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چکیده
در مقالـة حاضــر بــه معرفـ و نقـ کتــا ســا ت نــویی زبــا فارسـ  :تکیــة ویژگــان و آهنـ
م پردیزیم و ضمن معرف محتویی کتـا و برشـمرد یرزش یافتـههـای علمـ و بـ ی نویسـن ،
نکتههای ری یادآوری م کنیم که یا یز چشم نویسن دور مان یست و یا در بیا موضـوع علمـ ،
جنبه یا جنبههای ری نادی گرفتهین  .ه ف کتا آویشناس نظام نویی زبا فارسـ یسـت کـه در
آ نویسن م کوش عناصر مقولهیی نظام نویی ری بهصورت کم توصیف کن  .نویسن عناصـر
نظام آهن ری بهعنوی کیفیتهای که در نظام زبا نقش ییفا م کنن  ،کم سازی و مقادیر آویی
یین عناصر ری در بافتهای آویی گوناگو مشخص کرد یست .یز نکتههای برجسته در یین کتا
م توینیم به تالق آویشناس تولی ی ،آویشناس صـوتشـنا ت و آویشناسـ شـنی یری در تبیـین
دقیق نظام آهن زبا یشار کنیم که باعث ش یسـت نویسـن پرسـشهـای بسـیار زیـادی ری در
جایجای کتا مطرح کن و پاسخ ب ه ؛ یز سوی دیگر پرسشهای ری ییجاد بکنـ کـه هرکـ یم
پژوهش ج یگانهیی ری م طلب .
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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.
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مقدمه و پیشگفتارِ کتاب
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت) در سال  1397کتاب ساخت نوایی زبـان
فارســی :تکیــة واژگــانی و آهنــگ را از دکتــر وحیــد صــادقی چــاپ کــرد و در اختیــار
پژوهشگران ،دانشجویان و عالقمندان قرار داد .نویسنده کتاب از معدود متخصصـان عرصـة
مطالعات آوایی و واجی نظام نوایی زبان فارسی است که در این کتاب بـه آواشناسـی نظـام
نوایی زبان فارسی پرداخته است .وقتی سخن از نظام به میان میآید ناگفته پیداست کـه هـر
نظامی از عناصری قوام یافته است که هـر کـدام نـام ،نقـش و جایگـاه یگانـه ای را در درون
نظام مورد نظر دارند .عناصر نقش آفرین در نظام نوایی مفهومی انتزاعـی ،کیفـی و مقولـه ای
دارند که در بافتهای آوایی گوناگون نمودهای گوناگون پیدا مـیکننـد .نویسـنده در ایـن
کتاب با روشهای علمی و آزمایشگاهی دقیق ،نمودهای آوایی عناصر نـوایی زبـان فارسـی
را بررسی کرده است.
کتاب یک پیشگفتار و نه فصل دارد .نویسنده در پیشگفتار با معرفی اجمالی کتـاب،
هدف خود را توصیف و تبیین جنبههای آوایـی سـاخت نـوایی معرفـی کـرده اسـت کـه بـا
استفاده از روشهای جاری در واجشناسی آزمایشگاهی این هدف را دنبال میکند .سـاخت
نوایی مورد نظـر نویسـنده در اصـل مطالعـة برجسـتگی یـک واحـد زبـانی نسـبت بـه دیگـر
واحدهای زبانی موجود در زنجیرة گفتار است .نویسنده اضافه میکند که ساخت نـوایی در
دو سطح کلمه و جمله قابل مطالعه است که در سطح اول تکیه (برجستگی هجایی نسبت بـه
هجاهای دیگر در کلمه) و در سطح دوم آهنگ (برجستگی کلمـهای نسـبت بـه کلمـههـای
دیگر و یا ایجاد تغییراتی در بخشهایی از منحنی آهنگ) را مطالعه میکند.
نظریة واجی مورد نظر نویسنده ،نظریة خودواحد عروضی اسـت کـه بـا پیرهـامبرت
( )1980شروع میشود .در این نظریه ،عناصر آهنگ واحدهای مستقلی هستند و مـیتواننـد
به صورت آزادانه با هم ترکیب شوند و در پرتو استقالل و ترکیب پذیری این عناصر ،تمامی
بافتهای معنایی پساواژگانی و به دنبال آن الگوهای آهنگ زبان را با فهرست محـدودی از
نشانههای آهنگی میتوان نشان داد.
نویسنده در فصل اول و دوم به تکیة واژگانی و نقـش تکیـة واژگـانی در نظـامهـای
واجی ،در بازشناسی (درک) مرز کلمه در گفتار پیوسته و آواشناسی تکیة واژگانی در زبان
فارسی میپردازد و اضافه میکند که هجای تکیهبر در بافتهـای آهنگـی بـا مشخصـههـای
صوتشناختی فرکانس پایه ،دیرش و شدت متمـایز مـیشـود و در بافـتهـای غیرآهنگـی،
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دیرش مشخصة پایدار هجای تکیهبر است و این نکتة پایانی یکی از یافتههای مهـم نویسـنده
به حساب میآید که البته صحت این ادعا محل تردید است؛ چرا که دیرش مشخصـة ثابـت
و پایدار تکیه در زبان فارسی نیست و در صورتی میتوانیم دیرش را مشخصة پایدار هجـای
تکیهبر در بافتهای غیرآهنگی قلمداد کنیم کـه آن مشخصـة پایـدار تکیـه باشـد تـا در اثـر
خن ی شدن تکیه یعنـی کـاهش فرکـانس پایـه بتوانـد بـه حضـور خـود ادامـه دهـد .دیـرش
بـرخالف فرکــانس پایــه ارزش واجــی در نظــام آهنـگ زبــان فارســی نــدارد و صــرفاً یــک
مشخصه آوایی است .البته دیرش پایدار در پایـان واحـدهای آهنـگ و مـرز نواخـت گـروه
یک مشخصه پایدار است که لزوماً منطبق بر هجای تکیهبر نیست.
نویسنده در فصل  3تا فصل  8جنبـههـای گونـاگون آهنـگ را بررسـی مـیکنـد .در
فصل  3به رویکردهای کلی در نظریههای واجشناختی آهنگ ،در فصل  4به مطالعة آهنگ
در چارچوب نظریة خودواحد عروضی ،در فصل  5به آواشناسی آهنگ گفتار ،در فصـل 6
به معرفی آثار پیشین در مطالعة آهنگ زبان فارسی ،در فصل  7بـه بررسـی رابطـة آهنـگ و
ساخت اطالعی جمله در زبان فارسی ،در فصل  8به پدیدة افت تـدریجی منحنـی آهنـگ و
در فصل  9به نتیجهگیری از کل مباحث کتاب میپردازد.
اصطالحشناسی و زبان کتاب بسیار تخصصی اسـت و البتـه تبیـین دقیـق مسـئلههـای
علمی چنین رویهای را میطلبد .نویسنده با حدود دو دهه تجربه در امر آمـوزش و پـژوهش
در زمینة علمی کتاب ،دقایق و ظرایف مسئلهها را به نحو بایسته و مطلوب به زبان علمـی بیـان
کرده است .همین امر کتاب را به منبعی بسیار تخصصی تبدیل کرده است کـه مخاطبـان آن
را به پژوهشگران زمینههای آواشناسی صوتشـناختی و واجشناسـی آزمایشـگاهی محـدود
میکند .البته این ویژگی از ارزشهای کتاب کم نمـیکنـد چـرا کـه کتـاب حاصـل سـالها
پژوهش نویسـنده اسـت کـه نتـایج آن پیشـتر در قالـب مقالـههـای تخصصـی در مجـالت و
همایش های معتبـر داخلـی و خـارجی (مـ الً صـادقی  1391و  )2011داوری و چـاپ شـده
است.
در این نوشته هر کدام از فصلهای کتاب را با همان عنوان در بخـشهـای جداگانـه
ابتدا معرفی و در ادامه نکتههای پیشـنهادی و احیانـاً اصـالحی را یـادآوری مـیکنـیم .بـرای
پرهیز از طوالنی شدن بحث و بهدلیـل محـدودیت حجـم مقالـه از آوردن شـکل ،نمـودار و
جدول پرهیز کردهایم و برای رعایت محدودیتهای مجله ،ناچار بخشهـایی را در مرحلـة
پایانی حدف کردیم.
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نکتهها و نقدهای پیشگفتار
اصطالحشناسی دقیق الزمة بیان علمی است که ذکر چند نکته در این باره و البته مربـوط بـه
مطالب پیشگفتار ضرورت دارد :الف) اصطالحهایی مانند «آواشـناختی ،زبـانشـناختی» کـه
در صفحة  1کتاب آمده است ،اصوالً بهترتیب به علم آواشناسی و علـم زبـانشناسـی اشـاره
میکند و نه به آوا و زبان .درنتیجه ترکیبهایی مانند « ...تبیین جنبههای آوایی زبان  »...و یا
« ...در دو سطح مسـتقل زبـانی  »...در مقایسـه بـا ترکیـبهـایی از نویسـنده ماننـد « ...تبیـین
جنبههای آواشناختی زبان  »...و یا « ...در دو سطح مستقل زبانشناختی  »...صـورت صـحیح
بیان موضوع است؛ به عبارت دیگر آوایی صفت آوا و آواشناختی صفت آواشناسی است و
الزم است در کاربرد موارد مشابه دقت کنیم.
ب) در صفحة  1گفتهاند که ظرف تجلـی تکیـه و آهنـگ بـهترتیـب کلمـه و جملـه
است .کلمه و جمله اصطالحهای دقیق در مطالعة ویژگیهای نوایی زبـان نیسـتند .در اینجـا
الزم است از اصطالحهایی مانند واژه( 1در تکیة واژگانی) و صورتکلمه( 2در تکیة کلمـه)
استفاده کنیم .از سوی دیگر «جمله» یک اصطالح نحوی است و نه یک اصـطالح واجـی و
آهنگی .اصطالح «واحد آهنگ» اصطالح رایجی است که به لحـاظ نظـری از یـک واژه تـا
بینهایت واژه را شامل میشود و گاهی هم با جمله همپوشانی دارد.
ج) عبارت «نقش تکیه در بازشناسی گفتار پیوسته» (ص )21که عنـوان قسـمت 1ــ7
است؛ در منابع بیشتر به معنی بازشناسی خودکار و ماشینی گفتـار پیوسـته بـه کـار مـیرود و
برای رفع ابهام ،بهتر است از ترکیبهایی مانند «نقش تکیه در شناسایی مرز کلمه در گفتـار
پیوسته از سوی اهل زبان» استفاده کرد.

 .1فصل یک :تکیة واژگانی
نویسنده در فصل اول دربارة تکیة واژگانی و نقش آن در انتقال بخـش مهمـی از اطالعـات
آهنگی به سبب وقوع تغییرات زیروبمی روی هجای تکیهبر واژگـانی و نیـز اهمیـت هجـای
تکیه بر در درک مرز کلمه در گفتار پیوسـته از سـوی اهـل زبـان بحـث کـرده اسـت .تکیـة
واژگانی در زبانهای تکیهای مانند زبان فارسی یک مشخصة زبانی است و در گفتار طبیعی
تغییرات زیروبمی در انتقال معنای کالمی و کاربردی در محدودة هجـای تکیـهبـر واژگـانی
1. lexeme
2. Word-form
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ر مــیدهــد .بــه برجســتگی عینــی در گفتــار ،تکیــة زیروبمـی یــا برجســتگی پســاواژگانی
میگویند که در آن گوینده با تغییر دادن فرکانس پایه در هجایی تکیهبـر برجسـتگی ایجـاد
میکند (اسلویتر و فان هویفن .)1996
 1 .1نکتهها و نقدهای فصل یک

 .1نویسنده بهدرستی زبان فارسی را تکیهپایانی معرفی میکند ،ولی باید توجه کنـیم
در زبان فارسی تنها واژهها تکیهپایانی هستند (البته معدود واژههایی هـم بـه دالیـل تـاریخی
تکیـة غیرپایـانی دارنـد) .زبــان فارسـی بـهدلیـل برخــورداری از نظـام تصـریف نسـبتاً قــوی،
صورتکلمههایی دارد که لزوماً تکیهپایانی نیستند .در گفتار طبیعی صورتکلمهها حضـور
دارند و جایگاه تکیه در صورتکلمهها ثابـت نیسـت؛ از ایـن رو نمـیتـوانیم برجسـتگی در
گفتار پیوسته را بهمنزلة مرز کلمه در نظر بگیریم و ادعا کنیم که اهل زبـان در درک گفتـار
از این ویژگی در شناختن مرز کلمه بهره میبرند .برای روشن شدن بحث به م ال زیر توجـه
کنید که نمونهای از جملههای بسیار رایج در زبان فارسی است.
1. /far*dâ ketâb*hâyam râ be *dustam *midaham/

در م ال باال« ،فردا ،کتاب ،را ،به ،دوست ،ده (دادن)» واحدهای واژگانی هستند .بـه
دالیل زبانویژه و کاربردی حروف اضـافه (را ،بـه) بـرخالف چهـار واژة دیگـر معمـوالً در
گفتار برجسته نمیشوند و در تولید بینشان پارهگفتار باال هجاهـایی کـه بـا سـتاره مشـخ
شدهاند ،محل برجستگی خواهند بود .در م ال باال میبینیم که از چهار هجـای برجسـته تنهـا
یک مورد (فردا) تکیهپایانی است و بقیـه تکیـة غیرپایـانی دارنـد و ایـن نشـان مـیدهـد کـه
فارسیزبانها از برجستگی در گفتار پیوسته نمیتوانند بهعنـوان سـرن آوایـی در تشـخی
مرز کلمه بهره ببرند .درنتیجه تکیه در گفتار پیوسته زبـان فارسـی بـر خـالف نظـر نویسـنده
نقش تحدیدی ندارد (ص )19و اهل زبان هجاهای برجسته را پایان کلمه قلمداد نمـیکننـد.
البته باید توجه کنیم که در م ال باال ،گروههای نحوی بـا وابسـتههـای پیشـین و پسـین ظـاهر
نشدهاند که درآنصورت فقط وابستهها در گفتار بینشان برجسته خواهند شد که این رفتـار
زبانویژه باعث میشود کلمههـای بیشـتری تکیـهخن ـی شـوند و درنتیجـه اتکـا بـه تکیـه در
شناخت مرز کلمهها سختتر خواهد شد .بحث نویسـنده در بخـشهـای 1ــ 4تـا 1ــ( 7ص
21ـ )11که به موضوع تکیة زیروبمی بهعنوان نشانه آوایـی در درک مـرز کلمـه اختصـاص
یافته است ،فقط در شناختن تمایز واژة مرکب «روزنامه» در مقایسه با دو واژة بسیط سـازندة
آن کلمة مرکب (روز+نامه) میتواند صادق باشد که البته در ایـن فقـره نیـز ویژگـی آوایـی
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دیگری مانند وجود دو تکیة مستقل و احیاناً درنگ دخالت دارد.
 .2نـویسنــدة در بررسی پیشینة پژوهـش (ص14ـ )11به نقـش تکیـه در بازشناسـی و
درک گفتار پیوسته در دو زبان انگلیسی و هلندی اشـاره مـیکنـد و در صـدد اسـت همـین
ویژگی را در زبان فارسی هم پیدا کند .در این خصوص الزم است به دو نکتة اساسی توجـه
کنیم :الف) در زبانهای مورداشاره ،تکیهآغازی بودن صورتکلمهها بر اثر تصـریف تغییـر
نمی کند ،ب) تصریف در زبانی مانند انگلیسی در مقایسه با زبان فارسی ضعیفتر است و به
همین جهت میتوان ادعا کرد که در زبانهایی مانند انگلیسی و هلندی ،تکیه شاخ نسـبتاً
مطمئنی برای مرز آغازی کلمه در گفتار پیوسته است.
 .3در بحــث بازشناســی گفتــار پیوســته بـه تعبیــر نویســنده ،هــدف اصــلی بازشناســی
کلمههای سازنده پارهگفتار است و طرح آزمایشهایی (ص )14در ابهـامزدایـی از زنجیـرة
گفتار موضوع متفاوتی است که نویسنده این دو بحث را زیر یـک عنـوان آورده اسـت .در
ابهامزدایی ،به خوانشهای چندگانه از یک زنجیره صدایی میپـردازیم کـه کلمـههـای آن
پیشتر معلوم شده است ،ولی در بازشناسی (درک) ،کلمههای سـازنده پـاره گفتـار در همـان
ابتدا شناسایی میشود.
 .4برخالف نظر نویسنده (ص )16در زبـان آلمـانی خوشـة همخـوانی  /-ld/در پایـان
هجا مجـاز اسـت ،مـ الً در کلمـههـای ( Wildheitوحـش ،حیـات وحـش) و Schielddrüse
(تیروئید) شاهد حضور این خوشة همخوانی در پایان هجای اول هستیم.
 .5موکول کردن نوع تکیة زیروبمی به تعداد هجاهای کلمـه (ص )22مبنـای علمـی
ندارد که نویسنده به نقل از ساداتتهرانی ( )2007آورده است ...« :الگـوی تکیـة زیروبمـی
کلمات چندهجایی با تکیة پایانی بهصورت * L+Hو کلمههای یک هجایی و چنـد هجـایی
تکیهآغازی بهصورت * Hاست» .تغییـرات زیروبمـی بـه دنبـال آن نـوع تکیـة زیروبمـی در
انتقـال معنـای پسـاواژگانی مسـتقل از تعـداد هجــا اسـت ،لـذا دخالـت دادن تعـداد هجــا در
بازنمایی آهنگی اشکال جدی دارد؛ چراکه برچسـبهـای آهنگـی هـر کـدام معنـای بـافتی
ویژهای را نمایندگی مـیکننـد و از ایـن رو * L+ Hو * Hنماینـدة معنـای آهنگـی متفـاوتی
هستند که مستقل از ساخت هجایی است.
 .6تغییر فرکانس پایه بهصورت آنی ر نمـیدهـد کـه کـامالً دلیـل مکـانیکی دارد.
بنابراین سطح پایین در ابتدای هجای تکیهدار را نباید لزوماً نواخت پـایین و بخشـی از تکیـة
زیروبمی م الً * L+Hدر نظر بگیریم .نواخت پایین ) (Lتنها زمانی اعتبار واجی پیدا مـیکنـد
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که از معنای آهنگی و بافتی برخوردار باشد؛ در غیراینصورت صـرفاً یـک ویژگـی آوایـی
رایج خواهد بود .دقیقاً شبیه به این موضوع را در همخوانهای انسدادی بیواک میبینـیم کـه
منحنی زیروبمی پس از آنها همیشه از یک سـطح بسـیار بـاالتری حتـی نسـبت بـه هجاهـای
تکیهدار شروع می شود که البته فقط یـک ویژگـی آوایـی اسـت و نقـش و معنـای آهنگـی
ندارد .وقتی ساداتتهرانی ( )2009ظهور تکیة زیروبمی * Hو * L+Hرا مشروط بـه سـاخت
هجایی کلمه و تعداد هجا میکند ،خود گویای این مطلب است که این دو در اصـل ارزش
واجی واحد دارند که همان * Hبا نمودهای آوایـی متفـاوت اسـت .در شـکل ( 1 .1ص)27
کامالً پیداست کـه هجاهـای  /me, ruz, mi/بـهترتیـب در کلمـههـای «علمـی ،روز ،نامـه»
تقریباً شکل منحنی یکسانی دارند و افزودن نواخت پیشرو به آنهـا صـحیح نیسـت و در ایـن
مواقع باید به شکل منحنی زیروبمی در هجاهای تکیه بر توجه کنـیم و نـه هجاهـای پـیش از
آن .البته تکیـة * L+Hمعنـای آهنگـی متفـاوتی دارد کـه در آن حضـور نواخـت  Lموجـب
تفاوت معنایی آن با * Hاست.
 .7اگر منظور از «گروهِ نحوی میانی» (ص )26همـان نواخـت گـروه اسـت ،بایـد در
نظر داشته باشیم که نواخت گروه در مرز واحد نحوی ظاهر مـیشـود و نـه در درون گـروه
نحوی و این محدودیتی است کـه در گـروهبنـدی ) (phrasingگفتـار پیوسـته بـه واحـدهای
کوچکتر نقش مهمی به عهده دارد.

 .2فصل دو :بازنمود آوایی تکیة واژگانی
نویسنده در باب لـزوم تمـایز میـان تکیـة واژگـانی و تکیـة زیروبمـی از هـاس ( )1978نقـل
میکنـد (ص )44کـه درک تکیـة واژگـانی در کلمـاتی کـه در زنجیـره گفتـار فاقـد تکیـة
زیروبمی هستند و به عبارتی تکیة آنها خن ی شده است ،با اطمینان کمتری صورت میگیـرد
و نتیجه میگیریم که تمایز هجای بیتکیه و تکیهبر واژگانی تنها بـا حضـور تکیـة زیروبمـی
در گفتار پیوسته امکانپذیر است و تکیة واژگانی در سطح کلمـه هـی هـمبسـتة تولیـدی و
درکی مشخصی ندارد و صرفاً یک ویژگی ساختاری در توزیع و تعیـین الگـوی برجسـتگی
در سطح نوای گفتار به شمار میرود و محتـوای آوایـی آن نیـز در سـطح آهنـگ مشـخ
میشود .به عبارت دیگر تکیة واژگانی یک پدیدة انتزاعی و یک کیفیت زبانی است که در
پارهگفتار نقش آن صرفاً در توزیع برجستگی و تعیین جایگاه برجستگی معلوم میگردد.
نویسنده در ادامه بـا ارجـاع بـه ابوالحسـنیزاده و همکـاران ( )2012اضـافه مـیکنـد
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(ص )48کــه میــان هجاهــای تکیــهدار و بــیتکیــه در زبــان فارســی از نظــر دو هــمبســتة
صوتشناختی «شدت و دیرش» در گفتار طبیعی تفـاوتی بـه چشـم نمـیخـورد .بـه عبـارتی
شدت و دیرش هم بسته های پایدار تکیه در زبان فارسی نیستند و در نظام نوایی زبان فارسـی
فاقد اعتبار واجی اند .از سـوی دیگـر نویسـنده بـه نقـل از رحمـانی و گوسـنهـوفن ()2015
میگوید که گویشـوران زبـانهـای فارسـی و فرانسـه بـه تغییـرات صـوتشـناختی ناشـی از
جابجایی محل وقوع برجستگی حساسیت کمتری دارند؛ چرا که محل وقـوع تکیـه در ایـن
زبانها قابلپیشبینی است و الزم نیست اهل زبان نسبت به جایگاه وقوع تکیه حساس باشـند
و تکیه در ایـن زبـانهـا نقـش واجـی در تمـایز معنـای واژگـانی ایفـا نمـیکنـد .در مقابـل،
گویشوران زبانهای هلندی و ژاپنی به اطالعات صوتشناختی مربوط بـه برجسـتگی نـوایی
حساس هستند و دلیل آن نقش واجی تکیه در این زبانها است.
نویسنده همبستههای آوایـی تکیـه در زبـان فارسـی را در دو بافـتِ هجـای تکیـهدار
(دارای تکیة زیروبمی) و هجای تکیهبر فاقد تکیة زیروبمی (تکیهخن ی) از حیث سه همبسته
صــوتشــناختی فرکــانس پایــه ،دیــرش و شــدت بررســی و مقایســه مــیکنــد (ص9ــ )52و
میکوشد با آزمایشهای تولیدی به دو پرسش زیر پاس دهد .1 :آیا تکیة واژگانی در زبان
فارسی مستقل از تکیة زیروبمی تظاهر آوایی دارد و اگر دارد ،همبستههای آن کدام اسـت،
 .2تظاهر آوایی تکیة واژگانی در دو بافت دارای تکیة زیروبمی و فاقد تکیـة زیروبمـی چـه
تفاوتی دارد؟ در آزمایشها دیرش هجا ،شدت کل ،شدت فرکانسهای باالی  500هرتز و
فرکانس سازههای واکههای تکیهدار و بدون تکیـه بـا یکـدیگر مقایسـه مـیشـود .اگـر ایـن
آزمایشها در چـارچوب فرضـیه اسـلویتر و فـانهـویفـون ( )1996و اسـلویتر و همکـاران
( )1997انجام شود ،درآنصورت همبستههای صوتشناختیشنیداری تکیة واژگانی و تکیة
زیروبمی مقولههای مستقل قلمداد میشوند و درنتیجه انتظـار داریـم کـه تکیـة واژگـانی در
زبان فارسی همواره تظاهر آوایی داشته باشد.
در تحلیل ویژگیهای صوتشناختی تکیه ،مقادیر فرکـانس پایـه ،دیـرش ،شـدت و
کیفیت واکه مورد ارزیابی قرار گرفته است .نتایج بررسـی از حیـث چهـار ویژگـی مـذکور
نشان میدهد که متوسط  F0در هجـای تکیـهبـر جفـتکلمـههـای دارای تکیـة زیروبمـی از
هجاهای فاقد تکیة زیروبمی بهطور معناداری بیشتر است و مقادیر  F0در هجای تکیهبر فاقـد
تکیة زیروبمی تغییر معناداری ندارد .این بدان معنا است که اگر هجای تکیهبـر واژگـانی در
گفتار محل وقوع تکیة زیروبمی باشد ،درآنصورت  F0در این جایگـاه تغییـرات معنـاداری
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خواهد کرد .نتایج مربوط به دیرش از یافتههای بدیع نویسنده است (ص )62که بـه موجـب
آن دیرش هجای تکیهبر واژگانی خواه در گفتار تکیهدار باشد یا نباشـد از هجـایی بـیتکیـه
بیشتر است .درنتیجه ،انتظار داریم که دیرش هجای تکیهبر از دیرش هجای بیتکیـه صـرف
نظر از بافت نوایی بیشتر باشد .نویسنده ادامه میدهد که شدت با تکیه لزومـاً رابطـة مسـتقیم
ندارد و در زبان فارسی ،شدت همبستة صوتشـناختی معتبـر تکیـه نیسـت .از طـرف دیگـر
انحنای طیفی نیز در زبان فارسـی هماننـد شـدت بـا تکیـه و آهنـگ رابطـة معنـاداری نـدارد
(ص66ـ.)69
تکیة دومین در زبان فارسـی و در پایان فصل  2مطرح شده است (ص83ــ )87و در
آن با بررسی پیشینة مطالعـات بـا ارجـاع بـه کهنمـوییپـور ( )2003و بـیجـنخـان ()1392
گفتهاند که تکیة دومین در سطح گروه واجـی تظـاهر آوایـی دارد .ایـن یافتـههـا اشـکاالت
اساسی دارند که در ادامه به آن و نیز به شبکه بازنمـایی تکیـه در واجشناسـی نـوایی فارسـی
(مولودی و بیجنخان  )1390و اعتبار آن میپردازیم.
نویسنده با طراحی یک آزمایش دقیق به این پرسش پاسـ مـیدهـد کـه آیـا تکیـة
دومین در زبان فارسی تظاهر آوایی نظاممند و مستقل از دو سطح تکیهبر و بدون تکیـه دارد
یا نه؟ دادههای او صورتکلمههای سههجایی مشتق هستند که با اضافه شدن پسوند اشتقاقی
به کلمة بسیط درست شدهاند؛ مانند  /boronzi/و گروه دیگر صورتکلمههای سههجایی بـا
پسوند تصریفی مانند  /sinihâ/که در آن بافت آوایی برای مطالعة هجای بـیتکیـة آغـازی و
هجای تکیهخن ای میانی تقریباً یکسان است .این دادهها در بافت آهنگی و غیرآهنگی تولیـد
شدهاند و نویسنده مقادیر آوایی و فرکـانس پایـه ،دیـرش و شـدت در هجاهـای بـیتکیـه و
تکیهخن ی را اندازهگیری کرده است .نتیجة آزمایش این است کـه هجاهـای نخسـت و دوم
از حیث مقادیر آوایی مذکور تفاوت معناداری ندارند و یافتهها نشان میدهد کـه اعتقـاد بـه
تکیه دومین در زبان فارسی و اختصاص برجسـتگی میـانی در حـد فاصـل بـیتکیـه بـودن و
تکیهبر بودن فاقد اعتبار است و همین یافته یکـی از دسـتاوردهای مهـم نویسـنده بـه حسـاب
میآید.
2و 2نکتهها و نقدهای فصل دو

 .1اصطالح شناسی دقیـق در بیـان موضـوعات علمـی بسـیار حـائز اهمیـت اسـت .در
جایجای این کتاب شاهد تجزیه و تحلیل مقادیر آوایی ویژگیهای نوایی گفتار فارسـی از
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نظر تولیدی ،صوتشناختی و درکی هستیم که همبستههـای آوایـی سـهگانـه در آواشناسـی
تولیدی ،صوتشناختی و درکی اصطالحات منحصربهفردی دارنـد کـه الزم اسـت در بیـان
مسئله با توجه به نوع تحلیل از اصطالحات دقیق در آن زمینهها استفاده کنیم .بهعنـوان م ـال
همبستههای تکیه بهترتیـب در آواشناسـی تولیـدی ،صـوتشناسـی و درکـی عبارتنـد از.1 :
میزان ارتعاش تارآواها ،فرکانس پایه و زیروبمی؛  .2مدتزمان خروج هوا در تولید آواهـا،
دیرش و کشش؛  .3فشار هوا ،شدت و بلندی .آمیختن این اصطالحها و یا جایگزین کـردن
آنها با اصطالحهای نامأنوس مانند استفاده از «بلنـدای» بـه جـای «بلنـدی» (ص  )45از دقـت
بیان علمی میکاهد.
 .2اصطالحهای بیتکیه ( ،)unstressedتکیهبر ( ،)stressedتکیهدار ( ،)accentedتکیه
خن ی ( ،)deaccentedتکیة واژگانی ( ،)lexical stressتکیة زیروبمی ( ،)pitch accentو غیـره
تعریفهای دقیقی دارند که الزم است در بیـان مسـئله بـه آنهـا توجـه کنـیم .هـر واژهای در
واژگان ذهنی اهل زبان در مقایسه با دیگر هجاها یک هجای برجسته دارد که به آن هجـای
تکیهبر و به بقیة هجاها بیتکیه میگویند .برجسـتگی در سـطح واژگـان تکیـة واژگـانی نـام
دارد .تکیة واژگان ی بخشی از دانش زبـانی ناخودآگـاه اهـل زبـان بـه حسـاب مـیآیـد کـه
قابلپـیشبینـی ،انتزاعـی و مربـوط بـه تـوانش زبـانی اسـت (اسـالمی ،1384ص  .)22تکیـة
زیروبمی به برجستگیای در گفتار اطالق میشود که عینی ،غیرقابـلپـیشبینـی و بخشـی از
کنش زبانی است (همان) .اگر کلمهای در گفتار برجسته باشد ،این برجستگیروی هجـایی
تکیهبر خواهد بود .به هجای برجسته در سطح گفتار هجـای تکیـهدار مـیگوینـد .در گفتـار
طبیعی لزوماً تعداد هجاهای تکیهبر با هجاهای تکیـهدار برابـر نیسـت و ممکـن اسـت برخـی
هجاهای تکیهبر در گفتار برجسته نشوند .به هجای تکیـهبـر واژگـانی فاقـد تکیـه در گفتـار،
هجای تکیهخن ی میگویند .در مطالعة نوای گفتـار ،بـرخالف نظـر صـادقی ( 1397ص)53
جایی برای اصطالح «نیمتکیه» نمیماند.
 .3صادقی دو نوع برجستگی واژگانی و پساواژگانی را متمایز کرده است که اولـی
را زبانی و سـاختاری و دومـی را کالمـی و کاربردشـناختی مـینامـد و بـه نقـل از بکمـن و
ادواردز ( )1994اظـهار میدارد (ص 45ـ )46تکیة واژگانی در سـطح کلمـه هـی هـمبسـتة
تولیدیدرکی مشخصی ندارد و آنچه باعث تقابل تکیة واژگانی در سـطح کلمـه مـیشـود،
تکیة زیروبمی است .اگر این حکم دربارة زبان فارسـی هـم صـادق باشـد و تکیـة واژگـانی
هی همبستة تولیدیدرکی مشخصی نداشته باشد ،چگونه است که صادقی عنـوان فصـلی را
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«بازنمود آوایی تکیة واژگانی گذاشته است؟ اگر تکیـة واژگـانی یـک مفهـوم سـاختاری و
انتزاعی است ،نمیتواند تظاهر آوایی داشته باشد .اگر الگـوی برجسـتگی هجاهـا در سـطح
صورتکلمه و نه واژه مطرح است ،باید گفت که تککلمهها ) (isolated wordsدر گفتـار،
حکم واحد آهنگ را دارند و برجستگی هجایی آنها در مقایسه با دیگـر هجاهـا مربـوط بـه
تکیة زیروبمی است؛ درنتیجـه ،پرسـشهـای صـادقی دربـارة تظـاهر آوایـی تکیـة واژگـانی
(ص )49موضوعیت نخواهد داشـت کـه خـود پایـههـای بحـث در کـل فصـل  2را متزلـزل
میکند.
 .4در اصل ،نویسنده در فصل  2در پی آن است که مقادیر آوایی تکیـه را در گفتـار
فارسی بررسی کند .او با مقایسة مقادیر آوایی هجاهای بیتکیه ،تـکخن ـی و تکیـهدار ایـن
کار را انجام میدهد .بنابراین میتوانیم در فصل  2اصطالح «تکیـة واژگـانی» را در بسـیاری
از مواقع با اصطالح «هجای تکیهبر» جایگزین کنیم و به دنبال آن از مقادیر آوایـی فرکـانس
پایه ،دیرش و شدت در هجاهای بیتکیه ،تکیهخن ی و تکیـهدار سـخن بگـوییم و معنـاداری
هرکدام از این همبستههای آوایی را در بافتهای مختلف نشان دهیم.
 .5در شکل 2ـ( 2ص )55سیگنال گفتار فاقد مابـازای صـوتی بـرای کلمـة «دوبـاره»
است که الزم است اصالح و کلمة  dobâreاز زیرنویس شکل حذف شود.
 .6نویسنده با آزمایشهایی نشـان مـیدهـد کـه دیـرش هجـا یکـی از هـمبسـتههـای
صوتشناختی تکیة واژگانی است (ص 62ـ )63و «دیرش هجا در زبان فارسی صرفنظر از
بافت نوایی پارهگفتار ،به تکیة واژگانی هجـای مـوردنظر حسـاس اسـت .بعـالوه ،اثـر تکیـة
واژگانی بر دیرش هجا در تمامی واژههای فارسی از سطح اطمینان باالیی برخـوردار اسـت.
این مسئله نشان می دهد در زبان فارسی دیـرش مسـتقل از دو عامـل بافـت نـوایی و کـاهش
واکهای نشانه صوتشناختی تکیة واژگانی است» (ص.)70
سخن باال یکی از مهمترین یافتههای نویسنده در کتاب و فصل  2به حساب میآیـد،
ولی برخالف نظر نویسنده ،دیرش را زمانی میتوانیم همبستة صوتشناختی تکیـه ،فـارغ از
بافت آوایی ،بدانیم که آن همبستة صوتشـناختی پایـدار تکیـه باشـد .در زبـان فارسـی هـر
هجایی که تکیة کلمه روی آن قرار میگیرد ،حتماً فرکانس پایة آن هجا افـزایش مـییابـد،
اما تکیه لزوماً موجب افزایش دیرش نمیشود .درنتیجه در کلمههای مانند «بابا ،بیبی ،نیمـا،
مانی» و کلمههای بیمعنی مانند «نانا» دیرش هجای دوم لزومـاً بیشـتر از هجـای اول نیسـت.
درحالیکه اگر این کلمهها تکیهدار باشند ،فرکانس پایة هجای دوم حتماً بیشتر از همه جای
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اول خـواهد بـود .از طـرف دیگـر ،نویســنده استـدالل مـیکند (ص 86ــ )87کـه اخـتالف
ویژگیهای آوایی در هجاهای بیتکیه و تکخن ی معنادار نیست و این استدالل درسـت در
مقابل استدالل دیگر نویسنده قرار میگیرد که در آن دیرش را همبستة آوایی تکیه فـارغ از
بافت آوایی میداند و بهطور ضمنی تایید میکند که دیرش همبستة آوایـی پایـدار تکیـه در
زبان فارسی نیست.
 .7نویسنده بح ی را با عنوان «درک شنیداری تکیة واژگانی در زبان فارسی» مطـرح
میکند (ص )71که این عنوان نیاز به توضیح دارد .تکیة واژگانی قابل شنیدن نیست و ماننـد
واج و واژه و جمله یک مفهوم انتزاعی است .تکیة واژگـانی بـا تکیـة زیروبمـی پیونـدی از
جنس واج و آوا ،واژه و صورتکلمه و جمله و پارهگفتار دارد و برخالف تصـور نویسـنده
(ص )86تکیة واژگانی مستقل از عامل آهنگ تظاهر آوایی ندارد.
 .8درخصوص درک تکیه از سوی گویشوران در دادههـای نویسـنده (ص )72ذکـر
دو نکته بـه روشـن شـدن واقعیـت کمـک مـیکنـد :الـف) درک تکیـه بـرای اهـل زبـان و
حتی بـرای زبـانشناسـان غیرمتخصـ در نـوای گفتـار دشـوار اسـت .مـ الً گویشـوران در
صورتکلمههایی مانند «دانشگاههایمان ،دیدمش ،کتابخانـه» نمـیتواننـد بـهراحتـی هجـای
تکیهدار را اعالم کننـد ،اگرچـه در تولیـد آنهـا قطعـاً خطـا نخواهنـد کـرد؛ چراکـه بـهطـور
ناخودآگاه هجای تکیهبر را در کلمات مورد نظر میشناسند و برپایة آن برجستگی کلمـه را
روی آن قرار میدهند .همچنین است که از اهل زبـان نمـیتـوانیم انتظـار داشـته باشـیم کـه
بتوانند همخوانهای واکدار را از بـیواک متمـایز کننـد ،درحـالیکـه در تولیـد آنهـا خطـا
نمیکنند؛ ب) افرادی هم که قادر به درک تکیه و هجای برجسته باشند ،باز هم تحت تـاثیر
همان دانش ناخودآگاه ممکن است در شناخت هجای تکیهدار دچار خطا شـوند .مـ ال اگـر
در کلمة «بابا» مقادیر صوتشناختی هجای دوم را همانند هجای اول بکنیم و یـا هجـای اول
را برداریم و با مالحظات خاص ،همگذاری ) (concatenationو تکرار بکنیم باز هم ممکـن
است افراد هجای دوم را تکیهدار قلمداد کنند.
 .9بــرخالف نظــر نویســنده (ص )84در کلمـة  /bargardand/تکیــه روی هجــای اول
است.
 .10درخصوص بحث نویسنده در باب تکیة دومین ذکر چند نکته را الزم مـیدانـم:
الف) تکیة دومین مربوط به صورتکلمه است و نه آهنگ؛ ب) تکیة دومین یـک مشخصـة
آوایی است و نباید در بازنمایی واجـی وارد شـود؛ ج) گـاهی در بحـث آهنـگ ،اصـطالح
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تکیة دومین را به جای تکیة غیرهستهای در مقابل تکیة هسته در تحلیل واحد آهنگ به کـار
میبرند (با این توضیح که نویسنده در یک واحد آهنگ آخرین تکیة زیروبمـی را هسـته و
بقیــه را غیرهســته مــیداننــد)؛ د) نواخــت  H-بــهعنــوان نشــانة تکی ـة دومــین در مولــودی و
بیجنخان ( )1390محل اشکال است؛ و مهمترین اشـکال فقـدان شـأن واجـی بـرای تکیـة
دومین در نظام آوایی زبان فارسی است و به همین دلیـل هـم نبایـد برچسـب واجـی بگیـرد.
اشکال دیگر این است که اگر تکیة دومین ارزش واجی هم داشت ،باید با نشانة جداگانهای
بازنمایی شود و این نواخت در بازنمـایی آهنـگ معنـای متفـاوتی دارد؛ ه)آنچـه در تحلیـل
نظام نوایی فارسی آمده است (کهنموییپور  ،)2003بـا نظـام آوایـی زبـان فارسـی سـازگار
نیست که پرداختن به آن مجال دیگری را میطلبد؛ چراکه مـا نمـیتـوانیم بـه جهـت تـأمین
الزمات نظریه م الً ترکیبهای اضافی و وصفی را در زبان فارسی خارج از شمول آن نظریـه
بدانیم؛ و) صادقی در اینجا بهدرستی نشان داده است (ص86ـ )87که اختالف بـین هجاهـای
بیتکیه و تکیهخن ی معنادار نیست و البتـه پـیش تـر بـرخالف سـخن اخیـر ،نویسـنده اعتقـاد
داشتند که در هجای تکیهخن ی دیرش عامل شناسایی تکیه است.

 .3فصل سه :پیشینة مطالعات آهنگ
نویسنده در این فصل انگارههای نظریای را معرفی میکند (ص 123ـ )95که بحث آهنگ
در چارچوب آنها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد .دو رویکرد کلی شـکلگـرا
و سطحگرا رویکردهایی هستند که مطالعة آهنگ در چارچوب آنها صـورت مـیگیـرد .در
رویکرد شکلگرا اعتقاد بر ایـن اسـت کـه منحنـی آهنـگ دارای طـرح کلـی ،یک ارچـه و
غیرقابلتجزیه است و هر کدام از طرحهای کلی آهنگ (ماننـد خیـزانافتـان ،افتـانخیـزان،
افتانخیزانافتان و غیـره) دارای معنـای زبـانی و کـاربردی ویـژهای هسـتتند .نویسـنده بـرای
انگارة شکلگرا نسخههایی را معرفی میکند.
در چارچوب رویکرد سطحگرا ،سـاختگرایـان آمریکـایی نخسـتین زبـانشناسـانی
بودند که آهنگ را بر مبنای سطح نواختها و نه شکل کلی و یا تغییرات نقطهای در منحنی
آهنگ توصیف کردند .در نسخة اولیة رویکرد سطحگرا ،بـه چهـار نواخـت یعنـی نواخـت
خیلی باال ،باال ،متوسط و پایین قائل بودند کـه هـر کـدام در حکـم واج بودنـد .البتـه بعـدها
معلوم شد که دیدگاه چهارسطحی قادر نیست تغییرات نواختی تمایزدهنده و واجگونهای را
توصیف کنـد .در اواخـر دهـة هفتـاد مـیالدی گـرایش بـه مطالعـة آهنـگ مبتنـی بـر سـطح
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نواختها بیشتر شد و اعتقاد داشتند کـه نواخـتهـا مسـتقل از سـاخت زنجیـری گفتارنـد و
نواخت بهعنـوان یـک خودواحـد در الیـة مسـتقلی قـرار دارد کـه ایـن نـوع نگـاه سـرآغاز
شکلگیری نظریة واجی خودواحـدعروضـی اسـت .بـر ایـن اسـاس دو سـطح پـایین و بـاال
بهعنوان دو واج آهنگی عمل میکنند که به آنها نواخت میگوییم.
3و 1نکتهها و نقدهای فصل سه

 .1عنوان «پیشینة مطالعات آهنگ» عنوان دقیقی برای این فصل نیست (ص ،)94چـرا
که نویسنده در این فصـل رویکردهـای نظـری بـه مطالعـة آهنـگ را معرفـی مـیکنـد و بـه
نمونههایی از تحقیقات پیشین می پردازد که در چارچوب این انگـارههـا انجـام شـده اسـت.
بنابراین عنوانی مانند «انگارههای نظری مطالعة آهنگ» بهتر حق مطلب را ادا میکنند.
 .2انگارة شکلگرا و حداقل نسـخهای از آن را کـه بـه تغییـرات نقطـهای در منحنـی
زیروبمی وقعی نمیگذارد (ص116ـ ،)94نمـیتـوانیم یـک رویکـرد واجـی قلمـداد کنـیم؛
چراکه قائـل بـه نظـاممنـدی در آهنـگ نیسـت و در آن آهنـگ از عناصـر سـازندة تشـکیل
نمیشود .لذا صفت «واجی» را برای انگارة شکلگرا تنها با تسامح میتوانیم ب ذیریم.
 .3اشکال دیگر انگارة شکلگرا این است که به میزان و شیب تغییرات بـیاعتناسـت
(ص 102ـ )99و به دلیـل بـاور نداشـتن بـه اطالعـات نقطـهای در منحنـی آهنـگ ،قـادر بـه
اختصاص معنای آهنگی به این تغییرات نیست.
 .4در شکل 3ـ 1با توجه بـه شـکل منحنـی زیروبمـی (ص ،)98پـارهگفتارهـا ظـاهراً
پرسشی هستند که الزم است توضیحات جدول و شرح مرتبط با آن اصالح شود.

 .4فصل چهار :نظریة خودواحد عروضی آهنگ
نویسنده در این فصل نظریة خودواحد عروضی را به بهترین شـکل معرفـی مـیکنـد کـه در
حال حاضر نظریهای مسلط در مطالعة نظاممند آهنگ به حساب میآید .در چـارچوب ایـن
نظریه ،آهنگ نظامی است که عناصر اولیه آن را شکل میدهند .عناصر اولیه در این نظریـه،
سطح ممیز زیروبمـی در منحنـی آهنـگ پـارهگفتـار اسـت .در زبـانهـایی ماننـد فارسـی و
انگلیسی دو سطح پایین ) (Lو باال ) (Hارزش واجی دارند که به آنها بهترتیـب نواخـتهـای
پایین و باال میگویند و این دو نواخت ،فهرست واجهای آهنگی زبان را تشکیل مـیدهنـد.
واجهای آهنگی بهصورت رخدادهای آهنگی در منحنی زیروبمی ظاهر میشوند.
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برای روشن شدن بحث ،سطح زیروبمی در پایان پارهگفتار فارسی را در نظر بگیرید
که در سطح پایین است .اگر سطح زیروبمی در پایان پارهگفتار را آرامآرام باالتر ببریم ،تـا
یک سطحی همچنان آن پـاره گفتـار را خبـری درک مـیکنـیم .از سـطحی بـه بعـد معنـای
پرسشی به خود میگیرد و اگر باز هم زیروبمی را در دامنة فرکانسی گوینده افزایش دهـیم،
همچنان پرسشی درک میکنیم .نتیجه میگیریم که فقط دو سطح یا دو نواخت پایین و باال
در زبان فارسی اهمیت واجی دارند و این دو نواخـت در پایـان پـارهگفتـار حالـت افتـان یـا
خیزان دارند و به معنای خبری و پرسشی بودن هستند .خبری یا پرسشـی بـودن یـک معنـای
پساواژگانی است که در آن مفهوم خبری و پرسشی با واژههایی بیان مـیشـوند کـه فقـط از
یک واج  Lیا  Hدرست شده اند .افتادن یـا خیـزان بـودن سـطح زیروبمـی در پایـان گفتـار،
واژهها یا رخـدادهای آهنگـی هسـتند کـه آنهـا را بـه ترتیـب بـهصـورت  L%یـا  H%نشـان
میدهند .رخدادهای آهنگی صرف ًا پایین یـا بـاال بـودن سـطح زیروبمـی در منحنـی آهنـگ
خالصه نمیشود ،بلکه انواع برجستگیها و حالتهای مختلف مانند درنگ ،تردیـد و غیـره
را در منحنی زیروبمی دربرمیگیرد.
رخدادهای آهنگی را با توجه به جایگاه و نقششان در منحنـی آهنـگ بـه تکیـههـای
زیروبمی و نواختهای کناری شامل نواختهـای گـروه و مرزنمـا تقسـیم مـیکننـد .تکیـة
زیروبمی ناظر بر برجستگی است که روی هجای تکیهبر در کلمه واقع میشود و معمـوالً بـا
تغییر زیروبمی همراه است .برای نشان دادن برجستگی از نواختهای  Lو  Hو یا ترکیبـی از
آنها استفاده میکننـد کـه در ایـن نظریـه بـهصـورت * L+H* ،L*+H ،L* ،Hو غیـره نشـان
میدهند.
سطح زیروبمی بین آخرین تکیة زیروبمـی و نواخـت مرزنمـا از نظـر آهنگـی حـائز
اهمیت است .در این جایگاه اگر سطح زیروبمی پایین باشد ،معنای آهنگی آن خاتمه پیام و
اگر باال باشد معنای آهنگی آن ناق بودن پیام است و نشان میدهد که گوینده قصد ادامه
گفتارش را دارد .اهل زبان از این امکان در نوبتگیری در گفتگو استفاده میکنند و بـود و
نبود این نواخت به همین دلیل اهمیت پیدا میکند .این نواخـتهـا را نویسـنده نواخـتهـای
کناری مـی نامنـد کـه در ادامـه بـه آن خـواهیم پرداخـت .نواخـتهـای کنـاری (گـروه) را
بهصورت  L-و  H-نمایش میدهند.
در این میان یک رخداد آهنگی نیز در زبان به چشم میخورد کـه اصـطالحاً بـه آن
نواخت گروه میانی میگویند .نواخت میانی ناظر بر سطح زیروبمی در منحنی آهنگ اسـت
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که در آن درنگ کوتاهی در تولید واحد آهنگ بـه چشـم مـیخـورد و ایـن درنـگ نشـان
می دهد که گفتار هنوز ادامه دارد و گوینده به پایان گفتار نرسیده است .این نواخـت را نیـز
با خط تیره بعد از نواخت بهصورت  H-نشان میدهنـد .بـرخالف نواخـت کنـاری ،نواخـت
گروه میانی در بین تکیههای زیروبمی ظاهر میشود .بنابراین یک پارهگفتار را میتـوانیم بـه
صورتهای زیر تولید و بازنمایی کنیم:
H* (H* H-) H* L- H%, L+H* H- H* L- H%, ...

2. (H*)H* L- L%, (H* H-) H* L- L%,

4و 1نکتهها و نقدهای فصل چهار

 .1لفم «عروضی» در عنوان فصل (ص )124و عنـوان نظریـه نیازمنـد دقـت بیشـتری
است .این کلمه مفهوم عرو را تداعی میکند کـه موضـوع علـم عـرو اسـت .اگرچـه
عرو شعر و مطالعة آهنگ از نظـر مـواد و سـازوکار شـباهت دارنـد ،ولـی موضـوعهـای
جداگانهای هستند که بهتر است بحث مطالعة نظام آهنگ را با الفاظ دیگری ماننـد «نـوایی»
بیان کنیم.
 .2اعتقاد به استقالل ساخت زنجیری و زبرزنجیری در گفتار دستاورد مهم این نظریه
است که بر پایة آن خودواحدها (سطحها و رخدادهای آهنگی) در سطح مسـتقل و جـدا بـا
سطح زنجیری نگاشت میشوند .به همین دلیل عنوان «واجشناسی الیـهای» (اسـالمی )1384
برای این نظریة شاید مناسبتر باشد.
 .3نـویسنده به تمـایز آوایـی دو تکیة * Hو * L+Hمیپردازد (ص 3ــ )132کـه الزم
است در این خصوص به دو نکته توجه کنیم :الف) در تمـایز ایـن دو بایـد بـه ویژگـیهـای
خُردنوایی ) (microprosodicآواهای سازندة هجاهای تکیهبـر توجـه کنـیم کـه محـل ظهـور
تکیة زیروبمی هستند .م ال اگر هجای تکیهبر بـا همخـوان انسـدادی بیـواک شـروع و محـل
تکیه نیز باشد ،تمایز این دو تکیه منطبـق بـر ویژگـیهـایی نخواهـد بـود کـه نویسـنده ذکـر
میکند .م الً «تار» در «او تار میزند»؛ ب) نکتة دوم این است که نویسنده در مطالعة آهنـگ
و تمایز عناصر آهنگی به معنای بافتی عناصر آهنگی توجه ندارد ،اگرچه هر کدام از عناصر
آهنگی و نیز ترکیب آنها معنای بافتی منحصربهفردی دارد که با مراجعـه بـه معنـای آهنگـی
میتوانیم این عناصر را از هم متمایز کرد.
 .4در اینکه در توصیف و بازنویسی ساخت نوایی ،کدام نقطهها در منحنی زیروبمی
اهـداف نواختـی به حـساب مـیآیند (ص5ـ ،)134شـایان ذکـر اسـت کـه رابطـة واج ـ آوا
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همواره باید در بازنویسی اطالعات آهنگی مدنظرمان باشد .یعنی همیشـه نقطـههـایی کـه در
منحنی آهنگ دارای نقش و معنایی هستند باید در بازنمایی آهنگی قید شـوند .بخـشهـایی
از منحنی آهنگ میان عناصر آهنگ قرار مـیگیرنـد ،ناحیـة گـذر از رخـدادی آهنگـی بـه
رخداد دیگر به حساب میآیند.
 .5اسـتفادة نویسـنده از عبـارت «نواخـت کنــاری» ) (phrase accentبـه جـای «تکیـة
گروه» به چند دلیل موجه نیست :الف) نوعی گسست در سنت مطالعة موضوع علمی واحـد
ایجاد میکند که پیشتر این مفهـوم بـا عبـارت «تکیـة گـروه» بیـان کـردهانـد (مـ الً اسـالمی
)1384؛ ب) تکیة گروه در پایان واحد آهنگ ظاهر نمیشـود ،بلکـه پـس از آخـرین تکیـة
زیروبمی و پیش از نواخت مرزنما قرار میگیرد ،لذا اطالق عنوان نواخت کنـاری بـرای آن
صحیح نیست .ج) این رخداد آهنگی همانند تکیة گروه میانی است با این تفاوت که بعـد از
گروه میانی نواخت مرزنما ظاهر نمیشود و به همین دلیل هم در نظام نشانهای نظریه ،هر دو
را با خط تیره بهصورت  L-یا  H-نشان میدهند.

 .5فصل پنج :آهنگ در سطح آوایی
نویسنده در این فصل به بازنمایی آوایی عناصر آهنگ در منحنی زیروبمی مـیپـردازد کـه
بهصورت توالی نواختهای پایین و بـاال خودنمـایی مـیکننـد .عناصـر آهنـگ هـدفهـای
نواختی هستند که در منحنی زیروبمـ ی همـواره از نظـر سـطح زیروبمـی و انطبـاق بـا سـطح
زنجیرة صدایی نظاممند عمل میکنند .ترادف یا همگذاری نواخـت بـا زنجیـرة صـدایی در
واجشناسی آهنگ اهمیـت زیـادی دارد و ایـن مشخصـه اعتبـار واجـی نواخـتهـا را ثابـت
میکند.
5و 1نکتهها و نقدهای فصل پنج

 .1نویسنده بیان میکند که دامنة زیروبمی ناظر بر حداقل و حداک ر میزان زیروبمـی
در تولید تکیة زیروبمی است (ص ،)149درحالیکه دامنة زیروبمـی نـاظر بـر تحقـق آوایـی
نواختهای پایین و باال در قالب عناصر آهنگ یعنی تکیههای زیروبمی ،نواختهای گـروه
و نواختهای مرزنما است.
 .2دامنة زیروبمی از فردی به فرد دیگر متفاوت است و بـه همـین دلیـل فاقـد ارزش
واجی است .دامنه زیروبمی را میتوانیم با دو خط فرضـی در پـایینتـرین و بـاالترین سـطح
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منحنی زیروبمی ترسیم کنیم .مهم رخدادهای آهنگی است که در بین ایـن دو خـط فرضـی
در جایگاههای خاص از نظر زبانی و در پیونـد بـا زنجیـرة صـدایی ظـاهر مـیشـود و شـکل
خاصی از تغییر در منحنی زیروبمی را به همـراه دارد .لـذا معنـای آهنگـی یکسـان از گفتـار
افراد با سن و جنس متفاوت با دامنههای زیروبمی متفاوت حکایت از غیرواجی بودن دامنـة
زیروبمی دارد.

 .6فصل شش :تکیة زیروبمی و نواخت کناری در واجشناسی آهنگ فارسی
نویسنده در این فصل به معرفی ساخت آهنگ زبان فارسی و سلسـلهمراتـب نـوایی در آن و
محتوای زبانی موجود در هر سطح و محتوای واجـی عناصـر آهنـگ در هـر سـطح و نحـوة
بازنمایی آوایی آنها به نقل از ساداتتهرانـی ( 2007و  ،)2009اسـالمی ( )1384و ماهجـانی
( )2003میپردازد .بسیاری از نکتههای گفته شده در مقدمـة ایـن فصـل ،نیازمنـد توضـیح و
نقد جدی است که در بخش نکتهها و نقدهای فصل به آنها مـیپـردازیم .صـادقی در ادامـه
براساس منحنی زیروبمی پارهگفتار «مدیرمون نامهمونُ امضا کرد فوراً» به معرفـی چگـونگی
تظـاهر آوایــی هـر کــدام از عناصــر آهنـگ مــیپـردازد .در ادامــه خــواهیم گفـت کــه ایــن
پارهگفتار ،نمونة گفتار معیار در زبان فارسی نیسـت و بـا توجـه بـه شـکل منحنـی زیروبمـی
بهصورت نشاندار تولید شده است و نتیجهگیری بر پایه آن را نمیتوانیم تعمیم بدهیم.
6و 1نکتهها و نقدهای فصل شش

 .1نویسنده به نقل از ساداتتهرانی ( 2007و  )2009ساخت آهنگی زبـان فارسـی را
شامل دو سطح سلسلهمراتبی نوایی یعنی گروه تکیـهای ) (APو گـروه آهنگـی ) (IPمعرفـی
میکند (ص )164و گروه تکیهای را متشکل از یک کلمه محتوایی و واژهبستهای وابسـته
به آن میداند .در اینجا الزم به توضیح است که گروه تکیهبر خالف تصور نویسنده متنـاظر
با صورتکلمه نیست بلکه متناظر با گروه نحوی است و گروه آهنگی یـک یـا چنـد گـروه
نحوی در خود دارد .بهعنوان م ال در جملة «این پسر کالس چهارم است»« ،این پسـر» یـک
گروه تکیهای است و در تولید بـینشـان گفتـار تکیـه روی «ایـن» قـرار مـیگیـرد .همچنـین
برخالف نظر ساداتتهرانی (همـان) و بـاور نویسـنده ،گـروه تکیـهای لزومـاً دارای نواخـت
کناری نیست و حضور نواخت کناری در بـین گـروههـای تکیـهای اختیـاری اسـت و بافـت
سخن بود و نبود آن را مشخ میکند .نیز برخالف نظر ساداتتهرانـی در جمـالت سـاده
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بینشان ،نواخت کناری (گروه) لزوماً  L-نیست و بـا توجـه بـه الـزام بـافتی نواخـت کنـاری
(گروه) میتواند  H-باشد که درآنصورت گوینده با استفاده از  H-نشان میدهـد کـه قصـد
دارد به سخن خود ادامه دهد .البتـه در معنـای مـورد نظـر در شـکل 6ــ( 1ص )166حضـور
نواخت گروه  H-قابلپیشبینی اسـت و نشـان مـیدهـد کـه حضـور نواخـت گـروه پـس از
تکیههای زیروبمی غیرهستهای اجباری نیست .مـ ال اگـر پـارهگفتـار مـورد نظـر نویسـنده را
بهصورت «مدیر نامه را امضا کرد فوراً» تغییر دهیم ،میبینیم که در تولیـد بـینشـان ،نواخـت
 Hپس از تکیة غیرهستهای ظاهر نخواهد شد. .2نویسنده به نقل از اسالمی ( )1384گفتـه اسـت (ص )164کـه تکیـة زیروبمـی در
زبان فارسی بهصورت تکیة مرکب دونواختی * L+Hبازنویسی و توصیف میشود .برخالف
این گفته ،اسالمی (همان) معتقد است که تکیـة زیروبمـی در زبـان فارسـی هـم بـهصـورت
بسیط * H*, Lو هم بهصورت مرکب * L*+H, L+Hبازنویسی و توصیف میشود .همچنـین
اسالمی اضافه میکند که تکیة زیروبمی در گفتار بینشان و مستقل از بافت * Hاست و بقیه
تکیههای زیروبمی در بافتهای نشاندار ظاهر میشوند.
 .3دستاورد مهم نظریة خودواحد عروضی اعتقاد به استقالل سطح نـواختی از سـطح
زنجیری گفتار است .درحالیکه نظر نویسنده میگوید (ص )164اگر فضای زنجیری بـرای
ظهور * L+Hنباشد ،آن تکیة زیروبمی بهصورت* Hظـاهر مـیشـود .تفـاوت * L+Hو *،H
تفاوت در معنای آهنگی و کاربردی آنهاست که از حضور نواخت پیشرو  Lناشی میشـود.
بنابراین در یک واحد آهنـگ متشـکل از یـک هجـا نیـز حضـور هـر دوی ایـن تکیـههـای
زیروبمی قابلتصور است و اگر پارهگفتار ما از یک هجا تشکیل شـده باشـد ،نواخـتهـای
کناری و مرزنما هم در فضای زنجیری همان هجای واحد ظاهر میشود .برای م ـال اگـر در
یک گفتگوی دو نفره اولی از دومی ب رسد که «گفتی چی داری؟» دومی در پاسـ بگویـد
«کار» ،درآنصورت «کار» را بهعنوان یک واحد آهنگ میتوانیم بهصورت  H*L-L%و یـا
 L+H*L-L%تولید کنیم.
 .4با توجه به شکل 6ـ 1که در روی جلد کتاب نیز آمده است (ص ،)166پارهگفتار
بهصورت نشاندار تولید شده است و به هی وجه از نظر ساخت آوایی ،ساختواژی و نحوی
نمایندة ساخت زبانی بینشان در زبان فارسی نیست .نخست مشخ اسـت کـه گوینـده در
تولید پارهگفتار «مدیرمون نامهمونُ امضا کرد فوراً» پس از تولیـد فاعـل و مفعـول و فعـل بـا
تاکید ویژه ،درنگ کوتاهی میکند که این درنگ را با  H-نشان میدهیم .نشانة تاکید ویژه
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در اینجا ،حضور درة ثابت پیش از تکیههاست و وجـود درنـگ را مـیتـوان از روی مـدت
زمان بیشتر هجاهای بیتکیه نسبت به هجایهای تکیهدار با توجه بـه شـکل مـوج آنهـا دیـد.
نظر به استقالل نواخت در چارچوب نظریه ،نمیتوانیم نواخت کناری  H-را همواره پـس از
تکیة زیروبمی پیشهسته ،عنصری اجباری و قابلپیشبینی تلقی کنیم کـه درآنصـورت H-
بخشی * L+Hخواهد بود و باید تکیه را را بـهصـورت  L+H*+Hبازنمـایی کنـیم .البتـه ایـن
بازنمایی به دلیل محدودیت حضور دو نواخت یکسان در کنار هـم در یـک رخـداد واجـی
موجه نیست .نکته دوم این است که ساخت صرفی و نحوی پارهگفتار موردنظر باعـث شـده
است که در تولید این گفتار نواخت کناری  H-ظاهر شود که در نظام نشانهای نظریة تحقیـق
به آن نواخت گروه میـانی و نـه نواخـت کنـاری مـیگوینـد .دلیـل سـوم بـر نشـاندار بـودن
پارهگفتار شکل6ـ 1بیتکیه بـودن «فـوراً» اسـت کـه اگـر آن پـارهگفتـار را بـینشـان تولیـد
میکردند ،گروه قیدی نیز اجباراً تکیه میگرفت .نکته چهارم این است که نواخت  L-پـس
از تکیة هسته هی ارتباطی به ساخت نحوی جمله ندارد کـه گفتـه شـده اسـت ،در جمـالت
ساده ظاهر میشود .این سخن استقالل عناصر آهنگی را خدشهدار مـیکنـد .در گفتـارهـای
ساده خبری هم با توجه به اقتضای اطالعات آهنگی گوینده مـیتوانـد از نواخـت  H-یـا L-
استفاده کند .در جملة مورد بحث ،دو صورتکلمة اول پیبستهایی را به همراه دارند کـه
فضای آوایی الزم را برای گسترش قلة تکیـة زیروبمـی روی پـیبسـتهـا فـراهم مـیکنـد.
«امضا» فاقد واژهبست است و به همین دلیل قله به هجای تکیهبر محدود شده اسـت .لـذا هـر
نوع نتیجهگیری بر اساس این پارهگفتار و یا پارهگفتارهای مشابه و تعمـیم آن بـه کـل زبـان
بیراه خواهد بـود .جـا دارد ب رسـیم کـه آیـا در شـکل مـوردنظر H- ،معنـایی غیـراز درنـگ
کوتاهی همانند گروه میانی دارد که گوینده با آن عزم خود را به ادامة گفتار نشان میدهد؟
اگر پاس م بت است که باید با نشانة جداگانهای غیراز  H-بازنمایی کنیم و معنـای آهنگـی
آن را هم اعالم کنیم .اگر در این جمله  H-را به  L-تبدیل کنیم و کشـش هجاهـای مربـوط
به  H-را هم نرمال کنیم ،جریان گفتار شکل بینشان خواهد داشت و خواهیم دیـد کـه H-
الزمة تکیة پیشهسته نیست .نکته آخر این است که باید مشخ کنیم که آیا دیرکـرد قلـه
هجا پدیدهای آوایی یا واجی است که در آن صورت شکل بیان موضوع فرق خواهد کرد.
 .5بر خالف اظهار نظر نویسـنده ،اسـالمی ( )1384نواخـت کنـاری را الزمـة گـروه
تکیهای نمیداند؛ بلکه نواخت کناری تنها پـیش از نواخـت مرزنمـا حضـور اجبـاری دارد و
غیر از این جایگاه با توجه به مالحظات نحوی (بین گروه نحـوی) بـهعنـوان نواخـت گـروه
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میانی و عنصر آهنگی مستقل ظاهر میشود و چنانکه پیشتر در توضیحات باال گفتـیم بـود و
نبود  H-را در جایگاههای غیرپایانی واحد آهنگ ،مالحظات بافتی زبان تعیین میکند.
 .6نوع نواخت کنـاری بـرخالف نظـر نویسـنده موجـب تمـایز گـروه تکیـة هسـته و
پیشهسته نمیشود .با توجه به استقالل نواختها در همـین م ـال هـم نواخـت کنـاری تکیـة
هسته به جای  L-میتواند  H-باشد که درآنصورت معنـای آهنگـی دو پـارهگفتـار تفـاوت
خواهد داشت .گفتیم که نواختها در حکم واژههای آهنگی با معنـای منحصـربهفـرد خـود
هستند و جابجـایی آنهـا موجـب تغییـر معنـای کـاربردی پـارهگفتارهـا خواهـد شـد؛ خـواه
نواختها در نقش تکیة زیروبمی ظـاهر شـوند خـواه در نقـش نواخـت گـروه و یـا نواخـت
مرزنما.
 .7معرفی * L+Hبهعنوان تکیة زیروبمی بینشان در زبان فارسی (ص )164مـیطلبـد
که تفاوت آن را با * Hنشان دهیم .وجود نواخت پیشرو  Lمعنای آهنگـی متفـاوتی بـه تکیـة
زیروبمی میبخشد و موجب تمایز معنایی آن با * Hمیشود .میدانیم که ارتعـاش تـارآواهـا
در محل تکیة زیروبمی یکباره اتفاق نمیافتد ،بلکه بـا نظـم خاصـی ارتعـاش تـارآواهـا بـاال
میرود .همین امر باعث میشود که در تظاهر آوایی * Hغالباً با شـیب مالیـم مواجـه باشـیم
که این شیب ارزش واجی ندارد .نواختها هم در بافتهای آوای خاص ،نواختگونههـای
خودشان را دارند .شکلهای 6ـ 11و 7ـ 11از پیرهـامبرت ( )1980در کتـاب ایـن مطلـب را
تایید میکند (ص.)191
 .8اگر تاخیر در قلة زیروبمی تکیة پیشهسته در مقایسه با تکیة هسـته موجـب تمـایز
این دو است (ص ،)167الزم است مشخ

کنیم که آیـا ایـن تـاخیر ارزش واجـی دارد یـا

صرفاً یک پدیدة آوایی است .اگر صرفاً یک پدیدة آوایـی اسـت ،درآنصـورت تفکیـک
تکیهها به تکیه هسته و پیشهسته موضوعیت نخواهد داشت و اگـر ارزش واجـی دارد بایـد
مشخ

کنیم که معنای آهنگی این تأخیر چیست.
 .9نویسنده میگوید (5ـ )174نتایج آزمایشهـا نشـان مـیدهـد کـه خیـز پایـانی در

تکیههای زیروبمی پیشهسـته فارسـی صـرفنظـر از سـاخت هجـایی و نـوع واکـه هجـایی
تکیهبر ،با آغاز واکه بعد از هجای تکیهبر ترادف دارد .با توجه به شـکل6ــ( 2ص ،)172در
کلمه «ما» بهعنوان یک گروه تکیهای ،واکـة تکیـهبـر  /â/بـا نواخـت  Hتـرادف دارد و هـی
بخشی از این نواخت در هجای بعد ظاهر نشده است .چنین شاهدهایی میطلبد که یافتههای
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پژوهش و اظهارات نویسنده دربارة ترادف نواخت با ساخت زنجیری مورد ارزیابی جامعتـر
قرار گیرد .همچنین با توجه به چگونگی تظاهر تکیة زیروبمی در کلمة «ما» در همین شـکل
دو نکته حائز اهمیت است :الف) بـرخالف نظـر نویسـنده (ص )176سـاخت نـواختی تکیـة
زیروبمی لزوماً دونواختی نیست؛ ب) نواخت  Hبرخالف نظـر نویسـنده (ص )184لزومـاً بـا
آغاز یا لبه سمت چپ واکة بدون تکیة هجای بعد پیوند دومین ندارد .شایان ذکر اسـت کـه
شیب منحنی زیروبمی مربوط به همخوان  /m/در کلمة «ما» شکل طبیعی و تدریجی افـزایش
زیروبمی است و ما در اینجـا شـاهد تظـاهر تکیـة زیروبمـی بـهصـورت * Hهسـتیم .هجـای
تکیهدار  /râb/در «خراب» هم در این شکل همـین وضـعیت را دارد ،اگرچـه آن در جایگـاه
بهاصطالح تکیة هسته ظاهر شده است.
 .10نویسنده (ص7ـ )172ترادف نواخت  Hرا تابعی از اطالعات زنجیـری و سـاخت
هجایی گفتار معرفی میکند که درآنصورت پدیدههایی ماننـد دیرکـرد  F0یـک موضـوع
صرفاً آوایی خواهد بود که در بازنمایی عناصر آهنگ پارهگفتار نباید بـه آن توجـه کـرد و
نباید برچسب نوایی ویژهای به آن اختصاص داد .اگر ایـن سـخن درسـت باشـد ،اختصـاص
برچسب  H-برای پدیدة آوایی دیرکرد قلة  F0در شکل 6ـ 1خالی از اشکال نیست .بنـابراین
نمـایش تکیـههــای پـیشهســته بـهصـورت  L+H*H-و اجبــاری دانسـتن نواخـت  H-در آن،
میطلبد که حداقل تفاوت معنایی  L+H*H-را با * L+Hمشخ

کنیم.

 .11د) در گفتگوی زیر:
ـ کی بود صدا کرد؟
ـ علی!
ـ چی میخواست؟
ـ پول!
اگر بی نشان تولید کنیم ،تکیة زیروبمی «کی» برخالف نظر نویسنده (ص8ـ )181دو
نواختی نخواهد بود و مشخصاً بهصورت * Hخواهد بود و نیز تکیة زیروبمـی در کلمـههـای
«علی و پول» فقط روی هجای تکیهبر ظاهر میشود و اگر بافت آوایی خاص مهیا باشـد ،مـا
ادامه تنها نواخت یا نواخـت پایـانی تکیـة زیروبمـی را روی هجـای بعـد خـواهیم داشـت و
صرفاً به دلیل مکانیکی چنین پدیدهای را شاهد هستیم؛ چراکه گوینده بالفاصله الزم نیسـت
ارتعاش تارآواها را پایین بیاورد و آن را کنترل کند.
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 .7فصل هفت :آهنگ و ساخت اطالعاتی
نویسنده در فصل هفتم ،ساخت اطالعی جمله را بررسی میکند و میکوشـد هـمبسـتههـای
آهنگی مهم مانند کانون و پیشزمینـه را در زبـان فارسـی مشـخ کنـد .ایشـان بـه نقـل از
هلیدی ( )1967و لمبرشت (( )1994نه لمبرخت) کانون را مفهومی معنایی گفتمانی تعریف
میکند که از نظر گوینده دارای اطالعات مهمـی اسـت یـا اینکـه گوینـده فـر مـیکنـد
بخشی از گفتار (کانون) دارای اطالعات تازه برای شنونده اسـت و بخشـی از گفتـار را کـه
اطالعات تازه ندارد «پیشزمینه» مینامد .در پرسـش «کـی رو صـدا زدی» و در پاسـ «مـن
علی را صدا زدم»« ،علی» کانون پارهگفتار است چرا که در پرسش نیامده اسـت و ایـن نـوع
برجستگی را کانون محدود ) (narrow focusمعرفی میکند .نویسنده در ادامه کانون تقـابلی
) (contrastive focusرا معرفی میکند که این نوع برجستگی در پارهگفتـار ،کلمـة تکیـهدار
را در تقابل با واحدهای مجموعهای قرار میدهد که این کلمـه بـه آن مجموعـه تعلـق دارد.
برای م ال در گفتار «من رضا رو صدا زدم (و نه علی رو)» ،کانون تقـابلی روی «رضـا» قـرار
میگیرد .در کانون گسترده ) (broad focusکل پارهگفتار اطـالع نـو بـه حسـاب مـیآیـد و
نویسنده به نقل از ساداتتهرانی ( )2007معتقد است که در کانون گسـترده تکیـة زیروبمـی
اصلی روی یک کلمه واقع میشود و اضافه میکند که با وجود این گستره کـانون فراتـر از
یک کلمه و کل پارهگفتار را در بر میگیرد .در این گفته اخیر تناقضی است کـه در بخـش
نکتهها و نقدهای فصل به آن میپردازیم.
7و 1نکتهها و نقدهای فصل هفت

 .1نویسنده معتقد است که در کانون گسترده تکیة زیروبمی اصلی روی یک کلمـه
واقع میشود ،ولی گسترة کانون فراتر از کلمه و کل پارهگفتار را در بر میگیرد (ص.)221
در اینجا الزم است ابتدا تفاوت تکیة زیروبمی اصلی را از تکیه یا تکیههای زیروبمی فرعـی
روشن کنیم و مالکهای این تقسـیمبنـدی را ذکـر کنـیم .تکیـة زیروبمـی ،اصـلی و فرعـی
ندارد و شکل 7ـ 1هم این نکته را نشان میدهد (همان) .در این شکل سه نـوع برجسـتگی را
در منحنی آهنگ میبینیم که بر اثر حضور پدیدة افتادگی کـه بـه آن اصـطالح ًا گـام پـایین
میگویند ،برجستگی اول در مقایسة بـا دوم و دوم در مقایسـة بـا سـوم هـر کـدام در سـطح
باالتری ظاهر شدهاند.
 .2در اصــطالحشناســی ایـن بخــش هــم نکــاتی را ذکــر مــیکنــیم :الــف) اول خــود
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اصــطالح «کــانون» اســت کــه پ ـیشتــر بــرای ایــن مفهــوم اصــطالح «تاکی ـد» را آوردهانــد
(اسالمی )1384که گویاتر اسـت .بـهخصـوص زمـانی کـه بـه  broad focusو narrow focus
میرسیم کـه نویسـندة کتـاب ایـن دو اصـطالح را بـهترتیـب بـه «کـانون گسـترده و کـانون
محدود» ترجمه میکند .لفم «کانون» با لفم «گسترده» نوعی تضـاد معنـایی دارنـد .بـهویـژه
وقتی بگوییم کل پارهگفتار کانون گسترده است که درآنصورت «کانون» معنای خود را از
دست میدهد و کانون یک محیط با کل محیط نمـیتوانـد برابـر باشـد .حـاال اگـر ایـن دو
اصطالح را به «تاکید کلی و تاکید ویژه» ترجمـه کنـیم (همـان) مقصـود بیشـتر قابـل درک
است.
 .3نویسنده میگوید (ص )224که اگر پیشزمینه پیش از کـانون قـرار داشـته باشـد،
برجستگی خود را حفم میکند ،ولی پس از کانون برجستگیها خن ی میشود .شایان ذکـر
است که این اتفاق فقط و فقط پس از کانون تقابلی (تکیة تقابلی) ر میدهد و در دو نـوع
کانون گسترده و محدود ما شاهد خن ی شدن تکیههای زیروبمی نخواهیم بود .نیز قابل ذکـر
است که تکیة زیروبمی کانونی و غیرکانونی (ص )224فقط در گفتارهای با کانون محـدود
و تقابلی معنا دارد و در گفتار با کانون گسترده موضوعیت ندارد.
 .4ترتیب بینشان سازههای اصلی پارهگفتار (ص )234با توجه بـه شـکلهـای7ــ 7و
7ـ 8تـاثیری در نمـود آوایـی تکیـه نـدارد .زبـان فارسـی سـازهآزاد اسـت و در آن جایگـاه
سازههای اصلی جمله ثابت نیست و اصوالً تمامی آرایشهای سازهای را به هر سـه صـورتِ
برجستگی موردنظر نویسنده (گسترده ،محدود و تقابلی) میتوان تولید کرد و از ایـن حیـث
نوع برجستگی لزوماً به آرایش سازهها ارتباطی ندارد.
 .5شکلهای 7ـ7 ،11ـ 12و 7ـ( 13ص 9ـ )238برخالف ادعـای نویسـنده (ص)235
نمایندة کانون محدود نیستند ،بلکه دارای کانون تقابلیاند؛ چراکه در شـکل 7ــ ،11پـس از
آنکه تکیه روی هجای  /dar/در کلمة «پدرم» در جملة «پدرم خونمون رو تعمیر کـرد» قـرار
گرفته ،تکیة کلمههای پس از آن خن ی شده است .در شکل 7ــ( 12ص ،)238تکیـة تقـابلی
روی هجای تکیه بر «خونه» در جمله باال قرار گرفته است و خن ی شدن تکیـة «تعمیـر» نشـان
میدهد که این برجستگی از نوع تقابلی است.
 .6نویســنده اعتقــاد دارد (ص  234و )242کــه فعــل در زبــان فارسـی صــرفنظــر از
جایگاه آن در جمله ،دارای تکیة زیروبمـی هسـته گـروه آهنگـی اسـت و وقـوع آن در هـر
جایگاهی در جمله باعث تکیهزدایی زنجیرة آوایی پـس از آن مـیشـود .در ایـن بـاره الزم
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است چند نکته را خاطرنشان کنیم :الف) در شکل 7ـ 9تکیة «تعمیر» از نـوع تقـابلی اسـت و
به همین دلیل تکیههای پس از آن خن ی شده است .همین اتفاق در شکلهای 7ـ 11و 7ــ12
هم افتاده است که در آنها اسمهای «خونه و تعمیر» در جملة «پدرم خونمون رو تعمیر کـرد»
بهدلیل تکیة تقابلی «پدرم» ،تکیهخن ی شدهاند و این ویژگی مخت فعـل نیسـت؛ ب) لزومـاً
پس از فعل که به اعتقاد نویسنده دارای تکیة زیروبمی هسته است ،تکیـههـای بعـدی خن ـی
نمیشوند و خن یشدگی تکیههای کلمه تـابع مقولـة صـرفی کلمـه نیسـت ،بلکـه تـابع نـوع
ساخت اطالعی است که در اینجا فقط کـانون اطالعـی تقـابلی ،تکیـههـای پـس از خـود را
خن ی میکند و نه فعل؛ ج) نوع کانون اطالعی ،باعثِ چگونگی تظاهر آوایی عناصر واجـی
آهنگی میشود و اینکه با دیرکرد همراه باشد یا نه ،بستگی به ساخت اطالعی و حضور نوع
کانون دارد .این مطلب را شکل 7ـ 11بـهخـوبی نشـان مـیدهـد کـه در آن  /dar/در «پـدرم
خونمون رو تعمیر کرد» ،برخالف شکلهای 7ـ 7و 7ـ 8فاقد دیرکـرد قلـة هجاسـت و دلیـل
آن هم حضور کانون تقابلی روی این هجا و شاهد آن هم خن ی شدن بقیه تکیهها در شـکل
7ـ 11است.
 .7مقایسة شکلهای 7ـ 11و 7ـ 14نشـان مـیدهـد (ص  238و ص )240کـه منحنـی
آهنگ این دو پارهگفتار و ترادف عناصر واجی در دو سطح یکسان است که خـود تاییـدی
است بر این نکته که کانون در شکل 7ـ 11از نوع تقابلی است و نـه محـدود و خن ـی شـدن
تکیههای بعدی هم دلیل دیگری بـر تقـابلی بـودن اسـت .اگـر نویسـنده اعتقـاد دارد کـه در
کــانون محــدود و تقــابلی نــواحی پســاکانون از نظــر تکی ـهای خن ــی مــیشــود ،الزم اســت
درآنصورت تفاوت این دو را بیان کنـیم .اگـر در پـارهگفتـاری ماننـد «معلـم ایـن پیغـام را
گذاشته دیروز»« ،معلم» را با کانون محدود تولید کنیم ،انتظار نداریم که تکیـههـای پـس از
آن خن ی شود.

 .8فصل هشت :نزول منحنی آهنگ
نویسنده در فصل هشتم دو دیدگاه آوایی (فراجایگاهی) و دیدگاه واجی (توالی نواخت) را
در بررسی پدیدة رایج شیب نزولی منحنی آهنگ در گفتار بینشان مطرح میکند و البته بـه
دیدگاه میانه یعنی آوایی ـ واجی نیز اشاره دارد .دیدگاه فراجایگـاهی شـیب نزولـی منحنـی
آهنگ و پایین آمدن دامنة زیروبمی تکیـههـای موجـود در واحـد آهنـگ را یـک رخـداد
آوایی قلمداد میکند؛ چرا که میزان پایین آمدن منحنی با تعداد هجاهـای بـیتکیـة موجـود
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بین هجاهای تکیهدار رابطه مستقیم دارد .اگر تعداد هجاهای بیتکیه بین تکیهها زیـاد باشـد،
میزان افت دامنة تکیة نسبت به تکیة پیش از خود بیشتر است و بـرعکس .در دیـدگاه تـوالی
نواختی ،شیب نزولی منحنی آهنـگ از ارزش واجـی برخـوردار اسـت و میـزان افـت دامنـة
تکیههای زیروبمی نسبت به تکیة پیش از خود فـارغ از تعـداد هجـاهـای بـیتکیـه (سـاخت
آوایی) ،یکسان و گامبهگام است که در آن هر تکیهای نسبت به تکیة پیش از خود بـا یـک
گام پایینتر تولید میشود .در دیدگاه تلفیقی آوایی ـ واجی اعتقاد بر این است کـه کـاهش
گامبهگام دامنة تکیهها درکنار شیب نزولی زمانمند منحنی بهطور همزمـان در پـارهگفتارهـا
حضور دارد.
در تحلیل آوایی پدیدة شیب نزولی ،نویسنده اثر طول پارهگفتار ،اثـر فاصـلة زمـانی
بین تکیههای زیروبمی و اثر سطح ارتفاع قلـة زیروبمـی پیشـین را ارزیـابی مـیکنـد .نتیجـة
آزمایشها نشان مـیدهـد کـه طـول پـارهگفتـار بـر سـطح ارتفـاع قلـههـا تأثیرگـذار نیسـت
(ص )268و دامنة زیروبمی در قلهها رابطهای با طول پارهگفتار ندارد .این نتیجهگیری ثابـت
میکند که دیدگاه فراجایگاهی در تبیـین دادههـای فارسـی فاقـد اعتبـار اسـت .در ارزیـابی
فاصلة زمانی بین تکیههای زیروبمی در شکل 8ـ 12بهروشنی میبینـیم (ص )270کـه فاصـله
زمانی متفاوت بین قلهها تاثیری در ارتفاع قلـههـا نـدارد .نیـز بررسـی اثـر سـطح ارتفـاع قلـة
زیروبمی پیشین بر قلة زیروبمی پسین نشان میدهد که اگر قلة پیشین سـطح بـاالتری داشـته
باشد ،قلة پس از آن نیز به همان نسـبت در سـطح بـاالتری ظـاهر خواهـد شـد و ایـن بـه آن
معناست که فارسیزبانها قلهها را بهصورت گامبهگام و با ارجاع به سطح قلة پیشینی تنظـیم
میکنند .این یافتـههـای ارزشـمند بـهروشـنی نشـان مـیدهنـد کـه دیـدگاه فراجایگـاهی در
توصیف و تبیین دادههای زبان فارسـی نـاتوان و بـیاعتبـار اسـت .در مقابـل دیـدگاه تـوالی
نواختی و رویکرد واجی قادر است بهخوبی شیب نزولی منحنی آهنـگ در گفتـار بـینشـان
فارسی را توصیف و تبیین کند.
8و 1نکتهها و نقدهای فصل هشت

 .1نویسنده در شکل 8ـ 3دیدگاه توالی نواختی را شرح میدهند کـه در آن تکیـههـا
صرف نظر از تعداد هجاهای بیتکیه در بین آنها بهطور منظم و با یک گام پـایین نسـبت بـه
تکیه پیشین ظاهر میشوند .در این شکل خالف این ادعا را میبینیم و شـکل ماننـد دیـدگاه
آوایی است که در آن میزان افت تابعی از حضور ویژگیهای آوایی است.
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 .2نتایج آزمایشها نشان میدهند که دیـدگاه تـوالی نـواختی و رویکـرد واجـی بـه
پدیده شیب نزولی منحنی آهنگ در زبان فارسی معتبر است و برای اثبات روایـی ایـن ادعـا
میتوان یک آزمایش درکی هم انجـام داد تـا اعتبـار واجـی شـیب نزولـی و گـام پـایین در
گفتار فارسی مشخ شود .برای انجام این آزمایش درکی میتوان با افزایش دسـتی سـطح
قلهای نسبت به قلة پیش از آن ،نظر اهل زبان را نسبت به گفتار بازسـازی شـده پرسـید .اگـر
تفاوت معنایی آهنگی و بافتی از آن استنباط کننـد ،درآنصـورت بـا اطمینـان بـیشترشـیب
نزولی را میتوانیم یک پدیدة واجی قلمداد کنیم.

 .9نتیجهگیری
دکتر وحید صادقی درکتاب ساخت نوایی زبان فارسی :تکیة واژگانی و آهنگ که سـازمان
مطالعــه و تــدوین کتــب علــوم انســانی (ســمت) در ســال  1397آن را چــاپ کــرده اســت،
میکوشد ویژگیهای آوایی نظام نوایی زبان فارسی را تبیین کند .نویسنده با آزمـایشهـای
تولیدی و درکی دادههای پژوهش را بررسی میکند و توجه همزمان به امکانهای توصیفی
آواشناسی تولیدی ،آواشناسی صوتشناختی و آواشناسی شنیداری باعث شده که یافتههای
علمی بسیار ارزشمندی را در کتاب گزارش بکند .در معرفی و نقد این کتاب ،نویسنده ایـن
مقاله ابتدا محتوای علمی هر بخش از کتاب را معرفی اجمالی کرده است و سـ س در پایـان
هر بخش با عنوان «نکتهها و نقدها» مطالبی را یادآوری میکند که احیاناً نویسندة کتـاب بـه
آنها توجه کافی نکرده است و یا بخشی از موضوع را ناق توضیح داده است .این نکتـههـا
که ممکن است برخی از آنها نادرست هم باشد ،از ارزش کتاب هی کم نمیکند .نویسنده
این معرفی و نقد امیدوار است که کار او کمک اندکی به پیشـبرد پـژوهش در واجشناسـی
آهنگ فارسی بکند.
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