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  چكيده 
تسـطيح معتقـد    قاعـدة شناسي نوايي و تحت عنـوان   واج ةينظردر چارچوب ) 2003(پور  كهنموئي
اصـلي   ةيـ تكجز آخرين گروه واجي در سطح گروه آهنـگ كـه   بازنمايي تكيه، ب شبكة دراست كه 

. پذيرنـد  دومـين مـي   ةيتكدر سطح گروه آهنگ هستند   xميگيرد، ساير كلماتي كه داراي عالمت
دومين را جذب  ةيتكهايي كه  حاضر پاسخ به اين پرسش است كه آيا ميتوان براي گروه مقالةهدف 

هـايي كـه بـر طبـق      براي يافتن پاسخ اين پرسش داده. ميكنند شاهدي از نظام آهنگ زبان ارائه كرد
نـد توسـط نگارنـدگان توليـد و ضـبط شـد و منحنـي        دومـين بود  ةيتكتسطيح برخوردار از  قاعدة

افزار پرت اسـتخراج شـده، مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار        وسيلة نرم شده به هاي ضبط زيروبمي داده
دومين را جـذب   ةيتكي واجي كه ها گروهمشخص شد كه  آنهاگرفت و پس از تحليل نظام آهنگ 

دومـين را جـذب كـرده     ةيتكروهي كه دارند؛ مگر در مواردي كه گ %Hميكنند، نواخت مرزنماي 
است، آخرين گروه واجي يك گروه آهنگ باشد كـه در ايـن صـورت نواخـت مرزنمـاي آن تـابع       

 %Hنواخت مرزنماي گروه آهنگ خواهد بود؛ به اين معني كه اگر گروه آهنگ نواخت مرزنمـاي  
  .خواهد بود %Lو  %Hداشته باشد، نواخت مرزنماي آخرين گروه واجي نيز به ترتيب  %Lيا 

  
  تسطيح، گروه واجي، گروه آهنگ، نواخت مرزنما  قاعدةدومين،  ةيتك :كليدي هاي واژه
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  مقدمه  -1
هـاي اخـتالف در    در تعريف تكيه آمده است كه تكيه از نظر توليـدي از تركيـب مشخصـه   

اي حاصـل ميشـود و از لحـاظ     زيروبمي، تغيير در فشار هوا و تفاوت در كشش واكه درجة
شـدت   درجـة دومـين   ةيـ تكافـزون بـر ايـن، در    . ي به رسايي بيشتر تعبيـر ميشـود  شنيدار

: 1383شـناس   حـق (نخستين است  ةيتكدر  آنها درجةفوق كمتر از  چهارگانةهاي  مشخصه
 3پـور  كهنمـوئي  2تسـطيح  قاعـدة دومـين   ةيـ تكمبناي پژوهش حاضر در مـورد  ). 123-122

هـايي   ده شود كه آيا ميتوان براي گـروه است و سعي ميشود به اين پرسش پاسخ دا) 2003(
دومين ميشوند شـاهدي از نظـام آهنـگ زبـان      ةيتكتسطيح برخوردار از  قاعدةكه برحسب 

دومين را جذب ميكنند، از تظاهر آهنگـي   ةيتكهايي كه  ارائه كرد؛ به عبارت ديگر، آيا گروه
در جسـتجوي يـافتن   دومين ندارند، برخوردارنـد؟   ةيتكمتمايزي نسبت به ساير كلمات كه 

، )1957( 4پاسخي براي پرسش فـوق بـه كارهـاي سـاير پژوهشـگران از جملـه فرگوسـن       
ميشـود و   پرداختـه دومـين   ةيتكدرخصوص ) 2003(پور  و كهنموئي) 1377( الديني مشكوة

تحليــل الگـوي تكيـه برگرفتــه از    نـة يزمپـس از معرفـي چـارچوب نظــري مقالـه، كـه در      
) 1986( 5تحليل نظام آهنگ برگرفته از بكمن و پيرهامبرت نةيمزو در ) همان(پور  كهنموئي

دومين هستند توسط نگارندگان در  ةيتكتسطيح برخوردار از  قاعدةهايي كه طبق  است، داده
گفتـه مـورد    برحسب چارچوب نظـري پـيش   آنهاتوليد ميشود و نظام آهنگ  6افزار پرت نرم

 ةيـ تكي واجـي كـه   هـا  گـروه آيد كه  ست ميبررسي قرار ميگيرد و درنهايت اين نتيجه به د
 ةيتكدارند؛ مگر در مواردي كه گروهي كه  %Hدومين را جذب ميكنند، نواخت مرزنماي 

دومين را جذب ميكند، آخرين گروه واجي يك گـروه آهنـگ باشـد كـه در ايـن صـورت       
نواخت مرزنماي آن تابع نواخت مرزنماي گروه آهنگ خواهد بود؛ به ايـن معنـي كـه اگـر     

) هـاي خبـري   در جمله( %Lيا ) خير/هاي بلهدر سؤال( %Hگروه آهنگ نواخت مرزنماي 
  .خواهد بود %Lو  %Hترتيب  داشته باشد، نواخت مرزنماي آخرين گروه واجي نيز به

  
  پژوهش نةيشيپ -2

كه موضوع پژوهش حاضر تكية دومين در سطحي فراتر از واژه است، در اين بخش از آنجا
فرگوسـن  . ربوط به تكيـة دومـين در سـطح فراتـر از واژه ارائـه ميگـردد      پيشينة مطالعات م

                                                 
2  . leveling rule 
3  . Kahnemuyipour 
4  . Ferguson 
5  . Beckman and Pierrehumbert 
6  . Praat 
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و خاطرنشـان   اشاره دارددومين  ةيتكبسيار كوتاه به  »جمله ةيتك«ذيل عنوان ) 133: 1957(
و » هـر «ميكند كه در برخي از ساختها كه عنصر اول يا يك عدد اصـلي يـا كلمـاتي ماننـد     

دومين  ةيتكنصر اول قرار ميگيرد و عنصر دوم يا نخستين روي ع ةيتكاست، معموالً » هيچ«
» پـنج تومـان  « رةيـ زنجوي، در  دةيـ عقبـه  بـراي مثـال   اي نميگيـرد؛   ميگيرد و يا هيچ تكيـه 

)ˈpandƷ toˌmân(، هجاي )mân..(  دومين را به خود اختصـاص   ةيتك »تومان« كلمةدر
  . ميدهد

دومين بسنده ميكنـد،   ةيتك نةيزمنظراني كه تنها به ذكر عبارتي كوتاه در  از ديگر صاحب
وي در بررسي تكية جمله و گروه، به اين نكته اشاره ميكند كه . است) 1377( الديني مشكوة

اصـلي ميپـذيرد و تكيـه در     ةيتكگروه يا جمله  همةدر هر گروه يا جمله تنها يك هجا در 
 رةيزنجوي در  دةيقعبنابراين به . يابد دومين تخفيف مي ةيتكصورت  هاي ديگر به واژه همة

  . دومين ميپذيرد ةيتك» كتاب« كلمةدر ) ..tâb(، هجاي )ˈ ʔân keˌtâb(» آن كتاب«
دومين پرداخته و  ةيتكطور نسبتاً مستقل و با تفصيل بيشتري به موضوع  تنها اثري كه به

. اسـت ) 2003(پـور   به همين دليل نيز مبناي پژوهش حاضر قرار ميگيرد، پژوهش كهنموئي
بازنمايي تكيه در سطح گـروه آهنـگ داراي عالمـت     شبكةتقد است، كلماتي كه در وي مع

x  ،دومين را جذب ميكنند و ساير كلمات كه داراي عالمت ةيتكهستند ω x هستند، فاقد
 :تسطيح معرفي ميكند قاعدةپور اين مسئله را تحت عنوان  كهنموئي. تكيه ميباشند

حذف   ω x تمامي كلمات با عالمت ةيتكگروه،  ةيتك قاعدةبعد از اعمال  :تسطيح قاعدة
دومـين در شـرايطي    ةيتكاين قاعده به اين معناست كه .)352: 2003پور،  كهنموئي( ميشود

بازنمايي، حداقل يك سـطح بـاالتر از سـطح گـروه واجـي       شبكةيابد كه در  اختصاص مي
گروه اختصـاص   ةيتك قاعدة لةيوس  بهاصلي  ةيتكه بنابراين در شرايطي ك. وجود داشته باشد

بازنمايي سطحي باالتر از گروه واجي وجـود نـدارد،    شبكة، يعني در شرايطي كه در يابد مي
  .دومين وجود نخواهد داشت ةيتك
  چارچوب نظري -3
  الگوي تكيه - 3-1

پـور   هنمـوئي ارائه و تحليل الگوي تكيه برگرفته از ك نةيزمحاضر در  مقالةچارچوب نظري 
نـوايي، الگـوي تكيـه را در    / شناسـي گروهـي   واج ةيـ نظردر چارچوب  وي. است) همان(
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، و »گـروه آهنـگ  «، »گروه واجـي «، »واجي كلمة«مراتب نوايي يعني  سطوح مختلف سلسله
. هاي واژگاني اسـت  كار او در بررسي الگوي تكيه، مستقل از مقوله. تبيين ميكند» گفتار پاره«

دهـد كـه ايـن الگـو در      مجزا ارائه مي ةيتكك از سطوح نامبرده، يك الگوي وي براي هر ي
، در گروه واجـي،  )بر محسوب ميشود يعني هجاي پايانيِ كلمه، تكيه(رو  واجي، راست كلمة
، در گـروه  )بر محسوب ميشود واجي نخست، تكيه كلمةيعني در يك گروه واجي، (رو  چپ

) بر محسوب ميشـود  ، آخرين گروه واجي، تكيهيعني در يك گروه آهنگ(رو  آهنگ، راست
بـر   گفتـار، نخسـتين گـروه آهنـگ، تكيـه      يعني در يـك پـاره  (رو  گفتار، چپ و نهايتاً در پاره
شناسي نوايي، سطوح مختلـف نـوايي از طريـق     واج ةينظربراساس . است) محسوب ميشود

  :هاي نحوي مشتق ميشوند قواعد نگاشت از سازه
  نحو         مراتب نوايي سلسله

  گفتار پاره                              گفتار پاره
  بند           گروه آهنگ
      XP      گروه واجي

      Xo      واجي كلمة

مراتب نوايي به  گفتار، در سلسله ، بند و پاره XP, Xoهاي نحوي  به عبارت ديگر، مقوله
  .يشوندگفتار نگاشته م واجي، گروه واجي، گروه آهنگ، و پاره كلمةترتيب به 

مراتـب نـوايي در زبـان فارسـي از      هاي سلسله براي بازنمايي سازه) 2003(پور  كهنموئي
هاي اكيـد نسـپور و    اليه چهارگانةبازنمايي استفاده ميكند كه اساس آن را اصول  شبكةيك 
  : اين چهار اصل به قرار زير است. تشكيل ميدهد) 7: 1986( 7وگل

است  Xp-1نوايي مانند  سازةمتشكل از يك يا چند  Xpنوايي مانند  سازةهر  :اصل اول
  .تسلط بالفصل دارد آنهاكه بر 

عضوي از سـطح بالفاصـله    مراتبي، يي در يكي از سطوح سلسلهنوا سازةهر  :اصل دوم
  .باالتر از خود است

  .تر از خود منشعب ميشود بالفصل پائين سازةنوايي به يك يا چند  سازةهر  :اصل سوم
 هـا ضـعيف   و ساير سـازه  (s)قوي  هاي نوايي، يك از سازه ر هر سطح،د :اصل چهارم

(w) هستند .  
                                                 
7  . Nespor and Vogel 
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نقدهايي را نسبت بـه اثـر   ) 83-87: 1384(اشاره به اين نكته ضروري است كه اسالمي 
  : مطرح كرده است كه از ميان آنها ميتوان به دو مورد زيـر اشـاره كـرد   ) همان(پور  كهنموئي

بـه  (اشت گروههاي نحوي به گروههاي واجي نگاشته ميشـوند  كه طبق قواعد نگاز آنجا. 1
است در سطوح نوايي يك گروه واجي محسوب  XPعبارت ديگر آنچه در سطح نحو يك 

) همان(پور  تركيبهاي اضافي نيز بايستي يك گروه واجي تشكيل دهند؛ اما كهنموئي ،)ميشود
      XPرا متعلـق بـه سـطح    كـه آن  (جـز مالـك     معتقد است كه همة عناصر ساخت اضافه به

براي آنكه بتوانـد  ) همان(پور  عبارت ديگر، كهنموئي به . هستند Xoمتعلق به سطح ) داند مي
به تبيين الگوي تكيه در تركيبهاي اضافي زبان فارسي بپردازد، برخالف قواعد نگاشت، ايـن  

البتـه وي  . مينامـد تركيبها را متعلق به سطح كلمة واجي ميداند و آنها را كلمة واجي مركب 
ها را متعلق به سطح كلمة واجي بداند دست به توجيهاتي زده اسـت   براي اينكه اين تركيب

نشان كرده، در اين توجيهات، جاي ترديدهاي زيادي  خاطر) همان(طور كه اسالمي  كه همان
 AA Nاي  نميتوانيم قاعدة ساخت سـازه ) همان(وجود دارد؛ براي مثال به گفتة اسالمي 

: همـان (پـور   وسـيلة كهنمـوئي   ا در زبان فارسي بپذيريم كه از نمودار درختي ارائه شده بهر
وارد ميكند ايـن  ) همان(پور  از ديگر انتقاداتي كه وي به كهنموئي. 2. ، استنباط ميشود)358

است كه عدم تمايز بين دو مفهـوم تكيـة واژگـاني و تكيـة زيروبمـي موجـب ميشـود كـه         
سپس وي براي ارائة مثـالي از  . سطوح مختلف دچار ابهام و اشكال شودبيني نظريه در  پيش

اشـاره ميكنـد و خاطرنشـان    » علي كتابو پـس خواهـد داد  «اين مشكالت احتمالي به جملة 
يك گروه واجي است و در » علي«پور،  كه در اين مثال، طبق نظر كهنموئي ميكند كه از آنجا

حسب قاعدة تكيه در سـطح  يستي به اشتباه برتكيه با رو است، سطح گروه واجي تكيه چپ
پـور تكيـه را    كه كهنموئي قرار بگيرد، در حالي) .ʔa.(گروه واجي بر هجاي اول كلمه يعني 

بـين دو مفهـوم تكيـة واژگـاني و     ) همان(پور  هرچند كهنموئي. قرار ميدهد) ..li(بر هجاي 
، در تحليل الگوي )همان(ي تكية زيروبمي تمايزي قائل نشده است، اما برخالف نظر اسالم

درستي و برحسب قواعد تكيـه در   هيچ اشتباهي مرتكب نشده و به» علي«تكية گروه واجي 
نظـر   بـه   .قـرار ميدهـد  » علـي «مراتب نوايي تكيه را بر هجاي پاياني  سطوح مختلف سلسله

ايـن   در تعبير تكيه در سطح گروه، دچار اشتباه شده است و در) همان(نگارندگان، اسالمي 
) همان(پور  وارد نيست؛ زيرا منظور كهنموئي) همان(پور  مورد هيچ اشكالي بر كار كهنموئي
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بـر   رو بودن تكيه در سطح گروه واجي اين است كه كلمة اول در گروه واجي، تكيـه  از چپ
بـر بـه    در هر كلمة واجي نيز، هجاي آخر آن كلمه، تكيـه . محسوب ميشود و نه هجاي اول

كه اين گروه واجي فقـط از يـك كلمـه تشـكيل شـده      ، از آنجا»علي«درمورد  .آيد ر ميشما 
خواهد بود كه اكنون با توجه بـه قاعـدة تكيـة    » علي«ترين كلمه، همان  است، بنابراين چپ

بينـي   بنـابراين پـيش  . واقـع ميشـود   .).li(كلمه، تكيه، بر هجـاي پايـاني ايـن كلمـه يعنـي      
درست است و هيچ اشكالي بر آن » علي«يه در كلمة درمورد الگوي تك) همان(پور  كهنموئي

  . وارد نيست
     

  نظام آهنگ  -3-2
، )1980(تحليل نظام آهنگ برگرفتـه از پيرهـامبرت    نةيزمحاضر در  مقالةچارچوب نظري 

است؛ به اين معني كـه در اثـر   ) 1988(، و پيرهامبرت و بكمن )1986(بكمن و پيرهامبرت 
ايشان . ساختار دروني لحنها و نظام آهنگ موردتوجه بوده است دربارةحاضر نظرات ايشان 

زيروبمـي، نواخـت    ةيـ تكرا براساس نقشي كه در نظام آهنگ ايفا ميكنند به انـواعِ   نواختها
  .مرزنما و نواخت گروه تقسيم ميكنند

بـراي  . بر مربـوط ميشـوند   يي هستند كه به هجاهاي تكيهها نواخت :زيروبمي ةيتك) الف
  .(*L*, H)استفاده ميشود؛ مانند  آنهااي بر فراز  ، از ستارهنواختهااين  نشان دادن

در نظام آهنگ پيرهامبرت و بكمن، نواخت مرزنمـا نـوعي ديگـر از     :نواخت مرزنما) ب
 سـازة اين نوع نواخت، مخصوص مرز يك . مشخص ميشود %Tانواع نواخت است كه با 
اسـت كـه بـه     %L% , Hاي دو صـورت  نواخت مرزنما نيـز دار . نوايي است نه يك هجا

  .ترتيب به نواخت مرزنماي باال و نواخت مرزنماي پائين مربوط ميشود
نشـان داده ميشـود،    -L- , Hايـن نـوع نواخـت كـه بـا       :گروه ةيتك/ نواخت گروه ) پ

پيرهامبرت  دةيعقبه . در تحليل زبان سوئدي مطرح شد) 1977( 8بروسنخستين بار توسط 
زيروبمـي و   ةيـ تكانگليسي، نواخت گروه، نواختي است كه بـين آخـرين   در زبان ) 1980(

نواخت گروه را نوعي ) 1986(آخرين نواخت مرزنما يافت ميشود؛ اما بكمن و پيرهامبرت 
به اين معني كه، هرگروه آهنگ از يك يا چند گـروه ميـاني   . نواخت مرزنما در نظر ميگيرند

                                                 
8   - Bruce 
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زيروبمـي و يـك نواخـت     ةيـ تككـم يـك    دسـت تشكيل ميشود و هرگروه مياني نيز داراي 
  .مرزنماست

گروه محسوب ميشد، در اين نظريـه   ةيتكبنابراين، آنچه سابقاً و در رويكردهاي پيشين 
نواخت مرزنماي گروه مياني است و نواخت مرزنماي سـابق نيـز در ايـن نظريـه، نواخـت      

ظـام آهنـگ در   در اثر حاضـر نيـز، بـراي بررسـي ن    . مرزنماي گروه آهنگ محسوب ميشود
مراتب نوايي از همين نظريه استفاده ميشود؛ به اين معني كه هر يـك   سطوح مختلف سلسله

شوند كه از يك يا چنـد  وان يك گروه آهنگ درنظر گرفته ميعن هاي مورد بررسي، به از داده
زيروبمـي و   ةيتككم از يك  افزون بر اين، هرگروه واجي دست. اند گروه واجي تشكيل شده

اخت مرزنما تشكيل ميشود و هر گروه آهنگ نيـز متشـكل از يـك نواخـت مرزنمـا      يك نو
هاي مورد بررسـي، در مـواردي    هاي زيروبميِ داده بايد خاطرنشان كرد كه در منحني. است

مـثالً هـر   (كه نواخت مرزنماي آخرين گروه واجي با نواخت مرزنماي گروه آهنگ يكسان 
درج ) %Hيا يك  %Lمثالً يك (اخت مرزنما باشد، فقط يك نو) %Hيا هر دو  %Lدو 

درج )  %Hيـا   %L( بنابراين، اگر در مرز گروه آهنگ فقط يك نواخـت مرزنمـا   . ميشود
شود، به اين معني است كه نواخت مرزنماي آخرين گروه واجي با نواخت مرزنماي گـروه  

  .آهنگ يكسان است
  

  روش تحقيق -4
حسب قاعـدة تسـطيح   هايي كه بر ميتوان براي گروهآيا منظور يافتن پاسخ اين پرسش كه   به
هـاي پـژوهش    ، دادهكـرد دومين را جذب ميكنند شاهدي از نظام آهنـگ زبـان ارائـه     ةيتك

براساس دو مؤلفة تنوع در ساخت نحوي و برخورداري از تكية دومين توسـط نگارنـدگان   
ـ    تذكر اين نكته ضروري است كه بخشي از داده. انتخاب شد ژوهش از اثـر  هـاي پرشـمار پ
هاي پژوهش پس از انتخاب، توسط نگارنـدگان در   داده. استخراج شد) 2003(پور  كهنموئي

شناسـي دانشـگاه تهـران توليـد و بـا اسـتفاده از سـامانة         آزمايشگاه آواشناسـي گـروه زبـان   
CSL4400  و ميكــروفن ديناميــك)SURE (فاصــلة ميكــروفن از دهــان . ضــبط گرديــد

درنهايـت،  . متر و نوفة محيط در حد نوفة محيط اداري بـود  سانتي 10توليدكنندگان، حدود 
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افزار پرت استخراج شـده، مـورد تجزيـه و     وسيلة نرم شده به هاي ضبط منحني زيروبمي داده
  .تحليل قرار گرفت

    
  هاي پژوهش تجزيه و تحليل داده  -5

 قاعـدة سـب  هاي پرشمار پـژوهش حاضـر كـه برح    كه اشاره شد، تعدادي از داده طور همان
افزون بر . ميباشند) 2003(پور  دومين هستند، برگرفته از كهنموئي ةيتكتسطيح برخوردار از 

     هـاي پـژوهش    هاي مربوط به حجم مقالـه، تنهـا تعـدادي از داده    اين، باتوجه به محدوديت
هـايي   كه هدف پژوهش حاضر بررسي نظام آهنگ گروهاز آنجا. عنوان نمونه ذكر ميشوند به

هـاي   اختصاص تكيـه در شـبكه   وةيش دربارةدومين ميپذيرند، از ذكر توضيح  ةيتككه  است
هـاي پـژوهش در    داده ةيتكاختصاص  وةيشمنظور آشنايي با  به(بازنمايي تكيه پرهيز ميشود 

در اين بخش، تعدادي از ). رجوع شود) همان(پور  شناسي نوايي به كهنموئي چارچوب واج
كـار بـه ايـن     وةيش .ارائه ميگردد آنهاتجزيه و تحليل نظام آهنگ  همراه هاي پژوهش به داده

ارائـه  ) همـان (پـور   بازنماييِ برگرفته از كهنموئي شبكةصورت است كه ابتدا براي هر داده 
اند ازلحاظ الگوي  افزار پرت استخراج شده ها كه از نرم ميشود و سپس منحني زيروبمي داده

 . آهنگ مورد بررسي واقع ميشوند

dâ.ram. ˈmi.ʔâ.va.ram//  .آورم دارم مي): 1(
I                                                                                  x 

    I )                              x                      (x     گروه آهنگ
x ω x ω) جي  گروه وا  (x ω                                          (  x ω   )  

       ω                     (ˈmi    )ω   (ʔâvar)ω (am)ω(dâram)واجي   كلمة

واجـي يعنـي    تكيه در سطح گـروه آهنـگ، آخـرين گـروه     قاعدةدر اين مثال، براساس 
اول يعنـي   كلمةگروه،  ةيتك قاعدةدر اين گروه نيز طبق . بر محسوب ميشود تكيه» آورم مي«
در ايـن  . اصلي را به خود جذب ميكنـد  ةيتكواجي تك هجايي است،  كلمةكه يك » -مي«

اسـت   xIاي كه داراي عالمـت   بازنمايي مشاهده ميشود، كلمه شبكةمثال، همان طور كه در 
كه در سطح گـروه آهنـگ، برخـوردار از    » دارم« كلمةتسطيح،  قاعدةو براساس اصلي  ةيتك

 . دومين را به خود جذب كرده است ةيتكاست  xعالمت 
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  »آورم دارم مي«منحني زيروبمي گروه آهنگ . 1شكل

 از . سـت تشكيل شده ا» آورم مي«و » دارم«از دو گروه واجي » آورم دارم مي«گروه آهنگ
 بـر آن، يعنـي    اصـلي اسـت و هجـاي تكيـه     ةيـ تكداراي » آورم مي«بين اين دو گروه، گروه

(.mi.)  زيروبمي اصلي از نـوع   ةيتكدارايH*  داراي » آورم مـي «همچنـين گـروه   . اسـت
نواخت مرزنماي اين گروه با نواخت مرزنمـاي گـروه آهنـگ    . است %Lنواخت مرزنماي 

» دارم«از طرف ديگر، هجاي تكيه برِ گـروه واجـيِ   . ستنده %Lيكسان است؛ يعني هر دو 
زيروبمـي از نـوع    ةيـ تكدومين را جذب كرده است داراي  ةيتكتسطيح  قاعدةكه برحسب 

L+H*  و نواخت مرزنما از نوعH% ةيـ تكاي كـه   بنابراين مشـاهده ميشـود كلمـه   . است 
ديـد كـه آيـا در     حال بايد. است %Hدومين را جذب كرده است داراي نواخت مرزنماي 

دومـين   ةيـ تكاي كه  ي بعد نيز اين مسئله، يعني وجود نواخت مرزنماي باال براي كلمهمثالها
  دارد، تكرار ميشود؟ 

 /dâʃ.tam. ˈmi.ʔâ.var.dam/         .آوردم داشتم مي): 2(
xI     


) I                                x   گروه آهنگ     (x  
گروه واجي     )xω xω                 (xω    (xω                                x ω)  

        ω                     (am)ω           (ˈmi )ω  (ʔâvard)ω     (am)ω(dâʃt) واجي كلمة

» آوردم مـي «گروه آهنگ، آخرين گـروه واجـي كـه     ةيتك قاعدةدر اين مثال، با توجه به 
 ةيـ تك قاعـدة نيـز براسـاس   » آوردم مـي «در گروه واجـيِ  . اصلي را جذب ميكند ةيتكاست، 

ثال قبل، براساس مانند م. است، تكيه را ميپذيرد» -مي«واجي كه همانا  كلمةگروه، نخستين 
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دومين  ةيتكاست، در سطح گروه آهنگ   xكه داراي عالمت» داشتم« كلمةتسطيح،  قاعدة
  .را جذب ميكند

  
  »آوردم داشتم مي«منحني زيروبمي گروه آهنگ . 2شكل 

 تشـكيل شـده   » آوردم مـي «و » داشـتم «از دو گروه واجي » آوردم داشتم مي«گروه آهنگ
بـرِ آن، يعنـي    اصلي را جذب كرده است و هجاي تكيـه  ةيتك» آوردم مي«گروه واجي . تاس
همچنين اين گروه، نواخت مرزنمـاي  . است *Hزيروبمي اصلي از نوع  ةيتكداراي » -مي«

L% ةيـ تككـه  » داشتم«گروه واجي . دارد كه با نواخت مرزنماي گروه آهنگ يكسان است 
همـان طـور   . است %Hو نواخت مرزنماي  *Hاز نوع  زيروبمي ةيتكدومين دارد، داراي 

در ايـن  . اسـت ) تكيه دومين(بر ، هجاي نخست، تكيه »داشتم«كه اشاره شد، در گروه واجيِ 
دومين را جذب كرده است داراي نواخـت مرزنمـاي    ةيتكمثال مانند مثال قبل، گروهي كه 

H% است.  
 ram /./ xâs.tam. ˈbi. ʔâ.va   .خواستم بياورم): 3(

xI  
 I x(گروه آهنگ x  (  
   ) (xω         xω xω     xω ) (  xωگروه واجي 

  ω    (am)ω        (ˈbi)ω   (ʔâvar)ω  (am)ω(    xâst  )        واجي  كلمة

اسـت  » بيـاورم «گروه آهنگ، آخرين گروه واجي كـه   ةيتك قاعدةدر اين مثال، براساس 
 كلمـة گـروه، نخسـتين    ةيـ تك قاعدةدر اين گروه نيز طبق . را جذب كرده استاصلي  ةيتك

اي كـه داراي   بنابراين در اين مثال نيز كلمـه . اصلي گرفته است ةيتكاست،  (-bi)واجي كه 
» خواستم« كلمةتسطيح،  قاعدةهمچنين براساس . اصلي گرفته است ةيتكاست،  xI عالمت 
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دومـين   ةيـ تكدر سـطح گـروه آهنـگ     xعالمـت كه يك گروه واجي محسوب ميشود با 
  .گرفته است

  
  »خواستم بياورم«منحني زيروبمي گروه آهنگ . 3شكل 

بـه  » خواسـتم بيـاورم  «، گـروه آهنـگ   »بياورم«و » خواستم«از تركيب دو گروه واجيِ    
زيروبمي اصلي، از  ةيتكبر اصلي است و  ، گروه تكيه»بياورم«گروه واجيِ . وجود آمده است 

همچنين نواخت مرزنمـاي ايـن   . واقع شده است (-bi)بر آن يعني  بر هجاي تكيه *Hنوع 
اسـت؛ عـالوه بـر ايـن، گـروه واجـي        %Lاز نـوع  » خواستم بيـاورم «گروه و گروه آهنگ 

برِ اين گروه نيز از  زيروبميِ هجاي تكيه ةيتكدومين را جذب كرده است و  ةيتك، »خواستم«
ماننـد دو مثـال قبـل، در ايـن      .آيد مي %Hاست كه به دنبال آن نواخت مرزنماي  *Hنوع 

 %Hدومين را جذب كرده است داراي نواخت مرزنمـاي   ةيتكمثال نيز آن گروه واجي كه 
  .است

 /ʔa.li. ˈraft /    .علي رفت): 4(
xI 

                                                                                   گروه آهنگ                    )    x  x          (  
        (xω )  ( xω)         گروه واجي 

  ω       (ˈraft)ω(ʔali)             واجي كلمة
اصلي بر روي آخرين گروه  ةيتكتكيه در سطح گروه آهنگ،  قاعدةطبق ل، براين مثا در

 ةيـ تك» علـي «تسطيح، گروه واجيِ  قاعدةهمچنين براساس . قرار ميگيرد» رفت« واجي يعني
  .دومين ميگيرد
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  »علي رفت«منحني زيروبمي گروه آهنگ . 4شكل 

     گروه . تشكيل شده است »رفت«و » علي«از دو گروه واجيِ » علي رفت«گروه آهنگ
. اسـت  *Hزيروبمـيِ   ةيـ تكبر اصلي اسـت كـه داراي    گروه تكيه» رفت«هجاييِ  واجيِ تك

 از نـوع  » علي رفت«همچنين نواخت مرزنمايِ اين گروه واجي و گروه آهنگL%  اسـت .
و  *L+Hزيروبمـي از نـوع    ةيتكدومين گرفته است داراي  ةيتكنيز كه » علي«گروه واجِي 
  .ميباشد %Hزنماي نواخت مر

 /ʔa.li.ʔâb.râ.bi. ˈrun. ʔâ.vard  .علي آب را بيرون آورد) 5(
xI                                                              

I                        x(  گروه آهنگ      x                   (x     
گروه واجي   (xωxω)    (   xω xω   )     (   xω  ) 

       ω    (ʔâb)ω  (râ)ω     (bi ˈrun)ω (ʔâvard)ω(ʔali)واجي  كلمة
تكيه در سطح گروه آهنـگ، آخـرين گـروه واجـي، يعنـي       قاعدةل، براساس در اين مثا 

گروه،  ةيتك قاعدةدر اين گروه نيز براساس . اصلي را جذب ميكند ةيتك» بيرون آورد«گروه 
كلمـه، هجـاي    ةيـ تك قاعـدة و در اين كلمه، براساس » بيرون«واجي سمت چپ يعني  كلمة

تسـطيح،   قاعـدة سـپس براسـاس   . ب ميكنـد اصلي را به خود جذ ةيتك (.run.)آخر يعني 
  .دومين ميگيرند ةيتك» آب«و » علي«كلمات 
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  »علي آب را بيرون آورد«منحني زيروبمي گروه آهنگ . 5شكل 

بيـرون  «، و »آب را«، »علـي «، از سه گـروه واجـيِ   »علي آب را بيرون آورد«گروه آهنگ 
قـرار دارد و ايـن   » رون آوردبيـ «اصلي بر روي گروه واجـي   ةيتك. تشكيل شده است» آورد

همچنين نواخت مرزنمايِ اين گروه . است *L+Hزيروبميِ اصلي از نوع  ةيتكگروه داراي 
 ةيـ تككـه  » آب را«و » علـي «هر يك از دو گروه واجيِ . ميباشد %Lو گروه آهنگ از نوع 

از » لـي ع«زيروبمي  ةيتك. زيروبمي دارند ةيتكاند، يك نواخت مرزنما و يك  دومين پذيرفته
زيروبمـي در گـروه    ةيتكهمچنين، . است %Hو نواخت مرزنماي آن از نوع  *L+Hنوع 

مانند مثالهـاي قبـل،   . ميباشد %Hو نواخت مرزنماي آن از نوع  *Hاز نوع » آب را«واجي 
  .دارند %Hاند، نواخت مرزنماي  دومين پذيرفته ةيتكهايي كه  گروه

   / ʔa.li.be.bâ. ˈzâr.raft /.علي به بازار رفت) 6(
xI                            گروه آهنگ            I )                x    (  x    

   )                 )xω (        xω        ) xωگروه واجي 
  ω         (   be bâˈzâr)ω  (raft)ω(ʔali)                واجي  كلمة

» بـازار «و اسـمِ  » به« اضافةبازنمايي اين است كه حرف  شبكةنكتة حائز اهميت در اين 
گونـه توضـيح   ن امر را ميتوان ايندليل اي. اند واجي واحد تشكيل داده كلمةم يك بر روي ه

داد كه حرف اضافه در سطح گروه واجي زبان فارسي، براي اسم پس از خود هماننـد يـك   
 كلمـة نحوي حرف اضافه همانند يك  –عمل ميكند و اگرچه از ديدگاه صرفي 9چسب پيش

نسـپور و وگـل   (كـار بـرد    گفتار طبيعي بـه  در يك پاره تنهايي  مستقل است، نميتوان آن را به
. نشـان حامـل تكيـه نيسـت     گاه در حالت بـي  عالوه بر اين، حرف اضافه هيچ). 145: 1986

                                                 
9   - proclitics 
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معمـوالً از ابتـداي   » بـه «همچنين، به هنگام توليد اين جمله در سطح گفتار، حـرف اضـافة   
تكيـه   قاعدةه ميشود، براساس بازنمايي مشاهد شبكةطور كه در  همان. حذف ميشود» بازار«

. واقع ميشـود » به بازار رفت«اصلي بر آخرين گروه واجي يعني  ةيتك، آهنگدر سطح گروه 
كلمـه، هجـاي    ةيـ تك قاعدةواجي تشكيل شده است، طبق  كلمةدر اين گروه نيز كه از يك 

تسـطيح، گـروه    قاعـدة همچنـين براسـاس   . اصلي را جذب ميكند ةيتك (.zâr.)آخر، يعني 
  .دومين ميگيرد ةيتك» علي«واجيِ 

  
  »علي به بازار رفت«منحني زيروبمي گروه آهنگ . 6شكل 

 تشـكيل  » بـه بـازار رفـت   «و » علي«از دو گروه واجيِ » علي به بازار رفت«گروه آهنگ
اصلي را به خود جـذب كـرده اسـت و داراي     ةيتك» به بازار رفت«گروه واجيِ . شده است

همچنين، نواخت مرزنمـاي ايـن گـروه هماننـد     . است *L+Hز نوع زيروبميِ اصلي ا ةيتك
 قاعـدة طبـق  نيـز، كـه بر  » علـي «گـروه واجـيِ   . شدبا مي %Lنواخت مرزنماي گروه آهنگ 

و نواخت مرزنماي  *L+Hزيروبميِ  ةيتكدومين را جذب كرده است، داراي  ةيتكتسطيح 
H% ميباشد.  

  ʔa.li.be.bâ. zâr. ˈna.raft  / .علي به بازار نرفت) 7(
xI  گروه آهنگ                        I   )     x x (x     

(xω           xω)روه واجيگ                                        (    xω  )   (          xω )  
  ω)(   ʔali)ω        (be bâ zâr)ω                (ˈna)ω (raft                واجي كلمة

اصـلي بـر روي نشـانگر     ةيتكتكيه در سطح گروه آهنگ،  قاعدةمثال، باتوجه به در اين 
 ةيـ تك» به بـازار «و » علي«ي واجيها گروهتسطيح،  قاعدةهمچنين براساس . نفي واقع ميشود
  .دومين ميگيرند
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  »علي به بازار نرفت«منحني زيروبمي گروه آهنگ . 7شكل 

 نرفـت «، و »بـه بـازار  «، »علـي «روه واجـيِ  از سـه گـ  » علي به بازار نرفت«گروه آهنگ «
اصلي را جـذب كـرده و    ةيتك» نرفت«از بين اين سه گروه، گروه واجيِ . تشكيل شده است

همچنين نواخت مرزنماي اين گـروه واجـي،   . است *Hزيروبمي اصلي از نوع  ةيتكداراي 
دومـين را   ةيتكنيز كه » علي«گروه واجي . است %Lهمانند نواخت مرزنماي گروه آهنگ 

. ميباشـد  %Hو نواخت مرزنمـاي   *L+Hزيروبمي از نوع  ةيتكجذب كرده است، داراي 
دومين بر روي آن واقع شـده اسـت، داراي    ةيتك» علي«نيز كه همانند » به بازار«گروه واجي

 .ميباشد %Hو نواخت مرزنماي  *L+Hزيروبمي  ةيتك

  /ko. ˈdƷâ.raft/ .ʔa.li        علي كجا رفت؟ ) 8(
 xI                              گروه آهنگ     I )                         x        (     x  

  xω   )                    xω       (   xω)     گروه واجي    (   
  ω      (ko ˈdƷâ)ω                (raft)ω(ʔali  )       واجي  كلمة

 كلمةتكيه در سطح گروه آهنگ، آخرين گروه واجي كه  قاعدةدر اين مثال نيز براساس 
كلمـه،   ةيـ تك قاعدةدر اين كلمه نيز، طبق . اصلي را جذب ميكند ةيتكاست، » كجا«پرسشي 

تسـطيح،   قاعـدة همچنين، براساس . اصلي را جذب ميكند ةيتك (.dƷâ.)عني هجاي آخر، ي
  .قرار ميگيرد» علي«دومين بر گروه واجيِ  ةيتك
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  »علي كجا رفت؟«منحني زيروبمي گروه آهنگ . 8شكل 

 آهنگ تشـكيل شـده   » كجـا رفـت  «و » علي«از دو گروه واجيِ » علي كجا رفت؟«گروه
زيروبمـيِ اصـلي    ةيتكاصلي را جذب كرده است، داراي  ةيتكدومين گروه واجي كه . است
همچنين نواخت مرزنماي اين گروه، همانند نواخت مرزنمـاي گـروه   . است  *L+Hاز نوع
دومين گرفته اسـت،   ةيتكتسطيح  قاعدةطبق نيز كه بر» علي«گروه واجي . است %Lآهنگ 
  .ميباشد  %Hو نواخت مرزنماي  *L+Hزيروبميِ  ةيتكداراي 

  /  ko. ˈdƷâ.na.raft     / .ʔa.liلي كجا نرفت؟ ع) 9(
xI       گروه آهنگ   I )                         x (x    

( xω                 xωxω   ) گروه واج            ( xω )  
  ω          (ko ˈdƷâ)ω   (na)ω    (raft)ω(ʔali)    واجي  كلمة

: 2003(پـور   بازنمـايي كهنمـوئي   شبكةشده در اين مثال متفاوت از  شبكة بازنمايي ارائه
را يك گـروه آهنـگ و   » كجا«و » علي«، )انهم(پور  كهنموئي. براي همين جمله است) 363

تكيـه در سـطح    قاعـدة را يك گروه آهنگ ديگر درنظر ميگيرد تا بتوانـد براسـاس   » نرفت«
درج مرزنوايي كه در اين مثال، پرانتزي را در سمت راست عنصر كانوني  قاعدةگفتار و  پاره
         را توجيـه كنـد؛   » كجـا « كلمـة اصـلي بـر روي    ةيـ تكقرار ميدهد، قرار گـرفتن  » كجا« شدة
       لحاظ نحوي بـا هـم تشـكيل يـك بنـد را نميدهنـد تـا بتـوان          به» كجا«و » علي«كه  حاليدر
» علي كجا«گرفتن عبارت  نظرردبنابراين . قواعد نگاشت به يك گروه آهنگ رسيد لةيوس به
 نظـر جـه بـه   پور صـورت پذيرفتـه، مو   كه در اثر كهنموئيچنان يك گروه آهنگ، آن عنوان به

ــد ــه،    . نميرس ــن مقال ــدگان اي ــه، نگارن ــبكةدرنتيج ــه     ش ــبت ب ــاوتي نس ــايي متف بازنم
تفاوت اصلي اين دو بازنمـايي ايـن اسـت كـه بـرخالف      . ارائه ميدهند) همان(پور كهنموئي
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گان تنها يك گروه نگارندكه در اين مثال قائل به دوگروه آهنگ است، ) همان(پور  كهنموئي
از دو گـروه  » علي كجا نرفـت؟ «ال برميشمرند و معتقدند گروه آهنگ آهنگ را براي اين مث

تكيـه در سـطح گـروه     قاعـدة تشكيل شده است كه براسـاس  » كجا نرفت«و » علي«واجيِ 
در ايـن  . اصلي را جذب ميكند ةيتكاست، » كجا نرفت«آخرين گروه واجي كه گروه  آهنگ،

اصـلي را دريافـت    ةيتك» كجا«ي، يعني واج كلمةگروه، نخستين  ةيتك قاعدةگروه نيز، طبق 
بـر   تكيـه  (.dƷâ.)كلمـه، هجـاي آخـر يعنـي      ةيتك قاعدةنيز، طبق » كجا« كلمةميكند و در 

درج مرزنوايي در سطح گروه واجي ما را ملزم بـه گذاشـتن    قاعدةاگرچه . محسوب ميشود
» كجـا «پرسشي  كلمةيك پرانتز در سمت چپ نشانگر نفي و يك پرانتز هم در سمت چپ 

كـه   توان اين قاعده را در زبان فارسي به اين شكل تصحيح كرد كه در مـواردي ميكند، اما مي
در جمله وجود دارد، فقط يك پرانتز در سمت چـپ عنصـر كـانوني     هشد دو عنصر كانوني

قـرار  ) »كجـا «پرسشـي   كلمةدر اين مثال (اصلي را به خود جذب ميكند  ةيتكاول كه  شدة
پـور   ي شبيه آنچـه كهنمـوئي  يبازنماي شبكةين قاعده در زبان فارسي، ديگر با تغيير ا. ميگيرد

» علـي كجـا  «آمدن گروه آهنگ  وجودارائه كرده بود، توليد نميشود و آشكارا از به ) همان(
عبـارت ديگـر    كه هيچ توجيه نحوي و واجي براي آن وجـود نـدارد، اجتنـاب ميگـردد؛ بـه     

قواعد نگاشـت   لةيبوسند محسوب نميشود تا بتوان يك ب» علي كجا«لحاظ نحوي عبارت  به
قبـولي   همچنين نميتوان با هيچ توجيـه واجـي قابـل   . در سطوح نوايي به گروه آهنگ رسيد

  .   را يك گروه آهنگ مستقل محسوب كرد» علي كجا«عبارت 

  
  »علي كجا نرفت؟«منحني زيروبمي گروه آهنگ . 9شكل 

 تشـكيل شـده   » كجا نرفت«و » علي«گروه واجي  از دو» علي كجا نرفت؟ «گروه آهنگ
زيروبمـيِ اصـلي از    ةيتكاصلي را جذب كرده است، داراي  ةيتكگروه واجي دوم كه . است
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 %Lنواخت مرزنماي اين گروه، مانند نواخت مرزنمـاي گـروه آهنـگ    . است *L+Hنوع 
بمـيِ  زيرو ةيـ تكدومـين را جـذب كـرده اسـت، داراي      ةيـ تككه » علي«گروه واجيِ . است

L+H*  و نواخت مرزنمايH% ميباشد.  
  .من به تو زنگ زدم، چون تولدت بود) 10(

man.be.to. ˈzang.za.dam.tʃon.ta.val.lo.dat.bud/        
xu                                                                             

(                    xI                                xI                       )U                              گفتار پاره
(x       x   x   )I   (x   x   )I                     گروه آهنگ                               
(x ω)   (x ω ) (x ω   x ω  x ω)  (x ω) (x ω       x ω     x ω )              گروه واجي 
 (man)ω (be to)ω (ˈzang)ω (zad)ω (am)ω (tʃon)ω (tavallod) ω (at)ω (bud)ω          واجي                 كلمة 

  
[IP/CP [NPman] [VP be to zang zadam] ] [IP/CP tʃon tavallodat bud]ساخت نحوي

لحاظ نحوي از دو جمله تشكيل شده است كه هر يك به يك گروه آهنگ  جملة باال، به
مركب در يك سطح باالتر از گروه آهنـگ، يعنـي    جملةاصليِ  ةيتكبنابراين . شته ميشودنگا

گفتـار، نخسـتين گـروه     تكيه در سـطح پـاره   قاعدةباتوجه به . گفتار تعيين ميگردد سطحِ پاره
تكيـه در سـطح    قاعـدة در اين گروه آهنگ نيـز، برطبـق   . اصلي را جذب ميكند ةيتكآهنگ 

در گـروه واجـيِ   . اصـلي ميگيـرد   ةيتكاست، » زنگ زدم«خر كه گروه آهنگ، گروه واجي آ
» زنـگ «هجـايي   تك كلمةواجي، يعني  كلمةگروه، نخستين  ةيتك قاعدةطبق  نيز» زنگ زدم«
اصـلي را   ةيـ تك، »زنـگ « كلمـة مركـب،   جملـة بنابراين در اين . اصلي را جذب ميكند ةيتك

بـه  «، »مـن «ي واجـيِ  ها گروهبر دومين  ةيتكتسطيح،  قاعدةهمچنين براساس . جذب ميكند
  .واقع ميشود» تولدت بود«، و »چون«، »تو

  
  »من به تو زنگ زدم، چون تولدت بود«گفتار  منحني زيروبمي پاره. 10شكل
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تشـكيل  » چـون تولـدت بـود   «و » من به تو زنگ زدم«گفتارِ باال، از دو گروه آهنگ  پاره
كـرده اسـت از سـه گـروه واجـي       اصلي را جذب ةيتكگروه آهنگ نخست كه . شده است

اصلي را جذب كـرده   ةيتكدر اين گروه آهنگ، » زنگ زدم«گروه واجيِ . تشكيل شده است
نواخـت  . ميباشـد  %Lو نواخت مرزنمـاي   *Hزيروبمي اصلي از نوع  ةيتكاست و داراي 

با نواخت مرزنمايِ نخستين گروه آهنـگ يكسـان اسـت؛    » زنگ زدم«مرزنماي گروه واجي 
» به تـو «و » من«در اين گروه آهنگ، دو گروه واجيِ ديگر، يعني . ميباشند %Lدو  يعني هر

زيروبمـي   ةيتكداراي » من«گروه واجيِ . اند نيز حضور دارند دومين را جذب كرده ةيتككه 
H*  و نواخت مرزنمايH%    ِزيروبمـيِ   ةيـ تكداراي » بـه تـو  «و گـروه واجـيL+H*  و

» چـون «ف ديگر، گروه آهنگ دوم از دو گروه واجيِ از طر. ميباشند %Hنواخت مرزنماي 
گـروه واجـيِ   . انـد  دومين را جذب كـرده  ةيتكتشكيل شده است كه هر دو » تولدت بود«و 
تولـدت  «است؛ اما گروه واجيِ  %Hو نواخت مرزنماي  *Hزيروبميِ  ةداراي تكي ،»چون«

خت مرزنماي گروه همچنين نوا. دارد %Lو نواخت مرزنماي  *L+Hزيروبميِ  ةيتك» بود
  .با نواخت مرزنماي گروه آهنگ دوم يكسان است» تولدت بود«واجيِ 

است، اين مثـال، نخسـتين مـوردي      هايي كه تاكنون مورد بررسي قرار گرفته از بين داده
دومين را جذب كرده است؛ يعني گـروه واجـي    ةيتكهايي كه  است كه در آن يكي از گروه

 جملـة ها  تجزيه و تحليل اين مثال و ده. نيست %Hرزنماي ، داراي نواخت م»تولدت بود«
 ةيتكسؤالي و خبري ديگر، ما را به اين نتيجه ميرساند كه در مواقعي كه گروه واجيِ دارايِ 

     دومين، در انتهاي گروه آهنگ واقع شود و يا به عبارت ديگر آخـرين گـروه واجـيِ گـروه
نواخت مرزنماي گروه آهنگ خواهـد بـود    آهنگ مورد نظر باشد، نواخت مرزنماي آن تابعِ

  .باشد %Hيا  %Lترتيب  كه ممكن است بسته به خبري يا سؤالي بودن عبارت، به
  

   نتيجه -6
دومـين در   ةيتكمنظور يافتن پاسخ اين پرسش كه آيا ميتوان براي مبحث  حاضر به مقالةدر 

تسـطيح   قاعـدة برحسـب   هـايي كـه   زبان فارسي شاهدي از نظام آهنگ زبان ارائه كرد، داده
دومين بودند توسط نگارندگان توليد و ضبط شد و  ةيتكبرخوردار از ) 2003(ر پو كهنموئي

افزار پرت استخراج شـده، مـورد تجزيـه و     وسيلة نرم شده به هاي ضبط منحني زيروبمي داده
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برحسب رويكـرد بكمـن و پيرهـامبرت     آنهاتحليل قرار گرفت و پس از تحليل نظام آهنگ 
دومـين ميپذيرنـد، نواخـت     ةيـ تكيي كـه  ها گروهاين نتيجه به دست آمد كه تمامي ) 1986(

دومين را جذب ميكنـد، آخـرين    ةيتكدارند؛ مگر در مواردي كه گروهي كه  %Hمرزنماي 
گروه واجيِ يك گروه آهنگ باشد كه در اين صورت نواخـت مرزنمـاي آن، تـابعِ نواخـت     

كه از الگوي آهنگ زبان فارسـي   مشخص گرديدبراين بنا. مرزنماي گروه آهنگ خواهد بود
  .دومين در اين زبان ارائه كرد ةيتكشاهدي براي  توانيمدر سطح گروه واجي 
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