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  2نژادبتول علی

  
  چکیده

 االتئوس«: شودتوصیف می فارسی زباناي محاوره گونه در الئوس نوع سه آهنگ حاضر همقالدر 
 با گویشور، چهار صداي ضبط از پس هاآهنگ این تحلیل و نمایش. »پژواکی و ریخ/بله استفهامی،

. استشده انجام 5ايالیه شناسیواج چهارچوب در4پرت افزار نرم و 3نمافاصله و نواخت نظام از استفاده
 یکسان 7زیروبمی هتکی از اغلب الذکرفوق هگون سه در 6ايتکیه هايگروه که دهدمی نشان حاصل نتایج

L+H* است 9آهنگی گروه و 8ايتکیه گروه مرزنماي هاينواخت در گونه سه این تفاوت. برخوردارند .
شد که  رسند، مشاهدهبه پایان می%l L والی استفهامی اغلب با نواخت پایانی ئکه جمالت س درحالی

از طرفی، . شوندتمام می %h Hیعنی با نواخت مرزنماي ت سئوالی پژواکی با زیروبمی باال،جمال
با درجه زیروبمی باالتر  دارهجاهاي تکیهت اخباري، خیر با وجود چیدمانی شبیه به جمال/واالت بلهئس

آخر  اي نیز در واکهدیرش واکه. است %Hاز نوع  زنماي گروه آهنگی در انتهاي جملهو نواخت مردارد 
  .است واالت چشمگیرئاین س

  
 گروه مرزنماي نواخت اي،تکیه گروه آهنگ، شناسیواج ،یالئوس جمالت :ي کلیديهاواژه
  .آهنگی
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  مقدمه - 1
الی گوناگون با یکدیگر و همچنین با جمالت اخبـاري  ئورض که آهنگ جمالت سفاین ا بمقاله حاضر در 

بمی صدا در شناخت ماهیـت  زیروبراي برچسب زدن  1نماو فاصله نواخت قراردادي نظاممتفاوت است، از 
بـه اختصـار    ابتـدا  در این راستا. شدکدیگر، استفاده یاالت زبان فارسی و تفاوتشان با ئوس آهنگ برخی از

ـ  آهنـگ سـه نـوع   تحلیل و اي آهنگ نظام الیهاي ها و تا اندازهساختار نحوي این پرسش ی الئوسـ  هجمل
  .بررسی شد االت پژواکیئوو سخیر /االت بلهئواالت با کلمات استفهامی، سئوس«
  
   ساختار پرسش در زبان فارسی - 2
  االت استفهامیئوس - 2-1
 ؛ لذا،ست از طلب و درخواست فهمیدن به کمک ادات مخصوصاعبارت  صطالح نحوادر  »استفهام«

االت ئوسدر این تحقیق منظور از . رندکه بر این معنا داللت دا اندییها اسم یا پرسش ادات استفهام
در زبان فارسی مثل  برخی از کلمات پرسشی .شوندکه با ادات پرسشی آغاز می جمالتی است استفهامی

کلمات  جزء ،)چطور(جوريو چه) چه چیز(، چی)کدام(، کدوم)چه موقع(، کی)چه کسی(کجا، چرا، کی
 ینکه درو یا ادارند  2گذاري شدنپیشقابلیت  این کلمات پرسشی. روندشمارمیپرسشی استفهامی به

در مثال (اولیه: دارند ر جمله توانایی ظهورر سه موقعیت متفاوت د؛ لذا دگیرندقرار می 3محل اصلی خود
  .)30- 29 :1993دوست، رقیب()3در مثال (هاییو یا ن )2در مثال (، داخلی)1

1)  koǰa   miri?  
     where going you?  
   “Where are you going?”  
2) to   či  mixori?  
    you what eat? 
  “What do you eat?”          
3) zæne   kiye?  
   woman who’s? 
  “Who is the woman?” 

  االت پژواکی ئوس - 2-2
را  ياطالعات جدیداالت، ئواین س. شوندآهنگ جمله ایجاد می که با تغییر اندتیاالئواالت پژواکی سئوس

: 2007، 4کارنی (کندعنوان میاز گوینده جمله براي گرفتن تأیید را شنونده کنند؛ بلکه آنها جستجو نمی
توان با را می) 4(که مثال  طوريه باند، ت استفهامیاالئواالت از نظر ظاهري شبیه به سئواین س). 342

                                                             
  .است »نمانواخت و فاصله«نامند که صورت آمیخته نیز می »نوفان«را در زبان فارسی،  نظاماین  -1

2- fronting 
3- in-situ 
4- Carni, A. 
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 . تفسیر کردپژواکی  الئواستفهامی و یا س الئوس شدر نظر داشتن آهنگ
4) zæne či mixore?  
 woman what eats? 
The woman eats what?” or “What does the woman eat?”  

  خیر / االت بله ئوس - 2-3
این ). 213: همان(اندیقابل پاسخگوی »شاید«و  »خیر«، »بله«که با اند تیاالئوخیر س/االت بلهئوس
 بنابر. شوندو از نظر آهنگ خاصشان از آنها متمایز می 1انداالت از نظر ظاهر شبیه به جمالت خبريئوس

  . شودر تلقی خی/ال بلهئواخباري و هم س هتواند جملبا توجه به زیر و بمی صدا هم می) 5(این مثال 
5) ɂæli ɂɑbo xorde?  
     Ali water ate.  
   “Ali ate  the water” or “Did Ali eat the water?”  

  آهنگاي الیه هنظری - 3
براي اشاره به این نوع رویکرد به آهنگ به کار گرفته ) 1996(3بار توسط لد نخستین 2اياصطالح الیه

  :وي چهار اصل کلی زیر را براي این رویکرد قائل است. شد
. تشکیل شده است 5زیروبمی و نواخت کناري ههمانند تکی 4»رویدادهاي موضعی«ساخت نواختی از ) الف

آنچه بین این رویدادها در . دارندو نقش واجی  اندصدایی مرتبط هنقاط مشخصی از زنجیراین رویدادها با 
آن ایجاد گذر از یک رویداد به  هاهمیت است و تنها وظیفافتد به لحاظ واجی بیگفتار اتفاق می هزنجیر

  .رویداد بعدي است
و بر طبق است هاي آهنگ ژگیزیروبمی از وی هتکی. متفاوت است) واژگانی(ه زیروبمی با تکی هتکی) ب

گیرد، ولی تکیه به معنی برجستگی ادراکی می قرار یبه خصوص يهجادر ارتباط با  6اصول نوایی گفتار
است، به لحاظ آوایی ممکن  یزیروبمی، که به لحاظ واجی مرتبط با هجاي مشخص هتکی. ستا یک هجا

حقق مو  7بعدي برهم نهاده يیا حتی با هجا) آن همثالً ابتداي واک( هاي مختلف آن هجااست با بخش
  .شود

و این دو نواخت  اند(L)و بم ) H( هاي زیرهاي کناري شامل نواختهاي زیروبمی و نواختتکیه) پ
خود جزء با این دید، نوسانات منحنی زیروبمی به خودي. استبراي توصیف نظام آهنگ زبان کافی 

در سنت  8آنگونه که مثالً منحنی خیزان( شوندگ محسوب نمینظم آهن هدهنداصول بنیادین تشکیل

                                                             
 .یستشوند که در این مقاله مورد نظر ما نساخته می) اغلب در نوشتار( »آیا«خیر نیز با کلمه/االت بلهئوالبته نوعی از س -1

2- tier 
3- Ladd, D.R. 
4- local events 
5- Edge tone 
6- Prosodic principles 
7- Aligned 
8- Rising 
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  ).دادرا تشکیل می نظام هجزء پای)1969کریستال، (بریتانیایی  
گفتار متفاوت است، به طوري که مثالً ممکن است دو ها بنا به موضعشان در پارهتظاهر آوایی نواخت) ت

  .یکسانی نداشته باشندگفتار مقادیر در دو جاي مختلف یک پاره Hنواخت 
  
  نما نواخت و فاصله نظام - 4

عالئم  اي از شامل مجموعهاست شده اي تدوینشناسی الیهکه بر مبناي واج نمانواخت و فاصله نظام
  . یستها نیز صادق نزبان هبراي هم است کهقراردادي آوانگاري براي توصیف آهنگ کالم 

یک ) F0(ه منحنی فرکانس پای ، چهار الیه)انگلیسی آمریکایی( اولیه نماينواخت و فاصله در نظام
 هالی«. استگفتار رفته در پارهشامل امالي کلمات به کار 1»امالیی هالی«. کنندگفتار را همراهی میپاره

تا ) کمترین درنگ(صفر تواند عددي بین دهد و میمیزان درنگ بین کلمات را نشان می 2»فاصله نما
است که  )Lو  H( هاي زیر و بمنواخت هدربرگیرند 3»نواخت هالی«. را دارا باشد) بیشترین درنگ(چهار 

نواخت کناري شامل دو نوع . شودمی هاي زیروبمی از آنها استفادههاي کناري و تکیهبراي نمایش نواخت
نما براي فاصله هدد الیشود و عواقع می 5که در انتهاي گروه میانی -Lمثالً ( 4نواخت گروه: نواخت است

- می قرار 4با فاصله نماي  که در انتهاي گروه آهنگی %Hمثالً ( 6و نواخت مرزنما) است 4یا  3براي آن 
براي نمایش صداهاي  7متفرقه هالی. استبر در ارتباط با هجاي تکیه) *Hمثالً (زیروبمی هتکی). گیردمی

  ).1386تهرانی، ( >سرفه<یا  >خنده<الً مثرود کردن توضیحات به کار میشناختی یا اضافهغیرزبان
عدد و به همین دلیل  دارند 4نماي هاي ذکر شده در این مقاله گروه آهنگی با فاصلهتمامی مثال

همراه منحنی زیروبمی براي  گفتارها و نواخت آنها بهآوانویسی پاره. استنشده ها ذکرنما در مثالفاصله
  . است هر مثال آمده

  
  فارسیدر زبان هنگ آتکیه و نظام  - 5

بر عموماً منظور از هجاي تکیه. است نشده تاکنون تعریف آواشناختی دقیقی از تکیه در فارسی ارائه
 درو  دارندپایانی  هو بیشتر قیود تکی اسامی، صفات. ترین باشداست که به لحاظ ادراکی برجسته یهجای

  . گیردفعل قرار می ين هجاهاافعال، تکیه معموالً بر روي یکی از آخری
اولین تالش جدي کار توحیدي . کندآهنگ زبان فارسی مراحل ابتدایی خود را طی می همطالع

کار . استیا سنت بریتانیایی نوشته شده ) 1969(ارائه شده توسط کریستال هنظری هاست که بر پای) 1974(
                                                             
1- Orthographic tier 
2- Break index tier 
3- Tone tier 
4- Phrase tone 
5- Intermediate Phrase 
6- Boundary tone 
7- Miscellaneous tier 
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منتشر شده  1379دکتري  وحیدیان کامیار است که ویرایش جدید آن در سال  رسالهبعدي مربوط به 
از جمله رساله  اندشده ارائهاي شناسی الیهدر چارچوب واج هاي کمیتحلیلهاي اخیر در سال. است

 شناسی عملیزبان همقال و )2003(کارشناسی ارشد ماهجاینیه نامپایان ،)1379(اسالمی دکتري
 .)1386تهرانی، ()2003(1اسکاربورو

 2ايگروه تکیه. شونداي تشکیل میهاي تکیهنظام آهنگ در زبان فارسی جمالت از گروه هدر مطالع
 يهجا *Hمنظور از . استبرخوردار  *L+Hالگوي  ازکه است ترین واحد آهنگ زبان فارسی کوچک

آغازي، تنها نواخت  هدر کلمات با تکی. پایانی است يبر کلمه است که این هجا در اکثر موارد هجاتکیه
H* است کلمات شامل یک کلمه یا یک گروه ايگروه تکیه. ابدینمود آوایی می. 

یا زیر  )l(بم  مکن استکه م دارد یک نواخت مرزنمااي در نظام آهنگ زبان فارسی هر گروه تکیه
)h (سازند که با نواخت مرزنماي خاصی را می 3اي یک گروه آهنگییک یا چند گروه تکیه. باشد)L%  یا

  . خبري زیر دقت کنید هبراي مثال به ساختار آوایی جمل. شودمشخص می) %Hیا 
ɂɑbo            xorde            6.      ɂæli          

|       AP3     |   |       AP2     |     AP1          
         |                          IP                            |   
     

  
  ».ɂæli ɂɑbo xorde«خبري  هنمودار آهنگ جمل:  1شکل 

. سازندکدیگر یک گروه آهنگی را مییاي است که با شامل سه گروه تکیه) علی آبو خورده(باال هجمل
. است »را«و  »آب« هیک گروه شامل کلم »آبو«اي دوم و گروه تکیهاند ول و سوم کلمهاي اگروه تکیه

                                                             
1- Scarborough 
2- accentual Phrase(AP) 
3- Intonational Phrase(IP) 
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نواخت . بر استهجاهاي تکیهمعرف  *H اند وتحقق یافته *L+Hاي به صورت هر سه گروه تکیه
نواخت مرزنماي گروه  %L. است lو براي گروه سوم  hاي براي دو گروه اول و دوم مرزنماي گروه تکیه

  . شودجمالت خبري ظاهر میپایان آهنگی است که معموال در 
  
  تحقیقروش  - 6

ال ئوبه منظور بررسی وضعیت آهنگ سه نوع س 1390در سال است که توصیفی حاضر به روش تحقیق 
نفر، دو نفر زن و دو نفر مرد، با زبان بومی فارسی  4جمعیت آماري این تحقیق . زبان فارسی انجام شد در

تصل به دستگاه صدا توسط یک میکروفون م ها به شیوه ضبطداده. سال بود 35 -20سنی هدر محدود
شد تا  براي طبیعی بودن آهنگ جمالت، شرایطی در مکالمه ایجاد. آوري شداز این افراد جمع رایانه

از بین مکالمات ضبط شده، موارد  ،پایان در. کنندالی را بیانئوخود چنین جمالت سسخنگویان خودبه
  .ده شدنظر برگزی مورد

دهی آهنگ برچسب ،نمافاصلهنواخت و و توسط عالیم قراردادي نظام پرت ها با نرم افزار تحلیل داده
شده توسط گویشوران، آهنگ جمالت مشابه تحلیل جمالت بیان در از آنجایی که .شد جمالت انجام

اي نگاري ذیل، نمونههاي صوتمثال ههم داشت، براي ارائ افراد شباهت بسیاري به هشده توسط همبیان
  .شد مرد برگزیدهور شهمخوانی بیشتري داشت، از یک گوی ،هاداده هکه با بقی

  
  ها بررسی داده - 7

 خیر و پژواکی در/ال استفهامی، بلهئوسساختار آهنگ میان سه نوع  هدف مقاله در این بخش مقایسه
-نگاشتدر هر قسمت پس از آوردن طیف. استزبان فارسی اي محاوره گونه شده ازهاي گردآوريداده

تا  تحلیل فیزیکی شد پرتافزار ور، آن طیف با استفاده از نرمشده از کالم گویشضبطهاي از دادههایی 
  .گردد تفاوت مشخصات زبرزنجیري در آنها تبیین

  االت استفهامی ئوس - 7-1
شوند؛ به عبارت دیگر در ایجاد می ي اصلی خودکلمات استفهامی درجابا االت ئودر محاوره، اغلب س

براي روشن شدن . شودمی ایجاد یپرسش هگیرد، کلممی پرسش قرار از جمله که مورد همان بخشی
  .کنیددقت است شده الیئوپرسشی، در دو مرحله س هبه مثال زیر که با دو کلم مطلب،

7) zæhrɑ mædɑd xærid.  
  xærid?    Zæhra     či       

            Ki        mædɑd xærid?   
نسبتاً ، کلی طور بهشوند؛ پس این کلمات میدر ابتداي جمله ظاهر  پرسشی کلمات این کیدابراي ت

ت بر حسب مکان االئوآهنگ این س در زیر. 1امکان حضور دارند) وسط، ابتدا یا انتها(در همه جاي جمله

                                                             
 . نیست مدنظر جمالت آن اینجا در. شودمی ساخته پرسشی کلمه چند با که دارد وجود پرسشی جمالت از دیگري صورت -  1
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  .شوندبررسی میظهورشان 
  پرسشی میانی هجمالت با کلم -1- 7-1

کلمات  این گروه،در که  طوريه ب ،کننداي عمل میعنوان گروه تکیهن جمالت، کلمات پرسشی به در ای
به . شوندظاهر می *Hو کلمات تک هجایی اکثرشان با آهنگ  *L+Hدو یا چند هجایی با آهنگ 

پرسشی تک  هو دومی با کلم »چه جوري«هجایی پرسشی سه هزیر که اولی با کلم هساخت نوایی دو جمل
 .  الی شده دقت کنیدئوس »چی«هجایی 

8) šomɑ čeǰuri ræfti? 
9) ɂæli či goft? 

 
  

  
  ?šomɑ čeǰuri ræfti    پرسشی چندهجایی هالی با کلمئوس هآهنگ جمل: 2شکل 
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    ?ɂæli či goft      پرسشی تک هجایی هالی با کلمئوس هآهنگ جمل: 3شکل

  
پرسشی هم در حالت چندهجایی و هم در  هشود در این جمالت، کلمهمانگونه که در شکل دیده می

پرسشی،  ه؛ یعنی پس از کلمدارد *Hزیروبمی مرکزي  هتکی اي است کههجایی، آخرین کلمهحالت تک
پایان  %Lبود و جمله نیز با نواخت مرزنماي گروه آهنگی  خواهند l ههاي دیگر یک نواخت پیوستگروه
اکثر ) 1شکل . ك.ر(در جمالت خبري. استپرسشی  و له بیانگر تفاوت جمالت خبريئاین مس .ردیپذمی

هجاي  پرسشی که ه، اما در جمالت پرسشی پس از کلمدارند *L+Hاي تا پایان نواخت هاي تکیهگروه
  .دارند lپایین نواخت رو به هاي جمله غالباگروه ه، بقیبر روي آن قرار داردبر اصلی جمله تکیه

  
  پرسشی ابتدایی و انتهایی هجمالت با کلم -7-1-2

دنبال  شود و بهآغاز می )*H(پرسشی ابتدایی، اصوالً جمله با زیروبمی باال  هالی با کلمئودر جمالت س
هم ظاهر شود،  شود و اگرظاهر نمی *Hگروهی با نواخت  هتکی) مانند مورد قبل(جمله هآن در بقی

یابد و با نواخت ادامه می lپس جمله با نواخت مرزنماي گروهی پایین . ابدیبرجستگی زیادي نمی
  .دقت کنید  (?ki ræft) »کی رفت« هبه مثال بعد از جمل. رسدنیز به پایان می %Lمرزنماي  آهنگی 
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  با کلمه پرسشی در ابتدا »ki ræft  ?«  الیئوس هجمل: 4شکل 

آید، رفتار متفاوتی در آهنگ جمالت پرسشی در پایان جمله پس از فعل می هدر جمالتی که کلم
شود؛ اما در بعضی دیگر این مکان تکیه زیر وبمی ظاهر می در بعضی از کلمات پرسشی در .شوددیده می

در پایان   čerɑو  kiyeپرسشی  ههاي زیر با دو کلمبه مثال. گیردتکیه نمی ،پرسشیِ پس از فعل هکلم
  .دقت کنید جمله

  
  پرسشی در آخر هبا کلم  » ?zæne kiye«  الیئوس هجمل: 5شکل 
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  » ?bæččehɑro bordi čerɑ «پرسشی بدون تکیه درانتها هجمله با کلم: 6شکل 

کند که هرگاه جمالت یاو ادعا م. کرده استاین دو رفتار متفاوت آهنگ اشاره نیز به ) 1386(تهرانی 
بعد از فعل بیایند، از زیروبمی آهنگ جمله پس از četor یا   و  čerɑانتهاییپرسشی  هپرسشی با دوکلم

. دهداي این رفتار دلیلی ارائه نمیبرالبته . گیرندیگر تکیه نمیشود و این کلمات پرسشی دفعل کاسته می
دیگر، عبارت  به. کندمی ایفا ي آهنگ در این جمالت نقش موثريگیرم در شکلآید بافت کالنظر میبه

با کلمات  جمالتکه شاید  است اول این فرضیه. توان این عامل را ناشی از دو فرضیه دانستمی
بیانی دیگر، در این  کنند؛ بهمی ارائه بیشتري شوند بار پرسشی، پرسشی جز این دو کلمه استفهامی به

 نهفته است čدر ماهیت آوایی فرض دوم، . وال را دریابدئتا مخاطب نوع س بیشتر نیاز به آن استجمالت 
 مصرفکمتر ایجاد زیروبمی برجسته  ايلذا ذخیره انرژي برونسوي ششی را بر خیري دارد وکه رهش تا

شود؛ چون در این کلمات هواي دیده نمی kiyeدر کلماتی چون  kاین امر در رهش انفجاري . کندمی
  .گرددر باعث ایجاد آهنگی برجسته میپشت بست، ناگهانی رهش یافته و شاید همین امر در نمودا

  
  پژواکی تاالئوس - 7-2

براي  .شوندمی و وضوح آن بیان آنچه شنیدهاز  گرفتن از گوینده ییدابراي تتوسط شنونده این جمالت 
غذا « هکه مثالً پس از شنیدن جمل γæzɑ čiye) (?»غذا چیه؟« هجملآشنایی با آهنگ این جمالت به 

   .است افزایش زیروبمی در این جمله چشمگیر. بیان شده، دقت کنید »خوراك لوبیاست
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    ?γæzɑ čiye الی پژواکیئوس هجمل: 7شکل 
  

الی استفهامی با جمالت پژواکی ساختار ظاهري ئوشد جمالت س همانگونه که در ابتداي بحث اشاره
علی کجا « هپژواکی به جملالی استفهامی و ئوبراي روشن شدن تفاوت بین جمالت س. مشابهی دارند

  . شده است توجه کنید که در دو حالت استفهامی و پژواکی بیان (?ɂæli koǰɑ ræft) »رفت؟

 
  در حالت استفهامی ?ɂæli koǰɑ ræft  هجمل: 8شکل 
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  در حالت پژواکی ?ɂæli koǰɑ ræft  هجمل: 9شکل 
  

. شود، این دو جمله با یکدیگر هم شباهت و هم تفاوت دارنددیده می 9و  8شکل همانگونه که در 
پرسشی  هبر روي کلم*H(+L) زیروبمی است که اغلب به شکل  هوجود تکیدر شباهت این دو جمله 

الی ئوس هجمل. استتفاوت آهنگ این دو جمله در نواخت مرزنماي گروه آهنگی پایان جمله  .قرار دارد
بمی باال؛ که جمله سئوالی پژواکی با زیرو رسد، درحالیمی اتمام به %l L استفهامی با نواخت پایانی 

  .رسدپایان میبه %h Hیعنی با نواخت مرزنماي 
  

  خیر/ االت بلهئوس - 7-3
-فاعل(نشان جمالت ترتیب بی در این مقاله. شودبررسی میخیر /االت بلهئودر این قسمت آهنگ س

 .گرفته استمورد مطالعه قرار ، است »آیا«واژه پرسشاي که اغلب فاقد و محاوره) SOV() فعل-مفعول
االت از نظر چیدمان کلمات تفاوتی با جمالت اخباري ئوشد، این س گونه که در ابتداي مقاله ذکرهمان

براي روشن شدن . ستا کند حالت آهنگ و یا زیروبمی آنهامی ندارند و آنچه آنها را از یکدیگر متمایز
شکل (که یکی در حالت اخباري (æli ɑbo xorde) »علی آبو خورده« هبه دو طیف زیر از جملمطلب 

  .کنیدبیان شده دقت) 11شکل (در حالت سئوالی دیگري و) 10
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  ».ɂæli ɂɑbo xorde« خبري هآهنگ جمل: 10شکل 

  

 
  »?ɂæli ɂɑbo xorde« پرسشی هآهنگ جمل: 11شکل 
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 *L+Hاي شبیه به یکدیگر و از نوع هاي تکیهطیف، الگوي گروه شود در هر دوهمانگونه که دیده می
تفاوت الگوهاي زیروبمی در حاالت خبري و پرسشی این جمله در نواخت مرزنماي گروه آهنگی . است

اما در مرز جمالت  ،%Lاین نواخت در مرز پایانی جمالت اخباري از نوع . استدر پایان جمله  یعنی
  .است %Hخیر از نوع /الی بلهئوس

 *Hدار که اکثر هجاهاي تکیه شود این استمی تر نمودارها حاصلتفاوت دیگري که با بررسی دقیق
لذا در نمودار در  زان زیري بیشتري برخوردارند ویالی از همتاهاي خود در نوع اخباري از مئودر  نوع س

که مثالً فرکانس در طوري هد، بزیروبمی بیشتري برخوردارن هشوند و از دامنفرکانس باالتري ظاهر می
این . هرتز است 152الی ئوس ههرتز و در جمل138خبري  ه، درجمل /xorde/در فعل  /de/هجاي 

گر، چون در این نوع جمالت یعبارت دبه. ال باشدئودادن پیام فرازبانی ستواند به سبب نشانتفاوت می
طور  پرسشی را به هظاهري مثل وجود یک کلم کس سئواالت استفهامی، سئوال نشانهالی، برعئوس

 هتفاوت آخر در این دو جمله در کشش واک. ردیگکار توسط تغییر آهنگ انجام می مشخص ندارد، این
وع هزارم ثانیه و در ن de/ 274/که در نوع پرسشی دیرش واکه در هجاي طوري هب ،پایانی فعل است

  . استهزارم ثانیه  204خبري  
    
  گیرينتیجه - 8

 هاستفهامی، جمل هالی با کلمئوس هجمل شد یعنیپرسشی بررسی  هدر این مقاله آهنگ سه نوع جمل
اي در هر هاي تکیهنتایج مشاهده شده گواه بر این بود که گروه. خیر/الی بلهئوس هالی پژواکی و جملئوس

  . است *L+Hسه نوع جمله غالبا از نوع 
شود، به رسشی هرگاه در میان جمله ظاهر پ هکلم دارند استفهامی پرسشی هیک کلمی که در جمالت

این . دهدمی خود اختصاصمرکزي جمله را بهزیروبمی  هتکی کند ومی اي عملعنوان یک گروه تکیه
 *Hو در کلمات پرسشی تک هجایی از نوع  *L+Hدو یا چند هجایی از نوع  پرسشیکلمات در آهنگ 

 هنقط. شودآغاز می )*H(پرسشی ابتدایی اصوال جمله با زیروبمی باال  هکلم الی بائودر جمالت س. است
و یا این دارد ن *Hگروهی  هگر تکیید ه،جمل بقیهپرسشی،  هکه پس از کلم است مشترك هر دو این

یابد و با نواخت ادامه می lجمله با نواخت پایین  هشود؛ لذا بقیتکیه در صورت ظهور زیاد برجسته نمی
هاي که در جمالت خبري اکثر گروه ستا این درحالی. رسدنیز به پایان می %Lمرزنماي گروه آهنگین 

پرسشی در پایان جمله پس از فعل  هن در جمالتی که کلمیهمچن. دارند *L+Hاي تا پایان نواخت تکیه
که در بعضی از کلمات پرسشی  طوري هبشود؛ می شود نیز رفتار متفاوتی در آهنگ جمالت دیدهمی ذکر
پرسشی  هکلمčetor و   čerɑ؛ اما در بعضی کلمات دیگر مثلشودمیوبمی ظاهر زیر هاین مکان تکی در

  . ردیگتکیه نمی
شباهت . االت استفهامی دارندئوس ااین سئواالت صورتی مشابه ب مشاهده شد االت پژواکیئوسر د

و تفاوتشان در  *H(+L))(که اغلب به شکلاست سشی پر هزیروبمی روي کلم هآهنگ آنها در وجود تکی
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رسد، به پایان می %l L الی استفهامی با نواخت پایانی ئوس هجمل. نواخت مرزنماي پایان جمله است
  .شودتمام می  %h Hیعنی با نواخت مرزنماي  ،ئوالی پژواکی با زیروبمی باالس هکه جمل درحالی
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