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چکیده

هدف این مقاله ،بررسی کانون از دو بُعد آواشنااتیی و وا شنااتیی

در جم ن خ تیننربا زبننان فارسننی اسننت .در راسننیاب ایننن هنندف،

ساتتهاب ازپیشتعیینشدهاب را که پاج گویشور حاضر در تحقین

در شرایط آزمایشگاهی تولید کردند ،بنا اسنیداده از ننر افناار پانرَخ

مورد تحلیل قرار دادیم .نینایج حالنل از بررسنی دادههنا ،حناکی از

این است که بهلحاظ آواشااتیی ،میانگینا میاانا دینر و بانامدپایة
عاالرا کانونی بیشیر از معادل آنها در جم خ فاقند کنانون اسنت .از

طرفی دیگر ،مقایاة میانگین دیر

و باامدپایة عاالر پیشکانون و

پسکانون در مقایاه با معادل آنها در جم خ فاقند کنانون ،تدناوخ

1
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معاادارب را نشان نمیدهد .از چشمانداز وا شااسی تودواحدوزنی،

عاالر کانونی از الگوب نواتیی * )L+(^Hپیروب منیکااند؛ یعانی
عاصر کانونی تشکیل یک گروه تکیهابا مجاا میدهد و اینن گنروه

تکیهاب داراب نواتت مرزنماب « »lمیباشد که عاالر پنسکنانون را

تا پایان گروه آهاگی دربرمیگیرد .الگنوب ننواتیی * ^Hمیعلن بنه

کلماخِ با تکیة آغنازب اسنت و الگنوب * L+^Hمخنی

همراه با تکیة پایانی است.

کلمناخِ

واژههااای کلیاادی وا شااسننی تودواحنند ن وزنننی ،کننانون،
پیشکانون ،پسکانون ،باامدپایه ،دیر  ،تکیهزدایی
 .1مقدمه

زبانها از شیوه هناب میدناوتی بنراب جلنب توجنه شناونده بنه بخشنی از پنارهگدینار اسنیداده

میکااد .آهاگ یکی از اباارهاب زبانی است که براب نشاندادن کانون 1بنرروب قانمیی از
یک جمله به کنار منیرود (کراتاندن .)73 :1986 ،2آهانگ کن

در مدهنو عنا ننا ر بنر

تغییراخ زیروبمی در گدیار است و چگونگی تولید گدیار از سوب گویادگان و دریافت آن
از سوب شاوندگان نشان میدهد که آنان ناتودآگاه و به شیوهاب نظنا ماند از زیروبمنی در
انیقال و درک معاا اسیداده میکااد؛ این بدان معااست که گویادگان در بافتهناب زبنانی و

فرازبانیا 3یکاان ،گدیارب با آهاگ یکاان تولید منیکااند و شناوندگان نینا از گدیارهناب
تولیدشده در بافتهاب یکاان ،از سوب افنراد میدناوخ ،معاناب تنابیی را اسنیایاط منیکااند
(اس می .)1 :1384 ،پژوهش حاضنر در چنارچو شنات

تنرین نظرینه در زمیانة آهانگ

گدیار یعای نظریة وا شااسی تودواحد ن وزنی( 4پیرهامیرخ1980 ،5؛ لَند 1983 ،6و 1996؛
1
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گوساهافن1984 ،1؛ لییرمن 2و پیرهامیرخ1984 ،؛ باکمَن 3و پیرهنامیرخ1986 ،؛ پیرهنامیرخ

و بکمن1988 ،؛ پیرهامیرخ و هیرشیرگ1990 ،4؛ پرایس 5و همکاران1991 ،؛ سنیلورمن 6و

همکاران1992 ،؛ واییمن 7و همکاران )1992 ،انجا میپذیرد و مشخصاً از رهیافیی اسنیداده
میکاد که براساس الگوب پیشاهادب پیرهامیرخ ( )1980بایان نهاده شده است که بعدها در
ی
لد ( )1996نیا تعدیل یافیه است .در این جُایار به آواشااسی و وا شااسنیا آهانگ کنانون ا
جم خ تیرب در زبان فارسی براساس چارچو فوقالذکر پرداتیه میشنود .از مجموعنه
آتارب که بهطور مشخ

در رویکرد مورد نظنر بنه مطالعنة آهانگ زبنان فارسنی ،بنهوینژه

آهاگ کانون پرداتینهانند منیتنوان بنه اسنکاربورو ،)2007( 8ماهجنانی ( )2003و سناداخ

تهرانی ( )2007اشاره کرد .اسکاربورو ( )20 :2007اعیقاد دارد کنه کلمنة کنانونی در زبنان

فارسی داراب زیروبمی زیرتر( 9درواقع ،بناتترین قلنة زیروبمنی در ینک گنروه آهاگنی)10

است و معیقد است که اگرچه در زبانهایی ماناند انگلیانی و کنرهاب بانامدپایة بنات ینک
پدیدة آوایی اسنت امنا در فارسنی ممکنن اسنت پدیندهاب واجنی باشند و در نهاینت تکینة

زیروبمیا L+^H* 11را براب عاالر کانونی معرفی میکاد زیرا تکیة زیروبمی بانیار زینر را
یک فرایاد واجی میداند .وب در ادامه اشناره منیکاند کنه بنهلحناظ آواشنااتیی ،کلمناخ
کانونی بلادتر و طوتنیترند هرچاد که در این زمیانه پنژوهش لنوخشنااتیی نظنا ماندب
انجا نشده است (همانجا) .ماهجانی ( )51 :2003معیقد است که کانون در فارسنی ،ماناند
بایارب از زبانهاب دنیا ،ساتت ننوایی کنل جملنه را تحنتتنأتیر تنود قنرار منیدهند و از

آنجایی که کلمة کانونی ،تکیة زیروبمی هایهاب 12را به تود اتیصاص میدهند ،درنییجنه،

همة تکیههاب زیروبمیا پس از عاصر کانونی ،تکینهزداینی 13منیشنوند .امنا از نظنر آواینی،
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دیر ا 1کلمة کانونی بیشیر منی شنود ،در حنالی کنه کلمناخ قینل و بعند از کلمنة کنانونی،
معموتً کوتاهتر تولید میشوند (همانجا) .ساداختهرانی ( )136 :2007بر این باور است کنه

سازة کانونی در فارسی تشکیل یک گروه تکیهاب 2مجناا منیدهند و از آنجنایی کنه سنازة
کانونی در برابر همیاب غیرکانونی تود داراب محیوابا گاارهابا مشابهی اسنت ،از اینن رو،

الگوب نواتیی این گروه ،میداوخ از گروه تکیهاب معمولی نیات؛ یعای به لورخ *)L+(H

اهر میشود ،3و نواتت مرزنماب 4گروه تکیهابا کانونی را همیشه در ساتیارهناب کنانونی

مادرد بهلورخ بم )L%( 5میداند .وب در ادامه اشاره میکاد کنه بنهلحناظ آواینی ،گنروه

تکیهابا کانونی یعانی تکینة زیروبمنی هانیهابا گنروه آهاگنی ،داراب نوسنان 6زیروبمنی و
دیر

بیشیرب نایت به گروه تکیهاب معمولی است و ماجر بنه تکینهزداینی آنهنه در ادامنه

میآید میشود که تا پایان پارهگدیار ادامه دارد (همانجا) .اما در ادامة کارهاب گذشنیه ،در
این مقاله به شکل ناییاً جامعی به میحث آهاگ کانونی میپردازیم .هندف نهنایی از انجنا
این تحقی  ،پاسخگویی به پرسشهاب زیر است:

الف آیا دیر ا عاالر جمله (پیشکانون ،7پسکانون 8و عاصر کانونی) ،قینل و بعند از

اعمال کانون ،تغییر میکاد؟

ب آیا باامدپایة عاالر جمله (پیشکانون ،پسکانون و عاصر کانونی) ،قینل و بعند از

اعمال کانون تغییر میکاد؟

پ همیایههاب 9آهاگی کانون در جم خ تیربا زبان فارسی کداماد؟
پیرامون اهمیت این تحقی چاین میتوان اشناره کنرد کنه مطالعنة آهانگ کنانون از آن

جهت مهم است که لورخبادب آهاگ زبان را ممکن میسازد .اینن کنار عن وه بنر وجنه
duration
accentual phrase

1
2

 3ساداختهرانی ( )225 :2009تکیة زیروبمیا میداوتی براب سازههاب کانونی قائل شده اسنت و مینذکر منیشنود :از آن
جهت که سازة کانونی بهلحاظ زیرساتیی مجاا و بهلحاظ معااب کاربردشااتیی میدناوخ از همینابا فاقند کنانون تنود

است ،الگوب نواتییا * L+^Hرا پیشاهاد میکاد.
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علمی و تحقیقاتی ،بهلحاظ کاربردب نیا در پرداز

گدیار 1و بازشااسی گدیار 2پراهمیت است.

ماشیای زبان ،براب مثال تیدیل منین بنه

قامتهاب مخیلف اینن مقالنه بنه اینن شنر :اسنت :بخنش دو بنه رو شااسنی منورد
اسیداده در این تحقی اشاره دارد .بخش سو و چهار بهترتینب بنه سناتت ننوایی در زبنان
فارسی بر پایة وا شااسی تودواحد ن وزنی و میحنث کنانون اتیصناص دارد .بخنش پناجم
اللیتنرین بخنش یعانی تحلینل دادههنا اسنت و در نهاینت آتنرین بخنش مقالنه ،بحنث و
نییجهگیرب است که بخش ششم را به تود اتیصاص داده است.
 .2روش تحقیق

بننراب گننردآورب دادههننا ،از گویشننوران فارسننیزبننان تواسننیه شنند تننا سنناتتهنناب

ازپیشتعیینشدة زبان فارسی را در شرایط آزمایشگاهی تولیند کااند .ضنیطِ لندا بنهوسنیلة
میکروفون تابت با فاللة ده سنانییمیرب از دهنان و در محیطنی آرا لنورخ گرفینه اسنت.
لداهاب ضیطشده مایقیماً درون کنامییوتر ختینره و سنیس منورد تحلینل واقنع شندند .در

تحقی حاضر براب تجایه و تحلینلا دادههنا از ننر افاارهناب پنرَخ( 3بورسنما و وبنیانک،4
2010ن )1992و تحلیل آماربا ( 5SPSS 15آزمون تی )6اسیداده شده است.

بهماظور فعال کردن کانون برروب عاصر مورد نظرا درون جمله ،جملة دیگرب را قینل از
جملة اللی (درون پرانیا) قرار دادیم .تدناوخِ جملنهاب کنه درون پرانینا منیآیند بنا جملنة
اللی نهتاها در عاصر کانونی است بلکه کلمة «بلکه» در پایان جمله (درون پرانیا) میآید و
فعل جمله نیا مادی است .در هر دو جمله ،کلمههایی که در تقابل قرار میگیرند بنهلنورخ
برجایه نمایش داده میشوند .براب نمونه:

( -اونا باباب نیلی رو لادن ندیدن بلکه) ماها باباب نیلی رو لادن دیدیم.

1
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در این پژوهش از پاج گویشور منرد بنراب گنردآورب دادههنا اسنیداده شنده اسنت کنه
میانگین سای آنها  25سال میباشد .کمیرین سن را در بین آزمودنیهنا ،گویشنور اول بنا 19
سال و بیشیرین سن را گویشور سو بنا  28سنال داراسنت .همنة اینن گویشنوران مانلط بنه
فارسی معیار هایاد و شیوة تکلم آنها روان و بندون لکانت زبنان منیباشند .آنهنا هنمچانین
جملههاب مورد نظر را با سرعتِ گدیارا معمولی ادا کردند.
جملههایی را که گویشوران تولید کردند شامل جملههناب فاقند کنانون و داراب کنانون
میباشاد؛ به عیارخ دیگر ،جملههاب فاقد کانون را میاا قرار دادینم تنا تغیینراخِ احیمنالی را
که بعد از اعمال کانون برروب همان جملهها تحق پیندا منیکاند ،محاسنیه کانیم .جمن خ
تیربا مورد اسیدادة در تحقی عیارتاد از:
 .1جملة بدون کانون:
الف) ماها باباب نیلی رو لادن دیدیم.
 .2جملههاب تولیدشده با اعمال کانون برروب عاالر مخیلف:

الف) (اونا باباب نیلی رو لادن ندیدن بلکه) [ماها] باباب نیلی رو لادن دیدیم.

) (ماها عموی نیلی رو لادن ندیدیم بلکه) ماها [بابای] نیلی رو لادن دیدیم.

پ) (ماها باباب امینی رو لادن ندیدیم بلکه) ماها باباب [نیلیرو] لادن دیدیم.

خ) (ماها باباب نیلی رو تهران ندیدیم بلکه) ماها باباب نیلی رو [لندن] دیدیم.

ث) (ماها باباب نیلی رو لادن نبردیم بلکه) ماها باباب نیلی رو لادن [دیدیم].

در جم خ فوق ،کلمه یا کلماخِ قیل از عاصر کنانونی ،پنیشکنانون ،و عاالنر پنس از
عاصننر کننانونی ،پننسکننانون نامیننده مننیشننوند .جم ن خ (الننف) و (ث) ،بننه ترتیننب ،فاقنند
پیشکانون و پسکانون هایاد؛ از این رو ،میانگین دیر

و باامدپایة عاالنر پنیشکنانون،

مجموعا کلماخ قیل از عاصر کانونی در جم خ ( )( ،پ)( ،خ) و (ث) و میانگین دیر
و باامدپایة عاالر پسکانون ،مجموع کلماخِ پس از عاصنر کنانونی در جمن خ (النف)،
( )( ،پ) و (خ) میباشاد.
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علت انیخنا اینن جملنههنا از آن جهنت اسنت کنه اسنیداده از همخنوانهناب واکندار

بهتصوص رساها 1کار اندازهگیرب باامدپایه را دقین تنر منیکاند زینرا در لنورخ وجنود

همخوانهاب بیواک احیمال این که ماحای زیروبمی 2ما بهلورخ گاایه و نناق

شنکل

بگیرد ،بیشیر میشود.
از گویشوران تواسیه شد شش جملة فوق را که روب کارخهاب مجاا تایپ شده بودند
بهلورخ تصادفی انیخا کرده و تولید کااد .هرکدا از آزمودنیهاب تحقی این جم خ
را پاج بار تولید کردند؛ به عیارخ دیگر ،در مجموع  25پارهگدیار از جملة (1الف) به دست
آمد و جملههاب تولیدشده از جم خ (2الف تا 2ث) بالغ بر  125پارهگدیار منیباشناد .هنر
یک از  25پارهگدیار تولیدشده که فاقد کانون هایاد ،پاج بنار منورد تحلینل قنرار گرفیاند؛
یعای هر بار و میاا ر با همیاب کانونی تود مورد تحلیل قرار گرفیاد؛ باابراین ،مجموعاً 250
تحلیل بنرروب پنارهگدیارهنا لنورخ گرفنت .در انندازهگینرب عاالنر ،تمنا ت شنمان بنر
اندازهگیرب درست و لحیحا توالی پیشکانون ،کانون و پنسکنانون بنوده اسنت بنه همنین
ماظور تکتک هجاهاب عاصر یا عاالر کانونی محاسیه شد تنا انندازهگینرب دقین تنرب از
چگونگی تغییراخ داشیه باشیم.
 .3ساخت نوایی در زبان فارسی بر پایة واجشناسی خودواحد ا وزنی

ماهجانی ( ،)36 :2003اس می ( ،)38 :1384جان ،)443 :2005( 3اسنکاربورو)19 :2007( 4

و آربیاب کِلم )35 :2007( 5بر این اعیقادند که آهانگ فارسنی را منیتنوان در قالنب ینک

انگارة نواییا سلالهمراتیی 6تولیف کرد و الگوب اولیه در فارسنی را شنامل گنروه آهاگنی
در باتترین سطح میداناد که بهترتینب دربردارنندة گنروه مینانی 7و گنروه تکینهاب اسنت.

هرکدا از این گروه ها در پیوند با ینک انگنارة آهاگنی تالنی هانیاد ،از اینن رو ،گنروه
1
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2
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آهاگی بهوسیلة نواتت مرزنمناب  L%ینا  H%کنه بنرروب هجناب پاینانی قنرار منیگینرد،
نشانگذارب منیشنود L- .ینا  H-نواتنتهناب مرزنمنایی هانیاد کنه گنروههناب مینانی را
نشانگذارب میکااد که ممکن است با کشنش پاینانی همنراه شنود .درنهاینت ،گنروههناب

تکیهاب هایاد که شامل تکیة زیروبمیا * L+Hو یک نواتت مرزنماب « »lیا « 1»hمیباشناد

(اسکاربورو 19 :2007؛ آربیاب کِلم  .)35 :2007اما ساداختهرانی ( )50 :2007بر این بناور
است که انگارة نوایی فارسی تاها داراب دو سطحا گنروه تکینهاب و گنروه آهاگنی اسنت و
قائل شدن به گروه میانی که بهوسیلة نواتت حاشیهابا تکیة گروه ،نشنانگنذارب منیشنود،
تاها موجب پیهیدهتر شدن الگوهاب نواتیی زبان فارسی میشود؛ از این رو ،وب جایگناهی
براب گروه میانی در ساتت نوایی زبان فارسی قائنل نیانت .وب (همنانجنا) در حماینت از
ادعاب تود میذکر میشود که نواتت مرزنمابا گروه تکیهاب توجیه قانعکاادهاب بنراب آن
قامت از ماحای باامدپایه است که بعد از تکیة زیروبمیا هایهاب قرار دارد ،آن قامیی که
پیش از این اعیقاد بر این بود که در پیوند با گروه میانی میباشد؛ به عیارخ دیگر ،آن بخش
از ماحای باامدپایه که بین تکیة زیروبمیا هایهاب و نواتت مرزنمنابا گنروه آهاگنی قنرار
دارد داراب نواتیی مشابه با نواتنت مرزنمناب گنروه تکینهاب اسنت .پنس در زبنان فارسنی
هیچگاه چاین شرایطی رخ نمیدهد که بعد از تکینة زیروبمنی هانیهاب ،نواتنت مرزنمنابا
گروهِ تکیهابا بم ( )lبا یک نواتت زیر ( )Hو ینا ینک نواتنت مرزنمناب زینر ( )hبنا ینک
نواتت بم ( )Lهمراه شود (همنان .)51 :سناداختهراننی ( )3 :2007معیقند اسنت کنه نمنودِ
گننروههنناب تکیننهاب ،دو وا گونننه دارننند ،یکننی لننورخ میعننارفِ * L+Hبننراب کلمنناخ
(غیرتکهجایی) با تکیة پایانی و * Hبراب کلماخ با تکیة آغازب و کلماخ قاموسنی تنک-
هجایی .یک گروه تکیهاب معموتً شامل یک کلمة قاموسنی همنراه بنا وا هبانتهناب (در
لورخ داشین) مرتیط با آن است (همان .)45 :براب مثنال« ،کینابم» کنه شنامل ینک کلمنة
قاموسی بههمراه وا هبات «َ » است ،ینک گنروه تکینهاب محانو منیشنود (همنانجنا).

کلماخ مرکب (ماناد کیابخانه) و اسامی مکرر( 2ماناد لادلیمادلی) نیا همیشه یک گنروه

 1اسکاربورو ( )2007براب نشاندادن نواتت مرزنما در گروههاب تکیهاب از  Laو  Haاسنیداده کنرده اسنت در حنالی
که ساداختهرانی ( )2007این نواتتها را بهترتیب با « )Low( »lیا « )High( »hنمایش داده است.

reduplicative

2
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تکیهاب مجاا محاو میشوند (ساداختهراننی .)45 :2007 ،الیینه تز بنه خکنر اسنت کنه
یک گروه تکیهاب ممکن است بهتاطر عوامل میعددب ماناد سرعت گدینار ،اعمنال کنانون
و ،...شامل بیش از یک کلمه باشد (همنان 45 :و  .)46سناداختهراننی ( )50 :2007درمنورد
گروه آهاگی اشاره میکاد کنه بنهلحناظ وا شنااتیی ،اینن گنروه بنهوسنیلة ینک نواتنت
مرزنماب  L%و یا  H%نشانگذارب میشود که برروب آترین هجا ینا قانمیی از آتنرین
هجا قرار میگیرد .جم خ تیرب و امرب به نواتت مرزنماب  L%و سئوالیهناب پژواکنی

1

و آرب ن نه به نواتنت مرزنمناب  H%تاتمنه پیندا منیکااند (همنانجنا) .بنهلحناظ آواینی،
گروههاب آهاگی با یک تغییر زیروبمی در آغاز و یک مکث و گاهی کشنش واکنهاب در
پایان همراه میباشاد (همانجا).
 .4کانون

3

هَاان ،2پییرز و گوساهافن ( )1 :2008بر این باورند که از چشنماننداز ننوابگدینار ،مدهنو
کانون را میتوان در دو سطح تقایمبادب کرد :در یک سطح میتوان بین کنانون محندود

4

و گایرده 5تمایا قائل شد ،تمایاب که از تداوخ در اندازة 6سازة کانونی ناشی منیشنود .در

سطح دیگرب ،کانون را میتوان به کنانون الن حی 7و اط عنی 8تقانیم کنرد (همنانجنا).

هاگامی که کانون ،سازهاب را شامل شود که ردّ مایقیم 9یک امکان 10باشد ،چنه اینن رد از
جانب گویاده لنورخ گرفینه باشند ینا از جاننب شناونده ،آن را کنانون الن حی گویاند
(گوساهافن .)11 :2007 ،کانون اط عی ،سنازهاب کنانونی اسنت کنه بخشنی از جملنهاب را
شامل میشود که در پاسخ به سئوالی آورده میشود (هاان ،پییرز و گوساهافن.) 1 :2008 ،

1

echo
Hanssen
3
Peters
4
narrow
5
broad
6
size
7
corrective
8
informational
9
direct rejection
10
alternative
2
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در هر دوب این موارد ،اندازة سنازة کنانونی منیتوانند میدناوخ باشند امنا کنانون الن حی
معموتً محدود است؛ براب مثال (همانجا):
گایرده:

چه اتداقی افیاد؟

[ما رفییم لادن]

محدود( :اط عی)

کجا رفیید؟

ما رفییم [لادن]

محدود( :ال حی)

آیا به پاریس رفیید؟

نه ،ما رفییم [لادن]

نوع کانونی که در تحقی حاضر مورد انیظار است ،کانون محندودب اسنت کنه هاانن،
پییرز و گوساهافن ( )2008از آن بهعاوان کانون محدودِ ال حی یاد میکااد.
 .5تحلیل دادهها

این بخش که بدنة اللی تحقی را تشکیل میدهد به تحلیل دادهها اتیصناص یافینه اسنت و
مشیمل بر سه زیربخش است .زینربخش اول و دو بنه تحلیلنی کمّنی از تغیینراخِ دینر

و

باامدپایه ،قیل و بعد از اعمال کانون اشاره دارد .درواقع ،در این دو زیربخش به دنیال یافین
جوابی براب این مائله هاییم که واقع شدن کانون برروب عاالرا جم خ سنادة تینرب چنه
تغییراتی در دیر

و باامدپایة عاالر کانونی ،پیشکانون و پسکانون ایجناد منیکاند .امنا

زیربخش سو  ،با یک جهتگیرب ناییاً میداوتی نایت به دو زیربخش دیگر ،همیانیههناب
آهاگی کانون را مورد بررسی قرار میدهد .به عیارتی دیگر ،چه الگو(ها)ب نواتیی انگنارة
کانون در جم خ مورد مطالعة تحقی را تشکیل میدهد؟
 .1 .5دیرش

در جدول ( )1میانگین میاان دیر

عاالر کانونی در تما جم خ مورد نظر برحاب تانینه

آورده شده است .براساس نیایج مادر در جدول ،مینانگین میناان دینر

عاالنر کنانونی

 0/5960تانیه و معادل آنها در جم خ فاقد کانون  0/4740تانیه میباشد .آزمنون تنی نشنان
میدهد که مقدار تنی در اینن عاالنر بنا سنطح معانیدارب  4/414 ،0/012اسنت؛ بانابراین
بننهلحنناظ آمننارب تدنناوخ ب نین ایننن دو معاننیدار اسننت .از ایننن رو میننانگینا مینناان دیننر
عاالرکانونی بیشیر از معادل آنها در جم خ فاقد کانون میباشد.
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جدول  .1مقایاة دیر

عاالرکانونی و معادل آنها در تما جم خ ،برحاب تانیه

شرایط کانونی

تعداد جم خ

میانگین

انحراف اسیاندارد

کانون

125

0/5960

0/13612

معادل کانون

125

0/4740

0/13409

0/596

0/474



شکل  .1مقایاة دیر

عاالرکانونی و معادل آنها در تما جم خ ،برحاب تانیه

در جدول ( )2میانگین میاان دیر

عاالر پیشکانون در تما جمن خ فنوق برحانب

تانیه آورده شده اسنت .براسناس نینایج ماندر در جندول ،مینانگین میناان دینر

عاالنر

پیشکانون  1/4150تانیه و معادل آنها در جم خ فاقد کانون  1/39تانیه منیباشند .آزمنون
تی نشان میدهد که مقدار تنی در اینن عاالنر بنا سنطح معانیدارب  0/419 ،0/703اسنت؛
باابراین به لحاظ آمارب تداوخ بین این دو معایدار نیات.
جدول  .2مقایاة دیر

عاالر پیشکانون و معادل آنها در تما جم خ ،برحاب تانیه

شرایط کانونی

تعداد جم خ

میانگین

انحراف اسیاندارد

پیشکانون

100

1/4150

0/20042

معادل پیشکانون

100

1/3900

0/1106
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1.415

1.39



شکل  .2مقایاة دیر

عاالر پیشکانون و معادل آنها در تما جم خ ،برحاب تانیه

در جدول ( )3میانگین میاان دیر

عاالر پسکانون در تمنا جمن خ فنوق برحانب

تانیه آورده شده اسنت .براسناس نینایج ماندر در جندول ،مینانگین میناان دینر

عاالنر

پسکانون  1/8125تانیه و معادل آنها در جم خ فاقد کانون  1/8450تانیه میباشد .آزمنون
تی نشان میدهد که مقدار تی در این عاالنر بنا سنطح معانیدارب  -0/538 ،0/634اسنت؛
باابراین به لحاظ آمارب تداوخ بین این دو معایدار نیات.
جدول  .3مقایاة دیر

عاالر پسکانون و معادل آنها در تما جم خ ،برحاب تانیه

شرایط کانونی

تعداد جم خ

میانگین

انحراف اسیاندارد

پسکانون

100

1/8125

0/29590

معادل پسکانون

100

1/8450

0/23302
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1.8450

1.8125



شکل  .3مقایاة دیر

عاالر پسکانون و معادل آنها در تما جم خ ،برحاب تانیه

 .2 .5بسامدپایه

در جدول ( )4میانگین میاان باامدپایة عاالر کانونی در تما جم خ فوق برحانب هرتنا
آورده شده است .براساس نیایج مادر در جدول ،میانگین میاان باامدپایة عاالنر کنانونی
 351/400هرتا و معادل آنها در جم خ فاقد کانون  274/4هرتا میباشد .آزمون تی نشنان
میدهد که مقدار تنی در اینن عاالنر بنا سنطح معانیدارب  5/074 ،0/007اسنت؛ بانابراین
بهلحاظ آمنارب تدناوخ بنین اینن دو معانیدار اسنت .از اینن رو مینانگینا میناان بانامدپایة
عاالرکانونی بیشیر از معادل آنها در جم خ فاقد کانون میباشد.
جدول  .4مقایاة باامدپایة عاالرکانونی و معادل آنها در تما جم خ ،برحاب هرتا

شرایط کانونی

تعداد جم خ

میانگین

انحراف اسیاندارد

کانون

125

351/400

102/92376

معادل کانون

125

274/400

90/45054
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شکل  .4مقایاة باامدپایة عاالرکانونی و معادل آنها در تما جم خ ،برحاب هرتا

در جنندول ( )5میننانگین مینناان باننامدپایة عاالننر پننیشکننانون در تمننا جمن خ فننوق
برحاب هرتا آورده شده است .براساس نیایج مادر در جدول ،میانگین میناان بانامدپایة
عاالر پیشکنانون  123/75هرتنا و معنادل آنهنا در جمن خ فاقند کنانون  121/500هرتنا
میباشد .آزمون تی نشان میدهد که مقدار تی در این عاالنر بنا سنطح معانیدارب ،0/377
 1/035است؛ باابراین بهلحاظ آمارب تداوخ بین این دو معایدار نیات.
جدول  .5مقایاة باامدپایة عاالر پیشکانون و معادل آنها در تما جم خ ،برحاب هرتا

شرایط کانونی

تعداد جم خ

میانگین

انحراف اسیاندارد

پیشکانون

100

123/75

2/06155

معادل پیشکانون

100

121/500

3/10913
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شکل  .5مقایاة باامدپایة عاالر پیشکانون و معادل آنها در تما جم خ ،برحاب هرتا

در جدول ( )6میانگین میاان باامدپایة عاالر پسکانون در تما جم خ فوق برحاب
هرتا آورده شده است .براساس نیایج مادر در جندول ،مینانگین میناان بانامدپایة عاالنر
پسکانون  113/5هرتا و معادل آنها در جم خ فاقد کانون  116هرتا میباشد .آزمون تنی
نشان می دهند کنه مقندار تنی در اینن عاالنر بنا سنطح معانیدارب  -0/540 ،0/627اسنت؛
باابراین به لحاظ آمارب تداوخ بین این دو معایدار نیات.1

جدول  .6مقایاة باامدپایة عاالر پسکانون و معادل آنها در تما جم خ ،برحاب هرتا

1

شرایط کانونی

تعداد جم خ

میانگین

انحراف اسیاندارد

پسکانون

100

113/5

6/45497

معادل پسکانون

100

116

2/94392

در این پژوهش اگرچه میناان بانامدپایه در عاالنر پنس کنانون کمینر از معنادل بندون کنانون آن اسنت امنا تدناوخ

معاادارب بین این دو مشاهده نشده است .این رتداد نشانگر عد وجود تکیهزدایی عاالر پسکانون در فارسنی اسنت؛

این در حالی است که تکیهزدایی پسکانونی در فارسی پیش از این محرز شده است .تز به خکر است که این مانئله،

ناشی از تاتیر انیقالی ( )carryover effectاست که بنات رفنین ماحانی بانامدپایه بنرروب عاالنر کنانونی ،نناگایر ،بنه
عاالر پسکانونی نیا مایقل میشود .از این رو ،بات رفین باامدپایه در این ناحیه ،میانگین کل را تحتتأتیر قنرار داده و
در نهایت مایج به چاین نییجهاب شده است.
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شکل  .6مقایاة باامدپایة عاالر پسکانون و معادل آنها در تما جم خ ،برحاب هرتا

 .3 .5همبستههای آهنگی کانون

در ایننن بخننش در جاننیجوب ایننن نکیننه هاننییم کننه همیاننیههنناب آهاگننیا کننانون در
جمن خ تیننربا سننادة فارسننی کدامانند؟ بننراب نیننل بننه ایننن هنندف وا شننااتیی ،جمن خ

تولیدشننده توسننط گویشننوران را کننه در زیننربخشهنناب پیشننین مننورد اسننیداده قننرار
گرفیانند ،مننورد بررسننی قننرار دادیننم .در ایننن قاننمت نیننا از نننر افنناار پننرخ بننراب
برچابگذارب ماحای زیروبمی اسیداده شد.
شننکل ( ،)7پننارهگدیننارا تولینند شنندة فاقنند کننانون اسننت کننه توسننط گویشننور اول
تولینند شننده اسننت .ایننن شننکل میشننکل از یننک گننروه آهاگننی اسننت کننه دربردارننندة
چهننار گننروه تکیننهاب مجنناا مننیباشنند .بننهجننا تکیننة زیروبم نیا پایننانی کننه بننر روب فعننل
«دیننندیم» واقنننع اسنننت و از الگنننوب ننننواتیی * Hتیعینننت منننیکاننند ،همنننة تکینننههننناب
زیروبمننی ،داراب الگننوب نننواتیی * L+Hمننیباشنناد .تکیننة زیروبمننیا * Hبننرروب فعننل
از آن جهننت اسنت کننه تکیننة وا گننانیا ایننن فعننل بننرروب هجنناب آغننازب قننرار دارد .فعننل
«دینندیم» تکیننة زیروبمننی هاننیهابا ( )NPAگننروه آهاگننی را بننه تننود اتیصنناص داده
اسننت و داراب نواتننت مرزنمننابا گننروه تکیننهابا « »lمننیباشنند .گننروههنناب تکیننهاب
غیرپایانی ،همگی داراب نواتت مرزنمابا « »hهایاد.
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شکل  .7پارهگدیار جملة تیربا بدون کانون ،پاجمین تکرار از گویشور اول،
«ماها باباب نیلی رو لادن دیدیم».

در شکل (« )7باباب نیلی رو» درمجموع یک گروه تکیهاب مانیقل را نشنان منیدهند و
این از آن جهت است که گویشنور حاضنر در تحقین آن را بنهعانوان ینک واحند معانایی
مایقل فرض کرده است؛ از این رو ،همان طور که مشاهده میشنود از ینک نواتنت بنم L

بهع وة یک نواتت زیر  Hتشکیل شده است .نواتت مرزنمابا  ،L%مرز گروه آهاگی در
پارهگدیار مورد اشاره است.
اما شکل ( ،)8همیاب کانونیا پارهگدیارهاب پیشین است که تغییراتی را در گنروهباندب

1

و نیا در تکیههاب زیروبمی ایجاد کرده است؛ به عیارخ دیگر ،اعمال کانون برروب «ماهنا»،
ساتت نوایی کل جمله را دگرگون کنرده اسنت .تکینة زیروبمنی هانیهاب بنرروب عاصنر
کانونی قرار دارد و همة عاالر پسکانون تکیهزدایی شدهاند؛ به بیان دیگر ،هیچگونه تکینة
زیروبمی وجود ندارد .اندازة گروه تکیهابا میعارف نیا بنا گنروه تکینهابا کنانونی میدناوخ
اسننت؛ باننابراین گننروه تکیننهابا کننانونی در شننکل ( )8تمننا عاالننر بعنند از تننود را در بننر
میگیرد؛ پس ،پارهگدیار حاضر در شکل ( )8یک گروه آهاگی است و این گروه آهاگنی
کوچکترین گروه آهاگی ممکن است که از یک گروه تکیهاب و نواتت مرزنمابا گنروه
آهاگیا  L%تشکیل شده است.
phrasing

1
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پایین آمدنا زیروبمی بعد از عاصر کانونی حاکی از آن است که بار اط عی این عاالنر
نایت به عاصر کانونی از اهمیت کمیرب برتوردارند و افناایش زیروبمنیا ناشنیا از اعمنال
کانون ،بار اط عی باتب آن را نشان میدهد .گروه تکینهابا «ماهنا» بنا ینک نواتنت بنم L

آغاز شده و سیس ماحای زیروبمی او میگیرد و به باتترین حند در گنروه آهاگنی منی-
رسد و حیی در مقایاه با تکیة زیروبمیا همیاب غیرکانونی تود نینا فراتنر منیرود .از آنجنا

که زیروبمی بایار زیر در عاصر کانونی ،بهویژه در هجاب پایانی آن ،در مقایانه بنا همیناب
غیرکانونی آن معایدار است و این افاایش زیروبمی در انیقال معااب فراوا گانی نقنش ایدنا
میکاد ،با نواتت * ^Hنمایش داده میشود .نمادِ «^» در تکیة زیروبمنی نشناندهاندة تکینة
زیروبمی است که بهلحاظ وا شااتیی میداوخ است.
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شکل  8پارهگدیار جملة تیربا کانونی ،اولین تکرار از گویشور اول« ،ماها باباب نیلی رو لادن دیدیم».
همة عاالر جم خ تیرب میتواناد کانون واقع شوند .بنراب مثنال در شنکل ( )9سنازة
«باباب» کانون واقع شده است .این پارهگدیار نیا از همان روالا مثال پیشین پینروب منیکاند؛
یعای عاصر کانونی داراب نواتنت مرکنبا * L+^Hاسنت و عاالنر بعند از عاصنر کنانونی
تکیهزدایی شدهاند .این روند تا پایان گروه آهاگی که با نواتت مرزنمابا  L%تاتمنه پیندا
کرده است ،ادامه دارد .در این شکل عیارخ «باباب نیلی رو لادن دیدیم» یک گروه تکیهاب
مجاا محاو میشود.
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شکل  9پارهگدیار جملة تیربا کانونی ،چهارمین تکرار از گویشور چهار ،

«ماها بابای نیلی رو لادن دیدیم».
در شکل (« )10نیلی رو» کانون واقع شده است .بنه جهنت آن کنه عاالنر بعند از سنازة
کانونی تکیهزدایی شدهاند ،تکیة زیروبمی کانونی ،تکیة زیروبمیا هایهاب را در اینن گنروه
آهاگی داراست .گروه تکیهاب کانونی داراب زیروبمی باتترب نایت به همیاب غیرکنانونی
تود می باشد اما ناگهان با یک افت شدید همراه است و این مائله تما عاالر بعد از تنود
را دربرمیگیرد .عاالر پیشکانون از الگوب معمولی تنود پینروب منیکااند؛ یعانی اعمنال
کانون الگوب نواتیی عاالر پیشکانون را تغییر نمیدهد در نییجنه داراب الگنوبا L+H*h

هایاد« .نیلی رو» داراب نواتت مرکبا * L+^Hاست.
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شکل  10پارهگدیار جملة تیربا کانونی ،اولین تکرار از گویشور دو « ،ماها باباب نیلی رو لادن دیدیم».
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در شکل ( )11گروه تکیهاب «لادن» عاصر کانونی است امنا بنهماناند شنکل ( )10از سنه
گروه تکیهاب تشکیل شده است زیرا در شنکل (« )11بابناب نیلنی رو» ینک گنروه تکینهاب
مجنناا محاننو شننده اسننت .امننا در شننکل ( )11گننروه تکیننهاب پایننانی کننه کننانونی اسننت
کوچکتر از گروه تکیهاب کانونی در شکل ( )10است .گروههاب تکیهابا پنیش از کنانون
داراب تکیة زیروبمی معمولی هایاد و اینن گنروههنا داراب الگنوبا ننواتییا  L+H*hمنی-
باشاد .عاالر پیشکانون بهلحاظ الگوب نواتیی تغییرب ندارند اما بیشیرین تغیینر را بایند در
عاصر کانونی و عاالر پسکانون مشاهده کرد .عاصر کنانونی یعانی «لاندن» داراب الگنوب
نواتیی * L+^Hاست.
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شکل  11پارهگدیار جملة تیربا کانونی ،پاجمین تکرار از گویشور پاجم،

«ماها باباب نیلی رو لندن دیدیم».
و اما در شنکل ( )12آتنرین گنروه تکینهاب ،کنانون اسنت .اینن گنروه تکینهاب داراب
الگوب نواتییا  ^H*lاست .از آنجایی که تکیة معمولی «دیندیم» بنرروب اولنین هجنا واقنع
است باابراین تکیة زیروبمیا هایهاب را به تنود اتیصناص داده اسنت و طین روال پیشنین،
عاالر پسکانونی که در این شکل ،تاها هجاب پایانی «دیدیم» است تکیهزدایی شده است.
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شکل  12پارهگدیار جملة تیربا کانونی ،چهارمین تکرار از گویشور دو ،

«ماها باباب نیلی رو لادن دیدیم».
 .6بحث و نتیجهگیری

در پایان ،بهدنیال پاسخگویی به سئوال اول تحقی  ،مقایاة دیر
آنها حاکی از این نکیه است که میانگینا میاان دیر

عاالنر کنانونی بنا معنادل

عاالر کانونی بیشیر از معادل آنها در

جمن خ فاقند کنانون مننیباشند .هنمچاننین مقایانة مینانگین دیننر

عاالنر پنیشکننانون و

پسکانون با معادل آنها در جم خ فاقند کنانون ،تدناوخ معانادارب را نشنان نمنیدهند .در
راسیاب پاسخگویی به سئوال دو ا تحقی  ،مقایاة بانامدپایة عاالنر کنانونی بنا معنادل آنهنا
حاکی از آن است کنه مینانگینا میناان بانامدپایة عاالنر کنانونی بیشنیر از معنادل آنهنا در
جم خ فاقد کانون میباشند .هنمچانین مقایانة مینانگین بانامدپایة عاالنر پنیشکنانون و
پسکانون با معادل آنها در جم خ فاقد کانون نشان میدهد که تداوخ معاادارب بنین آنهنا
مشاهده نمیشود .و اما پیرامون سئوال سو تحقی  ،براسناس تحلینل مطنر :شنده در بخنش
پیشین ،نگارندة این سطور بر این باور است که یک سازة کانونی در جمن خ سنادة تینرب
در زبان فارسی داراب الگوب نواتییا * (L+)^Hاست .سازة کانونی در این جم خ از یک
گروه تکیهابا مجاایی تشکیل شده اسنت کنه داراب نواتنت مرزنمنابا « »lمنیباشند و اینن
نواتت مرزنما باعث میشود که تما عاالر بعد از تنود را تنا پاینان گنروه آهاگنی در بنر
بگیرد .از آنجا که گروههاب تکیهاب در جمن خِ تینربا فاقند کنانون ،از الگنوب *(L+)H

پیروب میکااد ،در نظر گرفین * (L+)^Hبنراب گنروههناب تکینهاب کنانونی از آن جهنت
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است که نواتتِ ( )Hدر سازة کانونی (که برروب هجاب تکیهبنر وا گنانی قنرار منیگینرد)
بایار زیر می باشد و در مقایاة بنا همیناب غیرکنانونی تنود کنه داراب نواتنت زینر اسنت،
تداوخ معایدارب را نشان میدهد .درون پرانیا واقع شدن نواتت بم ( )Lبه این دلیل اسنت
که الگوبا * L+^Hرا میتوان براب کلماخِ کانونی بنا تکینههناب وا گنانیا پاینانی در نظنر
گرفت و الگوب* ^Hرا براب کلماخ کانونیا با تکیة آغازب میصور شند .بانابراین ،بنه نظنر
میرسد این تداوخ در معااب کاربردشااتیی را که حالل اعمال کانون اسنت ،منیتنوان بنا
یک الگوبا نواتییا میداوتی نایت به الگوب نواتییا سازة غیرکانونی نشنان داد؛ بنه عینارخ
دیگر ،تداوخ زیرباایی و ساتیارب را میتوان بین اینن دو در نظنر گرفنت .نگارننده بعند از
اسکاربورو ( )2007و ساداختهرانی ( )2009الگوب * (L+)^Hرا براب سازههابا کانونی در
جم خ سادة تیرب پیشاهاد میکاد.
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