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واجی ساخت ندایی زبان فارسای در چاارچوب نظریاۀ
چکیده :در این پژوهش درصدد بازنمایی
ِ

وااشناسی الیه ای هستیم .تکیۀ زیروبمی در این نظریه ناهر باه برجساتگی در ساطن پاارهگفتاار
است .قرارگرفتن تکیههای زیروبمی روی هجای تکیه ِبر واژگاانی مشۀصاۀ زباان-ویاژه در زباان
ِ
فارسی است؛ با وجود این پژوهشگران پیشین ادعا کردهاند که تغییر جایگاه تکیه به هجای اول در
شدن اسم میشود .برخالف دیدگاههای پیشین ،در این پژوهش وجود تکیاۀ
اسمها ،موجب ندایی ِ
زیروبمی در هجای اول در اسمهای منادا مورد تردید جدی قرار میگیارد .ایان پاژوهش الگاوی

آهنگ ) ^H +X* H-(L%/H%را برای سااختهاای نادایی پیشانهاد مایکناد کاه در آن تکیاۀ
زیروبمی (*) روی هجای آخر اسم منادا قرار میگیرد و  Xنشانه انواع تکیه زیروبمی است کاه در
تأکید کلی از نوع * Hو در تأکید جزئی از نوع * L+Hاست ^H .بیاانگر وقاوع پایشقلاه قبال از
هجای تکیهبر واژگانی است و نواخت گروه  H-نشانۀ جاری بودن کالم از سوی گویناده و انتظاار
ً
پاسخ از شنونده و ادامۀ گفتار است .معموال پس از اسم منادا گفتار جریان دارد و پایان اسم مناادا
پایان واحد آهنگ نیست و بههمین دلیل ،نواخت مرزنمای بااال ) (H%یاا پاایین ) (L%را داخال
پرانتز قرار داده ایم که اگر واحد آهنگ فقط به اسم منادا محدود بود ،نواخت مرزنما برچساب الزم
2. n.bahmanian@gmail.com
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را داشته باشد .شواهد آ کوستیکی و آزمایشهای درکی ادعای پژوهش حاضر را تأیید میکنند.
کلیدواژهها :بازنمایی واجی ،آهنگ ،ساخت ندایی ،پیشقله ،زبان فارسی.

 1مقدمه

اصلی مقاله ،یعنی بازنمایی واجی ساخت ندایی در زبان فارسی ،ذکار ساه نکتاه
پیش از ورود به موضوع ِ
عمومی و غیرتۀصصی ما را در پیگیری بحث یاری خواهد کرد تا بتوانیم اعتبار ادعاهای پیشین مبنای بار
ً
شدن اسم منادا را بسنجیم .نکته اول این است که گویشور ِان برخی از زبانها ماثال گویشاوران
تکیهآغازی ِ
حالات
انگلیسی و آلمانی اسمها را تکیهآغازی تولید میکنند .پرسش این است که وقتی آنها اسامی را در
ِ
رف اینکه اولین هجا را تکیهدار و برجسته تولید کردهاند ،آیا ما آن اسام را نادایی
استنادی تولید میکنندِ ،ص ِ
درک میکنیم؟ اگر پاسخ منفی است ،متوجه مایشاویم کاه حتای تولیاد اسام باا تکیاه آغاازین باعاث
شدن اسم نمیشود ،چنانکه در گویش یزدی هم این سۀن صاادق اسات .اگار از گویشاور یازدی
ندایی ِ
بپرسیم که اسمت چیست و در پاسخ بگوید «احمد» ،ما «احمد» او را ندایی درک نمایکنایم ،اگرچاه او
ً
مشۀصا هجای اول را تکیهدار کرده است .نکتۀ دوم این است که اگر بۀواهیم فردی را برای چنادمین باار
صدا بزنیم ،بهطور مشۀ هجای پایانی را با تکیه تأکیدی برجسته میکنایم .بارای مثاال «امیرعلای» را
برای دوم یا چندمین بار صدا میزنیم .در اینجاا «امیرعلای» را باهگوناهای تولیاد مایکنایم کاه معنای آن
«امیرعلی! پس کجایی و چرا جواب نمیدهی» است .در اینجا هم هجای اول بیتکیاه و هجاای پایاانی
تکیهدار و در عین حال ساخت ندایی است .نکتۀ سوم به اسمهای یکهجایی مانند «سام» مرباوط اسات
که در آنها موضوع تغییر جایگاه تکیه مطرح نیست و این درحالی است که اهل زبان بین اسم یکهجاایی
ِ
تولیدشده در حالت استنادی و ندایی تمایز قطعی میگذارد .حال که جایگااه تکیاه در اسام یاکهجاایی
یکسان است ،باید روشن کنیم کدام عامل یا عاملهای صو شناختی در درک حالت نادایی نقاش دارد.
ً
ً
سه نکتۀ باال بهترتیب نشان میدهند که اوال ِصرف تکیهآغازی بودن موجب نداییشدن نمیشود و ثانیا در
ً
ساخت ندایی نیز ،هجای پایانی تکیهدار و هجای آغازی مشۀصا فاقد تکیه است و درعینحاال درک ماا
اثربودن تغییار
هم ندایی است .نکته سوم به اسمهای یکهجایی مربوط است که خود گواهی روشن بر بی
ِ
جایگاه تکیه در ایجاد حالت ندایی است .پرسش اساسی این است که چه عنصر یاا ترکیاب چاه عناصار
آهنگی موجب درک ندایی از یک پارهگفتار میشود .نکتههای بااال پرساشهاای عماومی هساتند کاه از
بودن ادعاهای پیشین درخصو الگوی آهنگ ساخت ندایی را زیر سؤال مایبرناد و از
یکسو بیاساس ِ
ً
سوی دیگر نشان میدهند که چگونه برخی از باورها را میتوانیم مورد پرسش قرار دهیم که پیشتر هااهرا
مسلم فرضشدهاند.
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 2چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

واجی الگوی آهنگ ساخت ندایی در زبان فارسی است .تعیاین محال
موضوع پژوهش حاضر،
بازنمایی ِ
ِ
تکیۀ زیروبمی در ساخت ندایی را نیز در این پژوهش بهعنوان یاک پایشنیااز بارای ارائاۀ الگاوی آهناگ
شناسی الیهای دنبال کردهایم؛ چراکه اعتقاد به وجود تکیاۀ زیروبمای در
ساخت ندایی در قالب نظریۀ واا
ِ
هجای اول در ساختهای ندایی که ازسوی پژوهشگران پیشاین پیشانهاد شاده اسات ،در زباان فارسای
واژگاانی
بهلحاظ نظری و با واقعیت دادههای زبانی همۀوانی ندارد .بهطورکلای ،در زباان فارسای تکیاۀ
ِ
واژهها روی آخرین هجای آنهاست .از طرف دیگر ،تکیۀ زیروبمی در این زبان همیشه منطب بار هجاای
تکیه ِبر واژگانی است (اسالمی .)1395 ،بنابراین انتظار داریم تکیۀ زیروبمی که باه برجساتگی در ساطن
پارهگفتار اشاره دارد ،در ساخت ندایی نیز مطاب این اصال در هجاای آخار باشاد .براسااس مشااهدا
نگارندگان ،درک گویشوران از الگوی برجستگی در ساخت ندایی ،وجود تکیۀ زیروبمای در هجاای اول
را ،آنطور که پژوهشهای پیشین ادعا میکنند ،تأیید نمیکند.
ندایی زبان فارسی ،مطالعا پیشین بیشتر به موضوع تکیه در سااخت نادایی
در بررسی ساختهای ِ
1
2
پرداختهاند .ساختهای ندایی در پاژوهشهاای فرگوسان ( ،)1149هااا ( ،)1149ثماره (،)1199
وحیدیان کامیاار ( ،)1359-1359اساالمی ( )1395 ،1391و ساادا تهرانای ( )0229ماورد بحاث
مۀتصر قرار گرفته است.
فرگوسن ( )1149با اینکه اعتقاد دارد که کلما فارسی فقاط یاک جایگااه تکیاهدار دارناد و آن هام
ً
معموال هجای آخر است ،قائل به چند استثناء میشود که تکیه در هجای آخر قرار نمیگیرد .یکی از ایان
نظر وی در آن تکیه روی هجای اول هاهر میشود.
موارد ،ساخت ندایی است که به ِ
وحیدیان کامیار ( )199 :1359-1359معتقد است که در ساخت ندایی «در اکثر مواقاع تکیاۀ اسام
به هجای اول آن منتقل میشود و با آهنگ ویژهای نیز همراه است .فقط اسم تکهجایی ،که در آن مسائلۀ
ً
تغییر محل تکیه مطرح نیست ،صرفا با آهنگ ندایی میشود» .وی در ادامه برای تأکید بر اهمیت آهناگ،
کلمۀ «کریم» را مثال میزند که وقتی اسم خا است و به حالت ندایی ادا میشود ،تفااو باارزی دارد
َ
با زمانی که یک جملۀ خبری است بهمعنای «کر هستیم» .بهگفتۀ وی ،در هر دو حالات تکیاه در هجاای
اول قرار دارد ،اما تفاو ِ آهنگ است که به درک معنای متفاو ِ آنها کمک میکند .این نتیجهگیاری نشاان
میدهد که نامبرده ازسویی بین تکیه واژگانی و تکیه زیروبمی و ازساوی دیگار باین واژه و صاور کلماه
بست فعل ربطی) اطاالع نادارد و در عاین
بودن واژهبستها (در اینجا واژه ِ
تفاوتی قائل نیست و از بیتکیه ِ
حال توضین او بهخوبی نشان میدهد که اسم خاا ِ «کاریم» در وجاه نادایی تکیاهپایاانی اسات .نیاز
استفاده از قید «در اکثر مواقع» در یک گزارش علمی وجهی ندارد.
2. C. T. Hodge

1. C. A. Ferguson
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اسالمی ( 1391و  )99 :1395معتقد است که در ساختهای ندایی جایگاه تکیه تغییار نمایکناد.
وی قائل به این مشۀصۀ زبان-ویژه برای فارسی است که همواره تکیۀ زیروبمی بر هجای تکیه ِبر واژگاانی
اعتقاد وی« ،تنها تفاو بین اسم در حالت نادایی و غیرنادایی ایان اسات کاه هجاهاای
منطب است .به ِ
بیتکیۀ اسم در حالت ندایی ازنظر سطن زیروبمی در سطن باالتری تولید میشوند» .اساالمی (هماان)
توضین بیشتری در این خصو نمیدهد.
2
پااژوهشهااای پاایش از اسااالمی (همااان) ،ازجملااه لمبتااون ( ،)1149فرگوساان ( ،)1149هاااا
( ،)1149وحیدیان کامیار ( ،)1349توحیدی ( ،)1195ثمره ( )1199و کهنموئیپور ( )0223باهدلیال
عدم تمایز بین دو مفهوم انتزاعی و عینی از برجستگی ،نظریاتی در باب ضعیفشدن تکیه ،حاذف تکیاه،
انتقال تکیه و افزودهشدن تکیه مطرح کردهاند تا برجستگی در سطن پارهگفتار را که همانا تکیاۀ زیروبمای
است بهنحوی توضین دهند .این در حالی است که در ابتدای امر باید مشاۀ شاود کاه ماراد از تکیاه
کدامیک از دو مفهوم فوق است .جایگاه تکیۀ واژگانی هیچگاه تغییر نمیکند ،درحاالیکاه جایگااه تکیاۀ
زیروبمی «بهدلیل بافتمندبودن پیشبینیپذیر نیست .اگر قرار باشد کلمهای را در گفتاار برجساته کنایم،
ً
واژگانی آن هاهر خواهد شاد( » .اساالمی،
بر
تکیه
هجای
در
حتما
این برجستگی یا همان تکیۀ زیروبمی
ِ
ِ
 .)90 :1395وندهای تصریفی ،برخالف واژهبستهاا ،تکیاه صاور کلماه را جاذب مایکنناد و اگار
صور کلمهای برجسته باشد ،برجستگی روی دورترین وناد تصاریفی باه پایاه خواهاد باود (اساالمی،
.)1319
سادا تهرانی ( )0229با طرح یک آزمون شانیداری-تشۀیصای نتیجاه گرفتاه اسات کاه هجاای
بومی زبان فارسای خواساته اسات کاه باا
برجستۀ ساخت ندایی ،هجای اول آن است .وی از گویشوران ِ
شنیدن پارهگفتارهایی که در حالت ندایی و استنادی تولید شدهاند ،هجای برجسته را تعیاین کنناد .وی در
برجساتگی صاور هاای اساتنادی را روی هجاای
پژوهش خود گزارش میدهد که کلیۀ شرکتکنندگان
ِ
آخر و برجستگی ساختهای ندایی را روی هجای اول تشۀی دادهاناد .وی در اداماه آهناگ ساه ناوع
ندای عادی ،خشمگین و شگفتزده را در چارچوب کلی پژوهش خود بررسی کارده و نواخات L*+H
ِ
ِ
 h L%را برای ندای عاادی و خشامگین ،و نواخات  L*+H l L%را بارای نادای شاگفتزده معرفای
میکناد کاه در آن نواخات * Lروی هجاای اول قارار مایگیارد .در تحلیال ساادا تهرانای (هماان)،
ساختهای ندایی عادی و خشمگین یک الگوی آهنگ واحد دارناد کاه اگار ایان دو حالات قابال درک
آهنگای جداگاناهای داشاته باشاند.
باشند ،این تحلیل اشکال دارد و ناگزیر آن دو حالات بایاد الگوهاای
ِ
ازسوی دیگر ،تفاو دو الگوی باال فقط در دو نواخت  hو  lپس از تکیه زیروبمی است و معنای آن ایان
است که اگر  hرا به  lتبدیل کنیم ،حالت ندایی عادی به ندایی شگفتزده تبدیل میشود و در آنصاور ،
1. K. S. Ann Lambton
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این تغییر ارزش واجی و مقولهای خواهد داشت که البته در پاژوهش ماذکور ایان آزماایش انجاام نشاده
است .در تحلیل سادا تهرانی ،هجای اول جایگاه تکیه زیروبمی مرکب است که در آن نواخات اصالی
را بهصور نواخت پایین )* (Lبازنمایی کرده است؛ و همین امر نشان میدهد کاه در دادههاای ساادا
زیروبمای سااده * Lمعناای
زیروبمی پایینی دارد .البته تکیه
تهرانی هم هجای اول فاقد تکیه است ،چون
ِ
ِ
آهنگی منحصربهفردی دارد که متفاو از ساخت ندایی است (اسالمی.)1395 ،
ِ
زیروبمای
تکیاۀ
شناساایی
ای
ر
با
برجساتگی،
از
مفهاوم
دو
بین
تمایز
رغم
به
)
0229
(
انی
ر
ته
سادا
ِ
ِ
ساخت ندایی بر روی هجای اول هیچ استداللی مطرح نمیکند؛ با اینکه وی در پژوهش خود باه دیادگاه
ً
اسالمی دربارۀ جایگاه تکیۀ زیروبمی صریحا اشاره کرده اسات .ساادا تهرانای ( )0229باا پرساش از
تعدادی گویشور فارسیزبان برای تعیین محل تکیه ،عنوان میکند که در ساخت نادایی ،هجاای ابتادایی
گااه
بهلحاظ درکی برجستهترین هجاست .اما واقعیت این است که موضوع تکیه بۀشای از داناش ناخودآ ِ
اهل زبان است ،و اشراف به دانش ناخودآگاه درباره موضوعی مانند تکیه برای افراد غیرمتۀص ممکان
نیست و در موارد مناقشهبرانگیاز ،درک گویشاوران دربااره اینکاه کادام هجاا برجساته اسات ،باهتنهاایی
نمیتواند مالک قضاو باشد .گویشوران تنها میتوانند مفاهیم مقولهای مانناد خباری یاا نادایی باودن،
بودن گفتار را تشاۀی دهناد و ناه جایگااه تکیاه یاا هجاای
خبری یا پرسشی بودن ،عادی یا خشمگین ِ
ً
بودن این قبیل اطالعا زبانی حتی تحصیلکردههای زبانشناسی هم لزوماا
تکیهدار که بهدلیل ناخودآگاه ِ
قادر به این کار نیستند.
بهاعتقاد نگارندگان ،ادعای سادا تهرانی ( )0229مبنای بار اینکاه هماۀ گویشاوران هجاای اول را
باودن جامعاۀ آمااری یاا حتای دادههاا و
برجستهتر درک میکردهاند ،میتواند تصادفی و ناشی از کوچک ِ
شکل اجرای آزمون بوده باشد .در اسمهایی که منادا واقع شدهاند ،بهخصاو در اسامهاای دارای دو یاا
بیش از دو هجا ،یک افزایش زیروبمی در مرز هجاای اول و دوم در دوهجااییهاا و روی هجاای دوم در
باودن آن در هماه پارگفتارهاای نادایی اعتباار واجای باه آن
بیش از دو هجاییها دیده میشود کاه ثابات ِ
آوایای
میبۀشد و قابل ذکر اینکه ،سادا تهرانی به این پدیده توجه نکرده است .سادا تهرانی بازنماایی
ِ
تکیه زیروبمی در ساخت ندایی را بهصور  L*+Hنشان میدهد که چنانکه پیشتر گفتیم ،اگر این تکیاه
با هجای اول منطب باشد ،معلاوم مایشاود کاه ساطن زیروبمای در هجاای اول پاایین اسات و هماین
پایینبودن ،برخالف نظر او ،نشان از فقدان برجساتگی در هجاای اول اسات و اگار  L*+Hباا هجاایی
برجستگی هجاای اول منتفای اسات.
غیرآغازی دیگری منطب باشد ،درآنصور بازهم
پایانی یا هجای
ِ
ِ
پیشنهاد الگوهای آهنگ  L*+H l L%و  L*+H l L%برای ساخت نادایی ازساوی ساادا تهرانای،
ً
عالوه بر مسائل مذکور ،سه مسئله مهم دیگر را هم نادیده گرفته است :اول اینکه مرز ساخت ندایی لزوماا
اردادن شۀ  ،پرسشی هم از او بکنیم ،لذا بارخالف نظار او
افتان نیست ،یعنی میتوانیم در عین منادا قر ِ
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ً
ساخت ندایی ممکن است به نواخت  H%هم ختم شود .مسئله دوم این است که ساخت ندایی معماوال
به نواخت گروه ختم میشود و نه نواخت مرزنما که با توجه به الگوهایی که وی ارائه کارده اسات ،گاویی
ً
ً
لزوما پس از اسم ندایی ،پارهگفتار تمام میشود؛ درحاالیکاه اصاال چناین نیسات و پاس از اسام مناادا
پارهگفتار ادامه دارد .موضوع سوم این است که سادا تهرانی افازایش فرکاانس پایاه را در بۀاش آغاازین
ِ
منحنی زیروبمی نادیده گرفته است.
ِ
 1-2پیشقله :معرفی یک پدیدۀ واجی در نظام آهنگ زبان فارسی
رویکرد واجی به آهنگ با پژوهشهاای افارادی چاون لیبارمن ،)9174( 2باروس ( ،)9177و باهویاژه
پیرهامبر  )9120( 3آغاز شده است .این پژوهشگران برای اولین بار از نواختهای انتزاعی در بازنماایی
َ 5
شناسی الیهای یا نظریۀ خودواحاد-وزنای عناوانی اسات کاه لاد
آهنگ گفتار استفاده کردند .نظریۀ واا
ِ
ِ
( )9119به این رویکرد واجی داده است.
عناصر آهنگی منطب بر کادام بۀاش
گذاری عناصر آهنگی باید نشان دهیم که هریک از
در برچسب
ِ
ِ
4
انطباق عناصر آهنگی به بۀاشهاایی از زنجیارۀ صادایی را بارهمنهاادگی
از زنجیرۀ صدایی است .این
ِ
واجای آهناگ روی
بساامد پایاه باا عناصار
مقادیر
میگویند .گاهی اوقا  ،گسستی در برهمنهادگی بین
ِ
ِ
ِ
عنوان مثال H* ،به بیشترین بسامد پایه روی هجاای تکیاهبار اشااره دارد ،ولای گااهی ساطن
میدهد .به ِ
زیروبمی متناهر با هجای بیتکیه پس یا پیش از هجای تکیهبر * Hدارای بیشاینۀ زیروبمای اسات .ایان
پدیده را ،بسته به اینکه بیشینۀ زیروبمی در کدام سمت نواخت ستارهدار رخ دهد« ،دیرکارد قلاۀ هجاا» یاا
«پیشقله» 9مینامند.
شدن واژهبست بار جایگااه
در زبان فارسی ،تکیۀ
واژگانی کلما روی هجای آخر قرار دارد ،و اضافه ِ
ِ
تکیه در آن کلمه تأثیری ندارد .یعنی واژهبست تکیه را جذب نمایکناد .بناابراین انتظاار مایرود در گاروه
بست «تاب/تاپ  +کسرۀ اضافه» تکیه برروی هجای اول ،یعنی یاا ،قارار گیارد .اماا بررسای منحنای
واژه ِ
رویاداد آوایای
گروه واژهبست قرار دارد .این
آخر ِ
ِ
فرکانس پایه نشان میدهد که بیشینۀ زیروبمی در هجای ِ
حرکات
مسایر
تغییار
را «دیرکرد قلۀ هجا» میخوانند و عاملی تولیدی است که سارعت حنجاره را بارای
ِ
ِ
ِ
نواخت محدود میکند (بیجنخان و ابوالحسنیزاده .)1312 ،شاکل  1ایان پدیاده را بارای پاارهگفتار 
َ
َ
«ترب/ترپعلی» نشان میدهد .شایان ذکر است در «ترب/ترپعلی»« ،ترب/ترپ» هسته گروه اسامی و
َ
نشان گفتار ،تکیاه
«علی» وابسته است و برابر اصل هستهگریزی (اسالمی 1391 ،و  ،)1395در تولید بی ِ
گروه نحوی روی دورترین وابسته نحوی (در اینجا هجای  /-li/در «علی») قرار میگیرد و بههمین دلیال،
1

3. J. B. Pierrehumbert
6. early peak

2. G. Bruce
5. Alignment

1. M. Liberman
4. D. R. Ladd
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تکیه «ترب/ترپ» خنثی میشود .بیجنخان و ابوالحسنیزاده (همان) در تبیین پدیده دیرکرد قله هجاا باه
شدن تکیه هسته توجه نکردهاند.
خنثی ِ

شکل  .1منحنی فرکانس پایه برای پارهگفتار /tâb/tâp-e ali/
(بیجنخان و ابوالحسنیزاده)1331 ،

اما پیشقله به وضعیتی اطالق میشود که بیشینۀ زیروبمی بهوضوح پایش از نواخات بااالی هجاای
تکیهدار رخ میدهد .در زبان فارسی تا به امروز چنین وضعیتی گزارش نشده است ،اما در زبانهای دیگار
کوهلر )1199( 2و راتکه 1و هرینگتون )0212( 3پدیدۀ پیشقلاه
ازجمله زبان آلمانی ،پژوهشگرانی چون ِ
زیروبمای پاارهگفتاار
را گزارش کردهاند .باومان 5و همکاران ( )0222برچساب * H+!Hرا بارای تکیاۀ
ِ
شکل  0در زبان آلمانی پیشنهاد دادهاند.

شکل  .2الگوی آهنگ پارهگفتار [ Hab’ ich mir schon geDACHTفکرش را میکردم]
(باومان و همکاران)2111 ،

 3روش پژوهش

بومی زبان فارسی در یک محیط آزمایشگاهی تولیاد
زن
ِ
دادههای پژوهش حاضر را سه مرد و سه ِ
گویشور ِ
کردهاند .ضبط دادهها را با رعایت کامل شرایط تهیۀ دادگان گفتااری انجاام دادهایام .گویشاوران  20اسام
فارسی یک تا چهارهجایی (جدول  )1را در پارهگفتارهای گوناگون ،یکبار باهصاور نادایی و یاکباار
2. T. Rathcke
4. S. M. Baumann

1. K. J. Kohler
3. J. Harrington
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منحنای زیروبمای
بهصور استنادی خواندهاند .برای پیشگیری از انقطاع و کاهش اثارا همۀاوانی در
ِ
ِ
اسمهای دو تا چهارهجایی را از حیث ساخت زنجیری از همۀوانهاای رساا انتۀااب کاردهایام .یاافتن
کیفی الگوی آهنگ و ارائاۀ تأییادی
اسمهای یکهجایی با ویژگی باال ناممکن بود و تنها بهمنظور بررسی ِ
دیگر بر صحت یافتههای این پژوهش از دادههاای یاکهجاایی اساتفاده کاردهایام .اعتباار فرضایههاای
خودمان را با طرح چهار آزمون درکی به دو روش سنجیدیم :در روش اول ،هجاهای سااختهاای نادایی
را با مقادیر جفت غیرندایی در تمامی کلماههاای دوهجاایی تقطیاع و جاایگزین کاردیم و ساپس گفتاار
سنتزشده را در معرض قضاو اهل زبان قرار دادیم؛ در روش دوم در منحنای  F0سااخت نادایی در ساه
بۀش یعنی پیش از قله ،محل قله و پس از قله در ساخت ندایی تغییرا گامبهگام انجام دادیم و قضااو
بررسای
درصادد
اهل زبان در هر مرحله پرسیدیم .در آزمونهای درکی ،بهطورکلی ،با تغییر پارامتری کاه
ِ
ِ
تأثیر و اهمیت آن هستیم ،و ثابت نگاهداشتن سایر پارامترها ،پارهگفتار جدیدی تولید میکنایم و درک آن را
ِ
از سوی گویشوران میسنجیم.
ضبط دادهها ،تقطیع پارهگفتارها به واژه ،هجا و واا ،برچسبزنی آنهاا و تحلیال آزمایشاگاهی دادههاا را
بهصور دستی و با استفاده از نرمافزار ِپرا ( 2بوورسما 1و وینیناک (0212 ،3انجاام دادهایام .آزماونهاای
درکی را نیز با ایجاد تغییر در پارهگفتارهای مورد نظر با استفاده از همین ابزار طراحی و اجرا کردهایم.
جدول  .1فارست اسمهای انتخابی یک تا چاارهجایی
ِ

دوهجایی

سههجایی

چاارهجایی

یکهجایی

رؤیا

نریمان

امیرعلی

گیو

الله

مانیا

نریمانی

ناز

رایان

آریا

ایمانیان

مینا

آالله

رویانیان

راد
ُرز

مریم

آرین

امیرانی

راز

 4بحث و تحلیل

منحنی فرکانس پایه در ساخت ندایی نسبت به سااخت اساتنادی در ساطحی بااالتر قارار دارد .باهطاور
ً
متوسط ،گویشوران فارسیزبان ساخت ندایی را تقریبا  20درصد زیرتر از ساخت استنادی تولید میکنناد
(جدول  .)2مقادیر فرکانس پایه دادهها را  0/04ثانیه پس از شروع کلماه و  0/04ثانیاه پایش از پایاان آن
استۀراا کردهایم و دلیل آن پیشبینیناپذیر ِی تغییرا ِ مقادیر فرکانس پایه در مرز کلمهها بود.
3. D. Weenink

2. P. Boersma

1. Praat.6.0.23
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جدول  .2درصد افزایش فرکانس پایۀ ساخت ندایی نسبت به ساخت استنادی برحسب جنسیت گویشور

جنسیت

تعداد هجا
F

(زن)

M

(مرد)

درصد افزایش

2
1
5
میانگین

%81
%02
%81
%81

2
1
5
میانگین

%81
%02
%00
%08

میانگین کل

%02

عالوه براینکه در ساخت ندایی ،منحنی فرکاانس پایاه در ساطحی بااالتر قارار دارد ،تغییارا آن نیاز
ً
گفتار ندایی تقریباا در ساطحی بااال
چشمگیرتر است .به این صور که فرکانس پایه در ابتدا و انتهای پاره ِ
( )Hاست و در این فاصله با شیب تندی به بیشینۀ خود میرسد .ولی در ساخت اساتنادی ،ایان منحنای
بهطور کلی روند آرام نزولی دارد و در هجای تکیه ِبر واژگانی ،با تغییر شیب نزولی به صاعودی باه بیشاینۀ
بهتر تفاو های این دو ساخت کمک میکناد .در ایان شاکل ،برچساب
خود میرسد .شکل  1به درک ِ
گفتار ندایی در باالی منحنی ،و برچساب پاارهگفتاار اساتنادی در زیار منحنای قارار
ساخت
زنجیری پاره ِ
ِ
دارد.
420
370

y

r

270

CF

220

VOC

170

n

â

0.6

0.4

â

y

120

r

70
0.8

0.2

0

)Time (s

شکل  .3منحنی فرکانس پایۀ پارهگفتار دوهجایی  /râyân/در دو حالت ندایی
( )VOCو استنادی ( -)CFگویشور زن F2

)F0 (Hz

n

â

â

320
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منحنی فرکانس پایۀ ساخت ندایی در مرز هجا سطن زیروبمای بااالتری دارد
در شکل  3میبینیم که
ِ
که در ابتدای هجای دوم به اوا خود میرسد و پاس از آن نزولای مایشاود .نکتاه شاایان توجاه ،کاه در
پژوهشهای پیشین نادیده گرفته شده است و آن را در شکل  3نیز میبینیم ،این است که سطن زیروبمای
در هجای دوم در حالت ندایی بیشتر از هجای متناهر آن در حالت استنادی اسات کاه نشاان مایدهاد،
برخالف باورهای پیشین ،هجای دوم در حالت ندایی بیتکیه نشده است و از سوی دیگر میدانیم کاه در
صور استنادی هجای دوم تکیهدار است .تفاو دوگانه این دو منحنی در افزایش فرکاانس پایاه پایش از
هجای تکیهبر است که ما از آن با عنوان «پیشقله» یاد میکنیم و همچنین افزایش فرکاانس پایاه در پایاان
ساخت ندایی که آن را نواخت گروه مینامیم .تغییرا فرکانس پایه پس از قله مالیمتر است ،بهطوری کاه
منحنای پایاانی را در تماامی
مثبات
شایب ِ
در هجای آخر باا کمیناۀ ایان تغییارا مواجاه هساتیم .ایان ِ
ِ
ندایی دو ،سه و چهارهجایی میبینیم.
پارهگفتارهای ِ
فرکاانس پایاۀ سااخت نادایی باا صاور اساتنادی
بنابر آنچه تاکنون گفتیم ،بیشترین اختالف
ِ
مربوط به هجای دوم یعنی محل وقوع قلۀ  F0اسات .الگاوی کلای منحنای  F0دادههاا نیاز نشاان
دوم دادههای مورد بررسی رخ مایدهاد .از طارف دیگار ،منحنای
میدهد که قله همواره در هجای ِ
فرکانس پایه ،همواره پس از قله ،با یک گام پایینتر در محدودۀ نواخت باالی صدای گویشور بااقی
میماند .بنابراین با قائلشدن به تکیۀ زیروبمی روی هجای آخر ،وجود قله در هجاای دوم نشاانگر
پدیدۀ پیشقله است.
2
در چارچوب برچسبگاذاری ( PToBIاساالمی )0229 ،بارای سااخت نادایی ،پایشقلاه را باا
آهنگی تکیه زیروبمی )* (Xنشان میدهیم .تکیاههاای
نواخت باال ) (Hو نواخت هجای آخر را با نشانۀ
ِ
زیروبمای
زیروبمی * Hیا * L+Hباتوجه بهمعنای بافتی میتوانناد جاایگزین  Xشاوند .تفااو ساطن
ِ
پیشقله با تکیه زیروبمی در ساخت ندایی ،حکایت از پدیدۀ گام باال دارد و باههماین دلیال ،پایشقلاه را
بهصور  ^Hنشان میدهیم .شایان ذکر است که در ساختهای نادایی پاس از اسام مناادا ،پاارهگفتاار
منعقدنشدن کاالم ،نواخات بااالیی اسات کاه بعاد از تکیاۀ زیروبمای در
ادامه دارد .نشانۀ ادامۀ گفتار یا
ِ
ساختهای ندایی شاهد هستیم و این وضعیت را با نواخت گروه  -Hنشان مایدهایم .اسامی کاه مناادا
واقع شده است ،میتواند پارهگفتار مستقل باشد و بهتنهایی یک واحد آهناگ باهحسااب بیایاد کاه در آن
صور  ،ناگزیر به یک نواخت مرزنما ختم میشود که هم میتواناد نواخات بااال ) (H%و هام نواخات
مرزنمای پایین ) (L%باشد .بنابراین با قائلشدن به تکیۀ زیروبمی روی هجای آخر ،برای سااخت نادایی
ً
برچسب واجی ) ^H+X* H-(L%یا ) ^H+X* H-(H%را پیشنهاد میکنایم .معماوال پاس از اسام
منادا گفتار جریان دارد و پایان اسم منادا پایان واحد آهنگ نیست و بههمین دلیل ،نواخات مرزنماای بااال
1. Persian tones and break indices

زبان و زبانشناسی ،6/61 ،بهار و تابستان 6911
آهنگ ساختهای ندایی در زبان فارسی

10

ازنظر آهنگی بهصور ) ^H+X* H-(L%/H%میتاوانیم
را داخل پرانتز قرار دادهایم .ساخت ندایی را ِ
درستی این فرضیا را با طرح چهار آزمون درکی نشان میدهیم.
خالصه کنیم .در بۀش بعد،
ِ

 5آزمونهای درکی

در آزمونهای درکی ،پنجرهای مشابه شکل  5به شرکتگنندگان نشان داده میشود .شارکتکننادگان پاس
گفتار سنتزشده یکی از دو مقولۀ نمایشدادهشده را انتۀااب مایکنناد و ساپس بساته باه
از شنیدن هر پاره ِ
آزمون یک امتیاز (ندایی/غیرندایی یا طبیعی/غیرطبیعی) از یک تا پنج به آن اختصا میدهند.
ِ

شکل  .4نمایی از پنجرۀ آزمون درکی شمارۀ 1

 1-5آزمون درکی شماره  :1جایگزینی فرکانس پایۀ هجاای اول/دوم سااخت نادایی باا جفات
غیرندایی آن در کلما دوهجایی
دوهجایی سنتزشادهای تولیاد کاردیم کاه در یکای مقاادیر فرکاانس پایاۀ
در این آزمون ،جفت پارهگفتارهای
ِ
هجای دوم ساخت ندایی با مقادیر فرکانس پایۀ ساخت استنادی ،و در دیگاری مقاادیر فرکاانس پایاۀ هجاای
گفتاار
اول ساخت ندایی با مقادیر
متناهر ساخت اساتنادی جاایگزین شادند .باه ایان ترتیاب ،در هار پااره ِ
ِ
تولیدشده ،فرکانس پایۀ ساخت ندایی در یک هجا بادون هایچ تغییاری حفاظ شاده ،و در هجاای دیگار باا
دیرش کل پارهگفتار تولیدشده برابر باا دیارش
فرکانس پایۀ ساخت
ِ
استنادی همان کلمه جایگزین شده استِ .
کاردن مقاادیر فرکاانس پایاه ،دیارش آن
کل پاره ِ
گفتار ندایی طبیعی است .به این صور که قبل از جایگزین ِ
ِ
نادایی
سااخت
در
هجاا
همان
دیرش
مقدار
به
تا
بد
یا
کاهش
یا
ایش
ز
اف
الزم
نسبت
به
استنادی
ساخت
از
هجا
ِ
ِ
ِ ِ
مورد نظر برسد .هدف از این آزمایش ،پاسخ به این پرسش بود که الگوی فرکانس پایۀ کدامیک از دو هجاای
آخر ساخت ندایی در درک گویشوران از نداییبودن نقش مهمتری دارد .باهبیاان دیگار ،مایخواساتیم
اول و ِ
فرکانس پایه در ساخت ندایی ،کیفیت نداییبودن را در خود دارد.
منحنی
بدانیم کدام بۀش از
ِ
ِ
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گفتار دوهجایی ندایی/استنادی دو پاارهگفتاار جدیاد (نادایی-اساتنادی ،اساتنادی-
از هر جفت پاره ِ

ندایی) تولید شد .بنابراین تعداد ( 0×)9×4(=92پنج اسم دوهجایی ،شاش گویشاور) پاارهگفتاار نادایی
سنتز شد .دامنۀ صدای تمامی پارهگفتارها را نیز نرمالسازی کردیم و به مقدار  92dBرسااندیم .شاکل 4
(الف تا پ) منحنی فرکانس پایۀ نمونهای از پارهگفتارهای تولیدشده را نشان میدهد.
Segment

Segment

5.00146713
350

5.56370939

3.01728738
350

3.62906883

300

)Pitch (Hz

200

75

75
l

e
5.564

â

e

l

l

3.629

5.001

â

l
3.017

)Time (s

)Time (s

(ب)

(الف)
350

350

)Pitch (Hz

)Pitch (Hz

75
0

0.562
) Time (s

(پ)

)Pitch (Hz

200

300

75
0

0.562
) Time (s

( )

شکل  .5سنتز پارهگفتار  /lâle/گویشور زن  F2در آزمون درکی شمارۀ ( :1الف) ساخت ندایی طبیعی( ،ب) ساخت
استنادی طبیعی( ،پ) پارهگفتار سنتز شدۀ ندایی-استنادی ) ( ،پارهگفتار سنتز شدۀ استنادی-ندایی

 1-1-5نحوۀ انجام آزمون

گفتار تولیدشده بهصور تصادفی برای گویشاور پۀاش شاد .در طاول
هنگام اجرای این آزمون 90 ،پاره ِ
ً
آزمون ،هر پارهگفتار را دو بار پۀش کردیم .اما زمان تکارار نیاز کاامال تصاادفی اسات .باهعاالوه ،بارای
نادایی
گفتاار
درنظرگرفتن اثرا
احتمالی ناشی از شرایط آزمایش یا پاساخهاای محافظاهکاراناه 4 ،پااره ِ
ِ
ِ
ِ
گفتار استنادی طبیعی را نیز در میان مواد آزمون گنجاندهایم .بنابراین هر گویشاور در طاول
طبیعی و  4پاره ِ
آزمون باید بهدقت به  950پارهگفتار گوش کند .پس از شنیدن هار پاارهگفتاار ،گویشاور بایاد از میاان دو
گزینۀ «حالت ندایی» و «حالت استنادی» موجود در صفحۀ نمایش یکی را انتۀاب کند و براسااس ایان
گفتار شنیدهشده بدهد .پایینترین امتیاز عدد  9و بهتارین امتیااز
امتیاز  9تا  4را به پاره ِ
انتۀاب یکی از پنج ِ
عدد  4است .بدین ترتیب ،اگر با شنیدن یک پارهگفتار ،صور استنادی با امتیاز  4انتۀااب شاود ،بادین
ازنظر شنونده این پارهگفتار صددرصد صور استنادی است.
معنی است که ِ
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دو گویشور ،یک مرد و یک زن ،که هردو زبانشناس بودند در این آزمون شارکت کردناد .گویشاوران
هردو فارسیزبان و ساکن تهران بودند و هر دو  32سال داشتند.
 2-1-5نتایج آزمون

زیروبمای سااخت نادایی در هجاای دوم و
در این آزمون شرکتکننادگان  17درصاد سانتزهای حااوی
ِ
صور استنادی در هجای اول را حالت ندایی با امتیاز  5/11تشاۀی دادناد ،و  11درصاد سانتزهای
حاوی ساخت ندایی در هجای اول و صور استنادی در هجای دوم را صور استنادی باا امتیااز 5/01
تشۀی دادند .شکل  9تعداد انتۀابهای هریاک از دو مقولاۀ نادایی و صاور اساتنادی را از ساوی
کنندگان این آزمون نشان میدهد .همانطور که در شکل  9میبینیم ،یکی از پارهگفتارهای طبیعای
شرکت
ِ
و دستنۀوردۀ استنادی نیز یکبار بهاشتباه ندایی انتۀاب شده است .این بادین دلیال اسات کاه هنگاام
اجرای آزمون ،شرکتکنندگان پاس از انتۀااب یاک گزیناه نمایتوانساتند آن را تغییار دهناد .باهعاالوه
طبیعای نادایی و صاور اساتنادی اولیاه (باهترتیاب  5/42و  )5/29حااکی از
امتیازهای پارهگفتارهای
ِ
بودن امتیازهای این آزمون است.
محافظهکارانه ِ

CF
VOC
Unmanipulated
19
21

CF
VOC
VOC-CF
119
1

CF
VOC
CF-VOC
4
116

140
120
100
80
60
40
20
0

Total

شکل  .6تعداد پاسخهای شرکتکنندگان به مقولههای ندایی/استنادی در آزمون شمارۀ  CF-VOC( 1به سنتز
استنادی-ندایی و  VOC-CFبه سنتزهای ندایی-استنادی داللت دارد)

گفتار سنتزشده تفاو آشکاری با پارهگفتار طبیعی دارد .میانگین مقاادیر
الزم به یادآوری است که پاره ِ
ِ
مد زمان واکنش شرکتکنندگان نیز این موضوع را تأیید میکند .گویشوران مقولۀ پارهگفتارهای طبیعای
را با اطمینان بیشتری تشۀی دادهاند .این آزمون نشان میدهد که درک گویشوران از مقولاۀ ناداییباودن
آوایای
بیشتر وابسته به الگوی فرکانس پایه در هجای آخر است تا هجای اول .بهعبار دیگر ،وابستههاای
ِ
نداییبودن بیشتر در هجای آخر متمرکز است.
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 2-5آزمون درکی شماره  :2افزایش گامبهگام فرکانس پایۀ ساخت ندایی در هجای اول
ِ
نادایی  /ʔamirali/خوانادهشاده از ساوی
سااخت
در
اول،
هجاای
پاایین
نواخت
اهمیت
بررسی
منظور
ِ
ِ
به ِ
ِ
ِ
گویشور زن  ،Fe1نواخت  Lآغازین را بهتدریج و با گامهای منظم تا مقدار فرکانس پایه در قله افزایش دادیم و
گفتار جدید تولید کردیم .مقدار گام در هر مرحله  97/79هرتز بوده است .در شاکل 7
بدین ترتیب ،چهار پاره ِ
ندایی طبیعی را با خط پیوسته و تغییرا مرحلهای را با خطچین نشان دادهایم.
منحنی ساخت ِ
350

][SERIES NAME
3
2
1

300

200

)F0 (Hz

250

150

i
1

0.8

l
0.6

a

m i r

0.4

0.2

a

ʔ

100
0

)Time (s

نواخت آغازین در ساخت ندایی :خطچینها نمایندۀ بخش تغییریافته در هریک
گام
ِ
شکل  .7افزایش گامبه ِ
از پارهگفتارهای سنتزشده هستند

 1-2-5نحوۀ انجام آزمون

گفتار ندایی طبیعی بهصور تصاادفی بارای گویشاوران
گفتار سنتزشده و پاره ِ
هنگام اجرای این آزمون 5 ،پاره ِ
ً
پۀش شد .در طول آزمون ،هر پارهگفتار  1بار تکرار شد .اما زمان تکرار نیز کامال تصادفی است .بنابراین هار
شنیدن هر اسم منادا ،گویشور بایاد
گویشور در طول آزمون باید بهدقت به  94پارهگفتار گوش میکرد .پس از
ِ
از میان دو گزینۀ «طبیعی» و «غیرطبیعی» موجود در صفحۀ نمایش یکی را انتۀاب میکرد و همچنین امتیاز
انتۀاب یکی از اعداد  9تا  4مشۀ میداد .پایینترین امتیاز عدد  9و بهترین امتیااز
بودن آن صدا را با
ندایی ِ
ِ
عدد  4است .بدین ترتیب ،اگر گویشور با شنیدن یک پارهگفتار ،گزینۀ طبیعای باا امتیااز  5را انتۀااب کناد،
ً
بدین معنی است که مثال ازنظر او این پارهگفتار طبیعی و  20درصد ندایی است.
پنج گویشور ،ساه مارد و دو زن ،باه پرساشهاا پاساخ دادناد .گویشاوران همگای تحصایلکارده،
فارسیزبان ،ساکن تهران و در محدودۀ سنی  05تا  34سال (با میانگین سنی  )31بودند .بهعالوه همگای
آواشناسای مقادماتی در دوران تحصایل خاود باا
اندن درس
دانشجوی زبانشناسی بودند و بهواسطۀ گذر ِ
ِ
ِ
مفاهیم اولیۀ آواشناسی آشنایی داشتند.
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 2-2-5نتایج آزمون

گفتااار طبیعاای  5/07اساات کااه نشااان از
میااانگین امتیاااز «نااداییبااودن» شاارکتکنناادگان بااه پاااره
ِ
گفتاار
بودن تمامی امتیازها دارد .امتیاز سایر سنتزهای این آزمون تفاو معنایداری باا پااره ِ
محافظهکارانه ِ
کنندگان این آزماون در طبیعای یاا غیرطبیعایباودن،
ندایی طبیعی ندارد .ازطرف دیگر ،تشۀی شرکت
ِ
ِ
چندان قابل اعتماد نیست.
میانگین امتیازا ِ این آزمون نشان میدهد که نواخت پایین هجای آغاازین در سااخت نادایی تاأثیر
ًِ
تعیینکنندهای بر مقولۀ نداییبودن ندارد .نتایج این آزمون کامال بر نتایج آزمون شمارۀ  1منطب اسات کاه
در آن ادعا کردیم که درک گویشوران از مقولۀ ندایی در هجای پایانی متمرکز است و هجای اول باهتنهاایی
در درک گویشوران نقش بازی نمیکند .از آنجا که تکیۀ زیروبمای در خادمت انتقاال معاانی فراواژگاانی
است ،نتایج آزمون شمارۀ  1و  0وجود تکیۀ زیروبمی در هجای اول را مردود میداند .ازسوی دیگار ،ایان
آزمون دلیل محکمی در رد حضور تکیه زیروبمای مرکاب  L*+Hدر تحلیال ساادا تهرانای ()0229
است که در آن تکیه اصلی )* (Lبا هجاای اول منطبا اسات؛ در ایان آزماون دیادیم کاه تغییار ساطن
زیروبمی در هجای اول موجب درک متفاو نمیشود و بههمین دلیل ،بارخالف نظار ساادا تهرانای،
ارزش واجی ندارد و سطن پایین در آغاز منحنی فقط یک رخداد آوایی است.
5
4
3
2
4
4.07

3
4.00

2
4.07

1
4.07

0
4.07

1
Goodness

شکل  .8میانگین امتیاز ندایی شرکتگنندگان به پارهگفتار طبیعی (شمارۀ صفر) و سنتزهای
شمارۀ  1تا  4در آزمون شمارۀ 2

 3-5آزمون درکی شماره  :3جابهجایی قلۀ فرکانس پایه در محور زمان با گامهای منظم
ِ
در این آزمون قلۀ منحنی زیروبمی را در فاصلۀ مرز هجای اول و دوم تا انتهاای هجاای ساوم گاامباهگاام
جابهجا کردهایم .در منحنی طبیعی اسم  ،/ʔamirali/قله در انتهای هجای دوم رخ داده است .باا طراحای
ً
ً
این آزمون ،قصد داشتیم اوال تأثیر محل قله درون هجای دوم ،و ثانیا امکان رخداد قلاه در هجاای بعاد از
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آن را بررسی کنیم .شکل  1گامهای این آزمون را در هر مرحله نشاان مایدهاد .در پاارهگفتاار سنتزشاده
شمارۀ  4قله به مرز هجای اول و دوم منتقل شده اسات .ساپس در طاول واکاۀ هجاای دوم باا گاامهاای
22میلیثانیه جابهجا شده و پارهگفتارهای  9و  7تولید شدهاند .پارهگفتارهای  2تا  92نیز با جابهجایی قلاه
در طول واکۀ هجای سوم با گامهای  17میلیثانیه بهدست آمدهاند.
350
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شکل  .3جابهجایی گامبهگام قلۀ فرکانس پایه در محور زمان :خطچینها نمایندۀ بخش تغییریافته
در هریک از پارهگفتارهای سنتزشده هستند

 2-3-5نحوۀ انجام آزمون

نادایی طبیعای را باهصاور تصاادفی
گفتار
گفتار سنتزشده و یک پاره ِ
هنگام اجرای این آزمون ،هفت پاره ِ
ِ
ً
برای گویشور پۀش کردیم .در طول آزمون هر پارهگفتار را سه بار تکارار کاردیم ،اماا زماان تکارار کاامال
تصادفی بود .بنابراین هر گویشور در طول آزمون باید بهدقت باه  27پاارهگفتاار گاوش مایکارد .پاس از
شنیدن هر صدا ،گویشور باید از میان دو گزینۀ «طبیعی» و «غیرطبیعی» موجود در صفحۀ نماایش یکای
بودن آن را با انتۀاب یکی از اعداد  9تا  4تعیاین کناد .اجارای ایان
را انتۀاب کند و همچنین امتیاز ندایی ِ

آزمون شبیه به آزمون شمارۀ  2است.

چهار گویشور ،دو مارد و دو زن ،باه پرساشهاا پاساخ دادناد .گویشاوران همگای تحصایلکارده،
فارسیزبان ،ساکن تهران و در محدودۀ سنی  09تا  34ساال (باا میاانگین سانی  )31بودناد .باهعاالوه،
آواشناسای مقادماتی در دوران تحصایل
همگی دانشجوی زبانشناسی بودند و بهواسطۀ گذرانادن درس
ِ
خود با مفاهیم اولیۀ آواشناسی آشنایی داشتند.
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 3-3-5نتایج آزمون

در این آزمون ،میانگین امتیاز «نداییباودن» شارکتکننادگان باه پاارهگفتاار طبیعای  5/24اسات
تمامی امتیازها دارد .امتیاز سنتزهای 7 ،9 ،4
بودن
و همچون آزمون شمارۀ  2نشان از محافظهکارانه ِ
ِ

امتیاز پارهگفتار طبیعی اسات .در ایان سانتزها
و  ،2مطاب شکل  ،90همگی بیش از  5و نزدیک به ِ
قلۀ فرکانس پایه در طول هجای دوم تا ابتدای واکۀ هجاای ساوم جاباهجاا شاده اسات .اماا امتیااز

پارهگفتارهای  99 ،90 ،1و  92بهتدریج و با پیشرفت قله در هجای سوم کاهش مییابد.
5
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Goodness 4.00 4.25 4.33 4.25 4.08 3.92 3.58 3.25 2.83

شکل  .11میانگین امتیاز ندایی شرکتکنندگان به پارهگفتار طبیعی (شمارۀ صفر) و سنتزهای
شمارۀ  5تا  12در آزمون شمارۀ 3

با پیشرفت قله در هجای سوم ،شنوندگان گفتار را بهتدریج غیرطبیعی درک میکنند .شکل  11نماودار
میله ِای تعداد انتۀابهای گزینۀ «طبیعی» در مقابال تعاداد انتۀاابهاای گزیناۀ «غیرطبیعای» ازساوی
ً
گفتار طبیعای تقریباا در وساط ایان نماودار قارار دارد و قلاۀ
شرکتکنندگان برای هر پارهگفتار است .پاره ِ
ً
زیروبمی در آن تقریبا در انتهای هجای دوم قارار دارد .حرکات از ایان نقطاه باه سامت چا  ،باهمعنای
جابهجایی تدریجی به سمت مرز هجای اول و دوم ،و حرکات باه سامت راسات باهمعنای جاباهجاایی
تدریجی به سمت هجای سوم است.
در این آزمون ،درک نداییبودن نشان از تکیه-پایانی بودن و کااهش تادریجی طبیعایباودن نشاان از

باودن
معناداری پیشقله و برخورداری آن از جایگاه واجی و ترکیب آن با تکیه زیروبمای در القاای نادایی ِ
ِ
زیروبمی سااخت نادایی در طاول هجاای دوم
پارهگفتار دارد .نتیجۀ ثانویۀ این آزمون این است که بیشینۀ
ِ
ممکن است جابهجا شود ،اما هیچگاه در هجای بعد رخ نمیدهد.
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شکل  .11تعداد انتخاب گزینۀ «طبیعی» در مقابل تعداد انتخاب گزینۀ «غیرطبیعی» برای پارهگفتار طبیعی
(شمارۀ صفر) و سنتزهای شمارۀ  5تا  12در آزمون شمارۀ 3

 4-5آزمون درکی شماره  :4افزایش و کاهش گامبهگام فرکانس پایه در هجای آخر
ِ
درکی شمارۀ  5فرکانس پایۀ هجای آخر را در بازۀ  ±50هرتز نسبت بهمقدار اولیۀ ساخت نادایی
در آزمون ِ
با طول گامهای  90هرتز کاهش و افزایش دادهایم .تغییرا خاارا از ایان باازه را باه ایان دلیال کاه در آن
آشکارا ساخت ندایی ازبین میرفت در آزماون لحااظ نکاردیم .هادف از ایان آزماون ،بررسای درساتی
نواخت  Hدر هجای آخر با یک گام پایینتر از پیشقله بوده است .شکل  92مراحل سانتز پاارهگفتارهاای
این آزمون را نشان میدهد.
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شکل  .12کاهش و افزایش گامبهگام فرکانس پایه در هجای آخر :خطچینها نمایندۀ بخش تغییریافته در
هریک از پارهگفتارهای سنتزشده هستند

 1-4-5نحوۀ انجام آزمون

نادایی طبیعای باهصاور تصاادفی بارای
گفتاار سنتزشاده و پاارهگفتاار
هنگام اجرای این آزمون  2پااره ِ
ِ
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ً
گویشوران پۀش شد .در طول آزمون ،هر پارهگفتار  1بار تکرار شد ،اما زمان تکرار کاامال تصاادفی باود.
بنابراین هر گویشور در طول آزمون باید بهدقت به  27پارهگفتار گوش میکرد .پاس از شانیدن هار صادا،
گویشوران باید از میان دو گزینۀ «طبیعی» و «غیرطبیعای» موجاود در صافحۀ نماایش یکای را انتۀااب
بودن آن را با انتۀاب یکی از اعداد  9تا  4تعیین میکردناد .اجارای ایان
میکردند و ًهمچنین میزان ندایی ِ
آزمون کامال شبیه به آزمون شمارۀ  2و  1است.
پنج گویشور ،سه مرد و دو زن ،به پرسشها پاسخ دادند .گویشوران همگی تحصیلکرده ،فارسایزباان،
ساکن تهران و در محدودۀ سانی  09تاا  34ساال (باا میاانگین سانی  )01بودناد .باهعاالوه دو تان از آنهاا
آواشناسای
فارغالتحصیل و سه تن دیگر دانشجوی زبانشناسی بودناد و همگای باهواساطۀ گذرانادن درس
ِ
آواشناسی آزمایشگاهی در دوران تحصیل خود با مفاهیم اولیۀ آواشناسی آشنایی داشتند.
مقدماتی یا
ِ
 2-4-5نتایج آزمون

در این آزمون میانگین امتیاز «نداییبودن» شرکتکنندگان باه پاارهگفتاار طبیعای 5/91اسات و همچاون
بودن تمامی امتیازها دارد .امتیاز سنتزهای  99و  97که بهمعنای ±90
آزمون شمارۀ  2نشان از محافظهکارانه ِ
ً
هرتز تغییر فرکانس پایه در هجای آخر است ،دقیقا برابر با امتیاز پارهگفتار طبیعی اسات .اماا باا کااهش و
ویژگی نداییبودن تحتالشعاع قرار میگیرد.
افزایش بیش از  90هرتز ،مطاب شکل  ،91بهتدریج
ِ
ِ
5
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Goodness 3.07 3.47 3.87 4.13 4.13 4.13 4.07 3.53 3.00

شکل  .13میانگین امتیاز ندایی شرکتگنندگان به پارهگفتار طبیعی (شمارۀ صفر) و سنتزهای
شمارۀ  13تا  21در آزمون شمارۀ 4

شکل  15نیز تأییدکنندۀ این موضوع است که کاهش و افزایش فرکانس پایه در هجای آخار منجار باه
شدن گفتار ندایی میشود .شکل  15نمودار میلهای تعاداد انتۀاابهاای گزیناۀ «طبیعای» در
غیرطبیعی ِ
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مقابل تعداد انتۀابهای گزینۀ «غیرطبیعی» ازسوی شرکتکنندگان برای هر پارهگفتار شنیده شده اسات.
طبیعی اولیه در وسط نمودار قرار دارد .حرکت از وسط نمودار به سمت چا باهمعنای کااهش
پارهگفتار
ِ
تدریجی و حرکت به سمت راست بهمعنی افزایش تدریجی فرکانس پایه در هجای آخر است.
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شکل  .14تعداد انتخاب گزینۀ «طبیعی» در مقابل تعداد انتخاب گزینۀ «غیرطبیعی» برای پارهگفتار طبیعی
(شمارۀ صفر) و سنتزهای شمارۀ  13تا  21در آزمون شمارۀ 4

 6نتیجهگیری

مهمترین دستاورد پژوهش حاضر ،بازنمایی ساخت واجی و الگوی آهنگ ساخت ندایی در زبان فارسای
است که در آن پیشقله را بهعنوان یک ویژگی واجی در زبان برای اولین باار معرفای کاردهایام .در مقدماه
ً
پژوهش حاضر نشان دادیم که ،برخالف گزارشهای پیشین ،اوال ِصرف تکیهآغاازی باودن اسام موجاب
ً
نداییشدن آن نمیشود و ما اسمی را که مثال بهطور مشۀ یک گویشاور زباان انگلیسای تکیاهآغاازی
تولید میکند ،ندایی درک نمیکنیم .ازسوی دیگر ،اگر اسمی را در حالات نادایی باا تأکیاد ویاژه (تکیاه
ً
تأکیدی) تولید کنیم ،هجای پایانی تکیهدار و هجای آغازی مشۀصا فاقد تکیه است و درعاینحاال درک
اعتباربودن تغییر جایگاه تکیه در حالت ندایی حکایت میکند .نکتاه ساوم باه
ما هم ندایی است که از بی
ِ
اسمهای یکهجایی مربوط میشود که خود گواهی روشن بر بیاثرباودن تغییار جایگااه تکیاه در ایجااد
حالت ندایی است؛ چراکه در اسمهای یکهجایی موضوع تغییر جایگاه تکیه مطرح نیست و ماا در عاین
حال اسم یکهجایی را هم بهصور ندایی تولید میکنیم .درنتیجه ،در پژوهش حاضر تالش کاردیم باه
عناصر آهنگای موجاب درک نادایی ماا از یاک پاارهگفتاار
این پرسش اساسی پاسخ دهیم که ترکیب چه
ِ
میشود.
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اهمیتی نواخت پایین در هجای اول ساخت ندایی دارد .با توجاه
درکی شمارۀ  1و  0نشان از بی
ِ
آزمون ِ
به اینکه آهنگ پارهگفتار بهمعنای فراواژگانی و کاربردشناختی مربوط میشود و وقتای معناای فراواژگاانی،
بودن گفتار ،با تغییر بۀشی از منحنی آهنگ تغییر نمیکند ،میتوانیم نتیجه بگیاریم
در اینجا ویژگی ندایی ِ
که عناصر آهنگ و بهدنبال آن معنای آهنگی در آن بۀش از پارهگفتار قرار نادارد .درمقابال ،وقتای معناای
منحنی آهنگ تغییر میکند ،عناصر آهنگ را میتوان در آن بۀاش شناساایی
فراواژگانی با تغییر بۀشی از
ِ
باودن
درکی شمارۀ  3بیانگر این است که قلۀ فرکانس پایه ،یعنای پایشقلاه ،در میازان طبیعای ِ
کرد .آزمون ِ
بودن سنتزهای ایان آزماون ازساوی گویشاوران ،نشاان از تکیاه-
پارهگفتار نقش دارد .بهعالوه درک ندایی ِ
پایانی بودن و کاهش تدریجی طبیعیبودن نشان از معناداری پیشقلاه و ترکیاب آن باا تکیاه زیروبمای و
بودن پارهگفتار دارد .آزمون درکی شمارۀ  5نیز تأثیر نواخت پایاانی در ناداییشادن
نواخت در القای ندایی ِ
پارهگفتار را نشان میدهد .بنابراین میتوان گفت معنای نداییبودن به پیشقله و تکیۀ زیروبمای و نواخات
گروه باال در هجای آخر حساس است ،و بهعبارتی ،عناصر آهنگ ندایی در قله و پس از قله نهفته است.
ندایی باا دو هجاا و بیشاتر از دو
نیز نشان دادیم که قلۀ زیروبمی (و نه تکیه زیروبمی) در ساختهای ِ
هجا در هجای دوم قرار دارد .تکیۀ زیروبمی پس از قله با یک گام پایینتر از قله در هجای آخار قارار دارد
آخر اسم در دو حالت استنادی و ندایی نشان میدهد که حتی ساطن
و مقایسه سطن زیروبمی در هجای ِ
زیروبمی در هجای پایانی در حالت ندایی بیشتر از حالت استنادی است؛ اگرچه در حالت نادایی پایش
از هجای تکیهدار یک قله هم حضور دارد .پس در اسمهاای نادایی دو و چناد هجاایی ،عناصار آهناگ
همیشه در هجای دوم و هجای پایانی حضور دارند .بادیهی اسات در دوهجااییهاا محال ههاور تماام
عناصر آهنگ در هجای آخر اسات کاه ایان موضاوع باا آزماون درکای شامارۀ  1تأییاد شاده اسات .در
یکهجاییها همه عناصر آهنگ در یک هجا جمعاند .در منحنی فرکانس پایاۀ اسامهاای یاکهجاایی،
شدن منحنی قابال مشااهده اسات ،و ایان امار خاود حکایات از آن دارد کاه
عناصر آهنگی با یکنواخت ِ
آهنگی ساخت ندایی در دادههای دو و چندهجایی بهدرستی انجام شده است.
برچسبهای
ِ
بودن پارهگفتار دوهجاایی
آزمون درکی شمارۀ  1نشان میدهد که تمام اطالعا مربوط به مقولۀ ندایی ِ
در هجای آخر و در ترکیب با پیشقله حضور دارد و این شاهدی است بر اینکه هجای تکیه ِبر واژگاانی در
ساختهای ندایی نیز محل ههور تکیۀ زیروبمی است .این تکیاۀ زیروبمای در ترکیاب باا نواخاتهاای
دیگر ،یعنی نواخت باالی پیشقله و نواخت گروه از نوع نواخت بااال ،حالات نادایی را ایجااد مایکناد.
بهعبارتی ،نداییبودن محصول ترکیبی از نواختهاست و نه تکیۀ زیروبمای باهتنهاایی .از ایانرو در ایان
پژوهش الگوی آهنگ ) ^H +X* H-(L%/H%را برای ساختهای ندایی پیشنهاد میکنایم کاه در آن
تکیۀ زیروبمی (*) روی هجای آخر اسم قرار میگیرد و  Xنشانه انواع تکیه زیروبمی است کاه در تأکیاد
کلی از نوع * Hو در تأکید ویژه از نوع * L+Hاست ^H .بیانگر وقوع پایشقلاه قبال از هجاای تکیاهبار
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بودن کالم ازسوی گوینده و انتظار پاسخ از شانونده و اداماۀ
واژگانی است و
نواخت گروه  -Hنشانۀ جاری ِ
ً
گفتار است .معموال پس از اسم منادا گفتار جریان دارد و پایان اسام مناادا پایاان واحاد آهناگ نیسات و
بههمین دلیل ،نواخت مرزنمای باال ) (H%یا پایین ) (L%را داخل پرانتز قرار دادهایم که اگر واحد آهناگ
فقط به اسم مناادا محادود باود ،نواخات مرزنماا برچساب الزم را داشاته باشاد .شاواهد آکوساتیکی و
درکای شامارۀ  5نشاان مایدهاد کاه
آزمایشهای درکی ادعای پژوهش حاضر را تأیید میکنناد .آزماون
ِ
کاهش یا افزایش فرکانس هجای آخر در بازهای قابل قبول در مقولۀ نداییبودن تغییاری ایجااد نمایکناد و
نظام آهنگ مقولهای است.
نشان میدهد درک ما از عناصر سازندۀ ِ
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