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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: semanticpragmatic constraints, nonmetrical-phonological constraints, metricalphonological 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-metricalphonological 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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رتبهبندی و تعامل محدودیتهای مولين در ساختهای دواسمیِ برگشتناپذیرِ
زبان فارسی
علی عربانی دانا
دانشجوی دكتری زبانشناسی همگانی ،دانشگاه اصفهان ،ایران.
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چكيده
ساختهاي دواسمی در پيشينة مربوط به این اصطالح ،این گونه تعریف میشود« :توالی دو كلمه كه
داراي طبقة دستوري یكسان هستند و عموماً با یك رابط واژگانی به هم مرتبط میشوند» .منظور از
«دواسمی» در این اصطالح ،مقولة دستوري «اسم» نيست ،بلكه یك اصطالح پوششی است كه میتواند
مقولههاي دستوري اسم ،صفت ،فعل ،قيد و حرف را در بربگيرد .یك مسئله مهم در ساختهاي
دواسمی ،ترتيب عناصر و سازهها در این ساختهاست .براي تعيين این ترتيب ،مدلی موسوم به مدل
محدودیتها وجود دارد كه توسط مولين ( )3450مطرح شد .این مدل داراي اصول و محدودیتهایی
است كه ترتيب قرار گرفتن عناصر در ساختهاي دواسمی را مشخص میكند .این محدودیتها
عبارتاند از :محدودیتهاي معنایی-كاربردشناختی ،محدودیتهاي واجی-غيروزنی ،محدودیتهاي
واجی-وزنی و محدودیتهاي بسامد و ترتيب الفبایی .محدودیتها در این مدل براي تبيين ساختهاي
دواسمی با هم رقابت میكنند .این امكان وجود دارد كه یك محدودیت خاص در مورد همة ساختهاي
دواسمی كاربرد نداشته باشد و فقط بر روي ساختهاي دواسمی خاصی اعمال شود .دليل جداسازي
محدودیتها از یكدیگر به علت تفاوتهاي موجود در آنهاست .در این مدل ،محدودیتها با هم تعامل
میكنند و اغلب همبستگی معناداري با هم دارند .هدف تحقيق حاضر ،بررسی ساختهاي دواسمیِ
برگشتناپذیرِ زبان فارسی در چارچوب این مدل ،رتبهبندي محدودیتهاي مولين و نيز تعامل و رقابت
آنها با یكدیگر براي تعيين ترتيب سازهها در ساختهاي دواسمی زبان فارسی است .براي انجام این
پژوهش ،دادههاي تحقيق كه مشتمل بر  520ساخت دواسمی فارسی است ،بر اساس مدل محدودیتها
مورد تحليل قرار گرفت ،سپس محدودیتهاي مولين بر اساس ساختهاي دواسمی زبان فارسی
رتبهبندي شد و در نهایت تعامل و رقابت این محدودیتها در زبان فارسی مشخص گردید .نتایج تحليل
دادهها نشان داد كه محدودیت واجی-غيروزنی ،بيشترین تعداد از ساختهاي دواسمی زبان فارسی را
تبيين میكند و در رتبة اول قرار دارد ،اما محدودیت معنایی-كاربردشناختی ،كمترین تعداد از
ساختهاي دواسمی زبان فارسی را توجيه میكند و از این نظر در مرتبة آخر محدودیتها قرار دارد.
واژههای كليدی :ساخت دواسمی ،برگشتناپذیر ،محدودیتها ،رتبهبندي ،تعامل.

 .5رایانامة نویسندۀ مسئول:
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 -0مقدمه
ساختهاي دواسمی 5در پيشينة مربوط به این اصطالح ،این گونه تعریف میشود:
«توالی دو كلمه كه داراي طبقة دستوري یكسان هستند و عموماً با یك رابط واژگانی به
هم مرتبط میشوند» (ملكيل .)552:5757،منظور از «دواسمی» در این اصطالح ،مقولة
دستوري «اسم» نيست ،بلكه یك اصطالح پوششی است كه میتواند مقولههاي دستوري
اسم ،صفت ،فعل ،قيد ،حرف را در بربگيرد .طبق این تعریف ،میتوان به نمونهاي مانند
«آب و گِل» اشاره كرد كه در آن ،كلمههاي «آب» و «گِل» كه هر دو اسم هستند با
رابطِ «و» به هم مرتبط شدهاند؛ در ساخت دواسمی «ترش و شيرین» ،این دو جزء
سازنده ،صفت هستند؛ در ساخت دواسمی «چندوچون» ،این دو جزء سازنده ،قيد
هستند .ساخت دواسمی در معناي عام خود میتواند «اتباع» (مانند «كتاب متاب») و
«تكرار» (مانند «دواندوان») را هم در زیرمجموعه خود داشته باشد ،اما اصطالحات
«اتباع» و «تكرار» هر یك داراي تعریف مستقل و مخصوص به خود هستند كه متفاوت
از یكدیگر میباشند .ساختهایی كه نمادگرایی آوایی 3خوانده میشوند ،نيز در
زیرمجموعة ساخت دواسمی قرار میگيرند ،مثل «رزم و بزم» كه زنجيره «-زم» در هر
دو كلمه تكرار شده است .ساخـتهاي دواسـمی میتـواننـد برگشـتپـذیر 2یا
برگشتناپذیر 0باشند؛ مولين در این زمينه میگوید« :هر ساخت دواسمی در نقطهاي از
یك پيوستار كه یك طرف آن جابهجایی كامل (برگشتپذیري) و طرف دیگر آن ،انجماد
و برگشتناپذیري است ،قرار میگيرد» (مولين .)3452 ،ساختهاي دواسمی
برگشتپذیر ،ساختهایی هستند كه ترتيب سازهها در آنها را میتوان عوض كرد ،مانند
«درد و رنج» كه ساخت معكوس آن یعنی«رنج و درد» نيز صحيح است ،اما ساختهاي
دواسمی برگشتناپذیر ،ساختهایی هستند كه ترتيب سازهها در آنها را نمیتوان عوض
كرد ،مانند « آبوهوا».
ساختهاي دواسمی در متون مختلف با نامهاي گوناگون بهكار رفتهاند ،ازجمله:
كلمات جفتی ،5ساخت منجمد ،6دواسمی فرمولی ،9همانگویی ترادفی ،8همپایههاي
1.binomials
2.sound symbolization
3.reversible
4.irreversible
5.hendiadys
6.freeze
7.formulaic binomial
8.synonymic dittology
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داراي ترتيب ثابت ،همپایههاي برگشتناپذیر ،جفتهاي دواسمی ،قالبهاي دوقلو،5
عبارتهاي جفتی موازي ،3همایهها ،دوقلوهاي به هم چسبيده ،2تكرار ،تشدید ،0كلمات
جفتی ،كلمات جفتیِ تكرارشونده ،گروه داراي تجانس آوایی.
در ساختهاي دواسمی همواره این سؤال مطرح بوده است كه ترتيب سازهها و
عناصر تابع چه محدودیتهایی است .در زمينة نحوۀ ترتيب عناصر و سازهها در
ساختهاي دواسمی ،مدلی موسوم به مدل محدودیتها 5وجود دارد كه توسط مولين
( )3450مطرح شد .این مدل داراي اصول و محدودیتهایی است كه ترتيب قرار گرفتن
عناصر در ساختهاي دواسمی را مشخص میكند .هدف تحقيق حاضر ،بررسی
6
ساختهاي دواسمیِ برگشتناپذیرِ زبان فارسی در چارچوب این مدل ،رتبهبندي
محدودیتها و نيز تعامل 9آنها با یكدیگر براي تعيين ترتيب سازهها در ساختهاي
دواسمی است .در این راستا ،سؤاالت زیر مدنظر هستند:
 -5تحليل ساختهاي دواسمیِ برگشتناپذیرِ در زبان فارسی بر اساس مدل
محدودیتهاي مولين (  ) 3450به چه صورت انجام میشود؟
 -3رقابت این محدودیتها با یكدیگر براي تعيين ترتيب عناصر در ساخت دواسمی زبان
فارسی و نيز رتبهبندي آنها به چه صورت است؟
 -2تعامل و همبستگی این محدودیتها با یكدیگر و نقش آنها در ساختهاي دواسمی
زبان فارسی چگونه است؟
-2پيشينه
با اینكه در مورد ساختهاي دواسمی ،پژوهشهایی انجام شده است ،اما ظاهراً هرگز به
عنوان یك موضوع مركزي به این ساختها پرداخته نشده است .باوجوداین ،در دهههاي
گذشته ،تحقيقات در زمينة ساختهاي دواسمی -به ویژه در زبان انگليسی -افزایش
یافته است .تحقيقات قبلی در این زمينه را با توجه به كانون و حوزههاي خاصشان
میتوان در زیرمجموعة عنوانهاي مختلف قرار داد .اولين فردي كه اصطالح «ساخت
دواسمی» را بكار برد ،ملكيل ( )5757بود.
1.twin formulas
2. paired parallel phrase
3.siamese twins
4.intensification
5.constraints
6.ranking
7.interaction
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البته خاستگاه بررسی ساختهاي دواسمی را میتوان در كار پانينی در  044سال
قبل از ميالد مسيح پيدا كرد .پانينی توضيح میدهد كه در چنين ساختهایی ،عنصرِ
داراي هجاهاي كمتر در ابتدا میآید (كاردونا .)352:5794،با این حال اولين بحث علمی
دربارۀ ساختهاي دواسمی و ترتيب قرار گرفتن آنها به یسپرسن ()322:5745
برمیگردد كه اظهار میكند« :عنصر كوتاه باید قبل از عنصر طوالنی بياید» .بهاقل كه
معاصر با یسپرسن بود ،با تأیيد نظر پانينی و یسپرسن ،مدعی میشود كه این گرایش تا
اندازهاي به خاطر اصل كلیِ «قرار گرفتن وزن در انتها» است ( به نقل از مولين)3450 ،؛
اما زبان ژاپنی داراي هر دو ترتيب «كوتاه قبل از بلند» و «بلند قبل از كوتاه» است و
نكتة جالب توجه این است كه بسامد ترتيب «بلند قبل از كوتاه» خيلی بيشتر از ترتيب
«كوتاه قبل از بلند» است .لومان و تاكادا ( )64:3450علت این ناسازگاريِ زبان ژاپنی با
محدودیت پانينی ،یسپرسن و بهاقل را به این واقعيت ربط میدهند كه زبان ژاپنی
داراي حرف اضافة پسين است و هسته پایانی است؛ اما بنا به استدالل یاماشيتا و چانگ،
سازههاي طوالنی و بلند از لحاظ معنایی قويتر از سازههاي كوتاه هستند ،چون
واحدهاي واژگانیِ بيشتر ،معناي اسم را افزایش میدهند و اهميت آن را بيشتر میكنند
( .)52:3445محدودیتهاي مرتبسازي یسپرسن و بهاقل هر دو در ذات خود
واجی-وزنی هستند ،اما بهاقل ( )5738مدعی میشود كه عوامل معنایی نيز ممكن است
در ترتيب سازههاي ساخت دواسمی نقش داشته باشند .او مثالهایی را ذكر میكند كه
به «موقعيت اجتماعی مصداق سازهها» ،بهعنوان مثال  ،parents and childrenبه «توالی
زمانی» ،مثالً  cause and effectو به اولویت «مثبت قبل از منفی» ،براي مثال heaven
 and hellاشاره میكند ( به نقل از مولين .)3450 ،آبراهام ( )5754این فهرست
سلسلهمراتب معنایی را بسط میدهد و اشاره میكند كه احتماالً عوامل واجی و معنایی
نيز در تعيين ترتيب سازههاي ساخت دواسمی با هم در تعامل هستند .گوستافسون
( )5790نيز نشان داد كه نه تنها تعداد هجاها بلكه كشش آوایی ،بهترین شاخص براي
طول كلمات در ساختهاي دواسمیِ زبان انگليسی است .به باور كوپر و راس (:5795
 ،)65-66قواعدي كه براي تبيين نحوۀ ترتيب عناصر در همپایههاي ثابت بهكار رفته
است ،شامل محدودیتهاي واجی و معنایی میشود .فنك-اوزلون ( )526:5787در
ارتباط با محدودیتها ،اهميت زیادي براي اصل بسامد قائل است و میگوید « :برتري
اصل بسامد را میتوان با ساخت دواسمی  horse and riderنشان داد» .این ساخت
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دواسمی ،محدودیت «انسان قبل از غيرانسان» را نقض كرده است ،اما متناسب با اصل
بسامد است 80 .درصد از دادههاي فنك-اوزلون با این محدودیت قابل تبيين است ( به
نقل از بنور و لوي .)3446 ،او میگوید كه بسامد ،زیربناي بسياري از محدودیتهاي
دیگر است از جمله :بینشان قبل از نشاندار (محدودیت نشانداري صوري) ،كوتاه قبل از
بلند (محدودیت طول هجا) ،از این رو باید بسامد را جایگزین محدودیتهاي دیگر كرد.
در ضمن فنك-اوزلون اشاره میكند كه بسامد كلمه ارتباط نزدیكی با محدودیتهاي
معنایی و وزنی دارد .بنور و لوي ( )3446در یك تحقيق پيكرهبنياد ،ساختهاي
دواسمی برگشتناپذیر ( منجمد ) و عادي را مورد بررسی قرار دادند و به شيوۀ تعامل
محدودیتهاي مختلف پرداختند .آنها پيشنهاد دادند كه اگر بخواهيم مدل توصيفی
كارآمد در زمينة شكلگيري و توليد ساختهاي دواسمی ارائه بدهيم ،حتماً الزم است
شكل و ترتيب معكوس این ساختها نيز در نظر گرفته شود.
كانلوي و كوپر ( )5785نشان دادند كه اهميت دركی ،5عامل مهمی در تعيين ترتيب
كلمات است .مكدونالد و همكاران ( )5772با مستندات تجربی نشان دادند كه
محدودیت معنایی (جانداري) باالتر از محدودیت وزنی (شمارش تعداد هجاها) قرار دارد.
مولر ( ،)5779ساختهاي دواسمی در زبان آلمانی را تحليل كرد و به این نتيجه رسيد
كه محدودیتهاي معنایی باالتر از محدودیتهاي وزنی و محدودیتهاي وزنی نيز باالتر
از محدودیت هاي واجی دیگر است ( به نقل از بنور و لوي .)3446 ،رایت و هی (،)3443
اسامی مذكر و مؤنث را مورد مطالعه قرار دادند و به این یافته رسيدند كه اسامی مذكر با
توجه به ساختار واجیشان بيشتر از اسامی مؤنث گرایش دارند كه در جایگاه نخست
قرار بگيرند .آنها هم چنين متوجه شدند كه جنسيت (كه اساساً یك عامل معنایی
است) بيشتر از واجشناسی ،در اولویت مرتبسازي سازهها اهميت دارد .رایت ،هی و بنت
( )3445میگویند كه اولویتهاي مرتبسازي اسامی تحت قواعد و محدودیتهایی
همچون جنسيت ،واجشناسی و بسامد است .بردسانگ ( ) 24:5783میگوید« :در
ترتيب ساخت هاي دواسمی گاهی مسائل كالمی و كاربردي حاكم است ،مثالً براي
رعایت ادب ،بهجاي گفتن  I and youگفته میشود .»you and I :تاناكا ( )3442بر
اساس مستندات نشان میدهد كه ترتيب سازهها در عناصر همپایه یك مسئلة
چندعاملی است.
1. perceptual salience
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 -3پيشينة آثار انجام شده در مورد ساختهای دواسمی در زبان فارسی
مثالها و مواردي كه توسط ملكيل تحت عنوان ساخت دواسمی مطرح میشود ،در
پيشينة زبان فارسی ،با عناوین و اصطالحات مختلف از جمله «اسمهاي پيوندخورده یا
مركب» (دبير سياقی« ،)5205 ،اعضاي همجنس» (شفائی« ،)5262،اسم مركب»
(مشكور5254،؛ همایونفرخ5260 ،؛ شریعت5260 ،؛ قریب و همكاران5295 ،؛
مقربی 5293،و خيامپور« ،)5295 ،ساختهایی دوگانه از ریشة فعل» (انوري و احمدي
گيوي« ،)5290،فرایند واژهسازي» (سامعی« ،)5295 ،كلمات مشتق» (خانلري،)5285،
«اسمهاي مركب غيرفعلی» (فرشيدورد« ،)5283 ،اتباع» (مشيري 5297 ،و ذاكري،
« ،)5285تركيبهاي ربطی» (شكی ،5760،به نقل از طباطبایی ،)5283 ،مطرح شده
است؛ در واقع ،محققان ایرانی فقط این مفهوم را با بيان و اصطالحات مختلف توصيف
كردهاند ،اما هيچیك از آنها ،به قواعد موجود در بين سازههاي ساخت دواسمی
نپرداختهاند.
در مطالعات جدید مربوط به ساخت دواسمی در زبان فارسی ،چند پژوهش محدود
انجام شده است كه از آن جمله میتوان به این موارد اشاره كرد :پژوهش گلفام و
همكاران ( )3450از دیدگاه صرفِ شناختی به این نوع ساختها پرداخته است .گلفام و
محيیالدین قمشهاي ( )5274در تحقيق خود كه به موضوع تصویرگونگی پرداختهاند،
دوگانساختها 5را مورد بررسی قرار دادهاند .تعدادي از پژوهشها نيز این ساخت را
فقط از دیدگاه تطبيقی و به منظور اهداف كاربردي و آموزش زبان مورد بررسی قرار
دادهاند ( از جمله ،فرضی5776 ،؛ خطيبزاده و سامري)3452 ،؛ به عبارت دیگر ،ساخت
دواسمی ،چارچوب نظري ،مدلهاي ارائه شده دربارۀ آن و محدودیتهاي حاكم بر
ترتيب سازههاي آن ،رقابت و تعامل این محدودیتها با هم تاكنون در زبان فارسی مورد
پژوهش قرار نگرفته است.
 -1مبانی نظری تحقيق
رابطه بين سازهها در ساخت دواسمی معنادار است و هر جفت واژۀ تصادفی را نمیتوان
ساخت دواسمی تلقی كرد .یكی از نكات اساسی در ساختهاي دواسمی ،اصول و
قواعدي است كه ترتيب قرار گرفتن سازهها را در این نوع ساختها تبيين میكند.
زبانشناسانِ قبل از دورۀ ملكيل ( ،)5757اصول و قواعدي را مطرح كردند كه ترتيب
1.reduplicative constructions
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سازهها را در ساختهاي دواسمی مشخص میكرد .این زبانشناسان شرح دادند كه قرار
گرفتن سازهها در جایگاه اول و یا دوم تابع عواملی همچون معنا ،ریتم گفتار و ساختار
آوایی است (مولين .)3:3450 ،آنچه در عبارات دواسمی به طور خاص اهميت دارد ،این
است كه سازهها در ساخت دواسمی بر اساس یك سري محدودیتهاي زبانی قرار
میگيرند .در زمينة نحوۀ ترتيب عناصر و سازهها در ساختهاي دواسمی ،مدلی توسط
مولين ( )3450معرفی شد كه قبل از آن ابتدا توسط كوپر و راس ( )5795و سپس
توسط بنور و لوي ( )3446مطرح شده بود .مدل مولين ،موسوم به مدل محدودیتها
است .مولين ( ،)3450بنور و لوي ( )3446و كوپر و راس ( )5795در این مدل ،اصول و
محدودیتهایی را براي ترتيب قرار گرفتن عناصر در ساختهاي دواسمی انگليسی
مطرح كردهاند .بنور و لوي ( )3446و مولين ( )3450از اصطالح «محدودیت» براي
اشاره به بعضی از مشخصههاي معنایی/كاربردشناختی ،وزنی ،بسامدي ،واجی ،الفبایی و
مشخصههاي دیگر كه بر ترتيب سازهها در ساخت دواسمی مؤثر هستند ،استفاده
میكنند .این محدودیتها عمدتاً به ساختهاي دواسمی برگشتناپذیر كه داراي ترتيب
ثابت هستند و ترتيب سازههاي آنها را نمیتوان عوض كرد ،مربوط میشوند .پژوهش
حاضر به بررسی ساختهاي دواسمیِ زبان فارسی در چارچوب مدل محدودیتهاي
مولين ( )3450و رقابت و تعامل این محدودیتها با هم میپردازد.
معرفی مدل محدودیتها
محدودیتهاي مطرح شده در مدل مولين ( )3450در چهار گروه اصلی یعنی
محدودیتهاي معنایی-كاربردشناختی ،5محدودیتهاي واجی-غيروزنی ،3محدودیتهاي
واجی-وزنی 2و محدودیتهاي دیگر ( بسامد 0و ترتيب الفبایی )5قرار میگيرد .این چهار
گروه اصلی كه در كل  58محدودیت را شامل میشوند ،به شرح زیر است:
 -5محدودیتهاي معنایی/كاربردشناختی كه شامل ریزمحدودیتهاي زیر است:
الف-محدودیت نشانداري صوري :6بر اساس این محدودیت ،سازۀ اول از نظر ساختاري
بینشانتر از سازۀ دوم است .باتيستال ( )5774معيارهاي زیر را براي مفهوم نشانداري
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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برمیشمارد :عناصر بینشان باید -5 :معناي كلی و گستردهاي داشته باشند-3،توزیع آنها
باید گستردهتر باشد -2 ،تعداد تمایزهاي زیرمقولهاي آنها باید بيشتر باشد -0 ،از لحاظ
ساختاري باید سادهتر باشند .واژۀ  flowersدر ساخت دواسـمی flowers and roses
بینشان است.
5
ب -محدودیت نشانداري دركی  :بر اساس این محدودیت ،سازۀ اول از نظر دركی
بینشانتر از سازۀ دوم است .مایرتالر ( )5785مینویسد كه بعضی از ویژگیهاي خاص
از لحاظ معنایی و دركی بینشان هستند ،به عنوان مثال ،ویژگیهاي «جاندار»« ،مفرد»،
«راست»« ،مثبت»« ،ملموس»« ،جلو»« ،باال»« ،عمودي» ،بینشان ،اما ویژگیهاي
معكوس آنها یعنی «بیجان»« ،جمع»« ،چپ»« ،منفی»« ،انتزاعی»« ،عقب»« ،پایين»،
«افقی» ،نشاندار هستند .او ذكر میكند كه گوینده عناصر بینشان را به آسانی میتواند
درک كند.
ج -محدودیت قدرت :3مفهوم قدرت در مدل محدودیتهاي مولين به روابط جهان
واقعی مربوط میشود .بر اساس این محدودیت ،عنصر و سازۀ قويتر در جایگاه اول قرار
میگيرد .جفتهاي جنسيتی از جمله « ،»husband and wifeجفتهاي سنی از جمله
« ،»mother and childجفتهاي فرمانروا و فرمانبر از جمله «،»prince and pauper
جفتهاي جاندار و بیجان از جمله « »man and beastدر زیرمجموعة محدودیت قدرت
قرار میگيرند .در همة این ساختهاي دواسمی ،عنصر قوي قبل از عنصر ضعيف میآید.
د -محدودیت توالی تصویرگونگی :2بر اساس این محدودیت ،اگر دو مفهوم كه بر اساس
یك توالی زمانی یا یك رابطة منطقی رخ دادهاند ،بخواهند كنار هم قرار بگيرند،
سازههاي زبانیِ مربوط به آنها نيز به همان ترتيب و توالی در ساخت دواسمی ظاهر
میشوند ،مثل «.»spring and summer
-3محدودیتهاي واجی-وزنی :این محدودیت داراي زیرمحدودیتهاي زیر است:
الف-محدودیت تعداد هجاها :0این محدودیت میگوید كه تعداد هجاهاي سازۀ دوم،
بيشتر از تعداد هجاهاي سازۀ اول است ،مثل «.»warm and friendly

1. perceptual markedness
2.power
3. iconicity
4. number of syllables
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ب-محدودیت اجتناب از اُفت :5بر اساس این محدودیت ،ساخت دواسمی ،بيش از یك
هجاي سبكِ 3متوالی در بين هجاهاي قوي 2ندارد ،مثل «( »part and parcelكه داري
ساخت هجایی  cvcc-cvcccاست)
0
ج-محدودیت اجتناب از تكية پایانی سازۀ دوم  :این محدودیت میگوید كه سازۀ دوم
داراي تكية پایانی نيست ،مثل «.»time and energy
-2محدودیتهاي واجی غيروزنی :این محدودیت داراي این زیرمحدودیتها است:
الف -محدودیت كشش واكه :5بر اساس این محدودیت ،واكة هجاي تكيهدار در سازۀ دوم
كشيدهتر از سازۀ اول است ،مثل «.»rank and file
ب -محدودیت پسين بودن واكه :6این محدودیت میگوید كه واكة هجاي تكيهدار در
سازۀ دوم ،پسينتر از واكة هجاي تكيهدار در سازۀ اول است ،مثل «.»inner and outer
ج -محدودیت ارتفاع واكه :9بر اساس این محدودیت ،واكة هجاي تكيهدار در سازۀ دوم،
افتادهتر از سازۀ اول است ،مثل «.»horse and cart
د -محدودیت همخوانهاي اول :8بر اساس این محدودیت ،سازۀ دوم داراي همخوانهاي
اولية بيشتري است ،مثل «.»ups and downs
ه -محدودیت همخوانهاي پایانی :7بر اساس این محدودیت ،سازۀ دوم در ساخت
دواسمی ،همخوانهاي پایانی بيشتري دارد ،مثل «.»for and against
و -محدودیت باز بودن هجاي تكيهدار :54بر اساس این محدودیت ،هجاهاي بستهاي كه
داراي تكية اصلی هستند ،در جایگاه سازۀ دوم قرار میگيرند ،مثل «.»profit and loss
ز -محدودیت وزن هجا :55بر اساس این محدودیت ،هجاهاي سنگينی كه داراي تكية
اصلی هستند ،در جایگاه سازۀ دوم قرار میگيرند ،مثل «.»May and June

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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ح -محدودیت رسایی واج اول :5این محدودیت میگوید كه واج اول سازۀ اول ،رساتر از
واج اول سازۀ دوم است ،مثل «.»here and there
ط -محدودیت رسایی واج آخر :3بر اساس این محدودیت ،رسایی واج آخر در سازۀ دوم،
بيشتر از رسایی واج آخر در سازۀ اول است ،مثل «.»well and truely
-0محدودیتهاي بسامد و ترتيب الفبایی:
الف -محدودیت بسامد :این محدودیت میگوید كه سازۀ اول داراي بسامد وقوع بيشتري
نسبت به سازۀ دوم است ،مثل «.»time and effort
ب -محدودیت ترتيب الفبایی :ترتيب سازهها در ساخت دواسمی تابع موقعيت الفبایی
حرف اول كلمه است ،مثل «.»back and forth
-1روش پژوهش
دادههاي این پژوهش از  34رمان فارسی ،روزنامههاي همشهري و ایران در یك دورۀ
یك ساله ،فرهنگ لغت زبان فارسی معاصر و نيز پيكرۀ تحت وب (موتور جستجوي
گوگل) به دست آمد .از پيكرۀ فوق 5759 ،ساخت به دست آمد كه تعداد زیادي از آنها
به علت دارا بودن ویژگیهاي زیر كنار گذاشته شدند :بعضی از این ساختها در مجموعه
«تكرار» یا «اتباع» قرار میگرفتند ،تعدادي از آنها با حرف ربط «یا»  -نه با حرف ربط
«و»  -به هم متصل شده بودند ،ساختهاي دواسمی كاذب ( )false positiveنيز لحاظ
نشدند (ساخت «تو و من» در جمله «مریم آمد دنبال تو» و «من تنها شدم» ،یك
ساخت دواسمی كاذب است ،چون سازههاي آن به دو جمله مختلف تعلق دارد) .در
نهایت  520ساخت دواسمی برگشتناپذیر كه در پيكرۀ فوق داراي بسامد وقوع بيشتري
بودند ،به دست آمد .براي انجام این پژوهش ،ساختهاي دواسمی برگشتناپذیر بر
اساس مدل مولين ( )3450و محدودیتهاي آن مورد تجزیهوتحليل قرار گرفتند .سپس
براي تحليل تعامل محدودیتها و رتبهبندي آنها از روش رتبهبندي دستی استفاده شد.
«این روش مبتنی بر تالقی محدودیتها است؛ توانایی محدودیتهاي مختلف براي
پيشبينی بروندادهاي متفاوت در ساختهاي دواسمی» (مولين .)93 :3450 ،در ادامه،
نتایج تجزیهوتحليل دادهها ارائه میشود.

1. initial sonority
2. final sonority
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-1تجزیهوتحليل دادهها
دادههاي این پژوهش یعنی  520ساخت دواسمی برگشتناپذیر بر اساس مدل
محدودیتهاي مولين ( )3450مورد تحليل قرار گرفت .شيوۀ تحليل دادهها بر اساس
مدل محدودیتها به شرح زیر است:
ساخت دواسمی «نشو و نما» ،در چارچوب مدل محدودیتها این گونه تحليل
میشود :در این ساخت دواسمی -5 ،تعداد هجاهاي سازۀ دوم ،بيشتر از تعداد هجاهاي
سازۀ اول است (محدودیت تعداد هجاها رعایت شده است) -3 ،رسایی واج آخرِ سازۀ
دوم یعنی  ،/ɑ/بيشتر از رسایی واج آخر سازۀ اول یعنی  / v/است (محدودیت رسایی
واج آخر) -2 ،كشش واكة هجاي تكيهدار در سازۀ دوم یعنی  ،/ɑ/بيشتر از كشش واكة
سازۀ اول یعنی / a/است (محدودیت كشش واكه) -0 ،واكة واكة هجاي تكيهدار در سازۀ
دوم یعنی  ،/ɑ/پسينتر از واكة اصلی سازۀ اول یعنی  /a/است (محدودیت پسين بودن
واكه) ،در اینجا چهار محدودیت توانسته است ساخت دواسمی «نشو و نما» را تبيين
كند .به عبارت دیگر ،از بين محدودیتهاي مولين ،چهار محدودیت توانسته است این
ساخت دواسمی زبان فارسی را تبيين كند .در ساخت دواسمی «گاه و بيگاه»،
 -5تعداد هجاهاي سازۀ دوم ،بيشتر از تعداد هجاهاي سازۀ اول است (محدودیت تعداد
هجاها رعایت شده است) -3 ،سازۀ دوم از سازۀ اول مشتق شده است (محدودیت
نشانداري صوري رعایت شده است) -2 ،سازۀ اول ،مثبت و سازۀ دوم ،منفی است
(محدودیت نشانداري معنایی رعایت شده است) ،پس ساخت دواسمی «گاه و بيگاه» ،از
بين محدودیتهاي مختلف مولين ،سه محدودیت را رعایت كرده است .در ساخت
دواسمی «مبتدا و خبر» -5 ،بر اساس واقعيتهاي جهان خارج ابتدا «مبتدا» میآید،
سپس «خبر» و این به محدودیت تصویرگونگی اشاره میكند -3،رسایی واج اول سازۀ
اول یعنی  ،/ m/بيشتر از رسایی واج اول سازۀ دوم یعنی / χ/است (محدودیت رسایی
واج اول) -2 ،تعداد همخوانهاي پایانی سازۀ دوم یعنی  ،/r/بيشتر از سازۀ اول است كه
به واكه ختم شده است ،نه همخوان (محدودیت همخوانهاي پایانی) -0 ،هجاي پایانی
سازۀ اول داراي هجاي باز است (محدودیت باز بودن هجا) ،پس ساخت دواسمی «مبتدا
و خبر» ،از بين محدودیتهاي مختلف مولين ،چهار محدودیت را رعایت كرده است.
در ساخت دواسمی «گيج و منگ» -5 ،واكة سازۀ دوم یعنی  ،/a/افتادهتر از واكة
سازۀ اول یعنی  /i/است (محدودیت ارتفاع واكه) -3 ،تعداد همخوانهاي پایانی سازۀ
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دوم یعنی  ،/nɡ/بيشتر از سازۀ اول یعنی  / dʒ /است( ،محدودیت همخوانهاي پایانی)،
 -2بسامد سازۀ اول یعنی «گيج» بيشتر از سازۀ دوم یعنی «منگ» است (محدودیت
بسامد) -0 ،سازهها در این سـاخت دواسـمی ،ترتيب الفبایی زبان فارسی را رعایت
كردهاند .پس چهار محدودیت توانسته است این ساخت دواسمی را تبيين كند.
در ساخت دواسمی «پدر و پسر»« -5،پدر» ،نسبت به «پسر» از قدرت بيشتري
برخوردار است و در جایگاه سازۀ اول آمده است (محدودیت قدرت) ،پس یك محدودیت
توانسته است این ساخت دواسمی را تبيين كند.
در ساخت دواسمی «هستی و نيستی» -5 ،سازۀ اول ،مثبت و سازۀ دوم ،منفی
است (محدودیت نشانداري صوري) -3 ،رسایی واج اول سازۀ اول یعنی  ،/h/بيشتر از
رسایی واج اول سازۀ دوم یعنی  /n/است (محدودیت رسایی واج اول) -2 ،بسامد سازۀ
اول یعنی «هستی» بيشتر از سازۀ دوم یعنی «نيستی» است (محدودیت بسامد) ،پس
سه محدودیت توانسته است این ساخت دواسمی را تبيين كند.
تحليل دادههاي فوق نشان میدهد كه یك یا چند محدودیت میتواند ترتيب سازهها را
در ساختهاي دواسمی زبان فارسی تبيين كنند.
جدول  :0نتایج تحليل ساختهای دواسمی برگشتناپذیر بر اساس مدل محدودیتهای مولين ()2101
محدودیت اصلی

ریزمحدودیت

معنایی-كاربردشناختی

آمار كل
محدودیت نشانداري صوري

رعایت محدودیت
(عدد)
565
95

رعایت محدودیت
(درصد)
24
52/2

محدودیت نشانداري دركی
اصل توالی تصویرگونگی
محدودیت قدرت
آمار كل

535
06
2
393

33/6
8/6
52/2
54/7

محدودیت تعداد هجاها

393

54/7

آمار كل
محدودیت كشش واكه
محدودیت پسين بودن واكه
محدودیت ارتفاع واكه

005
559
562
506

83/5
37/0
24/5
39/2

محدودیت همخوانهاي پایانی
محدودیت رسایی واج اول

07
527

7/5
36

محدودیت رسایی واج آخر
محدودیت باز بودن هجا

333
35

05/5
0/6

بسامد
اصل الفبایی

254
599

68/7
22/5

محدودیت واجی-وزنی
محدودیت واجی-غيروزنی

موارد دیگر

براي جمعبندي آماري ،تعداد دفعاتی كه تك تك این  58محدودیت بر روي
ساختهاي دواسمی این پژوهش رعایت شده بودند ،محاسبه شد .نتایج آماري حاصل از
تحليل ساختهاي دواسمی برگشتناپذیر در جدول  5آمده است .دربارۀ جدول  5الزم
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به ذكر است كه آمار كل مربوط به محدودیت معنایی-كاربردشناختی( 565ساخت
دواسمی) به معناي كل دادههایی است كه محدودیت معنایی-كاربردشناختی قادر به
توجيه آنهاست .این آمار الزاماً با جمعكردن مجموعه عددهاي ریزمحدودیتهاي آن به
دست نمیآید ،چون بعضی از دادهها (ساختهاي دواسمی) هستند كه چندین
ریزمحدودیت به طور همزمان آنها را توجيه میكند .مثالً ساخت دواسمی «مال و
اموال» ،هم با محدودیت نشانداري صوري (سازۀ دوم مشتق از سازۀ اول) و هم با
محدودیت نشانداري دركی (سازۀ مفرد قبل از سازۀ جمع) قابل توجيه است .در مورد
آمار كلِ  005مربوط به محدودیت واجی/غيروزنی نيز وضعيت این گونه است .نتایج
تجزیهوتحليل ساختهاي دواسمی برگشتناپذیر بر اساس مدل مولين ( )3450نشان
میدهد كه محدودیتهاي معنایی/كاربردشناختی و زیرمجموعههاي آن (محدودیت
نشانداري صوري-محدودیت نشانداري دركی-محدودیت توالی تصویرگونگی -محدودیت
قدرت) ،محدودیت بسامد و اصل الفبایی همگی در زبان فارسی رعایت میشود ،اما در
مجموعه محدودیتهاي واجی/وزنی فقط محدودیت تعداد هجاها را میتوان در زبان
فارسی اعمال كرد و محدودیت اُفت و محدودیت تكية پایانی سازه ،در زبان فارسی
رعایت نمیشود ،چون این دو محدودیت مذكور صرفاً تابع تكيه هجاها و آرایشهاي
مختلف تكيهاي هستند؛ زبان انگليسی كه دادههاي مولين هم در چارچوب همين زبان
است ،داراي آرایشهاي گوناگون تكيهاي است ،اما زبان فارسی از نظر جایگاه تكيه
تقریباً ثابت و قابل پيشبينی است؛ «معموالً تكية واژههاي فارسی را روي آخرین هجا
میدانند .این موضوع در مورد واحدهاي واژگانی مقوله اسم (به معنی اعم) با استثنائاتی
توجيهپذیر ،درست است» (وحيدیان كاميار .)39:5297 ،از طرف دیگر ،در مجموعه
محدودیتهاي واجی-غيروزنیِ مطرح شده توسط مولين ( ،)3450محدودیت
همخوانهاي اول و محدودیت وزن هجا نيز در زبان فارسی رعایت نمیشوند ،زیرا
ساخت هجایی زبان فارسی به صورت  CVCCاست؛ یعنی در آغازۀ هجا فقط یك
همخوان میتواند ظاهر شود ،پس محدودیت همخوانهاي اولية بيشتر در مورد آن
مصداق ندارد ،از طرف دیگر ،بحث سنگين بودن هجا كه تابع آرایشهاي مختلف
تكيهاي است ،نيز در زبان فارسی مطرح نيست .جدول  ،5نتایج و آمار كل مربوط به
محدودیتهاي مولين را به صورت با هم -و نه به طور مستقل -نشان میدهد و تحليل
كل ساختهاي دواسمی زبان فارسی را بر اساس همة محدودیتهاي مولين بازگو
میكند .بر اساس این جدول ،بسياري از ساختهاي دواسمی زبان فارسی ،چندین
محدودیت را به طور همزمان رعایت میكنند.
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جدول  :2تحليل ساختهای دواسمی برگشتناپذیر بر اساس تك تك محدودیتها
محدودیت اصلی

ریزمحدودیت

معنایی-كاربردشناختی

آمار كل

رعایت محدودیت
(عدد)
55

56/9

محدودیت واجی-وزنی
محدودیت واجی-غيروزنی

جمع

رعایت محدودیت (درصد)

محدودیت نشانداري صوري

4

4

محدودیت نشانداري دركی

9

9/8

اصل توالی تصویرگونگی

9

9/8

محدودیت قدرت

5

5/5

آمار كل

36

38/7

محدودیت تعداد هجاها

36

38/7

آمار كل

07

50/0

محدودیت كشش واكه

2

2/2

محدودیت پسين بودن واكه

6

6/9

محدودیت ارتفاع واكه

55

53/2

محدودیت همخوانهاي پایانی

2

2/2

محدودیت رسایی واج اول

59

58/7

محدودیت رسایی واج آخر

7

54

محدودیت باز بودن هجا

4

4

74

544

براي افزایش اعتبار نتایج و تعيين ميزان قدرت و نقش مستقل محدودیتها در
مرتبسازي ساختهاي دواسمی ،آمار دادههایی (ساختهاي دواسمی) كه فقط با یك
محدودیت قابل تبيين بودند ،نيز محاسبه شد كه نتایج آن در جدول  3آمده است .در
این محاسبه دوم ،محدودیتهاي بسامد و ترتيب الفبایی به كنار گذاشته شدند ،چون
«بسامد به تنهایی یك محدودیت مستقل است» (مولين )76:3450 ،و «محدودیت
ترتيب الفبایی نيز از لحاظ نظري قابل توجيه نيست» (مولين .)74 :3453 ،از طرف
دیگر ،بنور و لوي نيز از احتمال رعایت محدودیت ترتيب الفبایی صحبت میكنند ،نه از
نقش قطعی آنها در تعيين ترتيب سازههاي ساخت دواسمی؛ «از آنجایی كه بخش عمدۀ
پيكرۀ ما از منابع مكتوب به دست آمده بود ،احتمال دارد كه ترتيب سازهها در ساخت
دواسمی تابع موقعيت الفبایی حرف اول كلمه باشد» (بنور و لوي .)34:3446 ،مثالهایی
هم كه آنها براي تأیيد این محدودیت ذكر میكنند ،به عنوان مثال back and forth
همگی تحت حاكميت یكی از محدودیتهاي معنایی نيز هستند.
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جدول  :3تعامل و ارتباط دوسویه محدودیتها

محدودیت بسامد
محدودیت
تصویرگونگی
محدودیت قدرت
محدودیت نشانداري
صوري
محدودیت نشانداري
دركی

ارتباط با
محدودیت
بسامد (عدد)

ارتباط با
محدودیت بسامد
(درصد)

تعداد
كل

ارتباط با محدودیت
تعداد هجاها (عدد)

254
06

584
55

ارتباط با
محدودیت تعداد
هجاها (درصد)
58
32/7

02/5

34

2
95

52

90/6

3
60

66/6
74/5

535

55

03/5

98

60/0

جدول  ،2آمار و ارقام مربوط به تعامل و هموقوعی محدودیتها را نشان میدهد .در
این جدول ،محدودیتهاي واجی-غيروزنی محاسبه نشدهاند ،چون «این محدودیتها را
نمیتوان به طور وضوح مرتب كرد ،زیرا الگوهاي صریح و شفافی براي برطرف كردن
تضاد و یا همپوشی محدودیتها ندارند و عموماً سه یا چند محدودیت از آنها را میتوان
به طور همزمان در یك ساخت دواسمی مشاهده كرد» (مولين .)76:3450 ،محدودیت
ترتيب الفبایی نيز به علت عدم قابليت توجيه نظري ،لحاظ نشد (مولين .)74 :3453 ،دو
محدودیتی كه در این جدول ،معيار مقایسه قرار گرفتهاند ،محدودیت تعداد هجاها و
محدودیت بسامد بودند ،چون آمار وقوع این دو محدودیت ،باالتر از محدودیتهاي دیگر
است .در جدول  ،2خانهاي كه به ارتباط محدودیت قدرت و محدودیت تعداد هجاها
مربوط میشود ،خالی مانده است ،چون در ساختهاي دواسمی كه محدودیت قدرت را
نشان میدادند ،تعداد هجاها در هر دو سازهشان یكسان بود.
-1بحث و نتيجه
در این بخش ،بر اساس تجزیهوتحليل دادهها ،یافتههاي پژوهش حاضر ،به بحث گذاشته
میشود.
ساختهاي دواسمیِ برگشتناپذیرِ زبان فارسی كه داراي ترتيب ثابت هستند ،بر
اساس مدل محدودیتهاي مولين ( )3450تحليل شدند و نتایج نشان داد كه
ساختهاي دواسمیِ برگشتناپذیر ،یك یا چند محدودیت را به طور همزمان رعایت
میكنند ،به عبارت دیگر ،یك یا چند محدودیت میتواند ترتيب سازهها را در
ساختهاي دوا سمی زبان فارسی تبيين كنند .به عالوه ،در تحليل ساختهاي دواسمی
زبان فارسی ،از  58محدودیت مطرح شده توسط مولين 50 ،محدودیت در زبان فارسی
مشاهده میشود .از بين كل  520ساخت دواسمی برگشتناپذیر ،این مدل قادر است
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ترتيب موجود در  534ساخت دواسمی ( 79/2درصد) را توجيه كند ،اما  55ساخت
دواسمی ( 3/9درصد) در پيكرۀ فوق بر اساس مدل مولين قابل تبيين نبود.
در زمينة رتبهبندي این محدودیتها و رقابت آنها با یكدیگر براي تعيين ترتيب
عناصر در ساختهاي دواسمی زبان فارسی و نيز اولویتبندي آنها ،به نتایج جدولها
مراجعه میكنيم:
در مورد ساختهاي دواسمی برگشتناپذیر ،رتبهبندي محدودیتها بر اساس آمار و
ارقام جدول  ،5به شرح زیر است:
رتبهبندي :5
محدودیت معنایی-كاربردشناختی < محدودیت الفبایی < محدودیت واجی-وزنی < محدودیت بسامد <
محدودیت واجی -غيروزنی

رتبهبندي محدودیتها بر اساس آمار جدول  3كه رتبة محدودیتها را به طور مستقل
نشان میدهد ،به شرح زیر است:
رتبهبندي :3
محدودیت معنایی-كاربردشناختی < محدودیت واجی -وزنی < محدودیت واجی-غيروزنی

بين دو رتبه بندي فوق یك همسویی وجود دارد :در هر دو ،محدودیت
واجی-غيروزنی توانسته است بيشترین تعداد از ساختهاي دواسمی را تبيين كند ،از
سوي دیگر ،محدودیت معنایی/كاربردشناختی ،كمترین تعداد را تبيين كرده است.
در ارتباط با رتبة اول محدودیت واجی-غيروزنی در رتبهبنديهاي  5و  ،3یافتة
حاضر همسو با پژوهش پينكر و بردسانگ است كه نتيجه گرفتند ،محدودیتهاي واجی
از نظر روانشناسی واقعی است و صرفاً مفهومی نيست كه زبانشناسان بخواهند الگوهاي
مرتبسازي را با آن توجيه كنند (پينكر و بردسانگ ،)546:5797 ،اما با پژوهش مولين
( )3450كه محدودیت واجی-غيروزنی در رتبة آخر قرار دارد ،ناهمسو است .در پژوهش
مولين ،محدودیت معنایی /كاربردشناختی در رتبة اول و محدودیت واجی-غيروزنی در
رتبة آخر قرار دارد (مولين .)76:3450
محدودیت بسامد اگرچه در رتبة اول قرار نگرفته است ،اما درصد باالیی را به خود
اختصاص داده است .در ارتباط با رتبة نسبتاً باالي این اصل در رتبهبندي  ،5یافتة حاضر
همسو با فنك اوزلون ( )5787است كه اهميت زیادي براي اصل بسامد قائل است (فنك
اوزلون )526:5787 ،و در ضمن با یافتة پژوهشهاي رایت و همكاران ( )3445نيز
سازگار است كه میگویند ،اسم هاي پربسامد و كوتاه ترجيحاً در جایگاه الف (سازۀ اول)
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میآیند .در پيكرۀ بنور و لوي ( )3446هم فقط  57ساخت دواسمی نسبت به محدودیت
بسامد بیتفاوت بود.
با توجه به رتبة پایين محدودیت معنایی/كاربردشناختی در رتبهبندي  5و  ،3یافتة
حاضر با پژوهش كوپر و راس ( )5795ناهمسو است .آنها میگویند كه در بحث مربوط
به قاعده تركيب سازهها ،عوامل معنایی بر عوامل واجی غالب است (كوپر و راس،
 .)80:5795به همين صورت با پژوهشهاي مكدونالد و همكاران ( )5772كه
محدودیت معنایی (جانداري) را باالتر از محدودیت وزنی (شمارش تعداد هجاها) قرار
دادند ،ناسازگار است .در ضمن ،یافتة حاضر با پژوهشهاي مولر ( ،)5779رایت و هی
( ،)3443بنور و لوي ( )3446و لوت و سدي ( )3440نيز ناهمسو است ،بدین صورت كه
مولر ( )5779در پژوهش خود ،محدودیتهاي معنایی را باالتر از محدودیتهاي وزنی و
محدودیتهاي وزنی را نيز باالتر از محدودیتهاي واجی دیگر قرار داد؛ رایت و هی
( )3443در مرتبسازي سازهها ،جنسيت (كه اساساً یك عامل معنایی است) را در
اولویتی باالتر از واجشناسی قرار دادند؛ در تحقيق بنور و لوي ( ،)3446فقط دو نمونه از
دادهها با محدودیت معنایی ناسازگار بودند و بقيه دادهها مؤید این محدودیت بودند؛ و
لوت و سدي ( )3440نيز محدودیتهاي معنایی را باالتر از محدودیتهاي وزنی قرار
دادند.
در زمينة تعامل و همبستگی این محدودیتها با یكدیگر و نقش آنها در ساختهاي
دواسمی زبان فارسی ،نتایج جدول  2نشان میدهد كه بين محدودیت بسامد و
محدودیت تعداد هجاها یك رابطة معنادار وجود دارد ،یعنی یك سازگاري بين این دو
محدودیت وجود دارد  ،بدین صورت كه كم بودن طول سازه همسو با افزایش بسامد آن
سازه است .این یافته ،همسو و در واقع بازتاب قانون زیف است كه بر اساس آن ،كلمات
كوتاهتر ،پربسامدتر هستند (.)28: 5726
بر اساس نتایج جدول  ،2بين محدودیت قدرت و محدودیت بسامد نيز یك ارتباط
معنادار وجود دارد ،بدین صورت كه  66/6درصد از ساختهاي دواسمی كه محدودیت
قدرت را رعایت میكردند  ،محدودیت بسامد نيز در مورد آنها قابل اعمال است .پس
میتوان گفت كه سازۀ پرقدرت از بسامد باالتري برخوردار است.
بر اساس نتایج جدول  2محدودیت نشانداري صوري نيز ارتباط معناداري با محدودیت
بسامد و محدودیت تعداد هجاها دارد ،بدین صورت كه  74/5درصد از ساختهاي
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دواسمی كه محدودیت نشانداري صوري را رعایت میكردند ،محدودیت بسامد نيز در
مورد آنها قابل اعمال است و  90/6درصد از ساختهاي دواسمی كه محدودیت
نشانداري صوري را رعایت میكردند ،محدودیت تعداد هجاها نيز در مورد آنها قابل
اعمال است .پس میتوان گفت كه سازههاي بینشان (از لحاظ صوري) داراي طول
كمتري هستند ،چون ارتباط مستقيمی با محدودیت تعداد هجاها دارند و بسامد آنها نيز
بيشتر است.
محدودیت نشانداري دركی با محدودیت تعداد هجاها ،ارتباط معناداري ندارد ،اما
ارتباط آن با محدودیت بسامد معنادار است ،یعنی سازهاي كه راحتتر درک میشود و
در جایگاه نخست ساخت دواسمی میآید ،از بسامد باالتري برخوردار است ،اما الزاماً
داراي طول هجاي كمتري نيست و این همسو با یافتة بنور و لوي ( )3446است كه
مینویسد« ،بسامد و نشانداري دركی مستقيماً باهم ارتباط دارند ،چون عبارتهایی كه
به مقولههاي دركی اشاره میكنند ،در پيكره از بسامد وقوع باالیی برخوردارند» (بنور و
لوي.)38:3446 ،
در مورد محدودیت تصویرگونگی نيز ارتباط معناداري بين این محدودیت و محدودیت
تعداد هجاها و محدودیت بسامد وجود ندارد.
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