
 

 

 

 های ندایی در زبان فارسیآهنگ ساخت

 (زنجان دانشگاه) 2محرم اسالمی
 (فیشر یدانشگاه صنعت یانشیرا یشناس ارشد زبان یکارشناس ه  آموخت دانش) 1انیبامن مهینس

  9/4/9500، تاریخ پذیرش: 94/3/9311 :تاریخ دریافت مقاله

   

ساخت ندایی زبان فارسای در چاارچوب نظریاۀ  در این پژوهش درصدد بازنمایی واجِی : چکیده
گفتاار  پاارهای هستیم. تکیۀ زیروبمی در این نظریه ناهر باه برجساتگی در ساطن  شناسی الیه واا

در زباان  هویاژ-واژگاانی مشۀصاۀ زباان برِ  های زیروبمی روی هجای تکیه تکیه است. قرارگرفتِن 
اند که تغییر جایگاه تکیه به هجای اول در  فارسی است؛ با وجود این پژوهشگران پیشین ادعا کرده

وجود تکیاۀ  های پیشین، در این پژوهش برخالف دیدگاه شود. اسم می شدِن  ها، موجب ندایی اسم
گیارد. ایان پاژوهش الگاوی  های منادا مورد تردید جدی قرار می زیروبمی در هجای اول در اسم

کناد کاه در آن تکیاۀ  هاای نادایی پیشانهاد مای را برای سااخت H +X* H-(L%/H%)^آهنگ 
زیروبمی است کاه در  ه  انواع تکی ه  نشان Xگیرد و  زیروبمی )*( روی هجای آخر اسم منادا قرار می

کید کلی از نوع  کید جزئی از نوع  *Hتأ قلاه قبال از  بیاانگر وقاوع پایش H^است.  *L+Hو در تأ
نشانۀ جاری بودن کالم از سوی گویناده و انتظاار  -Hبر واژگانی است و نواخت گروه  هجای تکیه

دارد و پایان اسم مناادا  پاسخ از شنونده و ادامۀ گفتار است. معمواًل پس از اسم منادا گفتار جریان
را داخال  (%L)یاا پاایین  (%H)نواخت مرزنمای بااال  ،همین دلیل پایان واحد آهنگ نیست و به

ایم که اگر واحد آهنگ فقط به اسم منادا محدود بود، نواخت مرزنما برچساب الزم  پرانتز قرار داده
 
1. meslami@znu.ac.ir  2. n.bahmanian@gmail.com  
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کوستیکی و آزمایش  کنند. می حاضر را تأیید های درکی ادعای پژوهش را داشته باشد. شواهد آ

 قله، زبان فارسی. بازنمایی واجی، آهنگ، ساخت ندایی، پیش :ها واژه کلید

 
 مقدمه  1

 ه  یعنی بازنمایی واجی ساخت ندایی در زبان فارسی، ذکار ساه نکتا ،مقاله پیش از ورود به موضوع اصلِی 
عمومی و غیرتۀصصی ما را در پیگیری بحث یاری خواهد کرد تا بتوانیم اعتبار ادعاهای پیشین مبنای بار 

ها ماثاًل گویشاوران  برخی از زبان اول این است که گویشوراِن  ه  اسم منادا را بسنجیم. نکت آغازی شدِن  تکیه
 حالاِت  ت که وقتی آنها اسامی را درکنند. پرسش این اس آغازی تولید می ها را تکیه انگلیسی و آلمانی اسم

اند، آیا ما آن اسام را نادایی  دار و برجسته تولید کرده کنند، ِصرِف اینکه اولین هجا را تکیه استنادی تولید می
آغاازین باعاث  ه  شاویم کاه حتای تولیاد اسام باا تکیا کنیم؟ اگر پاسخ منفی است، متوجه مای درک می

گویش یزدی هم این سۀن صاادق اسات. اگار از گویشاور یازدی که در  شود، چنان اسم نمی شدِن  ندایی
کنایم، اگرچاه او  او را ندایی درک نمای« احمد»، ما «احمد»بپرسیم که اسمت چیست و در پاسخ بگوید 

دوم این است که اگر بۀواهیم فردی را برای چنادمین باار  ۀدار کرده است. نکت مشۀصًا هجای اول را تکیه
را « امیرعلای»کنایم. بارای مثاال  تأکیدی برجسته می ه  هجای پایانی را با تکیطور مشۀ   صدا بزنیم، به

کنایم کاه معنای آن  ای تولیاد مای گوناه را باه« امیرعلای»زنیم. در اینجاا  برای دوم یا چندمین بار صدا می
تکیاه و هجاای پایاانی  است. در اینجا هم هجای اول بی« دهی امیرعلی! پس کجایی و چرا جواب نمی»

مرباوط اسات « سام»هجایی مانند  های یک سوم به اسم ۀدار و در عین حال ساخت ندایی است. نکت تکیه
هجاایی  تغییر جایگاه تکیه مطرح نیست و این درحالی است که اهل زبان بین اسم یک که در آنها موضوِع 

هجاایی  یاکگذارد. حال که جایگااه تکیاه در اسام  تولیدشده در حالت استنادی و ندایی تمایز قطعی می
شناختی در درک حالت نادایی نقاش دارد.  های صو  یکسان است، باید روشن کنیم کدام عامل یا عامل

شود و ثانیًا در  شدن نمی موجب ندایی آغازی بودن دهند که اواًل ِصرف تکیه ترتیب نشان می باال به ۀسه نکت
حاال درک ماا  د تکیه است و درعیندار و هجای آغازی مشۀصًا فاق ساخت ندایی نیز، هجای پایانی تکیه

تغییار  اثربودِن  هجایی مربوط است که خود گواهی روشن بر بی های یک سوم به اسم ه  هم ندایی است. نکت
جایگاه تکیه در ایجاد حالت ندایی است. پرسش اساسی این است که چه عنصر یاا ترکیاب چاه عناصار 

هاای عماومی هساتند کاه از  های بااال پرساش تهشود. نک گفتار می آهنگی موجب درک ندایی از یک پاره
برناد و از  سؤال مای ادعاهای پیشین درخصو  الگوی آهنگ ساخت ندایی را زیر بودِن  اساس سو بی یک

تر هااهرًا  توانیم مورد پرسش قرار دهیم که پیش دهند که چگونه برخی از باورها را می سوی دیگر نشان می
 اند. شده مسلم فرض
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 پژوهش ه  و پیشینچارچوب نظری   2
الگوی آهنگ ساخت ندایی در زبان فارسی است. تعیاین محال  واجِی  بازنمایِی  ،موضوع پژوهش حاضر

نیااز بارای ارائاۀ الگاوی آهناگ  عنوان یاک پایش تکیۀ زیروبمی در ساخت ندایی را نیز در این پژوهش به
اعتقاد به وجود تکیاۀ زیروبمای در  ایم؛ چراکه ای دنبال کرده الیه شناسِی  ساخت ندایی در قالب نظریۀ واا

های ندایی که ازسوی پژوهشگران پیشاین پیشانهاد شاده اسات، در زباان فارسای  هجای اول در ساخت
 در زباان فارسای تکیاۀ واژگاانِی  ،کلای طور های زبانی همۀوانی ندارد. به لحاظ نظری و با واقعیت داده به

یۀ زیروبمی در این زبان همیشه منطب  بار هجاای تک ،ها روی آخرین هجای آنهاست. از طرف دیگر واژه
(. بنابراین انتظار داریم تکیۀ زیروبمی که باه برجساتگی در ساطن 1395 ،واژگانی است )اسالمی برِ  تکیه
گفتار اشاره دارد، در ساخت ندایی نیز مطاب  این اصال در هجاای آخار باشاد. براسااس مشااهدا   پاره

وجود تکیۀ زیروبمای در هجاای اول  ،برجستگی در ساخت ندایی نگارندگان، درک گویشوران از الگوی
 کند. کنند، تأیید نمی های پیشین ادعا می طور که پژوهش را، آن

تکیه در سااخت نادایی  وضوعزبان فارسی، مطالعا  پیشین بیشتر به م های ندایِی  در بررسی ساخت
(، 1199(، ثماره )1149) 1اا(، ها1149) 2هاای فرگوسان های ندایی در پاژوهش اند. ساخت پرداخته

( ماورد بحاث 0229( و ساادا  تهرانای )1395، 1391(، اساالمی )1359-1359وحیدیان کامیاار )
 مۀتصر قرار گرفته است.

دار دارناد و آن هام  ( با اینکه اعتقاد دارد که کلما  فارسی فقاط یاک جایگااه تکیاه1149فرگوسن )
گیرد. یکی از ایان  شود که تکیه در هجای آخر قرار نمی میمعمواًل هجای آخر است، قائل به چند استثناء 

 شود. وی در آن تکیه روی هجای اول هاهر می نظرِ  ساخت ندایی است که به ،موارد
در اکثر مواقاع تکیاۀ اسام »( معتقد است که در ساخت ندایی 199: 1359-1359وحیدیان کامیار )

لۀ ئهجایی، که در آن مسا یز همراه است. فقط اسم تکای ن شود و با آهنگ ویژه به هجای اول آن منتقل می
وی در ادامه برای تأکید بر اهمیت آهناگ، «. شود تغییر محل تکیه مطرح نیست، صرفًا با آهنگ ندایی می

شود، تفااو  باارزی دارد  زند که وقتی اسم خا  است و به حالت ندایی ادا می را مثال می« کریم»کلمۀ 
در هر دو حالات تکیاه در هجاای  ،گفتۀ وی به«. َکر هستیم»معنای  است به با زمانی که یک جملۀ خبری

گیاری نشاان  کند. این نتیجه آنها کمک می آهنگ است که به درک معنای متفاوِ   اول قرار دارد، اما تفاوِ  
کلماه  زیروبمی و ازساوی دیگار باین واژه و صاور  ه  واژگانی و تکی ه  برده ازسویی بین تکی دهد که نام می

فعل ربطی( اطاالع نادارد و در عاین  بسِت  ها )در اینجا واژه بست واژه بودِن  تکیه تفاوتی قائل نیست و از بی
پایاانی اسات. نیاز  در وجاه نادایی تکیاه« کاریم» دهد که اسم خااِ   خوبی نشان می حال توضین او به

 در یک گزارش علمی وجهی ندارد.« در اکثر مواقع»استفاده از قید 
 
1. C. A. Ferguson   2. C. T. Hodge  
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کناد.  های ندایی جایگاه تکیه تغییار نمای ( معتقد است که در ساخت99: 1395 و 1391اسالمی )
واژگاانی  برِ  ویژه برای فارسی است که همواره تکیۀ زیروبمی بر هجای تکیه-وی قائل به این مشۀصۀ زبان

تنها تفاو  بین اسم در حالت نادایی و غیرنادایی ایان اسات کاه هجاهاای » ،وی اعتقادِ  منطب  است. به
اساالمی )هماان( «. شوند تکیۀ اسم در حالت ندایی ازنظر سطن زیروبمی در سطن باالتری تولید می بی

 دهد. توضین بیشتری در این خصو  نمی

هاااا  (،1149(، فرگوساان )1149) 2هااای پاایش از اسااالمی )همااان(، ازجملااه لمبتااون پااژوهش
دلیال  ( باه0223پور ) ( و کهنموئی1199(، ثمره )1195(، توحیدی )1349(، وحیدیان کامیار )1149)

شدن تکیه، حاذف تکیاه،  عدم تمایز بین دو مفهوم انتزاعی و عینی از برجستگی، نظریاتی در باب ضعیف
ا که همانا تکیاۀ زیروبمای گفتار ر اند تا برجستگی در سطن پاره شدن تکیه مطرح کرده انتقال تکیه و افزوده

نحوی توضین دهند. این در حالی است که در ابتدای امر باید مشاۀ  شاود کاه ماراد از تکیاه  است به
کاه جایگااه تکیاۀ  کند، درحاالی گاه تغییر نمی یک از دو مفهوم فوق است. جایگاه تکیۀ واژگانی هیچ کدام

ای را در گفتاار برجساته کنایم،  اگر قرار باشد کلمهپذیر نیست.  بینی مندبودن پیش بافت دلیل به»زیروبمی 
)اساالمی، « آن هاهر خواهد شاد.  واژگانِی  برِ  این برجستگی یا همان تکیۀ زیروبمی حتمًا در هجای تکیه

کنناد و اگار  کلماه را جاذب مای صاور  ه  هاا، تکیا بست فی، برخالف واژهی(. وندهای تصر90: 1395
 ،فی باه پایاه خواهاد باود )اساالمییی روی دورترین وناد تصارای برجسته باشد، برجستگ کلمه صور 
1319.) 

تشۀیصای نتیجاه گرفتاه اسات کاه هجاای -( با طرح یک آزمون شانیداری0229سادا  تهرانی )
زبان فارسای خواساته اسات کاه باا  برجستۀ ساخت ندایی، هجای اول آن است. وی از گویشوران بومِی 

اند، هجای برجسته را تعیاین کنناد. وی در  و استنادی تولید شده گفتارهایی که در حالت ندایی شنیدن پاره
هاای اساتنادی را روی هجاای  صاور  کنندگان برجساتگِی  دهد که کلیۀ شرکت پژوهش خود گزارش می
اناد. وی در اداماه آهناگ ساه ناوع  های ندایی را روی هجای اول تشۀی  داده آخر و برجستگی ساخت

 L*+Hخود بررسی کارده و نواخات  پژوهِش  ا در چارچوب کلِی زده ر ندای عادی، خشمگین و شگفت

h L%  را برای ندای عاادی و خشامگین، و نواخاتL*+H l L% زده معرفای  را بارای نادای شاگفت
گیارد. در تحلیال ساادا  تهرانای )هماان(،  روی هجاای اول قارار مای *Lکناد کاه در آن نواخات  می

واحد دارناد کاه اگار ایان دو حالات قابال درک های ندایی عادی و خشمگین یک الگوی آهنگ  ساخت
ای داشاته باشاند.  جداگاناه این تحلیل اشکال دارد و ناگزیر آن دو حالات بایاد الگوهاای آهنگاِی  ،باشند

زیروبمی است و معنای آن ایان  ه  پس از تکی lو  hتفاو  دو الگوی باال فقط در دو نواخت  ،ازسوی دیگر
 ،صاور  شود و در آن زده تبدیل می حالت ندایی عادی به ندایی شگفتتبدیل کنیم،  lرا به  hاست که اگر 

 
1. K. S. Ann Lambton  
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ای خواهد داشت که البته در پاژوهش ماذکور ایان آزماایش انجاام نشاده  این تغییر ارزش واجی و مقوله
زیروبمی مرکب است که در آن نواخات اصالی  ه  هجای اول جایگاه تکی ،است. در تحلیل سادا  تهرانی

هاای ساادا   دهد کاه در داده بازنمایی کرده است؛ و همین امر نشان می (*L)ین صور  نواخت پای را به
معناای  *Lسااده  زیروبماِی  ه  تکیالبته پایینی دارد.  تهرانی هم هجای اول فاقد تکیه است، چون زیروبمِی 

 (.1395 ،فردی دارد که متفاو  از ساخت ندایی است )اسالمی به منحصر آهنگِی 
 تمایز بین دو مفهاوم از برجساتگی، بارای شناساایی تکیاۀ زیروبماِی  رغِم  به( 0229سادا  تهرانی )

کند؛ با اینکه وی در پژوهش خود باه دیادگاه  ساخت ندایی بر روی هجای اول هیچ استداللی مطرح نمی
( باا پرساش از 0229ساادا  تهرانای ) اسالمی دربارۀ جایگاه تکیۀ زیروبمی صریحًا اشاره کرده اسات.

هجاای ابتادایی  ،کند که در ساخت نادایی زبان برای تعیین محل تکیه، عنوان می فارسی تعدادی گویشور
 گااهِ آترین هجاست. اما واقعیت این است که موضوع تکیه بۀشای از داناش ناخود لحاظ درکی برجسته به

 موضوعی مانند تکیه برای افراد غیرمتۀص  ممکان ه  اهل زبان است، و اشراف به دانش ناخودآگاه دربار
تنهاایی  اینکاه کادام هجاا برجساته اسات، باه ه  برانگیاز، درک گویشاوران درباار نیست و در موارد مناقشه

ای مانناد خباری یاا نادایی باودن،  توانند مفاهیم مقوله تواند مالک قضاو  باشد. گویشوران تنها می نمی
گفتار را تشاۀی  دهناد و ناه جایگااه تکیاه یاا هجاای  خبری یا پرسشی بودن، عادی یا خشمگین بودِن 

شناسی هم لزوماًا  های زبان کرده این قبیل اطالعا  زبانی حتی تحصیل بودِن  دلیل ناخودآگاه دار که به تکیه
 قادر به این کار نیستند.

( مبنای بار اینکاه هماۀ گویشاوران هجاای اول را 0229ادعای سادا  تهرانی ) ،اعتقاد نگارندگان به
هاا و  جامعاۀ آمااری یاا حتای داده باودِن  تواند تصادفی و ناشی از کوچک اند، می کرده تر درک می رجستهب

دو یاا دارای هاای  خصاو  در اسام اند، به هایی که منادا واقع شده شکل اجرای آزمون بوده باشد. در اسم
روی هجاای دوم در هاا و  بیش از دو هجا، یک افزایش زیروبمی در مرز هجاای اول و دوم در دوهجاایی

پارگفتارهاای نادایی اعتباار واجای باه آن  ه  آن در هما باودِن  شود کاه ثابات ها دیده می بیش از دو هجایی
 سادا  تهرانی به این پدیده توجه نکرده است. سادا  تهرانی بازنماایی آوایاِی  ،کهقابل ذکر اینبۀشد و  می
اگر این تکیاه  ،که پیشتر گفتیم دهد که چنان نشان می L*+Hصور   زیروبمی در ساخت ندایی را به ه  تکی

شاود کاه ساطن زیروبمای در هجاای اول پاایین اسات و هماین  با هجای اول منطب  باشد، معلاوم مای
باا هجاایی  L*+Hنشان از فقدان برجساتگی در هجاای اول اسات و اگار  ،برخالف نظر او ،بودن پایین

هجاای اول منتفای اسات.  صور  بازهم برجستگِی  دیگری منطب  باشد، درآن پایانی یا هجای غیرآغازِی 
 ،برای ساخت نادایی ازساوی ساادا  تهرانای %L*+H l Lو  %L*+H l Lپیشنهاد الگوهای آهنگ 

مهم دیگر را هم نادیده گرفته است: اول اینکه مرز ساخت ندایی لزوماًا  ه  سه مسئل ،مسائل مذکور بر عالوه
شۀ ، پرسشی هم از او بکنیم، لذا بارخالف نظار او  قراردادِن توانیم در عین منادا  یعنی می ،افتان نیست
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دوم این است که ساخت ندایی معماواًل  ه  هم ختم شود. مسئل %Hساخت ندایی ممکن است به نواخت 
شود و نه نواخت مرزنما که با توجه به الگوهایی که وی ارائه کارده اسات، گاویی  به نواخت گروه ختم می
اسام مناادا  از کاه اصااًل چناین نیسات و پاس شود؛ درحاالی گفتار تمام می پاره لزومًا پس از اسم ندایی،

 سوم این است که سادا  تهرانی افازایش فرکاانس پایاه را در بۀاش آغاازیِن  وضوعگفتار ادامه دارد. م پاره
 زیروبمی نادیده گرفته است. منحنِی 

 
 واجی در نظام آهنگ زبان فارسی ۀقله: معرفی یک پدید پیش  2-1

ویاژه  (، و باه9177) 1(، باروس9174) 2هاای افارادی چاون لیبارمن رویکرد واجی به آهنگ با پژوهش
های انتزاعی در بازنماایی  ( آغاز شده است. این پژوهشگران برای اولین بار از نواخت9120) 3پیرهامبر 

 5دعناوانی اسات کاه َلاوزنای -ای یا نظریۀ خودواحاد الیه شناسِی  گفتار استفاده کردند. نظریۀ واا آهنِگ 
 ( به این رویکرد واجی داده است.9119)

آهنگی منطب  بر کادام بۀاش  عناصر آهنگی باید نشان دهیم که هریک از عناصرِ  گذارِی  در برچسب
 4نهاادگی هاایی از زنجیارۀ صادایی را بارهم عناصر آهنگی به بۀاش از زنجیرۀ صدایی است. این انطباِق 

آهناگ روی  پایاه باا عناصار واجاِی  بساامدِ  نهادگی بین مقادیرِ  در برهم گسستی ،گویند. گاهی اوقا  می
بار اشااره دارد، ولای گااهی ساطن  به بیشترین بسامد پایه روی هجاای تکیاه *H ،مثال عنواِن  دهد. به می

دارای بیشاینۀ زیروبمای اسات. ایان  *Hبر  پس یا پیش از هجای تکیه ه  تکی زیروبمی متناهر با هجای بی
یاا « دیرکارد قلاۀ هجاا»دار رخ دهد،  بسته به اینکه بیشینۀ زیروبمی در کدام سمت نواخت ستاره ،پدیده را

 نامند. می 9«قله پیش»
بست بار جایگااه  واژه شدِن  کلما  روی هجای آخر قرار دارد، و اضافه در زبان فارسی، تکیۀ واژگانِی 

رود در گاروه  کناد. بناابراین انتظاار مای نمایبست تکیه را جذب  تکیه در آن کلمه تأثیری ندارد. یعنی واژه
، قارار گیارد. اماا بررسای منحنای یااتکیه برروی هجای اول، یعنی « تاب/تاپ + کسرۀ اضافه» بسِت  واژه

آوایای  بست قرار دارد. این رویادادِ  واژه گروهِ  دهد که بیشینۀ زیروبمی در هجای آخرِ  فرکانس پایه نشان می
 حرکاِت  مسایرِ  خوانند و عاملی تولیدی است که سارعت حنجاره را بارای تغییارِ  می« دیرکرد قلۀ هجا»را 

گفتار  ایان پدیاده را بارای پااره 1(. شاکل 1312زاده،  خان و ابوالحسنی جن کند )بی نواخت محدود می
« /ترپ  »دهد. شایان ذکر است در  نشان می« َعلیترب  /ترپ  گروه اسامی و  ه  هست« ترب/ترپ»، «َعلیترب 
 ه  تکیا ،گفتار نشاِن  (، در تولید بی1395و  1391 ،گریزی )اسالمی وابسته است و برابر اصل هسته« َعلی»

 ،همین دلیال گیرد و به قرار می«( علی»در  /li-/نحوی )در اینجا هجای  ه  گروه نحوی روی دورترین وابست
 
1. M. Liberman  2. G. Bruce  3. J. B. Pierrehumbert   
4. D. R. Ladd  5. Alignment  6. early peak   
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هجاا باه  ه  دیرکرد قل ه  پدید زاده )همان( در تبیین خان و ابوالحسنی جن شود. بی خنثی می« ترب/ترپ» ه  تکی
 اند. هسته توجه نکرده ه  تکی شدِن  خنثی
 

 
 /tâb/tâp-e aliگفتار / منحنی فرکانس پایه برای پاره .1شکل 

 (1331زاده،  خان و ابوالحسنی جن )بی 

 
وضوح پایش از نواخات بااالی هجاای  شود که بیشینۀ زیروبمی به قله به وضعیتی اطالق می اما پیش

های دیگار  دهد. در زبان فارسی تا به امروز چنین وضعیتی گزارش نشده است، اما در زبان رخ میدار  تکیه
قلاه  ( پدیدۀ پیش0212) 3و هرینگتون 1( و راتکه1199) 2ازجمله زبان آلمانی، پژوهشگرانی چون کوهِلر

گفتاار  را بارای تکیاۀ زیروبماِی پااره *H+!H( برچساب 0222و همکاران ) 5اند. باومان را گزارش کرده
 اند. در زبان آلمانی پیشنهاد داده 0شکل 
 

 
 کردم[ ]فکرش را می Hab’ ich mir schon geDACHTگفتار  الگوی آهنگ پاره  .2شکل 

 (2111)باومان و همکاران،  

 
 روش پژوهش  3

زبان فارسی در یک محیط آزمایشگاهی تولیاد  بومِی  گویشورِ  های پژوهش حاضر را سه مرد و سه زِن  داده
اسام  20ایام. گویشاوران  ها را با رعایت کامل شرایط تهیۀ دادگان گفتااری انجاام داده اند. ضبط داده کرده

باار  صاور  نادایی و یاک بار باه گفتارهای گوناگون، یک ( را در پاره1فارسی یک تا چهارهجایی )جدول 

 
1. K. J. Kohler  2. T. Rathcke  
3. J. Harrington  4. S. M. Baumann  
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زیروبمای  اثارا  همۀاوانی در منحناِی  برای پیشگیری از انقطاع و کاهِش اند.  صور  استنادی خوانده به
ایام. یاافتن  هاای رساا انتۀااب کارده های دو تا چهارهجایی را از حیث ساخت زنجیری از همۀوان اسم
الگوی آهنگ و ارائاۀ تأییادی  منظور بررسی کیفِی  هجایی با ویژگی باال ناممکن بود و تنها به های یک اسم

هاای  ایام. اعتباار فرضایه هجاایی اساتفاده کارده هاای یاک های این پژوهش از داده ت یافتهدیگر بر صح
هاای نادایی  خودمان را با طرح چهار آزمون درکی به دو روش سنجیدیم: در روش اول، هجاهای سااخت

هاای دوهجاایی تقطیاع و جاایگزین کاردیم و ساپس گفتاار  را با مقادیر جفت غیرندایی در تمامی کلماه
سااخت نادایی در ساه  F0ه را در معرض قضاو  اهل زبان قرار دادیم؛ در روش دوم در منحنای سنتزشد

گام انجام دادیم و قضااو   به بۀش یعنی پیش از قله، محل قله و پس از قله در ساخت ندایی تغییرا  گام
 بررساِی  درصاددِ کلی، با تغییر پارامتری کاه  طور های درکی، به اهل زبان در هر مرحله پرسیدیم. در آزمون

کنایم و درک آن را  گفتار جدیدی تولید می سایر پارامترها، پاره داشتِن  تأثیر و اهمیت آن هستیم، و ثابت نگاه
 سنجیم. از سوی گویشوران می

هاا را  تحلیال آزمایشاگاهی داده و زنی آنهاا گفتارها به واژه، هجا و واا، برچسب ها، تقطیع پاره ضبط داده
هاای  ایام. آزماون انجاام داده )0212، 3و وینیناک 1)بوورسما 2افزار ِپرا  استفاده از نرم صور  دستی و با به

 ایم. گفتارهای مورد نظر با استفاده از همین ابزار طراحی و اجرا کرده درکی را نیز با ایجاد تغییر در پاره

 
 یک تا چاارهجایی های انتخابِی  فارست اسم. 1جدول 

 هجایی یک چاارهجایی هجایی سه دوهجایی
 یا ؤر

 الله 
 رایان 

 مینا
 مریم 

 نریمان 
 مانیا 
 آریا 

 آالله 
 آرین

 امیرعلی 
 نریمانی 
 ایمانیان 
 رویانیان 
 امیرانی 

 گیو
 ناز
 راد
 ُرز
 راز

 
 تحلیل بحث و   4

طاور  منحنی فرکانس پایه در ساخت ندایی نسبت به سااخت اساتنادی در ساطحی بااالتر قارار دارد. باه
کنناد  درصد زیرتر از ساخت استنادی تولید می 20زبان ساخت ندایی را تقریبًا  گویشوران فارسی ،متوسط

ثانیاه پایش از پایاان آن  04/0ثانیه پس از شروع کلماه و  04/0ها را  داده ه  (. مقادیر فرکانس پای2)جدول 
 ها بود. س پایه در مرز کلمهمقادیر فرکان تغییراِ   ِی ناپذیر بینی ایم و دلیل آن پیش استۀراا کرده

 
1. Praat.6.0.23  2. P. Boersma  3. D. Weenink   
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 درصد افزایش فرکانس پایۀ ساخت ندایی نسبت به ساخت استنادی برحسب جنسیت گویشور .2جدول 

 درصد افزایش  تعداد هجا جنسیت
F 

 )زن(
2 81% 
1 02% 
5 81% 

 %81 میانگین
M 

 مرد()
2 81% 

1 02% 
5 00% 

 %08 میانگین

 %02 میانگین کل
 

براینکه در ساخت ندایی، منحنی فرکاانس پایاه در ساطحی بااالتر قارار دارد، تغییارا  آن نیاز عالوه 
ندایی تقریباًا در ساطحی بااال  گفتارِ  چشمگیرتر است. به این صور  که فرکانس پایه در ابتدا و انتهای پاره

(Hاست و در این فاصله با شیب تندی به بیشینۀ خود می )  اساتنادی، ایان منحنای رسد. ولی در ساخت
واژگانی، با تغییر شیب نزولی به صاعودی باه بیشاینۀ  برِ  و در هجای تکیه ردطور کلی روند آرام نزولی دا به

برچساب  ،کناد. در ایان شاکل های این دو ساخت کمک می تفاو  به درک بهترِ  1رسد. شکل  خود می
 گفتاار اساتنادی در زیار منحنای قارار  ارهندایی در باالی منحنی، و برچساب پا گفتارِ  پاره ساخت زنجیرِی 

 دارد.
 

 
 ندایی در دو حالت /râyân/گفتار دوهجایی  منحنی فرکانس پایۀ پاره  .3شکل 

 (VOC( و استنادی )CF)-  گویشور زنF2 
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فرکانس پایۀ ساخت ندایی در مرز هجا سطن زیروبمای بااالتری دارد  بینیم که منحنِی  می 3در شکل 
شاایان توجاه، کاه در  ه  شاود. نکتا رسد و پاس از آن نزولای مای که در ابتدای هجای دوم به اوا خود می

سطن زیروبمای که بینیم، این است  نیز می 3های پیشین نادیده گرفته شده است و آن را در شکل  پژوهش
 ،دهاد الت ندایی بیشتر از هجای متناهر آن در حالت استنادی اسات کاه نشاان مایدر هجای دوم در ح

دانیم کاه در  تکیه نشده است و از سوی دیگر می هجای دوم در حالت ندایی بی ،برخالف باورهای پیشین
این دو منحنی در افزایش فرکاانس پایاه پایش از  ه  دار است. تفاو  دوگان صور  استنادی هجای دوم تکیه

کنیم و همچنین افزایش فرکاانس پایاه در پایاان  یاد می« قله پیش»بر است که ما از آن با عنوان  هجای تکیه
طوری کاه  تر است، به نامیم. تغییرا  فرکانس پایه پس از قله مالیم ساخت ندایی که آن را نواخت گروه می

پایاانی را در تماامی  منحناِی  مثباِت  ایان تغییارا  مواجاه هساتیم. ایان شایِب  در هجای آخر باا کمیناۀ
 بینیم. گفتارهای ندایِی دو، سه و چهارهجایی می پاره

پایاۀ سااخت نادایی باا صاور  اساتنادی  بنابر آنچه تاکنون گفتیم، بیشترین اختالف فرکاانِس 
هاا نیاز نشاان  داده F0 اسات. الگاوی کلای منحنای F0مربوط به هجای دوم یعنی محل وقوع قلۀ 

منحنای  ،دهاد. از طارف دیگار های مورد بررسی رخ مای داده دهد که قله همواره در هجای دوِم  می
تر در محدودۀ نواخت باالی صدای گویشور بااقی  فرکانس پایه، همواره پس از قله، با یک گام پایین

وجود قله در هجاای دوم نشاانگر شدن به تکیۀ زیروبمی روی هجای آخر،  ماند. بنابراین با قائل می
 قله است. پدیدۀ پیش

2گاذاری  در چارچوب برچسب
PToBI قلاه را باا  ( بارای سااخت نادایی، پایش0229 ،)اساالمی

هاای  دهیم. تکیاه نشان می (*X)زیروبمی  ه  تکی و نواخت هجای آخر را با نشانۀ آهنگِی  (H)نواخت باال 
 شاوند. تفااو  ساطن زیروبماِی  Xتوانناد جاایگزین  میمعنای بافتی  باتوجه به *L+Hیا  *Hزیروبمی 

قلاه را  پایش ،هماین دلیال زیروبمی در ساخت ندایی، حکایت از پدیدۀ گام باال دارد و باه ه  قله با تکی پیش
گفتاار  های نادایی پاس از اسام مناادا، پااره دهیم. شایان ذکر است که در ساخت نشان می H^صور   به

کاالم، نواخات بااالیی اسات کاه بعاد از تکیاۀ زیروبمای در  ار یا منعقدنشدِن ادامه دارد. نشانۀ ادامۀ گفت
دهایم. اسامی کاه مناادا  نشان مای -Hهای ندایی شاهد هستیم و این وضعیت را با نواخت گروه  ساخت

حسااب بیایاد کاه در آن  تنهایی یک واحد آهناگ باه گفتار مستقل باشد و به تواند پاره واقع شده است، می
و هام نواخات  (%H)تواناد نواخات بااال  شود که هم می ر به یک نواخت مرزنما ختم میناگزی ،صور 

شدن به تکیۀ زیروبمی روی هجای آخر، برای سااخت نادایی  باشد. بنابراین با قائل (%L)مرزنمای پایین 
کنایم. معماواًل پاس از اسام  را پیشنهاد می H+X* H-(H%)^یا  H+X* H-(L%)^برچسب واجی 

بااال  ینواخات مرزنماا ،همین دلیل جریان دارد و پایان اسم منادا پایان واحد آهنگ نیست و بهمنادا گفتار 

 
1. Persian tones and break indices 
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 های ندایی در زبان فارسی آهنگ ساخت 

 

 

تاوانیم  می H+X* H-(L%/H%)^صور   آهنگی به ایم. ساخت ندایی را ازنظرِ  را داخل پرانتز قرار داده
 .دهیم این فرضیا  را با طرح چهار آزمون درکی نشان می خالصه کنیم. در بۀش بعد، درستِی 

 
 های درکی آزمون  5

کننادگان پاس  شود. شارکت گنندگان نشان داده می به شرکت 5ای مشابه شکل  های درکی، پنجره در آزمون
کنناد و ساپس بساته باه  شده را انتۀااب مای داده سنتزشده یکی از دو مقولۀ نمایش گفتارِ  از شنیدن هر پاره

 دهند. یک امتیاز )ندایی/غیرندایی یا طبیعی/غیرطبیعی( از یک تا پنج به آن اختصا  می آزموِن 
 

 
 1نمایی از پنجرۀ آزمون درکی شمارۀ   .4شکل 

 
هجاای اول/دوم سااخت نادایی باا جفات  ۀ: جایگزینی فرکانس پای1آزمون درکی شماره   5-1

 غیرندایی آن در کلما  دوهجایی
 ۀای تولیاد کاردیم کاه در یکای مقاادیر فرکاانس پایا سنتزشاده گفتارهای دوهجایِی  جفت پاره ،در این آزمون

هجای دوم ساخت ندایی با مقادیر فرکانس پایۀ ساخت استنادی، و در دیگاری مقاادیر فرکاانس پایاۀ هجاای 
 گفتاارِ  در هار پااره ،ساخت اساتنادی جاایگزین شادند. باه ایان ترتیاب اول ساخت ندایی با مقادیر متناهرِ 

یدشده، فرکانس پایۀ ساخت ندایی در یک هجا بادون هایچ تغییاری حفاظ شاده، و در هجاای دیگار باا تول
گفتار تولیدشده برابر باا دیارش  کل پاره همان کلمه جایگزین شده است. دیرِش  فرکانس پایۀ ساخت استنادِی 

مقاادیر فرکاانس پایاه، دیارش آن  کاردِن  ندایی طبیعی است. به این صور  که قبل از جایگزین گفتارِ  پاره کِل 
 همان هجاا در سااخت نادایِی  دیرِش  مقدارِ  تا به بدالزم افزایش یا کاهش یا هجا از ساخت استنادی به نسبِت 

یک از دو هجاای  پاسخ به این پرسش بود که الگوی فرکانس پایۀ کدام ،مورد نظر برسد. هدف از این آزمایش
خواساتیم  بیاان دیگار، مای تری دارد. باه بودن نقش مهم ان از نداییساخت ندایی در درک گویشور اول و آخرِ 

 بودن را در خود دارد. پایه در ساخت ندایی، کیفیت ندایی فرکانِس  بدانیم کدام بۀش از منحنِی 
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های ندایی در زبان فارسی آهنگ ساخت  

 

-اساتنادی، اساتنادی-گفتاار جدیاد )نادایی دوهجایی ندایی/استنادی دو پااره گفتارِ  از هر جفت پاره
گفتاار نادایی  )پنج اسم دوهجایی، شاش گویشاور( پااره 0(×9×4=)92این تعداد ندایی( تولید شد. بنابر

 4رسااندیم. شاکل  dB92سازی کردیم و به مقدار  گفتارها را نیز نرمال سنتز شد. دامنۀ صدای تمامی پاره
 دهد. گفتارهای تولیدشده را نشان می ای از پاره )الف تا پ( منحنی فرکانس پایۀ نمونه

 

 
 )الف(

 
 )ب(

 
 )پ(

 
) ( 

)ب( ساخت  : )الف( ساخت ندایی طبیعی،1 ۀدر آزمون درکی شمار  F2/ گویشور زن lâleگفتار / سنتز پاره  .5شکل 
 ندایی-گفتار سنتز شدۀ استنادی استنادی، ) ( پاره-گفتار سنتز شدۀ ندایی استنادی طبیعی، )پ( پاره

 
 نحوۀ انجام آزمون  5-1-1

شاد. در طاول  صور  تصادفی برای گویشاور پۀاش  گفتاِر تولیدشده به پاره 90 ،هنگام اجرای این آزمون
عاالوه، بارای  دو بار پۀش کردیم. اما زمان تکارار نیاز کااماًل تصاادفی اسات. باه را گفتار هر پاره ،آزمون

 نادایِی  گفتاارِ  پااره 4کاراناه،  هاای محافظاه ناشی از شرایط آزمایش یا پاساخ اثرا  احتمالِی  درنظرگرفتِن 
ایم. بنابراین هر گویشاور در طاول  استنادی طبیعی را نیز در میان مواد آزمون گنجانده گفتارِ  پاره 4طبیعی و 

گفتاار، گویشاور بایاد از میاان دو  گفتار گوش کند. پس از شنیدن هار پااره پاره 950دقت به  آزمون باید به
را انتۀاب کند و براسااس ایان  موجود در صفحۀ نمایش یکی« حالت استنادی»و « حالت ندایی»گزینۀ 

و بهتارین امتیااز  9ترین امتیاز عدد  شده بدهد. پایین شنیده گفتارِ  را به پاره 4تا  9 انتۀاب یکی از پنج امتیازِ 
بادین  ،انتۀااب شاود 4گفتار، صور  استنادی با امتیاز  اگر با شنیدن یک پاره ،است. بدین ترتیب 4عدد 

 گفتار صددرصد صور  استنادی است. ن پارهشنونده ای معنی است که ازنظرِ 
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 های ندایی در زبان فارسی آهنگ ساخت 

 

 

شناس بودند در این آزمون شارکت کردناد. گویشاوران  دو گویشور، یک مرد و یک زن، که هردو زبان
 سال داشتند. 32زبان و ساکن تهران بودند و هر دو  هردو فارسی

 
 نتایج آزمون  5-1-2

سااخت نادایی در هجاای دوم و  درصاد سانتزهای حااوی زیروبماِی  17کننادگان  در این آزمون شرکت
درصاد سانتزهای  11تشاۀی  دادناد، و  11/5صور  استنادی در هجای اول را حالت ندایی با امتیاز 

 01/5حاوی ساخت ندایی در هجای اول و صور  استنادی در هجای دوم را صور  استنادی باا امتیااز 
و صاور  اساتنادی را از ساوی های هریاک از دو مقولاۀ نادایی  تعداد انتۀاب 9تشۀی  دادند. شکل 

گفتارهای طبیعای  بینیم، یکی از پاره می 9طور که در شکل  دهد. همان این آزمون نشان می کنندگاِن  شرکت
اشتباه ندایی انتۀاب شده است. این بادین دلیال اسات کاه هنگاام  بار به نۀوردۀ استنادی نیز یک و دست

عاالوه  توانساتند آن را تغییار دهناد. باه گزیناه نمایکنندگان پاس از انتۀااب یاک  اجرای آزمون، شرکت
( حااکی از 29/5و  42/5ترتیاب  نادایی و صاور  اساتنادی اولیاه )باه گفتارهای طبیعاِی  امتیازهای پاره

 امتیازهای این آزمون است. بودِن  کارانه محافظه
 

 
به سنتز  CF-VOC) 1شمارۀ های ندایی/استنادی در آزمون  کنندگان به مقوله های شرکت تعداد پاسخ .6شکل 

 استنادی داللت دارد(-به سنتزهای ندایی VOC-CFندایی و -استنادی

 
مقاادیر  گفتار طبیعی دارد. میانگیِن  سنتزشده تفاو  آشکاری با پاره گفتارِ  الزم به یادآوری است که پاره

گفتارهای طبیعای  پاره کند. گویشوران مقولۀ کنندگان نیز این موضوع را تأیید می مد  زمان واکنش شرکت
باودن  دهد که درک گویشوران از مقولاۀ نادایی اند. این آزمون نشان می را با اطمینان بیشتری تشۀی  داده

 هاای آوایاِی  عبار  دیگر، وابسته بیشتر وابسته به الگوی فرکانس پایه در هجای آخر است تا هجای اول. به
 بودن بیشتر در هجای آخر متمرکز است. ندایی

CF VOC CF VOC CF VOC

CF-VOC VOC-CF Unmanipulated

Total 4 116 119 1 19 21
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های ندایی در زبان فارسی آهنگ ساخت  

 

 گام فرکانس پایۀ ساخت ندایی در هجای اول به : افزایش گام2شماره  آزمون درکِی   5-2
شاده از ساوی  / خوانادهʔamiraliپاایین هجاای اول، در سااخت نادایِی / نواخِت  اهمیِت  بررسِی  منظورِ  به

افزایش دادیم و های منظم تا مقدار فرکانس پایه در قله  تدریج و با گام آغازین را به L، نواخت Fe1گویشور زن 
 7هرتز بوده است. در شاکل  79/97جدید تولید کردیم. مقدار گام در هر مرحله  گفتارِ  چهار پاره ،بدین ترتیب

 ایم. چین نشان داده ای را با خط طبیعی را با خط پیوسته و تغییرا  مرحله منحنی ساخت ندایِی 
 

 

 ها نمایندۀ بخش تغییریافته در هریک چین آغازین در ساخت ندایی: خط نواخِت  گاِم  به افزایش گام  .7شکل 
 گفتارهای سنتزشده هستند از پاره 

 
 نحوۀ انجام آزمون  5-2-1

صور  تصاادفی بارای گویشاوران  ندایی طبیعی به گفتارِ  گفتاِر سنتزشده و پاره پاره 5 ،هنگام اجرای این آزمون
بار تکرار شد. اما زمان تکرار نیز کاماًل تصادفی است. بنابراین هار  1 گفتار هر پاره ،پۀش شد. در طول آزمون

هر اسم منادا، گویشور بایاد  کرد. پس از شنیدِن  گفتار گوش می پاره 94دقت به  گویشور در طول آزمون باید به
متیاز کرد و همچنین ا موجود در صفحۀ نمایش یکی را انتۀاب می« غیرطبیعی»و « طبیعی»از میان دو گزینۀ 

و بهترین امتیااز  9ترین امتیاز عدد  داد. پایین مشۀ  می 4تا  9یکی از اعداد  آن صدا را با انتۀاِب  بودِن  ندایی
را انتۀااب کناد،  5گفتار، گزینۀ طبیعای باا امتیااز  اگر گویشور با شنیدن یک پاره ،است. بدین ترتیب 4عدد 

 درصد ندایی است. 20طبیعی و گفتار  بدین معنی است که مثاًل ازنظر او این پاره
کارده،  هاا پاساخ دادناد. گویشاوران همگای تحصایل پنج گویشور، ساه مارد و دو زن، باه پرساش

عالوه همگای  ( بودند. به31سال )با میانگین سنی  34تا  05زبان، ساکن تهران و در محدودۀ سنی  فارسی
خاود باا  مقادماتی در دوران تحصایِل  درس آواشناساِی  واسطۀ گذراندِن  شناسی بودند و به دانشجوی زبان

 مفاهیم اولیۀ آواشناسی آشنایی داشتند.
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 نتایج آزمون  5-2-2
اساات کااه نشااان از  07/5طبیعاای  گفتااارِ  کنناادگان بااه پاااره شاارکت« بااودن ناادایی»میااانگین امتیاااز 

 گفتاارِ  باا پاارهداری  تمامی امتیازها دارد. امتیاز سایر سنتزهای این آزمون تفاو  معنای بودِن  کارانه محافظه
باودن،  این آزماون در طبیعای یاا غیرطبیعای کنندگاِن  تشۀی  شرکت ،طبیعی ندارد. ازطرف دیگر ندایِی 

 چندان قابل اعتماد نیست.
هجای آغاازین در سااخت نادایی تاأثیر  دهد که نواخت پاییِن  این آزمون نشان می میانگین امتیازاِ  

منطب  اسات کاه  1ندارد. نتایج این آزمون کاماًل بر نتایج آزمون شمارۀ بودن  بر مقولۀ ندایی ای کننده تعیین
تنهاایی  در آن ادعا کردیم که درک گویشوران از مقولۀ ندایی در هجای پایانی متمرکز است و هجای اول باه

کند. از آنجا که تکیۀ زیروبمای در خادمت انتقاال معاانی فراواژگاانی  در درک گویشوران نقش بازی نمی
ایان  ،داند. ازسوی دیگار وجود تکیۀ زیروبمی در هجای اول را مردود می 0و  1نتایج آزمون شمارۀ است، 

 (0229)در تحلیال ساادا  تهرانای  L*+Hزیروبمای مرکاب  ه  آزمون دلیل محکمی در رد حضور تکی
با هجاای اول منطبا  اسات؛ در ایان آزماون دیادیم کاه تغییار ساطن  (*L)اصلی  ه  است که در آن تکی

 ،بارخالف نظار ساادا  تهرانای ،همین دلیل شود و به وبمی در هجای اول موجب درک متفاو  نمیزیر
 ارزش واجی ندارد و سطن پایین در آغاز منحنی فقط یک رخداد آوایی است.

 

 
 گفتار طبیعی )شمارۀ صفر( و سنتزهای گنندگان به پاره میانگین امتیاز ندایی شرکت  .8شکل 

 2در آزمون شمارۀ  4تا  1شمارۀ 

 
 های منظم جایی قلۀ فرکانس پایه در محور زمان با گام : جابه3شماره  آزمون درکِی   5-3

گاام  باه در این آزمون قلۀ منحنی زیروبمی را در فاصلۀ مرز هجای اول و دوم تا انتهاای هجاای ساوم گاام
هجای دوم رخ داده است. باا طراحای /، قله در انتهای ʔamiraliایم. در منحنی طبیعی اسم / جا کرده هجاب

قصد داشتیم اواًل تأثیر محل قله درون هجای دوم، و ثانیًا امکان رخداد قلاه در هجاای بعاد از  ،این آزمون

0 1 2 3 4

Goodness 4.07 4.07 4.07 4.00 4.07

1

2

3

4

5



16 
  6911، بهار و تابستان 61/6شناسی،  زبان و زبان

 
های ندایی در زبان فارسی آهنگ ساخت  

 

 ه  گفتاار سنتزشاد دهاد. در پااره های این آزمون را در هر مرحله نشاان مای گام 1آن را بررسی کنیم. شکل 
هاای  نتقل شده اسات. ساپس در طاول واکاۀ هجاای دوم باا گاامقله به مرز هجای اول و دوم م 4شمارۀ 

جایی قلاه  نیز با جابه 92تا  2گفتارهای  اند. پاره تولید شده 7و  9گفتارهای  جا شده و پاره ثانیه جابه میلی22
 اند. دست آمده ثانیه به میلی 17های  در طول واکۀ هجای سوم با گام

 

 
 ها نمایندۀ بخش تغییریافته  چین فرکانس پایه در محور زمان: خطگام قلۀ  به جایی گام جابه  .3شکل 

 گفتارهای سنتزشده هستند در هریک از پاره

 
 نحوۀ انجام آزمون  5-3-2

صاور  تصاادفی  طبیعای را باه نادایِی  گفتارِ  گفتاِر سنتزشده و یک پاره هنگام اجرای این آزمون، هفت پاره
اماا زماان تکارار کااماًل  ،گفتار را سه بار تکارار کاردیم هر پارهبرای گویشور پۀش کردیم. در طول آزمون 

کارد. پاس از  گفتاار گاوش مای پااره 27دقت باه  تصادفی بود. بنابراین هر گویشور در طول آزمون باید به
موجود در صفحۀ نماایش یکای « غیرطبیعی»و « طبیعی»شنیدن هر صدا، گویشور باید از میان دو گزینۀ 

د. اجارای ایان ناتعیاین ک 4تا  9آن را با انتۀاب یکی از اعداد  بودِن  چنین امتیاز نداییرا انتۀاب کند و هم
 است. 2آزمون شبیه به آزمون شمارۀ 

کارده،  هاا پاساخ دادناد. گویشاوران همگای تحصایل چهار گویشور، دو مارد و دو زن، باه پرساش
 ،عاالوه ( بودناد. باه31ساال )باا میاانگین سانی  34تا  09زبان، ساکن تهران و در محدودۀ سنی  فارسی

مقادماتی در دوران تحصایل  واسطۀ گذرانادن درس آواشناساِی  شناسی بودند و به همگی دانشجوی زبان
 خود با مفاهیم اولیۀ آواشناسی آشنایی داشتند.
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 های ندایی در زبان فارسی آهنگ ساخت 

 

 

 نتایج آزمون  5-3-3
 اسات 24/5گفتاار طبیعای  کننادگان باه پااره شارکت« باودن ندایی»میانگین امتیاز  ،در این آزمون

 7، 9، 4امتیازها دارد. امتیاز سنتزهای  تمامِی  بودِن  کارانه نشان از محافظه 2و همچون آزمون شمارۀ 
گفتار طبیعی اسات. در ایان سانتزها  پاره و نزدیک به امتیازِ  5، همگی بیش از 90، مطاب  شکل 2و 

جاا شاده اسات. اماا امتیااز  ساوم جاباهقلۀ فرکانس پایه در طول هجای دوم تا ابتدای واکۀ هجاای 
 یابد. تدریج و با پیشرفت قله در هجای سوم کاهش می به 92و  99، 90، 1گفتارهای  پاره

 

 
 گفتار طبیعی )شمارۀ صفر( و سنتزهای نندگان به پارهک میانگین امتیاز ندایی شرکت  .11شکل 

 3در آزمون شمارۀ  12تا  5شمارۀ 
 

نماودار  11کنند. شکل  تدریج غیرطبیعی درک می شنوندگان گفتار را به ،سومبا پیشرفت قله در هجای 
ازساوی « غیرطبیعای»هاای گزیناۀ  در مقابال تعاداد انتۀااب« طبیعی»های گزینۀ  تعداد انتۀاب اِی  میله

ایان نماودار قارار دارد و قلاۀ  طبیعای تقریباًا در وساط گفتارِ  گفتار است. پاره گان برای هر پاره کنند شرکت
معنای  باه ،زیروبمی در آن تقریبًا در انتهای هجای دوم قارار دارد. حرکات از ایان نقطاه باه سامت چا 

جاایی  معنای جاباه جایی تدریجی به سمت مرز هجای اول و دوم، و حرکات باه سامت راسات باه جابه
 تدریجی به سمت هجای سوم است.

باودن نشاان از  ش تادریجی طبیعایپایانی بودن و کااه-بودن نشان از تکیه در این آزمون، درک ندایی
 باودِن  زیروبمای در القاای نادایی ه  قله و برخورداری آن از جایگاه واجی و ترکیب آن با تکی پیش معنادارِی 

سااخت نادایی در طاول هجاای دوم  این آزمون این است که بیشینۀ زیروبمِی  ۀگفتار دارد. نتیجۀ ثانوی پاره
 دهد. هجای بعد رخ نمیگاه در  جا شود، اما هیچ ممکن است جابه
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Goodness 4.00 4.25 4.33 4.25 4.08 3.92 3.58 3.25 2.83
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های ندایی در زبان فارسی آهنگ ساخت  

 

 
 گفتار طبیعی  برای پاره« غیرطبیعی»در مقابل تعداد انتخاب گزینۀ « طبیعی»تعداد انتخاب گزینۀ   .11شکل 

 3در آزمون شمارۀ  12تا  5)شمارۀ صفر( و سنتزهای شمارۀ 

 گام فرکانس پایه در هجای آخر به : افزایش و کاهش گام4شماره  آزمون درکِی   5-4
مقدار اولیۀ ساخت نادایی  هرتز نسبت به ±50فرکانس پایۀ هجای آخر را در بازۀ  5شمارۀ  آزمون درکِی در 

ایم. تغییرا  خاارا از ایان باازه را باه ایان دلیال کاه در آن  هرتز کاهش و افزایش داده 90های  با طول گام
بررسای درساتی  ،نرفت در آزماون لحااظ نکاردیم. هادف از ایان آزماو آشکارا ساخت ندایی ازبین می

گفتارهاای  مراحل سانتز پااره 92قله بوده است. شکل  تر از پیش در هجای آخر با یک گام پایین Hنواخت 
 دهد. این آزمون را نشان می

 

 
یافته در  چین گام فرکانس پایه در هجای آخر: خط به کاهش و افزایش گام  .12شکل   ها نمایندۀ بخش تغییر

 سنتزشده هستندگفتارهای  هریک از پاره

 نحوۀ انجام آزمون  5-4-1
صاور  تصاادفی بارای  طبیعای باه گفتاار نادایِی  گفتااِر سنتزشاده و پااره پااره 2هنگام اجرای این آزمون 

5 6 7 0 8 9 10 11 12

Natural 12 12 11 12 11 11 7 7 5

Unnatural 0 0 1 0 1 1 5 5 7
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 های ندایی در زبان فارسی آهنگ ساخت 

 

 

بار تکرار شد، اما زمان تکرار کااماًل تصاادفی باود.  1گفتار  هر پاره ،گویشوران پۀش شد. در طول آزمون
کرد. پاس از شانیدن هار صادا،  گفتار گوش می پاره 27دقت به  باید بهبنابراین هر گویشور در طول آزمون 

موجاود در صافحۀ نماایش یکای را انتۀااب « غیرطبیعای»و « طبیعی»گویشوران باید از میان دو گزینۀ 
کردناد. اجارای ایان  تعیین می 4تا  9آن را با انتۀاب یکی از اعداد  بودِن  کردند و همچنین میزان ندایی می

 است. 1و  2شبیه به آزمون شمارۀ  آزمون کامالً 
زباان،  کرده، فارسای ها پاسخ دادند. گویشوران همگی تحصیل پنج گویشور، سه مرد و دو زن، به پرسش

عاالوه دو تان از آنهاا  ( بودناد. باه01ساال )باا میاانگین سانی  34تاا  09ساکن تهران و در محدودۀ سانی 
 واساطۀ گذرانادن درس آواشناساِی  بودناد و همگای باه شناسی التحصیل و سه تن دیگر دانشجوی زبان فارغ

 آزمایشگاهی در دوران تحصیل خود با مفاهیم اولیۀ آواشناسی آشنایی داشتند. مقدماتی یا آواشناسِی 
 

 نتایج آزمون  5-4-2
اسات و همچاون  91/5گفتاار طبیعای کنندگان باه پااره شرکت« بودن ندایی»در این آزمون میانگین امتیاز 

 ±90معنای  که به 97و  99تمامی امتیازها دارد. امتیاز سنتزهای  بودِن  کارانه نشان از محافظه 2آزمون شمارۀ 
گفتار طبیعی اسات. اماا باا کااهش و  هرتز تغییر فرکانس پایه در هجای آخر است، دقیقًا برابر با امتیاز پاره

 گیرد. الشعاع قرار می بودن تحت ندایی ریج ویژگِی تد ، به91هرتز، مطاب  شکل  90بیش از  افزایِش 
 

 
 گفتار طبیعی )شمارۀ صفر( و سنتزهای  گنندگان به پاره میانگین امتیاز ندایی شرکت  .13شکل 

 4در آزمون شمارۀ  21تا  13شمارۀ 

 
کنندۀ این موضوع است که کاهش و افزایش فرکانس پایه در هجای آخار منجار باه  نیز تأیید 15شکل 
در « طبیعای»هاای گزیناۀ  ای تعاداد انتۀااب نمودار میله 15شود. شکل  گفتار ندایی می شدِن  غیرطبیعی
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شده اسات.  گفتار شنیده گان برای هر پاره کنند ازسوی شرکت« غیرطبیعی»های گزینۀ  مقابل تعداد انتۀاب
معنای کااهش  اولیه در وسط نمودار قرار دارد. حرکت از وسط نمودار به سمت چا  باه گفتار طبیعِی  پاره

 معنی افزایش تدریجی فرکانس پایه در هجای آخر است. تدریجی و حرکت به سمت راست به
 

 
 گفتار طبیعی برای پاره« غیرطبیعی»در مقابل تعداد انتخاب گزینۀ « طبیعی»تعداد انتخاب گزینۀ   .14شکل 

 4در آزمون شمارۀ  21تا  13)شمارۀ صفر( و سنتزهای شمارۀ 

 گیری نتیجه  6
بازنمایی ساخت واجی و الگوی آهنگ ساخت ندایی در زبان فارسای  ،ترین دستاورد پژوهش حاضر مهم

 ه  ایام. در مقدما عنوان یک ویژگی واجی در زبان برای اولین باار معرفای کارده قله را به است که در آن پیش
آغاازی باودن اسام موجاب  های پیشین، اواًل ِصرف تکیه برخالف گزارش ،حاضر نشان دادیم کهپژوهش 

آغاازی  طور مشۀ  یک گویشاور زباان انگلیسای تکیاه شود و ما اسمی را که مثاًل به شدن آن نمی ندایی
 ه  تکیااگر اسمی را در حالات نادایی باا تأکیاد ویاژه ) ،کنیم. ازسوی دیگر کند، ندایی درک نمی تولید می

حاال درک  دار و هجای آغازی مشۀصًا فاقد تکیه است و درعاین تأکیدی( تولید کنیم، هجای پایانی تکیه
ساوم باه  ه  کند. نکتا تغییر جایگاه تکیه در حالت ندایی حکایت می اعتباربودِن  ما هم ندایی است که از بی

تغییار جایگااه تکیاه در ایجااد اثرباودن  شود که خود گواهی روشن بر بی هجایی مربوط می های یک اسم
 عاین هجایی موضوع تغییر جایگاه تکیه مطرح نیست و ماا در های یک حالت ندایی است؛ چراکه در اسم

در پژوهش حاضر تالش کاردیم باه  ،کنیم. درنتیجه صور  ندایی تولید می هجایی را هم به حال اسم یک
گفتاار  جاب درک نادایی ماا از یاک پاارهآهنگای مو این پرسش اساسی پاسخ دهیم که ترکیب چه عناصرِ 

 شود. می
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نواخت پایین در هجای اول ساخت ندایی دارد. با توجاه  اهمیتِی  نشان از بی 0و  1شمارۀ  آزمون درکِی 
شود و وقتای معناای فراواژگاانی،  معنای فراواژگانی و کاربردشناختی مربوط می گفتار به به اینکه آهنگ پاره

ریم یاتوانیم نتیجه بگ کند، می گفتار، با تغییر بۀشی از منحنی آهنگ تغییر نمی بودِن  در اینجا ویژگی ندایی
گفتار قرار نادارد. درمقابال، وقتای معناای  دنبال آن معنای آهنگی در آن بۀش از پاره که عناصر آهنگ و به

شناساایی  توان در آن بۀاش کند، عناصر آهنگ را می آهنگ تغییر می فراواژگانی با تغییر بۀشی از منحنِی 
 باودِن  قلاه، در میازان طبیعای بیانگر این است که قلۀ فرکانس پایه، یعنای پایش 3شمارۀ  کرد. آزمون درکِی 

-سنتزهای ایان آزماون ازساوی گویشاوران، نشاان از تکیاه بودِن  عالوه درک ندایی گفتار نقش دارد. به پاره
زیروبمای و  ه  لاه و ترکیاب آن باا تکیاق بودن نشان از معناداری پیش پایانی بودن و کاهش تدریجی طبیعی

شادن  نیز تأثیر نواخت پایاانی در نادایی 5گفتار دارد. آزمون درکی شمارۀ  پاره بودِن  نواخت در القای ندایی
قله و تکیۀ زیروبمای و نواخات  بودن به پیش توان گفت معنای ندایی دهد. بنابراین می گفتار را نشان می پاره

 عناصر آهنگ ندایی در قله و پس از قله نهفته است. ،عبارتی س است، و بهگروه باال در هجای آخر حسا
های ندایِی باا دو هجاا و بیشاتر از دو  زیروبمی( در ساخت ه  نیز نشان دادیم که قلۀ زیروبمی )و نه تکی

رد تر از قله در هجای آخار قارار دا هجا در هجای دوم قرار دارد. تکیۀ زیروبمی پس از قله با یک گام پایین
دهد که حتی ساطن  اسم در دو حالت استنادی و ندایی نشان می سطن زیروبمی در هجای آخرِ  ه  و مقایس

زیروبمی در هجای پایانی در حالت ندایی بیشتر از حالت استنادی است؛ اگرچه در حالت نادایی پایش 
عناصار آهناگ هاای نادایی دو و چناد هجاایی،  دار یک قله هم حضور دارد. پس در اسم از هجای تکیه

هاا محال ههاور تماام  همیشه در هجای دوم و هجای پایانی حضور دارند. بادیهی اسات در دوهجاایی
تأییاد شاده اسات. در  1باا آزماون درکای شامارۀ  موضاوععناصر آهنگ در هجای آخر اسات کاه ایان 

 ،یهجاای هاای یاک ند. در منحنی فرکانس پایاۀ اساما عناصر آهنگ در یک هجا جمع ه  ها هم هجایی یک
منحنی قابال مشااهده اسات، و ایان امار خاود حکایات از آن دارد کاه  شدِن  عناصر آهنگی با یکنواخت

 درستی انجام شده است. های دو و چندهجایی به ساخت ندایی در داده های آهنگِی  برچسب
یی گفتار دوهجاا پاره بودِن  دهد که تمام اطالعا  مربوط به مقولۀ ندایی نشان می 1آزمون درکی شمارۀ 

واژگاانی در  برِ  قله حضور دارد و این شاهدی است بر اینکه هجای تکیه در هجای آخر و در ترکیب با پیش
هاای  های ندایی نیز محل ههور تکیۀ زیروبمی است. این تکیاۀ زیروبمای در ترکیاب باا نواخات ساخت

کناد.  را ایجااد مایقله و نواخت گروه از نوع نواخت بااال، حالات نادایی  یعنی نواخت باالی پیش ،دیگر
رو در ایان  تنهاایی. از ایان هاست و نه تکیۀ زیروبمای باه بودن محصول ترکیبی از نواخت ندایی ،عبارتی به

کنایم کاه در آن  های ندایی پیشنهاد می را برای ساخت H +X* H-(L%/H%)^پژوهش الگوی آهنگ 
زیروبمی است کاه در تأکیاد  ه  انواع تکی ه  نشان Xگیرد و  تکیۀ زیروبمی )*( روی هجای آخر اسم قرار می

بار  قلاه قبال از هجاای تکیاه بیانگر وقوع پایش H^است.  *L+Hو در تأکید ویژه از نوع  *Hکلی از نوع 
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کالم ازسوی گوینده و انتظار پاسخ از شانونده و اداماۀ  بودِن  نشانۀ جاری -Hواژگانی است و نواخت گروه 
گفتار جریان دارد و پایان اسام مناادا پایاان واحاد آهناگ نیسات و  گفتار است. معمواًل پس از اسم منادا

ایم که اگر واحد آهناگ  را داخل پرانتز قرار داده (%L)یا پایین  (%H)نواخت مرزنمای باال  ،همین دلیل به
کوساتیکی و  فقط به اسم مناادا محادود باود، نواخات مرزنماا برچساب الزم را داشاته باشاد. شاواهد آ

دهاد کاه  نشاان مای 5شامارۀ  کنناد. آزماون درکاِی  ادعای پژوهش حاضر را تأیید می های درکی آزمایش
کناد و  بودن تغییاری ایجااد نمای ای قابل قبول در مقولۀ ندایی کاهش یا افزایش فرکانس هجای آخر در بازه

 ای است. دهد درک ما از عناصر سازندۀ نظاِم آهنگ مقوله نشان می
 

 منابع
 ه  ناما نپایاا .یا اناهسرا یو بازشناسا یارباد آن در بازساازکو  ییفتار زبان رارس یشناخت نوا. (9171)اسالمی، محرم 

 دانشگاه تهران. ،شناسی همگانی دکتری در زبان
 سمت.: ، تهرانواج شناسی: یحلرل نظام آهنگ زبان رارسی. (9125)اسالمی، محرم 
دکتاا  ه  ناما جشان «.از وندهای تصریفی در زبان فارسیها  بست شواهد زبانی در تمایز واژه». (9119)اسالمی، محرم 

کوشاش محمدرضاا رضاوی و مرضایه  باه ،992-907. صا  شاناختی محمد دبرامقدم: مجموعه مقاتت زبان
 کتاب بهار.تهران: صناعتی، 

 «.هاای فارسای بسات دیرکرد قلۀ هجاا در سااخت ناوایی واژه». (9110)زاده  لحسنیاابو وحیدهخان، محمود و  جن بی
 ، 4، ش1س ،91-42 . ص پژوهی پژوهشی زبان-نامۀ علمی دورصل

 نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. پایان .یکره در زبان رارسی .(9152-9157)وحیدیان کامیار، تقی 
 شاپور. دانشگاه جندی :اهواز .نوای یفتار در زبان رارسی .(9147)وحیدیان کامیار، تقی 

Baumann, S., M. Grice, & R. Benzmüller (2000). „GToBI: a phonological system for the 

transcription of German intonation”, Prosody, pp.21-28, 69, 2000. 

Boersma, P., & D. Weenink (2010). PRAAT: doing phonetics by computer, from 

http://www.praat.org/.  

Bruce, G. (1977). Swedish word accents in sentence perspective. Lund: Gleerup. 

Eslami, M. (2006). “PToBI: A phonological system in transcribing the intonation of Persian”, 

Proceedings of the 17th Conference of Electronic Speech Signal Processing (ESSV2006). 

Studientext zur Sprachkommunikation. Bd 42, 45-53, Freiberg: TUpress. 

Ferguson, C. A. (1957). “Word stress in Persian”. Language. 33(2), 123-135. 

Hodge, C. T. (1957). “Some aspects of Persian style”. Language. 33(3), 355-369. 

Kahnemuyipour, A. (2003). “Syntactic categories and Persian stress”. Natural Language and 

Linguistic Theory. 21(2), 333-379. 

Kohler, K. J. (1977). Einführung in die Phonetik des Deutschen. (Revised 2nd edition 1995), 

Berlin: Erich Schmidt. 



41 
   6911، بهار و تابستان 61/6شناسی،  زبان و زبان

 های ندایی در زبان فارسی آهنگ ساخت 

 

 

Ladd, D. R. (1996). Intonational Phonology. Cambridge University Press. 

Lambton, Ann K. S. (1957). Persian grammar. Cambridge University Press. 
Liberman, M. (1975). The intonational system of English, doctoral dissertation, MIT, 

distributed 1978 by Indiana University Linguistics Club. 
Pierrehumbert, J. B. (1980). The phonology and phonetics of English intonation. Doctoral 

dissertation, MIT. 

Rathcke, T., & J. Harrington (2010). “The variability of early accent peaks in Standard 

German”. Laboratory Phonology. 10, 533-555. 
Sadat-Tehrani, N. (2007). The intonational grammar of Persian. Doctoral dissertation, 

Canada: University of Manitoba. 

Samareh, Y. (1977). A course in Colloquial Farsi. Tehran University Press. 

Towhidi, J. (1974). Studies in the phonetics and phonology of modern Persian: intonation 

and related features. Hamburg: Buske. 


