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بررسی الگوی تکیهی زیروبمی در گفتار فارسی مردان و زنان ایرانی مسلّط
به زبان انگلیسی

1

چکیده
نظریهی واجشناسی الیهای ،دو نوع تکیه را متمایز مییکنید کیه عرارتنید از تکییه وایگیانی و تکییه
زیروبمی .این مقاله به بررسی و تحلیل صوتشناختی تکیهی زیروبمی در گفتار فارسی گویشیوران
فارسی مسلّط به زبان انگلیسی میپردازد .زبانشناسان همواره از پدیدهی تداخل زبانی کیه ییی ن
ویژگیهای مختلف زبان اول عناصر متناظر در زبان دوم را تحت تأثیر قرار مییدهنید .امیا در ایین
پژوهش تأثیر معکوس زبان دوم بر زبان اوّل مورد بررسی است که کمتر به ن توجه میشود .بر این
اساس ،با ارائه الگوی تکیه و مقایسهی دو زبان انگلیسی و فارسی ،گفتیار فارسیی افیراد دوزبانیهی
فارسی -انگلیسی از الگوی تکیه مورد تحلیل و مقایسه قرار میگیرد .در تحقیقیات پیشیین ،الگیوی
تکیهی زبان انگلیسی در هجاهای غازین یا میانی کلمات یعنی الگوی تکییهی چی گیرا و الگیوی
تکیهی زبان فارسی در هجای پایانی کلمات یا الگوی تکیهی راستگرا بیان شیده اسیت .دادههیای
پژوهش با استفاده از نرمافزار پِرَت مورد تحلیل صوتشناختی قرار گرفت و در نهایت ،الگوی تکیه-
ی گفتار فارسی افراد به تفکیک جنسیت ارائه شد .نتایج حاکی از تأثیرپذیری نسری الگوی تکییه در
تلفظ فارسی افراد مورد زمایش از الگوی تکیه زبان انگلیسی بود و این تأثیر در زنان به مراتب بیشتر
از مردان مشاهده شد.
کلیدواژه ها :تحلیل صوتشناختی ،واجشناسی الیهای ،دوزبانهها ،الگیوی تکییهی چی گیرا ،الگیوی
تکیهی راستگرا.

 1این مقاله مستخرج از یرح پژوهشی است که با همین عنوان در دانشگاه پیام نور و بیا حماییت میالی ن دانشیگاه انجیام
گرفته است.
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سال هفتم ،شمارة اول

 .1مقدمه

عناصر زبرزنجیری 1زبان از جمله تکیه 2و هنگ ،9همواره درمطالعهی زبانهای گوناگون،
مورد بررسی قرار گرفته است .کارشناسان این حیطه در زبانهای مختلف هر کدام تعاریف
متعددی را برای تکیه ارائه کرده و نیز عوامل گوناگونی را در ن مؤثر دانستهاند .بهیور کلی
تکیه به معنای برجستگی یک هجا در مقایسه با سایر هجاها در سطح کلمه است .هنگ ،یکی
دیگر از عناصر زبرزنجیری زبان است که در نظریهی واجشناسی الیهای 1به ن پرداخته شده
است .اسالمی ()11 :1931بیان میکند که نظریهی واجشناسی الیهای عنوانی است که لد

5

( )1311به مطرحترین نظریه ،درحالحاضر میدهد که در چهارچوب ن ،به مطالعهی نظام
هنگ زبانها پرداخته میشود .به گفتهی لد (  )19 :2112نظریه واجشناسی الیهای ریشه در
نظریهی واجشناسی خودواحد غیرخطی مریکایی و واجشناسی وزنی در دهه  1321دارد .در
یی دهه  ،1321این نظریه در مورد چندین زبان اروپایی به کار گرفته شد.
در واجشناسی الیهای دو نوع تکیهی متمایز معرفی شده است که عرارتند از :تکیهی
وایگانی 1و تکیهی زیروبمی .7تکیهی وایگانی ناظر بر برجستگی در سطح وایگان و تکیهی
زیروبمی ناظر بر برجستگی در سطح پارهگفتار است .از نجا که هر زبان خصوصیات
زبرزنجیری مخصوص به خود را دارد ،بنابراین زبانشناسان در بررسی تکیه و هنگ زبانها به
الگوی ویژهی تکیه و عوامل مؤثر در ن و نیز مشخصههای هنگ مخصوص هر زبان پی برده-
اند .در شماری از تحقیقات (به عنوان مثال یارمحمدی )1331 ،زبانشناسان به بررسی مقابلهای
هنگ زبانها و قواعد تکیهگذاری مربوط به هر زبان ،پرداختهاند و احتمال انتقال این قواعد و
ساختارها را در این دو زبان ،در حین یادگیری زبان دیگر بررسی کردهاند .مقاله حاضر به
بررسی و تحلیل صوتشناختی الگوی تکیهی فارسی (تکیهی زیروبمی یعنی برجستگی در
1 suprasegmental
2 stress
3 intonation
4 autosegmental-metrical (AM) phonology
5 D. R. Lad
6 lexical accent
7 pitch accent
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سطح پارهگفتار) میپردازد .هدف از انجام تحقیق ،پاسخ به این سؤال اساسی است که یا
قواعد تکیهگذاری و الگوی تکیهی زبان دوّم افراد (زبان انگلیسی) با الگوهای متناظر در زبان
بومی افراد (زبان فارسی) تداخل داشته است یا خیر؟ یا به عرارت دیگر یا افراد در گفتار
پیوستهی فارسی خود تکیهی زیروبمی موجود در گفتار خود را یرق
قواعد تکیهگذاری زبان فارسی ادا میکنند یا زبان انگلیسی؟ عنصر مورد بررسی در این
پژوهش ،ویژگیهای صوتشناختی است .بر اساس تحقیقات انجام شده مهمترین عامل
صوتشناختی در تکیه ،عامل زیروبمی ( ، F0فرکانس پایه) معرفی شده است .نگارندگان با
مقایسهی الگوی تکیهی زبان فارسی و انگلیسی و تحلیل صوتشناختی الگوی تکیه بر اساس
عامل فرکانس پایه ،در گفتار افراد مورد بررسی ،الگوی تکیهی گفتار فارسی معیار را مورد
بررسی و تحلیل قرار میدهد.
بخش  2مقاله به نظریات و پیشینهی موجود در رابطه با عناصر زبرزنجیری زبان اختصاص
دارد .در بخش 9روش تحقیق ،در بخش  1تحلیل صوتشناختی دادهها و نهایتاً در بخش 5
نتیجهگیری ارائه میشود.
 .2مبانی نظری
 .1 .2تکیه در زبان فارسی

در دهههای اخیر دیدگاه جدیدی در زمینهی بررسیهای مربوط به هنگ مطرح شده است
و ن ،موضوع نظاممندبودن هنگ و دیدگاه واجشناختی به هنگ است .اعتقاد به نظاممند بودن
هنگ و تالش در جهت یافتن عناصر بنیادین این نظام که با کار بروس ( ،)1377لیررمن
( )1375و پیرهامررت )1321( 1شروع میشود ،موجب ظهور سطح جداگانهای از واجشناسی
شد که امروز به ن واجشناسی هنگ 2میگویند .در این واجشناسی از نواختهای انتزاعی در
بازنمایی منحنی هنگ استفاده میشود .دراین بین ،پیرهامررت  1321در جریان نگرش جدید
به هنگ ،نظریهی ساده امّا؛ در عینحال قوی از واجشناسی هنگ را ارائه کرد .بعدها با تکمیل
1 Broos, Liberman & Pirhombert
2 intonational phonology
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این نظریه ،نتیجهی ن امروز با عنوان واجشناسی خودواحد-وزنی 1و بعدها با عنوان
واجشناسی الیهای معروف گردید .یکی از اصول چهارگانهی واجشناسی الیهای تمایز بین
تکیهی وایگانی و تکیهی زیروبمی است .همهی وایگان در زبان صرفنظر از تعداد هجای نها
دارای یرح تکیه یا الگوی برجستگی خاص خود هستند؛ یعنی یکی از هجاهای وایه نسرت به
دیگر هجاهای ن از برجستگی بیشتری برخوردار است که به ن ،هجای تکیهبر و به
برجستگی در سطح وایگان ،تکیه وایگانی میگویند .از نجا که تکیهی وایگانی ،در سطح
وایگان (خارج از گفتار پیوسته) مطرح است ،بنابراین یک مفهوم انتزاعی دارد .نوع دوّم
برجستگی ،تکیه زیروبمی است که در سطح پارهگفتار دیده میشود .تکیه زیروبمی الزاماً بر
روی هجای تکیهبر وایه قرارمیگیرد .یعنی؛ هجای تکیهبر ،بالقوّه میتواند محل وقوع تکیه
زیروبمی باشد .تکیه وایگانی ،انتزاعی ،ثابت و قابل پیشبینی و مربوط به توانش زبانی است
ولی؛ تکیه زیروبمی ،عینی ،متغیّر ،غیرقابل پیشبینی و مربوط به کنش زبانی است (ر.ک.
اسالمی .)9-21 :1931 ،همرستههای اکوستیکی مؤثر در تکیهی وایه در زبان انگلیسی و دیگر
زبانها شناسایی شده است .در دههی  1351سه پارامتر فرکانس پایه ،دیرش و شدت مورد
زمایش قرار گرفت (فرای .)122 :1352 ،بهیور کلی ،سه پارامتر یا ویژگی برای تکیه حائز
اهمیت است ،که عرارتند از :شدّت ،درجهی زیروبمی و دیرش .تحقیقات نشان میدهد که
میزان تأثیر این سه پارامتر در هر زبان متفاوت است.
چند عامل در تعیین زیروبمی صدا دخیل هستند که مهمترین نها به گفتهی یارمحمدی
( )111 :1331کشش و فشار در تارهای صوتی است ،اگر تارهای صوتی کشیده شوند،
زیروبمی صدا افزایش مییابد یا به عرارتی صدا زیرتر میشود .به عالوه افزایش فشار هوایی
که از ششها خارج می شود هم ،باعث افزایش زیروبمی خواهد شد .بنابراین واهایی که دارای
تکیه یا به اصطالح تکیهبر هستند معموالً دارای زیروبمی بیشتری میباشند .از دیدگاه کریستال
( ) 955 :2119زیروبمی یک ویژگی مربوط به احساس شنوایی است که بر اساس ن صوت با
مقیاسی بین درجات پایین تا باال سنجیده میشود .اسالمی ( )1931نیز تعریفی صوتشناختی
1 autosegmental-metrical phonology
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از زیروبمی ارائه میدهد« :زیروبمی یک ویژگی شنیداری است از یک ویژگی صوتشناختی،
به عنوان بسامد پایه 1گفتار یعنی؛  ».F0بهعرارت دیگر؛ بسامد پایه ،مفهومی صوتشناختی است
که به صورت زیروبمی شنیده میشود.
بررسی تکیه بر خالف هنگ سابقهای یوالنی دارد .در این زمینه زبانشناسان غیرایرانی
پیشقدم بودهاند .وحیدیانکامیار ( )7-21 :1973به تعدادی از این زبانشناسان اشاره میکند به
صورتی که دانشمندان اروپایی اکثراً ضمن کتابهای دستور زبان فارسی ،از تکیهی اسم ،سخن
گفتهاند .نخستینبار الکساندر خودزکو ) 1252( 2در کتاب صرف و نحو که به زبان فرانسه
نوشته است به اختصار از تکیه در زبان فارسی بحث میکند .سپس زالمن و یوکوفسکی 9در
دستور زبان فارسی به زبان لمانی ( )1223در مورد تکیه و محل ن در زبان فارسی تألیف
کردهاند .نتوان میه 1در سال  1311در رسالهی خود تحت عنوان صرف و تکیه شدّت در
فارسی و سپس شاگردش روبرگوتیو 5به جایگاه تکیه در کلمه پرداختهاند .همچنین فرگوسن

1

در بررسی تکیه در زبان فارسی ،عالوه بر بحث تکیهی وایه ،مختصری هم در مورد وضع تکیه
در جمله سخن گفته است .اما؛ در ایران ظاهراً ،اوّلین کسی که ،سخن از تکیهی فارسی به میان
ورد ،فؤادی ( )1911بود که تکیهی فارسی را ،به نام « هنگ لفظی» خوانده است .اصطالح
تکیه را بعدها ناتلخانلری به جای هنگ لفظی به کار برد و اختیار ( )1991در کتاب فونتیک
از تکیهی فارسی به نام تأکید ،سخن گفت.
در تحقیقات موجود در مورد تکیه نه تنها تعاریف مربوط به ن از دیدگاه زبانشناسان
مختلف مطرح شده بلکه در مورد عوامل مؤثر بر ن در زبانهای مختلف نیز نظریاتی ارائه شده
است .به عنوان مثال خانلری ( )112-151 :1921در مورد ماهیت تکیه ،موضوعاتی را مطرح
کرده است .وی بیان میکند که اوّلینبار دانشمندان اروپایی (الکساندر خودزکو ،زالمن،
1 fundamental frequency
2 A. Chodzk
3 C. Salman & Y.Shukovoski
4 A. Miye
5 R. Gutiyo
6 Fergusen
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یوکوفسکی ) در نوشتن دستور زبان فارسی ،تکیه فارسی را تکیه شدّت خواندند .نتوان میه،
تکیهی زبان فارسی را تکیه شدّت میداند و معتقد است تکیهی زبانهای هندواروپایی مانند
سانسکریت و یونانی بر خالف تکیه فارسی از نوع تکیه ارتفاع (زیروبمی) است .خانلری بر
اساس زمایشاتی ک ه در این مورد انجام داد ،به این نتیجه رسید که بر خالف نظریهی
زبان شناسان اروپایی ،عامل شدّت در تکیه فارسی ضعیف و در مقابل ،عامل ارتفاع (ارتفاع
همان تغییرات فرکانس پایه یا زیروبمی است) برجستهتر است .به عنوان مثالی دیگر میتوان
به تحقیقات سپنتا اشاره کرد .سپنتا ( )111-117 :1977نیز با بررسی و انجام تحقیق در
زمایشگاه زبان شناسی دانشگاه تهران ،عامل معترر ماهیت تکیه در زبان فارسی را ،ارتفاع صوت
می داند و عامل کشش و تا حدی شدّت را از عوامل جانری میشمارد .بنابراین میتوان گفت،
نتایج تحقیقات خانلری و سپنتا نشان میدهد که ،تکیه فارسی عمدتاً از نوع تکیه ارتفاع است
که با اندکی شدّت همراه است.
در بررسی عوامل مؤثر در تکیه ،بیجنخان (  )12-52 :1932با اشاره به نتایج تحقیقات
رحمانی ،بیجنخان و قاجارگر ( )1931به منظور مشخّصکردن ماهیّت درکی تکیه در زبان
فارسی  ،به این نتیجه رسید که ،از میان سه پارامتر صوتی فرکانس پایه ،شدّت و دیرش ،پارامتر
فرکانس پایه و تا حدی شدّت ،نقش اساسی در درک ماهیت تکیهی فارسی داشتند .در مقالهی
حاضر به منظور درک تکیه در دادهها از ویژگی صوتشناختی فرکانس پایه استفاده شده است.
همانیور که در ابتدای این بخش ذکر شد در واجشناسی الیهای بین دو نوع تکیه تمایز
قائل میشوند :تکیه در سطح وایه یا تکیهی وایگانی و تکیه در سطح جمله تکیهی زیروبمی.
بهنظر میرسد ،متمایز دانستن این دو نوع تکیه ،ناشی از وقوع پدیدهای واشناختی در کلمات
تشکیلدهندهی واحدهای زبانی بزرگتر مانند گروه و جمله یا به عرارت بهتر گفتار پیوسته
باشد که زبانشناسان ن را تحت عنوان خنثیشدگی 1مینامند .این اصطالحی است که اسالمی
( )21:1931در بررسی تکیهی وایگان ،به صورت مجزا و تکیهی وایگان در جمله ،با ارائه
مثالی مطرح میکند .به این صورت که با ذکر دو کلمهی  /'mâhi/و /mâ'hi/به صورت مجزا و
1 neutralization
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خارج از جمله اظهار می دارد که وقوع تکیه وایگانی در هجاهای متفاوت این دو کلمه تقابل
معنایی ایجاد می کند .به این معنی که کلمه اوّل با واقع شدن تکیه وایگانی در هجای اوّل به
معنی هر ماه و کلمه دوّم با وقوع تکیه در هجای خر به معنای ماهی میباشد .سپس با قرار
دادن این دو کلمه در دو جملهی :
1a) "man goftam mâhi hezar toman.
1b) "man goftam mâhi hezar toman .

(کلمهی تکهیبر درجملههای باال با عالمت (") ،نشان داده شده است) با اشاره به اینکه در
این دو جمله ،کلمهی  /man/دارای برجستگی و تکیه زیروبمی است ،بنابراین از تعداد کلمات
تشکیلدهندهی هر جمله فقط یکی از نها دارای تکیه زیروبمی (تکیه در سطح پارهگفتار)
است و بقیّهی نها از لحاظ تکیه خنثی شدهاند .وی با نشاندادن ییفنگاشتِ این دو جمله،
خنثیشدن منحنی زیروبمی در باقی کلمات از جمله دو کلمه  /'mâhi/و /mâ'hi/را نشان می-
دهد .این امر به این معناست که ،در پارهگفتار تعداد تکیههای زیروبمی و تکیههای وایگانی،
الزاماً برابر نیست.
لدفوگد ( )117-112 :2111نیز ن شکل از وایه را که به تنهایی تلفّظ میشود صورت
قاموسی 1ن وایه مینامد .وی معتقد است حداقل یک هجا ،تکیهی اصلی میگیرد .در حالت
مجزای وایگان ،در کیفیّت واکه کاهشی صورت نمیگیرد ،اما؛ درگفتار پیوسته ،تغییرات زیادی
ایجاد میشود .برخی از کلمات کوچکتر مانند ( )and, to himممکن است بهیور قابل-
مالحظهای تغییر کنند .به این صورت که ،بهیور کامل بدون تکیه ادا شوند و یا تکیه نها
حذف شود ،واکه ممکن است به واکهی مرکزی /ə/تردیل شود و یا اصالً حذف شود .در
نتیجه ،وایه اگر تکیه خود را حفظ کند به صورت قوی 2تلفّظ میشود ،ولی؛ اگر در جمله،
تکیهبر نراشد به صورت ضعیف 9تلفّظ میشود.

1 citation form
2 strong form
3 weak form

8

مجلة زبانشناسی و گويشهای خراسان دانشگاه فردوسی مشهد

سال هفتم ،شمارة اول

همانگونه که پیشتر گفته شد ،نوع دیگری از تکیه ،تکیهی زیروبمی است که درسطح
پارهگفتار رخ میدهد .اکثراً زبانشناسان در مورد وجود تکیهی زیروبمی در جمله (یا به عرارتی
تکیهبر بودن حداقل یک هجا در جمله یا عرارت) اتفّاقنظر دارند .به اعتقاد فرگوسن (:1357
 )125در وایه فارسی که به صورت منفرد ادا میشود ،یکی از هجاها دارای تکیه است ولی؛
وقتی همان کلمه در جمله تلّفظ میشود ،معموالً یا همان هجا در کلمه دارای تکیهی زیروبمی
درجمله است و یا اینکه اصالً ن کلمه تکیهبر نیست؛ به عرارت دیگر ،جایگاه تکیه تغییر می-
کند و یا بنابراعتقاد اسالمی ( )1931تکیهی ن کلمه خنثی میشود .بهیور کلی میتوان گفت
در جمله ایّالعات نو ،حاوی تکیه جمله است در حالی که استثنائاتی وجود دارد به این
صورت که کلمات پرسشی و منفیساز ،تکیهی جمله را جذب میکنند.
وحیدیانکامیار ( ،)15 :1973در تعریف تکیه جمله (تکیه زیروبمی) به نقل از کیگدان

1

( )1325میگوید« :تکیه درجهی نسری نیرویی است که به وایههای مختلف در یک جمله یا
گفته وارد میشود ».به اعتقاد وحیدیانکامیار این تعریف ،در مورد تکیهی زبان انگلیسی که
عامل شدّت در ن قویتر است صادق میباشد .در تعریف تکیهی جمله در فارسی درست این
است که بگوییم که تکیه جمله عرارت است از :چگونگی وضع تکیه وایهها ،در گروه و جمله.
در بعضی از زبانها تکیهی وایهها در گروه دستخوش تغییرات زیادی نمیشوند؛ امّا در زبان
فارسی تغییرات تکیهی وایه ها در جمله بسیار است و این امر ،کار بررسی ن را دشوار می-
سازد .وایههای فارسی هم در واحد گروه و هم در جمله تغییر میکنند.
در مقالهی حاضر ،تکیهی زیروبمی (یعنی تکیه در سطح جمله و پارهگفتار) بررسی
میشود .از نجا که دادهها بهصورت ضرط مصاحره گفتار پیوستهی افراد فارسیزبان مسلّط به
زبان انگلیسی میباشد ،بنابراین نحوهی استخراج جمالت و کلمات تکیهبر (منظور تکیه
زیروبمی یا تکیه هجای تکیهبر وایه در جمله است) حائز اهمیت است .در توضیح این امر
میتوان ذکر کرد در رابطه با تعیین محل تکیه ،اسالمی ( ،)15 :1931یک اصل زبان-ویژه را در
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زبان فارسی ،با عنوان اصل هستهگریزی 1معرفی میکند .مطابق با اصل هستهگریزی در زبان
فارسی ،برجستگی در تولید بینشان گفتار ،به لحاظ صرفی روی دورترین وند تصریفی به
ستاک و به لحاظ نحوی روی دورترین وابسته به هستهی نحوی ،قرار میگیرد .مثالهای زیر
این اصل را نشان میدهند( .در مثال  ،2aتکیه یرق اصل فوق ،بر روی هجای  hāبه عنوان
دورترین وابسته به هسته و در مثال  ،2bبر روی هجای  beبه عنوان وند تصریفی قرار
میگیرد).
hā٭2.a. ketāb
beškast٭ 2.b.

اسالمی با بررسی عملکرد این اصل در تمام واحدهای نحوی اعم از گروه اسمی ،فعلی،
صفتی و گروه حرف اضافه و نیز جمله ،با ارائهی مثالهایی نشان میدهد که اصل هستهگریزی
در تمام این واحدهای نحوی حاکم است .در چهارچوب نظریهی واجشناسی الیهای ،گفته می-
شود که صورتهای وایگانی اعم از اسم ،صفت و فعل ،تکیه پایانی هستند و اگر
صورتهای وایگانی وند تصریف (و نه وایهبست) بگیرند ،تکیهی کلمه روی وند تصریفی
قرار میگیرد که این واقعیت مطابق با اصل هستهگریزی است .تعیین الگوی برجستگی جمله
یا به عرارتی تکیهی زیروبمی در جمله ،به دلیل گسترش نامحدود جمله و پیچیدگی ساخت ن
مانند گروههای نحوی کوچکتر ،ساده نیست .ولی؛ میتوان با مشخّص کردن گروههای نحوی
سازندهی جمله و سپس با رعایت اصل هستهگریزی به هر کدام از نها ،تکیه اختصاص داد و
از این رهگذر الگوی برجستگی جمله را تعیین کرد .مثالً در جملهای که متشکل از سه گروه
نحوی باشد در حالت بیان بینشان ن جمله ،میتوان سه تکیهی زیر وبمی را در ن تعیین کرد
(اسالمی .)11-21 :1931 ،در انتها مثالهایی از گروههای اسمی ،فعلی ،حرف اضافه ،صفتی،
قیدی و جمله برای روشن شدن موضوع ارائه می شود.
] li٭3.a. NP [ ra?ise dā nešgāhe me
]]kan٭3.b. VP [ v [še
]]]]]zā٭3.c. PP [ P [?az] NP[N[xāneye] [N[re
]] šan٭3.d. AP [A[?ābiye]AP[ ro
1 Head Avoidance Principle
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]?yār]Adv[ sari٭AdvP [[besi
در زمینهی ساختار عناصر هنگی نیز میتوان گفت :در زبان انگلیسی (پیرهامررت)1331 ،

3.e.

واجهای زبرزنجیری را تنها با دو مشخصهی تمایز دهندهی  +High, -Highنشان
می دهند .در زبان فارسی نیز زیروبمی دو سطح ممیز دارد که به صورت دو نواخت باال و پایین
در نظام وایی زبان فارسی عمل میکنند .یعنی؛ نواختهای باال  Hو پایین  ، Lدرنظام وایی
زبان فارسی حکم دو واج را دارند ،که به تنهایی یا به صورت مرکّب در تکیههای زیروبمی و
نواختهای کناری ظاهر میشوند .پیرهامررت( )1321نواختها را براساس نقشی که در نظام
هنگ ایفا میکنند به انواع تکیهی زیروبمی ،نواخت مرزنما و نواخت گروه تقسیم میکند.

تکیههای زیروبمی (اسالمی  )11-51 :1931یا در قالب یک نواخت مانند ٭ Hیا ٭ Lو یا
در قالب دو نواخت ٭ L+Hیا +H٭ ،Lظاهر میشوند .ولی نواختهای کناری فقط در قالب
یک نواخت متجّلی میشوند ،مانند  H- , L-برای نواخت گروه و  H%, L%برای نواخت
مرزنما .در ادامه مثالی برای روشن شدن موضوع ارائه میشود:
4. man ketāb xaridam
 +H٭L
L- L%

در این جمله کلمه  manدارای نواخت زیروبمی ٭ L+Hو جمله دارای نواخت مرزنمای
 L%و نواخت گروه  L-است .تکیهی زیروبمی ٭ ، Hبه صورت قلّهای در منحنی زیروبمی
دیده میشود که نشانهی برجستگی در زنجیرهی گفتار است و نشاندهندهی این است که
کلمهی تکیهدار ،حاوی ایّالعات نو میباشد .بنابراین اگر تکیهی زیروبمی در تولید بینشان
گفتار روی هر گروه نحوی قرار بگیرد ،نشانهی ن است که ن گروه نحوی حامل ایّالع نو در
بافت موردنظر است .همینیور تکیه زیروبمی ٭ ، Lبه معنای ایّالع کهنه است .یعنی؛ وقتیکه
کلمه حامل ایّالع کهنه ،در گفتار برجسته شود این نوع از برجستگی به صورت ٭ ، Lخواهد
بود .تکیهی زیروبمی مرکب  +H٭ Lدر تولید گفتار ،نوعی شک و تردید و عدم گاهی از
سوی گوینده را ،نشان میدهد .نواختهای کناری به دو دسته نواخت مرزنما 1و نواخت گروه

2

1 boundary tone
2 phrasal tone
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تقسیم میشوند .نواخت مرزنما نشاندهنده مرز ساخت هنگی 1است .نواخت مرزنمای ، H%
به معنای پرسش و نواخت مرزنمای  ، L%ناظر بر فقدان خیز پایانی در منحنی زیروبمی است
و به معنای قطعیّت و تکمیل پیام از سوی گوینده است .نواخت گروه به صورت  H-,L-نشان
داده میشوند که بین خرین تکیهی زیروبمی و خرین نواخت مرزنما یافت میشوند .نواخت
کناری باال  H-به این معناست که کالم هنوز تمام نشده و شنونده در انتظار ادامهی گفتگو
است .در مقابل نواخت گروه پایین  ، L-به معنای تمام شدن کالم و تکمیل شدن پیام است.
دراین پژوهش در استخراج جمالت موجود در دادههای جمع وری شده فقط از الگوی
هنگ جمالت خرری در بافتهای بینشان استفاده میشود .مثال  5نمونهای از جمله خرری
می باشد.
5. ?ali ?omad.
 L- L%٭H
از نجا که دادههای این پژوهش یعنی گفتار فارسی افراد (زبان بومی) از لحاظ الگوی تکیه

با زبان انگلیسی (زبان دوّم افراد) مقایسه میشود ،در این قسمت به مقایسهی دو زبان از این
لحاظ پرداخته میشود.
 .2 .2پیشینه

در اکثر منابع و ثار محققان ،اعتقاد بر این است که تکیهی کلمه ،در زبان فارسی اغلب در
هجای پایانی کلمه است .فرگوسن ( )1357معتقد است« :این امر درصورتی صحیح است که
صورت وایگانی کلمات (به عرارتی مدخل وایگانی نچنان که در فرهنگ لغت وجود دارد)
بدون وندهای تصریف و شکل مصدری فعل مدّنظر باشد ».به اعتقاد او ،تکیهبر بودن هجای
پایانی کلمه ،همیشه مرسوم ن یست اما؛ در مکالمات معمول روزمره ،ممکن است حدود نیمی از
کلمات دارای تکیهی پایانی باشند .زبانشناسان ایرانی نیز در این راستا ،تالشهایی را انجام
دادهاند .وحیدیانکامیار ( ،)1973تکیه و جایگاه ن در کلمات و ساختهای نحوی زبان فارسی
را بهیور مفصّل مورد بررسی قرار دادهاست .یارمحمدی ( )79-71 :1331با تحلیل مقابلهای دو

1 tune
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زبان انگلیسی و فارسی ،در بخشهایی از ن به مقایسهی تکیهی این دو زبان پرداخته است و
با معرفی تکیهی شدّت و تکیهی ارتفاع 1چنین توضیح میدهد:
«در واجشناسی انگلیسی ،هجاهای برجستهتر را هجاهای تکیهدار مینامند ،شاید به این
دلیل که ویژگی شدّت ،در برجستهسازی هجای انگلیسی نقش عمدهای دارد ،این نوع تکیه
را تکیهی شدّت مینامند .برخی از محققان ایرانی مانند خانلری ( )1213و سپنتا ()1371
معتقدند در هجاهای تکیهبر در زبان فارسی ،ارتفاع (یا همان زیروبمی) از دیگر
ویژگیهای صوتی دخیل در ن ،مهمتر و برجستهتر است و به همین دلیل ،این نوع از
تکیه را ،تکیهی ارتفاع میدانند».

وی همچنین در زمینهی تحلیل مقابلهای زبان فارسی و انگلیسی به دو رساله نوشته شده
یکی توسط شیری ( )1327و دیگری توسط حیاتی ( )1323اشاره میکند و نتیجهگیری شیری
را ،چنین بیان میدارد که:
«در کلمات فارسی ،هجاهای پایانی ،حاوی بیشترین میزان تکیه نخستین ،میباشند
که این میزان کلّی به تدریج در گروهی از کلمات به تکیه ،بر روی هجاهایی به جز هجای
پایانی کاهش مییابد .نتایج تحقیقات شیری ( )1327،1322در مقایسه تکیهی فارسی و
انگلیسی حاکی از ن است که ،تکیه در زبان انگلیسی در هجاهای غازی واقع میشود و
احتمال وقوع تکیه در هجاهای بعد از ن یعنی؛ در هجاهای دوّم ،سوّم و چهارم و انتهای
کلمه ،کاهش مییابد .بهیور کلی میتوان چنین جمعبندی کرد که ،تکیهی نخستین ،در
زبان انگلیسی به تمرکز در هجاهای میانی در درون کلمه یا عرارت ،تمایل دارد»
(یارمحمدی.)79 -71 -111 :1331 ،

نکتهی خر اینکه در زبان فارسی بر خالف زبان انگلیسی تکیهی وایگانی ثابت و فاقد
نقش واجی است .امّا؛ الگوی غالب زبان انگلیسی در سمت چ

کلمه یا به عرارتی هجای اوّل

ن ،قرار دارد (بیجنخان.)59 :1932 ،
زبان شناسان و محقّقان متعددی ،به بررسی چگونگی هنگ و ساختار ن در زبانهای
مختلف پرداختهاند .یرق تعریف لد ( )2-1 :1331از هنگ که بر یرق واجشناسی الیهای
1 intensity & high accent
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است ،هنگ ناظر بر کاربرد مشخصههای وایی زبرزنجیری است که از نها در انتقال معانی
فراوایگانی یا معنای کاربردشناختی در سطح جمله ،به شیوهای نظاممند به لحاظ ایالعات
زبانی استفاده میشود (الزم به ذکر است که در این مقاله به هنگ پرداخته نمیشود ،ذکر ن
دراین بخش از مقاله به لحاظ ارتراط ن به تکیه است) .وحیدیانکامیار ( ،)22 :1973معتقد
است ،نوای گفتار 1و هنگ هر زبانی ،همانند واکهها و همخوانهایش منحصر به خود ن زبان
است .زبانها ،از این دیدگاه باهم متفاوت هستند.
در شماری از تحقیقات ،زبانشناسان به مطالعهی مقابلهای هنگ زبانها و قواعد
تکیهگذاری مربوط به هر زبان ،پرداخته اند و احتمال انتقال این قواعد و ساختارها را در بین دو
زبان در حین یادگیری زبان دیگر بررسی کردهاند .به عنوان مثال یارمحمدی با بررسی مقابلهای
زبان انگلیسی و فارسی (یارمحمدی ،)111 :1331 ،چنین فرض میکند که تحت شرایط
خاصّی ،ممکن است یی یادگیری زبان انگلیسی ،عادات و قواعد تکیهگذاری زبان مادری افراد
فارسیزبان به زبان انگلیسی انتقال یابد .یکی از زمینههای این نوع از انتقال زبانی عرارت است
از :تلّفظ کلمات ساده انگلیسی با قرار دادن تکیه در هجای پایانی .در ادامه به قواعد تکیه-
گذاری زبان انگلیسی و فارسی اشاره میشود .الزم به ذکر است که تکیه کلمات انگلیسی
(اسمها) بر خالف زبان فارسی چ گرا ،یعنی به سمت هجاهای غازی است ،بر خالف زبان
فارسی که تکیهپایانی است .یعنی تکیه در خرین هجای کلمه واقع میشود.
یارمحمدی ( ،)111 :1331به تحقیقاتی که شیری ( )1327و حیاتی ( ،)1323در زمینهی
انتقال قواعد تکیهگذاری زبان مادری انجام دادند ،اشاره میکند .محققان نامبرده نمونههایی از
کلمات و عرارات انگلیسی را در اختیار افراد مورد بررسی که فارسیزبان بودند ،قرار دادند.
حیاتی نتایج جامعی را به دست نیاورد .امّا زمایشات شیری نتایج نسرتاً قابلقرول و جامعی را
بهدست داد .شیری چنین نتیجهگیری کرد« :اکثر دانش موزان مورد بررسی ،کلمات انگلیسی را
با قرار دادن تکیهی نخستین ،بر هجاهای پایانی ،تلّفظ میکردند که این امر ،مطابق با پیشبینی-
های انجام شده بود» .باوجوداین ،شیری در ادامه چنین اضافه میکند که ،تعدادی از دانش-
1 prosody
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موزان مورد بررسی نیز ،کلمات موردنظر را با قرار دادن تکیه اصلی ،بر هجاهای نخستین
کلمات تلّفظ کردند ،که این امر لزوماً ،به پدیدههای زبانی دیگر مانند تعمیم افرایی 1و موزش
ناکافی 2مربوط میشود .نتایجی که شیری بهدست ورد همسو با نظریهی کلّی در مورد
یادگیری زبان خارجی است با این توضیح که زبان موزان ،هر دو نوع پدیدهی انتقال و تعمیم
کلّی را ،به تناسب توانایی و قابلّیت زبان موز ،نوع یادگیری و همچنین موقعیّت و محیط و
دیگر عوامل ،به کار میگیرند .این واقعیت که کلمات قرضی بیگانه وامگیری شده به زبان
فارسی با تکیه پایانی تلّفظ میشوند ،نشان از تمایل زبان موزان به تکیهگذاری بر هجای پایانی
دارد .این تحقیقات حاکی از تأثیر زبان اوّل بر زبان دوّم هستند .یعنی زبان موزان در حین
یادگیری زبان دوّم عناصر زبرزنجیری و قواعد مربوط به تکیهگذاری را از زبان مادری خود به
زبان دوّم انتقال دادهاند (یارمحمدی.)111 ،119 ،111-121 :1331 ،
به عنوان مثالی دیگر از تأثیر محل تکیهگذاری در تلفظ میتوان به تحقیق وولین و
وینگراتو 9اشاره کرد .در این تحقیق گفتار انگلیسی گویشوران زبان چک که زبان موزان زبان
انگلیسی بودند مورد بررسی قرار گرفت .گویشوران چک ،زبان انگلیسی را با لهجهی خارجی
تولید می کردند که بر اساس نتایج به دست مده ،دلیل این امر تداخل قواعد تکیهگذاری به
خصوص تکیهی وایه ،از زبان مادری به زبان انگلیسی بوده است (وولین و وینگراتو: 2111 ،
)7-2
هرچند بیشتر تحقیقات در زمینهی تأثیر زبان اوّل بر دوّم انجام شده است ،امّا؛ تعدادی از
محققان نیز جهت عکس این تأثیر را ،یعنی؛ زبان دوّم بر اوّل در زمینهی عناصر زبرزنجیری،
مورد بررسی قرار دادهاند .به عنوان مثال ،وحیدیانکامیار ( )72 :1973در مورد انتقال
خصوصیات زبرزنجیری زبان عربی در فارسی تحت عنوان اینکه ،یا تکیهی زبان عربی در
فارسی نفوذ کرد؟ چنین بیان میکند:

1 overgeneralization
2 default learning
3 J. Volin, L. Weingratove
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«نفوذ یرح تکیهای وایههای یک زبان در زبان دیگر ،به سختی صورت میگیرد و یرح تکیهای
ویژهی یک زبان بیگانه به گوش اهل زبان دیگر ،ناخوشایند است .بهیوری که معموالً وایههای
قرضی به ندرت ممکن است با تکیهی اصلی خود ،وارد زبانی شوند ،مگر اینکه ن زبان دارای همان
یرح تکیهای باشد .هیچ یک از وایههای قرضی که از زبانهای فرانسوی ،انگلیسی ،روسی و لمانی
که در دورهی اخیر وارد فارسی شدهاند ،یرح تکیهای اصلی خود را حفظ نکردهاند مگر اینکه ،ن
یرح تکیهای در فارسی کامالً عادی بوده است .اما؛ زبان عربی ،در یی قرنها اندکی در فارسی تأثیر
کرد ،به حدی که نه تنها بعضی وایهها و ترکیبهای عربی را با محل تکیهی اصلی ن در زبان عربی
به کار میبریم بلکه حتی در بعضی موارد در زبان عامیانه کلمهی فارسی با تکیهی خاصّ عربی تلفّظ
میشود .الزم به ذکر است که در زبان عربی تکیهی بسیاری از وایهها ،بر روی هجای خر واقع می-
شود».

هر چند در تحقیقات متعدد عوامل مؤثر بر تکیه و مقایسهی ن در زبانها مورد مطالعه قرار
گرفته است اما وجه تمایز پژوهش حاضر در این امر است که در تحلیل اکوستیکی تکیه با
توجه به پارامتر اصلی در این حوزه یعنی فرکانس پایه الگوی تکیه کلمات در گفتار فارسی
افراد مورد بررسی ،تحلیل و در نتیجه با الگوی تکیه در زبان انگلیسی مقایسه میشود .تحلیل
اکوستیکی (صوتشناختی) در واشناسی فیزیکی که به بررسی خصوصیات فیزیکی و صوت-
شناختی صداهای زبان با استفاده از نرمافزار  PRAATمیپردازد ،کاربرد دارد .نرمافزار
 PRAATیکی از نرم افزارهای پرکاربرد در واشناسی فیزیکی است .این نرم افزار برنامهای
برای تجزیه و تحلیل ،سنتز و دستکاری گفتار است که توسط بورسما و وینیک 1در موسسه
علوم واشناختی دانشگاه مستردام نوشته شده است (جهت شنایی کار با این نرم افزار به
نوربخش ( )1932مراجعه شود).
همانیور که گفته شد در این مقاله به لحاظ اینکه دادهها به صورت گفتار پیوسته میباشد
تکیه ی زیروبمی مدنظر است .با توجه به تحقیقات صورت گرفته ،میتوان گفت مقایسه الگوی
تکیهی زیروبمی در گفتار فارسی گویشوران دوزبانهی فارسی -انگلیسی ،زمینهی جدیدی
جهت تحقیق و بررسی میباشد.
1 P. Boresma & D. Weenink
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 .3روش تحقیق

به منظور بررسی الگوی تکیه در گفتار افراد دوزبانهی فارسی-انگلیسی و بررسی تأثیر
احتمالی الگوی تکیه زبان دوم بر زبان بومی (یعنی تأثیر انگلیسی بر فارسی) این افراد ،گروهی
از افراد دوزبانه که زبان مادری نها فارسی بوده و زبان انگلیسی را به عنوان زبان خارجی به
صورت کادمیک موخته بودند ،انتخاب گردیدند .جمع وری دادهها به صورت مصاحره و
ضرط گفتار فارسی این افراد انجام شد .تحلیل صوتشناختی دادهها با به کارگیری نرمافزار
 ،PRAATصورت گرفت و برای تحلیل ماری نیز از نرمافزار  SPSSاستفاده شد.
نمونهی ماری این پژوهش را افرادی تشکیل میدهند که به تعریر برخی از زبانشناسان به
نها افراد دوزبانهی دیرهنگام 1گفته میشود :افراد دوزبانهی فارسی-انگلیسی که زبان دوّم،
یعنی انگلیسی را بعد از زبان اوّل و بهواسطهی تحصیالت دانشگاهی و کادمیک موختهاند.
این افراد تجربهی زندگی درازمدّت در کشور انگلیسیزبان را نداشته و از زبان انگلیسی فقط
در محیطهای موزشی و کالسهای تدریس استفاده کردهاند و مکالمات روزمرهی نها با
افراد جامعه (با توجّه به اینکه ساکن ایران هستند) ،به زبان فارسی میباشد .میزان تحصیالت
این افراد تا مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشتهی موزش زبان انگلیسی یا ادبیات
انگلیسی بوده است .در این پژوهش از روش نمونهگیری تصادفی استفاده شده است .نمونهی
ماری از بین اساتید دانشگاههای فردوسی مشهد ،پیامنور مشهد ،پیامنور بجنورد و دانشگاه
بجنورد ،میباشد .الزم به ذکر است که فاکتور لهجهی محلّی نیز ،در این افراد کنترل شده است.
به این معنی که ،افراد انتخاب شده فاقد گویش محلّی بوده و به گویش معیار زبان فارسی
صحرت کردهاند .تعداد افراد  21نفر میباشد .در حین تحلیل دادهها از این تعداد فقط  11نفر
نها انتخاب شد .دلیل این امر کیفیّت نامطلوب گفتار ضرطشده و درنتیجه عدم امکان تحلیل
نرمافزاری ن تعداد بود .بنابراین نمونهی ماری به  11نفر تغییر یافت .از این تعداد  2نفر مرد
و  1نفر زن می باشند .با توجّه به اینکه ،متغیّر جنسیّت نیز در این پژوهش مدّنظر است ،نمونهی
ماری متشکّل از هر دو جنس زن و مرد میباشد و میزان سنّ افراد نیز بین  25تا 51سال است.
1 late bilingual
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ابزار مورد استفاده در این پژوهش عرارتست از ل تاپ ،میکروفن ،نرمافزار PRAAT

(نرمافزار سنتز گفتار) .شیوهی گرد وری دادهها به روش انجام مصاحره و ثرت و ضرط
مصاحرهها بهیور مستقیم با ل تاپ با استفاده از نرمافزار  PRAATنسخهی  5.3.71میباشد.
ضرط گفتار افراد با استفاده از میکروفن مناسب از گزینهی ضرط منوی 1این نرمافزار انجام شد.
دراین پژوهش از پرسشنامه استفاده نشده است .مصاحره به صورت گفتار پیوسته صورت
گرفت .مصاحرهها بهیور مستقیم از یریق ل تاپ و با استفاده از نرمافزار  PRAATو با به
کارگیری میکروفن مناسب ضرط شده ،و فاصلهی استاندارد میکروفن با دهان ،رعایت شده
است .الزم به ذکر است که برای جلوگیری از ایجاد پارازیت در امواج صدا در هنگام ضرط،
مصاحره در مکان مناسری که بر کیفیّت امواج صدا تأثیرگذار نراشد ،انجام شده است .همچنین
افراد مورد بررسی از هدف تحقیق مطّلع نرودند بدینمنظور که گاهی نان باعث کنترل
خود گاه تلفظشان نشود.
جهت تجزیه و تحلیل دادهها از روش تحلیل محتوا استفاده شد .گفتار پیوستهی افراد به
جمالت تشکیلدهندهی نها تجزیه شد .با توجّه به اینکه نگارندگان در تحلیل دادهها به
بررسی عناصر زبرزنجیری ( هنگ و تکیه) میپردازند ،جمالت موردنظر از گفتار افراد ،بر
اساس سرنخ های کوستیکی برای تشخیص ابتدا و انتهای جمله (مانند شکل ییفنگاشت و
موج صوتی و در نظر گرفتن تلفّظ فرد) استخراج شد .این جمالت از نوع جمالت خرری بوده
و در هر جمله بر اساس اصل هستهگریزی و با در نظر گرفتن شکل منحنی زیروبمی در ییف-
نگاشت نرمافزار  PRAATو مقادیر فرکانس پایه که پارامتر کوستیکی برای زیروبمی و
درنتیجه تکیه میباشد ،محل قرارگیری تکیهی زیروبمی در جمله مشخص گردید .در نهایت
با استخراج کلمهی حاوی تکیهی زیروبمی ،هجای تکیهبر ن تعیین شد .الزم به ذکر است که
این کلمات اکثراً در حالت بینشان یا به عرارتی تأکید کلّی در جمله تکیهبر بودهاند و به دلیل
بررسی الگوی تکیه در کلمات هدف که در بخش مربوط به ن بیشتر توضیح داده خواهد شد،
کلمات انتخابی از نوع دو یا چند هجایی بودهاند .در ادامهی این مرحله از تحلیل برای هر فرد
1 record mono sound
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تعدادی کلمات تکیهبر (حاوی تکیه زیروبمی) محاسره و بهیور جداگانه کلمات با الگوی تکیه
چ رو و راسترو از هم تفکیک شد .منظور از الگوی تکیه چ رو ،واقع شدن تکیه در
هجای اوّل یا هجاهای نخستین کلمه (همانند زبان انگلیسی) و منظور از الگوی تکیه راسترو،
واقع شدن تکیه در هجای پایانی کلمه (همچنانکه در زبان فارسیاست) میباشد .فراوانی
کلمات با الگوی تکیه چ رو و راسترو محاسره شد و در نهایت نموداری از نحوهی الگوی
تکیه در دادههای جمع وریشده ،ارائه گردید که کلمات با الگوی چ رو و راسترو تلّفظ
شده توسط هر فرد را بهیور جداگانه نشان میدهد .در نمودار دیگری میانگین این دادهها به
تفکیک جنسیّت نمایش دادهشد.
 .4تحلیل دادهها

در این بخش به تحلیل اکوستیکی دادههای موردنظر پرداخته میشود .به عرارت دیگر به
منظور تحلیل اکوستیکی الگوی تکیهی زیروبمی در گفتار فارسی افراد مورد بررسی و نیز
مشخص کردن تأثیر الگوی تکیه زبان دوّم این افراد بر زبان اوّل نها ،دادهها مورد تحلیل
اکوستیک قرار میگیرد .در این تحقیق ،دادهها به صورت ضرط گفتار پیوسته گویشوران ،توسّط
نرمافزار  PRAATبه شکل مستقیم ،با استفاده از ل تاپ گرد وری شده است .در این بخش
از تحلیل به منظور بررسی الگوی تکیه و محل تکیهی زیروبمی در جمالت و پارهگفتارها،
گفتار پیوسته به واحدهای کوچکتر یعنی؛ پارهگفتار و جمله تقطیع میشود .بدینمنظور
نگارنده از نشانه های اکوستیکی برای مشخص کردن ابتدا و انتهای جمله بر اساس شکل موج
صوتی ،ییفنگاشت و همچنین تلفّظ گویشور ،استفاده کرده است .شکل ( )1نمونهای از
چگونگی این روند را نشان میدهد .این عرارت ،از گفتار پیوسته یکی از گویشوران مرد در این
تحقیق استخراج شده است.
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شکل -1نمونهای از عبارت «روش مناسب برای تدریس گرامر زبان» استخراج شده از گفتار
پیوستهی فرد .ابتدا و انتهای عبارت با پیکان نشان داده شدهاست.

بعد از تقطیع گفتار به جمالت تشکیلدهندهی ن ،به منظور تعیین محل تکیهی زیروبمی
در کلمات تشکیلدهندهی جمالت ،در هر جمله کلماتی که در محل تکیهی زیروبمی قرار
گرفتهاند استخراج شدهاند .از نجا که هدف از بررسی تکیهی زیروبمی در این کلمات ،تأثیر
الگوی تکیه و هنگ زبان انگلیسی (زبان دوّم و خارجی) بر زبان فارسی (زبان اوّل و مادری)
در افراد مورد بررسی بوده است ،کلمات دو یا چند هجایی که در معرض تکیهی زیروبمی در
جمله بودهاند مشخص شد تا نوع تکیه یا در واقع چ گرا یا راستگرا بودن روند تکیه در این
کلمات معلوم گردد.
با توجه به اینکه اکثر زبانشناسان و واشناسان در مورد الگوی تکیهی اسمها ،صفتها و
قیدها (در زبان فارسی) اتفاقنظر دارند ولی تصریف فعلها بسته به نوع فعل ،الگوهای متفاوتی
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را نشان میدهد ،در نتیجه در این زمینه نظرات متعددی ارائه شده است .بنابراین در این
بررسی ،کلمات استخراجشده از اقسام اسم ،صفت و قید میباشد .همانگونه که در بخش 2
ذکر شد ،در این پژوهش از اصل هستهگریزی برای تعیین الگوی هنگ و تکیه استفاده شده -
است .یرق این اصل در زبان فارسی ،برجستگی یا همان تکیه در تولید بینشان گفتار به لحاظ
صرفی روی دورترین وند تصریفی به ستاک و به لحاظ نحوی روی دورترین وابسته به هسته-
ی نحوی قرار میگیرد (اسالمی.)11-21 :1931 ،
پارامتر اکوستیکی در تکیه ،فرکانس پایه ( )F0و پارامتر شنیداری ن زیروبمی است.

لدفوگد ( )29 :2111به رابطهی میان زیروبمی و فرکانس پایه اشاره میکند .هیوارد بیان می
کند که فرکانسهای تشکیلدهندهی موج پیچیده ،مضربی از فرکانس پایه است (هیوارد:2111 ،
 .)91مدرسی قوامی ( )111 :1931چنین ذکر میکند که فرکانس پایه همرستهی کوستیکی
ارتعاش تارهای صوتی است که به هرتز محاسره میشود و همرستهی شنیداری فرکانس پایه را
زیروبمی مینامند.
نگارندگان این مقاله در تشخیص کلمات تکیهبر (تکیهی زیروبمی) ،از نشانههای
کوستیکی استفاده کردهاند؛ بدینترتیب که در هنگام بررسی جمله با استفاده از نرمافزار
 ، PRAATپس از استخراج جمله و انتخاب بخش موردنظر با استفاده از منوی زیروبمی 1و
زیرمنوی فهرست زیروبمی 2محل واقعشدن تکیه در کلمات موجود در جمله را مشخص
کردهاند .با این توضیح که بعد از انتخاب بخش موردنظر با تیک زدن گزینهی نمایش زیروبمی

9

از منوی زیروبمی موجود در نرمافزار  ،PRAATمنحنی نشاندهندهی زیروبمی به رنگ بی
نمایان میشود .وجود برجستگی در منحنی عالمت کوستیکی تکیهبر بودن ن محل از عرارت
میباشد .در شکل ( )2این روند نشان داده میشود.

1 pitch
2 pitch listing
3 show pitch
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شکل  -2منحنی زیروبمی به رنگ آبی برای تشخیص نقاط برجستگی در عبارت ،که نشاندهندهی کلمات
تکیهبر میباشد (با این توضیح که نقاط برجستهتر یا قلهمانند تکیهی زیروبمی جمله را دارا می باشند)

با تقطیع و جداسازی کلمه موردنظر فهرستی از کلمات تکیهبر تهیه شده و سپس با بررسی
جداگانه هر یک از کلمات ،الگوی تکیه در نها ،مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت .الزم به
ذکر است که کلمات دو یا چندهجایی مدّنظر بوده است .اگر هجای پایانی کلمات داری
برجستگی بیشتر و همینیور میزان باالتری از مقادیر فرکانس پایه باشند ،الگوی تکیهی در ن
کلمه یرق زبان فارسی راست گرا بوده است ولی؛ اگر هجاهای غازین کلمهای در دادههای
موجود دارای مشخّصههای ذکر شدهی فوق باشد ،الگوی تکیه چ گرا (مانند زبان انگلیسی)
میباشد .در نهایت فهرستی از کلمات استخراج شده از دادههای جمع وری شده به شرح
جدول  1تهیه گردید.
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جدول  -1فراوانی کلمات دارای تکیهی زیروبمی به تفکیک جنسیّت (1تا  8مربوط به مردان  9تا
 14مربوط به زنان میباشد) و الگوی تکیه
افراد مورد

تعداد کل

فراوانی کلمات با الگوی فراوانی کلمات با الگوی

بررسی

کلمات

تکیه چ گرا

تکیه راستگرا

1

15

%91

% 13

2

91

%17

%29

9

15

%12

%22

1

19

%11

%31

5

17

%17

%29

1

71

%13

%21

7

51

%13

%21

2

91

%2

%32

3

11

%92

%12

11

52

%17

%29

11

21

%21

%71

12

19

%97

%19

19

71

%21

%71

11

91

%27

%79

در ادامه دو نمودار از تحلیل دادهها قرار داده شده است با این توضیح که نمودار ()9
نشاندهندهی تعداد کلمات به تفکیک الگوی تکیه چ گرا و راستگرا برای هر نفر از
شرکتکنندگان میباشد .نمودار شماره ( )1میانگین دادههای مربوط به کلمات استخراج شده را
به تفکیک جنسیّت نشان میدهد.
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نمودار -3کلمات استخراج شده و فراوانی الگوی تکیهی کلمات ،به تفکیک الگوی تکیهی چپ-
گرا و راستگرا برای هر گویشور شرکتکننده بهطور جداگانه
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نمودار  -4میانگین فراوانی کلمات با الگوی تکیه چپگرا و راستگرا با تفکیک جنسیّت
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جدول -2فراوانی کلمات به تفکیک الگوی تکیه راستگرا و چپگرا و به تفکیک جنسیّت
میانگین فراوانی کلمات با الگوی

میانگین فراوانی کلمات با الگوی

تکیه راستگرا

تکیه چ گرا

گویشوران زن

%72

%22

گویشوران مرد

%29

%17

در نمودارها و جدول باال ،الگوی تکیه در کلمات استخراج شده را میتوان مشاهده کرد.
همانیور که قرالً گفته شد دادههای این پژوهش متشکل از گفتار فارسی به صورت پیوسته در
افراد دوزبانهی فارسی–انگلیسی میباشد .هدف این مقاله بررسی الگوی تکیه (تکیهی
زیروبمی یعنی تکیهی هجای تکیهدار وایه در سطح جمله) در گفتار بومی افراد دوزبانه یعنی
گفتار فارسی بوده است .بدینمنظور الگوی تکیهی زبان فارسی با زبان انگلیسی که زبان دوّم یا
زبان خارجی این افراد میباشد ،مورد مقایسه قرار گرفته است .همانیور که جدول و نمودارها
نشان میدهند ،الگوی تکیهی زیروبمی در کلمات استخراج شده به صورت کامل با الگوی
تکیهی زبان فارسی یعنی الگوی تکیه راست گرا یا واقع شدن تکیه در هجای پایانی کلمات،
تولید نشده است .الزم به ذکر است که این کلمات که در محل تکیهی زیروبمی قرار داشتند،
به صورت بینشان تولید شدهاند .منظور از تولید بینشان ادای کلمات با تأکید عادی و به
صورت جمله خرری میباشد .بنابر اعتقاد زبانشناسان در تولید بینشان گفتار فارسی تکیهی
کلمات اعم از اسم ،صفت ،قید و  ..در هجای پایانی نها واقع میشود .به عرارت دیگر ،الگوی
تکیه راستگرا میباشد .عالوهبراین حتی در تولید نشاندار کلمات هم ،یعنی هنگامی که کلمه-
ی خاصی در جمله مؤکد است یا زمانی که جمله به صورت سؤالی و تعجّب و غیره بیان می-
شود ،باز هم الگوی تکیه کلمات در هجای پایانی واقع میشود .با توجه به جدول و
نمودارهای باال میتوان گفت فراوانی کلمات تولید شده با الگوی تکیهی زبان انگلیسی یعنی
الگوی تکیه چ گرا تاحدودی قابلمالحظه است .به بیان دیگر افراد دوزبانهی مورد بررسی در
این پژوهش در تولید بینشان گفتار فارسی ،بهیور قابل مالحظهای کلماتی که در معرض
تکیهی زیروبمی قرار میگیرند را با الگوی تکیهی زبان انگلیسی یعنی زبان خارجی که به ن
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مسلط هستند ،تولید میکنند .به عرارت دقیقتر در گفتار فارسی هر فرد دوزبانهی مورد بررسی
در این مقاله ،تعداد قابلمالحظهای از کلمات موجود در گفتار نها با الگوی تکیه زبان انگلیسی
یعنی واقع شدن تکیه در هجاهای غازین یا میانی کلمات ،تولید شدهاند که فراوانی محاسره
شدهی این کلمات ،در جدول باال قابلمشاهده است .همچنین بر اساس نمودارها و جدول
ارائه شده میتوان گفت الگوی تکیه چ گرا در کلمات تولید شده در گفتار گویشوران زن
نسرت به گویشوران مرد بیشتر است .این امر حاکی از تأثیرگذاری معکوس ساختار هنگی
تلفظ زبان دوم بر زبان اول به ویژه در زنان فارسیزبان مسلط به زبان انگلیسی است.
 .5نتیجهگیری

همان یور که قرالً ذکر شد ،هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر یادگیری زبان خارجی بر
خصوصیات زبرزنجیری و الگوی تکیه گفتار بومی یا همان تلفظ فارسی افراد دوزبانهی
فارسی-انگلیسی میباشد .به این منظور برای گرد وری دادههای موردنظر ،از افراد شرکتکننده
که همگی به زبان انگلیسی مسلّط بودند ،مصاحره گرفته شد .افراد مورد بررسی ،زنان و مردان
دوزبانهی دیرهنگامی میباشند که زبان انگلیسی را به صورت کادمیک موختهاند .سعی شد
تأثیر احتمالی ویژگی های مربوط به تکیه و قواعد ن در زبان انگلیسی بر گفتار فارسی افراد
بررسی شود .در پیشینهی مربوط به تکیه ،زبان انگلیسی از لحاظ قواعد تکیهگذاری چ گرا و
زبان فارسی راستگرا معرفی شدهاست .در قسمت پیشینه با اشاره به تحقیق انجام شده در این
زمینه (یارمحمدی )111 :1331 ،چنین ذکر شد که تحت شرایط خاصّی ،ممکن است یی
یادگیری زبان انگلیسی ،عادات و قواعد تکیهگذاری زبان مادری افراد فارسیزبان به زبان
انگلیسی انتقال یابد .نتایج به دست مده از این مقاله حاکی از ن است که در مورد افراد
بررسی شده یعنی دوزبانههای انگلیسی– فارسی ،این نوع از انتقال زبانی در جهت عکس نچه
در باال ذکر شد ،صورت گرفته است . .پس از بررسی این ویژگی ،مشخّص شد که تا حدودی
کلمات تولیدشده توسط افراد مورد بررسی ،به لحاظ تکیهی زیروبمی در جمله ،تحتتأثیر
قواعد تکیه گذاری زبان دوّم نها ،یعنی؛ زبان انگلیسی قرار گرفته است .با این توضیح که تا
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حدودی کلمات تولید شده توسط افراد مورد بررسی با الگوی تکیه زبان انگلیسی یعنی الگوی
تکیهی چ گرا بوده است .یعنی این کلمات با قرار دادن تکیه در هجای اول یا هجای میانی
(در کلم ات چندهجایی) واقع شده است .هر چند فراوانی این نوع از کلمات تولید شده نسرت
به کلمات تولید شده با الگوی تکیهی فارسی یعنی الگوی تکیهی راستگرا (واقع شدن تکیه
در هجای پایانی کلمات) کمتر می باشد اما همین مقدار نیز قابل توجه است .الرته این تأثیر در
گویشوران زن بیشتر بوده است .به صورتی که  %22از فراوانی کلمات استخراج شده از گفتار
گویشوران زن دوزبانه و  %17از فراوانی کلمات استخراج شده از گفتار گویشوران مرد دوزبانه،
با الگوی تکیهی زبان انگلیسی تولید شدهاند .در بررسیهای جامعهشناختی زبان ،همواره به
تأثیر عامل جن سیت توجه شده است و دلیل تفاوت در کاربرد وایگان ،گرامر و نیز ویژگیهای
واشناختی و واجشناختی را به عامل جنسیت مربوط دانستهاند .در این پژوهش نیز ،همانیور
که نتایج نشان میدهند افراد دوزبانهی مرد و زن نسرت به تأثیرپذیری از الگوی تکیه در زبان
انگلیسی ،رفتار زبانی متفاوت داشتهاند.
در نهایت میتوان چنین نتیجه گیری کرد که با افزایش میزان تسلّط به زبان خارجی و نیز
افزایش استفاده از این زبان در گفتار روزمره ،پدیدهی تداخل عناصر زبرزنجیری زبان دوّم
(منظور زبانی که بعد از زبان اوّل یادگرفته میشود) جهت عکس پیدا میکند .یعنی هرچند در
ابتدای یادگیری یک زبان خارجی تداخل عناصر زبرزنجیری از سوی زبان اوّل به زبان دوّم می
باشد اما با افزایش میزان تسلّط احتمال جهت عکس این پدیده (انتقال قواعد تکیه گذاری زبان
دوم به زبان اول) نیز وجود دارد .در نتیجه افراد مورد بررسی این پژوهش با تسلط به زبان
انگلیسی و کاربرد روزمره این زبان در کالسهای درس و محیطهای کاربرد این زبان ،عادات
تکیه گذاری مربوط به این زبان را به زبان اوّل خود یعنی زبان فارسی تاحدودی انتقال دادهاند.
کتابنامه
اسالمی ،محرّم (« ،)1922تکیه در زبان فارسی» ،دوفصلنامه پردازش عالئم و دادهها ،پیاپی  ،11شماره
 ،1ص.1-9
 ،)1931( ---------واج شناسی (تحلیل نظام هنگ زبان فارسی) ،تهران :انتشارات سمت.
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 شمارة اول،سال هفتم

 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم: تهران، نظام وایی زبان فارسی،)1932(  محمود،بیجنخان
. مرکز تحقیق و توسعهی علوم انسانی،)انسانی دانشگاهها (سمت
. مرکز نشر دانشگاهی: تهران، واها و ساخت وایی هجا، واشناسی زبان فارسی،)1921(  یداهلل،ثمره
. نشر علم: تهران، واشناسی فیزیکی با استفاده از رایانه،)1932(  ماندانا،نوربخش
 انتشارات دانشگاه: مشهد، مکث) در فارسی، هنگ، نوای گفتار (تکیه،)1973(  تقی،وحیدیان کامیار
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