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چکیده

در این مقاله ،الگوی نوایی عناصر حاضر در حوزة اضافه و کل ساخت اضاافه در

چهارچوب واجشناسی نوایی بررسی شدهاست .در این راستا ،آزمایشای تولدادی

که مشتمل بر سه جملة دارای ساخت اضافه بود ،انجام شاد و از دوازده گویشاور

فارسی زبان خواسته شد تا آن جملهها را تولدد کنند .صدای ایان گویشاوران در
محدطی آکوستدک ضبط شد و سپس مورد تحلدل قرار گرفت .باید توجه داشت

که هر یک از عناصر [ ]+Nموجود در ساخت اضافه ،به همراه واکة اضافة متصل

به آن ،منجر باه ایجااد نواخات گوناهای از گاروه واجای یینای گاروه وا هبسات
میشود (2016

 .)Hekmati,بر این مبنا ،این پرسش مطرح شاد کاه کال سااخت

اضافه در چه سطحی از سلساله ساطوح ناوایی قارار خواهاد گرفات .بایاد توجاه

داشت که سطح نرخ فرکانس پایاة تکداة آخارین گاروه واجای سااخت اضاافه،
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نسبت به نرخ فرکانس پایة تکدة کلدة گروههای وا هبست حاضر در ساخت مورد

اشاره پائدنتر بود .این امر سبب میشود تا در مواردی که دیرکرد قلة هجا ،سبب

حرکتِ قلة فرکانس پایة هجای تکدهبر به هجای بیاد از آن گاردد ،کال سااخت
اضافه به لحاظ نوایی به سطح گروه آهنگ انتقال یابد .چندن تحلدلی قادر به تبددن

علت برجستگی شندداری هر یک از عناصر حاضر در حوزة اضافه است .چرا که

هر یک از گروههای وا هبسات حاضار در حاوزة اضاافه تکداة دومادن را جاذب

میکنند .بنابراین ،آخرین وا ة حاضر در این ساخت بهعنوان گروه واجی جاذب

تکدة نخستدن (گروه آهنگ) به شمار میرود.

واژههای کلیدی :واجشناسی نوایی ،دیرکارد قلاة هجاا ،نارخ فرکاانس پایاه،
تکدة دومدن

 .1مقدمه
نظریة واجشناسی نوایی ،ادعا میکند که الگوی کلی توزیع برجستگی در پارهگفتارهاا در حالات
1

بینشان قابل پدشبدنی است .همچندن تفاوتهاا و تنوعاات بدنازباانی تاابع محادودیتهاای زباان-
ویاا

های هسااتند (Gussenhoven, 1983; Nespor&Vogel, 1986; Pierrehumbert, 1980

; .)Selkirk, 2011از سوی دیگر ،این چهارچوب نظری نشان میدهد که بهکاارگدری بساداری از

ابزارها و فرآیندهای واجی از جمله تکدهگذاری بهطور غدرمستقدم ،حساس به محدودة یک ساخت

نحوی است .بنابراین ،بازنمایی صحدح ساختهای نحوی در این چهارچوب نظری اهمدت بسداری

دارد (.)Truckenbrodt,1995

در زبان فارسی ساخت نحوی با کسرة اضافه ،به اختصار ساخت اضافه نامداده شادهاسات .ایان

ساخت ،بهعنوان سااختی منحصاربهفارد هام در دساتورهای سانتی و هام در پا وهشهاای جدیاد
زبانشناختی بسدار مورد توجه قرارگرفتاهاسات .مقالاة حاضار باا توجاه باه اخاتف

مداان دیادگاه

پ وهشگران پدشدن در پدوند با الگوی نوایی ساخت اضافه ،به نقد مختصار آرای آناان مایپاردازد.

سپس ،این نوشتار بر آن است تا با بهرهگدری از آزمونی تولددی ،در راستای کشف الگاوی ناوایی
این ساخت در چهارچوب واجشناسی نوایی گام بردارد .بر این مبنا ،پس از مقدمه ،در بخاش دوم،

مبانی نظری پ وهش در زمدنة واجشناسی نوایی ارائه میشود .در بخش سوم ،ماهدت تکده در زباان

فارسی به عنوان مهمترین عنصر نوایی در مطالیات واجشناختی بررسی میگردد .در بخش چهارم،
utterance

1
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آرای نحوی پ وهشگران پدشدن در پدوند با ساخت اضافه میرفی مایشاود .در بخاش پانجم ،آرای

پ وهشگران از جنبة نوایی مرور خواهند شد .در بخش ششم ،تفش میکندم تا با تحلدال دادههاای

آزمایشگاهی تحلدلی جدید از الگوی نوایی از کل ساخت اضافه ارائه دهدم .در ایان راساتا ،در دو

زیربخش ابتدا دادههای پ وهش و علت انتخاب آنهاا را بررسای خاواهدم کارد .پاس از آن روش
تحقدق و تجزیه و تحلدل آنها میرفی خواهند شد .در بخش پایانی ،ندز یافتههای مقالاه باه اختصاار

ارائه میشود.

 .2مبانی نظری پژوهش
واجشناسی نوایی ،نظریهای است که به نحاوة ساازماندهای اجازای ناوایی محادود و مشاخ

در

پارهگفتار میپردازد و آنها را بر اساس سلسلهمراتبی نوایی سازمان میبخشد .پارهگفتارها خاود در

تحلدلهای نوایی از سازههایی تشکدل شدهاند که به صورت سلسلهمراتبی در کنار یکدیگار قارار

میگدرند .از این رو ،از جنبة نظری یک پارهگفتار قابل تقطدع به سطحهای نوایی گوناگونی خواهد

بود .قواعد حاکم بر این سطوح را میتوان به صورت اصولی جهانی و تخطیناپذیر میرفی کرد که

مشتمل بر اصاول چهارگاناة الیاهای اکداد ،1شاامل اصاول الیاهبنادی ،2هساتهداری ،3جامیدات 4و

تکرارناپذیری 5هستند ( .)Selkirk, 2001شناسایی محدودة ساختهای نوایی ،منجر به تیامال ایان

بخش با دیگر اجزای دستور و به وی ه نحاو مایگاردد .ساازههاایی ناوایی کاه و دفاة بازنمایانادن

حوزه های مختلف واجی را بر عهده دارند ،از طریق پدماناة نحاوی-ناوایی در تیامال باا نحاو قارار
میگدرند .نگاشت 6مقولههای صرفی-نحوی به مقولههای واجی ،تاابع محادودیت تاراد

یاا هام

لبگی 7است که بر طبق آن مقولههای نحوی ،هملبه (از سمت چپ یا راست) با مقولاههاای واجای

میگردند (.)Truckenbrodt, 1995, p. 140

8

سلکرک ( )Selkirk, 2011با میرفی نظریة انطباق به وجود جفات ناوایی هار ساازة نحاوی و

انطباق یکبهیک آن دو باور دارد ( .)Selkirk, 2011باه بداان دیگار ،انطبااق ،تاراد

هامزماان

لبههای هر دو سمت (چپ و راست) سازههای نحوی و جفتِ متنا ر ناوایی آنهاا اسات .سااخت

نحوی ،پس از آنکه به صورت یافتن ساختار نوایی منجر شد ،دیگار در دساترس نخواهاد باود .در
1
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نتدجه ،قواعد واجی که حساس به حوزة گروههای نحویاناد ،در طبقاة قواعاد حسااس باه سااخت

گروه های نوایی تحلدل خواهند شد .بنابراین ،نظریة واجشناسی نوایی با مشخ

کاردن ساازههاای

نوایی ،حوزههایی را برای اعماال فرآینادهای واجای و تظااهر مشخصاههاای زبرزنجداری در نظار

میگدارد .ایان فرآینادها و مشخصاههاا فقاط در محادودة درون آن اعماال مایشاوند .از تکداه یاا
برجستگی 1میتوان به عنوان مهمترین مشخصة زبرزنجدری نام برد که شناسایی مکان بازنماایی آن
مشروط به تیددن حوزههای نوایی است (.)Ladd, 1996; Truckenbrodt, 1995

همانطور که پدشتر گفته شاد ،الگوهاای ناوایی فقاط در درون یاک قلمارو ناوایی باه وقاو

میپدوندند .از دیدگاهی دیگر ،با مشااهدة یاک الگاوی ناوایی مشاخ

(الگاوی تکداه گاذاری)

میتوان به سطح نوایی متنا ر با آن پی برد .در ایان راساتا ،مقالاة حاضار باا پاذیرش دیادگاههاای
کهنموییپور ( )Kahnemuyipour, 2003به بررسی و توصدف الگوی نوایی ساخت اضافه در زبان

فارسی خواهد پرداخت .دیادگاه وی ،در چهاارچوب نظاری واجشناسای ناوایی ،الگاوی تکداه را
مستقل از مقوله های وا گانی در سطوح مختلف سلسلهمراتب نوایی (کلماة واجای ،گاروه واجای،

گروه آهنگ و پارهگفتار) در زبان فارسی تبددن کردهاست .همچندن این دیدگاه بارای هار یاک از

سطحهای مورد اشاره الگوی تکدة جداگانهای ارائه مینماید .کهنموییپور (همان) بار پایاة جهات
خط آوانگار 2به ترتدب در کلمة واجی ،تکداه را راساترو( 3یینای هجاای پایاانی کلماه ،تکداهبار

محسوب میشود) ،در گروه واجی ،تکده را چپرو( 4یینی در گروه واجای نخساتدن کلماة واجای

تکدهبر محسوب میشود) ،در گروه آهنگ تکده را راسترو (یینی در گروه آهنگ آخرین گاروه

واجی تکدهبر محسوب میشود) و در پارهگفتار تکده را چپرو (یینی در پارهگفتار نخستدن گاروه

آهنگ تکدهبر محسوب میشود) میرفی مینماید .با توجه به اهمدت تکده در تحلدلهای ناوایی ،در

زیربخش پسدن به میرفی ماهدت آوایی تکده در زبان فارسی خواهدم پرداخت.

 .3ماهیت آوایی تکیه در زبان فارسی
صادقی ( )Sadeghi, 2011آزمایشی ادراکی در بافت دارای تکداة زیروبمای ،انجاام دادهاسات .باه

باور وی ،درک شنوندة فارسیزباان از تکداه تاا انادازة زیاادی وابساته باه محال وقاو برجساتگی
فرکانس پایه بر روی منحنی زیروبمی است .بر این اساس ،او تغددرات زیر و بمی یا اختف

ساطح

فرکانس پایة بدن دو هجا را سبب تمایز شندداری محل تکداة وا گاانی میرفای مایکناد .در چنادن
1

prominence
IPA
3
right most
4
left most
2

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 113 /

بافتی ،اثر دیگر همبستههای آوایی تکده ،فقط تقویتکننده است .به بدان دیگر ،ایان همبساتههاا تاا

حدودی سبب افزایش اطمدنان پاسخ شندداری شنونده میشوند .در بافت بدون تکدة زیروبمی ،اثار

دیرش هجا بر درک تکدة وا گانی بدشتر از همبستههای شدت انر ی کل 1و فرکانسهای مداانی و

باالیی است .به این مینا که در صورت حذ

تغددرات زیر و بمی ،شنوندة فارسیزبان از مدان دیگر

همبستههای آوایی تکده ،از نشانههای دیرشی برای تیددن محل تکده استفاده میکند.

رحمانی و همکاران ( )Rahmani et al., 2012نداز بار پایاة انگاارة ناشانوایی تکداه ،آزمایشای

ادراکی را طرح کردند .آنها با استفاده از این آزمایش ،واکنش فارسیزبانان را نسبت به محرکهای
صوتی با مقادیر مشخصی از پارامترهای سهگانة فرکانس پایه ،شدت و دیرش اندازهگدری کردناد.

آنها سهم هر یک از پارامترها در ماهدت تکده را اینگونه مشخ

فارسیزبانان بهطورکلی در تشخد

نمودند .بر پایة یافتههای آنهاا

دیرش با مشکل اساسی روبهرو هستند و بهترین پاارامتر ممداز

برای آنان فرکانس پایه به شامار مایآیاد .ابوالحسانیزاده و همکااران ( Abolhasanizade et al.,

 )2011ندز آزمایشهای تولددی-ادراکی انجام دادهاند .آنها به مقایسة متغدرهاای دیارش ،انار ی،

فرکانس سازههای اول ،دوم ،سوم ،پرداختند .همچندن مقدار فرکانس پایه و مرکز ثقل طدفای 2کاه
نا ر بر گرایش کلی شکل و موقیدت اندام های فراگویی گویشوران مورد مطالیه است ،را بررسای

کردند .آنها در این زمدنه ،مهمترین همبساتة آوایای تکداه در زباان فارسای را بساامد پایاه میرفای

کردند .همچندن مقدار دیرش ،انر ی ،مرکز ثقل طدفی و بسامد ساازههاای مختلاف را فاقاد نقاش

مؤثر آوایی به شمار آوردند .به طور کلی و بر پایة شواهد بهدستآمده از پ وهشهای مورد اشاره

میتوان ادعا کرد که از مدان پارامترهای آکوستدکی تکده ،زبان فارسای فرکاانس پایاه را باهعناوان
مهمترین شاخصة آکوستدکی تکده برگزیدهاست .باا دانساتن ایان نکتاه ،بحا

مقالاة حاضار را باه

الگوی نحوی و نوایی ساخت اضافه و پ وهشهای مرتبط با آن اختصاص میدهدم.

 .4تحلیلهای نحوی
به طور کلی ،با پددایش دستور زایشی ،دو رویکرد عمده نسبت به نحوة سازهبندی عناصار موجاود

در حوزة اضاافه باه چشام مایخاورد .در رویکارد نخسات باه آرای پ وهشاگرانی مانناد سامدیدان
( ،)Samiian, 1983قمشاای ( ،)Ghomeshi, 1996کهنمااوییپااور (،)Kahnemuyipour, 2003

غنیآبادی ( )Ghaniabadi, 2010برمیخاوریم کاه باا در چهاارچوب نظاری تفااوت دارناد .ایان

پ وهشگران با پدشرفت انگارة کلی دستور زایشی دیدگاههای متفاوتی ارائه کردند .در تحلدلهاای
overall intensity
center of gravity spectrum

1
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نحوی آنها ،توصدفگرهای دارای مشخصة [ ]+Nاسم هسته ،کلدة عناصر مابدن هستة اسامی و اسام

ملکی را فاقد توانایی گرفتن وابسته میدانند .این پ وهشگران وا ههای بهکاررفته در حاوزة کسارة
اضافه را یک فرافکن صفر ( )X0متصل به هستة اسمی در نظار مایگدرناد .از دیادگاه آنهاا ،اسام

هسته به هستههای دیگری از جنس ( )X0که توصدفگر آنند ،متصل میشود .اما در نهایات باا بااقی

ماندن در همان سطح فرافکن صفر ،فرافکن بدشدنهای به دست نمیآید .باه بداان دیگار ،آنهاا کال

ساخت اضافه و وا ههای موجود در آن را بهمثابة یک وا ة مرکب در نظر میگدرند .هر چند با نقد
پ وهشگرانی مانند سامولدان ( ،)Samvelian, 2006کهنماوییپاور ( )Kahnemuyipour, 2014بار
این دیدگاه ،رویکرد دومی نسبت به توصدفگرهای هستة اسمی پدیدار شد .بر پایة این رویکرد ،هر

یک از توصدفگرهای هساتة اسامی در سااخت اضاافه ،باه صاورت باالقوه فارافکن بدشادنه در نظار

گرفتهاند .زیرا توصدفگرهای هستة اسمی از جنبة نحاوی گساترشپاذیر باوده و هامزماان قاادر باه

پذیرفتن متمم و قددهای تأکددی هستند .توان گسترشپذیری سبب مایشاود کاه هار یاک از ایان

توصدفگرها ،متنا ر با فرافکنی بدشدنه در نظر گرفته شوند .از سوی دیگر ،وی گای دروناهساازی در

نحو ،این امکان را فراهم میآورد که از در کنار هم قارار گارفتن ایان فارافکنهاای بدشادنه ،یاک

فرافکن بدشدنة دیگر به دست آید .مقالاة حاضار ،رویکارد نحاوی دوم را پذیرفتاهاسات .ساپس ،باا

بهرهگدری از این رویکرد و با توجه به نظریة انطباق نوایی بهعنوان پشتوانة نظاری خاود ،باه تحلدال

دادهها در بخش چهارم ،میپردازد.

 .5تحلیلهای واجشناختی
هرچند بدشتر بررسیهای نحوی ،در پدوند با ساخت اضافه و عناصر حاضر در آن بودهاند ،اما برخی

پ وهشگران ندز به مطالیة واجشناختی این ساخت پرداختهاند .آنها دیدگاههای نوایی خاود از ایان

ساخت را چه به صورت آشکار و چه به صورت ضمنی ارائاه کاردهاناد .در ایان راساتا ،توحدادی
( )Towhidi, 1974در چهارچوب رهدافت بریتاندایی و باه ویا ه کریساتال ( )Crystal, 1969فقاط

آخرین وا ة ساخت اضافه را نواخاتبار 1در نظار مایگدرناد .کهنماوییپاور (

Kahnemuyipour,

 )2003بدون در نظرگرفتن رهدافت های بریتاندایی مرسوم در تحلدل ناوایی ،از پدشاگامان مطالیاات
نوایی در چهارچوب واجشناسی نوایی است .وی با بهرهگدری از اصول چهارگاناة الیاههاای اکداد

( )Nespor&Vogel, 1996به بررسی گروههای نحوی از جمله گروه اضافه در زبان فارسی میپردازد.

کهنموییپور با استناد به قمشی ( )Ghomeshi, 1996و در چهارچوب برنامة کمدناهگارا چنادن

استدالل میکند که وابستههای صفتی که به هستة اسمی اضافه میشوند ،از ناو  (x0)Adj0هساتند.
tonic
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بنابراین ،چندن ساختی باید بهمثابة وا ة مرکبی به شمار آید که از ترکدب چند وا ة بسدط به دسات

آمدهاست .در نتدجه وا ة مرکب نحوی ،مطابق با اصل تطابق به یک کلمة واجی نگاشت میشود و

الگوی نوایی کل ساخت اضافه مطابق با الگوی نوایی یک کلمة واجی مرکب خواهاد باود .تکداة

این وا ه بر روی آخرین هجا از سمت راستترین جزء آن قرار خواهد گرفت .به ایان ترتداب ،در

مثال «سگ سداه گنده» وا ة «گنده» بهعنوان سمت راستترین جز وا ة مرکب ،تکدة کلماة واجای
را جذب خواهد کرد (.)Kahnemuyipour, 2003, p. 356

بایجانخاان و ابوالحسانیزاده ( )Bijankhan& Abolhasanizade, 2011نداز در چهاارچوب

نظری مورد اشاره ،بههمپدوستن هار وا ة واجای و وا هبسات کسارة اضاافة متصال باه آن را گاروه
وا هبست در نظر گرفتهاست .آنها الگوی نوایی وا هبست را در اثار فرآیناد دیرکارد قلاة هجاا باه
صورت ( )L*+Hدر نظر می گدرند .الگوی نوایی ( )L*+Hباه ایان میناا اسات کاه در اثار فرآیناد

دیرکرد قلة هجا محمل تکدة گروه وا هبست که با عفمت ستاره از دیگر هجاها متمایز میشود ،در

سطح فرکانس پایة پایدنتری نسبت به هجای پس از خود قرار گرفتهاست .به همدن دلدل بارخف

انتظار ،نواخت آن پائدن بوده ،اما هجای شامل عنصر وا هبست از نواخت باال برخوردار اسات .باه

بدان دیگر ،به جای آنکه هجای تکدهبر ،تکدة زیر و بمی را جذب کند ،در اثر فرآیناد دیرکارد قلاة
هجا هجای فاقد تکدهای که پسازآن قرار دارد ،تکدة زیر و بمی را جذب میکناد ( &Bijankhan

 .)Abolhasanizade, 2011, p. 17چهارچوب نظری دیگاری کاه بساداری از زباانشناساان باا آن

موافقند ،چهارچوب واجشناسی خودواحاد-وزنای اسات .در ایان چهاارچوب ،ابتادا مایتاوان باه

پ وهش ماهجانی ( )Mahjani, 2003اشاره کرد .الگوی نواییای که او برای ساخت اضافه در ایان

جملة خبری در نظر میگدرد ،نواختی (* )L+Hبرای هر یک از عناصر این سااخت اسات .در ایان

الگوی نوایی ،هر یک از عناصر ساخت اضافه با الگویی مشابه دارای برجساتگی شاندداری باوده و

هدچیک از عناصر موجود در حوزة اضافه به لحاظ برجستگی در سطح باالتری قرار داده نمیشوند

(.)Mahjani, 2003, p. 40

اساافمی ( )Eslami, 2005ندااز در چهااارچوب واجشناساای خودواحااد-وزناای و بااا تحلدلاای

آزمایشگاهی ،به میرفی اصل هستهگریزی میپردازد .وی جفت متنا ر نوایی هر گروه اضاافهای را

بر پایة پدشبدنی این اصل ،دورترین وا ة ایان سااخت پادشبدنای مایکناد .هار چناد او در تحلدال
آزمایشگاهی این ساخت ،با شواهدی مواجه میشود که وجود تکده بر روی بدش از یک عنصار را

نشان میدهد .در همدن چهارچوب نظری ،سادات تهرانی ( )Sadat Tehrani, 2007بسته باه بافات

وقو ساخت اضافه در جمله ،دو الگوی نوایی متفاوت برای آن بر میشمرد .در بافت نخسات کاه
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ساخت اضافه اطفعی نو به شمار میآید ،هر یک از عناصر موجود در ساخت اضافه گروه تکدهای

تشکدل داده و تکدة زیروبمی ( )L+H*hمیپذیرند .هر چند ،هدچیک از آن عناصر تکدة زیروبمای

هستهای ( )L+H*lنمیپذیرند .در بافت دوم که ساخت اضافه اطف کهنه به شمار مایآیاد ،فقاط

عنصر آخر این ساخت ،تشکدل گروه تکداهای داده و تکداة زیار و بمای ( )L+H*hمایپاذیرد .در

چندن وضیدتی ،دیگر عناصر موجود در ساخت اضافه که پدش از عنصر آخر قرارگرفتهاند ،تشکدل
نواخت پائدنی ممتد ( )Lمیدهند.

 .6تحلیل نوایی دیگر از کل ساخت اضافه
پ وهشگران ،آخرین وا ة ساخت اضافه را برجستهتر از دیگر وا ههاای حاضار در ایان سااخت در

نظر گرفتهاند (  .)Eslami, 2005; Kahnemuyipour, 2003یا اینکه برجستگی را برای هر یاک از

وا ههای ساخت اضافه بهطور مساوی و بدون برتری دادن برجستگی یک وا ه بار وا ههاای دیگار

تحلدل کردهاند ( .)Mahjani, 2003بنابراین ،آنچه در پدشدنة مطالیات نوایی ساخت اضاافه بادش از

همه رخ مینماید ،شبهه در آراء و ناهمخوانی تحلدلهاای زباانشناساان پدشادن باا شام گویشاوران

فارسیزبان است .در بخش پدش رو ،سیی شده تا با استفاده از دادههایی کنترلشده تحلدلی منطبق
با شم اهل زبان از یکسو و همراستا با چهارچوب نظری واجشناسی نوایی از دیگر ساو باه دسات

داده شود .در این راستا ،پرسش اصلی اینگونه طرح خواهد شد که آیا تظاهر نحوی ساخت اضافه

مستلزم نگاشت آن ساخت به سطح نوایی دیگری بهجز گروه واجی است؟ به بدان دیگار ،آیاا کال

ساخت اضافه به یک گروه آهنگ نگاشاته مایشاود و گاروههاای واجای گونااگون (هار یاک از

وا ههای موجود در حوزة اضافه به همراه وا هبست کسرة اضافة متصل به آنها) در کنار یکدیگر

سطح گروه آهنگ را به وجود میآورند؟ چنانچه کل ساخت اضافه به گروه آهنگ نگاشته شود،
انتظار داریم که به لحاظ آوایی ،هستة آخرین گروه واجی فرکانسی دستخوش فرآیند افت پایانی

شده و در نهایت به نواخات مرزنماای  L%خاتم شاود (

1

;Pierrehumbert and Beckman, 1988

)Truckenbrodt, 1995

 .1 .6بررسی دادهها
نگارندگان این نوشتار ،با انتخاب سه ساخت اضافه با طول دو ،سه و چهار وا ه به شرح زیر ،سایی

در ایجاد شرایطی مناسب برای سنجش رفتار زبانی اهل زبان داشتهاند.

final lowering
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 .1نظر ِ داور همه را شگفتزده کرد.

/ nazar-e dɑvar hame ra ʃeɡeftzade kard /

 .2باور ِ برادر ِ آذر بسدار عجدبوغریب بود.

/ bɑvar-e barɑdar-e ʔɑzar besijar aʤib-o ɢarib bud /

 .3خبر ِخواب ِ بد ِ بهار در همة شهر پدچدد.

/ xabar-e xɑb-e bad-e bahɑr dar hameje ʃahr piʧid /

نگارندگان میدارهایی را در وا هگزینای وا ههاای موجاود در سااخت اضاافه رعایات کردناد.

سپس ،تیداد وا ههای موجود در ساخت اضافه و جایگاه قرار گرفتن این ساخت در هار جملاه ،را
مشخ

کردند .به دنبال آن ،سیی نمودند تا به کنترل متغدرهای مستقل زباانی پرداختاه و شارایطی

بهتر و طبدییتری برای تظاهر متغدرهای وابسته ایجاد کنند .به این مینا که مقاادیر فرکاانس پایاه را

بهعنوان همبستة آوایی تکده در قلة هجای تکدهبر ،واکة اضافه و واکة هجای پدش از هجای تکدهبر
در هر یک از وا ههای موجود در ساخت اضافه ارائه کردهاند .تظاهر ساخت اضافه در جایگاه نهاد

جملة حامل ،سبب میشود که الگوی نوایی ناشی از خوانش کال جملاه ،بار سااخت اضاافه تاأثدر
نگذارد .به بدان دیگر ،این جایگاه از تأثدرات ناشی از نواخت مرزنمای جمفت خبری ( )L%و ندز

کاهش گام 1بدشتر در امان است (.)Ladd, 1996

در انتخاب وا ههای موجود در ساخت اضافه سیی شده تا هر دو واکة هجای تکدهبر و هجاای

بدون تکدة پدش از هجای تکدهبر (در کلمات دوهجایی) یا تنها واکة هجاای تکداهبار (در کلماات

یکهجایی) از نو واکههای افتاده یینی  /a/و  /ɑ/باشند .دلدل این انتخاب ،آن است که واکههای
افتاده زیر و بمی ذاتی 2پایدن تری نسبت به سایر واکهها (واکههاای افراشاته) دارناد .بناابراین تغددار
فرکانس پایه در مسدر واکة تکدهبر به واکة اضافه که فاقد تکده است ،بدش از اندازه زیاد و به بداانی

غدرطبدیی به نظر نخواهد آمد ( .)Gussenhoven, 2004هر چند همخوانهایی که بدن واکة هجاای
تکدهبر و واکههای هجاهای فاقد تکده (واکة اضافه و واکة هجاای پادش از واکاة هجاای تکداهبار)
وجود دارند ،ندز باید کنترل شوند.

باید توجه نمود که بسامد پایة واکههاای بیاد از همخاوانهاای انفجااری بایواک 3باه شادت

افزایش مییابند .بر این مبنا ،نگارندگان بدشتر برآنند تا از همخوانهای انفجاری بیواک و استفاده
از همخوانهای واکدار 4و همخوانهای روان 5در این جایگاهها پرهدز کنناد .زیارا همخاوانهاای
1

downstepping
intrinsic pitch
3
voiceless plosive consonants
4
voiced consonants
5
liquids
2
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واکدار و همخوانهای روان برخف

همخوانهای بیواک در ارتیاش پدوستة تارآواهاا اخاتفل

ایجاد نکردهاند .در نتدجاه ،بساامد پایاة تارآواهاا دساتخوش تغددار ناگهاانی و ناامیمول نمایشاود

( .)Gussenhoven, 2004در این راستا ،از شش نفر مرد و شاش نفار زن فارسایزباان کاه در باازه

سنی 21تا  43سال بودند ،خواسته شد که جملههای باال که دادههای این پ وهش هستند را هر یک
دو مرتبه تولدد کنند .صدای آنان در محدطی آکوساتدک و باا اساتفاده از نارمافازار پارت( 1نساخة

 )12/1/5ثبت شد .سپس این دادهها برای بررسی و تحلدل در محدط همدن نرمافزار آماده گردیدند.

2

 .2 .6روش پژوهش
مقادیر فرکانس پایه ،بهعنوان همبستة آوایی تکده در قلة هجای تکدهبر ،واکة اضافه و واکاة هجاای
پدش از هجای تکدهبر در هر یک از وا ههای موجود در ساخت اضافه که هر گویشور دو بار تولدد

نموده ،به کار رفتهاست .این مقادیر بهعنوان متغدر وابسته در این پ وهش ماورد انادازهگداری قارار

گرفتهاست .علت احتساب مقادیر فرکانس پایة واکههای وا ههای دیگر ،ضرورت و اهمدت تجزیه

و تحلدل روند تغددرات بسامد پایه در وا هها باودهاسات .انادازهگداری متغدار وابساته باا اساتفاده از
نرمافزار پرت انجامگرفتهاست .به این منظور ،محدودة فرکانسی بدن  50تا  250هرتز 3انتخاب شاد.

اینکه آیا کلدة عناصر نحوی موجود در ساخت اضافه را میتوان باه ساطح گاروه آهناگ نگاشات

کاارد ،وابسااته بااه ارائ اة شااواهدی در حمایاات از وقااو تکد اة زیروبماای باار روی هجااای تکدااهباار

پدشبدنیشده در سطح گروه آهنگ یینی هجای تکدهبر آخارین گاروه واجای اسات .چهاارچوب

نظری واجشناسی نوایی ،گروه آهنگ را ناشی از بههمپدوستن چند گروه واجی در نظر میگدرد .بر

پایة پدشبدنی نظریه ،جایگاه تظااهر مشخصاة ناوایی آن متفااوت از گاروه واجای خواهاد باود .باه

گونهای که در زبان فارسی هجای تکدهبر سامت چاپتارین کلماة واجای (مطاابق باا جهات خاط

آوانگار) تکدة گاروه واجای را باه خاود جاذب مایکناد .هار چناد در گاروه آهناگ ایان سامت

راستترین گروه واجی است (مطابق با جهت خط آوانگار) که تکدة گروه آهنگ را به سوی خود

میکشاند .الزم به اشاره است که این تفاوت به هدچوجه بر نواخت مرزنمای گاروه آهناگ ()L%

تأثدری نگذاشته و صرفاً به تغددر نرخ فرکانس پایة آخرین هجای تکدهبر گروه آهنگ در اثر فرآیند

افت پایانی منجر میشود.4

PRAAT

1

 2استخراج دادهها به صورت دستی و با انتخاب گزینة « »get pitchصورت گرفت .مقادیر فرکانس در شاکلهاای اول
تا سوم آورده شدهاست.

Hertz

3

 4درج نواخت مرزنمای ( )L%مطابق با فرضدهی انطباق سلکرک ( )Selkirk, 2011با گروه آهنگ صورت گرفته است.

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 119 /

از جنبة نظری ممکن است به ا ین تحلدل این اشکال گرفته شود که نگاشات سااخت اضاافه باه

گروه آهنگ بالقوه جملههایی که محتوی سااخت اضاافه هساتند را حاداقل باه دو گاروه آهناگ

نگاشت میکند .هر چناد بایاد توجاه داشات کاه اصاوالً محادودیت تکرارناپاذیری ،محادودیتی

تخطیپذیر به شمار میآید که تخطی از آن در زبانهای مختلف خانوادة بانتو 1به چشم مایخاورد
( .)Truckenbrodt, 1995; Selkirk, 2011بنابراین در صورت تخطی فارسای از ایان محادودیت،

میتوان این زبان را ندز در زمرة زبانهای تخطیگار محادودیت تکرارناپاذیری قارار داد .آزماودن

ادعاهای مورد اشاره ،به بررسی هستة سمت راست ترین (مطابق با جهت خط آوانگار) گروه واجی
موجود در ساخت اضافه وابسته است .زیرا آنکه پدشبدنی میشود هساتة گاروه آهناگ منطباق بار

هستة آخرین گروه واجی حاضر در ساخت اضافه باشد .اماا آیاا بایاد آخارین گاروه وا هبسات را

سمت راستترین گروه واجی ساخت اضافه به شمار آورد؟ یا آنکه آخارین وا ة فاقاد وا هبسات

کسرة اضافه را میتوان بهمنزلة آخرین گروه واجی موجود در ساخت اضافه در نظر گرفت؟ شااید

در نگاه نخست ،تلقی آخرین وا ة فاقد وا هبسات کسارة اضاافه باهعناوان گروهای واجای اماری

نادرست به نظر آید .زیرا آنکه در قداس باا دیگار عناصار موجاود در سااخت اضاافه آخارین وا ة

موجود در این ساخت که فاقد وا هبست کسرة اضافه است نمیتواناد گاروه وا هبسات را تشاکدل

دهد .همچندن ،از آنجااییکاه الگاوی ناوایی آن از وقاو تکداه ،بار روی هجاای پایاانی آن وا ه
حکایت دارد ،با توجه به الگوی تکدة کلمة واجی در زبان فارسی ،چارهای جز تلقای آن باهعناوان

کلمهای واجی باقی نمیماند .اما سلکرک (همان) به زبان خدتساونگا 2از خاانوادة زباانهاای باانتو

اشاره میکند که در آن عنصری همزمان رفتار نوایی متیلق به دو سطح از سلسالهمراتاب واجای را

به نمایش میگذارد .وی هر سطح از سلسلهمراتب نحوی را الزاماً هملبه با ساطح ناوایی متناا ر در

سلسلهمراتب نوایی در نظر میگدرد .به بدان دیگر ،سطح نحوی هر عنصر در سلسالهمراتاب نحاوی
سطح نوایی آن را در سلسلهمراتب نوایی مشخ

گروهی نحوی الزاماً گروهی واجی خواهد بود.

مایکناد .بارای نموناه ،جفات واجای متناا ر باا

از آنجاکه هر یک از وا ههای موجود در سااخت اضاافه از جملاه آخارین وا ة ایان سااخت

بالقوه فرافکنی بدشدنه را تشکدل میدهند ،جفت متنا ر نوایی آنها ندز الزاماً باید گروهی واجای در

سلسلهمراتب نوایی باشد .در نتدجه ،این گروه واجی از دو جهت متماایز از واجگوناة ناوایی دیگار

خود یینی گروه وا هبست است .نخست ،مکان هور آن در مقایسه با ساایر گاروههاای وا هبسات

منحصربهفرد است .دوم آنکه ،نواخت مرزنمای گروه واجی و گاروه وا هبسات تفااوت دارد .ایان
Bantu
Xitsonga

1
2
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تفاوت از آن جهت است که برخف

گروههای وا هبست که نواخت مرزنماای خدازان نسابت باه

نواخت هجای پدش از هجای تکده بر دارند ،نواخت مرزنمای آخرین گاروه واجای سااخت اضاافه

بهعنوان یک گروه آهنگ ( )L%است .در این پ وهش ،به پداروی از حکمتای ()Hekmati, 2016

گروه واجی بهعنوان واجگونة نوایی 1هم برای گروه وا هبسات و هام بارای گاروه واجای در نظار

گرفته شدهاست .بنابراین ،هم گروه وا هبست و هم گروه واجی هر دو از یک جنس نوایی به شمار

آمده و در یک سطح از سلسلهمراتب نوایی قارار خواهنادگرفت (هار دو گاروه واجای باهحسااب

میآیند) .تنها تفاوت آنهاا در ایان اسات کاه گاروه وا هبسات نواخاتگوناهای از گاروه واجای
محسوب میشود .پس از جنبة نظری بالقوه می توانند در کنار هم گاروه آهناگ را تشاکدل دهناد.

همچندن بر پایة پدشبدنی چهارچوب نظری انتظار داریم که نرخ فرکانس پایة تکده در گروه واجی

ساخت اضافه بهعنوان آخرین عنصر این ساخت در اثر فرآیند افت پایاانی در ساطح پاایدنتاری از
نرخ فرکانس پایة تکده در گروههای وا هبست موجود در این ساخت قرار داشاته باشاد .زیارا افات
پایااانی بااارزترین همبسااتة آکوسااتدکی گااروه آهنااگ بااه شاامار ماایآیااد(

Pierrehumbert and

 .)Beckman, 1988بنابراین فرض صفر این پ وهش به صورت زیر طرح خواهد شد.

 2:H0نرخ فرکانس پایة هستة آخرین گروه واجی تفاوت میناداری نسبت به هساتة ساایرگروههاای
واجی پدش از خود ندارد.

 .3 .6یافتهها
برای تجزیه و تحلدل دادههای پ وهش حاضر و استنباط آماری از الگوی آنها از نرم افزار اس پای
اس اس نسخة 322استفاده شدهاست .به این منظور ،همانطور که در جدول ( )1مشااهده مایشاود؛

برای آزمون فرضدة پ وهش ،مقادیر فرکانس پایه به عنوان متغدر وابسته و دو گروه هجاهای تکدهبر

پایانی و هجاهای تکدهبر غدر پایانی به عنوان متغددرهای مستقل شناسایی شدند .پدش از آنکه فرضده
صفر مورد آزمون قرار گدرد ،با استفاده از آزمون کلموگرو  -اسامدرنو

تاکنموناهای 4نرماال

بودن توزیع مقادیر فرکانس هجاهای پایانی و غدرپایانی با توجه به فرضدة صافر زیار ماورد بررسای

قرار گرفت.

 2فرض H1به صورت زیر قابل طرح است:

allotone

1

نرخ فرکانس پایة هستة آخرین گروه واجی تفاوت میناداری نسبت به هستهی سایرگروههای واجی پدش از خود دارد.
SPSS 22
One-Sample Kolmogorov-Smirnov

3
4
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جدول  :1آمارة توصیفی مقادیر فرکانس پایه ،در هجاهای تکیهبر پایانی و غیرپایانی
144
0

161/8382
2

حذ

159/35
13/34
196

139
72
0

107/1365
106

12/3003
94

حذ

میتبر
شده

تیداد

مدانگدن
مدانه

انحرا

استاندارد

میتبر

کمدنه
تیداد

شده

انحرا

135

غدرپایانی

بدشدنه
پایانی

مدانگدن
مدانه

استاندارد
بدشدنه

کمدنه

 :H0مقادیر فرکانس پایه ،در هجاهای تکدهبر پایانی و غدرپایانی از توزیع نرمال تبیدت میکنند.

مقادیر حاصل از آزمون نکویی برازش که در جدول ( )2آورده شدهاسات .ایان جادول نشاان

میدهد که توزیع مقادیر فرکانس پایه در هر دو دسته هجاهای پایانی و غدرپایانی ساخت اضاافه از

توزییی نرمال تبیدت نمیکند .به بدان دیگر ،بدن فراوانیهاای مشااهده شاده و فراوانایهاای ماورد

انتظار تفاوت میناداری وجود دارد ( )p=0/005و (.)p=0/008

جدول :2آمارة آزمون کلموگروف-اسمیرنوف تک نمونهای از هجاهای تکیهبر غیرپایانی
144

161/8382
13/234
0/92

0/092

-0/043
0/092
0/005

انحرا

تیداد هجاهای تکدهبر غدرپایانی

مدانگدن

پارامترهای نرمال

مطلق

حد بدشدنة تفاوت

استاندارد
مثبت
منفی

1

2

3

آمارة آزمون
4
میناداری مفروض
1

normal parameters
most extreme differences
3
test statistic
4
Asymp. Sig.
2
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جدول :3آمارة آزمون کلموگروف-اسمیرنوف تک نمونهای از هجاهای تکیهبر پایانی
72
107/1365

انحرا

12/3003
0/125
0/125

مدانگدن

تیداد هجاهای تکدهبر پایانی
پارامترهای نرمال

مطلق

حد بدشدنة تفاوت

استاندارد
مثبت
منفی

-0/062
0/125

آمارة آزمون

میناداری مفروض

0/008

باید توجه داشت که مقادیر فرکانس پایه به عنوان متغددر وابسته از توزیع نرمال ،تبیدت نکردند.

بر این مبنا ،به منظور مقایسة تفاوت مدانگدن فرکانس پایه در دو گروه هجاهاای پایاانی و هجاهاای

غدرپایانی و آزمون فرضدة پ وهش از آزمون یومنوینی 1استفاده شد.

یافتههای حاصل از آمارة یومنویتنی که در جدول ( )4آورده شدهاست .بر پایاة ایان یافتاههاا،

بدن مدانگدن فرکانس پایه هجاهای تکدهبر پایانی و غدرپایانی تفاوت میناداری وجاود دارد .ایان دو

گروه با سطح اطمدنان  99درصد در مدانگدن نرخ فرکانس پایه متفاوت اناد .در نتدجاه فارض صافر
این پ وهش رد خواهد شد.

جدول  :4آمارة آزمون ناپارامتری یومنویتنی
بسامد

47
-11/865
0/000

یو من ویتنی
نمرة استاندارد
میناداری مفروض
2

شکل ( ،)1تفاوت بدن نرخ فرکانس پایاة هجاهاای پایاانی و غدرپایاانی را نشاان مایدهاد .ایان

تفاوت به گونهای است که با اطمدنان  99درصد می تاوان ادعاا نماود کاه نارخ فرکاانس هجاهاای
پایانی کمتر از نرخ فرکانس هجاهای غدرپایانی اسات ( .)p<0/001وضایدت مشاابه نارخ فرکاانس

پایة واکة آخرین هجای گروه واجی در ساخت اضافه در مقایساه باا واکاههاای آخارین هجاهاای

گروههای وا هبست ازجمله آخرین قلة هجای آخرین گروه وا هبست ندز وضیدت مشابهی دارد .بر

این مبنا ،واکة هجای تکدهبر آخرین وا ه ،تحت تأثدر فرآیند افت پایانی ،رفتاری متفاوت از دیگار
u-mann whitney
Z-score

1
2
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واکه های اضافه داشتهاست .در نتدجه آخرین گروه واجی در ساخت اضافه کاه متناا ر باا آخارین
وا ة ساخت اضافه ندز هست ،محمل تکدة گروه آهنگ خواهد بود.

شکل :1مقایسة آخرین هجای تکیهبر آخرین کلمة ساخت اضافه
نسبت به واکههای تکیه بر غیرپایانی

شکل  :2منحنی آهنگ برچسبگذاریشده جملة «باور برادر آذر عجیب و غریب بود».

بر این اساس ،کل ساخت اضافه به یک گروه آهنگ نگاشته میشود .هر چند ،چرا هر یک از

کلمات موجود در ساخت اضافه از برجستگی شندداری برخوردار بوده و دادگان آزمایشگاهی نداز

از این ادعا حمایت میکنند؟ پاسخ این پرسش را باید در شرایط وقو تکدة دومدن در زبان فارسی
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بررساای نمااود .مولااودی و باایجاانخااان ( )Moolodi&Bijankhan, 2011گااروههااای واجاای

جذبکنندة تکدة دومدن را گروههایی با نواخت مرزنمای خدزان میرفی کردهاناد .باه جاز ماواردی
که آن گروه آخرین گروه واجی یک گروه آهنگ باشد .در این صورت ،نواخت آن تابع نواخت

مرزنمای گروه آهنگ خواهد بود .همچندن ،در صورتیکه گروه آهنگ نواخت مرزنمای  H%یاا

 L%داشته باشد؛ نواخت مرزنمای آخرین گروه واجی ندز به ترتدب  H%و  L%خواهد باود .ایان

در حالی است که باا تشاکدل گاروه واجای تکداة تماامی وا ههاای واجای بار پایاة قاعادة تساطدح

کهنموییپور ( )Kahnemuyipour, 2003حذ

شده و از جنبة شندداری قابل درک ندساتند .بایاد

توجه نمود که ساخت اضافه به لحاظ نوایی از تیادادی گاروه وا هبسات (حاداقل یاک گاروه) باا
نواخت مرزنمای خدزان و یک گروه واجی انتهایی که محمل تکدة گروه آهناگ اسات و نواخات

مرزنمای ( )L%دارد ساخته شدهاست .این ساخت ،تابع اصول حاکم بر جاذب تکداة دومادن باوده
است .بنابراین ،عفوه بر تکدة اصالی ،گاروه آهناگ کاه تاابع نواخات گاروه آهناگ باودهاسات،
بهصورت تکده ای با سطح فرکانس پایة باالتر ،بر آخرین گروه واجی ساخت اضافه رخ ماینمایاد.

هر یک از گروههای وا هبست ساخت اضافه ندز تکدة دومدن را به خاود جاذب کارده و باه لحااظ
شندداری برجسته خواهند بود.

 .7نتیجهگیری
همانگونه که مشاهده گردید ،شبههای که در آرای زبانشناسان در پدوند با الگوی ناوایی سااخت

اضافه و سطح نوایی متنا ر با آن ،وجود دارد .این شبهه میتواند در زبان فارسای باا بهارهگداری از

آزمایشی آکوستدکی از بدن رود .آزمایش انجامشده در پا وهش حاضار ،باا بهارهگداری از چهاار

جملة دربردارندة ساخت اضافه و دوازده آزمودنی الگوی آهنگ این ساخت ،ماورد بررسای قارار
گرفت.

یافتههای بهدستآمده از آمارة آزمون منویتنی نشان داد که نرخ فرکاانس پایاة واکاة هجاای

پایانی آخرین گروه واجی حاضر در ساخت اضافه در مقایسه باا نارخ فرکاانس پایاة واکاة هجاای

پایانی دیگر گروههای وا هبست (گروه واجی) حاضر در این ساخت به طور میناداری کمتر است.
این امر نمایانگر آن است که پس از آخرین عنصر حاضر در ساخت اضافه نواخت مرزنمای ()L%

درج میشود .این رویداد آکوستدکی به عنوان مهمترین سرنخ در بازشناسی گاروه آهناگ میرفای
شدهاست .بر این اساس ،میتوان در پاسخ به پرسش اصلی این پا وهش ادعاا نماود کاه در سلساله

مراتب نوایی کل ساخت اضافه به یک گروه آهنگ و هر یک از گروههاای وا هبسات حاضار در
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 در بخش پایانی به توضدح علت برجستگی شاندداری هار.آن به یک گروه واجی نگاشته میشوند

 با توجاه باه اینکاه تماامی گاروههاای، همچندن.یک از عناصر حاضر در حوزة اضافه پرداخته شد
 در، نواخت مرزنماای خدازان دارناد،واجی ماقبل پایانی ساخت اضافه به عنوان یک گروه آهنگ

. آمادة جذب تکدة دومدن خواهند بود،نتدجه
فهرست منابع

. سمت: تهران.1  چ. تحلدل نظام آهنگ زبان فارسی: واجشناسی.)1384( . محرم،اسفمی

 «دیرکرد قلهی هجا در ساخت ناوایی وا هبساتهاای.)1390( . محمود و وحدده ابوالحسنیزاده،بیجنخان
.51-69

 ص.3  دورة.5  سال. زبانپ وهی.»زبان فارسی

. پایاانناماة کارشناسای ارشاد. الگوی آهنگ گروه کسرة اضاافه در زباان فارسای.)1395( . رامدن،حکمتی
.دانشگاه تهران

.» «ناشانوایی تکداه در گویشاوران فارسای.)1391( . محمود بیجنخاان و مهاران قاجاارگر، حامد،رحمانی
.87-102

 ص.3  شمارة.21  دورة.شنواییشناسی

.2  سال. پ وهشهای زبانی.» یک آزمایش ادراکی: «کشش جبرانی در زبان فارسی.)1390( . وحدد،صادقی
.77-94

 ص.2 شمارة

.» «تظااهر آهنگای تکداة دومادن در زباان فارسای میاصار.)1390( . امدرسیدد و محمود بیجنخان،مولودی
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Abstract
In this study, the prosodic pattern of Ezafe construction has been investigated under
the framework of prosodic phonology. Prosodic phonology is a framework which
evinces that a purely phonological constituent structure lies between syntax and
phrasal phonetics (Pierrehumbert & Beckman, 1988). While this phonological
constituent structure is independent of the syntactic constituency, it is related to it by
a module of the syntactic-prosodic constituency. Syntactic-prosodic constituency
requires that the morpho-syntactic categories ought to be matched to phonological
categories, regarding ALIGNMENT constraint which requires syntactic categories
to be edge-aligned (right or left) with the head of phonological constituents (Selkirk,
2011). In this framework, heads are marked by their prominence by which it means
that the most prominent element in a prosodic constituent is the phonological head
of that constituent (Truckenbrodt, 1995). Those edge-aligned constituents make a
hierarchical order in a strict manner with respect to each other, the strict layer
hypothesis, in which a purely formal phonological mechanism specifies how
constituents of the different prosodic levels form a prosodic hierarchy. In Persian,
Kahnemuyipour (2003) investigated the prosodic structure of phonological
constituents within the prosodic phonology framework. He proposed that within the
phonological words, the right-most syllable, and within the phonological phrases,
the left-most phonological word, and within the intonational phrases the right-most
phonological phrase, and within the utterances, the left-most intonational phrase is
merit of receiving the prominence and therefore should be regarded as the head of
their phonological constituents.
Since the Ezafe construction is a unique linguistic phenomenon which can only
be found in Persian, a great deal of dispute in previous studies can be found about
the prosodic structure of this construction. While a number of researchers like
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Eslami (2005), Bijankhan and Abolhasanizadeh (2011) and Mahjani (2003) only
investigated the phonetic realization of Ezafe construction within the autosegmentalmetrical phonology framework, within the prosodic phonology framework,
Kahnemuyipour (2003) based on Ghomeshi (1996) takes the nouns and adjectives in
an Ezafe construction, to be non-projecting base-generated X0 elements, and
therefore, proposed that the entire Ezafe construction is mapped into a single
phonological word. Although Kahnemuyipour’s proposal was remarkably novel; he
did not implement any laboratorial experiment to supporting his claim, but his own
intuition furthermore, considering the whole Ezafe construction as a single complex
word is not intertwined with Persian speaker’s intuition. With this regard in this
research, a laboratorial experiment is manipulated in order to figure out the prosodic
level of the entire Ezafe construction within the prosodic phonology framework.
In so doing, we arranged an articulatory experiment included three sentences
which differed due to their Ezafe construction’s length (from two to four words per
each Ezafe construction) and we asked six men and six women of native Persian
speaker to read aloud those sentences twice.
1) / nazar-e dɑvar hame ra ʃeɡeftzade kard /
2) / bɑvar-e barɑdar-e ʔɑzar besijar aʤib-o ɢarib bud /
3) / xabar-e xɑb-e bad-e bahɑr dar hameje ʃahr piʧid /
We recorded their voices in a soundproof booth in the University of Tehran
within the PRAAT environment and then after we extract the fundamental frequency
of each stress bearing syllable within Ezafe construction. Since we assume that each
]+N[ element in Ezafe construction with its adjoined Ezafe vowel construct a clitic
group which is itself an allatone of phonological phrase (Hekmati, 2016); now we
want to find the place of Ezafe construction in the hierarchy of prosodic structure as
a whole. The most probable option for the whole Ezafe construction would be an
intonational phrase, because theoretically when we combine a number of
phonological phrases we would expect to generate the next upper level of the
prosodic hierarchy, intonational phrase. The phonetic counterpart of the intonational
phrase is final lowering in which the fundamental frequency of the final stress
bearing syllable is significantly lower than its previous counterparts (Pierrehumbert
& Beckman, 1988). Comparing the fundamental frequency amount of the final stress
bearing syllable of Ezafe construction with its non-final counterparts reveals that the
fundamental frequency of the final stress bearing syllable of Ezafe construction is
significantly lower than its counterparts (p<0.001).
Having a lower rate of F0 in the final stressed vowel of the last phonological
phrase compare to F0s of the stressed syllables of all the phonological phrases of
Ezafe construction in which peak delay causes the movement of F0 peak of stressed
syllable to the following syllable led us to map the Ezafe construction as a whole to
an intonational phrase. This analysis can explain the cause of auditory prominence
of each element in the Ezafe domain. Each phonological phrase in Ezafe domain
absorb the secondary stress and the final word in Ezafe domain absorb the primary
stress as the intonational phrase.
Keywords: Prosodic phonology, Peak delay, F0, Secondary stress

