نشان دادن برجستگی از نواخت همراهتغییر زیروبمی 

 و غیـره نشـان   *H*، L*، L*+H، L+H صـورت  بـه  در ایـن نظریـه  کـه   کننـد  اده میاستفآنها 
   .دهند می

زنمـا از نظـر آهنگـی حـائز     رنواخـت م ة زیروبمـی و  سطح زیروبمی بین آخرین تکی
 و معنای آهنگی آن خاتمه پیام ،پایین باشدوبمی اهمیت است. در این جایگاه اگر سطح زیر

که گوینده قصد ادامه  دهد و نشان می ناق  بودن پیام استن آ معنای آهنگی اگر باال باشد
کنند و بـود و   گیری در گفتگو استفاده می گفتارش را دارد. اهل زبان از این امکان در نوبت

هـای   هـا را نویسـنده نواخـت    خـت این نوا کند. اهمیت پیدا می به همین دلیلاین نواخت  نبود 
 را )گـروه(  کنـاری هـای   نواخـت  .یم پرداخـت نامنـد کـه در ادامـه بـه آن خـواه      کناری مـی 

  .دهند مینمایش  -Hو  -Lصورت  به
خورد کـه اصـطالحاً بـه آن     چشم میبه میان یک رخداد آهنگی نیز در زبان در این 

گویند. نواخت میانی ناظر بر سطح زیروبمی در منحنی آهنگ اسـت   نواخت گروه میانی می
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نشـان   درنـگ ایـن   وخـورد   چشـم مـی  بـه  گ کوتاهی در تولید واحد آهن درنگکه در آن 
را نیـز   اخـت این نو. پایان گفتار نرسیده استبه دهد که گفتار هنوز ادامه دارد و گوینده  می

نواخـت   ،خالف نواخـت کنـاری  بـر دهنـد.   نشان می -Hصورت  به با خط تیره بعد از نواخت
 یم بـه تـوان  می را گفتار هبنابراین یک پار .شود ظاهر میهای زیروبمی  بین تکیهگروه میانی در 

 بازنمایی کنیم:های زیر تولید و  صورت
2. (H*)H* L- L%, (H* H-) H* L- L%,     H* (H* H-) H* L- H%, L+H* H- H* L- H%, ... 

 
 فصل چهارها و نقدهای  نکته 1و4

و عنـوان نظریـه نیازمنـد دقـت بیشـتری      ( 124)صدر عنوان فصل « عروضی». لفم 1
اگرچـه   .کند کـه موضـوع علـم عـرو  اسـت      را تداعی می  مفهوم عروکلمه است. این 

 هـای  ار شـباهت دارنـد، ولـی موضـوع    وکآهنگ از نظـر مـواد و سـاز    ةعرو  شعر و مطالع
 «نـوایی »با الفاظ دیگری ماننـد   بحث مطالعة نظام آهنگ را هستند که بهتر است ای جداگانه
 بیان کنیم.
زبرزنجیری در گفتار دستاورد مهم این نظریه قالل ساخت زنجیری و . اعتقاد به است2

ا بـ مسـتقل و جـدا    طحس در (و رخدادهای آهنگیها  )سطحآن خودواحدها  ةاست که بر پای
( 1384)اسـالمی   «ای الیـه  شناسی واج» عنوان به همین دلیل .شوند زنجیری نگاشت میسطح 

 تر باشد.  برای این نظریة شاید مناسب
کـه الزم  ( 132ــ 3)ص پردازد  می *L+H و *Hة ی دو تکیـآوایایز ـویسنده به تمـن. 3

هـای   وص به دو نکته توجه کنیم: الف( در تمـایز ایـن دو بایـد بـه ویژگـی     است در این خص
 خُردنوایی

(microprosodic) محـل ظهـور   بـر توجـه کنـیم کـه      آواهای سازندة هجاهای تکیه
ان انسـدادی بیـواک شـروع و محـل     بر بـا همخـو   م ال اگر هجای تکیه .تکیة زیروبمی هستند

ذکـر  خواهـد بـود کـه نویسـنده     ی نهـای  ویژگـی  بـر تمایز این دو تکیه منطبـق   ،تکیه نیز باشد
دوم این است که نویسنده در مطالعة آهنـگ   ةنکت؛ ب( «زند او تار می»در « تار»م الً  .کند می

ه هر کدام از عناصر اگرچ ،و تمایز عناصر آهنگی به معنای بافتی عناصر آهنگی توجه ندارد
فردی دارد که با مراجعـه بـه معنـای آهنگـی      آهنگی و نیز ترکیب آنها معنای بافتی منحصربه

 را از هم متمایز کرد. م این عناصرتوانی می
 زیروبمی منحنی درها  کدام نقطه، نوایی ساخت بازنویسی در اینکه در توصیف و. 4
آوا ـ   واج ةشـایان ذکـر اسـت کـه رابطـ     (، 134ـ5)ص آیند مـی حـساب نواختـی به اهـداف
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هـایی کـه در    یشـه نقطـه  یعنی هم .همواره باید در بازنویسی اطالعات آهنگی مدنظرمان باشد
هـایی   بخـش  .دنمنحنی آهنگ دارای نقش و معنایی هستند باید در بازنمایی آهنگی قید شـو 

از رخـدادی آهنگـی بـه    ، ناحیـة گـذر   گیرنـد  از منحنی آهنگ میان عناصر آهنگ قرار مـی 
 .دنآی دیگر به حساب می رخداد
 ةتکیــ»بـه جـای    (phrase accent)« نواخـت کنــاری »نویسـنده از عبـارت    ةاسـتفاد . 5
واحـد  نوعی گسست در سنت مطالعة موضوع علمی  الف( :به چند دلیل موجه نیست «گروه

)مـ الً اسـالمی    نـد ا بیـان کـرده  « گـروه  ةیـ تک» بـا عبـارت  کند که پیشتر این مفهـوم   ایجاد می
بلکـه پـس از آخـرین تکیـة      ،شـود  واحد آهنگ ظاهر نمی پایانگروه در تکیة  (؛ ب(1384
بـرای آن  کنـاری   نواختاطالق عنوان  ، لذاگیرد ی و پیش از نواخت مرزنما قرار میوبمزیر

گروه میانی است با این تفاوت که بعـد از   ةآهنگی همانند تکی این رخداد. ج( صحیح نیست
ای نظریه، هر دو  شود و به همین دلیل هم در نظام نشانه نما ظاهر نمیرزگروه میانی نواخت م

 دهند. نشان می H-یا  L- صورت به را با خط تیره
 

 آهنگ در سطح آوایی. فصل پنج: 5

 پـردازد کـه   زیروبمی مـی  نویسنده در این فصل به بازنمایی آوایی عناصر آهنگ در منحنی

 هـای  هـدف  آهنـگ  عناصـر  .کننـد  خودنمـایی مـی  بـاال   های پایین و صورت توالی نواخت به
ی همـواره از نظـر سـطح زیروبمـی و انطبـاق بـا سـطح        وبمـ در منحنی زیر که هستند نواختی
صـدایی در   ةگذاری نواخـت بـا زنجیـر    ترادف یا هم .کنند مند عمل می ی نظامة صدایزنجیر
 ثابـت  را هـا  نواخـت  واجـی  اعتبـار  ایـن مشخصـه   و ی آهنگ اهمیـت زیـادی دارد  شناس جوا
   کند. می
 
 پنج ها و نقدهای فصل  نکته 1و5

ی ناظر بر حداقل و حداک ر میزان زیروبمـی  وبمزیر ةکند که دامن نویسنده بیان می. 1
 آوایـی  قـق زیروبمـی نـاظر بـر تح    ةکه دامن ، درحالی(149)ص در تولید تکیة زیروبمی است

 گـروه  های نواخت ، میزیروب های تکیه های پایین و باال در قالب عناصر آهنگ یعنی نواخت
 است. مرزنما های نواخت و

همـین دلیـل فاقـد ارزش    بـه  زیروبمی از فردی به فرد دیگر متفاوت است و  ةدامن. 2
بـاالترین سـطح   تـرین و   توانیم با دو خط فرضـی در پـایین   دامنه زیروبمی را می .واجی است
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مهم رخدادهای آهنگی است که در بین ایـن دو خـط فرضـی     .ترسیم کنیم  بمیومنحنی زیر
 و شـکل   شـود  صـدایی ظـاهر مـی    ةدر پیونـد بـا زنجیـر   و انی بخاص از نظر ز های در جایگاه
یکسـان از گفتـار    آهنگـی   معنـای  . لـذا  را به همـراه دارد زیروبمی  نحنیتغییر در م ی ازخاص
 ةی بودن دامنـ جهای زیروبمی متفاوت حکایت از غیروا سن و جنس متفاوت با دامنهافراد با 
 ی دارد. وبمزیر

 

 شناسی آهنگ فارسی جتکیة زیروبمی و نواخت کناری در وا. فصل شش: 6

مراتـب نـوایی در آن و    نویسنده در این فصل به معرفی ساخت آهنگ زبان فارسی و سلسـله 
 نحـوة  و سـطح  هـر  در ی واجـی عناصـر آهنـگ   و محتوامحتوای زبانی موجود در هر سطح 

 ماهجـانی  و (1384)اسـالمی   (،2009 و 2007تهرانـی )  سادات از نقل به آنها آوایی بازنمایی
و نیازمنـد توضـیح    ،فصـل ة ایـن  های گفته شده در مقدمـ  پردازد. بسیاری از نکته می (2003)

 ادامـه  صـادقی در . پـردازیم  مـی ها به آن  ها و نقدهای فصل نکته بخش که در نقد جدی است
 چگـونگی  معرفـی  به «فوراً کرد امضا مونُ نامه مدیرمون» گفتار زیروبمی پاره براساس منحنی

 ایــن کــه گفـت  خــواهیم ادامــه در پـردازد.  مــی آهنـگ  عناصــر از کــدام هـر  آوایــی تظـاهر 
وبمـی  زیربـا توجـه بـه شـکل منحنـی      و بان فارسی نیسـت  ز در معیار گفتار گفتار، نمونة پاره
 .توانیم تعمیم بدهیم گیری بر پایه آن را نمی صورت نشاندار تولید شده است و نتیجه هب

 
 ششفصل ها و نقدهای  نکته 1و6

را  یزبـان فارسـ   یساخت آهنگ (2009 و 2007)تهرانی  به نقل از سادات سندهینو .1
 یمعرفـ  (IP) یو گـروه آهنگـ   (AP)ای  تکیـه گروه  یعنی یینوا یمراتب شامل دو سطح سلسله

های وابسـته   بست و واژه ییکلمه محتوا کیرا متشکل از  ایهیو گروه تک (164)ص کند یم
متنـاظر   سندهیبر خالف تصور نو است که گروه تکیه حیالزم به توض نجایا رد .داند به آن می
چنـد گـروه    ایـ  کیـ  یاست و گروه آهنگ یبلکه متناظر با گروه نحو ستیکلمه ن با صورت
 کیـ  «پسـر  نیا»، «پسر کالس چهارم است نیا» ةعنوان م ال در جمل به .ر خود داردد ینحو

 نیهمچنـ  .ردیـ گ قـرار مـی   «نیـ ا» یرو هیـ تک گفتـار نشـان   بـی  دیاست و در تولای  هیگروه تک
نواخـت   یلزومـاً دارا  ایهیـ گـروه تک  )همـان( و بـاور نویسـنده،   تهرانی  برخالف نظر سادات

اسـت و بافـت    یاریـ اختای  هیـ تک یهـا  گـروه  نیدر بـ  یو حضور نواخت کنار ستین یکنار
در جمـالت سـاده    تهرانـی  برخالف نظر سادات زین .کند می مشخ  را آن بود و نبود سخن 
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ی نواخـت کنـار  ی و بـا توجـه بـه الـزام بـافت      ستین -Lلزوماً  ی )گروه(نواخت کنار ،نشان یب
 کـه قصـد   دهـد  می نشان -Hبا استفاده از  ندهیصورت گو باشد که درآن -Hتواند  می )گروه(

حضـور  ( 166)ص 1ــ 6مـورد نظـر در شـکل     یالبتـه در معنـا   دهد. ادامه دارد به سخن خود
حضـور نواخـت گـروه پـس از      دهـد کـه   نشـان مـی   بینی اسـت و  پیش قابل -H نواخت گروه

مـورد نظـر نویسـنده را     گفتـار  پـاره  مـ ال اگـر   .ستین یای اجبار غیرهسته بمیزیرو های هتکی
نشـان، نواخـت    بینیم که در تولیـد بـی   تغییر دهیم، می «امضا کرد فوراً را  نامه ریمد»صورت  به

H- ای ظاهر نخواهد شد.  هسته پس از تکیة غیر 
کـه تکیـة زیروبمـی در    ( 164)صگفتـه اسـت    (1384) یبه نقل از اسالم سندهینو. 2
برخالف  .شود می فیو توص یسیبازنو *L+Hدونواختی  مرکب یةصورت تک بهی زبان فارس

صـورت   بـه  هـم  یدر زبـان فارسـ   بمـی معتقد است که تکیـة زیرو  (همان) یاسالم ،گفته نیا
 نیهمچنـ  .شود یم فیو توص یسیبازنو *L*+H, L+Hصورت مرکب  به هم و *H*, L طیبس
 هیاست و بق *Hستقل از بافت و م نشان بیکه تکیة زیروبمی در گفتار  کند یاضافه م یاسالم
 .ندشو ظاهر میهای نشاندار  در بافت یموبریز یها هیتک

از سـطح   یاعتقاد به استقالل سطح نـواخت  یدستاورد مهم نظریة خودواحد عروض .3
 یبـرا  یریزنج یاگر فضا (164ص) دیگو می سندهینظر نو که درحالی .گفتار است یریزنج
، *Hو  *L+Hتفـاوت   .شـود  ظـاهر مـی   *H صورت بهتکیة زیروبمی  آن ،نباشد *L+Hظهور 

 .شـود  می یناش L شرویآنهاست که از حضور نواخت پ یو کاربرد یآهنگ یتفاوت در معنا
 یهـا  هیـ تک نیـ ا یحضـور هـر دو   زیـ هجـا ن  کیـ واحد آهنـگ متشـکل از    کیدر  نیبنابرا
هـای   نواخـت  ،شـده باشـد   لیهجا تشک کیگفتار ما از  تصور است و اگر پاره قابل یموبریز
م ـال اگـر در    یبرا .دشو می ظاهر ی واحدهمان هجا یریزنج یو مرزنما هم در فضا یکنار
 دیـ گوب پاسـ  در  یدوم «ی؟دار یچ یگفت»که  رسد ب یاز دوم یدو نفره اول یگفتگو کی
 ایـ و  %H*L-Lصورت  بهیم توان یواحد آهنگ م کیعنوان  بهرا  «کار» صورت ، درآن«کار»

L+H*L-L% کنیم. دیتول 

گفتار  پاره (،166نیز آمده است )ص جلد کتاب یروکه در  1ـ6با توجه به شکل  .4
از نظر ساخت آوایی، ساختواژی و نحوی وجه   یشده است و به ه دیتول ردا صورت نشان به
در  نـده ینخست مشخ  اسـت کـه گو   .ستین ینشان در زبان فارس یب زبانیساخت  ةندینما
مفعـول و فعـل بـا     و فاعـل  دیـ پس از تول «امضا کرد فوراً مونُ نامه مونریمد» گفتار  پاره دیتول
 ژهیو دیتاکنشانة  .میده ینشان م -Hبا درنگ را  نیکه ا کند یم یدرنگ کوتاه ،ژهیو دیتاک
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مـدت   یاز رو تـوان  یدرنـگ را مـ   ست و وجـود ها هیاز تک شپی ثابت درة حضور در اینجا،
. دیـ هـا د نبا توجه بـه شـکل مـوج آ   دار  های تکیه ینسبت به هجا کیهت یب یهجاها شتریزمان ب
از  سرا همواره پـ  -H ینواخت کنار میتوان ینم ،هیبه استقالل نواخت در چارچوب نظر نظر

 -Hصـورت   درآن کـه  میکن یتلق ینیب شیپ و قابل یاجبار یعنصر ،هسته پیش یبموتکیة زیر

. البتـه ایـن   میکنـ  ییبازنمـا  L+H*+H صـورت  بـه تکیه را را  دبای و بود خواهد *L+Hی بخش
واجـی  رخـداد   کیـ در کنار هـم در  یکسان حضور دو نواخت  تیمحدود بازنمایی به دلیل
گفتار موردنظر باعـث شـده    پارهی و نحو یاست که ساخت صرف نینکته دوم ا موجه نیست.
 یة تحقیـق ظرای ن نظام نشانهدر  که ظاهر شود -Hکناری گفتار نواخت  نیا دیاست که در تول

سـوم بـر نشـاندار بـودن      لیـ دل وینـد. گ یمـ  یواخـت کنـار  و نـه ن  یانیـ به آن نواخت گروه م
 دیـ نشـان تول  را بـی  گفتـار  پـاره  اسـت کـه اگـر آن    «فـوراً »تکیه بـودن   بی 1ـ6گفتار شکل پاره
پـس   -Lاست که نواخت  نینکته چهارم ا .گرفت یم هیاجباراً تک زین یدیگروه ق ،کردند می
در جمـالت  اسـت،  جمله ندارد کـه گفتـه شـده     یبه ساخت نحو یارتباط  یهسته ه یةاز تک
هـای   در گفتـار  کنـد.  مـی دار  را خدشه یآهنگ ناصرسخن استقالل ع نیا .شود می ظاهرساده 

 -Lیـا  -H  از نواخـت   توانـد  یمـ  ندهیگو یاطالعات آهنگ یهم با توجه به اقتضا یساده خبر

کـه  هایی را به همراه دارند  بست پیاول  ةکلم صورتجملة مورد بحث، دو در  .استفاده کند
 .کنـد  فـراهم مـی   هـا  بسـت  پـی  یرو وبمـی تکیـة زیر  ةلقگسترش  یالزم را برا ییآوا یفضا
لـذا هـر    .بر محدود شده اسـت  تکیه یجاهقله به  لیدل نیبست است و به هم فاقد واژه «امضا»

آن بـه کـل زبـان     میهای مشابه و تعمـ  گفتار پاره ایگفتار و  پاره نیبر اساس ا یریگ جهینوع نت
غیـراز درنـگ    معنـایی  -H، شـکل مـوردنظر  جـا دارد ب رسـیم کـه آیـا در      .راه خواهد بـود بی

 ؟دهد یگفتار نشان م ةخود را به ادامعزم با آن  ندهیدارد که گو یانیهمانند گروه م یکوتاه
بازنمایی کنیم و معنـای آهنگـی    -Hای غیراز  پاس  م بت است که باید با نشانة جداگانه اگر

ی مربـوط  هـا اجه  و کشـش  میکن لیتبد -Lرا به  -H  جمله نیدر اآن را هم اعالم کنیم. اگر 
 H- کـه  دیـ د مینشان خواهد داشت و خواه یبشکل  ارگفت انیجر ،مینرا هم نرمال ک H-به 

 قلـه  رکـرد ید ایکه آ میمشخ  کنید است که با نیا آخرنکته  .ستیهسته ن پیش یةتک ةالزم
 .موضوع فرق خواهد کرد انیت شکل بصورست که در آن ا یواج ای ییآوا یا دهیپد هجا

گـروه   ةرا الزمـ  یکنـار نواخـت   (1384) یاسـالم  ،سـنده یبر خالف اظهار نظر نو .5
دارد و  یاز نواخـت مرزنمـا حضـور اجبـار     شیتنها پـ  کناریبلکه نواخت  ؛داند ینم ایهیتک
نواخـت گـروه   عنـوان   بـه  ی(گروه نحـو  نیبی )با توجه به مالحظات نحو گاهیجا نیاز ا غیر
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بـود و   مدر توضیحات باال گفتـی شتر ید و چنانکه پشو میهر امستقل ظ یعنصر آهنگمیانی و 
   .کند یم نییزبان تع یمالحظات بافت ،واحد آهنگ یانیغیرپا یها گاهیرا در جا -H نبود 

هسـته و   یـة گـروه تک  زیموجـب تمـا   دهنویسـن بـرخالف نظـر    ینوع نواخت کنـار  .6
 یـة کتی ال هـم نواخـت کنـار    ـ م نیها در همـ  با توجه به استقالل نواخت .شود هسته نمی پیش

گفتـار تفـاوت    هپـار  دو یآهنگـ  یصورت معنـا  باشد که درآن -Hتواند  می -L یهسته به جا
فـرد خـود    هبمنحصـر  یبا معنـا  یآهنگ یها واژه کمها در ح که نواخت میگفت .خواهد داشت
خـواه   ؛گفتارهـا خواهـد شـد    پـاره  یکـاربرد  یمعنـا  رییـ آنهـا موجـب تغ   ییهستند و جابجـا 

نواخـت   ایـ ظـاهر شـوند خـواه در نقـش نواخـت گـروه و        وبمیها در نقش تکیة زیر نواخت
 .مرزنما
طلبـد   مـی  (164ص) ینشان در زبان فارس عنوان تکیة زیروبمی بی به *L+H یمعرف. 7

بـه تکیـة    یمتفـاوت  یآهنگـ  یمعنا L شرویپ ختوجود نوا .مینشان ده *Hکه تفاوت آن را با 
هـا   آواتـار  ارتعـاش که  میدان می .شود می *Hآن با  ییمعنا زیو موجب تمابخشد  میزیروبمی 

هـا بـاال    آواارتعـاش تـار   یبلکه بـا نظـم خاصـ    ،افتد یاتفاق نم کبارهیدر محل تکیة زیروبمی 
 میمواجـه باشـ   میـ مال بیبا شـ  غالباً *H ییتظاهر آوادر که  شود یامر باعث م نیهم .رود می
 یهـا  گونه نواخت ،خاص یآوا یها هم در بافت ها نواخت .ندارد یارزش واج بیش نیکه ا

( در کتـاب ایـن مطلـب را    1980)از پیرهـامبرت   11ـ7و  11ـ6های  شکل .خودشان را دارند
  (.191کند )ص تایید می
 زیهسـته موجـب تمـا    یةبا تک سهیهسته در مقا پیش وبمی تکیةریزقلة در  ریاگر تاخ. 8

 ایـ دارد  یارزش واجـ  ریتـاخ  نایـ  که آیـا  میالزم است مشخ  کن (،167ص)دو است  نیا
 کیـ صـورت تفک  درآن ،اسـت  یـی آوا یک پدیدةاگر صرفاً  .است ییآوا ةدیپد کیصرفاً 
 دیـ دارد با ینخواهد داشت و اگـر ارزش واجـ   تیوعهسته موض هسته و پیش هیبه تک ها هیتک

 .ستیچ ریتأخ نیا یآهنگ یکه معنا میمشخ  کن
در  یانیـ پا د کـه خیـز  دهـ  نشـان مـی   هـا شیآزما جینتا (174ـ5) دیگو می سندهینو .9
 ییجـا هه کـ و نـوع وا  ییهجـا نظـر از سـاخت    صـرف  یهسـته فارسـ   زیروبمی پیش یها هیتک
در  (،172ص) 2ــ 6با توجه به شـکل  .بر ترادف دارد هجای تکیها آغاز واکه بعد از ب ،بر تکیه
  یو هـ تـرادف دارد   H بـا نواخـت   /â/بـر   تکیـه  واکـة  ی،ا هیگروه تک کیعنوان  به «ما»کلمه 
 یها افتهی که طلبد یم. چنین شاهدهایی بعد ظاهر نشده است یجاه نواخت در نیاز ا یبخش
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تـر   جامع یابیمورد ارز یریدربارة ترادف نواخت با ساخت زنج سندهیپژوهش و اظهارات نو
شـکل   نیدر هم «ام» ةتظاهر تکیة زیروبمی در کلم یبا توجه به چگونگ نیهمچن .ردیقرار گ

تکیـة   یسـاخت نـواخت   (176ص) سـنده یبـرخالف نظـر نو   الف( :است تیدو نکته حائز اهم
لزومـاً بـا    (184ص) سـنده یبرخالف نظـر نو  Hنواخت  ب( ؛ستین یدونواختلزوماً زیروبمی 
ذکر اسـت کـه    انیشا .داردن نیدوم وندیبعد پ یجاه یةبدون تک ةلبه سمت چپ واک ایآغاز 
 شیافـزا  یجیو تدر یعیشکل طب «ما» ةدر کلم /m/ زیروبمی مربوط به همخوان یمنحن بیش

 یهجـا  .میهسـت  *H صـورت  بـه وبمـی  شـاهد تظـاهر تکیـة زیر    نجـا یزیروبمی است و ما در ا
 گـاه یاگرچـه آن در جا  ،را دارد تیوضـع  نیشکل همـ  نیهم در ا «خراب»در  /râb/دار  هیتک
 .است دههسته ظاهر ش ةاصطالح تکی به

 و سـاخت  یریـ از اطالعات زنج را تابعی H نواخت ( ترادف172ـ7ص) سندهینو .10
موضـوع   کیـ  F0 رکـرد یماننـد د  ییها دهیصورت پد که درآن کند یم یگفتار معرف ییهجا

بـه آن توجـه کـرد و     دیگفتار نبا عناصر آهنگ پاره ییخواهد بود که در بازنما ییصرفاً آوا
اختصـاص   ،سـخن درسـت باشـد    نیـ اگر ا .به آن اختصاص داد ای ژهیو ییبرچسب نوانباید 
 نیبنـابرا  .ستیاز اشکال ن یخال 1ـ6 در شکل F0 ةقل درکیرد ییآواة دیپد یبرا -H برچسب
در آن،  -Hت دانسـتن نواخــ  یو اجبــار -L+H*Hصـورت   بـه  هســته پـیش  یهــا هیـ تک شینمـا 
 مشخ  کنیم.   *L+Hرا با  -L+H*Hتفاوت معنایی  حداقلطلبد که  می

 :ریز یگفتگو د( در .11
 ؟بود صدا کرد یکـ 
 ی!علـ 
 ؟خواست می یچ ـ
 !پولـ 
دو  (181ـ8ص) سندهینوبرخالف نظر « کی»وبمی تکیة زیر ،میکن دیتول نشان بی راگ
هـای   زیروبمـی در کلمـه   خواهد بود و نیز تکیة *Hصورت  بهاً مشخص وخواهد بود ن ینواخت
مـا   ،باشـد  ایخاص مه ییواآ بافت و اگر شود یبر ظاهر م تکیه یجاروی هفقط  «و پول یعل»

 و خـواهیم داشـت  بعـد   یهجـا  یا روتکیـة زیروبمـی ر   یانیـ نواخـت پا  اینواخت  نهاادامه ت
 سـت یبالفاصله الزم ن ندهیچراکه گو ؛میرا شاهد هست یا دهیپد نیچن یکیمکان لیصرفاً به دل
 .و آن را کنترل کند اوردیب نییها را پا اوآارتعاش تار
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 یآهنگ و ساخت اطالعاتفصل هفت:  .7

هـای   بسـته  هـم  کوشـد  می و کند یم یجمله را بررس عیدر فصل هفتم، ساخت اطال سندهنوی
بـه نقـل از    . ایشـان مشـخ  کنـد   یزمینـه را در زبـان فارسـ    مهم مانند کانون و پیش یآهنگ
 فیتعر یگفتمان ییمعنا یون را مفهوم( )نه لمبرخت( کان1994)ت شو لمبر (1967) یدیهل
 کنـد  یفـر  مـ   نـده یوگ نکـه یا ایـ اسـت   یاطالعات مهمـ  یدارا ندهیکه از نظر گو کند یم
از گفتـار را کـه    یشنونده اسـت و بخشـ   یاطالعات تازه برا یدارا (کانون)از گفتار  یبخش

مـن  »و در پاسـ    «یو صـدا زد ر یکـ »نامد. در پرسـش   می «زمینه پیش»اطالعات تازه ندارد 
نـوع   نیـ اسـت و ا  امدهیگفتار است چرا که در پرسش ن کانون پاره «یعل»، «را صدا زدم یعل

 یدر ادامه کانون تقـابل  سنده. نویکند می یمعرف (narrow focus) محدود نونرا کا یبرجستگ
(contrastive focus) دار  هیـ تک ةکلمـ  ،گفتـار  در پاره ینوع برجستگ نیکه ا کند یم یرا معرف
تعلـق دارد.   مجموعـه  کلمـه بـه آن   نیدهد که ا قرار می ای مجموعه یرا در تقابل با واحدها

قـرار   «رضـا »کانون تقـابلی روی   ،(«رو یو نه عل)ا زدم رو صد رضامن »م ال در گفتار  یبرا
و  دیـ آ یگفتار اطـالع نـو بـه حسـاب مـ      کل پاره (broad focus) در کانون گسترده. ردیگ می
 یـة زیروبمـی  گسـترده تک ون معتقد است که در کان (2007)تهرانی  به نقل از سادات سندهینو
گستره کـانون فراتـر از    نیکه با وجود ا کند یو اضافه م شود یکلمه واقع م کی یرو یاصل
است کـه در بخـش    یاقضتن ریگفته اخ نیدر ا .ردیگ یگفتار را در بر م کلمه و کل پاره کی

  .میپرداز فصل به آن میها و نقدهای  نکته
 
 هفتفصل ها و نقدهای  نکته 1و7

کلمـه   کی یرو یگسترده تکیة زیروبمی اصل. نویسنده معتقد است که در کانون 1
 (.221)ص ردیگ گفتار را در بر می پاره کانون فراتر از کلمه و کل ةگستر یول ،شود یواقع م
 یزیروبمی فرعـ  یها هیتک ای یهرا از تک یزیروبمی اصل یةتک تفاوت الزم است ابتدا نجایدر ا

 یو فرعـ  یاصـل  ،تکیـة زیروبمـی   .میرا ذکـر کنـ   یبنـد  میتقسـ  نیا یها و مالکروشن کنیم 
را  یشکل سه نـوع برجسـتگ   نیدر ا )همان(. دهد ینکته را نشان م نای هم 1ـ7 شکل ندارد و
 یینپـا   گـام اً کـه بـه آن اصـطالح    یافتادگ دیدةکه بر اثر حضور پ مینیب یآهنگ م یدر منحن
سـطح   دربـا سـوم هـر کـدام      ةسـ یبـا دوم و دوم در مقا  ةسیاول در مقا یبرجستگ ،ندیگو یم

  .اند ظاهر شده یباالتر
اول خــود  کنــیم: الــف( مــی ذکــررا  یبخــش هــم نکــات نیــشناســی ا در اصــطالح. 2
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 انــد آورده را« دیــتاک»اصــطالح  بــرای ایــن مفهــوم تــرشیاســت کــه پــ «کــانون»اصــطالح 
 narrow focusو  broad focusه ه بـ کـ  یزمـان  خصـوص  بـه  .تر اسـت  ایگو که (1384)اسالمی
کـانون گسـترده و کـانون    »ترتیـب بـه    دو اصـطالح را بـه   نیـ اکتـاب   ةسـند رسیم کـه نوی  می

 ژهیـ و بـه  .دارنـد  ییتضـاد معنـا   ینوع «گسترده»لفم  با «کانون» . لفمکند ترجمه می «محدود
خود را از  معنای« کانون»صورت  گفتار کانون گسترده است که درآن پاره کل  مییبگو یوقت

دو  نیـ ااگـر  حـاال   توانـد برابـر باشـد.    و کانون یک محیط با کل  محیط نمـی  دهد یدست م
قابـل درک   شـتر یمقصـود ب )همـان(   میترجمـه کنـ   «ژهیو دیو تاک یکل دیتاک»اصطالح را به 

 است.  
 ،از کـانون قـرار داشـته باشـد     شیپ نهیزم یشکه اگر پ (224)ص دیگو یم سندهینو. 3
ذکـر   انیشا .شود می یخن  ها یاز کانون برجستگ پس یول ،کند یخود را حفم م گیبرجست

دو نـوع   در و دهد یر  م ی(تقابل )تکیة یتقابلاتفاق فقط و فقط پس از کانون  نیاست که ا
قابل ذکـر   زین .بود میخواهن وبمیریز یها شدن تکیه یکانون گسترده و محدود ما شاهد خن 

با کانون محـدود   یدر گفتارها فقط( 224ص) یرکانونیو غ یکانون بمیاست که تکیة زیرو
  ندارد. تیگسترده موضوع نکانو معنا دارد و در گفتار با یو تقابل

و  7ــ 7یهـا  با توجه بـه شـکل   (234صگفتار ) ی اصلی پارهها نشان سازه بی بیترت .4
 گـاه یآزاد اسـت و در آن جا سـازه  ینـدارد. زبـان فارسـ    یـی  تکیـه  در نمـود آوا  یریتـاث  8ـ7
 را به هر سـه صـورتِ   یا های سازه شیآرا یتمام و اصوالً ستیجمله ثابت ن یاصل یها سازه
 ثیـ ح نیـ کرد و از ا دیتول توان یم تقابلی( محدود و )گسترده، سندهیموردنظر نو یبرجستگ

 .ندارد یها ارتباط سازه شیلزوماً به آرا ینوع برجستگ
( 235ص) سـنده ینو یبرخالف ادعـا ( 238ـ9)ص  13ـ7و  12ـ7 ،11ـ7 یها شکل .5

، پـس از  11ــ 7چراکه در شـکل   ؛اند یکانون تقابل یبلکه دارانیستند،  محدود نمایندة کانون
قـرار   «کـرد  ریپدرم خونمون رو تعم» ةدر جمل «پدرم» ةکلم در /dar/ یجاهی رو هیتک نکهآ
 یتقـابل  یـة تک (،238)ص 12ــ 7در شکل  .شده است ن یپس از آن خ یها کلمه یةتک رفته،گ 
نشـان   «رتعمیـ »خن ی شدن تکیـة   و است گرفته قرار باال جمله در «خونه»بر  تکیه یجای هرو
 است. یاز نوع تقابل یبرجستگ نیکه ا دهد یم

نظــر از  صــرف یکــه فعــل در زبــان فارســ (242و 234)ص  اعتقــاد دارد ســندهینو. 6
اسـت و وقـوع آن در هـر     یگـروه آهنگـ   هتکیة زیروبمـی هسـت  دارای  ،آن در جمله گاهیجا
بـاره الزم   نیـ شـود. در ا  پـس از آن مـی   ییآوا ةریزنج ییزداهیدر جمله باعث تک یگاهیجا
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اسـت و   یتقـابل  از نـوع « ریتعم» ةتکی 9ـ7در شکل الف(  :میاست چند نکته را خاطرنشان کن
 12ــ 7و  11ـ7ی ها اتفاق در شکل نیهم .شده است ن یاز آن خ پس یها هیتک لیدل نیبه هم

« کـرد  ریپدرم خونمون رو تعم» ةدر جمل «ریخونه و تعم»های  هم افتاده است که در آنها اسم
 لزومـاً  ؛ ب(سـت یمخت  فعـل ن  یژگیو نیاند و ا شده یخن هیتک ،«پدرم»دلیل تکیة تقابلی  به

 ی ـ خن یبعـد  هـای  کیـه تت، هسته اس بمیتکیة زیرو یدارا سندهیپس از فعل که به اعتقاد نو
نـوع   بلکـه تـابع    ،سـت یکلمـه ن  یصـرف  ةولـ قمبع کلمه تـا  یها هیتک یشدگ یو خن  شوند ینم

پـس از خـود را    یهـا  تکیـه  ی،تقـابل  یفقط کـانون اطالعـ   نجایاست که در ا یساخت اطالع
 یعناصر واجـ  ییتظاهر آوا ی چگونگ باعثِ ی،نوع کانون اطالع؛ ج( فعل نه کند و می یخن 
بستگی به ساخت اطالعی و حضور نوع  ،نه ایهمراه باشد  رکردیبا دکه و این شود یم یآهنگ

پـدرم  »در  /dar/دهـد کـه در آن    نشـان مـی   یخـوب  بـه  11ـ7مطلب را شکل  نیاکانون دارد. 
 لیـ و دل جاسـت ه ةقلـ  رکـرد یفاقد د 8ـ7و  7ـ7 یها برخالف شکل ،«کرد تعمیرخونمون رو 

در شـکل   ها هیتک هیشدن بق ن یهجا و شاهد آن هم خ نیا یرو یآن هم حضور کانون تقابل
 است. 11ـ7

 یکـه منحنـ   (240و ص 238)ص  دهـد  نشـان مـی   14ـ7و  11ـ7 یها شکل ةسیمقا. 7
 یدییـ است که خـود تا  کسانیدر دو سطح  یگفتار و ترادف عناصر واج دو پاره نیآهنگ ا
شـدن   ینـه محـدود و خن ـ   است و  یاز نوع تقابل 11ـ7که کانون در شکل  هنکت نیاست بر ا
اعتقـاد دارد کـه در    سـنده ی. اگـر نو تبـودن اسـ   یبـر تقـابل   یگرید لیهم دل یبعد یها هیتک

الزم اســت  ،شــود مــی ای خن ــیهیــی پســاکانون از نظــر تکحنــوا یکــانون محــدود و تقــابل
را  غـام یپ نیـ معلـم ا »ماننـد   یگفتـار  هاگـر در پـار   .میکنـ  انیدو را ب نیصورت تفاوت ا نآدر

هـای پـس از    تکیـه که  میانتظار ندار ،میکن دیرا با کانون محدود تول «معلم» ،«روزیگذاشته د
 .شود یآن خن 

 

 آهنگ ینزول منحنفصل هشت:  .8

واجی )توالی نواخت( را  دگاهید یی )فراجایگاهی( وآوا دگاهیدر فصل هشتم دو د سندهینو
کند و البته بـه   می مطرحنشان  یآهنگ در گفتار ب یمنحن ینزول بیش جیرا ةدیپددر بررسی 

 یمنحنـ  ینزولـ  بیشـ  یگـاه یفراجا دگاهید .داشاره دار زین یی ـ واجی آوایعنی  انهیم دگاهید
رخـداد   کیـ  راموجـود در واحـد آهنـگ     یهـا  تکیـه  یبموریز ةآمدن دامن نییآهنگ و پا

موجـود   یـة تک یهـای بـ   با تعداد هجا یآمدن منحن نییپا زانیچرا که م ؛دکن یقلمداد م ییآوا
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 ،باشـد  ادیـ ز ها هیتک نیتکیه ب بی یاگر تعداد هجاها .دارد میرابطه مستقدار  هیتک یهجاهابین 
 یتـوال  دگاهیـ در د .است و بـرعکس  شتریاز خود ب شیپ یةکتنسبت به  یةتک ةافت دامن زانیم

 ةافـت دامنـ   زانیـ برخـوردار اسـت و م   جـی آهنـگ از ارزش وا  یمنحن ینزول بیش ی،نواخت
سـاخت  ) یـه کت یهـای بـ   از خود فـارغ از تعـداد هجـا    شیپ یةزیروبمی نسبت به تک یها هیتک
 کیـ از خود بـا   شیپ یةنسبت به تک ای هیتکهر گام است که در آن  به و گام کسانی یی(،آوا
است کـه کـاهش    نیر ااعتقاد ب یواجیی ـ  آوا ی قیتلف دگاهیدر د .شود می دیتول تر یینگام پا
گفتارهـا   ر همزمـان در پـاره  طو به یمنحنمند  زمان ینزول بیش درکنار ها هیتک ةگام دامن به مگا

 حضور دارد.

 یزمـان  ةفاصـل اثـر   ،گفتار اثر طول پارهی، نویسنده نزول بیش ةدیپد ییآوا لیدر تحل
 ةجـ یکنـد. نت  مـی  یابیـ را ارز پیشـین زیروبمـی   ةزیروبمی و اثر سطح ارتفاع قلـ  یها هیتک نیب

 سـت ین رگـذار تأثی هـا  قلـه  ارتفـاع  سـطح  بـر  گفتـار  پـاره  طـول  کـه  دهـد  نشان مـی  ها شیآزما
ثابـت   یریگ جهینت نیا .گفتار ندارد ای با طول پاره ها رابطه زیروبمی در قله ةو دامن (268ص)
 یابارزیـ  در .فاقـد اعتبـار اسـت    یفارسـ  یهـا  داده نیـی در تب یگاهیفراجا دگاهیکه د کند یم

کـه فاصـله    (270)ص مینـ یب می یروشن به 12ـ8زیروبمی در شکل  یها هیتک نیب یزمان ةفاصل
 ةسـطح ارتفـاع قلـ    ی اثـر بررسـ  زیـ ن .هـا نـدارد   در ارتفاع قلـه  یریها تاث قله نیمتفاوت ب یزمان

 داشـته  بـاالتری  سـطح  دهد که اگر قلة پیشین پیشین بر قلة زیروبمی پسین نشان میزیروبمی 
بـه آن   نیـ ظـاهر خواهـد شـد و ا    یدر سـطح بـاالتر  به همان نسـبت   زنی پس از آن قلة باشد،

 میتنظـ  ینیشیپ ةگام و با ارجاع به سطح قل به صورت گام به ها را هلها ق زبان یمعناست که فارس
در  یگـاه یفراجا دگاهیـ کـه د  دهنـد  ینشـان مـ   یروشـن  بـه  ی ارزشـمند هـا  افتـه ی نیا .کنند یم
 یتـوال  دگاهیـ اعتبـار اسـت. در مقابـل د    ینـاتوان و بـ   یزبان فارسـ  یها داده نییو تب فیتوص
شـان  ن یآهنـگ در گفتـار بـ    یمنحن ینزول بشی یخوب قادر است به یواج کردیو رو ینواخت
 کند. نییو تب فیرا توص یفارس

 
 ها و نقدهای فصل هشت نکته 1و8

 هـا  کـه در آن تکیـه   ددهن می ی را شرحنواخت یتوال دگاهید 3ـ8در شکل نویسنده  .1
نسـبت بـه    نییپـا  گام کیطور منظم و با  آنها به نیب یه درتک یهای ب صرف نظر از تعداد هجا

 دگاهیـ و شـکل ماننـد د   مینیب ادعا را می نیشکل خالف ا نیدر ا د.شون یظاهر م نیشیپ هیتک
  .است ییهای آوا یژگیاز حضور و یافت تابع زانیدر آن م هاست ک ییآوا
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بـه   یواجـ  کـرد یو رو ینـواخت  والیتـ  دگاهیـ دهند که د ها نشان می شیآزما جینتا. 2
ادعـا   نیـ ا یـی اثبات روا یمعتبر است و برا یآهنگ در زبان فارس یمنحن ینزول بیش دهیپد
در  نییگـام پـا   ی ونزولـ  بیشـ  یهم انجـام داد تـا اعتبـار واجـ     یدرک شیآزما کیتوان  می

سـطح   یدسـت  شافزای با توان ی میدرک شیآزما نیانجام ا یبرا .مشخ  شود یگفتار فارس
اگـر  پرسـید.  شـده   یاهل زبان را نسبت به گفتار بازسـاز نظر  ،از آن شیپ ةای نسبت به قل قله

 بیشـ تر بـا اطمینـان بـیش   صـورت   درآن ،از آن استنباط کننـد  یو بافت یآهنگ ییتفاوت معنا
 .  میقلمداد کن پدیدة واجی کی میتوان را می ینزول

 
 گیری نتیجه. 9
 سـازمان  که آهنگ و واژگانی یةتک فارسی: زبان نوایی ساخت کتابدر صادقی وحید دکتر
 اســت، کــرده چــاپ را آن 1397 ســال در (ســمت) انســانی علــوم کتــب تــدوین و مطالعــه
 هـای  آزمـایش  با نویسنده کند. تبیین را فارسی زبان نوایی نظام آوایی های ویژگی کوشد می

 توصیفی های امکان به همزمان توجه و کند می بررسی را پژوهش های داده درکی و تولیدی
 های یافته که شده باعث شنیداری آواشناسی و شناختی صوت آواشناسی تولیدی، آواشناسی
 ایـن  نویسنده کتاب، این نقد و معرفی در بکند. گزارش کتاب در را ارزشمندی بسیار علمی
 پایـان  در سـ س  و است  کرده اجمالی معرفی را بکتا از بخش هر علمی محتوای ابتدا مقاله
 بـه  کتـاب  نویسندة احیاناً که کند می یادآوری را مطالبی «نقدها و ها نکته» عنوان با بخش هر
 هـا  نکتـه  این است. داده توضیح ناق  را موضوع از بخشی یا و است نکرده کافی توجه آنها
 نویسنده کند. نمی کم هی  کتاب شارز از باشد، هم نادرست آنها از برخی است ممکن که
 شناسـی  واج در پـژوهش  پیشـبرد  به اندکی کمک او کار که است امیدوار نقد و معرفی این

   بکند. فارسی آهنگ
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