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زبانان در  ياي بودن قضاوت فارس ريزي و انجام آزمايشي مناسب مقوله اين مقاله سعي دارد با طرح
هاي واجي را مورد آزمون قرار دهد و سپس نتايج حاصل از آزمون را با  ساختي پديده مورد خوش

بسياري از مواقع گويشوران در قضاوت خود در مورد . ابزار آمار توصيفي و استنباطي تحليل نمايد
... و  بد هاي زباني از عناويني همچون كمي خوب، كمي بد، نه خوب و نه ساختي پديده خوش

كنش   آنها را ناشي از عواملها گونه قضاوت شناسان زايشي در برخورد با اين زبان. كنند استفاده مي
كنند و  بندي مي اخت تقسيمساخت و بدس  خوشةهاي زباني را به دو طبق آنها داده. دانند زباني مي
كنند تا تنها  بندي مي رتاي صو گونه رو اصول و قواعد زباني را در چهارچوب نظام خود به از اين
شناسان با  اين در حالي است كه برخي ديگر از زبان. ساخت را توليد نمايد هاي خوش داد برون

را در   نظير كمي خوب و كمي بد،ي مدرجها دارند كه قضاوت تكيه بر شواهد تجربي عنوان مي
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، به اعتقاد آنها، ها ضاوتتوان ناشي از عوامل كنش زباني دانست بلكه اين ق بسياري از مواقع نمي
شناسان در  الي كه زبانؤحال س. اي و مدرج است يد آن است كه دانش زباني اهل زبان غيرمقولهؤم

اي كه بتواند  توان ابزار نظري الزم را براي طراحي انگاره پي پاسخ به آن هستند آن است كه آيا مي
  ؟هاي مدرج توليد كند فراهم آورد داد برون
تيره و با طراحي آزمايشي مناسب نشان / l/روشن و / l/ا مطالعه بر روي  ب١بروس هيز  
كار   به[ł]  و [l]هايي كه در آنها ساختي زنجيره زبانان در مورد خوش دهد كه قضاوت انگليسي مي

  .اي است رفته غيرمقوله
دهد كه مدرج بودن قضاوت  نتايج حاصل از مطالعات آماري در تحقيق وي نشان مي  
ساختي اين پديده واجي ناشي از مالحظات ساختاري و  زبان در مورد خوش ن انگليسيگويشورا

دادهاي مدرج  وي معتقد است كه دستور بهينگي با اندك تغييراتي قادر است برون. دستوري است
  . زبان را توليد كند

اي بودن قضاوت گويشوران در مورد  ه است فرضيه مقولهشددر اين مقاله سعي   
. گيردكار رفته مورد آزمون قرار  به/ ə/هاي متفاوت واج  هايي كه در آنها گونه  زنجيرهساختي خوش
زبانان در    دهد كه قضاوت فارسي نشان مي تحقيق حاضر هاي حاصل از مطالعات آماري در يافته

 مابه اعتقاد . كار رفته مدرج است به/ /əهاي گونه يي كه در آنها واجها ساختي صورت مورد خوش
اي و  زبانان در مورد اين پديده واجي غيرمقوله ن امر نشانگر آن است كه دانش واجي فارسياي

   .مدرج است
  

  شناسي  روش

  :دنكن پيروي مي  واجي مطرح شده در تحقيق خود از مراحل زيرة براي آزمون فرضيگاننگارند
  ؛ واجيةانتخاب فرضي: الف
  ؛قطراحي آزمايشي مناسب براي آزمون فرضيه تحقي: ب
  



 

  

  شناسي ايران هاي ايراني و زبان زبان284

   واجيةفرضي

ساختي كلماتي كه  زبانان در مورد خوش  واجي تحقيق عبارت است از آنكه قضاوت فارسيةفرضي
زبانان  دارد كه فارسي اين فرضيه بيان مي. اي است كار رفته مقوله به/ ə/هاي  در آنها واج گونه

قضاوت  در اگركنند و  بندي مي ساخت و بدساخت تقسيم  خوشقةكلمات مورد نظر را به دو طب
 اين امر ناشي از عوامل ،كنند ستفاده ميا... و خود از عناويني همچون كمي خوب يا كمي بد 

ساختي و  خوش در پژوهش حاضر هدف آن است كه با بررسي توزيع مقادير. كنش زباني است
  .  مورد نظر را بيازمايدة فرضي،ها  ميانگينةمقايس

  

  طرح آزمايش 

 آماري توضيح داده ة يك صفت در جامعةگيري براي مطالع ونهدر طرح آزمايش، روش نم
ان در مورد كلماتي كه در آنها نزبا اي بودن قضاوت فارسي در اين تحقيق مقوله. شود مي
طرح آزمايش .  آماري در نظر گرفته شده استةعنوان صفت جامع كار رفته به به/ /əهاي گونه واج
.  آماري تعميم دادةهاي تحقيق را پس از آزمون فرضيه به جامع اي باشد كه بتوان يافته گونه بايد به

  : واجي مطرح شده مراحل زير را انجام داده استةنگارنده براي آزمون فرضي
 [Ø]و  [:]، [.]، [ə] آزمايش انجام شده، چهارگونه در: ها و گويشوران  انتخاب داده-الف  
 ة بست كامل در ناحيةدهند  نشان[ə]. رفتندمورد مطالعه قرار گ/ ə/هاي واج  گونه عنوان واج به

 ماقبل ة نشانگرحذف بست چاكنايي و كشش واك[:] خفيف بست چاكنايي، ة گون [.]چاكناي،
ي آغاز واژه، ها اهگهمچنين براي هر يك از جاي.  حذف بست چاكنايي استةدهند  نشان [Ø]و

 هجا بعد از ةاز واكه و پايان  بعد هجاةآغاز هجا بعد از همخوان، ميان واژه بين دو واكه، پايان
 در »ارتش« و »عمل « اين كلمات عبارتند از٢.طور تصادفي انتخاب گرديد همخوان دو كلمه به
 در »دايم« و »شاعر« در جايگاه آغاز هجا بعد از همخوان، »مشعل « و»صنعت«جايگاه آغاز واژه، 
.  هجا بعد از همخوانة در پايان»شمع«و  ، هجا بعد از واكهة در موضع پايان»معده«ميان دو واكه، 
لمات منتخب وارد نمود و سپس  ك آوايي تماميةشده را در زنجير  هاي تعيين گونه نگارنده واج

  . بط نمودض ٢٠٠٠اديت   افزار كول كلمات را در قالب يك جمله توليد كرده و توسط نرم
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 ها آزمودني.  انتخاب شدندي آزمايشها عنوان آزمودني  سال به٤٠ تا ٢٠ گويشور بين ٣٧  
به هريك از . شناسي برخوردار نبودند كدام از دانش زبان همگي تحصيالت دانشگاهي داشته و هيچ

در اين پرسشنامه جدولي وجود داشت كه ستون اول مختص . گويشوران يك پرسشنامه داده شد
 درجات عبارتند اين. داد ساختي را نشان مي كلمات بود و هفت ستون بعد درجات مختلف خوش

در اين تحقيق .  بد خوب، كمي خوب، خوب، نه خوب و نه بد، كمي بد، بد و كامالًاز كامالً
هايي از يك  ترتيب با رتبه ساختي مزبور را به نگارنده براي انجام محاسبات آماري درجات خوش

هاي اين  سطر بود كه در هر يك از سطر٤٠اين جدول همچنين شامل . تا هفت نمايش داده است
اي خاص توليد شده بودند و  گونه جدول صورت كدگذاري شده كلماتي وجود داشت كه با واج

 خواسته شد كه ها سپس از آزمودني. كردند ساختي آنها قضاوت مي د خوشر بايد در موها آزمودني
ساختي كلمات مورد  شود گوش دهند و ميزان خوش به عبارات و جمالتي كه براي آنها پخش مي

  . ر را با عالمت ضربدر مشخص كنندنظ
انتخاب پارامتر زباني، طرح آزمون : تحليل آماري شامل سه مرحله است:  تحليل آماري-ب  

   .گيري آماري و نتيجه
  :  انتخاب پارامتر زباني-مرحله اول
ساختي كلماتي كه در  اي بودن قضاوت گويشوران را در مورد خوش نگارنده فرضيه مقوله  
ساختي مورد  كار رفته از رهگذر بررسي آماري توزيع مقادير پارامتر خوش به/ ə/هاي  نهگو آنها واج

دست آمده  هي بها استنباطي در مورد اختالف بين ميانگين آزمون قرار داد تا بتواند با استفاده از آمار
  .كند قضاوت
  :  طرح آزمون آماري- دومةمرحل

  :طرح آزمون آماري خود شامل مراحل زير است
اي بودن   مقولهةدر بررسي فرضي . مخالف آماري و فرض صفر و فرضةف جامعيتعر -١  

براي تمامي / ə /يها گونه  آماري واجةجامع : آماري وجود داردةقضاوت گويشوران يك جامع
  .زبانان كلمات مربوطه و براي تمامي فارسي
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بندي  ايگاه واجي طبقهگونه و ج  آماري موجود در اين تحقيق نسبت به دو متغير واجةجامع  
. پنج عدد است) جايگاه واجي(چهار و متغير دوم ) گونه واج(تعداد سطوح متغير اول . شده است

به اين ترتيب از . دهيم  نمايش ميc و براي متغير دوم با rتعداد سطوح را براي متغير اول با 
تعداد . شود اصل مي جامعه حr×cبندي نسبت به آنها انجام شده  تركيب دو متغيري كه طبقه
 در [Ø] و [:] ،[.]، [ə]هاي  گونه هاي آماري واج  يعني جامعه، آماريةمشاهدات براي هشت جامع

تعداد .  است٣٧برابر با   هجا بعد از همخوانة هجا بعد از واكه و پايانةهاي واجي پايان جايگاه
مچنين فرض بر اين است ه. است ٧٤ ديگر يكسان بوده و برابر با ةمشاهدات براي دوازده جامع

يكسان  هاي آماري در هر يك از جامعه) ساختي خوش واريانس مقادير پارامتر(كه واريانس صفت 
  . ها نرمال است  اين جامعهةكلي بوده و توزيع صفت در

ي مخالف آنها را ها  واجي مورد نظر سه فرض صفر مطرح و فرضةحال در بررسي فرضي  
  .نيمك براي آزمون آماري تعريف مي

تر ميانگين مقادير  عبارت روشن به. اول يكسان است سطوح در متغير اثر:  فرض صفر-١  
هاي مربوطه و براي تمامي   در تمامي واژه[Ø] و [:]، [.]، [ə]گونه  ساختي چهار واج خوش

  . گويشوران يكسان است
 نشان دهيم µi (i =1, … , 4)ها را با  گونه ساختي براي تمامي واج خوش ميانگين مقادير اگر  
براي هر يك از  اين پارامتر صورت فرض صفر مربوطه عبارت است از آنكه ميانگين مقادير در آن
  .است ها با هم برابر گونه واج
H1 :داري دارد  معني با سايرين اختالِفها حداقل يكي از ميانگين .µ4. = .µ3 = µ2. = = µ1. HØ  

عبارت  به. با يكديگر برابر است) ايگاه واجيج(دوم  سطوح در متغير اثر:  فرض صفر-٢  
اگر ميانگين . است ي واجي با يكديگر برابرها ساختي در تمامي جايگاه ديگر ميانگين مقادير خوش

 نمايش دهيم در آن µ. j (j=1, … , 5)هاي واجي را با   جايگاهةساختي براي كلي مقادير خوش
 يك از پنج هر در آنكه ميانگين اين مقاديرصورت فرض صفر مطرح در اين زمينه عبارتست از 

  .است جايگاه واجي با يكديگر برابر
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H1  :داري دارد  با سايرين اختالف معنيها حداقل يكي از ميانگين .µ . 5=µ . 4=µ . 3= µ . 2 =: µ . 1 
HØ  
عبارت ديگر ميانگين  به. دار نيست اثر تعاملي دو متغير در يكديگر معني: فرض صفر -٣  
  . است برابر سطوح دو متغير با يكديگر تركيبي از ساختي در هر خوش يرمقاد

µ i 2 = … = µ i j {i = 1… 4, j = 1…5}  =  µ i 1=…= µ 2 j = µ 2 2 =…  =  µ 2 1 = µ 1j  =…  = µ 

1 2  = : µ 1 1 HØ 
  

  گيري  نمونه

نها پخش صورت تصادفي براي آ  گويشور با شنيدن عبارات و جمالتي كه به٣٧در اين تحقيق 
راج شده براي خ استةحجم نمون. ساختي كلمات مورد نظر را تعيين نمودند  ميزان خوش،شد مي

  .  است٧٤هاي آماري ديگر برابر با   و براي جامعه٣٧ آماري ةهشت جامع
  

  آزمون آماري  شاخص

 مطرح شده از آزمون تجزيه پراش دو عامله فرنگارنده براي آزمون سه فرض ِص در تحقيق حاضر
در نظر گرفته است  %٥ در اين آزمون احتمال خطاي نوع اول را همچنين. استفاده كرده است

)α=%5 .(آزمون منجر به رد فرض شود حال آنكه اين فرض ةعبارت ديگر احتمال اينكه نتيج به 
  ٣:آزمون تجزيه پراش دو عامله در جدول زير آمده است نتايج حاصل از. است% ٥درست باشد 
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Newman-Keuls test; RESPONSE (new.sta) 

Interaction  r*c Stdv Mean 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

[?]        word - initial   {1} 0.92 2.11 xxxx           

[Ø]     intervocalic {14} 1.02 2.19 xxxx           

[?]        postconsonental  {5} 1.03 2.27 xxxx           

[?]        intervocalic {4} 0.99 2.54 xxxx xxxx          

[.]         coda – postvocalic {17} 1.40 2.65 xxxx xxxx xxxx         

[:]         coda – postconsonental {8} 1.17 2.89  xxxx xxxx Xxxx        

[:]         coda – postvocalic {7} 1.10 3.00  xxxx xxxx Xxxx Xxxx       

[?]        coda – postvocalic {2} 1.10 3.11  xxxx xxxx Xxxx Xxxx       

[Ø]       coda – postconsonental {13} 1.30 3.16   xxxx Xxxx Xxxx       

[.]         coda – postconsonental {18} 1.19 3.43    Xxxx xxxx xxxx      

[.]         intervocalic {19} 1.12 3.55     xxxx xxxx      

[.]        postconsonental {20} 1.32 3.76      xxxx xxxx     

[Ø]       postconsonental {15} 1.26 4.11       xxxx xxxx    

[?]        coda – postconsonental {3} 1.44 4.27        xxxx    

[.]          word - initial {16} 0.98 4.93         xxxx   

[:]          intervocalic {9} 1.06 4.97         xxxx   

[Ø]       coda – postvocalic {12} 0.88 5.11         xxxx   

[Ø]      word - initial {11} 0.94 5.42         xxxx   

[:]          postconsonental {10} 0.98 5.92          xxxx  

[:]          word - initial {6} 0.72 6.34           Xxxx 

  )١(جدول 
  

  :گردد  زير حاصل ميجفوق نتاي با بررسي جدول: گيري  نتيجه- سومةمرحل  
ها اختالف  گونه واج  با ديگر[ə] ساختي در اين جايگاه ميانگين خوش: جايگاه آغاز واژه -

با يكديگر [Ø]  و [:]، [.]گونه  همچنين اختالف ميانگين مربوط به سه واج. داري دارد معني
  .دار است معني
 در جايگاه آغاز هجا بعد از [ə]اختالف ميانگين : جايگاه آغاز هجا بعد از همخوان -  

گونه   در اين جايگاه با دو واج [.]همچنين ميانگين. دار است ها معني گونه همخوان با ديگر واج
[Ø]ه گون دهد كه اختالف ميانگين واج اين نتايج همچنين نشان مي. داري دارد  اختالف معني [:] و
[Ø]دار است  معني [:] نيز با.  
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 با  [Ø] و [ə]گونه در اين جايگاه اختالف ميانگين دو واج: واكه واژه بين دو جايگاه ميان -  
 گونه با ديگر اين در حالي است كه اختالف ميانگين اين دو واج. دار نيست يكديگر معني

داري   اختالف معني[:]اجي با  در اين موضع و [.]همچنين ميانگين. است دار ها معني گونه واج
  .دارد
دار   معني[:] و [ə] با [.] اين جايگاه اختالف ميانگين در:  هجا بعد از واكهةجايگاه پايان -  
  در اين جايگاه با ديگر[Ø]كه اختالف ميانگين  دهد اين جدول همچنين نشان مي. نيست
  . است دار ها معني گونه واج
 در موضع [:] و [Ø] گونه اختالف ميانگين دو واج: همخوان هجا بعد از ةجايگاه پايان -  

 در اين [:]گونه با  همچنين ميانگين اين دو واج. است دار معني پاياني بعد از همخوان با يكديگر
  .داري دارد جايگاه اختالف معني

زبانان در مورد  كرد كه قضاوت فارسي توان چنين بحث دست آمده مي با توجه به نتايج به  
 ناشي ها به اعتقاد نگارنده اين نوع قضاوت. اي است تار بست چاكنايي در زبان فارسي غيرمقولهرف

  . زبانان در مورد رفتار بست چاكنايي است از مدرج بودن دانش واجي فارسي
  

  الگوي واجي 

هاي حاصل از مطالعات آماري در مورد رفتار  اين بخش نگارنده سعي دارد با تكيه بر يافته در
  .هاي واجي مختلف بحث كند  چاكنايي در جايگاهبسط
دهد كه تضعيف يا حذف بست چاكنايي  نشان مي) ١( دست آمده در جدول به نتايج:  آغاز واژه-١

گويشوران تنها  در جايگاه آغاز واژه و يا كشش جبراني در اين جايگاه مجاز نيست و
 شان تظاهر  روساختية زنجير در[ə]كنند كه گونه سخت  ساخت تلقي مي يي را خوشها صورت
  . يابد
هاي حاصل از مطالعات پيشين پيرامون رفتار بست چاكنايي در جايگاه آغاز  اين نتايج با يافته  

اي سخت   انسدادي چاكنايي واقع در آغاز واژه را گونه٥شناس  و حق٤ثمره. كند واژه مطابقت مي
  . يابد مي با گرفتگي كامل تظاهردانسته و معتقدند كه در اين جايگاه انسدادي چاكنايي 
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دهد كه بسط  دست آمده در جدول فوق نشان مي نتايج به:  آغاز هجا بعد از همخوان-٢  
گونه  همان. يابد چاكنايي در اين جايگاه نيز همچون جايگاه آغاز واژه بايد با گرفتگي كامل تظاهر

يا از زنجيره روساختي حذف بينيم چنانچه در اين جايگاه بست چاكنايي تضعيف شده و  كه مي
ي ها  صورت،گردد و يا چنانچه بست چاكنايي حذف شده و به جبران آن واكه قبل كشيده شود

دهد ميزان  حال همانگونه كه اين جدول نشان مي  با اين؛ساخت خواهند بود آوايي حاصل بد
ب كمتر از يي كه در آنها بست چاكنايي تضعيف و يا حذف گرديده به مراتها بدساختي صورت

  . اند ثير فرايند كشش جبراني قرار گرفتهأيي است كه تحت تها صورت
 در مطالعات خود رفتار بست چاكنايي را در جايگاه آغاز هجا بعد از شناساني كه قبالً زبان  

اي سخت بوده   معتقدند كه بست چاكنايي در اين جايگاه گونه،اند همخوان مورد بررسي قرار داده
واژه بعد از همخوان را  انسدادي واقع در آغاز هجا و ميان ٦ثمره. يابد كامل تظاهر ميو با گرفتگي 

 نيز معتقد ٧شناس حق. شود سخت دانسته و معتقد است كه حذف آن منجر به كشش واكه نمي
يابد و حذف يا تضعيف  مي است كه در جايگاه آغاز هجا بست چاكنايي با گرفتگي كامل تظاهر

 نيز كه فرايند ٨درزي. گردد هاي آوايي مي دستوري شدن زنجيره  منجر به غيرآن در اين جايگاه
شناسي مورايي مورد تحليل قرارداده  كشش جبراني را در زبان فارسي در چهارچوب نظريه واج

رو حذف آنها  آغاز هجا مورايي نيستند و از ايني چاكنايي واقع در ها معتقد است كه همخوان
به اعتقاد وي كشش جبراني در اين جايگاه منجر به غيردستوري . شود ميمنجر به كشش جبراني ن

  .گردد ي آوايي ميها شدن صورت
 [ə]گونه دهد كه دو واج نشان مي) ١(دست آمده در جدول  نتايج به: واژه بين دو واكه  ميان-٣  

ن جايگاه بست تر چنانچه در اي عبارت روشن به.  در اين جايگاه در توزيع آزاد با يكديگرند[Ø] و 
ي حاصل ها  روساختي حذف گردد صورتةيابد و يا از زنجير چاكنايي با گرفتگي كامل تظاهر

دهد كه چنانچه در اين جايگاه بست  اين نتايج همچنين نشان مي. ساخت خواهند بود خوش
 ، قبل كشيده شودة روساختي حذف شده و به جبران آن واكةچاكنايي تضعيف شود و يا از زنجير

گونه كه در اين  حال همان هاي حاصل كاسته خواهد شد با اين ساختي زنجيره  ميزان خوشاز
 ة در زنجير[.] يي كه در آنها گونه خفــيفها ساختي صورت بينيم ميانگين خوش جدول مي
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آنها  يي است كه فرايند كشش جبراني درها روساختي آنها قرار گرفته به مراتب بيشتر از صورت
  . اعمال شده است

شناسان مورد بحث   توسط برخي از زبانرفتار بست چاكنايي در جايگاه ميان دو واكه قبالً  
اين در . ي چاكنايي آغاز هجا سخت هستندها  معتقد است كه همخوان٩ثمره. قرار گرفته است

 خود احتمال حذف بست چاكنايي را در ميان دو واكه رد ١٩٧٧حالي است كه وي در مقاله سال 
 نيز معتقد است ١٠درزي. شود ي معتقد است كه اين حذف منجر به كشش جبراني نمينكرده ول

آغاز هجا حذف شوند ولي از آنجا  ي چاكنايي واقع درها كه اين احتمال وجود دارد كه همخوان
  .شود كه عناصر واجي آغاز هجا مورايي نيستند اين حذف منجر به كشش جبراني نمي

شناسان در مورد ميزان غيردستوري بودن  ن است كه اين زبانبا اين حال آنچه مسلم است آ  
كشش جبراني  ثيرأيي كه تحت تها  و يا صورت،كار رفته يي كه در آنها گونه خفيف بهها صورت
  . اند اند بحثي به ميان نياورده قرار گرفته
اين يي كه در ها دهد كه صورت دست آمده نشان مي نتايج به:  هجا بعد از واكهة پايان-٤  

يي كه با ها شان قرار گرفته نسبت به صورت  روساختيةزنجير در [.] گونه جايگاه واج
دهد كه ميزان  اين نتايج همچنين نشان مي. ترند ساخت  خوش، توليد شده هاي ديگر گونه واج
شان قرار گرفته   روساختيةدر زنجير[ə]   و[:] هاي گونه يي كه واجها ساختي صورت خوش
 روساختي آنها حذف شده ةيي است كه بست چاكنايي از زنجيرها ر از صورتمراتب بيشت به

  . است
 هجا پس از ةدهد كه در جايگاه پايان نشان مي) ١(جدول :  هجا بعد از همخوانة پايان-٥  

 تر ساخت مراتب خوش اند به فرايند كشش جبراني قرار گرفته ثيرأيي كه تحت تها همخوان صورت
دهد  نتايج حاصل همچنين نشان مي. اند ها توليد شده گونه ه با ديگر واجيي هستند كها صورت از

هاي آوايي  ساختي زنجيره كه با تضعيف يا حذف بست چاكنايي در اين جايگاه از ميزان خوش
مراتب بيشتر از   بهها ساختي اين صورت حاصل كاسته خواهد شد با اين حال ميزان خوش

  .يافته است كنايي با گرفتگي كامل تظاهريي است كه در آنها بست چاها صورت
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 در مطالعات خود رفتار بست چاكنايي را درجايگاه پايانه هجا شناسان قبالً برخي از زبان  
صورت   هجا بهةپايان  معتقد است كه بست چاكنايي در١١ثمره. اند ررسي و تحليل قرار دادهبمورد 
گردد  مي  قبل منجرة خفيف به كشش واكةگونبه اعتقاد وي گاهي اين . يابد  خفيف تظاهر ميةگون

به اعتقاد وي (يابد  مي تظاهر تر اي خفيف صورت گونه صورت بست چاكنايي خود به كه در اين
 معتقد ١٢درزي).  هجاستةكشش جبراني در زبان فارسي ناشي از تضعيف بست چاكنايي در پايان

رو حذف آن منجر   است و از اينهجا يك عنصر مورايي ةبست چاكنايي در موضع پايان است كه
از نظر درزي كشش جبراني در زبان فارسي ناشي از حذف كامل (گردد   قبل ميةبه كشش واك

  ).بست چاكنايي در موضع پاياني است
رسد و آن اينكه در اكثر  نظر مي يك نكته در ارتباط با مطالعات فوق ضروري به ذكر  

 هجا بعد از ة هجا بعد از واكه و پايانةموضع پايان دو مطالعات انجام شده رفتار بست چاكنايي در
دهد  دست آمده نشان مي اين در حالي است كه نتايج به. همخوان يكسان در نظر گرفته شده است

گونه  عنوان مثال همان به. كه رفتار بست چاكنايي در اين دو جايگاه واجي با يكديگر متفاوت است
  تضعيف بست چاكنايي در اين دو جايگاه واجي با يكديگركه ديديم نتايج حاصل از حذف و يا

  . نيست يكسان
  

  ها فرايند تحليل داده

  مقدمه

ساختي مربوط  هاي حاصل از مطالعات آماري مقادير خوش اين تحقيق نگارنده با توجه به يافته در
 ةار مقولي واجي مختلف به چهها را در جايگاه [:] و [.]، [Ø]، [ə] هاي گونه به هريك از واج

اين اساس  داده و بر ساخت كاهش ساخت و بد ساخت، كمي بد خوش  ساخت، كمي خوش
  : تعريف كرده است دقيق زير هاي غير مشاهدات خود را در چهارچوب گزاره

ساخت بوده   در جايگاه آغاز واژه خوش[ə] دست آمده، با توجه به نتايج به:  جايگاه آغاز واژه-١
  .دساختند همگي بها  صورتةو بقي
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ساخت  جايگاه آغاز هجا بعد از همخوان خوش  در[ə]:  موضع آغاز هجا بعد از همخوان-٢
ي حاصل با دو درجه نقض ها صورت( در اين جايگاه تا حدودي بدساخت است [Ø] .است
نشان / ؟؟/ را با عالمت ها ساختي اين صورت نگارنده ارزش خوش. رواند هساختي روب خوش
ساختي  جايگاه آغاز هجا بعد از همخوان كمي بدساخت است؛ يعني ميزان خوش در [.] .).دهد مي

ساختي دارند كه نگارنده ارزش  خوش ي حاصل يك درجه نقضها صورت(آن كم اسـت 
 در جايگاه آغاز هجا بعد از همخوان ]:[ .).دهد نشان مي/ ؟/ساختي آنها را با عالمـت  خوش

  . بدساخت است
در [.]  .ساخت هستند  در موضع ميان دو واكه خوش [Ø] و[ə]: ه جايگاه ميان دو واك-٣  

  .  درموضع ميان دو واكه بدساخت است]:[ .جايگاه ميان دو واكه كمي بدساخت است
 .ساخت هستند پاياني بعد از واكه خوش  در موضع]:[و  [.]، [ə]:  هجا بعد از واكهة پايان-٤  
[Ø]  استدر جايگاه پاياني بعد از واكه بدساخت.   
حدودي بدساخت  در موضع پاياني بعد از همخوان تا [ə] هجا بعد از همخوان ة پايان-٥  
 در موضع پاياني بعد از همخوان كمي ]. [.ساخت است  در اين جايگاه خوش[Ø] .است
  .ساخت است  هجا بعد از همخوان خوشة در جايگاه پايان]:[ .ساخت استدب

  :نويسد ها مي  داده در ارتباط با فرايند تحليل١٣زاده  
اش استنتاج خود را براساس استخراج  هاي مورد مطالعه داده هر پژوهشگر در فرايند تحليل«

پژوهشگر  در اين مسير. يت دارندمسازد كه اه ها استوار مي يي از دادهها اطالعات و يا آگاهي
ها باعث  دادهكند و خالصه كردن  اي از اطالعات خالصه مي ها را در چهارچوب مجموعه داده
رو پژوهشگر در بيان قواعدي كه از  از اين. ر تقريبي از واقعيت باشدهاي پژوهشگ شود كه يافته مي

  ».كند ها و مقوالت غيردقيق زباني استفاده مي كند از واژه ها استنتاج مي رفتار داده
 منطق دو ي زباني را برها بسياري از پژوهشگران فرايند تحليل و استنتاج خود از واقعيت  

شناختي كه با مطالعه كمي  ي زبانها طور مثال بيشتر تحليل به. سازند اي استوار مي ارزشي و مقوله
هاي آن تنها داراي دو ارزش  داد اي كه برون چهارچوب قاعده نهايت در گيرد در ها انجام مي داده
هاي اين  م يافتهگونه كه ديدي با اين حال همان. گردند ساخت و بدساخت هستند بيان مي خوش
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اي است كه  گونه ي زباني ازجمله بست چاكنايي بهها رفتار برخي از واقعيت تحقيق نشان داد كه
  . ارزشي قابل تحليل و تبيين هستند تنها در چهارچوب نظامي مبتني بر منطق چند

در پژوهش حاضر نگارنده نتايج حاصل از تحقيق را در چهارچوب دستور بهينگي   
 قادر است با ، معتقد است كه دستور بهينگي رايج١٤هيز. ز مورد تحليل قرار داده استپيشنهادي هي

براي اين منظور ابتدا الزم . هاي مدرج زبان را توليد كند داد هاي آزاد و برون اندك تغييراتي گونه
   .است كه با دستور بهينگي آشنا شويم

  
  دستور بهينگي 

 نظام زباني را متشكل از ،اين دستور. ي زباني استها يت دستوري مبتني بر محدود،دستور بهينگي
يي هستند كه تخطي ها يك دسته محدوديت. داند كه در تضاد با يكديگرند دو دسته محدوديت مي

دارند كه از ميان تمامي امكانات  دانند و زبان را ملزم مي نشان زباني را غيرمجاز مي هاي بي از الگو
 جاري ها واقعيتي كه در اين محدوديت. نشان را برگزينند ي بيها ها و ساخت موجود تنها الگو

نشان  هاي بي يابد تا با الگو اي تغيير گونه است آن است كه ساخت زبان در صورت لزوم بايد به
  .ساختي نام دارند ي خوشها  محدوديت،ها اين محدوديت. زباني مطابقت نمايد

داد را اعم از حذف،  صورت درون در تغييرگونه  يي هستند كه هرها  ديگر محدوديتةدست  
 زبان بايد ها اين محدوديت براساس. داند هاي آوايي مردود مي مشخصه جايي و تغيير هاضافه، جاب
 ،ها به اين محدوديت. ساخت خود منعكس سازد گونه تغييري در ساختي را بدون هيچ تقابل زير
ست كه از آنجا كه بين اين دو دسته آنچه مسلم است آن ا. گويند ي پايايي ميها محدوديت

داد از   عناصر زباني در سطح برونةمحدوديت نوعي تضاد وجود دارد لذا طبيعي است كه هم
 دستور زبان آن است كه براي توليد ةدر اين ميان وظيف. كنند  تخطي ميها يكي از اين محدوديت

پايايي نوعي سازش برقرار ساختي و  ي خوشها ساخت و بهينه بين محدوديت دادهاي خوش برون
 آرايش ١٥.گردد مي پذير آرايش اين دو دسته محدوديت امكان  اين سازش از رهگذر؛سازد

دادها از  كه تخطي برون طوري  در اين ساخت سلسله مراتبي بسيار اهميت دارد بهها محدوديت
مراتب بيشتر از  ي بها مراتبي برخوردارند هزينه  يي كه از رتبه بااليي در ساخت سلسلهها محدوديت
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داد بهينه در دستور  اين اساس برون بر. تري برخوردارند يي دارد كه از رتبه پايينها محدوديت
ساختي و پايايي را با  ي خوشها از ديگر كانديدها محدوديت دادي است كه كمتر  برون،بهينگي

  :جدول زير را در نظر بگيريد. كرده باشد شان نقض  آرايشةتوجه به نحو
  

C3 C2  C1    

*  *    Candidate A  
    !*  Candidate B  

  
 ةدهند  نشان !عالمت(عنوان كانديد بهينه انتخاب شده است   بهCandidate Aدر جدول فوق   

 را نقض C3  وC2ي ها  محدوديتCandidate Aدر اين جدول ). نظر است بهينگي كانديد مورد
 رعايت كرده د، ميان سه محدوديت موجود دار را كه باالترين رتبه را درC1كرده ولي محدوديت 

 رو كرده و از اين  را نقضC1 محدوديتCandidate Bاين در حالي است كه رقيبش يعني. است
  . عنوان صورت بهينه برخوردار نيست ز هيچ شانسي براي انتخاب شدن بها

ر دستور  دها  معتقدند كه آرايش محدوديت١٦)نقل از هيز و بروزما(پيرس و اسمولنسكي   
در   نسبت به يكديگرها  محدوديتةبهينگي بر دو فرض اساسي استوار است؛ يكي آنكه رتب

يك محدوديت يا از  عبارت ديگر به. اي است  مقولهها مراتبي آرايش محدوديت ساخت سلسله
 بر. است تر آن پايينبه اش نسبت   باالتري نسبت به محدوديت ديگر برخوردار است و يا رتبهةرتب
تعيين  در تر هاي غيردقيق زباني همچون كمي باالتر يا كمي پايين ن اساس در اين دستور از واژهاي
 تغيير   نسبت به يكديگر غيرقابلها  محدوديتةديگر آنكه رتب. شود  استفاده نميها  محدوديتةرتب
ر ديگر برخوردا  باالتري نسبت به محدوديتةرو چنانچه يك محدوديت از رتب اين  از١٧.است

منظور انتخاب صورت بهينه از  هر زمان كه به(ي گفتاري ها باشد اين آرايش در تمامي موقعيت
  . بدون تغيير باقي خواهد ماند) آيد عمل مي يابي به كانديدها ارزش
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   پيشنهادي هيز ةانگار

رند و هايي كه توزيع آزاد دا گي از قابليت الزم براي تحليل گونهينمعتقد است كه دستور به ١٨هيز
به اعتقاد وي . رواند برخوردار است هساختي روب هايي كه با يك يا دو درجه نقض خوش يا داده

هاي مدرج را در چهارچوب اين دستور مورد تحليل و تبيين  هاي آزاد و داده براي آنكه بتوان گونه
وي چنين . ردوجود آو ي را بهت بايد در برخي از فرضيات رايج در دستور بهينگي تغييرا،داد قرار

هاي آزاد در چهارچوب اين دستور مستلزم قبول  هاي مدرج و گونه كند كه تحليل داده بحث مي
  :است دو فرض زير

 به پيروي از ليبرمن، ١٩هيز.  نسبت به يكديگر نسبي و مدرج استها  محدوديتة رتب-١  
 پيوستاري انتزاعي  را نسبت به يكديگر بر رويها  محدوديتةزوبي زارتا، هيز و مك اچسرن رتب

براي اين منظور وي . دهند  نشان مي،شود امل ميشترين رتبه را   آن از باالترين تا پايينةكه دامن
روي   آن محدوديت برةكيد است و رتبأت هر محدوديت داراي يك نوار كند كه چنين بحث مي

ي ديگر ها حدوديت با م،كيد آن محدوديتأ نوار تةپيوستار با توجه به ميزان همپوشي يا فاصل
  :را در نظر بگيريد نمودار زير. شود مشخص مي

     
        
              
  
  
  

  )١(نمودار 
  

 زيادي نسبت به دو محدوديت ديگر ة با فاصلA كيد محدوديتأنوار ت) ١(براساس نمودار   
محدوديت با كيد اين أ نوار تةكه دامن طوري در جايگاه بااليي بر روي پيوستار قرار گرفته است به

 ةدهد كه رتب اين نمودار همچنين نشان مي. گونه همپوشي ندارد  هيچC  وB دو محدوديت

   رتبهترين پايين  باالترين رتبه

Con A 

Con B 

Con C 
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كيد اين دو محدوديت أت  نوارةحال فاصل است با اين  باالترC  نسبت به محدوديتB محدوديت
 كيد اين دو محدوديت باأمركزي نوار تة تر دامن به عبارت روشن. نسبت به هم بسيار نزديك است

  .دارد همپوشي يكديگر
كنند   چنين بحث مي٢٠هيز و بروزما.  نسبت به هم متغير استها  برخي از محدوديتة رتب-٢  

 يك موقعيت گفتاري تغيير در  دو محدوديت نسبت به يكديگرةكه اين امكان وجود دارد كه رتب
كيد اين دو محدوديت أر ت بين نواةشود كه فاصل به اعتقاد آنها اين امكان تنها زماني فراهم مي. كند

كيد آنها در نقاطي بر روي پيوستار با يكديگر همپوشي أبر روي پيوستار كم باشد؛ يعني نوار ت
اي از نقاط انتخابي است كه  محدوديت شامل مجموعه هيز و بروزما معتقدند كه هر. داشته باشند

عالوه بر . دهد ي گفتاري مختلف نشان ميها  در موقعيتها محدوديت آرايش آن را نسبت به ديگر
 نسبي نيز دارد كه آرايش نسبي آن محدوديت را در ةمحدوديت يك رتب هاي انتخابي، هر رتبه

  نسبي يك محدوديت با بررسيةبه اعتقاد آنها رتب. سازد  مشخص ميها ارتباط با ديگر محدوديت
. گردد  گفتاري مختلف حاصل مييها آن محدوديت در موقعيت هاي انتخابي بسامد نسبي رتبه

  : را در نظر بگيريد نمودار زير
  

        
              

  

  

  )٢(نمودار 
  

 Conدادها با رعايت آرايش  موقعيت گفتاري مورد نظر برون دهد كه در نشان مي) ٢(نمودار   

A ≥ Con B≥ Con C كيد أت مركزي نوار ةحال با توجه به همپوشي دامن اين با. گردند  حاصل مي
 آرايش اين دو ، اين امكان وجود دارد كه در موقعيت گفتاري ديگر، C و Bدو محدوديت

Con A  
 

Con B  
 

Con C  
 

  ترين رتبه   پايين  باالترين رتبه
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 انتخابي محدوديت ةآيد كه رتب فراهم مي اين امكان زماني. كند محدوديت نسبت به يكديگر تغيير
Bانتخابي ةكيد آن قرار گيرد و رتبأاليه سمت راست نوار ت  در آن موقعيت گفتاري در منتهي 
   .كيد اين محدوديت واقع شودأاليه سمت چپ نوار ت در منتهيC دوديت مح

 C در نمودار فوق از محدوديت B  نسبي محدوديتة از آنجا كه رتب٢١به اعتقاد هيز و بروزما  
 Con A ≥ Con B≥ Conي گفتاري با رعايت آرايش ها موقعيت اكثر دادها در باالتر است لذا برون

Cشوند  توليد مي.   

  

  هاي آزاد گونه

ها  كند كه اين گونه هاي آزاد در چهارچوب دستور بهينگي چنين بحث مي  در تحليل گونه۲۲هيز
. باشد) قابل تغيير(شوند كه آرايش دو يا چند محدوديت نسبت به يكديگر آزاد  زماني حاصل مي

يد دو كأ مركزي نوار تة پيشنهادي هيز حاصل همپوشي دامنةهاي آزاد در چهارچوب انگار گونه
 با C و Bدامنة مركزي نوار تأكيد دو محدوديت ) ۱(عنوان مثال در نمودار  به. محدوديت است

آورد كه   اين امكان را فراهم ميC و B مركزي محدوديت ةهمپوشي دامن. يكديگر همپوشي دارند
 در بعضي از. ي گفتاري تغيير كندها آرايش اين دو محدوديت نسبت به هم با توجه به موقعيت

 Con A ≥ Con B ≥ Con Cصورت   بهها  حاصل آرايش محدوديتةداد بهين  برونها موقعيت
 Con A ≥ Con C ≥ Con حاصل آرايش ةداد بهين  برونها و در برخي از موقعيت) ۲نمودار (است 

Bاست  .  
  

  هاي مدرج داده

رجه نقض يي را كه با يك يا دو دها توان صورت شود كه چگونه مي حال اين سؤال مطرح مي
.  مورد تحليل قرار داد۲۳ ارائه شده توسط هيزةرو هستند در چهارچوب انگار ساختي روبه خوش

 نوار تأكيد يك ةكنند كه دامن  در پاسخ به اين سؤال چنين بحث مي۲۵ و هيز۲۴هيز و بروزما
 محدوديت بر روي پيوستار مرز مشخصي ندارد كه اين امر به اعتقاد آنها ناشي از عدم وجود

در / ؟؟/و / ؟/هاي سنتي  آنها براي نشان دادن اين واقعيت از نشانه. شواهد كافي زباني است
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هاي مدرج زماني   معتقد است كه داده۲۶هيز. كنند  استفاده ميها  نوار تأكيد محدوديتةحاشي
  :شوند كه حاصل مي

ي بر روي پيوستار به نقاط)  مركزي آنةو نه دامن(نوار تأكيد يك محدوديت / ؟؟/يا / ؟ /ةحاشي
  .نمودار زير را در نظر بگيريد. نزديك شود كه توسط محدوديت ديگري اشغال شده است

  

  
              
  
  

  ٣نمودار 
  

حال   از يكديگر فاصله دارند با اينB و A مركزي دو محدوديت ةدر نمودار فوق دامن  
 Aقع شده كه توسط محدوديت  در نقاطي بر روي پيوستار واBنوار تأكيد محدوديت / ؟ /ةحاشي

  .اشغال شده است
در نوار تأكيد آنها جاي گرفته و از جايگاه / ؟؟/يا / ؟/ رتبة انتخابي محدوديتي كه حاشيه -۲  
ليه ا در منتهي) ۳ در نمودار Bهمچنين محدوديت (تري نسبت به رقيب خود برخوردار است  پايين

واقع گردد و برعكس رتبة انتخابي ) /؟؟/يا / ؟/يعني در حاشيه (د آن سمت چپ نوار تأكي
گردد كه  اين امر موجب مي. اليه سمت راست نوار تأكيد آن قرار گيرد محدوديت دوم در منتهي

هايي كه حاصل اين نوع  داده.  حاصل گردندCon B ≥ Con Aدادها با رعايت آرايش  برون
  .رو هستند ساختي روبه اند با يك درجه نقض خوش آرايش

  

Con A  
 

Con B  
 

  باالترين رتبه  ترين رتبه پايين
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  ها  دادهتحليل

نگارنده در اين تحقيق، رفتار بست چاكنايي را در چهارچوب دستور بهينگي پيشنهادي هيز مورد 
هاي زباني در چهارچوب دستور بهينگي مبتني بر  طور كلي تحليل پديده به. تحليل قرار داده است

  :ي زير استها گام
  ها  تعيين محدوديت-۱  
لذا گام . ساختي است ي پاياني و خوشها وديتگفتيم كه دستور بهينگي حاصل آرايش محد  

ي زباني ناظر بر ها اول در تحليل يك پديدة زباني در چهارچوب دستور بهينگي تعيين محدوديت
ي زير رفتار بست ها نگارنده در اين تحقيق با استفاده از محدوديت. رفتار و ماهيت آن پديده است

  :حليل و تبيين قرار داده استهاي واجي مختلف مورد ت چاكنايي را در جايگاه
ي ناظر بر رفتار بست چاكنايي در ي پايايها محدوديت: ي پاياييها محدوديت) الف  
  :هاي واجي مختلف عبارتند از جايگاه
دارد كه در ميزان گرفتگي عناصر  اين محدوديت بيان مي: IDENT-IO (Str) محدوديت -  

عبارت ديگر ميزان گرفتگي عناصر آوايي در   به.آوايي در زنجيرة درون نبايد تغييري حاصل شود
  .داد باشد داد بايد منطبق با زنجيرة درون زنجيرة برون

داد   درونةبر اساس اين محدوديت حذف عناصر آوايي از زنجير: MAX-IO محدوديت -  
ازاي آوايي در زنجيرة  داد بايد يك مابه مجاز نيست و همة عناصر آوايي موجود در زنجيرة درون

  .داد داشته باشند برون
داد و  بر اساس اين محدوديت وزن و كميت هجا در زنجيرة درون: WT-IO محدوديت -  
شدگي يا كشش واكه را كه  عبارت ديگر اين محدوديت هرگونه كوتاه به. داد بايد يكسان باشد برون

  .داند وزن هجا را تحت تأثير قرار بدهد غيرمجاز مي
 ةاساس اين محدوديت مرز هجايي عناصر آوايي در زنجيربر: syllabification محدوديت -  
  .داد نبايد دستخوش تغيير شود درون
ساختي ناظر بر رفتار بست  ي خوشها محدوديت: ساختي ي خوشها محدوديت) ب  

  :هاي واجي مختلف عبارتند از چاكنايي در جايگاه
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ه بست چاكنايي در آغاز دارد ك اين محدوديت بيان مي: Word-Initial :[ə] محدوديت -  
رو حذف يا تضعيف بست چاكنايي در اين جايگاه  واژه بايد با گرفتگي كامل تظاهر يابد و از اين

 ۲۷سلكرك. اين محدوديت مبتني بر ساخت و كارهاي ناظر بر درك گفتار است. مجاز نيست
اه مهمي است شناختي و شنيداري جايگ معتقد است كه جايگاه آغاز واژه از نظر مالحظات صوت

اي تظاهر  گونه شناختي هر آوا در اين جايگاه بايد به هاي صوت رو پارامترها و مشخصه و از اين
  .يابد كه تقابل ادراكي آن آوا با آواهاي ديگر به حداكثر ميزان خود برسد

اساس اين محدوديت بست چاكنايي نبايد با گرفتگي كامل تظاهر بر: * [ə] محدوديت -  
 بر اين فرضية اساسي استوار است كه در هر ارتباط زباني گوينده تمايل * [ə]يت محدود. يابد

. ي گويايي توليد كندها دارد رشتة آوايي مورد نظرش را با كمترين تالش ممكن در فعاليت اندام
مراتب دشوارتر   با گرفتگي كامل در ناحيه چاكناي به/ə/دهد كه توليد  شواهد آواشناختي نشان مي

  .اي خفيف و يا حذف كامل آن است صورت گونه يد آن بهاز تول
دارد كه بست چاكنايي تنها در جايگاه  اين محدوديت بيان مي: in Coda [.] محدوديت -  
شواهد آواشناختي نيز اين الگوي واجي را .  خفيف تظاهر يابدةصورت گون تواند به  هجا ميةپايان
طور ناقص  يگاه پاياني هجا رهش گرفتگي به معتقد است كه در جا۲۸سلكرك. كند ييد ميأت

طور   در اين جايگاه بهها شناختي همخوان ي صوتها گيرد و از اين پارامترها و ويژگي صورت مي
  .يابد كامل تظاهر نمي

هاي دو يا چند همخواني را  اين محدوديت وجود خوشه: Complex Coda محدوديت -  
   .داند  هجا غيرمجاز ميةدر پايان

  

   مبتني بر انگارة پيشنهادي هيزتحليل

. اي و نامتغيرند دادهاي حاصل همگي مقوله  بروندي مبتني بر دستور بهينگي استاندارها در تحليل
 آن است كه دانش زباني گويشوران در مورد رفتار ها بيني اين نوع تحليل تر پيش عبارت روشن به

ماري در پژوهش حاضر نشان داد كه نتايج حاصل از مطالعات آ. اي است  خاص مقولهةيك پديد
از آنجا كه دستور . قضاوت گويشوران در مورد رفتار بست چاكنايي در زبان فارسي مدرج است
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هاي مدرج نيست لذا نگارنده براي  هاي آزاد و داده اش قادر به توليد گونه بهينگي در ساختار كنوني
   .ز پيروي كرده است پيشنهادي هيةاش از انگار هاي مورد مطالعه تحليل داده

  

  هاي آزاد گونه

هاي واجي  ها در جايگاه گونه دست آمده از تحقيق حاضر نشان داد كه بعضي از واج نتايج به
 با يكديگر [Ø] و [ə]هاي  گونه در جايگاه بين دو واكه واج. مختلف با يكديگر توزيع آزاد دارند

 گونه كه اين دو واج [sa[ə]er] و [sa[Ø]er]ي ها اين بدان معني است كه صورت. توزيع آزاد دارند
 ةدر موضع پايان. شوند ساخت محسوب مي شان قرار گرفته هر دو خوش در زنجيرة روساختي

  . توزيع آزاد دارند[:] و [.]، [ə]گونه  هجا بعد از واكه نيز سه واج
ر هاي آزاد در چهارچوب دستو گونه كه گفته شد هيز معتقد است كه توليد گونه همان  

محدوديت نسبت به يكديگر آزاد ) يا چند(بهينگي مستلزم قبول اين فرض است كه آرايش دو 
در  [Ø] و [ə]هاي  گونه نگارنده با قبول اين فرض معتقد است كه توزيع آزاد واج. است) متغير(

 در موضع پاياني بعد از واكه حاصل آرايش متغير [:] و [.]، [ə]موضع ميان دو واكه و 
 در [sa[ə]er] و [sa[Ø]er]هاي آزاد  بر اين اساس در تحليل گونه. ي واجي استها محدوديت

 هجا بعد از واكه ة در موضع پايان[me[:]de] و [m[.]de]، [me[ə]de]جايگاه بين دو واكه و 
  :توان چنين بحث كرد مي

 و * [ə] حاصل آرايش متغير دو محدوديت [sa[ə]er]و  [sa[Ø]er]هاي آزاد   گونه-۱  
MAX-IOپيشنهادي هيز اين امر بدان معني است ةدر چهارچوب انگار.  نسبت به يكديگر است 
  . مركزي نوار تأكيد اين دو محدوديت بر روي پيوستار با يكديگر همپوشي دارندةكه دامن
 [ə] آرايش متغير سه محدوديت ة نتيج[me[:]de] و [me[.]de]، [me[ə]de]هاي آزاد  گونه  

* ،MAX-IO و IDENT-IO (Str.)توان گفت كه عالوه بر همپوشي  بر اين اساس مي.  است
-MAXي ها ، دامنه مركزي نوار تأكيد محدوديتMAX-IO و * [ə] مركزي دو محدوديت ةدامن

IO و IDENT-IO (Str.)ي ها  و همچنين محدوديت[ə] * و IDENT-IO (Str.) نيز بر روي 
  :ير را در نظر بگيريدنمودار ز. پيوستار با يكديگر همپوشي دارند
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  )۶(نمودار 

  

 در IDENT-IO (Str.) و MAX-IO، [ə] *ديت ومحددر نمودار فوق دامنة مركزي سه   
 انتخابي ةچنانچه در يك موقعيت گفتاري خاص رتب. انتهاي پيوستار با يكديگر همپوشي دارند

 باشد در آن صورت MAX-IOباالتر از محدوديت  و بر روي پيوستار [ə] *ديت ومحد
شوند و چنانچه در موقعيت ديگري رتبه  توليد مي MAX-IO * [ə] ≤ دادها با رعايت آرايش  برون

باشد در آن صورت آرايش اين دو محدوديت بر  [ə] *  باالتر ازMAX-IOانتخابي محدوديت 
عنوان   به[me[ə]de] و [sa[ə]er] خواهد بود و MAX-IO ≥ * [ə]صورت  روي پيوستار به

 ةهمچنين از آنجا كه رتب. هاي واجي مربوطه انتخاب خواهند شد دادهاي بهينه در جايگاه برون
الزم به ( باالتر است IDENT-IO (Str.)بر روي پيوستار از محدوديت  [ə] *نسبي محدوديت 

هاي انتخابي آن   رتبهذكر است كه رتبة نسبي يك محدوديت بر روي پيوستار حاصل بسامد نسبي
دادها  ي گفتاري برونها لذا در بيشتر موقعيت). ي گفتاري مختلف استها محدوديت در موقعيت
شوند كه حاصل اين نوع آرايش بهينگي  توليد مي IDENT-IO (Str) * [ə] ≤ با رعايت آرايش 

د اين دو حال با توجه به همپوشي دامنة مركزي نوار تأكي با اين.  است[me[.]de]صورت 
اين . محدوديت اين امكان وجود دارد كه آرايش اين دو محدوديت بر روي پيوستار تغيير كند

  باالترين رتبه

*[?]  Max-IO  
 

Ident-IO  
 

  ترين رتبه  پايين
 

WordInitial:[?]  
WT-IO  

 

* [ə]  
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 در يك موقعيت IDENT-IO (Str.) انتخابي محدوديت ةشود كه رتب امكان زماني فراهم مي
  . خواهد بود[me[ə]de] باشد كه حاصل اين آرايش بهينگي صورت [ə] * گفتاري خاص باالتر از

  :دست داد توان به نتايج زير را نيز مي) ۶(نين با بررسي نمودار همچ  
 بسيار زيادي نسبت به ة با فاصلWord-Initial:[ə] در اين نمودار نوار تأكيد محدوديت -۱  
*[ə]ي بر روي ا هطكه اين محدوديت در هيچ نق طوري ه در باالي پيوستار قرار گرفته است ب

 و [amal [ə]]حاصل اين آرايش بهينگي صورت .  ندارد همپوشي[ə]* پيوستار با محدوديت
  .، استamal [[Ø] amal] [.]]، [amal [:]]ي ها غيربهينگي صورت

 در فضاي WT-IOبينيم در نمودار فوق نوار تأكيد محدوديت  گونه كه مي  همچنين همان-۲  
.  بسيار زياد استبر روي پيوستار [ə] * باالي پيوستار واقع شده و فاصله آن نسبت به محدوديت

 و غيربهينه بودن [sa[ə]er] و [san[ə]at]ي ها بهينگي صورت ≤ WT-IO [ə] * حاصل آرايش
  .  است[me[Ø]de] و [sa[:]er]، [san[:]at]دادهاي  برون
  

  هاي مدرج داده

ساختي بعضي از  دهد كه ميزان خوش ديديم كه نتايج حاصل از تحقيق حاضر نشان مي
 را به ها گونه صورت  اين،نگارنده در اين تحقيق. اي و مدرج است ولهي واجي غيرمقها صورت

يي ها در تحقيق حاضر صورت. متعلق دانسته است/ ؟؟/و / ؟/ساختي مياني همچون  طبقات خوش
  :ساختي مياني برخوردارند عبارتند از كه از درجات خوش

شان حذف   روساختيةير از زنج/ə/يي كه ها  در جايگاه آغاز هجا بعد از همخوان صورت-۱  
. باشد  ميرو روبه/) ؟؟(/ساختي  شده و مرزبندي هجايي آنها تغيير كرده با دو درجه نقض خوش

شان قرار گرفته يك درجه   روساختية در زنجير[.]يي كه گونة خفيف ها در همين جايگاه صورت
  .ساختي دارند نقض خوش

اند با يك   توليد شده[.] خفيف ةكه با گونيي ها  صورت، بين دو واكهواژه  در جايگاه ميان-۲  
  .اند ساختي مواجه درجه نقض خوش
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يافته  با گرفتگي كامل تظاهر/ə/يي كه در آنها ها  در موضع پاياني بعد از همخوان صورت-۳  
 در زنجيرة [.] خفيف ةيي كه گونها در همين جايگاه صورت. ساختي دارند دو درجه نقض خوش

  .ساختي برخوردارند ه از يك درجه نقض خوششان قرار گرفت روساختي
هاي مدرج زماني  كند كه داده هاي آزاد چنين بحث مي  در تحليل گونه۲۹گفتيم كه هيز  

در نقاطي ) و نه دامنة مركزي آن(نوار تأكيد يك محدوديت / ؟؟/و / ؟/شوند كه حاشيه  حاصل مي
نگارنده با قبول اين . ده استبر روي پيوستار واقع شود كه توسط محدوديت ديگري اشغال ش

  :دهد دست مي هاي مدرج موجود نتايج زير را به فرض در بررسي و تحليل داده
 بر روي [ə] * مركزي نوار تأكيد محدوديت ةبينيم دامن مي) ۷(گونه كه در نمودار   همان-۱  

د اين محدوديت نوار تأكي/ ؟ /ةحال حاشي  است، با اينin Coda [.]تر از محدوديت  پيوستار پايين
.  در آنجا واقع شده استin Coda [.]به نقاطي بر روي پيوستار نزديك شده كه توسط محدوديت 

 است و دامنة [ə] * باالتر از محدوديت in Coda [.] با توجه به اينكه نوار تأكيد محدوديت
گفتاري مركزي اين دو محدوديت با يكديگر همپوشي ندارد لذا احتمال اينكه در يك موقعيت 

دادها با رعايت آرايش  ه برونــ باشد و در نتيجin Coda [.] باالتر از [ə] * انتخابي محدوديت ةرتب
 ≥ [.] in Coda * [ə] دادها با يك درجه نقض  توليد شوند بسيار كم است و اگر چنين شود برون

زماني in Coda * [ə] [.] ≤ الزم به يادآوري است كه آرايش (رو خواهند شد  ساختي روبه خوش
اليه سمت چپ نوار تأكيد آن يعني در   انتخابي محدوديت در منتهيةگردد كه رتب حاصل مي
اليه سمت راست نوار تأكيد   در منتهيin Coda [.]واقع شود و رتبة انتخابي محدوديت / ؟/حاشيه 

  ).اين محدوديت قرار گيرد
 در جايگاه باالتري نسبت به syllabification دامنة مركزي نوار تأكيد محدوديت -۲  

نوار تأكيد / ؟؟/بينيم حاشيه  مي) ۷(گونه كه در نمودار  حال همان با اين.  قرار دارد[ə] *محدوديت 
 syllabification در فضايي بر روي پيوستار قرار گرفته كه توسط محدوديت [ə] *محدوديت 

 ≤ [ə] *دادها با رعايت آرايش  ني گفتاري بروها رو در اكثر موقعيت از اين. اشغال شده است
syllabification  چرا كه دامنة مركزي اين دو محدوديت با يكديگر فاصله دارد (توليد خواهند شد

 [ə] * باالتر از ها  در بيشتر موقعيتsyllabificationو بر اين اساس رتبة انتخابي محدوديت 
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اليه سمت   در منتهي[ə] *محدوديت  انتخابي ة مگر آنكه در يك موقعيت خاص رتب؛)خواهد بود
اليه   در منتهيsyllabification انتخابي محدوديت ةچپ نوار تأكيد آن واقع شود و برعكس رتب

دادهايي كه با رعايت اين آرايش  سمت راست اين محدوديت قرار گيرد كه در اين صورت برون
  .استرو  ساختي روبه دو درجه نقض خوششوند با  توليد مي
تر از محدوديت   بر روي پيوستار پايينMAX-IOمنة مركزي نوار تأكيد محدوديت  دا-۳  

Complex Codaنوار تأكيد / ؟؟/بينيم حاشيه  مي) ۷(گونه كه در نمودار  حال همان  است؛ با اين
 Complex در نقاطي بر روي پيوستار قرار گرفته كه توسط محدوديت MAX-IOمحدوديت 

Codaوجه به اينكه نوار تأكيد محدوديت با ت.  اشغال شده استComplex Coda باالتر از 
 است و دامنة مركزي اين دو محدوديت با يكديگر فاصله دارند لذا در اكثر MAX-IOمحدوديت 
حاصل  Complex Coda ≥ MAX-IOدادها با رعايت آرايش  ي گفتاري برونها موقعيت
 بر روي پيوستار MAX-IOبي محدوديت گردند و چنانچه در يك موقعيت گفتاري رتبة انتخا مي

 MAX-IO ≥ Complexدادها با رعايت آرايش   باشد و در نتيجه برونComplex Codaباالتر از 

Coca رو  ساختي روبه هاي حاصل با دو درجه نقض خوش صورت زنجيره توليد شوند در آن
  .خواهند بود

 

    

          
  

  
   
  
  
  

  )٧(نمودار 
 

Max-IO  
 

Ident-IO(Str.)  
 WordInitial:[?]  
 

WT-IO  
 [ .] in Coda   

Complex Coda  
syllabification  

[ ?]*  
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