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 Abstract  

The term “binomials” in the literature refers to the sequence of two words 
pertaining to the same form-class, and ordinarily connected by some kind of 
lexical link. In this term, “nomi” (which means “name”) doesn’t refer to names 
only, but it is a cover term and can refer to names, adjectives, verbs, adverbs and 
conjunctions. One important point in binomials relates to the order of constituents. 
In this regard, there is a model called Constraints’ Model which was proposed by 
Mollin (2014). The Constraints’ Model has some constraints which determine the 
order of constituents in binomials. The constraints of this model are: semantic-
pragmatic constraints, nonmetrical-phonological constraints, metrical-
phonological constraints, and frequency and alphabetic order constraints. The 
constraints in the model compete with each other to determine the order of 
constituents in the binomials. In this model, there is the possibility that one 
constraint can determine the order of constituents in some binomials, but it is 
possible that it can’t determine the order of constituents in all binomials. The 
reason for separating these four constituents from each other is that they have 
differences from each other. In this model, the constituents interact with each 
other and they have often significant correlations with each other. The paper 
aims to analyze Persian binomials based on Constraints’ Model and to determine 
their interactions with each other and finally to rank the constraints. To do the 
research, the data, including 534 Persian binomials, were analyzed based on 
Constraints’ Model.  Then  model’s constraints were ranked according to 
Persian binomials, finally the competition and interaction of the constraints were 
determined in the Persian language. The results showed that non-metrical-
phonological constraints can explain the most of Persian binomials, so they rank 
first, but semantic-pragmatic constraints can explain the least of Persian 
binomials, so they rank last. 
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 چكيده
 كه كلمه دو توالی»: ودش می، این گونه تعریف مربوط به این اصطالح پيشينة در دواسمی هاي ساخت
منظور از . «شوند و عموماً با یك رابط واژگانی به هم مرتبط می دستوري یكسان هستند طبقة داراي

 تواندمییك اصطالح پوششی است كه نيست، بلكه « اسم» دستوري مقولةدر این اصطالح، « دواسمی»
 هاي ساخت دریك مسئله مهم  .رديدر بربگو حرف را  قيد فعل، صفت، اسم، دستوري هايمقوله

مدلی موسوم به مدل  ست. براي تعيين این ترتيب،ها ساختاین در  اهسازه و عناصر ترتيب، دواسمی
 هایی تیمحدودمدل داراي اصول و  این( مطرح شد. 3450كه توسط مولين ) داردوجود  ها تیمحدود

ها  این محدودیت. كندمی مشخص را دواسمی هاي ساختعناصر در  قرار گرفتن ترتيب كه است
 هاي تی، محدودیوزنريغ-هاي واجی تیمحدودكاربردشناختی، -یمعنای هاي تیمحدوداز:  اند عبارت
هاي  ها در این مدل براي تبيين ساخت محدودیتالفبایی.  بسامد و ترتيب هاي تیمحدودوزنی و -واجی

هاي  كنند. این امكان وجود دارد كه یك محدودیت خاص در مورد همة ساختدواسمی با هم رقابت می
هاي دواسمی خاصی اعمال شود. دليل جداسازي  و فقط بر روي ساختدواسمی كاربرد نداشته باشد 

ها با هم تعامل  هاي موجود در آنهاست. در این مدل، محدودیتها از یكدیگر به علت تفاوت محدودیت
 یِدواسم يها ساخت یبررس حاضر، تحقيق هدفكنند و اغلب همبستگی معناداري با هم دارند. می

هاي مولين و نيز تعامل و رقابت محدودیت بندي، رتبهمدل نیا چارچوب در یفارس زبان رِیناپذ برگشت
 این انجام براي .است ی زبان فارسیدواسم يها ساختدر  هاآنها با یكدیگر براي تعيين ترتيب سازه

 ها تیمحدوداساس مدل  بر است، ی فارسیساخت دواسم 520تحقيق كه مشتمل بر  هايداده پژوهش،
ی زبان فارسی دواسم يها ساختهاي مولين بر اساس  ، سپس محدودیتر گرفتمورد تحليل قرا

تحليل نتایج  ها در زبان فارسی مشخص گردید. بندي شد و در نهایت تعامل و رقابت این محدودیت رتبه
هاي دواسمی زبان فارسی را  ، بيشترین تعداد از ساختیوزنريغ-محدودیت واجی كه دادنشان ها  داده

كاربردشناختی، كمترین تعداد از -، اما محدودیت معناییقرار داردد و در رتبة اول كنتبيين می
 قرار دارد. ها محدودیت كند و از این نظر در مرتبة آخرهاي دواسمی زبان فارسی را توجيه می ساخت
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 مقدمه -0

 :ودش می، این گونه تعریف مربوط به این اصطالح نةپيشي در 5دواسمی ياه ساخت
دستوري یكسان هستند و عموماً با یك رابط واژگانی به  ةطبق داراي كه كلمه دو توالی»

 مقولةدر این اصطالح، « دواسمی»منظور از  .(552:5757)ملكيل، «شوند هم مرتبط می

 دستوري هايمقوله تواندمیاست كه  شیاصطالح پوشیك نيست، بلكه « اسم» دستوري
 مانند يانمونه به توانیم ،فیتعر نیا طبق. رديدر بربگحرف را   قيد، فعل، صفت، اسم،

 با هستند اسم دو هر كه «لگِ» و «آب» هاياشاره كرد كه در آن، كلمه« لگِآب و »
 جزءدو  این ،«ترش و شيرین» دواسمی ساخت در اند؛شده مرتبط هم به «و» رابطِ

 قيدسازنده،  جزءاین دو  ،«چندوچون» دواسمی ساخت در؛ سازنده، صفت هستند

و  («كتاب متاب»مانند ) «اتباع»تواند ساخت دواسمی در معناي عام خود میهستند. 
 اصطالحاتخود داشته باشد، اما  رمجموعهیزرا هم در ( «دوان دوان»مانند )« تكرار»
 هستند كه متفاوت به خود مخصوص مستقل و تعریف هر یك داراي« تكرار»و « اتباع»

در  نيز ،شوندمی خوانده 3آوایی نمادگراییكه  ییها ساختباشند. از یكدیگر می
 هر در «زم-»  زنجيره كه «رزم و بزم» مثل د،نگيرمی قرار دواسمی ساخت زیرمجموعة

 یا 2یرذـپتـبرگش دـواننـتمی میـدواس يها تـساخ .است شده تكرار كلمه دو
 از يا نقطه در یدواسم ساخت هر» :گویددر این زمينه میمولين  باشند؛ 0ناپذیر برگشت

آن، انجماد  گریو طرف د (پذیري)برگشت كامل ییجاهجاب آن طرف كی كه وستاريپ كی
 دواسمی هاي ساخت (.3452 ،)مولين «رديگ یقرار م ،است يریناپذ برگشتو 

 عوض كرد، مانند توان یمها در آنها را ه ترتيب سازههایی هستند كیر، ساختپذ برگشت

 هاي ساخت نيز صحيح است، اما« رنج و درد»كه ساخت معكوس آن یعنی« درد و رنج»
عوض  توان ینمها در آنها را هایی هستند كه ترتيب سازهیر، ساختناپذبرگشت دواسمی

 «.وهوا آب» كرد، مانند 
: ازجمله ،اندرفته كارهب گوناگون يها نام با مختلف متون در یدواسم يها ساخت

 يها هیپا هم ،8یترادف ییگوهمان ،9فرمولی دواسمی ،6منجمد ساخت ،5جفتی كلمات

                                                 
1.binomials 
2.sound symbolization 
3.reversible 
4.irreversible 
5.hendiadys 
6.freeze 
7.formulaic binomial 
8.synonymic dittology 
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 ،5دوقلو يها قالب ،یدواسم يها جفت ،ریناپذ برگشت يها هیپا همثابت،  بيترت يدارا

 تكلما ،0دیشدت تكرار، ،2دهيبه هم چسب يدوقلوها ها، هیهما ،3يمواز یجفت يها عبارت

 .ییآوا تجانس يدارا گروه ،تكرارشونده یِجفت كلمات ،یجفت

و  ها سازهبوده است كه ترتيب  مطرح سؤالدواسمی همواره این  يها ساخت در

در  هاسازه و عناصر ترتيبنحوۀ  زمينةاست. در  هاییعناصر تابع چه محدودیت

كه توسط مولين  داردد وجو 5ها تیمحدوددواسمی، مدلی موسوم به مدل  يها ساخت

 قرار گرفتن ترتيب كه است ییها تیمحدودمدل داراي اصول و  این( مطرح شد. 3450)

 یبررس ،حاضر تحقيق هدف. كندمی مشخص را دواسمی يها ساختعناصر در 

 6بندي، رتبهمدل نیا چارچوب در یفارس زبان رِیناپذ برگشت یِدواسم يها ساخت

 يها ساختدر  ها يين ترتيب سازهبا یكدیگر براي تعها آن 9و نيز تعامل هامحدودیت

 :مدنظر هستند زیر سؤاالت  ،راستا نیا در. است یدواسم

 بر اساس مدل یزبان فارس در رِیناپذ برگشت یِدواسم هايختساتحليل  -5

 ؟شودمی انجامبه چه صورت (  3450)  نيمول يها محدودیت

دواسمی زبان  اي تعيين ترتيب عناصر در ساختها با یكدیگر براین محدودیت رقابت -3

 است؟ به چه صورتبندي آنها فارسی و نيز رتبه

هاي دواسمی ها با یكدیگر و نقش آنها در ساختتعامل و همبستگی این محدودیت -2

 است؟ چگونهزبان فارسی 

 هپيشين-2

راً هرگز به ظاهاما است، انجام شده  ییها پژوهشهاي دواسمی،  با اینكه در مورد ساخت

هاي  این، در دههها پرداخته نشده است. باوجود عنوان یك موضوع مركزي به این ساخت

افزایش  -به ویژه در زبان انگليسی -هاي دواسمی ساخت ةگذشته، تحقيقات در زمين

شان هاي خاص یافته است. تحقيقات قبلی در این زمينه را با توجه به كانون و حوزه

ساخت »اولين فردي كه اصطالح  هاي مختلف قرار داد. عنوان ةعتوان در زیرمجمو می

 ( بود.  5757را بكار برد، ملكيل )« دواسمی
                                                 

1.twin formulas 

2. paired parallel phrase 

3.siamese twins 

4.intensification 

5.constraints 

6.ranking 

7.interaction 
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سال  044در  ینيدر كار پان توان می را دواسمی يها ساخت یبررس خاستگاهالبته 

 عنصرِ ،ییها ساخت نيدر چن كه دهد یم حيتوض ینيكرد. پان دايپ حيمس الديقبل از م

بحث علمی  نياولحال  نیا با. (352:5794)كاردونا، دیآ  یكمتر در ابتدا م يهجاها يدارا

( 322:5745) نسپرسیبه  قرار گرفتن آنها بيو ترت دواسمی يها ساخت ۀدربار

 كه بهاقل .«دیايب یقبل از عنصر طوالن دیبا كوتاه عنصر»: دكن یماظهار  كه گردد یبرم

 تا شیگرا نیا كه شودیم یمدع ،سپرسنی و ینيپان نظر دیيأت بابود،  سپرسنی با معاصر

؛ (3450 مولين، از نقل به )است « وزن در انتها قرار گرفتن» یِكل اصل خاطر به يا اندازه

است و  «بلند قبل از كوتاه»و  «كوتاه قبل از بلند»اما زبان ژاپنی داراي هر دو ترتيب 

خيلی بيشتر از ترتيب  «كوتاهبلند قبل از »الب توجه این است كه بسامد ترتيب نكتة ج

( علت این ناسازگاريِ زبان ژاپنی با 64:3450است. لومان و تاكادا ) «كوتاه قبل از بلند»

دهند كه زبان ژاپنی  محدودیت پانينی، یسپرسن و بهاقل را به این واقعيت ربط می

 ،و چانگیاماشيتا  بنا به استداللاما ؛ است یانیهسته پاداراي حرف اضافة پسين است و 

هاي كوتاه هستند، چون  تر از سازه هاي طوالنی و بلند از لحاظ معنایی قوي سازه

 كنند دهند و اهميت آن را بيشتر می واحدهاي واژگانیِ بيشتر، معناي اسم را افزایش می

      خود ذات در دو هر بهاقل و سپرسنی يسازمرتب يها تیمحدود (.52:3445)

است  ممكن زين ییكه عوامل معنا شودیم یمدع( 5738قل )هستند، اما بها یوزن-یواج

كه  كندمی ذكر را هاییمثال اونقش داشته باشند.  یساخت دواسم يها سازه بيترت در

 یتوال» ، بهparents and childrenمثال  عنوانبه ،«هاسازه مصداق اجتماعی تيموقع»به 

 heavenبراي مثال  ،«یت قبل از منفمثب» تیو به اولو cause and effectمثالً  ،«یزمان

and hell فهرست نیا( 5754) آبراهام .(3450) به نقل از مولين،  كند یاشاره م 

 ییو معنا یكه احتماالً عوامل واج كند یو اشاره م دهد یرا بسط م ییمعنا مراتبسلسله

ن گوستافسو .هستند تعامل دربا هم  یساخت دواسم يها سازه بيترت نييدر تع زين

 يبرا شاخص نیبهتر ،یی( نيز نشان داد كه نه تنها تعداد هجاها بلكه كشش آوا5790)

: 5795) راس و كوپرباور  به .است یسيانگل زبان یِاسمدو يها ساختطول كلمات در 

 رفته كارهب ثابت يها هیپا همعناصر در  بيترت نحوۀ نييتب يكه برا يقواعد  ،(66-65

 در( 526:5787) اوزلون-فنك. شودیم ییو معنا یواج يها تیشامل محدود ،است

 يبرتر: » گویدمی و است قائل بسامد اصل براي زیادي اهميت ها، تیارتباط با محدود

ساخت  نی. ا«نشان داد horse and riderساخت دواسمی  با توان یمرا  اصل بسامد
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ناسب با اصل كرده است، اما مت قضن را «انسانريغ از قبل انسان» تیمحدود دواسمی،

با این محدودیت قابل تبيين است ) به  اوزلون-فنكهاي از داده درصد 80 بسامد است.

هاي گوید كه بسامد، زیربناي بسياري از محدودیتاو می (.3446نقل از بنور و لوي، 

قبل از نشاندار )محدودیت نشانداري صوري(، كوتاه قبل از  نشان یبدیگر است از جمله: 

 دیگر كرد. يها تیمحدودیت طول هجا(، از این رو باید بسامد را جایگزین بلند )محدود

هاي كند كه بسامد كلمه ارتباط نزدیكی با محدودیتاوزلون اشاره می-در ضمن فنك

 يها ساخت اد،يبنكرهيپ قي( در یك تحق3446و لوي ) بنور معنایی و وزنی دارد.

 املتع وۀيشقرار دادند و به  ید بررسرا مور يعاد و ( منجمد)  ناپذیربرگشت یدواسم

 یفيمدل توص ميپيشنهاد دادند كه اگر بخواه آنهامختلف پرداختند.  يها تیمحدود

حتماً الزم است  ،ميبده ارائه یدواسم يها ساخت ديو تول يريگ شكل نةيزم در كارآمد

  در نظر گرفته شود. زين ها ساخت نیمعكوس ا بيشكل و ترت

 بيترت نييدر تع یعامل مهم ،5یدرك تيكه اهم دادند( نشان 5785) كوپر و يكانلو

( با مستندات تجربی نشان دادند كه 5772دونالد و همكاران )مككلمات است. 

محدودیت معنایی )جانداري( باالتر از محدودیت وزنی )شمارش تعداد هجاها( قرار دارد. 

به این نتيجه رسيد   كرد وهاي دواسمی در زبان آلمانی را تحليل  (، ساخت5779مولر )

هاي وزنی نيز باالتر  هاي وزنی و محدودیت هاي معنایی باالتر از محدودیت كه محدودیت

(، 3443رایت و هی ) .(3446هاي واجی دیگر است ) به نقل از بنور و لوي،  از محدودیت

 ی مذكر بارا مورد مطالعه قرار دادند و به این یافته رسيدند كه اسام مؤنثاسامی مذكر و 

گرایش دارند كه در جایگاه نخست  مؤنثشان بيشتر از اسامی  توجه به ساختار واجی

چنين متوجه شدند كه جنسيت )كه اساساً یك عامل معنایی  ها هم قرار بگيرند. آن

ها اهميت دارد. رایت، هی و بنت  سازي سازهاولویت مرتب، در یشناس واجاست( بيشتر از 

هایی  و محدودیتسازي اسامی تحت قواعد  هاي مرتب اولویتگویند كه ( می3445)

در »گوید: ( می 24:5783بردسانگ ). استشناسی و بسامد همچون جنسيت، واج

هاي دواسمی گاهی مسائل كالمی و كاربردي حاكم است، مثالً براي ترتيب ساخت

 بر( 3442) تاناكا. «you and Iشود:  گفته می I and you گفتن يجا بهرعایت ادب، 

 مسئلة كی هیپامه عناصر در ها سازه بيترت كه دهد یم نشان مستندات اساس

 است.  یچندعامل

                                                 
1. perceptual salience 
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 فارسی زبان در دواسمی یها ساختانجام شده در مورد  آثار پيشينة -3

در  شود،می مطرح دواسمی ساخت عنوان تحت ملكيل توسط كه مواردي و هامثال

یا  وندخوردهيپ يهااسم» جملهطالحات مختلف از فارسی، با عناوین و اص زبان پيشينة

« مركب اسم»، (5262،ی)شفائ «جنسهم ياعضا»(، 5205 ،یاقيس ريدب) «مركب

 ؛5295 ،و همكاران بیقر ؛5260 عت،یشر ؛5260 ،رخف همایون ؛5254مشكور،)

 ياحمد و يانور)« فعل شةیر از دوگانه ییها ساخت»(، 5295 خيامپور،و  5293،یمقرب

(، 5285،يخانلر) «مشتق كلمات» ،(5295 ،یسامع)« يسازواژه ندیفرا»، (5290،يويگ

 ،يذاكر و 5297 ،)مشيري «اتباع»(، 5283 دورد،ي)فرش« یرفعليغ مركب يها اسم»

 شده مطرح ،(5283، به نقل از طباطبایی، 5760،یشك) «یربط يها بيترك» ،(5285

با بيان و اصطالحات مختلف توصيف  را این مفهوم فقط محققان ایرانی ،در واقع ؛است

 ي ساخت دواسمیهاسازه قواعد موجود در بين، به آنهااز  كی چيه ، امااندكرده

 .اندنپرداخته

 محدود پژوهش چند فارسی، زبان در دواسمی ساخت به مربوط جدید مطالعات در

 و مگلفا پژوهش :كرد اشاره موارد نیا به توانیمكه از آن جمله  است شده انجام

 و گلفام .است پرداخته ها ساخت نوع این به تیشناخ صرفِ دیدگاه از (3450) همكاران

 ،اندپرداخته تصویرگونگی موضوع به كه خود تحقيق در (5274) ايقمشه الدین محيی

نيز این ساخت را  هااز پژوهش تعدادي .اندداده قرار بررسی مورد را 5ها ختسا دوگان

مورد بررسی قرار  زبانو آموزش  و به منظور اهداف كاربرديتطبيقی  دیدگاه ازفقط 

ساخت  ،دیگر عبارت به ؛(3452 سامري، و زاده خطيب ؛5776 فرضی، جمله، از)  اندداده

حاكم بر  يها تیمحدودو  آن دربارۀارائه شده  هايمدل ،دواسمی، چارچوب نظري

 مورد فارسی زبان در كنونتا همبا  ها تیمحدودرقابت و تعامل این  ،آن يها سازهترتيب 

  .است نگرفته قرار پژوهش

 تحقيق نظری مبانی -1

توان  تصادفی را نمی ۀها در ساخت دواسمی معنادار است و هر جفت واژ بين سازه هرابط

، اصول و دواسمی هاي ساخت در نكات اساسیاز  یكی ساخت دواسمی تلقی كرد.

 كند.ها تبيين میا در این نوع ساختر هاقرار گرفتن سازه ترتيبكه  است قواعدي

 ترتيب كه كردند مطرح را اصول و قواعدي(، 5757) ملكيل دورۀقبل از  شناسانِ زبان

                                                 
1.reduplicative constructions 
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قرار  كه دادند شرح شناسانزبان. این دكر می  مشخص دواسمی هايساخت در را ها سازه

 ساختار و فتارگ ریتم معنا، همچون عواملی تابع دوم یا و اول جایگاه در ها سازه گرفتن

این  ،دارد اهميت خاص طور به دواسمی عبارات در آنچه (.3:3450)مولين،  است آوایی

 قرار زبانی يها محدودیت سري یك اساس بردر ساخت دواسمی  ها سازهاست كه 

دواسمی، مدلی توسط  يها ساختدر  هاسازه و عناصر ترتيبنحوۀ  زمينةدر  .دنگير می

( و سپس 5795قبل از آن ابتدا توسط كوپر و راس ) كه شد معرفی( 3450مولين )

 ها تیمحدودموسوم به مدل  مولين، مدل .بود ه( مطرح شد3446توسط بنور و لوي )

( در این مدل، اصول و 5795( و كوپر و راس )3446(، بنور و لوي )3450) مولين است.

 انگليسی میدواس يها ساختعناصر در  قرار گرفتنرا براي ترتيب  ییها تیمحدود

 يبرا «تیمحدود»از اصطالح  ( 3450) مولين و( 3446) اند. بنور و لوي مطرح كرده

الفبایی و  ،یواج ،يبسامد ،ی/كاربردشناختی، وزنییمعنا يها از مشخصه یاشاره به بعض

مؤثر هستند، استفاده  یها در ساخت دواسم سازه بيكه بر ترت گرید يها مشخصه

كه داراي ترتيب  ریناپذ برگشتدواسمی  يها ساختعمدتاً به  ها تیمحدوداین  .كنند یم

 پژوهش شوند.مربوط می ،عوض كرد توان یمنرا  ي آنهاها سازه بيترتو  ثابت هستند

 يها تیمحدوددر چارچوب مدل  زبان فارسی دواسمیِ يها ساخت یبررس به حاضر

 .دپردازمی با هم ها تیمحدودرقابت و تعامل این  و (3450مولين )

 ها تیمحدودمدل  معرفی

( در چهار گروه اصلی یعنی 3450مولين ) مدلمطرح شده در  يها تیمحدود

 يها تیمحدود، 3یوزنريغ-واجی يها تیمحدود ،5كاربردشناختی-معنایی يها تیمحدود

این چهار  .گيردمی قرار (5الفبایی ترتيب و 0بسامد ) دیگر يها تیمحدودو  2وزنی-واجی

 :به شرح زیر است ،شوندمحدودیت را شامل می 58كل  گروه اصلی كه در
 زیر است: يها تیمحدودریز كه شامل یكاربردشناخت/ییمعنا يها تیمحدود -5

از نظر ساختاري  اول سازۀاساس این محدودیت،  بر: 6يصور ينشاندار  تیمحدود-الف

 ينشاندار هوممف يبرازیر را  يارهايمع( 5774) ستاليبات. است دوم سازۀاز  ترنشانبی

                                                 
1.semantic- pragmatic constraints 

2. nonmetrical- phonological constraints 

3. metrical- phonological constraints 

4. word frequency 

5.alphabetic order 

6.formal markedness 
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 آنها عیتوز-3باشند، داشته يا گسترده و یكل يمعنا -5: دیبا نشان یب عناصر :شماردبرمی

 لحاظ از -0باشد،  شتريب دیبا هاآن يا مقولهریز يزهایتما تعداد -2 باشد، تر گسترده دیبا

 flowers and rosesمی ـدر ساخت دواس flowersواژۀ  .باشند تر ساده دیبا يساختار

 نشان است.یب

 دركی نظر از اول سازۀ محدودیت، این اساس بر: 5یدرك ينشاندار تیمحدود -ب

خاص  يها یژگیاز و یكه بعض نویسدمی( 5785) رتالریما. استاز سازۀ دوم  ترنشان بی

 ،«مفرد» ،«جاندار» هايویژگی ،مثال عنوان بههستند،  نشان یب و دركی ییاز لحاظ معنا

 هاياما ویژگی ،نشانبی ،«يعمود» ،«باال» ،«جلو» ،«ملموس» ،«مثبت» ،«راست»

 ،«نیيپا» ،«عقب» ،«یانتزاع» ،«یمنف» ،«چپ» ،«جمع» ،«جان یب» یعنی آنها معكوس

 تواند یم یآسان به را نشان یب عناصر ندهیگو كه كندذكر می او .هستند نشاندار ،«یافق»

 .كند درک

 جهان روابط به مولين يها تیمحدوددر مدل  قدرتمفهوم : 3قدرت تیمحدود -ج

 قرار اول گاهیجا در تر يقو سازۀعنصر و  ،تیمحدود نیا بر اساس. شود یم مربوط یواقع

 از جمله یسن يها ، جفت«husband and wife» جمله از یتيجنس يها جفت. رديگ یم

«mother and child»، جمله از فرمانبر و فرمانروا يها جفت «prince and pauper»، 

 قدرت محدودیت ةرمجموعیز در «man and beast» جمله از جان یب و جاندار يها جفت

 .دیآ یم فيضع عنصر از قبل يقو صرعن ،دواسمی يها ساخت نیا همة. در دگيرن یقرار م

 بر اساسكه  مفهومدو  اگر محدودیت، این اساس بر :2یرگونگیتصو یتوال تیمحدود -د

 بخواهند كنار هم قرار بگيرند، اند، رخ داده منطقی رابطةیا یك  یزمان یتوال كی

ظاهر  یدر ساخت دواسم یتوال و بيترت همان به مربوط به آنها نيز زبانیِ يها سازه

 .«spring and summer»مثل شوند،  می

 :است زیر يها تیمحدودریزاین محدودیت داراي  :یوزن-یواج يها تیمحدود-3
 ،دوم سازۀهجاهاي  تعدادكه  گویدمی حدودیتم این: 0هاهجا تعداد تیمحدود-الف

 .«warm and friendly»مثل است،  اول سازۀاز تعداد هجاهاي  تربيش

                                                 
1. perceptual markedness 

2.power 

3. iconicity 

4. number of syllables 
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 كیاز  شيب ،دواسمی ساختاساس این محدودیت،  بر: 5اُفت اجتناب از تیمحدود-ب

)كه داري  «part and parcel»مثل  ،ندارد 2يقو يهجاها نيدر ب یمتوال 3سبكِ يهجا

 است( cvcc-cvcccیی ساخت هجا

 دوم سازۀكه  گویدمی محدودیت این :0دوم سازۀ یانیپا ةيتك از اجتناب تیمحدود-ج

 .«time and energy»مثل  ،نيست یانیپا ةيتك يدارا
 است: ها تیمحدودریز نیا این محدودیت داراي :یروزنيغ یواج يها تیمحدود-2

 دوم سازۀدار در هجاي تكيه اكةو محدودیت، این اساس بر: 5واكه كشش تیمحدود -الف

 .«rank and file»مثل ، است اول سازۀاز  تركشيده

در  دارهجاي تكيه واكةكه  گویدمی محدودیت این :6واكه بودن نيپس تیمحدود -ب

 .«inner and outer» ، مثلاست اول سازۀ در دارهجاي تكيه واكةاز  تر نيپس ،دوم سازۀ

، دوم سازۀ دار درهجاي تكيه واكة محدودیت، این اساس رب :9واكه ارتفاع تیمحدود -ج

 .«horse and cart»مثل ، است اول سازۀ از ترافتاده

هاي  داراي همخوان دوم سازۀاساس این محدودیت،  بر: 8اول يها خوانهم تیمحدود -د

 .«ups and downs»مثل  ،بيشتري است ةاولي

در ساخت  دوم سازۀ محدودیت، نای بر اساس :7یانیپا يها همخوان تیمحدود -ه

 .«for and against» مثل ،رددا يتربيش یانیپا يها خوانمه ،یواسمد
كه  ايبسته يهجاهااساس این محدودیت،  بر :54دار هيتك يهجاباز بودن  تیمحدود -و

 .«profit and loss»مثل ، گيرندمیقرار  دوم سازۀ گاهیهستند، در جا یاصل تكيةداراي 

 تكيةسنگينی كه داراي  يهجاها اساس این محدودیت، بر :55هجا وزن تیمحدود -ز

 .«May and June»مثل  رند،يگمیقرار  دوم سازۀ گاهیدر جاهستند،  یاصل

                                                 
1. avoidance of lapse 

2. light syllable 

3. heavy syllable 

4. avoidance of ultimate stress 

5. vowel length 

6.vowel backness 

7. vowel height 

8.initial consonants 

9. final consonants 

10. syllable openness 

11. syllable weight 
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رساتر از  ،اول سازۀاول  واجكه  گویدمی محدودیت این: 5اولواج  ییرسا تیمحدود -ح

 .«here and there»مثل ، است دوم سازۀاول  واج
 ،دوم سازۀآخر در  واج ییرسا محدودیت، این اساس بر :3آخر واج ییرسا تیمحدود -ط

 .«well and truely»مثل  ،است اول سازۀدر واج آخر  ییرسااز  شتريب
 :ییالفبا بيترت و بسامد هايتیمحدود-0

بيشتري  قوعداراي بسامد و اول سازۀگوید كه این محدودیت می بسامد: تیمحدود -الف

 «.time and effort»مثل است،  مدو سازۀنسبت به 

 ییالفبا تيموقعها در ساخت دواسمی تابع  سازه بيترت: ییالفبا بيترت تیمحدود -ب

 «.back and forth»مثل حرف اول كلمه است، 

 پژوهش روش-1

 دورۀهمشهري و ایران در یك  هايروزنامه ،رمان فارسی 34 از پژوهش این يها داده

)موتور جستجوي  وب تحت پيكرۀنيز  و معاصر فارسی زبان لغت فرهنگ ،ساله یك

 آنها از زیادي تعداد كه آمد به دست ساخت 5759 فوق، پيكرۀ از .دآم  به دست گوگل(

 مجموعه ها در: بعضی از این ساختشدند گذاشته كنارهاي زیر دارا بودن ویژگی علت به

نه با حرف ربط  -« یا»رف ربط تعدادي از آنها با ح گرفتند،قرار می «اتباع» یا «تكرار»

( نيز لحاظ false positive) هاي دواسمی كاذب به هم متصل شده بودند، ساخت -« و»

، یك «تنها شدم من»و « تومریم آمد دنبال »در جمله « تو و من»ساخت )نشدند 

هاي آن به دو جمله مختلف تعلق دارد(. در  ساخت دواسمی كاذب است، چون سازه

كه در پيكرۀ فوق داراي بسامد وقوع بيشتري  ریناپذ برگشت دواسمی تساخ 520 نهایت

بر  ناپذیربرگشت دواسمی يها ساخت انجام این پژوهش، براي آمد. به دستبودند، 

 سپس قرار گرفتند. ليوتحل هیتجزمورد هاي آن و محدودیت( 3450اساس مدل مولين )

بندي دستی استفاده شد.  روش رتبه بندي آنها از ها و رتبه براي تحليل تعامل محدودیت

هاي مختلف براي  توانایی محدودیت ها است؛ این روش مبتنی بر تالقی محدودیت»

 ،در ادامه(. 93: 3450)مولين، « اسمیهاي دو بروندادهاي متفاوت در ساخت ینيب شيپ

 .شودیم ارائه هاداده ليوتحل هیتجز جینتا

 

                                                 
1. initial sonority 

2. final sonority 
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 هاداده ليوتحل هیتجز-1

 مدل اساس بر ریناپذ برگشت یدواسم ساخت 520 پژوهش یعنی این يهاداده

 بر اساس ها داده تحليل ۀشيو. قرار گرفت ليتحل مورد (3450) نيولم يها تیمحدود

 به شرح زیر است: ها تیمحدودمدل 

این گونه تحليل  ها تیمحدود، در چارچوب مدل «نشو و نما»دواسمی  ساخت

، بيشتر از تعداد هجاهاي دوم سازۀهجاهاي  دادتع -5 ،: در این ساخت دواسمیشود می

 سازۀ آخرِ واجرسایی  -3 ،(است شده رعایت هجاها تعداد تیمحدود)است  اول سازۀ

 ییرسا تیمحدود)/ است  vیعنی / اول سازۀآخر  واج/، بيشتر از رسایی ɑیعنی / دوم

 واكة كشش زا بيشتر ،/ɑیعنی / دوم سازۀ دار درهجاي تكيه ةكشش واك -2 ،(آخر واج

 سازۀ در دارهجاي تكيه واكة واكة -0 ،كشش واكه( تیاست )محدود / aیعنی/ اول سازۀ

 بودن نيپس تیمحدود) است /aیعنی / اول سازۀ یاصل واكة از تر نيپس ،/ɑیعنی / دوم

را تبيين « نشو و نما»در اینجا چهار محدودیت توانسته است ساخت دواسمی  ،(واكه

 این است توانسته محدودیتچهار  مولين، هاي تیمحدود، از بين به عبارت دیگر كند.

         ،«گاهيبگاه و »ساخت دواسمی  در .كند تبيين را فارسی زبان دواسمی ساخت

 تعداد تیمحدوداست ) اول سازۀ، بيشتر از تعداد هجاهاي دوم سازۀهجاهاي  تعداد -5

  تی)محدود است دهش تقمش اول سازۀاز  دوم سازۀ -3 ،(است شده رعایت هجاها

 است منفی دوم، سازۀمثبت و  اول، سازۀ -2 ،رعایت شده است( يصور ينشاندار

از  ،«گاهيبگاه و »دواسمی  ساختپس  ،رعایت شده است( معنایی ينشاندار  تی)محدود

 ساخت در .را رعایت كرده است محدودیت سهمختلف مولين،  هاي تیمحدودبين 

 ،آیدمی «مبتدا» ابتدا خارج جهان هايواقعيت اساس بر -5 ،«مبتدا و خبر» دواسمی

 سازۀاول  واجرسایی  -3،كندو این به محدودیت تصویرگونگی اشاره می« خبر»سپس 

 ییرسا تیمحدود) است /χ یعنی/ دوم سازۀاول  واج/، بيشتر از رسایی  mیعنی / اول

كه  است اول سازۀبيشتر از /، rیعنی / دوم سازۀپایانی  هايتعداد همخوان -2 ،(اول واج

هجاي پایانی  -0، (یانیپا يها همخوان تی)محدود به واكه ختم شده است، نه همخوان

مبتدا »دواسمی  ساختپس  ،باز بودن هجا( تیداراي هجاي باز است )محدود اول سازۀ

 .را رعایت كرده است محدودیت چهارمختلف مولين،  هاي تیمحدود، از بين «و خبر

 واكة از ترافتاده ،/aیعنی / دوم سازۀ ةواك -5 ،«گيج و منگ»اسمی ساخت دو در

 سازۀپایانی  هايتعداد همخوان -3 ،(واكه ارتفاع تی)محدود است/ iیعنی / اول سازۀ



 0311/030، بهار و تابستان 0 ۀ، شمار01سال  ،یزبان هایپژوهش

 ،(یانیپا يها همخوان تیمحدود) است، / dʒ/  یعنی اول سازۀ/، بيشتر از nɡیعنی / دوم

 تیاست )محدود« نگم»یعنی  دوم سازۀ بيشتر از« گيج»یعنی  اول سازۀبسامد  -2

ی زبان فارسی را رعایت ترتيب الفبای ،میـاخت دواسـدر این س ها سازه -0 بسامد(،

 .كند تبيين را دواسمی ساخت این است توانسته محدودیتچهار پس  اند.كرده

از قدرت بيشتري  «پسر»نسبت به  ،«پدر» -5،«پدر و پسر»ساخت دواسمی  در

 محدودیت یكپس ، (قدرت تیمحدودآمده است ) اول سازۀو در جایگاه برخوردار است 

 .كند تبيين را دواسمی ساخت این است توانسته

 منفی ،دوم سازۀمثبت و  ،اول سازۀ -5، «هستی و نيستی»ساخت دواسمی  در

/، بيشتر از hیعنی / اول سازۀاول  واجرسایی  -3 (،يصور ينشاندار  تیمحدود) است

 سازۀبسامد  -2، اول( واج ییرسا تیمحدود)است  /nیعنی / دوم سازۀاول  واجرسایی 

بسامد(، پس  تیاست )محدود« نيستی»یعنی  دوم سازۀبيشتر از « هستی»یعنی  اول

 .كند تبيين را دواسمی ساخت این است توانسته محدودیتسه 

ها را سازه تواند ترتيبیك یا چند محدودیت میدهد كه هاي فوق نشان میتحليل داده

 هاي دواسمی زبان فارسی تبيين كنند.در ساخت
 (2101) مولين های تیمحدودناپذیر بر اساس مدل دواسمی برگشت های ساخت: نتایج تحليل 0 جدول

 محدودیت رعایت
 )درصد(

 محدودیت رعایت
 )عدد(

 اصلی محدودیت محدودیتریز

 كاربردشناختی-معنایی كل آمار 565 24
  صوري نشانداري تمحدودی 95 2/52

  دركی نشانداري محدودیت 535 6/33
  توالی تصویرگونگی اصل 06 6/8

  قدرت محدودیت 2 2/52

 وزنی-واجی محدودیت كل آمار 393 7/54

  هجاها تعداد محدودیت 393 7/54

 غيروزنی-واجی محدودیت كل آمار 005 5/83
  كشش واكه تیمحدود 559 0/37

  بودن واكه نيپس تیمحدود 562 5/24

  ارتفاع واكه تیمحدود 506 2/39

  یانیپا يها خوان هم تیمحدود 07 5/7
  اول واج ییرسا تیمحدود 527 36

  آخر واج ییرسا تیمحدود 333 5/05
  هجا بودن باز محدودیت 35 6/0

 دیگر موارد   

  بسامد 254 7/68

  الفبایی اصل 599 5/22

بر روي  محدودیت 58د دفعاتی كه تك تك این آماري، تعدا بنديجمع براي
آماري حاصل از  نتایج. شد محاسبه بودند، شده رعایت پژوهش این دواسمی هايساخت
الزم  5دربارۀ جدول  آمده است. 5در جدول  ریناپذبرگشت یدواسم يها ساختتحليل 
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 ساخت 565)كاربردشناختی-مربوط به محدودیت معنایی كل آماربه ذكر است كه 
كاربردشناختی قادر به -است كه محدودیت معنایی هایی دادهمعناي كل  بهدواسمی( 

به  آن هاي تیریزمحدودمجموعه عددهاي  كردن جمعتوجيه آنهاست. این آمار الزاماً با 
دواسمی( هستند كه چندین  هاي ساخت) ها دادهچون بعضی از  آید،نمی دست

مال و » دواسمی ساخت مثالً. كنده میآنها را توجي زمان همبه طور  محدودیت ریز
( و هم با اول سازۀمشتق از  دوم سازۀ) صوري نشانداري محدودیت با هم ،«اموال

 مورد در. است توجيه قابل( سازۀ مفرد قبل از سازۀ جمع)محدودیت نشانداري دركی 
 جینتا مربوط به محدودیت واجی/غيروزنی نيز وضعيت این گونه است. 005 كلِ آمار
 نشان( 3450اساس مدل مولين ) بر ناپذیربرگشتدواسمی  يها ساخت ليوتحل هیزتج
 تی)محدود آن يها رمجموعهیو ز ی/كاربردشناختییمعنا يها تیمحدود كه دهدمی

 تیمحدود -یرگونگیتصو یتوال تیمحدود-یدرك ينشاندار تیمحدود-يصور ينشاندار
اما در  ،شودمی رعایت ین فارسزبا در یهمگ یبسامد و اصل الفبای تیقدرت(، محدود

در زبان  توان یرا م هاهجا تعداد تیفقط محدود ی/وزنیواج يها تیمجموعه محدود
 یدر زبان فارس ،سازه یانیپا ةيتك تیو محدود فتاُ تیمحدود و كرد اعمال یفارس

هاي  تابع تكيه هجاها و آرایش صرفاً، چون این دو محدودیت مذكور شودنمی رعایت
هاي مولين هم در چارچوب همين زبان  اي هستند؛ زبان انگليسی كه داده يهمختلف تك

اي است، اما زبان فارسی از نظر جایگاه تكيه  هاي گوناگون تكيه است، داراي آرایش
هاي فارسی را روي آخرین هجا  واژه ةمعموالً تكي»است؛  ینيب شيپتقریباً ثابت و قابل 

اي واژگانی مقوله اسم )به معنی اعم( با استثنائاتی دانند. این موضوع در مورد واحده می
 مجموعه در گر،یدطرف  از (.39:5297)وحيدیان كاميار، « ، درست استریپذ هيتوج

 تیمحدود(، 3450) نيمول توسط شده مطرح یِروزنيغ-یواج يها تیمحدود
زیرا  ،دنشونمی رعایت یفارس زبان درنيز  هجا وزن تیمحدود و اول يها همخوان

هجا فقط یك  ۀ؛ یعنی در آغازاست CVCCاخت هجایی زبان فارسی به صورت س
بيشتر در مورد آن   هاي اولية خوان تواند ظاهر شود، پس محدودیت هم همخوان می

هاي مختلف  مصداق ندارد، از طرف دیگر، بحث سنگين بودن هجا كه تابع آرایش
نتایج و آمار كل مربوط به ، 5 جدول .ستيناي است، نيز در زبان فارسی مطرح  تكيه

دهد و تحليل نشان می -و نه به طور مستقل-هاي مولين را به صورت با هم محدودیت
بازگو هاي مولين همة محدودیت بر اساسهاي دواسمی زبان فارسی را كل ساخت

، چندین هاي دواسمی زبان فارسید. بر اساس این جدول، بسياري از ساختكن می
 كنند.میرعایت  زمان هم محدودیت را به طور
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 ها ناپذیر بر اساس تك تك محدودیتهای دواسمی برگشت : تحليل ساخت2جدول 
رعایت محدودیت  رعایت محدودیت )درصد(

 )عدد(
 محدودیت اصلی محدودیتریز

 كاربردشناختی-معنایی آمار كل 55 9/56

  محدودیت نشانداري صوري 4 4

  محدودیت نشانداري دركی 9 8/9

  اصل توالی تصویرگونگی 9 8/9

  محدودیت قدرت 5 5/5

 وزنی-محدودیت واجی آمار كل 36 7/38

  محدودیت تعداد هجاها 36 7/38

 غيروزنی-محدودیت واجی آمار كل 07 0/50

  محدودیت كشش واكه 2 2/2

  محدودیت پسين بودن واكه 6 9/6

  محدودیت ارتفاع واكه 55 2/53

  هاي پایانی وانخ محدودیت هم 2 2/2

  اول واجمحدودیت رسایی  59 7/58

  آخر واجمحدودیت رسایی  7 54

  محدودیت باز بودن هجا 4 4

 جمع  74 544

در  ها تیمحدودبراي افزایش اعتبار نتایج و تعيين ميزان قدرت و نقش مستقل 
ا یك هاي دواسمی( كه فقط بهایی )ساختهاي دواسمی، آمار دادهسازي ساختمرتب

آمده است. در  3جدول  محدودیت قابل تبيين بودند، نيز محاسبه شد كه نتایج آن در
هاي بسامد و ترتيب الفبایی به كنار گذاشته شدند، چون دوم، محدودیت محاسبهاین 

محدودیت »( و 76:3450مولين، )« بسامد به تنهایی یك محدودیت مستقل است»
(. از طرف 74: 3453)مولين، « ل توجيه نيستترتيب الفبایی نيز از لحاظ نظري قاب

كنند، نه از بنور و لوي نيز از احتمال رعایت محدودیت ترتيب الفبایی صحبت می دیگر،
از آنجایی كه بخش عمدۀ »ساخت دواسمی؛  يها سازهنقش قطعی آنها در تعيين ترتيب 

ها در ساخت  ازهآمده بود، احتمال دارد كه ترتيب س به دستپيكرۀ ما از منابع مكتوب 
هایی (. مثال34:3446)بنور و لوي، « دواسمی تابع موقعيت الفبایی حرف اول كلمه باشد

 back and forth به عنوان مثالكنند، هم كه آنها براي تأیيد این محدودیت ذكر می
 هاي معنایی نيز هستند. همگی تحت حاكميت یكی از محدودیت
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 هادودیت: تعامل و ارتباط دوسویه مح3جدول 

دهد. در ها را نشان میمحدودیت یوقوع همتعامل و و ارقام مربوط به ، آمار 2جدول 
ها را  این محدودیت» اند، چونمحاسبه نشده غيروزنی-واجیهاي  ، محدودیتاین جدول

الگوهاي صریح و شفافی براي برطرف كردن  ، زیراتوان به طور وضوح مرتب كرد نمی
وان ت را می از آنها و عموماً سه یا چند محدودیتها ندارند  تضاد و یا همپوشی محدودیت

محدودیت . (76:3450مولين، ) «اسمی مشاهده كرددر یك ساخت دو زمان همبه طور 
دو  (.74: 3453لين، ترتيب الفبایی نيز به علت عدم قابليت توجيه نظري، لحاظ نشد )مو

اند، محدودیت تعداد هجاها و محدودیتی كه در این جدول، معيار مقایسه قرار گرفته
دیگر  يها تیمحدودباالتر از  ،بسامد بودند، چون آمار وقوع این دو محدودیت محدودیت

 هجاها تعداد محدودیتقدرت و  محدودیتاي كه به ارتباط هنخا ،2در جدول  است.
را قدرت  محدودیتكه  هاي دواسمیدر ساخت، چون ود، خالی مانده استشمربوط می

 .یكسان بود شاندر هر دو سازه هجاها تعداد، دادند یمنشان 

 نتيجه و بحث-1
به بحث گذاشته  ،حاضر پژوهش هايیافته ها،داده ليوتحل هیتجز بر اساساین بخش،  در

 .شودمی

، بر كه داراي ترتيب ثابت هستند یارسزبان ف ناپذیرِیِ برگشتدواسمي هاساخت

تحليل شدند و نتایج نشان داد كه  (3450) نيمول يهاتیمحدود اساس مدل

رعایت  زمان همبه طور  یا چند محدودیت رایك  ،ناپذیربرگشت یِدواسم هاي ختسا

ها را در تواند ترتيب سازهكنند، به عبارت دیگر، یك یا چند محدودیت میمی

هاي دواسمی سمی زبان فارسی تبيين كنند. به عالوه، در تحليل ساختهاي دوا ساخت

 در زبان فارسی تیمحدود 50، نيمولمطرح شده توسط  تیمحدود 58از زبان فارسی، 

 است قادر مدلاین  ،ریناپذ برگشت یساخت دواسم 520 كل نياز بشود. مشاهده می

ارتباط با 
بسامد  محدودیت

 )درصد(

ارتباط با 
 محدودیت

 بسامد )عدد(

ارتباط با 
 تعداد محدودیت

 )درصد(هجاها 

 محدودیتارتباط با 
 )عدد( هجاها تعداد

تعداد 
 كل

 

 بسامد محدودیت 254 584 58  
 محدودیت 06 55 7/32 34 5/02

 تصویرگونگی

 قدرت محدودیت 2   3 6/66

نشانداري  محدودیت 95 52 6/90 60 5/74
 صوري

نشانداري  محدودیت 535 55 5/03 98 0/60
 دركی
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ساخت  55 اما كند، هيتوجدرصد( را  2/79) یساخت دواسم 534 موجود در بيترت

 نبود. نييقابل تب نيمدل مول بر اساسفوق  ۀكريدرصد( در پ 9/3) یدواسم

ها و رقابت آنها با یكدیگر براي تعيين ترتيب این محدودیت بنديرتبه زمينة در
ها نتایج جدولبه ، بندي آنهاهاي دواسمی زبان فارسی و نيز اولویتعناصر در ساخت

 كنيم:مراجعه می

آمار و  بر اساسها  محدودیت بنديرتبه ناپذیر،هاي دواسمی برگشتورد ساختدر م

 به شرح زیر است: ،5ارقام جدول 

 :5بندي رتبه
 >محدودیت بسامد  >وزنی -محدودیت واجی >محدودیت الفبایی  > كاربردشناختی-معناییمحدودیت 

 غيروزنی -محدودیت واجی

ها را به طور مستقل كه رتبة محدودیت 3ل ها بر اساس آمار جدوبندي محدودیترتبه

 دهد، به شرح زیر است:نشان می

 :3بندي رتبه
 غيروزنی-محدودیت واجی >وزنی  -محدودیت واجی >كاربردشناختی -محدودیت معنایی

ودیت           محدبندي فوق یك همسویی وجود دارد: در هر دو، بين دو رتبه

ند، از هاي دواسمی را تبيين ك تعداد از ساختغيروزنی توانسته است بيشترین -واجی

 است.كرده  نييتب/كاربردشناختی، كمترین تعداد را سوي دیگر، محدودیت معنایی

 ة، یافت3و  5هاي بنديرتبهدر  غيروزنی-واجیاول محدودیت  ةرتب در ارتباط با

جی هاي وا د، محدودیتنتيجه گرفتن است كه حاضر همسو با پژوهش پينكر و بردسانگ

شناسان بخواهند الگوهاي يست كه زبانن مفهومیشناسی واقعی است و صرفاً از نظر روان

، اما با پژوهش مولين (546:5797سازي را با آن توجيه كنند )پينكر و بردسانگ، مرتب

در پژوهش در رتبة آخر قرار دارد، ناهمسو است.  غيروزنی-محدودیت واجی ( كه3450)

غيروزنی در -واجی/ كاربردشناختی در رتبة اول و محدودیت مولين، محدودیت معنایی

 (.76:3450مولين رار دارد )رتبة آخر ق

محدودیت بسامد اگرچه در رتبة اول قرار نگرفته است، اما درصد باالیی را به خود 

حاضر  ة، یافت5 بنديرتبهدر  این اصلنسبتاً باالي  ةدر ارتباط با رتباختصاص داده است. 

فنك ) اهميت زیادي براي اصل بسامد قائل است ( است كه5787فنك اوزلون )همسو با 

نيز ( 3445هاي رایت و همكاران )پژوهش ة( و در ضمن با یافت526:5787اوزلون، 

اول(  ۀهاي پربسامد و كوتاه ترجيحاً در جایگاه الف )ساز گویند، اسمسازگار است كه می
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ساخت دواسمی نسبت به محدودیت  57هم فقط ( 3446بنور و لوي )  ۀآیند. در پيكر می

 تفاوت بود. بسامد بی

، یافتة 3و  5 بنديبا توجه به رتبة پایين محدودیت معنایی/كاربردشناختی در رتبه

گویند كه در بحث مربوط ( ناهمسو است. آنها می5795حاضر با پژوهش كوپر و راس )

اجی غالب است )كوپر و راس، ها، عوامل معنایی بر عوامل و به قاعده تركيب سازه

( كه 5772دونالد و همكاران )هاي مك(. به همين صورت با پژوهش80:5795

محدودیت معنایی )جانداري( را باالتر از محدودیت وزنی )شمارش تعداد هجاها( قرار 

(، رایت و هی 5779مولر ) يها پژوهشدر ضمن، یافتة حاضر با  ، ناسازگار است.دادند

( نيز ناهمسو است، بدین صورت كه 3440( و لوت و سدي )3446و لوي ) (، بنور3443)

هاي وزنی و  هاي معنایی را باالتر از محدودیت محدودیت در پژوهش خود،( 5779مولر )

رایت و هی  رار داد؛هاي واجی دیگر ق هاي وزنی را نيز باالتر از محدودیت محدودیت

ساساً یك عامل معنایی است( را در ها، جنسيت )كه ا سازي سازهمرتب در( 3443)

فقط دو نمونه از  ،(3446بنور و لوي )در تحقيق  ؛شناسی قرار دادنداولویتی باالتر از واج

 ؛ وها مؤید این محدودیت بودندایی ناسازگار بودند و بقيه دادهبا محدودیت معن ها داده

هاي وزنی قرار  یتهاي معنایی را باالتر از محدود محدودیت نيز( 3440لوت و سدي )

 دادند.

هاي ها با یكدیگر و نقش آنها در ساختتعامل و همبستگی این محدودیت زمينة در
دهد كه بين محدودیت بسامد و نشان می 2نتایج جدول ، دواسمی زبان فارسی

محدودیت تعداد هجاها یك رابطة معنادار وجود دارد، یعنی یك سازگاري بين این دو 

، بدین صورت كه كم بودن طول سازه همسو با افزایش بسامد آن محدودیت وجود دارد

آن، كلمات  بر اساسف است كه و در واقع بازتاب قانون زیهمسو  ،سازه است. این یافته

 (.28: 5726تر، پربسامدتر هستند ) كوتاه

نيز یك ارتباط بين محدودیت قدرت و محدودیت بسامد ، 2نتایج جدول  بر اساس

هاي دواسمی كه محدودیت درصد از ساخت 6/66رد، بدین صورت كه معنادار وجود دا

 پس ، محدودیت بسامد نيز در مورد آنها قابل اعمال است.كردند یمقدرت را رعایت 
 پرقدرت از بسامد باالتري برخوردار است. ۀگفت كه ساز توان می

حدودیت محدودیت نشانداري صوري نيز ارتباط معناداري با م 2نتایج جدول  بر اساس

هاي درصد از ساخت 5/74 بسامد و محدودیت تعداد هجاها دارد، بدین صورت كه



 0311/031، بهار و تابستان 0 ۀ، شمار01سال  ،یزبان هایپژوهش

، محدودیت بسامد نيز در كردند میدواسمی كه محدودیت نشانداري صوري را رعایت 

هاي دواسمی كه محدودیت درصد از ساخت 6/90مورد آنها قابل اعمال است و 

تعداد هجاها نيز در مورد آنها قابل ، محدودیت كردند مینشانداري صوري را رعایت 

نشان )از لحاظ صوري( داراي طول هاي بیسازه گفت كه توان میاعمال است. پس 

و بسامد آنها نيز  ، چون ارتباط مستقيمی با محدودیت تعداد هجاها دارندكمتري هستند

 بيشتر است.

اما  ،نداردمحدودیت نشانداري دركی با محدودیت تعداد هجاها، ارتباط معناداري 

شود و یتر درک ماي كه راحتارتباط آن با محدودیت بسامد معنادار است، یعنی سازه

آید، از بسامد باالتري برخوردار است، اما الزاماً در جایگاه نخست ساخت دواسمی می

( است كه 3446) داراي طول هجاي كمتري نيست و این همسو با یافتة بنور و لوي

هایی كه نشانداري دركی مستقيماً باهم ارتباط دارند، چون عبارتبسامد و »نویسد، می

بنور و ) «كنند، در پيكره از بسامد وقوع باالیی برخوردارنددركی اشاره میهاي  مقوله به

 (.38:3446لوي، 

در مورد محدودیت تصویرگونگی نيز ارتباط معناداري بين این محدودیت و محدودیت 

 مد وجود ندارد.تعداد هجاها و محدودیت بسا
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