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پردازد و نشان میزبان فارسی در سطوح کلمه و گروه نحوي ۀلگوي تکیاحاضر به بررسی  ۀمقال

 یی ثابتدر زبان فارسی از الگو تکیۀ واژگانی،یینوا یِشناسواجۀیدر چارچوب نظرکه دهدمی

 ،استرویعنی راست کلمۀ واجیتکیۀتابع قاعدة تکیۀ واژگانی در زبان فارسی.کندپیروي می

 امري ة نحويساز درونیِ ايِبه اطالعات نحوي و ساخت سازه ، رجوعتکیۀ گروهدر بررسی  اما

خوبی از پس تبیین این به)1384و1379،اسالمی(گریزي اصل هسته .ناپذیر استاجتناب

.جویدیادشده بهره میها از اصل در تحلیل دادهپژوهش حاضر ،از این روي .آیدله برمیمسئ

زبان  بست و گروه واجیِواجی، گروه واژه کلمۀ الگوي آهنگدستورۀ ارائ ،هدف دیگر این مقاله

 اندهاي پژوهش که برگرفتهدادهبه این منظور،  .است)OT(بهینگیۀ در چارچوب نظری فارسی

و دستوري با استفاده از  شوندمیتحلیل  نظریۀ بهینگیدر چارچوب )1384(اثر اسالمی از 

.شودارائه میبهینگی پذیري نقضهامحدودیت

.نظریۀ بهینگی، یینوا یِشناسواجگریزي، ، اصل هستهگروهتکیۀ ،گانیژۀ واتکی:ها کلیدواژه
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مقدمه-1

 همواره از-1تکیۀ زیروبمییا  تکیۀ واژگانیاعم از -در زبان فارسی بررسی الگوي تکیه

یده این پد فاوتی بهتان با رویکردهاي مشناسزبانبوده است و  برانگیزحثبموضوعات 

مهند راسخ ؛)2003(پور کهنمویی؛)1997(امینی ؛)1957(2فرگوسن:جملهاز(اندنگریسته

هاي اسالمی کوشد تا با تکیه بر یافتهحاضر می پژوهش.)1379،1384(اسالمی  ؛)1383(

در  را فارسیزبان در تکیه الگوي ،3یینوا یشناسواجۀینظرمنظر ازنیز و )1384و1379(

 به این تا شودمی حاضر تالشپژوهش  در.کلمه و گروه مورد بررسی قرار دهد يواحدها سطح

با نامبرده، را در سطوح زبان فارسیدر الگوي تکیه توان خ داده شود که آیا میپاسپرسش

دهیم کهمینشان  ،در این راستاتبیین کرد؟ 4یینوا مراتبِسلسلهمختلفاستفاده از سطوح

.واجی است ۀکلم ۀتکی ةو تابع قاعد کنداز الگوي ثابتی پیروي میفارسی  در زبان تکیۀ واژگانی

 اي درونیِبه اطالعات نحوي و ساخت سازه رجوعتکیۀ گروهدر بررسیِ این در حالی است که

با توجه به الگوي تکیه در این سطح آن است که دلیل این امر .ناپذیر استاجتناباین سازه 

در  روحهگریزي مطاز اصل هسته گیريبا بهره.گروه متفاوت است ۀهست پذیريِوابسته جهت

 ،متفاوت قابل تبیین است ي نحويِها الگوي تکیه در ساخت ،)1384و1379(تحلیل اسالمی 

به هسته قرار نسبت ي نحوي تکیه روي دورترین وابستهها یک از گروهبدین صورت که در هر

زبان  هاي نحويِانواع گروه میانشدن اب از تمایزقائلبا اجتن ،)2003(پور کهنمویی.گیردمی

در این .داردیینوا مراتبِسلسلهمختلفها با استفاده از سطوحاین گروهسعی بر تحلیل ،فارسی

به  خالل تحلیلدر(بسیار دارندکه جاي تردید  زندمیناگزیر دست به توجیهاتی وي به روند،

 ۀوي الگوي تکیه را با استفاده از سطوح کلمهمچنین ).شودیاشاره مایرادات این چند مورد از 

9بستبه گروه واژهقائل کند و تبیین می 8گفتارپارهو  7، گروه آهنگ6، گروه واجی5واجی

 شدن به سطحِبا قائل،)1385(خان و نوربخش جنبه پیروي از بیدر این پژوهش، .شودنمی

.پیشین داریمهاي تحلیلمبهمِ مسائل برخی سعی بر حل ،بستواژه روهگ

1. pitch accent 6. prosodic phrase
2. A. Fergusen 7. intonational phrase
3. prosodic phonology 8. utterance
4. prosodic hierarchy 9. clitic phrase
5. prosodic word
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در چارچوب  ي پژوهشهاداده تکیۀتبیین الگوي  ،حاضر پژوهشاصلیِنیزو  هدف نهایی

ي هامحدودیتدر این راستا به معرفی .است)3،1993و اسمولنسکی 2پرینس(1نظریۀ بهینگی

دستوري با  ،نهایتشود و درزبان فارسی پرداخته می کلمه و گروه واجی در تکیۀحاکم بر 

با احتساب  ،حاضر پژوهش.شودیارائه م نظریۀ بهینگی 4پذیرِي نقضهامحدودیتاستفاده از 

به توضیح مختصر  ،در بخش دوم.بخش تشکیل شده است چهارعنوان بخش اول، از مقدمه به

پرداخته به تعریف برخی مفاهیم نظري و نیز مورد استفاده در این پژوهش  مباحث نظريِ

تجزیه ،در چارچوب نظریۀ بهینگیواختصار معرفی هاي پژوهش بهداده سومبخش در .شودمی

.شودکلی مقاله پرداخته می گیريِبه بحث و نتیجه چهارمدر بخش  سرانجام .شوندمیو تحلیل 

ينظرچارچوب-2

تکیۀ تغییر جایگاه ،ب با آنواحدهاي نحوي و متناس پذیريِموضوع وابسته )1384:63(اسالمی

گریزي بق اصل هستهمطا«:کندشکل زیر تعریف میگریزي بهرا با عنوان اصل هسته زیروبمی

صرفی روي دورترین وند تصریفی به  لحاظگفتار به نشانِدر زبان فارسی، برجستگی در تولید بی

».گیردنحوي قرار می ۀسته به هستلحاظ نحوي روي دورترین وابستاك و به

در  تکیۀ زیروبمیشود که الگوي برجستگی کلمه بدین صورت تحلیل می،این اصلبرپایۀ 

رفتار  این در حالی است که.گیردتصریفی قرار می ترین وابستۀروي دور شده تصریف هاي کلمه

.شونداستثنا محسوب می براي این اصل، نوعیبه ها بستواژه.متفاوت استکامالً ها بستواژه

هستۀ نحوي  چهچنانهاي نحوي بدین صورت است کهارتباط با گروهبینی اصل مذکور در پیش

و اگر هستۀ نحوي  است کلمههمانند الگوي تکیۀ ،الگوي تکیۀ زیروبمیته باشد، وابسته نداش

هر گروه نحوي .شود تکیه روي دورترین وابسته ظاهر می ،نشانوابسته داشته باشد، در تولید بی

هاي قبل و بعد از روي دورترین وابسته تکیۀ زیروبمیحداکثر دو ،نشاندر تولید بی ،تواندمی

نقش هسته یا در (شایان ذکر است که اگر تکیۀ زیروبمی روي کلمۀ واجی .هسته داشته باشد

واژگانی آن کلمۀ واجی  برِ روي هجاي تکیهتکیه بر قرار بگیرد، لزوماً )در گروه نحوي وابسته

1. Optimality Theory (OT)
2. A. Prince
3. P. Smolensky
4. violable constraint
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هاي  تعداد تکیه ،مشخص گفتارِ که در پارهآنو نتیجه)1384و 1379اسالمی (بود خواهد 

.هاي زیروبمی برابر نیست تکیهواژگانی و 

سطوحدرهیتکيالگوبه تبیین،یینوا یشناسواجۀیمبناي نظربر ،)2003(پور ییکهنمو

.پردازدمی،گفتارآهنگ و پاره، گروهیواج، گروهیواجۀکلم یعنی، یینوامراتبسلسلهمختلف

شناسی نظریۀ واجشایسته است در اینجا و قبل از پیش بردن بحث توضیح مختصري در مورد 

هاي شناسی نوایی در زمرة نظریهواج.و مفاهیم به کار رفته در این نظریه داشته باشیم نوایی

 مراتبی است که بازتابی از نمود ذهنیِاین نظریه دربردارندة سطوح سلسله.پسازایشی است

در این نظریه، هفت سازة .قواعد واجی و فرایندهاي آوایی خاص است حوزة عملکرد گفتار و

سطوح مختلف نوایی از .استهگفتار بزرگترین آننوایی وجود دارد که هجا کوچکترین و پاره

.شوندهاي نحوي مشتق میاز سازه 1رهگذر قواعد نگاشت

نحونواییمراتبسلسله

گفتارپارهگفتارپاره

بنده آهنگگرو

XPگروه واجی

Xᵒکلمۀ واجی

سطوح هجا، نوایی،شناسیِنظریۀ واجشده درمطرح نواییِ مراتبیِدر میان سطوح سلسله

گیرندبست، کلمۀ واجی و گروه واجی در این پژوهش مورد استفاده قرار میواژه گروه.

خان و نوربخشجنیب.شودنوایی محسوب می مراتبِترین سازه در سلسلههجا پایین

واك[t]حذف همخوانِ فرایندهاي واجیِ )1385:21( همخوان گرفته در پایان هجا را  رفتگیِو

در.دهندنوایی زبان فارسی ارائه می مراتبِشواهدي بر حضور هجا در سلسله عنوانِبه

ن نکته ضروري در اینجا ذکر ای .شوندمیبندي دسته 2هاییبه گام، هجاها نوایی مراتبِسلسله

رود،شمار میمراتب نوایی بههاي سلسلهرغم آنکه در نظریه، پایه یکی از سازهنماید که بهمی

بنابراین، اعتبار .اند که حوزة عملکرد آنها پایه باشدنگارندگان تاکنون با قواعدي برخورد نداشته

 ،به همین جهت.تأمل دارد جاي اندکی ،در زبان فارسی واجی عدقوا عملکردعنوان حوزة به ،آن

1. mapping rule
2. foot
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گفتنی است که مطالعۀ جامعی نیاز است تا .شوداز کاربرد آن در تحلیل حاضر اجتناب می

 نواییِ مراتبِهاي سلسلهعنوان یکی از سازهاحتساب پایه به براي کافیمشخص شود آیا دالیل 

.ستدر حیطۀ پژوهش حاضر نیموضوع البته پرداختن به این .فارسی وجود دارد

هاي از رهگذر قواعد نگاشت از سازه است کهمراتب نوایی اي در سلسهآن سازهکلمۀ واجی 

مسلط بر پایه  نوایی، کلمۀ واجی سازة بالفصلِشناسیِواج ۀنظریدر.شودنحوي مشتق می

عملکرد  ةبسیاري وجود دارند که حوز فرایندهاي واجیِ ،در زبان فارسی.شوددرنظر گرفته می

فارسی  زبانِ نواییِ مراتبِاین فرایندها بر حضور کلمۀ واجی در سلسله.لمۀ واجی استآنها ک

.داللت دارند

توان آنها را جزئی ها، نمی بستویژة واژه رفتارِ دلیلِبهبست باید گفت که در مورد گروه واژه

ی و ترکیبات متشکل از کلمۀ واج ،درواقع.از کلمۀ واجی و یا گروه واجی درنظر گرفت

عنوان یکی از بست بهواژه عملکرد قواعد خاصی هستند که متضمن وجود گروه ةبست، حوزواژه

عملکرد درج  ةحوز)1385:27(خان و نوربخش جنبی.مراتب نوایی هستندسطوح سلسله

دانند و این امر را شاهدي بر حضور این سازه در بست میواژه میانجی را گروه همخوانِ

نیز با )1390(زاده  در تحلیل ابوالحسنی.گیرندزبان فارسی درنظر می نواییِ مراتبِسلسله

هاي آکوستیکی و مطالعۀ الگوي واکۀ میانی، بررسی مشخصه حذف استفاده از فرایند واجیِ

آهنگ نواییِ عنوان یکی از سطوحِبست، فرضیۀ حضور این گروه بهواژه گروه ساخت 

 با توجه به آنچه گفته شد، در پژوهش حاضر گروه.شودی تأیید میفارس زبانِ مراتبیِسلسله

.شودعنوان سازة بالفصل مسلط بر کلمۀ واجی درنظر گرفته میبست بهواژه

واج.بست درنظر گرفته شده استواژه مسلط بر گروه گروه واجی، سازة بالفصلِ  شناسیِدر

هر گروه .شوندسطح گروه واجی نگاشته می نوایی به مراتبِهاي نحوي در سلسله نوایی، گروه

 بنابراین، تمامیِ.اجباري و یک یا چند وابستۀ اختیاري است متشکل از یک هستۀ واژگانیِ

در این پژوهش، .شوندهاي اسمی، فعلی، صفتی و قیدي یک گروه واجی محسوب میگروه

روه واجی مورد بررسی قرار عنوان گهاي اسمی، صفتی و قیدي بهگروه ،هاي مذکور ازمیان گروه

.گیرندمی

 شاهد الگوي تکیۀباال نواییِ مراتبیِسلسلهسطوح  در هریک از ،)2003(پور کهنموییباورِبه

تکیه (است  یانیپا يهجا يه بر رویتک،یکلمۀ واجدر سطح :منحصر به آن گروه هستیم
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 ۀتکیهمان (چپ سمت هیالیعنصر منته يه بر رویتک ،یواج در سطح گروه ،)رو استراست

همان تکیۀ (راستسمت هیال یمنتهیِگروه واج يه بر رویتک ،آهنگ و در سطح گروه)روچپ

چپ قرار  هیال یمنتهدر سمت گروه آهنگ ۀیتک ،یواج در سطح جملۀ،درنهایت.است)روراست

.رو استو تکیه چپ دارد

)2003(پوریکهنمویهايبا یافته)1384و1379(اسالمی  هايبخش اعظم یافته

شم چایراداتی به شمند،رغم حضور نکات ارزبه،پورنموییتحلیل کهدر از آنجا که.همخوانی دارد

تحلیل ،زبان فارسی اي اسمی، صفتی و قیديِهدر گروه هیتکيالگوبررسیدر  ،1خوردمی

مراتبِسلسلهسطوح ازاهدر تحلیل داده ،تا حد امکان.دهیمقرار میمبنارا )1384(اسالمی 

در،درنهایت.جوییمبهره می )2003(پور یکهنموی پژوهشاي متفاوت از گونهنیز بهیینوا

سطوحاز در برخی  زبان فارسیدر هیتکيالگوتجزیه و تحلیلبه نظریۀ بهینگیچارچوب 

بنديِرتبهبا بنیاد است و محدودیت اينظریه نظریۀ بهینگی.پردازیممییینوامراتبسلسله

2.ه در زبان فارسی را تبیین کندیتکيخوبی الگوتواند بهمیپذیر و نقضهمگانیيهامحدودیت

هاتحلیل داده-3

ي مورد هاداده.پردازیمازمنظر نظریۀ بهینگی می هاي پژوهشدر این بخش به تحلیل داده

به سه سطح هستند)1384(که عمدتاً برگرفته از پژوهش اسالمی حاضر پژوهشدر بررسی

اندبست و گروه واجی تعلق دارند که به طبقات زیر قابل تقسیمواژه کلمۀ واجی، گروه:

اسم، صفت، قید:کلمۀ واجی -1

بستدربردارندة واژه کلمات:بستگروه واژه -2

هاي پیشینهاي دربردارندة وابستهگروه)الف:گروه واجی -3

هاي پسینبستههاي دربردارندة واگروه)ب

هاي پیشین و پسینهاي دربردارندة وابستهگروه)ج

).1384(براي اطالعات بیشتر در این زمینه مراجعه کنید به اسالمی -1

بسیاري در چارچوب این نظریه بر روي زبان صورت گرفته  شناختیِهاي آوا و واجهاي اخیر پژوهشدر سال-2

)1391(خانجنبیوشجاعی و )1384(خان جنتواند به بیمند میخوانندة عالقه ،ن زمینهدر ای.است

.مراجعه کند
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پژوهش هاي مورد بررسی در  از میان داده ،واجی ۀبراي بررسی الگوي تکیه در سطح کلم

اي انتخاب شدند که تمامی گونه بهصفت و قید ،اسم واحدهاي واژگانیِ)1384(اسالمی 

هر دو طبقه از کلمات بسیط و صورت که نبه ای.گیرنددربرȄȲࢫهاي مختلف کلمات صورت

بسیط نیز هر دو دسته از وندهاي کلمات غیر ند و در ساختارجانده شدها گن غیربسیط در داده

هاي مذکور در دو دسته با  داده .حاضرند)هابستوندهاي تصریفی و واژه(اشتقاقی و غیراشتقاقی 

واژگانی بر روي  ۀتکیشامل کلمات با  ،نخست ۀدست:گیرنداي متفاوت قرار می دو الگوي تکیه

ایانی پواژگانی بر روي هجاي ماقبل  ۀتکیشامل کلمات با دیگر ۀایانی است و دستپهجاي 

 اسمی، صفتی و قیدي هاي گروهاز میان نیز واجی  براي بررسی الگوي تکیه در سطح گروه.است

نوع سه شدند که هر هاي مختلفی انتخاب گروه)1384(پژوهش اسالمی مورد بررسی در 

پیشتر  که چنان.)جالف تا  3نحوي هايگروه(را در برگیرندها گروهنحوي  گسترش متفاوت

نظر به .شوندهاي اسمی، صفتی و قیدي یک گروه واجی محسوب میتمامی گروه ،شد گفته

هاي وهمتفاوت است، در این پژوهش گر شانپذیريوابسته جهت براساسِ آنهااینکه الگوي تکیۀ 

آنها به طبقات ریزتري تقسیم  )پذیرينوع وابسته(گروه  گسترش نحويِچگونگی واجی برمبناي 

.شدند

ابتدا تکیۀ کلمه را بررسی و هاي آتیدر زیربخشها،براي تجزیه و تحلیل داده

تکیۀ گروه  ،پس از آن.کنیمیی را براي الگوي تکیه در سطح کلمۀ واجی ارائه میهامحدودیت

ي مرتبط با الگوي تکیه در این سطح هامحدودیتگیرد و بست مورد مطالعه قرار می هواژ

 الگوي تکیۀ گروه واجی در چارچوبِ ،پایانی این بخش در زیربخشِ ،سرانجام.شوندمشخص می

.شودنظریۀ بهینگی بررسی و تبیین می

کلمه تکیۀ-3-1

هاي ساده اعم از کلمه،زبان فارسی اع کلمه درانوۀهمواژگانیِ صورتۀیتکتقریباً توان گفتمی

هاي زیر توجه به نمونهزمینهدر این .)1388،اسالمی(است یانیپا يهجا يبر رو،و پیچیده

:کنیم
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)1(

قیدصفتاسم

1(ce'tab)ω(bo'zoɹɡ)ω (sæ'ɹiɁ)ω

(cetab'daɹ)ω(bozoɹɡ'tæɹ)ω (særiɁ'tæɹ)ω

(cetabχa'ne)ω(biχæ'bæɹ)ω (ɡostaχa'ne)ω

 ۀیتک،شودمالحظه می طور کههمان.شودمحسوب میکلمۀ واجی یک  باالي ها یک از مثالهر

روراستتکیه در این سطح  ،تکیه ةطبق قاعد،بنابراین.است یانیپا يهجا يرو بر ها همۀ کلمه

زیر را 2ترادف توان دو محدودیتمیدر چارچوب نظریۀ بهینگی، موضوع با توجه به این .است

.دکرمطرحکلمۀ واجی براي الگوي تکیه در سطح 

3کلمه و هستۀ کلمهازاي هر هجایی که میان لبۀ سمت راستبه )2(

.یابدشود، یک عالمت تخلف اختصاص میواقع می 3کلمه

Align(PW,R,H,R)σ

چپ کلمه و هستۀ کلمه ي هر هجایی که میان لبۀ سمتازا به)3(

.یابدختصاص میشود، یک عالمت تخلف اواقع می

Align(PW,L,H,L)σ

 تکیۀبر آن است که)2(محدودیت ترجیح .کنندیکدیگر عمل می خالفباالدو محدودیت 

بر عنوان هجاي تکیههجاي آغازین را به )3(گیرد و محدودیت کلمه بر روي هجاي پایانی قرار 

آنها قرار  قیدها در هجاي پایانیِ ها وها، صفتاسم تکیۀ واژگانیِنکه با توجه به ای.کندمعرفی می

.شودیانی آنها ظاهر مینیز در هجاي پا تکیۀ زیروبمی،)1هاي داده(دارد

به قیمت قرارگرفتن تکیه روي هجاي )3(ها شاهد نقض محدودیت در این داده،آنکهنتیجه

.گیردتري قرار میپایین نسبت به محدودیت دیگر در مرتبۀ پایانی هستیم و این محدودیت

:زیر است صورتبه ي یادشدههامحدودیتآرایش 

)4(Align(PW,R,H,R)σ 

>>Align(PW,L,H,L)σ

براي کلمۀ  PWوω براي هجا،  σ:گیرندم اختصاري زیر مورد استفاده قرار میها و عالئدر این پژوهش نشانه-1

.براي گروه واجی ᵩوPPبست، براي گروه واژه Cواجی، 

2. alignment constraint

.بر استمنظور از هستۀ کلمه، هجاي تکیه-3



9|...تکیۀ واژه و گروه در زبان فارسی 

زیرتابلوهايدرواجی، ۀالگوي تکیه در سطح کلمباارتباطدرهامحدودیتاینعملکردنحوة

:استشدهدادهنشان

:1اسم تکیۀ-1

Align(PW,R,H,R)σ >>Align(PW,L,H,L)σ-1تابلوي 

/cetab/ Align(PW,R,H,R)σ Align(PW,L,H,L)σ

( X )ω

 [ce.’tab]


( X )ω

[‘ce.tab]
!

:صفت تکیۀ-2

Align(PW,R,H,R)σ>>Align(PW,L,H,L)σ-2تابلوي 

/biχæbæɹ/ Align(PW,R,H,R)σ Align(PW,L,H,L)σ

( X )
[bi.χæ.’bæɹ] 



( X )
    ['bi.χæ.bæɹ] 

!

:قید تکیۀ-3

Align(PW,R,H,R)σ>>Align(PW,L,H,L)σ -3تابلوي  

/sæɹi]/ Align(PW,R,H,R)σ Align(PW,L,H,L)σ

( X )ω

 [sæ.'ɹiʔ] 


( X )ω

    ['sæ.ɹiʔ] 
*!

:مي زیر توجه کنیها حال به مثال

دارد که محدودیت  موضوعاشاره به این  ،هاي تابلوهاي بهینگی زده شده استهاشوري که در یکی از ستون-1

فعال نبوده و مسئول حذف هیچ )Align(PW,L,H,L)σمحدودیت)4(تابلوي در (مربوط به آن ستون 

.گردونۀ رقابت نیست اي ازگزینۀ بازنده
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)5(

(sæɹiɁtæɹ'ha)ω(bozoɹ'gan)ω(cetab'ha)ω(cetabxane'ha)ω

 مسئلهکه این  تکیه بر روي پسوند تصریفی قرار گرفته است،ي باال پیداستها مثال دره کچنان

الگوي )1384(می اسال.در مورد صفت و قید نیز صادق است )1(هاي  مثالتوجه به با

 تکیۀ زیروبمی:کندگریزي بدین صورت تحلیل میهسته کلمه را در قالب اصلِ درونِ برجستگیِ

روي دورترین وابستۀ ،تصریفی دپذیريِدر ون هاي نحوي، همانند وابستهنشانبی در تولید 

ها این داده تصریفی همان هجاي پایانی است، رترین وابستۀازآنجا که دو.گیردتصریفی قرار می

بهینگی  نظریۀچارچوب در)4(ي هامحدودیتهاي پیشین با آرایش نیز درست همانند داده

.شوندتحلیل می

بستواژهتکیۀ گروه-3-2

طور که در بخش پیشین همان.متفاوت است ها بستوندهاي تصریفی و واژه پذیريِالگوي تکیه

.گیردتصریفی قرار می روي وند تکیۀ زیروبمی،هوند تصریفی به کلم شدنِبا اضافه ،اشاره شد

به ها  بستواژهاین  شدنِبا اضافه بنابراین، .بر نیستندتکیه ها بستواژه حالی است کهاین در

نگاه ي زیر ها مطلب به مثال این شدنتربراي روشن.کندکلمه تغییر نمی تکیۀجایگاه  ،کلمه

:کنیم

)6(

C)(ce'tab)ω æm(C)(ce'tab)ω æʃ(

C)(cetab'ha)ω æm(C)(cetab'ha)ω æʃ(

C)(cetabχa'ne)ω æm()C(cetabxa'ne)ω æʃ(

کلمۀ وند هستند و بخشی از ها بستواژهکه آیدنظر هبطور اینممکن است در نگاه اول 

ه پیشتر کچنان.تبعیت کنندکلمۀ واجی تکیۀةباید از قاعد،درنتیجه.روندشمار میبهواجی 

بست هواژتکیه،  بق قاعدةطکه رود رو است و انتظار میتکیه در این سطح راست،شد تهگف

.گرفته است کلمه قرار روي هجاي ماقبل آخرِبر تکیه  باالهاي که در داده حالیدر ،بر باشدتکیه

ن بر ایاما،نظر گرفته استوند تصریفی دررا  ها بستواژه تمامینیز )2003:344(پور کهنمویی
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کلمۀ وي آنها را  .شوندمحسوب نمی خود ماقبلِکلمۀ واجیِبخشی از این عناصر  که ستباور ا

ω(ce'tab))مانند ؛دهندداند که در کنار کلمات دیگر تشکیل گروه واجی میمی یمستقلواجیِ

(æm) ω)ᵩ.

گی وندها دوگان میانپور معتقدند در تحلیل کهنمویی)1385:24(خان و نوربخش جنبی

که  موضوعاین با توجه به  ایشان.شده استمنجر مدل  این امر به پیچیدگیِایجاد شده است و 

، کندکلمه در زبان فارسی تبعیت نمی تکیۀبست از الگوي واژه به اضافۀکلمۀ واجی زنجیرة

خالف بر ایشاناما.استکلمۀ واجی گیرند که خود یک نظر میمجزا در يبست را عنصرواژه

 این پژوهشگران.کنندبست تلقی میواژه را شاهدي بر وجود گروه این مسئلهپور کهنمویی

 حوزة.گیرنددرنظر میخود  ادعايمؤید عنوان شاهدبه میانجی را نیز همخوانِ درجِ واجیِ پدیدة

ل در محل تقاببا توجه به ،نیز)1390(زاده ابوالحسنی.بست استگروه واژه ،عملکرد این قاعده

واژهتکیه در کلمات ترین بست و فاقد آن و همچنین با توجه به فرکانس پایه که مهمداراي

مراتب نوایی در یکی از سطوح سلسلهبست واژه گروهکه کند ثابت می،عامل تمایز این دو است

سروکار  بستبا گروه واژه باالهاي در داده توان نتیجه گرفت کهبنابراین می.زبان فارسی است

:داریم

)7(

XC

)C)X ωX ω:بستواژهگروه 

ω                   (æʃ) ω(ce'tab):واجی ۀکلم

 قاعدةطبق .تشکیل شده است »ش«و»کتاب«کلمۀ واجیِاز دو  »کتابش«بستواژهگروه 

در این مثال(سمت چپ  هیال یمنتهکلمۀ واجیِبنابراین .رو استتکیه چپ،سطحاین در  هیتک

زیر را براي الگوي  توان دو محدودیتمی ،در باال آمدبا توجه به آنچه .بر استتکیه)»کتاب«

.کردطرحبست تکیه در سطح گروه واژه

بست و سمت چپ گروه واژهي هر کلمۀ واجی که میان لبۀازابه)8(

.یابدشود، یک عالمت تخلف اختصاص میهستۀ گروه واقع می

Align(C,L,H,L)ω

Align(C,R,H,R)ωبست و لبۀ سمت راست گروه واژهازاي هر کلمۀ واجی که میانبه)9(
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.یابدشود، یک عالمت تخلف اختصاص میهستۀ گروه واقع می

نشان داده شده )4(در تابلوي  د آنهارو عملکزیر است  صورتبهشده، ي ذکرهامحدودیتش آرای

:است

)10(Align(C,L,H,L)ω

>>Align(C,R,H,R)ω

Align(C,L,H,L)ω>>Align(C,R,H,R)ω  4تابلوي-

/cetabæm/ Align(C,L,H,L)ω Align(C,R,H,R)ω

)( X
[(ce'tab) æm]



( X )
[(cetab) 'æm]

!

طور که همان.کندمیبر معرفی عنصر تکیه عنوانِکتاب را به هامحدودیتآرایش  باال،در تابلوي 

 يه بر رویتک درنهایت ،رو است، نتیجه آنکهتکیه راست،کلمۀ واجیدر سطح  ،پیشتر گفته شد

.)1به تابلوي  نگاه کنید(گیرد قرار می)»تاب«در این مثال (کلمه  یانیپا يهجا

واجی تکیۀ گروه-3-3

در زبان فارسی متشکل از یک  و قیدياسمی، صفتی هايگروه تمامی ،دانیمطور که میهمان

گروه صفتی،  رتصو بهتوانند ها میاین وابسته.هاي اختیاري هستندهستۀ اجباري و وابسته

تجزیه و تحلیل  در زیر به.ی و جمله تظاهر یابنداي، گروه اسمگروه قیدي، گروه حرف اضافه

پرداخته )جملهوابستۀ حاوي صفتیِجز گروه به(ذکرشدههاي با انواع وابسته ها این گروه

گروه واجی مراتب نوایی به سطح هاي نحوي در سلسلهگروه ،شد که پیشتر گفتهچنان.شودمی

هاي اسمی، صفتی و قیدي یک گروه واجی محسوب گروه ۀکلی ،بنابراین.دنشونگاشته می

چگونگی اساسِآنها را بر الزم است ،یادشدههاي گروهۀیتکيالگونییتببراي .شوندمی

یا  حضوربا توجه به .کنیمبه طبقات ریزتري تقسیم)پذیرينوع وابسته(گروه  گسترش نحويِ

، با سه )هاپیشین یا پسین بودن وابسته(گروهگسترش برايها و همچنین وابستهضورعدم ح
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 ي بهینگیِهامحدودیتباید ،به همین روي.سروکار داریم هاي نحوياوت گروهگسترش متف

.دست داده شودهباند در زیر آمدهها که از گروهمستقلی در ارتباط با هریک 

هاي پیشینسته و وابستهه ردارندةدرب گروه نحويِ)الف

هاي پسینهسته و وابسته دربردارندة گروه نحويِ)ب

.هاي پیشین و پسینهسته و هر دو وابسته دربردارندة گروه نحويِ)ج

.پردازیممی)الف(به بررسی گروه ابتدا 

)11(

گروه قیديگروه صفتیگروه اسمی

(('in)ω (cetab)ω)ᵩ((bes'jaɹ)ω(bes'jaɹ)ω (særiʔ)ω)ᵩ

(('in)ω(do)ω(ʤeld)ω(cetab)ω)ᵩ(bozorg)ω)ᵩ

:زیر خواهد بود صورت بهرا درنظر گیریم، بازنمایی آن  »این کتاب«چه گروه اسمیِچنان

)12(

Xᵩ

X ω       )ᵩ   (X ω:گروه واجی

      ω         (cetab)ω(in)':جیکلمۀ وا

ازکلمۀ واجی بست در کنار حضور واژه صورتدردر این پژوهش صرفاً که ستذکر ا شایان

 موضوعبا مدنظرداشتن این  سهولت در تحلیل، برايو گیریمبهره میبستگروه واژهبازنمایی

 در قالب گروهبست رافاقد واژه کلمات واجیِ بست است،اجی هستۀ یک گروه واژهه هر کلمۀ وک

 با و مطابق واجی تکیۀ گروهطبق قاعدةنشان،  بی در تولید.کنیمبندي نمیصورت بستواژه

 الگوياین .شودبر محسوب میتکیه)»این«(کلمۀ واجی اولین  باالدر مثال ،گریزي هسته اصلِ

.بندي کردصورت نظریۀ بهینگیزیر در چارچوب  يهامحدودیتتوان با ا میپذیري رتکیه

و  واجی لبۀ سمت چپ گروهي هر کلمۀ واجی که میانازا به)13(

.یابدشود، یک عالمت تخلف اختصاص میهسته گروه واقع می

Align(Pre,L,H,L)ω

و  واجی لبۀ سمت راست گروهي هر کلمۀ واجی که میانازا به)14(

.یابدشود، یک عالمت تخلف اختصاص میسته گروه واقع میه

Align(Pre,R,H,R)ω
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:است نشان داده شده )5(در تابلوي  بردهنامي هامحدودیتآرایش 

)15(Align(Pre,L,H,L)ω

>>Align(Pre,R,H,R)ω

Align(Pre,L,H,L)ω >>Align(Pre,R,H,R) -5تابلوي 

Align(Pre,L,H,L)ω Align(Pre,R,H,R)ω

(X )
[(ín)(cetab)]



( X)
[(in)(cetab)]

!

:افکنی داشته باشندتوانند فرها نیز میوابسته ،در درون گروه اسمی،دانیمطور که میهمان

)16(

Xᵩ

X ω:گروه واجی X ω    ) ᵩ       X ω( X ω

             ω    (do) ω    (ʤeld) ω     (cetab) ω(in'):جیکلمۀ وا

»این«روي دورترین وابسته به هسته یعنی بر در مثال باال تکیه  ،گریزيطبق اصل هسته

 ،بنابراین .رو استچپ ،نیز تکیه در سطح گروه واجی تکیۀ گروهقاعدة بر پایۀ.گیردقرار می

با ،طور که در تابلوي زیر نشان داده شده استهمان.شودمیبر تکیهکلمۀ واجی نخستین 

 خوبیهل نیز بیی از این قبیها پذیري مثالتکیه الگوي)14(و)13(ي هامحدودیتاستفاده از 

.دشوتبیین می

Align(Pre,L,H,L) ω >>Align(Pre,R,H,R) ω -6تابلوي 

Align(Pre,L,H,L)ω Align(Pre,R,H, R)ω

(X )
[('in)(do)( ʤeld)(cetab)]



(X )
 [(in)('do)( ʤeld)(cetab)] 

!

( X )
 [(in)(do)( ʤeld)(ce'tab)] 

! 
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.پردازیمهاي پسین میوابسته ةدربردارند هاي نحويِبه بررسی گروه اکنون

)17(

گروه قیديگروه صفتیگروه اسمی

(cetab-e ʤa'leb)ᵩ(biχæbær æz χo'da) ᵩ(sæɹiɁtæɹ æz 

'man) ω

(cetab-e ʤaleb-e 'mæn)ᵩ

(cetab-e besjar ʤa'leb)ᵩ   

:زیر خواهد بود صورت بهرا درنظر گیریم، بازنمایی آن  »کتاب جالب«چه گروه اسمی چنان

)18(

ᵩX

)ᵩX ω )X ωگروه واجی

)X ω )CX ωX ωبستگروه واژه

ω(e) ω(cetab)ω (ʤaléb)واجی ۀلمک

ي ها ترکیب،)2003(پور کهنمویی تحلیلِ کلیِ انگارةبا توجه به ،شایان ذکر آنکهنکتۀ

شمار راي تحلیل خود بهرا مثالی نقض ب ها این ترکیب وي.کنندگروه واجی ایجاد می ،ضافیا

در اینجا تکیه بر روي عنصر  درحالی که،رو استواجی چپ تکیۀ گروه،وي باوربه .آورده است

الگوي تکیۀ تبیینِدرصددایشان  ،به همین دلیل.قرار گرفته است ،»جالب«یعنی  ،ت راستسم

با توسل به  به این صورت که وي.آیدبرمیخود  رویکرددر چارچوب ها این قبیل ساخت

مرکب کلمۀ واجیِرا  ها ترکیب این ،قواعد نگاشتبرخالف تا کندتالش میتوجیهات نحوي 

این و استپیش از هستههاوابسته ۀجایگاه اولی ي اضافیها در ترکیب،اور ويببه.کندقلمداد 

این  واجداسمی نیز  از آنجا که هستۀ.است )MOD(گر توصیفجایگاه میزبان مشخصۀ

وابسته به جایگاه  ،هستهبههسته طی حرکت ،یادشده1بازبینی مشخصۀ به انگیزةمشخصه است،

.شونده در مجاورت یکدیگر قرار گیرندکننده و بازبینی بازبینیهاي تا مشخصهدشومی2منضم

به هستند و Xᵒ)ها و هستهوابسته(اضافه هايعناصر ساخت تمامی)2003(پور نزد کهنمویی

1. feature checking
2. incorporate
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ایرادي که به .هسته استبهوابسته از نوع حرکت هسته به جایگاه حرکت هسته سببهمین 

در نمودار  ،هستند Xسطح در ها چه بپذیریم وابستهچنان،کهآنوارد است  پورکهنموییرویکرد 

هاي عمالً جایگاهی براي وابسته،)2003:358، پورکهنمویی(توسط وي  هشدارائهدرختیِ

سگ سیاه «گروهی همچون اودر تحلیل نکهرغم آبه، مثال رايب.وجود نخواهد داشت هاوابسته

وجود  »بسیار«جایگاهی براي »سیار گندهسگ سیاه ب«در عبارت  شود،تبیین می »گنده

توان نتیجه می ،با توجه به آنچه گفته شد .و تبیین این ساخت ناممکن است نخواهد داشت

به  .نهدپیش میها این ساختدر تکیۀ گروهالگويگریزي تبیین بهتري از اصل هستهکه گرفت

وابسته به هسته یعنی  دورترین»سگ سیاه بسیار گنده«در ساختی همچون این صورت که 

الگوي ،ي زیرهامحدودیتاستفاده از با  ،بهینگی نیز نظریۀدر چارچوب .پذیردتکیه می »گنده«

.بینی استقابل پیش ي اضافهها ساخت تکیۀ تمامی

ازاي هر کلمۀ واجی که میان لبۀ سمت راست گروه واجی  به)19(

.یابدمیشود، یک عالمت تخلف اختصاص و هستۀ گروه واقع می

Align(Post,R,H,R)ω

میان لبۀ سمت چپ گروه واجی و ازاي هر کلمۀ واجی که  به)20(

.یابدشود، یک عالمت تخلف اختصاص میگروه واقع می ۀهست

Align(Post,L,H,L)ω

:است نشان داده شده )7(که در تابلوي  در زیر آمده استي نامبردههامحدودیتآرایش 

)21(Align(Post,R,H,R)ω >> Align(Post,L,H,L)ω

Align(Post,R,H,R)ω >> Align(Post,L,H,L)ω -7تابلوي 

Align(Post,R,H,R)ω Align(Post,L,H,L)ω

( X)
[(cetab)(e)(ʤa'leb)]



( X )
 [(ce'tab)(e)(ʤaleb)] 

!

هاي داده(پردازیم هاي پیشین و پسین میستهواب دربردارندة نحويِهاي ه بررسی گروهحال ب

22.(
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)22(

گروه قیديگروه صفتیگروه اسمی

(in cetab-e ʤaleb)ᵩ(besjaɹ biχæbæɹ æz 

χoda)ᵩ

(besjaɹ sæɹiɁtær æz 

mæn)ω

(in cetab-e besjaɹ ʤaleb)ᵩ

(in do cetab-e besjaɹ 

ʤaleb-e mæn)ᵩ 

:زیر خواهد بود صورت بهرا درنظر گیریم، بازنمایی آن »این کتاب جالب«روه اسمیِچه گچنان

)23(

XᵩᵩX

ᵩX ωX ωX ω (:گروه واجی

Xω)CGX ωX ω(X ω:بستگروه واژه

ω(e) ω(cetab)ω('in)(ʤaléb):واجی ۀکلم

»این«یعنی  ،ها به هستهترین وابستهدر مثال باال تکیه روي دور ،گریزياصل هسته طبقِبر

تحلیل  براي.بر هستندتکیهکلمۀ واجی بنابراین، نخستین و آخرین .گیردقرار می ،»جالب«و

 بلکه ،طرح محدودیت جدیدي وجود ندارد ضرورتی بربهینگی  نظریۀها در چارچوب این داده

.شوندتبیین میل بیاز این قیی ها پذیري مثالالگوي تکیه پیشین1ِيهامحدودیتعطفبا  تنها

است و با  ها روشی اقتصادي براي طرح محدودیتی جدیدشایان ذکر است که عطف محدودیت

2مکارتی.شودداشته میبرمیان ازه با عنوانی متفاوت ازاین روش ضرورت بر طرح محدودیتی ت

درCONST2وCONST1عطف دو محدودیت :نویسددر این راستا چنین می)2008:215(

δ[CONSTبصورت  δزة حو 1 & CONST شود و تخطی از این محدودیت به نوشته می[2

δدر حوزة CONST2وCONST1يهامحدودیتي هربار نقض ازا بهاین صورت است که 

)22(هاي براي تحلیل داده،به همین روش.شودیک عالمت تخلف به گزینۀ خاطی داده می

:اندعریف شدهتکه پیشتر در این پژوهش  داشترا خواهیم  عطف دو محدودیت

1. constraint conjunction
2. J. McCarthy
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Align(Pre,L,H,L)ωي هر کلمۀ واجیازا به)24( &

Align(Post,R,H,R)ω

و  واجی و هستۀ گروه و همچنین لبۀ سمت راست گروه واجی که میان لبۀ سمت چپ گروه 

.یابدشود، یک عالمت تخلف اختصاص میهستۀ گروه واقع می

Align(Pre,R,H,L)ωي هر کلمۀ واجی                  ازا به)25( &

Align(Post,L,H,R)ω

و  واجی و هستۀ گروه و همچنین لبۀ سمت چپ گروه واجی که میان لبۀ سمت راست گروه 

.یابداختصاص میشود، یک عالمت تخلف هستۀ گروه واقع می

:بهینه دست یافت دادتوان به برونیمصورت زیر هب)25(و)24(ي هامحدودیتآرایش با 

)26(Align(Pre,L,H,L)ω & Align(Post,R,H,R)ω

>>

Align(Pre,R,H,L)ω & Align(Post,L,H,R)ω

8تابلوي 

Align(Pre,L,H,L)ω &
Align(Post,R,H,R)ω

Align(Pre,R,H,L)ω 

&
Align(Post,L,H,R)ω

(X X )
[('in)(cetab)(e)(ʤa'leb)] 



( X )
 [(in)(ce'tab)(e)(ʤaleb)] 

!

( X )
 [(in)(cetab)(e)(ʤa'leb)] 

! 

گیرينتیجه-4

از.فارسی در سطح واحدهاي کلمه و گروه بحث شد زباندر الگوي تکیه  ةدربارحاضر  ۀدر مقال

،واجی ۀسطوح کلم،یینوایشناسواج ۀینظرشده درمطرح نواییِ یِمراتبسلسله میان سطوحِ

الگوي تکیه در هریک از این  مطالعۀبا .رفتندگقرار  بررسیمورد  یو گروه واجبست گروه واژه

روچپبستگروه واژه در سطح ورو راستجی کلمۀ واسطح تکیه درکه نشان داده شد  ،سطوح

مراجعه به  تکیۀ گروهدر بررسیِ اما.هستیم الگوي ثابتیبنابراین، در این سطوح شاهد .است
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اصل در قالب .ناپذیر استاجتنابهاي نحوي گروهدرونیِ ايِنحوي و ساخت سازه اطالعات

بدین ،شدتبیین هاي نحوي  روهگالگوي تکیه در ،)1384و1379،اسالمی(گریزي هسته

.گیردروي دورترین وابسته به هسته قرار میبر تکیه  ،ي نحويها صورت که در هریک از گروه

کلمۀ واجی روي برتکیۀ زیروبمی،هاي پیشینوابسته ةدربردارند گروه نحويِبنابراین، در 

هاي وابسته ةدربردارند ويِدر گروه نح، )رو استتکیه چپ(قرار دارد گروه واجی الیه چپِیمنته

روتکیه راست(قرار دارد  گروه واجی الیه راستیمنتهکلمۀ واجیِروي برتکیۀ زیروبمی،پسین

الیه یمنتهکلمۀ واجی ، دو هاي پیشین و پسینهر دو وابسته ةهاي دربردارندو در گروه)است

حاکم بر سطوح  پذیرِقضي نهامحدودیتهایت، با معرفیِندر.پذیرندچپ و راست تکیه می

بدین  نظریۀ بهینگیدر چارچوب در این سطوح الگوي تکیه ،پژوهش مدنظرِ واجیِمختلف

:صورت تحلیل شد

Align(PW,R,H,R)σ>>Align(PW,L,H,L)σ:هاي تکیۀ کلمۀ واجیآرایش محدودیت

Align(Pre,L,H,L)ω>>Align(Pre,R,H,R)ω:بستهاي تکیۀ گروه واژهآرایش محدودیت

هاي تکیۀ گروه واجی آرایش محدودیت

:حاوي وابستۀ پیشین

Align(Pre,L,H,L)ω>>Align(Pre,R,H,R)ω

هاي تکیۀ گروه واجی آرایش محدودیت

:حاوي وابستۀ پسین

Align(Post,R,H,R)ω>>Align(Post,L,H,L)ω

هاي تکیۀ گروه واجی آرایش محدودیت

:ین و پسینیشوابستۀ پحاوي 

Align(Pre,L,H,L)ω&Align(Post,R,H,R)ω

>>Align(Pre,R,H,L)ω&Align(Post,L,H,R)ω
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