
 

 

 

 

 

 

 

 

    متناوب در زبان فارسي نگاهي به پايه، تكية دومين و تكية

    

1111فاطمه علويفاطمه علويفاطمه علويفاطمه علوي
    

  دانشگاه پيام نور
 

  چكيده

هاي  در نظريه» متناوب تكية«و » تكية دومين«، »پايه«به بررسي سه مفهوم  در اين مقاله

زبان تي در شناخ هاي آواشناختي و واج در بررسي ،پردازيم. اين سه مفهوم نوايي مي شناسيِ واج

، بر اساس حدود و مرزهاي پايه در هر زبان كردنِ اند. مشخص ناديده گرفته شده عمدتاً ،فارسي

به  ،به طور مشخص ،واحدهاي زبرزنجيري و گيرد و بنابراين به حوزة آن زبان صورت مي تكية

در هر مفهوم پايه  كردنِ مشخص نيازِ شود. در واقع پيش نوايي مربوط مي شناسيِ قلمرو واج

كه به روش  ،متناوب است. در اين تحقيق دومين و تكية ةتكي از جمله فارسي، تعيينِ ،زباني

هاي موجود درباره تكيه دومين در فارسي را توصيفي و نظري انجام شده است ما ابتدا نظريه

ر ايم و پس از آن احتمال وجود تكيه متناوب دتوضيحاتي در رد يا تأئيد آنها آوردههمراه با 

اي و  دستگاه تكيه در مرحله بعدايم. هاي موجود در اين حوزه را بررسي كردهفارسي و نظريه

و بررسي قرار گرفته نقد مورد ام به صورت جداگانه كدهر بودنِقيدد يا نامقيو م هاي فارسي پايه

ارد، با توجه به اينكه تكية متناوب در زبان فارسي وجود ندو وهش نتايج اين پژبر اساس . است

هاي اين يافتهايِ نامقيد دارد.  دستگاه تكيه مين، اين زبانبدون توجه به وجود يا نبود تكية دو

 مراتب براي تعيين تكيه در سلسله عنوان محلي به ،وجود سطحي به نام پايه راتحقيق همچنين 

تحليل تكيه كار  ،پايه در زبان فارسي در نظر گرفتنِ و بر آن است كه كند رد مي ،فارسي نواييِ

شناسي و ساختواژه  توان با بررسي تعامل واج آساني مي الگوي تكية فارسي را به .دكن دشوار ميرا 

  تبيين كرد. ،بر همين اساس تعيين اصوليو 

  .متناوب، سلسله مراتب نوايي ، تكية دومين، تكيةپايه ها: كليدواژه

                                                
1. falavi76@gmail.com 
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  قدمهم - 1

مراتب  در سلسلهاست.  ٢»گام«يا  »پايه« ١وايين شناسيِ واج ترين مفاهيم در نظرية يكي از مهم

، بين دو سطح هجا و شود، پايه كه جهاني دانسته مي ،)384: 1986( ٣سلكرك پيشنهاديِ نواييِ

 تعيينِاز جمله فارسي،  ،مفهوم پايه در هر زباني كردنِ مشخص نيازِ پيشقرار دارد.  ٤واجي كلمة

از اين تحقيق هدف است.متناوب  تكية دومين و تكية وضعيت، موضوع در  بررسي و نقد ادبيات

تاكنون مورد بررسي جامع قرار نگرفته است. در كه  آن استابعادي از  كردنِ روشناين زمينه و 

مورد  ،ز فارسيغير ا ،هاي ديگر مفاهيم فوق را در زبان هاي موجود دربارة اين راستا نظريه

در اين بررسي با استفاده از پردازيم.  ن فارسي ميو پس از آن به بررسي زبا دهيم بررسي قرار مي

هاي موجود درباره تكيه دومين در زبان فارسي به نقد و بررسي گذاشته روش توصيفي نظريه

شود و پس از آن موضوع مرتبط و در عين حال زيربنايي تكيه متناوب و امكان وجود آن با مي

پايه در زبان فارسي و هر زبان ديگري بدون گيرد. بررسي هايي مورد مداقه قرار ميذكر مثال

ت ممكن باشد ضرورپذير نيست و اگر تعريف و تعيين حدود تكيه دومين و تكيه متناوب امكان

 واحد كمينة«) پايه را 40 :1995( 5هيزبايد تعيين شود.  ايچنين بررسي يا حشو بودن

ها، پاية مناسب براي  زباناز ياري كند و بر آن است كه در بس تعريف مي ٦»وزني نظرية دارِ قالب

 گيرد (در بازنماييِ كه برجستگي بر اولين هجا قرار مي ،كلمه، دو هجاست ريتميك اعطاي تكية

(.) عالمت هجاي نقطه دار و  (*) عالمت هجاي تكيهستاره ) عالمت هجاست. δسيگما ( ،زير

  نشان داده شده است): راستبه  زير از چپ تكيه است. پاية بي

    

  

در بعضي «كند:  ) پايه را از لحاظ آواشناختي به صورت زير تعريف مي180 :1988( 7كتفورد

مساوي تقسيم  هاي نسبتاً از جمله انگليسي، عالوه بر هجا، فعاليت ششي به قطعه ،ها زبان

                                                
1. prosodic phonology 
2. foot 
3. E. O. Selkirk 
4. prosodic word 
5. B. Hayes 
6. minimal bracketed unit of metrical theory 
7. J. C. Catford 
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 ،و از لحاظ زماني داردهر پايه يك تكيه ». يك هجا هستند تر از طولِ طوالني كه غالباً ،شود مي

شوند. ريتم خاصي كه زبان انگليسي  در زمان يكسان و با انرژي يكساني توليد مي ،ها اين پايه

ين مورد ها در ا زبان ) همة182: هاست. بنا به نظر كتفورد (همان دارد ناشي از وجود اين پايه

 قدرت ششي به صورت بنديِ عنوان مثال در ژاپني و فرانسوي تقسيم شبيه انگليسي نيستند. به

يكسان و صرف انرژيِ يكسان در مورد هجاها  بنديِ ها زمان شود. در اين زبان متفاوتي انجام مي

 شوند. تري كه پايه ناميده مي هاي طوالني رود و نه در مورد گستره كار مي به

هاي دومين در  كه تكيه به اين معنا) است. 1دومين پايه، قلمرو تكية غيرنخستين (يا تكية

ها، پايه بين هجا و كلمه  زبان نواييِ مراتبِ سلسله هاست. در مرز پايه كنندة مشخص ،يك كلمه

تر است.  تر و از كلمه كوچك اي است كه از هجا بزرگ پايه سازه ،گيرد. به عبارت ديگر قرار مي

پايه را  ،)100و  99: 1999( 2شود. كار بندي تعريف مي عنوان واحدي براي زمان به پايه اساساً

ار كه در ادراك ما از نظام صوتي وجود دارد و بخشي مركزي از ريتم گفت«داند  اجي مياي و سازه

پايه است.  ناپذير و اجباريِ تفكيكبخش  ،نخستين يا دومين هجاي داراي تكية». انگليسي است

تواند بيايد.  تكيه مي هر تعداد هجاي بي ،بعدي دارِ دار و هجاي تكيه بعد از اين هجاي تكيه

دار و  كه اولين هجا تكيه ،متشكل از دو هجاست ،ترين نوع پايه در انگليسي ين و خنثيتر معمول

است.  3آغاز ضرب نشان در انگليسي، پاية بي ، پايةتكيه است. به عبارت ديگر دومين هجا بي

 نمايد: مينمودار زير اين نكته را باز

 

                                 

                                                                                                     

                                                
1. secondary stress 
2. P. Carr 
3. trochaic 

شناس معرفي كرده است (گفتگوي  را حق iambicپايان براي  و ضرب trochaicآغاز براي  هاي ضرب معادل
ند هجاي شود و پس از آن يك يا چ دار شروع مي اي است كه با هجاي تكيه آغاز، پايه حضوري). منظور از پاية ضرب

 آيد. دار مي تكيه و پس از آن يك هجاي تكيه پايان، ابتدا يك يا چند هجاي بي آيد. در پاية ضرب تكيه مي بي
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  است.  2هجاي ضعيف دهندةنشان Wگره و  1دهندة هجاي قوينشان Sدر نمودار باال، گره 

هاي زير رد. نمودانجايي نيز در زبان انگليسي وجود داره هجايي و سه هاي يك البته پايه

 اند: نوع پايهاين دو  دهندة نشان

 

     

تكيه وجود داشته باشد اما فقط يك هجاي  بيش از يك هجاي بي در پايه ممكن است

  نخستين يا دومين باشد. واند تكيةت دار وجود دارد. اين تكيه مي تكيه

تكيه  اي با هجاي بي آغاز است، اگر كلمه ضرب ، پايةبهينه در زبان انگليسي از آنجا كه پاية

  كنند. مثال: بندي نمي گيرند و پايه در نظر مي 3»سرگردان«هجا را  آن ،شروع شود

 

 

 

 ،وجود دارد. به عبارت ديگر ،شناختي اي واج عنوان سازه شدن به پايه، به شواهدي براي قائل

پايه حساس هستند. يكي از اين  د كه به ساختارِنوجود دارشناختي  هاي واج برخي تعميم

هاي انگليسي آمريكايي وجود دارد. طبق  كه در بسياري از گويش ،است 4زنش ةها قاعد تعميم

 شوند. بازنمايي مي 5گيرند به صورت زنشي وقتي بين دو واكه قرار مي /d/و  /t/اين قاعده، 

قرار  /d/يا  /t/مجاور با  ،. هنگامي كه مرز پايه6شود تلفظ مي [beɾi]به صورت  Betty مثالً

 د. مثال:شو زنش اعمال نمي ةبگيرد، قاعد

                                                
1. strong 
2. weak  
3. stray 
4. flapping 
5. flap 

 دهند. نشان مي [ɾ]زنش را با نماد  6
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است. در انگليسي درجاتي از  1دمش ه به ساختار پايه حساس است، قاعدةديگري ك قاعدة

پايه  واك در جايگاه اولِ بي واك وجود دارد. با اين حال هنگامي كه بست هاي بي بست دمشِ

 شود: دمش ديده مي ، باالترين درجةappearanceو  partyقرار داشته باشد، مثل 

 

 

 

دست  را به صورت زير بههاي طبيعي  زبان هاي ممكن در همة فهرست پايه ،)1995هيز (

  دهد: مي

بدون توجه به وزن هجا، تكيه  ،و هجاست كه: اين پايه شامل د2آغاز هجايي ضربپاية الف. 

 همواره بر روي هجاي اول است.

(*             . ) 

دار  . يا شامل فقط يك هجاي تكيهشود : اين پايه به دو صورت ظاهر مي٣پايان ضربپاية ب. 

اين دار است.  تكيه و يك هجاي تكيه شامل يك هجاي بي ،از چپ به راست ،است و يا به ترتيب

  تواند هجاي كوتاه باشد. آن نمي هجاييِ پايه به وزن هجا حساس است و نوع يك

  .)           (*       يا     (*)

جاي هجا از مورا شكل  وزن هجا حساس است و به ن پايه به: اي4آغاز مورايي ضربپاية  پ. 

كه  ،شود و ديگري از دو مورا فقط از يك موراي برجسته تشكيل مييابد. يك نوع از اين پايه  مي

 رجستگي است.برجسته و دومي فاقد اولي ب

 (.          *)     يا       (*)

                                                
1. aspiration 
2. syllabic trochee  
3. iamb 
4. moraic trochee 
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  پايه (گام) در زبان فارسي -2

قرار  واجي كلمه ها، پايه بين هجا و زبان ١مراتب نواييِ سلسلهگفته شد در  طور كه قبالً همان

  د:گير مي

  

 

 

عبارتند از  ،اند به جايگاه پايه در زبان فارسي پرداخته ،به صورت مشخص ،كههايي  پژوهش

 همة ).1390جمشيدي ( ) و1388بوبان ( ،ب) 1388الف و  1388زاده ( )، طبيب1997اميني (

مراتب نوايي زبان فارسي قائل هستند.  عنوان ساختي در سلسله يه بهها به وجود پا اين پژوهش

اميني داند.  گرا مي راست و دوتاييِ ٢را از نوع مقيد ي فارسيها پايهب)  1388(زاده  طبيب

استفاده ) 1995) از چارچوب تحليل هيز (1390ب) و جمشيدي (1388زاده ( طبيب)، 1997(

حساس به ها را حساس به كميت و جمشيدي غير ده پايهزا با اين تفاوت كه طبيب ،اند كرده

بقيه به پژوهش ) بيشتر از 1390ب) و جمشيدي ( 1388زاده ( پژوهش طبيب داند. ت ميكمي

د موراخير را پژوهش اين دو فقط  ،مقاله ه علت فضاي محدودب ،و ما ،مرتبط هستند حاضر

  .قرار خواهيم داد بررسي

، بايد به دو يا خير توان به وجود پايه قائل بود كلمات فارسي مي براي اينكه ببينيم درابتدا 

  :هيمال پاسخ دسؤ

                                                
1. prosodic hierarchy 
2. bounded 
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در باال آورديم،  كه ،زيرا طبق تعريف پايه ،دومين در كلمات فارسي وجود دارد يا نه يا تكيةآ

  پايه قلمرو تكية دومين است.

اند يا نه. به عبارت  معيني از همديگر قرار گرفته ، با فاصلةهاي دومين در كلمات آيا تكيه

 متناوب وجود دارد؟ ، تكيةآيا در كلمات ،ديگر

و  مقيد تكية ،١متناوب تكية دومين، تكية نيازمند بحث مفصل دربارة االت فوقسؤپاسخ به 

  پردازيم. نها مياست كه در زير به آ ٢قيدنام تكية

  

  دومين تكية - 3

ت طوالني عالوه بر تكية نخستين، تكية د. در كلمادر زبان انگليسي درجاتي از تكيه وجود دار

اي فاقد تكيه باشد، آن واكه به  وقتي واكه . معموال٤ًهم وجود دارد ٣سومين دومين و حتي تكية

 كند: هرچند تكية دومين كمك مي . همين موضوع به ما در تشخيص تكيةيابد شوا كاهش مي

دم كاهش واكه به شوا يكي از اما ع ،شود نخستين ادراك نميتكية  دومين به روشني و وضوحِ

 ،نخستين است اما د تكيةاي فاق هنگامي كه واكه ،شواهد وجود اين تكيه است. به عبارت ديگر

 دليلي است بر اينكه آن واكه تكية دومين دارد. يابد، اين خود به شوا كاهش نمي ،با اين وجود

عنوان  بنياد است. به ا قاعدهه زباناز دومين نيز در بسياري  ، جاي تكيةنخستين همانند تكية

گيرد. اين  كلمه قرار مي نخستين روي هجاهاي ديگرِ مثال تكية دومين با فاصلة معيني از تكية

شود. مثال از زبان  ها مربوط مي كند كه به ريتم زبان متناوب را مطرح مي مسئله، بحث تكية

  :در ونزوئال 5وارائو

  
ˌkona'ruae 

ˌnahoˌroaˌhaku'tai 

                                                
1. alternating stress 
2. unbounded 
3. tertiary 

كند. بنا به  نظر او، در كلمات اسميِ چندهجايي،  ) به وجود تكية سومين در كلمات فارسي اشاره مي231: 1971شناس ( . حق4
گيرد. كلمات يك و دو هجايي فاقد تكية سومين  جز هجاي اول و هجاي آخرِ كلمه قرار تواند بر هر هجايي به تكية سومين مي

كردنِ تكية سومين وجود ندارد و درواقع نبود تكية نخستين يا دومين بر يك هجا،  هستند. نشانة آواييِ خاصي براي مشخص
  گر وجود تكية سومين در آن هجاست. در مثال زير هجاي دوم و سوم تكية سومين دارند: نشان

nɑbehᴂnˈgɑm 

  پردازيم. تكية سومين از موضوع بحث اين تحقيق خارج است و بيشتر از اين به آن نمي پرداختن به
5. Warao 



  شناسيزبان و زبان/ 98

 

اشاره  2آزتكي - هاي اوتو در زبان» متناوب قاعدة تكية«، به كاربرد )308، 1977( 1مونرو

 دومين درميان، تكية ليه، هر مورا يا هجا، به صورت يكاو د از تكيةبع«كند كه طبق آن  مي

  .»گيرد مي

  عنوان مثال: گليسي قواعدي براي تعيين محل تكية دومين وجود دارد. بهدر ان

دومين نيز وجود  ا چند هجا قبل از تكية اصلي بيايند، بايد يك تكيةامي كه دو يهنگ الف.

  تكيه شروع نشود. اي با دو هجاي بي داشته باشد. ريتم انگليسي نياز دارد كه هيچ كلمه

دومين بر اولين هجا قرار  هنگامي كه فقط دو هجا قبل از تكية اصلي بيايند، تكية ب.

 ˌmathe'matics                                                                              :گيرد. مثال مي

مشتق كلمه را امي كه بيش از دو هجا قبل از تكية اصلي بيايند، بايد تكية شكل غيرهنگ پ.

  ل:در نظر گرفت. مثا
'character                          ˌcharacte'ristic 

e'radicate                            eˌradi'cation 

 

  تكية دومين در فارسي 1- 3

دومين وجود  ، توافق نظري دربارة تكيةزبان فارسي انجام شده است هايي كه دربارة در پژوهش

ا فرعي دومين ي جود يك تكية نخستين و يك تكيةبه و ،)1889( ٤و ژوكوفسكي 3زالمنندارد. 

 تكية دومين در كلمات ،)230: 1971ناس (ش طبق نظر حقاند.  در كلمات فارسي اشاره كرده

ساده هجايي، چند گيرد، خواه اين كلمات خستين هجا قرار ميهجايي همواره بر نچند اسميِ

قرار » ه«دومين بر روي  تكية» هَنر« عنوان مثال در كلمة سادة باشند يا پيچيده و مركب. به

] در ابتداي هجا ɑدهند (عالمت [ مي] در ابتداي هجا نشان ɕكه آن را با عالمت [ ،گيرد يم

  نخستين است): دهندة تكية نشان
[ˌhoˈnᴂr] 

 

حاصل  مركبِ ، تكية دومين به اولين هجاي كلمة»هنر« به كلمة» بي«با افزودن پيشوند 

  اسم باقي بماند: باال همچنان بر هجاي نخستينِ كليِ قاعدة دومين طبق شود تا تكية منتقل مي

                                                
1. P. Munro 
3. Uto-Aztecan 
3. C. Salemann 
4. V. Zhukovski 
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[ˌbihoˈnᴂr] 

 

آغازي در كلمات سه  اي از برجستگي را در هجاهاي سنگينِ درجه ،)165 :1974( توحيدي

  :دهد ميهجايي نشان 

  
ˌsine'mɑ, ˌmᴂsɁᴂ'le, ˌehti'jɑdʒ 

 

دومين در فارسي وجود  روشني از تكية ) بر آن است كه هيچ بررسي286ِ: 1981( 1هني

 ٢راستارگويوا شبيه با شمِ ،ارسيف در شنيدن صداي گويشورانِ ،ندارد. با اين حال او شم خود را

دومين بر آخرين هجاي اشكال فعلي قرار  كه تكية و همچون او معتقد است داند ) مي1964(

، در دومين را ةتكي ،شود. هني نخستين در افعال همواره به عقب كشيده مي گيرد و تكية مي

  دهد. بر آخرين هجاي اولين عضو قرار مي تركيبات،

كند كه  ذكر مينيز ) را 1945( 5ناي) و 1911( 4و رنكينگ 3پلتزنظر  ،)338 :هني (همان

كنند كه  هند اما فقط مواردي را توصيف ميد دومين را در فارسي تشخيص مي هر دو تكية

اي از  يافته بق ادعاي آنها، سطحِ كاهششود كه در اين حالت، ط اضافه مي ، حامل تكيةپسوند

 ) نشانة تكيةˈ( هاي زير ماند. (در مثال باقي مي ،شتههجايي كه در اصل تكيه دا بر ،تكيه

  دومين است): ) نشانة تكيةˌ( نخستين و

  
pᴂˈsᴂnd                           pᴂˌsᴂndiˈde 

peˈdᴂr                               peˌdᴂrˈhɑ 

 

به اين  ،ام داده استفارسي انج ) در تحقيقي، كه دربارة تكية338: 2003( پور يكهنموئ

مشاهده نشده  ،در سطح كلمه ،دوميني هاي او هيچ تكية كند كه در آزمايش نكته اشاره مي

: گذاري كرده است. با اين حال (همان هاي نخستين را عالمت است و در نتيجه او فقط تكيه

در تشخيص  ،بند، او از توانايي سه گويشور از چهار گويشور خود درونِ گروه ) درمورد تكية333

گويد. هنگامي كه به اين  سخن مي ،نخستين تكية دومين عالوه بر تكية گذاريِ عالمت و

                                                
1. J. M. Heny 
2. V. Rastorgueva 
3. J. Platts 
4. G. Ranking 
5. G. E. Nye 
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هاي نخستين و دومين را در آنها  ده شد و از آنان خواستند كه تكيهگويشوران ده جمله دا

ند. درستي انجام دادند و در محل تكيه نيز توافق نظر داشت گذاري كنند، آنها اين كار را به عالمت

  كند. دومين توضيح بيشتري ارائه نمي ورد قواعد كاربرد تكيةاو در م

)، 1378و  1971شناس ( )، حق1974)،  توحيدي (1945)، ناي (1911پلتز و رنكينگ (

 ) به وجود تكية2003( پور يكهنموئ) و 1367زالمن و ژوكوفسكي (در خانلري )، 1981هني (

كلمه  نخستينِ ، درواقع تكيةدومينهاي  دومين در كلمات فارسي معتقد هستند. اين تكيه

دومين  تقليل درجه يافته و به تكيةتكيه،  كنندة جذب كه با افزودن پسوند يا پيشوند ،اند بوده

با افزودن  ،كتاب ، در كلمة»تاب«نخستين بر روي هجاي  عنوان مثال تكية اند. به تبديل شده

  شود. ومين تبديل ميد كند، به تكية كه تكيه را به خود جذب مي ،»ها«پسوند 

  

keɑtɑb                                         keˌtɑbˈhɑ 

 

 كه به صورت ،1توان با استفاده از اعداد نيز نشان داد. در مثال زير عدد  ها را مي تكيه

  دهندة تكية دومين است. نشان 2دهندة تكية نخستين و عدد  باالنويس نوشته شده، نشان

  
ke1tɑb                                    ke2tɑb1hɑ 

 

اما در گفتگوي  ،دومين را بر روي اولين هجاي كلمه دانسته است تكية) 1971شناس ( حق

فارسي  دومينِ ، توجيه بهتري براي تكيةوندها شدنِ ، نظرية تنزل تكيه را، در اثر افزودهحضوري

مثل  ،مركب هجايي و نيز كلماتچند پانويس) بر آن است كه كلمات 3: 1997داند. اميني ( مي

نخستين [از راست  توان با در نظر گرفتن تكية كه اين تكيه را مي ،دومين دارند ، تكية»گلخانه«

  به چپ] مشخص كرد.

داند. تكية  ) كلمات مركب را داراي دو تكيه مي25: 1379 ،كاميار راستارگويوا (در وحيديان

در گيرد. همچنين جزايري ( اول قرار مي اي آخر كلمةنخست بر آخر كلمه و تكية دوم بر هج

هاي مركب، تكية نخستين، تكية دومين و  ) بر آن است كه در واژه25: 1379 ،وحيديان كاميار

  نشان وجود دارد. ضعيف يا بي تكية

شناختي وزن هجا،  هاي صوت بررسي همبستهعنوان با  اش نامه پايان) در 1387موسوي (

هجاي اول هاي فارسي را  دومين در اسم ، جايگاه تكيةدر زبان فارسي تكيه، رسايي و كشش
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وبمي را زير ،كند. به عبارت ديگر معرفي مي ١دانسته و ماهيت آن را ناشي از بسامد پايه

از همه بيشتر است  ،هجاي آخر داند. در آزمايشات او بسامد پاية دومين مي تكية آواييِ همبستة

  دوم قرار دارد. ، در رتبةاز نظر بسامد پايه ،است كه كلمه و پس از آن هجاي اولِ

، كه به كارشناسي ارشد خود نامة پاياناز فصل پنجم  در بخشي ،)64- 63: همانموسوي (

، اسامي فارسي نظر او دهد. بنا بر نظر خود را تغيير مي ،دومين اختصاص دارد بررسي تكية

 تكيةهجاها  كية اصلي وجود دارد و بقيةيستند. در اين اسامي تنها يك تدومين ن حامل تكية

، به افزايش نسبت به ديگر هجاهاي كلمه ،هجاي اول را پاية بسامد بودنِاو بيشتر ند.دارضعيف 

 ،كه افزايش بسامد پايه در هجاي آخر كلمه دهد. در حالي توليد نسبت مي شدت هوا در لحظة

  .دار است ليل توليدي ندارد و بنابراين معناهيچ د

حليل ساخت پايه در به ت ،)1995و  1981هيز ( نظرية در چارچوب ،ب) 1388(زاده  بطبي

يعني تكيه در اين زبان  ،آورد حساب مي مقيد بهپردازد. او زبان فارسي را زباني  زبان فارسي مي

به همچنين زبان فارسي واژه تمايل دارد.  همواره روي هجاي ثابتي است و به سمت راست

يك  ،جاز فارسيهاي م پايه گيرد. تكيه بر روي هجاهاي قوي قرار مي و ،حساس استكميت 

. منظور هستند (WS)يك هجاي قوي  اضافة و يا يك هجاي ضعيف به (S)هجاي قوي 

دوديت هجاي ضعيف، هجاي سبك است. مح از زاده از هجاي قوي، هجاي سنگين و طبيب

هايي كه دو  اكثر دو هجا دارد. در مورد پايهيعني هر پايه حد ،ها حاكم است بودن بر پايه دوتايي

هجاي سبك دهنه«مثل  ،سر هم دارند پشت) «dᴂhᴂneمحسوب و به  ٢رفته )، هجاي اول تكيه

پاية پايه، اين هجا به  بودنِ گراخاطر راست شود (در فارسي به خود ملحق مي راست يا چپِ پاية

هاي خود را طوري  عي، هيز نمودار پايههاي فر شود). در مورد تكيه سمت راست خود متصل مي

اصلي برسد و از  برِ هاي قوي به هجاي تكيه طراحي كرده است كه از يك سو بيشترين تعداد گره

 ،اصلي ، پس از گرةهاي قوي را ترتيب اهميتشان بيشترين گره هاي فرعي نيز به سوي ديگر تكيه

مربوط به  است، نمودار وزنيِ دومين ةاز آنجا كه زبان فارسي فاقد تكي به خود اختصاص دهند.

بر  هاي قوي به هجاي تكيه ترسيم شوند كه بيشترين تعداد گرهاي  هاي اين زبان بايد به گونه واژه

  رد هجاهاي ديگر اهميت ندارد.هاي قوي در مو برسد. تعداد گره

                                                
1. fundamental frequency 
2. destressed 
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اند  يرفتهدومين در زبان فارسي را پذ وجود تكية شناسان زباناز  بعضي ،طور كه ديديم همان

، طبق هاي دوتايي ، كه به پايهزاده اند. حتي طبيب آن اشاره نكرده بودنِ اما هيچكدام به متناوب

هيز اشاره  ةنها در نظري، كه به آتقطيع هجاهابا اعمال شرايطي بر  ،هيز معتقد است نظرية

 ، وجود تكيةصريحصورت   وزن هجا، به دادنِ ين دخالتو همچن رفته ، از قبيل پاية تكيهكرديم

 كند. متناوب آواشناختي را در زبان فارسي رد مي ، وجود تكيةضمنيصورت   ، و بهدومين

 وجود تكية مدعيِ ،هاي آكوستيكي با انجام آزمايش ،به صورت صريح ،تنها پژوهشي كه

كارشناسي ارشد  نامة پايان ،در كلمات فارسي است ،به صورت متناوبهم  و آن ،دومين

جمشيدي با استفاده از است. » بررسي گام در زبان فارسي« با عنوانِ ،)1390( جمشيدي

به بررسي وضعيت پايه  »1وزني نظرية تكية«، در كتاب )1995( وزني هيز شناسيِ چارچوب واج

 ٢افزار تحليل صداي پرت او با استفاده از نرمپردازد.  كند) مي از آن ياد مي» گام«(كه او با نام 

تكيه در زبان فارسي معرفي  آكوستيكيِ اصليِ عنوان همبستة مد پايه را به، بسا)5.2.22 (نسخة

 زبانِ ، در اختيار يك گويشور زن فارسيشده تعيين هاي ازپيش ها و صفت د. پس از آن اسمكن مي

و جايگاه آن  دومين شود، تا وجود تكية تحليل مي وگيرد و صداي او ضبط  تهراني قرار مي

زبان فارسي داراي دو نوع برجستگي  دهد كه نشان ميجمشيدي تحقيق هاي  تعيين شود. يافته

بر هجاي پاياني است. در  ،نخستين اصلي يا همان تكية برجستگيِ ،ها ها و صفت است. در اسم

هاي  ها و صفت دومين بر روي هجاي اول و در اسم ، تكيةهاي سه هجايي ها و صفت اسم

هاي پايه در  ويژگي ،با توجه به موارد باال ،جمشيدي بر روي هجاي دوم قرار دارد. ،چهارهجايي

 وزنِ .2هجايي است.  2در فارسي حداكثر  پايه .1كند:  زبان فارسي را به اين صورت بيان مي

. هستة پايه 4پاياني است.  پايه در فارسي داراي برجستگيِ .3پذيري مؤثر نيست.  هجا در تكيه

بندي در  گام .6، راست به چپ است. طيع تق جهتدر زبان فارسي  .5لزوماً سنگين نيست. 

، پايه .7شود (عالوه بر تكية نخستين، تكية دومين نيز داريم).  ر انجام ميفارسي به صورت مكرّ

  كند. جديدي در سطح واژه ايجاد مي وزنيِ الية

 يةتك ، نقد خواهيم كرد اما نكتة مسلم دربارةمتناوب پژوهش جمشيدي را در قسمت تكية

همچنين نيست.  ايراني شناسانِ ري بر سر آن در بين زبانين اين است كه هيچ اتفاق نظدوم

هنگام تلفظ كلمات  زبانان به فارسياين است كه  ،توان آن را ناديده گرفت اي كه نمي نكته

                                                
1. Metrical Stress Theory 
2. Praat 
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دومين را  تكية مكانِ تشخيصِ توانِ ،لغت انگليسي، به صورت طبيعي و بدون مراجعه به فرهنگ

 در واقع آن مشكل دارند. صحيحِ دانند در تلفظ ندارند و حتي هنگامي كه محل اين تكيه را مي

 ،دومين هاي داراي تكية در هنگام يادگيري زبان ،دومين زبانان در تشخيص و توليد تكية فارسي

در ا هاي دمش و زنش و كاهش واكه به شو همچنين قاعده ، با مشكل مواجهند.مثل انگليسي

دومين در انگليسي ياد  عنوان شواهد وجود تكية كه در بخش اول از آنها به ،تكيه موقعيت بي

 ،دومين در فارسي تكيةكرد كه  ادعاتوان  ميبر اين اساس در زبان فارسي كاربرد ندارد.  ،كرديم

ن زبانان به آ عني گوش فارسي؛ يبه لحاظ شنيداري ضعيف است ،اگر هم وجود داشته باشد

دومين در كلمات  شناسان وجود تكية كه بسياري از زباناست دليل  شايد به اينساس نيست. ح

  كنند. فارسي را رد مي

  

  متناوب تكية - 4

نخستين وجود دارد  هايي وجود دارد كه در آنها تكية ديگري غير از تكية متناوب در زبان تكية

اي  ي ريتم تكيهيها اند. چنين زبان ههاي كلمه در فواصل منظمي جاي گرفت و عالوه بر اين تكيه

دهد.  ها مي ريتم خاصي را به اين زبان ،ها فواصل منظم بين تكيه ،دارند و به عبارت ديگر

 ):96: 1995 ،هيزتوان در كلمة زير از زبان اسپانيايي ديد ( متناوب را مي اي از تكية نمونه

  

»اهل كنستانتين«  

coˌnstantiˌnopoˌlitaˈno 
/σˌσσˌσσˌσσˈσ/ 

 

هاي  و تكيه ،به آخر  هجا مانده ، تكية نخستين بر يك مبيني باال مي طور كه در كلمة همان

 ،هجاها دهيِ اند. اين نوع تكيه بر روي هجاها قرار گرفته ،ميان)در (يك متناوب دومين به صورت

  .كند كلمه ايجاد مي ريتمي متناوب را در

 شناساني كه در حوزة ياري از زبانمهم ضروري است كه بس در اينجا ذكر اين نكتة

شدن به اين نوع  ، وجود تكية دومين (و سومين) را براي قائلكنند نوايي تحقيق مي شناسيِ واج

و  1989( 1ثال هلهعنوان م دانند. به ضروري نمي ،هاي دوتايي يا به عبارتي پايه ،متناوب تكية

                                                
1. M. Halle 
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 كاملِ برند كه در آنها تقطيعِ ا نام ميهايي ر زبان ،پانويس) 50: 1981( ١نيوغوِ) و هله و 1990

 ، حتي وقتي كه هيچ تكيةنخستين ضروري است جاي تكية براي شناساييِ ،ها كلمات به پايه

د بر آنن )1 - 34: 2007( ٢شناساني چون المهنّا زبان ،دوميني وجود نداشته باشد. از طرف ديگر

و  ٣اي، سمينول/ كريك ربي قاهرههايي چون ع در مورد زبان ،كامل كلمات به پايه كه تقطيع

در  توان صرفاًها را مي تكيه در اين زبان ،خالف اقتصاد بازنمايي است. به عبارت ديگر ،هندي

خود  سمت راست اي كه تنها يك تكيه در حاشية كلمه منفرد نشان داد. مثالً قالب يك پاية

  شود: به صورت زير نشان داده مي ،دارد
(σˈσ) σσσσ 

 

به دليل  ،فوق نمايد كه لزوم استفاده از پايه در بازنماييِ كته در اينجا ضروري ميذكر اين ن

توان به  فوق مي است. به عبارت ديگر در بازنماييِالگوي تكيه  بينيِ توصيف و پيشكاربرد آن در 

كه كل كلمه را در بر  را، نامقيد توان يك پاية در زير) و يا مي a(قسمت  اي قائل نشد هيچ پايه

  در نظر گرفت: ،در زير) bگيرد (قسمت  مي
(a)  σˈσσσσσ 

(b) (σˈσσσσσ) 

 

براي  ،بهينگي ها در نظرية محدوديت رقابت استفاده از پايه، براي نشان دادنِ اين وجود، با

كه بحث آن طوالني است و در اين  .ها مفيد باشد زبان يدر بعضتواند  مي ،انتخاب بهترين گزينه

  .ردازيمپ ن نميبه آتحقيق 

 ،)1378 ،شناس نيست (رك حق ٤زمان -كه زباني تكيه ،متناوب در زبان فارسي وجود تكية

شود  تلقي مي ٥زمان-بلكه زباني هجاها نيست،  تكيه منظمِ آن فواصلِ و يا به عبارتي مبناي ريتمِ

 - اهاي هج در زبانرسد.  نظر نميپذير بهامكان)، 1392مدرسي قوامي،  .عنوان مثال رك (به

 ،متناوب هاي داراي تكية در واقع در زبانهجاهاست.  زمانيِ يكسانيِ حاصلِ ،ريتم يا ضرب ،زمان

شود.  تا حد امكان پرهيز مي ،٧»خير تكيهتأ«و  ٦»تصادم تكيه«از محدوديت  ،مثل انگليسي

                                                
1. J. R. Vergnaud 
2. F. M. Al-Mohanna 
3. Seminole/Creek 
4. stress-timed 
5. syllable-timed 
6. stress clash 
7. stress lapse 
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ا اي بين آنه ها در هجاهاي متوالي قرار گيرند و فاصله به اين معناست كه تكيه» صادم تكيهت«

بيش از دو هجا فاصله  ،دار در كلمه به اين معناست كه بين دو هجاي تكيه» خير تكيهتأ«نباشد. 

دومين بر  نخستين بر آخرين هجاي كلمه و تكية اكنون اگر ما در فارسي وجود تكية باشد.

و در باال از آن ياد  ،ن معتقدندفارسي به آ شناسانِ كه بسياري از زبان ،اولين هجاي كلمه را

دهد.  خير تكيه رخ مي، تأو وجود هر تعداد هجا بين اين دو را مجاز بدانيم ،بپذيريمكرديم، 

  عالمت مرز هجاست)«.» دومين و  عالمت تكية» ˌ«نخستين،  عالمت تكية» ˈ(«مثال: 

  
ˌrᴂz.mᴂn.de.ˈgɑn 

ˌke.tɑb.xɑ.ne.ˈhɑ 

 

ها رخ  ، تصادم تكيهبپذيريم وندها را شدنِ تكيه در اثر افزوده تنزل از طرف ديگر، اگر نظرية

  دهد. مثال: مي
keˌtɑbˈhɑ 

 

 بودنِ عاديآورد و اين  زبانان به وجود نمي تصادم و تأخير تكيه هيچ اشكالي را براي فارسي

  است.زبان  اين متناوب در فارسي خود دليلي بر عدم وجود تكيةتصادم و تأخير تكيه در زبان 

آن را معرفي كرديم،  1-3كه در قسمت  ،پايه در پژوهش جمشيدياكنون به نقد 

و وجود پايه  بودنِ از دو هجايي شناختي وتص ياو شواهد ،طور كه گفته شد همان .پردازيم مي

ست كه بر اساس اتي بر اين پژوهش وارد اايراد كند. مطرح مي را در زبان فارسيمتناوب  تكية

ترين اين  مهم ماند. قي ميدومين و متناوب همچنان مورد ترديد با آن پذيرش وجود تكية

رفته كار به خصوص چهارهجاييِ هجايي و بههاي سه  واژه تعداد ،پژوهشگركه ها اين است  اشكال

اندكي از اين كلمات را هاي بسيار  و در نمودارها نمونه ،كند ها را مشخص نمي در آزمايش

خصوص به اين  بهرسد.  يالگوي تكيه بر اساس آنها منطقي به نظر نم دهيِ كه تعميم ،بينيم مي

هجاها در كلمه را در نظر  انواع چينشِامكانات موجود براي تحليل  همة پژوهشگر دليل كه

. استفاده شده استتنها از يك گويشور براي توليد كلمات  . اشكال ديگر اين است كهگيرد نمي

كه داراي  ،نيز استفاده كرد اي توان از كلمات ساختگي از طرف ديگر در چنين پژوهشي مي

. با توجه به اين اما پژوهشگر اين كار را هم انجام نداده است ،الگوهاي متنوع چينش هجا باشند
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مورد اصالح يا  ،در صورت لزوم ،هاي بيشتر تكميل و الزم است اين پژوهش با آزمايش ،نكات

 تكميل قرار گيرد.

 

  مقيدنا ايِ و دستگاه تكيه مقيد ايِ دستگاه تكيه -5

و  مقيد ايِ توان به دو دسته تقسيم كرد: دستگاه تكيه ها را به طور كلي مي زبان ايِ كيهدستگاه ت

ها در يك  شود كه تكيه هايي ديده مي در زبان مقيد ايِ . دستگاه تكيهمقيدنا ايِ دستگاه تكيه

ما  اي دارند. اين تعريف مستلزم آن است كه محاسبه كلمه نسبت به هم فاصلة مشخص و قابل

، در سومين) ها تكية دومين و در بعضي زبان ود بيش از يك تكيه (تكية نخستين، تكيةبه وج

اي بين  مشخص و قابل محاسبه ، فاصلةمقيدنا ايِ ل باشيم. در دستگاه تكيهيك كلمه قائ

 ها يا فقط يك تكيه (تكية هاي يك كلمه وجود ندارد. به عبارت ديگر در اين زبان تكيه

ها از همديگر  اين تكيه ، اما فاصلةود دارد و يا چند تكيه وجود داردنخستين) در هر كلمه وج

ما  مورد بررسيِ له كه زبانِاين مسئ كردنِ ي نيست. مشخصگير طبق اصول خاصي قابل اندازه

ضرورت دارد. تفاوت بين  ،زباني پاية كردنِ ، براي تعريف و مشخصجزو كدام دسته است

 مقيد ايِ هاي داراي دستگاه تكيه زبان ) وa(قسمت  مقيدان ايِ هاي داراي دستگاه تكيه زبان

  توان به صورت زير نشان داد: ) را ميb(قسمت 
a. σˈσσσσσ 
b. σˈσσˌσσˌσ 

 

) bترين هجاي كلمه وجود دارد. در قسمت ( ) تنها يك تكيه بر سمت چپaدر قسمت (

و سومين به صورت هاي دومين  ترين هجاي كلمه قرار دارد. تكيه نخستين بر سمت چپ تكية

  اند. متناوب بر هجاهاي بعد قرار گرفته

به دست  مقيدنا ايِ هاي تكيه زير را از دستگاه شناسيِ رده )،1 -13 ،1998( 1اريك باكوويچ

 دهد: مي

 ايِ هجا همواره بر هجاي حاشيه اصلي بدون توجه به وزنِ هايي كه در آنها تكية دستگاه .1

كلمه  تواند در سمت راست يا چپِ اي مي شود. اين هجاي حاشيه كلمه يا نزديك به آن واقع مي

شود (در هر  زير نشان داده مي باشد. بنابراين در اين قسمت دو انتخاب وجود دارد كه به صورت

  اي داده شده است): هاي داراي اين نوع دستگاه تكيه هايي از زبان قسمت مثال

                                                
1. E. Bakovic 
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دهند:  جاي كلمه يا نزديك به آن قرار ميترين ه هايي كه تكيه را بر سمت چپ زبان الف.

  .٢ناي يلت، ١تينرين

دهند:  ترين هجاي كلمه يا نزديك به آن قرار مي هايي كه تكيه را بر سمت راست زبان ب.

 .٥، ياولماني٤، ياواپاي٣اُزبك

 ترين هجاي سنگينِ ترين/ سمت راست اصلي بر سمت چپ هايي كه در آنها تكية دستگاه .2

ترين هجاي كلمه  ترين/ سمت راست گيرد و در غياب هجاي سنگين بر سمت چپ كلمه قرار مي

  گيرد. در اين قسمت نيز دو انتخاب وجود دارد: قرار مي

دهند و  يكسان از كلمه قرار مي ، تكيه را در يك حاشيةنشان در حالت بي ،هايي كه زبان الف.

  خود بر دو نوع هستند:

ترين هجاي سنگين قرار  تكيه بر سمت چپ ،اگر كلمه هجاي سنگين داشته باشد -

ترين هجاي كلمه  گيرد و اگر كلمه فقط متشكل از هجاي سبك باشد تكيه بر سمت چپ مي

  و غيره. ١١، يانا١٠، موريك9، تبتي لهاسايي8خالخا ، مغولي٧ِ، آئو٦گيرد. مثال: امله قرار مي

هجاي سنگين قرار  ترين تكيه بر سمت راست ،اگر كلمه هجاي سنگين داشته باشد -

ترين هجاي كلمه  تكيه بر سمت راست ،گيرد و اگر كلمه فقط متشكل از هجاي سبك باشد مي

  و غيره. �١، سندي�١، كالمات
١كلكار ، هندي١٣ِ، گولين١٢گيرد. مثال: آگواكاتك قرار مي

و دهند  متضاد از كلمه قرار مي نشان تكيه را در دو حاشية هايي كه در حالت بي زبان ب.

  خود بر دو نوع هستند:

ترين هجاي سنگين قرار  تكيه بر سمت چپ ،اگر كلمه هجاي سنگين داشته باشد -

ترين هجاي كلمه  تكيه بر سمت راست ،گيرد و اگر كلمه فقط متشكل از هجاي سبك باشد مي

  .و غيره ١٧گيرد. مثال: كواكواال قرار مي

                                                
1. Tinrin  10. Murik 
2. Yeletnye 11. Yana 
3. Uzbe 12. Aguacatec 
4. Yavapai 13. Golin 
5. Yawelmani 14. Kelkar’s Hindi 
6. Amele 15. Klamath 
7. Au 16. Sindhi 
8. Khalkha Mongolian 17. Kwakw’ala 
9. Lhasa Tibetan 
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ترين هجاي سنگين قرار  راست تكيه بر سمت ،اگر كلمه هجاي سنگين داشته باشد -

ترين هجاي كلمه  تكيه بر سمت چپ ،گيرد و اگر كلمه فقط متشكل از هجاي سبك باشد مي

  و غيره. ٣، هواستكو٢كالسيك ، عربي١ِگيرد. مثال: چوواش قرار مي

گيرد.  باكوويچ جاي مي شدة بندي هاي طبقه اول و گروه (ب) از زبان زبان فارسي در دستة

راست كلمه واقع  بر هجاي حاشيةهمواره  ،بدون توجه به وزن هجا ،اصلي سي تكيةدر زبان فار

ثنائاتي در اين مورد وجود مورد اسامي و صفات صادق است و استله در البته اين مسئشود.  مي

 ،5فرگوسن ؛1852 ،4خودزكو .(رك رت مفصل در منابع مربوط آمده استكه به صو ،دارد

وحيديان  ؛1374 ،سامعي ؛1374 ،ينيا�كوهمش ؛1992 ،6الزار ؛1367 ،خانلري ؛1957

 در بحث راجع به تكية ).1383 ،مهند ؛ راسخ2003 ،پور ؛ كهنموئي1997 ،اميني ؛1379 ،كاميار

 .هاي آواشناسي (رك در زبان فارسي گفتيم كه زبان فارسي طبق آزمايش دومينو  نخستين

و  پلتزرك. حتي اگر داشته باشد ( دارد ون دومين ، تكية)2003پور،  ؛ كهنموئي1387 ،موسوي

 ؛1981 ،هني ؛1974 ،توحيدي ؛1378و  1971، شناس حق ؛)1945 ،ناي ؛1911رنكينگ، 

 دي بين تكيةمحدونا ، فاصلة)2003 ،پور ) و كهنموئي1367زالمن و ژوكوفسكي (در خانلري 

طبق قواعد ساختواژه شناسي بلكه  آن نه در واج ، كه محاسبةوجود دارد دومين و تكية نخستين

زبان فارسي دستگاه  ،دومين نداشته باشيم ست. به طور كلي اگر در فارسي تكيةپذير ا امكان

بين آنها وجود  داشته باشيم اما نظم خاصي در فواصلِ دومين دارد. اگر تكية مقيدنا ايِ تكيه

 داريم. مقيدنا ايِ باز هم دستگاه تكيه ،نداشته باشد

 

 گيري نتيجه - 6

زبان فارسي  شناسي و آواشناسيِ در واج» پايه«به بررسي ساختي به نام  اين تحقيقدر 

زيرا طبق  دشوار است ،متناوب وضعيت تكية دومين و تكية بدون بررسيِ ،پرداختيم. تعريف پايه

دومين صورت  هايي كه در مورد تكية . در بررسيدومين است تكيةقلمرو  ،پايه ،سنتي ريفاتع

له با اين حال اين مسئ تعيين شده است.تكيه بر اولين هجاي يك كلمه اين  محل گرفته است،

                                                
1. Chuvash 
2. Classical Arabic 
3. Huasteco 
4. A. Khodzko 
5. C. A. Fergusen 
6. G. Lazard 



 ١٠٩/ ه پايه، تكية دومين و تكية ...نگاهي ب

 

 

 توان تكية يابد، را مي بمي نمود مي، كه در قالب زيروكه آيا اين تكيه ،هنوز مورد اختالف است

در  تلفظ است. شروعِ ارتعاش تارآواها در نتيجةدومين ناميد يا پيامدي فرعي از افزايش 

ساختي مهم است و در  ،پايه باز هم ،دومين ، بدون وجود تكيةشناسي هاي جديد واج نظريه

دومين در زبان فارسي وجود داشته باشد اگر تكية. داردش مهمي يك زبان نق ريتمِ توصيف ،

باز هم پايه وجود دارد اما از نوع  ،ته باشددومين وجود نداش ، و اگر تكيةدارد وجود مقيد پاية

اين تحقيق همچنين امكان در  است. مقيدنظام نا ،زبان ايِ نظام تكيهدر اين حالت است.  مقيدنا

متناوب در فارسي وجود  مطرح كرديم و نشان داديم كه تكية متناوب در فارسي را وجود تكية

است. به عبارت ديگر فاصلة نامحدودي  مقيدزبان فارسي، نظام نا ايِ نظام تكيهندارد. در نتيجه 

هاي موجود  پيشنهادي كه با استفاده از يافتهكلمه وجود دارد.  دار و مرز هجاي تكيه بين

كه در اين زبان توجيهي براي اين است  ،فارسي ارائه داد نواييِ مراتبِ توان در مورد سلسله مي

 ،زاده هاي طبيب جمله انواع پايه، ازهايي پايهد و به سطحي به نام پايه وجود ندارشدن  قائل

فارسي به  خصوص به اين دليل كه تكية ، بهكند فارسي حل نمي كيةاز نظر توصيف ت مشكلي را

 طرح و تنظيمِتوان با  راحتي مي الگوي تكيه در زبان فارسي را بهكميت هجا حساس نيست. 

توان  عنوان مثال مي شناسي و ساختواژه تبيين كرد. به هايي بر تعامل واج اصول و محدوديت

) را سطح مورد نياز براي تعيين تكيه در نظر گرفت و 2003پور ( يمد نظر كهنموئ واجيِ كلمة

 كردنِ ) براي توصيف تكية فارسي استفاده كرد. طرح1383مهند ( راسخ يا از الگوي بهينگيِ

 و با اقتصاد تحليل منافات دارد. كند فارسي را پيچيده مي سطح پايه، تحليل تكية

  

 منابع

. “رسمي هاي واژگان، شعر و نثر فارسيِ پايه ريتم در بررسي آواييِ” ).1388بوبان، نگار (

 .101 - 122 اول، اول، شمارةسال شناسي.  هاي زبان پژوهش

كارشناسي ارشد، دانشگاه  نامة . پايانبررسي گام در زبان فارسي ).1390جمشيدي، مهناز (

  طباطبايي. المةع

 .ها. تهران: آگآواشناسي .)1378محمد ( شناس، علي حق

  .. تهران: توسوزن شعر فارسي .)1367خانلري، پرويز (

 مجلة. “بهينگي و بررسي تكيه در فارسي معرفي نظرية). ”1383محمد (مهند،  راسخ

  .42 - 66، 1، ش 19. س شناسي زبان
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، ش 1. ج فرهنگستان نامة “.مجددفعل در زبان فارسي: بررسي  كيةت). ”1374سامعي، حسين (

4 ،21 - 6.  

همايش آواشناسي و . “زني در زبان و شعر عروضيساخت و”). الف 1388زاده، اميد ( طبيب

  . بنياد ايران شناسي.شناسي واج

 ساخت وزني و تكية واژه در فارسي، پژوهشي بر اساس تكية” ب). 1388( زاده، اميد طبيب

  .63 - 78 ،1 ، ش1. س شناسي هاي زبان پژوهش. “وزني

 . تهران: سمت.تارآواشناسي: بررسي علمي گف). 1392مدرسي قوامي، گلناز (

با  ،3. مشهد: دانشگاه فردوسي. چ زبان ساخت آواييِ). 1374مهدي (محمد، الديني همشكو

  بازنگري و ويراستاري مجدد.
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