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  پيشگفتار

 
هاي آواشناختي ساخت نوايي زبان       هدف اصلي از نگارش اين كتاب، توصيف و تبيين جنبه         

شناسـي آزمايـشگاهي اسـتفاده        شناسي معمول در واج     براي اين منظور از روش    . فارسي است 
شناسي آزمايـشگاهي، هـر توصـيف نظـري نخـست بـه شـكل          در چارچوب واج  . شده است 

  . شود فرضية واجي مطرح و سپس در چارچوب آزمايش آواشناختي آزموده مي
يكـي  : شـود  كـار بـرده مـي     العات واجي در دو مفهوم متفاوت به      ساخت نوايي در مط   
تر از واج مانند هجا،       صورت واحدهاي آواييِ بزرگ     اي گفتار به    سازماندهي ساخت زنجيره  

كلمــة واجــي و گــروه واجــي؛ و ديگــري برجــستگي آوايــيِ يــك واحــد زبــاني نــسبت بــه 
ساخت نـوايي، در    . بوده است در اين كتاب، معناي دوم مورد نظر نگارنده         . واحدهاي ديگر 

شناختي، يعني سطح كلمه و سطح جملـه، قابـل مطالعـه              اين مفهوم، در دو سطح مستقل زبان      
در سطح كلمه، تكيه متغير ساختاري عامل برجستگي يـك هجـا نـسبت بـه هجاهـاي                  . است

سو با تغيير الگوي زيروبمـي يـك كلمـه، آن            در سطح جمله نيز گوينده از يك      . ديگر است 
سازد و از سـوي ديگـر، بـا ايجـاد تغييـرات               تر مي    را در مقايسه با ساير كلمات برجسته       كلمه

، نـوع يـا سـاخت دسـتوري جملـه         )مانند مرز پاياني جمله   (زيروبمي در برخي نواحي مرزي      
ــان مــي) خبــري، ســؤالي و جــزآن( ــا اســتفاده از روش . كنــد را بي شناســي  در ايــن كتــاب ب

اي نظريِ موجود دربارة الگوي تكية واژگاني و آهنگ         ه  شناسي آزمايشگاهي، توصيف    واج
هـاي توليـدي و    هـاي واجـي طـرح و در چـارچوب آزمـايش           صورت فرضـيه    زبان فارسي به  

سـو سـازوكارهاي آواشـناختيِ        ها از يك    ين آزمايش انتايج  . شود  دركيِ مناسب آزموده مي   
از سوي ديگر ابـزاري دقيـق   سازد؛ و     ناظر بر نحوة تحقق آواييِ الگوهاي نوايي را نمايان مي         

  . دهد مي براي كشف بازنمود واجي زيرساختيِ اين الگوها در اختيارمان قرار
بيشتر مطالعات روي تكية واژگاني در زبان فارسي به بحث دربارة جايگـاه تكيـه در                
سطح كلمه و تأثيرپذيري آن از منظـر مقولـة نحـويِ كلمـه يـا ونـدهاي تـصريفي و جـزآن                       

هاي   مطالعات آوايي روي تكية واژگانيِ فارسي با هدف توصيف و تبيينِ جنبه           اند و     پرداخته
در مطالعـات آهنـگ نيـز اغلـب         . توليدي و شنيداريِ اين پديده كمتر صورت گرفتـه اسـت          
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گرايانـه، و نـه بـر اسـاس           اي برداشـت    گونـه   رويدادهاي نوايي در سطح منحني زيروبمي، بـه       
ساخت نوايي زبـان    در كتاب حاضر، با عنوان      . تشواهد معتبر آواشناختي، توصيف شده اس     

ــوايي در   فارســي، ــار پيوســتة فارســي و ســاخت ن ــه بخــشي از فراينــد توليــد و درك گفت  ب
هـاي واجـي در       اسـتنتاج . ايم  اختهدشناسي اين زبان و پژوهش پيرامون موضوع تحقيق پر          واج

در برخـي مقـاالت     هاي توليدي و دركـي اسـت كـه يـا              هاي آزمون   اين كتاب مبتني بر يافته    
هـا    ايـن يافتـه   . هاي جديد معرفي شـده اسـت        عنوان يافته   مؤلف منتشر شده يا در اثر حاضر به       

رود مباحـث كتـاب      رو، اميـد مـي      از اين . ها پژوهش پيرامون موضوع تحقيق است       نتيجة سال 
  .مند مفيد باشد براي اساتيد، محققان و دانشجويان عالقه

شـده مبتنـي بـر نظريـة          هـاي ارائـه     ها و استدالل    لبا وجودي كه سعي شده است تحلي      
شناسيِ تكيه و آهنگ مطرح شـود، گـرايش           واجيِ خاصي نباشد و بر اساس مباني كلي واج        

گونه   ها گرايشي در راستاي نظرية خودواحد عروضي آهنگ است، آن           غالب در اين تحليل   
يرهـامبرت و بكمـن       يو پـ  ) 1986(يرهامبرت    ، بكمن و پي   )1980(يرهامبرت    كه در آثار پي   

شـده در ايـن اثـر         هاي واجـيِ مطـرح      بنابراين، فرضيه . معرفي شده و بسط يافته است     ) 1988(
با ايـن حـال،     . اغلب بر پاية اصول حاكم بر نظرية خودواحد عروضيِ آهنگ بيان شده است            

كند كـه   داند و تا زماني از آن حمايت مي پذير مي هايي ابطال ها را فرضيه  نگارنده اين فرضيه  
  .شواهد آزمايشگاهي، بطالن آن را نشان ندهد

 با بررسي پيشينة مطالعات نظري دربارة تكية        1در فصل   .  فصل است  9كتاب مشتمل بر    
هاي واجي و نقش تكيـه در بازشناسـي گفتـار             واژگاني، به بحث دربارة تكية واژگاني در نظام       

هـاي    بـسته   ر كلمات فارسي و نقـش هـم       در اين فصل دربارة جايگاه تكيه د      . ايم  پيوسته پرداخته 
  . آوايي تكيه در تقطيع و شناسايي مرز آوايي كلمات در گفتار پيوستة فارسي بحث شده است

. ، تكية واژگاني در زبان فارسي از ديدگاه آواشناسـي بحـث شـده اسـت               2در فصل   
مرجـع در  اين فصل با بررسي بازنمود آوايي تكية واژگاني در زبان فارسي، الگوهاي آوايي     

هـاي توليـدي و دركـيِ تكيـه در ايـن              آزمـايش . كند  توليد و درك اين پديده را معرفي مي       
طـور كلـي،      نتـايج ايـن فـصل بـه       . فصل در دو بافت آهنگي و غيرآهنگي بررسي شده است         

آهنگـي اسـت كـه در آن هجاهـاي      ـ  اي مؤيد اين واقعيت است كه زبان فارسي زباني تكيه
، F0هـاي آكوسـتيكي چندگانـه شـامل            بافت آهنگي از طريق نـشانه      بر و بدون تكيه در      تكيه

. شـود  ديرش و شدت انرژي و در بافت غيرآهنگي از طريق ديـرش از يكـديگر متمـايز مـي                
دهد كه برجستگي نوايي در سطح كلمه در زبان فارسـي،             نتايج اين فصل همچنين، نشان مي     

  .افراز نيست  و بدون تكيه قابلبر به بيش از دو سطح نواييِ تكيه
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شناســي آهنــگ در قالــب دو رويكــرد كلــيِ   هــاي نظــري واج ، انگــاره3در فــصل 
رويكـرد  در ايـن فـصل، آهنـگ در چـارچوب     . گـرا معرفـي شـده اسـت     گرا و سـطح   شكل
گـرا بـر      گرا و بر مبناي شكل كلي تغييرات زيروبمـي و در چـارچوب رويكـرد سـطح                  شكل

  .توصيف شده است) L(و پايين ) H(مبناي سطوح نواختيِ باال 
شناسي آهنگ در چارچوب نظريـة خودواحـد عروضـي بحـث              ، دربارة واج  4در فصل   

ايم و رويدادهاي مهم آهنگ گفتار شامل تكية زيروبمي، نواخت كناري و نواخت مرزنما    كرده
  .ايم  توصيف كردهH و Lگرا بر مبناي توالي سطوح نواختيِ  را در چارچوب اين انگارة سطح

در اين فصل بـه بحـث پيرامـون    . ه آواشناسي آهنگ گفتار اختصاص دارد   ، ب 5فصل  
دو پـارامتر آوايـي دامنـة    ايم و   پرداختهگفتار منحني آهنگ  در ها  نواخت آواييِ تحقق نحوة

زيروبمي و ترادف نواخت با زنجيرة آوايي را پارامترهاي آوايي بنيادين منحنـي آهنـگ در                
  . ايم ردهها معرفي ك توصيف و شناسايي نواخت

، با معرفي پيشينة مطالعات آهنگ در زبان فارسي، ساخت واجي آهنـگ             6در فصل   
ــارچوب واج  ــي را در چ ــتفاده از روش    فارس ــا اس ــي ب ــد عروض ــي خودواح ــي  شناس شناس

در اين فصل دو رويداد تكية زيروبمي و نواخت         . ايم  شناسي آزمايشگاهي بررسي كرده     واج
هاي آواشناختيِ مناسب بررسـي شـده       ا طرح آزمايش  شناسي آهنگ فارسي ب     كناري در واج  

الگوي نـواختي   ترين    مناسب L*+Hطور كلي، نشان داده است كه         ها به   نتايج آزمايش . است
اين نتـايج همچنـين، نـشان    . ساخت نواختي تكية زيروبمي در زبان فارسي است      در توصيف   

هسته، يك نواخت كنـاريِ      ايِ پيش   ، در ساخت نواختيِ گروه تكيه     L*+Hدهد كه بعد از       مي
    .شود واقع مي) -L(ايِ هسته، يك نواخت كناري پايين  و در گروه تكيه) -H(باال 

طور مفصل، رابطة بين آهنگ و ساخت اطالعي جمله در زبان فارسي              ، به 7در فصل   
در اين فصل، افزايش دامنة زيروبمي و وقوع زودهنگام قله روي زنجيرة            . بررسي شده است  

. كـانون در زبـان فارسـي معرفـي شـده اسـت       دركي ـ  توليدي هاي بسته همترين  همآوايي، م
وقوع كانون در هر بخشي از جمله باعث حـذف          دهد كه     نتايج اين فصل همچنين، نشان مي     

شود، ولي نواحي پيش از كانون در اثر حضور كانون            هاي بعد از آن مي      تكية زيروبميِ سازه  
  . دهد شان ميدر جمله تغييرات آهنگي اندكي ن

فارسـي اختـصاص دارد و       زبـان  در منحنـي  رويداد آهنگيِ نـزول    بررسي  به 8فصل  
گفتـار   هـاي زيروبمـي در طـول پـاره     جزئيات آوايي مربوط به نحوة كاهش سطح ارتفاع قله        

ر آهنـگ گفتـار فارسـي       نـزول منحنـي د    دهد كه     نتايج اين فصل نشان مي    . بحث شده است  
اس آن سطح ارتفاع هر قلة زيروبمي نسبت به قلة قبل از آن،              است كه بر اس    رويدادي واجي 
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   . يابد ها، به اندازة يك گام كاهش مي نظر از فاصلة زماني بين قله صرف
 سـاخت  هاي كتـاب دربـارة   فصل هاي همة يافتهگيري كتاب است كه   نتيجه9فصل 

  .بيان شده استخالصه  طور به آهنگ و واژگاني تكية بخش قالب دو در فارسي زبان نوايي
ها با اسـتفاده از   داده. ها در اتاقي آرام و در سكوت كامل انجام شده است       ضبط داده 

 هرتـز روي كـارت صـوتي        15000 تـا    50 بـا پاسـخ فركانـسي        SM58ميكروفون شور مـدل     
وتحليـل آوايـي      براي تجزيـه  . اي شخصي ضبط شد      رايانه X-Fi 5.1كريتيو مدل ساند بالستر     

افـزار پـرَت    دركي تكية واژگاني و آهنگ از نـرم  ـ  هاي توليدي بسته اج همها در استخر داده
  . استفاده شده است

اس .اس.پـي .افـزار اس    شده از نرم    گيري  براي تحليل آماري مقادير پارامترهاي اندازه     
هـا و محاسـبات       افزار اكـسل در رسـم تعـدادي از شـكل            همچنين، از نرم  . استفاده شده است  

  . اده شده استرياضي و آماري استف
طور مختصر بيان شده است تـا خوانـدن           هاي آماري داخل متن كتاب به       نتايج تحليل 

جزئيات كامل مربوط به نحوة اجراي هر آزمون آماري و نتايج مربوط . تر شود مطالب آسان
همچنين، جدول خالصة نتايج مربوط بـه هـر تحليـل           . نوشت هر فصل ارائه شده است       در پي 

  . است كتاب آمدهآماري در پيوست
دانم از تمامي كساني كه بنـده را در تـدوين و چـاپ كتـاب يـاري كردنـد                      الزم مي 

از داوران محترم كتاب كه نكات بـسيار ارزشـمندي را متـذكر شـدند كمـال                 . قدرداني كنم 
از جناب آقاي دكتر مهدي احمدي كه نكات مهم علمـي و ويرايـشي              . سپاسگزاري را دارم  

از سـركار خـانم زهـرا       . كـنم   به بنده گوشزد كردند بـسيار تـشكر مـي         را در بهترشدن كتاب     
 از  و دليـل دقـت زيـاد در ويـرايش دسـتوري و علمـي               زاده، ويراستار محترم سمت بـه       جالل

از . بـسيار سپاسـگزارم  ،  كتـاب خـواني  نمونـه  كنتـرل  زاده بـراي  اهللا  كتاب ميچكا انمسركار خ 
 هايش توان ها و فداكاري    بسيار ممنونم كه محبت   همسرم سركار خانم دكتر نيلوفر منصوري       

. اميدوارم نتيجة كار نشانة قدرداني مـن از ايـشان باشـد           .  انجام اين كار دوچندان كرد     مرا در 
خواننـدگان  . هاي محتوايي و نگارشي كتاب بر عهـدة مؤلـف اسـت    مسئوليت تمامي كاستي 

سنجي كه نواقص احتمالي كتاب را به بنده گوشـزد كننـد، مـرا بـراي هميـشه                    ريزبين و نكته  
  . سازند مديون خود مي
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