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نگاهی بر رویکرد نظریه ي بهینگی در زبان شناسی فارسی

1ابراهیم صفري

2روشنک گلدوست

چکیده
بهینگی پرداخته شده است. ابتدا رویکرد ي ، به چارچوب نظري ، یعنی نظریهتحقیقدر این 

نظریه هاي سپس سازوکارمحدودیت ها و ي بهینگی آورده شده و مطالبی در مورد منشأ نظریه
-هر مکتب زبان. هدف این مقاله بررسی منشأ نظریه ي بهینگی می باشد. اینکه شده استعنوان 

هاي زبانی باشد. بنابراین هر شناسی با ظهورش سعی دارد با مطالعه الگوهاي زبانی به دنبال تعمیم
هاي زبانی با ماهیتی متفاوت به مکتب جدیدي به محض بوجود آمدن و پا گرفتنش، تعمیم

-رند. در چارچوب مکتب صورتگرایی و به طور مشخص رویکرد زایشی، تعمیمآووجود می
هاي صوري استوار است. اي از جهانیهاي زبانی عمدتاً بر مجموعه

هاي ي حوزهشناسی زایشی جوانه زده است و این نظریه در همهي بهینگی از دل زباننظریه
شناسی بوده ثیر این نظریه بر واجباشد، اما بیشترین تأزبان رویکردي محدودیت مبنا می

ي بهینگی در چارچوب رویکرد زایشی مطرح شده ). نظریه645: 1389است (دبیرمقدم، 
هاي زبانی گرایان ادعاي مطالعه و کشف جهانیاست. این نظریه از یک سو همانند صورت

یان براي گرارا براي توصیف استعداد زبانی انسان دارد و از سوي دیگر به تبعیت از نقش
وران ي به کارگیري الگوهاي زبانی در سطح کنش گویشرسیدن به این هدف از شیوه

جوید ها بهره میزبان
الگوهاي زبانی،رویکرد زایشی، شناسیزبان، ي بهینگینظریهواژگان کلیدي : 

گیالندانشگاه فرهنگیان دکتري زبانشناسی/ دانشگاه دولتی شرق شناسی ایروان،1
Ebrahim.safari444@gmail.com

Roshan_goldust@yahoo.comدکتري زبانشناسی/ دانشگاه دولتی شرق شناسی ایروان.2
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مقدمه
شناسی زایشی جوانه زده است، از اوایل دهه نود میالدي مطرح این نظریه که از درون زبان

شناسی، تکواژشناسی و نحو ها در واجاي از همگانیگیري از مجموعهدارد با بهرهاست و قصد 
). 644: 1389ها به دست دهد (دبیرمقدم،توصیف و تبیینی در تشابه، تفاوت و تنوع بین زبان

ها وجود دارد: اولین نقطه در سنت دستور زایشی دو نقطه عطف در مطالعه نظام آوایی زبان
باشد توسط چامسکی و هله می1968در سال » انگاره آوایی زبان انگلیسی«عطف، چاپ کتاب 

شناسی اشتقاقی خطی و غیرخطی منتهی گشت و در آن قواعد و همچنین که به انگاره واج
ها هستند. دومین اصول و پارامترهاي واجی ابزار اصلی براي تجزیه و تحلیل نظام آوایی زبان

شناسی ي واج) است که به انگاره1993سمولنسکی (ي عطف چاپ کتاب پرینس و انقطه
پذیر واجی ابزار اصلی براي تجزیه و تحلیل هاي نقضبهینگی منتهی گشت و در آن محدودیت

اي در زبان است که بعد ي بهینگی نظریه).  نظریه1: 1384خان،جنها است (بینظام آوایی زبان
ف، آلن پرینس و دانشمند علوم شناختی، شناس معروتوسط واج1993اش در سال از معرفی

؛ 1998شناسی تبدیل شده است (گیلبرت و هوپ، پاول اسمولنسکی، به گرایشی مشهور در زبان
شناسی در دانشگاه ).  این نظریه نخستین بار در همایش واج645به نقل از دبیرمقدم، همان، 

اي با نسکی در قالب مقالهتوسط پرینس و اسمول1991آریزونا (شهر وسان) در آوریل سال 
اي وجود ندارد ارائه گردید (دبیرمقدم، همان: همان). در این نظریه هیچ قاعده» بهینگی«عنوان 

الفاتی که تها جهانی هستند. اخو به جاي داشتن قواعد، داراي محدودیت است. این محدودیت
ها دارد (یوشیموتو، محدودیتها دیده شده، ریشه در وجود اختالف در رتبه بندي در بین زبان

2002 :19.(
هاي بشري در ي بهینگی این است که تمام زبانترین ادعاهاي نظریهیکی از اصلی

ي ها در همههاي همگانی سهیم هستند. به عبارت دیگر محدودیتاي از محدودیتمجموعه
وت و خاص است ها متفاهاست که در زبانبندي این محدودیتها یکی هستند فقط رتبهزبان

). 27: 1388؛ به نقل از جم،110: 2004(کان،
پیشینه تحقیق 
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نظریه بهینگی را در شناسی نظري،زبان) در کتاب جامع خود با نام 1383دبیر مقدم (-
برد که به شناسی زایشی نام میبراي نخستین بار معرفی کرد. وي در این کتاب تحولّی در زبان

هاي زبان است. این نظریه مبتنی بر این بینش است که همه حوزهنظریه بهینگی مشهور شده 
باشند. این محدودیت ها جنبه همگانی دارند. از این رو ریشه در ساختار مبنا می-محدودیت

هاست و ها تبیین کننده اشتراك بین زبانزیستی و ژنتیکی انسان دارند. وجود این محدودیت
ها را پذیري آنهاي متفاوت از یک سو تخطیر زبانها درتبه بندي متفاوت این محدودیت

هاست.  کند و از سوي دیگر توجیه کننده تفاوت بین زبانتوجیه می
به ي بهینگیواج شناسی نظریه) در فصل اول کتاب خود با عنوان 1384خان (جنبی-

هینگی در شناسی بمعرفی نظریه بهینگی اختصاص دارد و  در ادامه این فصل به کلیات واج
ها و هاي مختلف پرداخته شده است. فصل دوم به موضوع مشخصههاي آوایی زبانداده

ها بحث هاي آوایی در ساخت واژگان زبانپردازد و درباره نقش تقابلی مشخصهواجگان می
شناسی این سازد که پیام اصلی رویکرد بهینگی در واجشود. وي در این فصل خاطر نشان میمی

ها و ساخت واژگان از رهگذر ها را در افزایش تعداد واجتوان نقش تقابلی مشخصهیاست که م
هاي نشانداري و پایایی توضیح داد. در ادامه خاصیت نشانداري و تعارض محدودیت

-اند. فصل سوم به بحث ساخت هجا و واجهاي نشانداري شرح و توضیح داده شدهمحدودیت
کند که ها، ثابت میل با استفاده از میزان رسایی واجآرایی اختصاص دارد.وي در این فص

هاي ساختاري هجا را که ساخت هجا یک ساخت هموار با تجزیه سه گانه است و محدودیت
باشند به دست آورده است. در نهایت، در فصل چهارم، فرآیندهاي واجی زبان قابل نقض می

شوند. فارسی معیار از دیدگاه بهینگی بررسی می
هاي هندي/ اردو، پشتو و حالت نمایی در زبان) در کتابی با عنوان 1387ردهقان (می-

انگیزترین مباحث دستوري یعنی حالت به یکی از بحثنقشیبلوچی در چارچوب  بهینگی واژ
هاي هندوایرانی مشتمل بر هندي/ اردو ي زباننمایی افتراقی در سه زبان جنوب آسیایی از شاخه

پردازد. این کتاب بر مبناي روش تقابلی ي ایرانی می، پشتو و بلوچی از شاخهي هندياز شاخه
هاي هاي زبانی تدوین شده است. در این کتاب تالش بر آن است تا با تکیه بر دادهاز صورت
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ي مورد نظر بررسی و ارزیابی شود. کتاب در هفت فصل تنظیم تقابلی، مسائل مطرح در حوزه
شده است.
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ها در نظریه ي بهینگیدیتمحدو-1-1
هاي نشانداري. در هاي وفاداري و محدودیتاند: محدودیتها بر دو نوعمحدودیت

ي بهینگی به دو نکته در رابطه با این دو محدودیت باید اشاره نمود: نخست همگانی بودن نظریه
در دستور ها بخشی از دستور زبان همگانی هستند وي محدودیتها است. بنابراین کلیهآن

هاي مختلف داراي ارزش ها در زبانهاي مختلف نیز حضور دارند. البته تمامی محدودیتزبان
هاي مختلف، ها در زبانهاي متفاوت محدودیتبنديو فعالیت یکسان نیستند. بر اساس رتبه

گاه نقض نشود اما در زبانی دیگرممکن است محدودیتی در یک زبان کامالً قوي باشد و هیچ
ها، نقض ي دوم در رابطه با محدودیتنقض شود و در زبان سوم هیچ نقشی نداشته باشد. نکته

). 71: 1389؛ به نقل از پیریایی،49- 47: 1383ها است (راسخ مهند،پذیري آن
محدودیت-1-1-1

هاي جهانی قابل نقض است که بر برونداد 1شناسی بهینگی شامل تعدادي محدودیتواج
ها دارد، ترین تخلف را از این محدودیتشوند تا برونداد بهینه که کممال می(زیرساخت) اع

تر ارجحیت دارد. البته حاصل شود. محدودیت باالتر در تعیین برونداد بهینه بر محدودیت پایین
هاي دیگر دارد. بسته به نوع زبان، تخطی از یک محدودیت جریمه بیشتري نسبت به محدودیت

ها در ي محدودیتهاي مختلف متفاوت است. همهها در زبانرتیب محدودیتبه عبارت دیگر ت
ها به طور معمول در تعیین برونداد ها وجود دارند، اگرچه بسیاري از این محدودیتي زبانهمه

ها در سطح پایینی قرار دارند. تأثیر هستند؛ زیرا در ترتیب محدودیتتأثیر کم یا اصالً بی
ها از که ترتیب محدودیتگیرند به طوريدر باالي هر ستون قرار میهاي جهانی محدودیت

هاي ترین رتبه است. بنابراین هر محدودیت بر تمامی محدودیتچپ به راست، باالترین تا کم
ها بر ي اعمال سلسله مراتب محدودیتسمت راست خود مسلط است. برونداد نهایی نتیجه

توانند برونداد باشند. به عبارت دیگر برونداد بهینه وه میهاي مختلف است که به طور بالقگزینه
-ها را دارد (هادیان و علیترین نقض سلسله مراتب محدودیتاي خواهد بود که کمآن گزینه

).4: 1388نژاد، 

1.Constraint
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- 2هاي نشانداري. محدودیت-1ها دو دسته هستند: ي بهینگی محدودیتدر نظریه
هاي پایایی. محدودیت

انداري نش-1-1-2
ي خنثی شدگی جوانه زد. به عقیده در مکتب پراگ از پدیده» نشانداري«ي ي اولیهاندیشه

ها پایدار و برخی دیگر قابل خنثی شدن (ناپایدار) هستند. عالوه بر تروبتسکوي، برخی از تقابل
در آن تقابل است که » نشانبی«شوند، عضو این هنگامی دو واج در یک موضع معین خنثی می

دار بودن یک ویژگی خاص است. البته شناسان پراگ، نشانشود. از دید واجروساخت ظاهر می
اي که بتوان هاي عام (جهانی) در آن یافت شود، به گونهاین امکان هم وجود دارد که گرایش

ها تخصیص داد و این شناسی مرزگذر به واجنشانی را از لحاظ زبانداري و بیهاي نشانارزش
) آغاز شد. حداقل چهار گونه تعبیر b1966ي گرینبرگ (ري است که در حقیقت به وسیلهکا

دار داري به معنی آن است که واج نشانوجود دارد. در اولین تعبیر، نشان"دارنشان"از اصطالح 
فاقد /k/داراي ویژگی گردي لب است ولی /kw/داراي یک ویژگی اضافی است. مثالً واج 

هاي تمایزدهندهدواج اول (+ گرد) است. تعبیر دوم بسامد است. و از لحاظ مشخصهباشدآن می
) معتقد است در 959، 1972دار است. مدیسون (نشان تقابل بیشتر از عضو نشانوقوع عضو بی

نشان است هرگاه وقوع آن بیشتر از نواخت پایین باشد و داد، نواخت باال بیهاي نواختزبان
نشان است هرگاه وقوع آن بیشتر از نواخت باال باشد. تعبیر سوم از ین بیهمچنین نواخت پای

در زبان انگلیسی یک واکه خنثی است. چهارمین دیدگاه //بودن است. مثالً داري خنثینشان
باشد. در نشان، عضوي سازنده یا منظم میدار بودن مبین آن است که عضو بینسبت به نشان

هاي دوهجایی، آن است که تکیه روي هجاي اول قرار نظم) براي واژهنشان (مانگلیسی طرح بی
، ترجمه 1975. در این دیدگاه استثنائاتی نیز وجود دارد (هایمن، [climax]گیرد مثالً 

). 226-221: 1368ثمره،
توان عضو / به راحتی نمیb/ و /m). با این تفسیر در دو واج /19خان، همان: جنبی

تواند نشان را مشخص کرد. یاکوبسن به طرح جهانی هاي تلویحی پرداخت که مینشاندار و بی
نشان و نشاندار باشد، بر اساس این طرح، هر کدام از معیار دیگري براي تشخیص الگوهاي بی

نشان است و آن عضوي که فراوانی این اعضا در زبان فراوانی بیشتري داشته باشد آن عضو بی
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ن است. پس طبق این تعاریف و با توجه به پژوهش هایی که در نشاکمتري دارد عضو بی
زبان تهیه 451ه اي بزرگ براي نظام واجی ندانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس یک دادگان رایا

اند مشخص گردیده که در تمام این زبانها دو تا اند و واجگان این زبانها را مقایسه کردهکرده
صورتی که تعداد واج هاي دیگر به بیست و بسته به زبان چهار واج خیشومی وجود دارد در 

نشان است. / عضو بیbموجود، از بیست هم بیشتر است. بنابراین در بین دو واج موجود، واج /
/ b/ همان /m/ را می توان با دهانی بودن توضیح داد، یعنی/b/ و /mبنابراین تقابل بین دو واج /

نشان افه شده است زیرا دهانی بودن یک مشخصه بیاست که به آن نشان خیشومی بودن اض
).18-17، همان: جن خاناست(بی

نشاندار است اگر و فقط Yنشان و بیXدو الگوي زبانی باشند، Yو Xبه طور کلی، اگر 
اگر: 

بیشتر است. Yاز Xفراوانی -1
کمتر است. Yدر مقایسه با Xپردازش زبانی براي درك -2
شود. آموخته میYقبل از Xیادگیري زبان، در فرآیند -3
ظاهر شده باشد. Yقبل از Xها، در تاریخ تحول زبان-4
).  22ي دانش زبانی حذف شود (همان: از حوزهYقبل از Xدر صورت آسیب مغزي، -5

ي دو فرض استوار است: اول این که نشانداري به طور ذاتی نشانداري در بهینگی بر پایه
-مفهوم نسبی است، یعنی یک عنصر تنها در مقایسه با دیگر عناصر زبانی نشاندار تلقی مییک 

نشان. شود. در واقع وجود یک الگوي نشاندار در زبان دلیلی است بر وجود یک الگوي بی
نشان هستند. یعنی اگر هاي پیشین گرد بیهاي پیشین غیرگرد در مقایسه با واکهبراي مثال واکه

ي پیشین غیرگرد هم دارد اما عکس آن صادق ي پیشین گرد داشته باشد، واکههزبانی واک
هاي نیست. دوم این که انتخاب یک عنصر نشاندار انتخابی صوري نیست و ریشه در سیستم

هاي تولیدي و ادراکی به صورت طبیعی بر تولیدي و ادراکی انسان دارد به عبارت دیگر، سیستم
).  39: 1387کنند (سیردانی، هایی اعمال میي آواها محدودیتانتخاب آواها یا زنجیره
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محدودیت پایایی -1-1-3
هاي صورت هاي پایایی مستلزم این هستند که برونداد تمام ویژگیمحدودیت

).  پایایی محدودیت پایایی یک 10: 1999درونداد(واژگانی) خود را حفظ کند (کگر، 
باشد. بدین آن نظارت بر همانندي بین دروندادو برونداد میاي است که وظیفه سازوکار مقایسه

منظور این محدودیت به دروندادو برونداد دسترسی دارد؛ از این رو محدودیت پایایی 
کند. هاي برونداد و دروندادرا جریمه میمحدودیتی دو سطحی است که هرگونه تفاوت گزینه

هاي مهم شود که یکی از زیر نظریهنامیده می» 1نظریه تناظر«این ویژگی اصل محدودیت پایایی 
گونه ) این نظریه را اینa1995 :262رود. مکارتی و پرینس (ي بهینگی به شمار مینظریه

): 42: 1388کنند (جم، تعریف می
)3-4 (

S2و S1تناظر : فرض کنیم دو زنجیره 
S2و S1بین عناصر Rرا داشته باشیم، تناظر، رابطه 2

است. 
sو   s1Єα: عناصر  3متناظرعناصر  2Єβکه رابطه شوند، هنگامیعناصر متناظر نامیده می

برقرار باشد. βو αتناظر بین 
) فهرستی از 370کارتی و پرینس (همان: اند. مکعناصر متناظر با اندیس مشخص شده

آمده است (جم، ها در زیر اند که تعدادي از آنرا ارائه کرده» تناظر بنیاد«هاي اکثر محدودیت
باشند. ) میS2و S1هاي بازنمایی (ها شامل جفت). تمام این محدودیت43- 42: 1388
)3-5 (

MAX4محدودیت ضد حذف: - الف

است.  S2داراي عنصر متناظر در S1هر عنصر 

1.Corresondence theory
2-S1 و دروندادعنصرS2 عنصر متناظرS1داد است. در برون

3.Correspondents
2 -MAX  مخفف واژهMaximalityبه بیشترین حد دروندادباشد. ي این محدودیت میاست که بیانگر وظیفه

). 43، به نقل از جم، همان: 14- 13: 2002کارتی، شود (مکداد بازنمود میدر برون

1936

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


/α/به صورت 1هاي ناپایاانطباق []به » دستبند«ي ، مثالً تلفظ واژه[dasband]

شود. جریمه میMAXحذف شده است توسط /t/که در آن همخوان 
DEP2محدودیت ضد درج: - ب

است. S1داراي یک عنصر متناظر در S2هر عنصر 
/α/این محدودیت انطباق ناپایا به صورت  [] مانند درج همخوان میانجی در

کند. زبان فارسی را جریمه می
IDENT[F]3محدودیت یکسانی مشخصه: - پ

باشند، این [F]هاي یکسانی براي مشخصه واحدهاي واجی متناظر باید داراي ارزش
کند. را جریمه می[αF-][αF]هاي ناپایا به صورت محدودیت انطباق

LINEARITY: 4محدودیت ضد قلب- ت

S15باید به ساخت تقدمیS2  .پایا باشد و بالعکس
که در [Golf]به صورت » قفل«مانند تلفظ واژه /yx/[xy]هاي ناپایا به صورت   انطباق

در اثر فرآیند قلب تغییر کرده است، توسط این محدودیت /l/بر واج /f/آن تقدم خطی واج 
شود. جریمه می

UNIFORMITY: 6محدودیت ضد ادغام- ث

نیست. S1داراي چند عناصر متناظر در S2هیچ عنصر موجود در 
/α1β1/ي به صورت هااین محدودیت، انطباق [γ1,2]

که طی آن دو واج در هم 7
کند. شوند را جریمه میهم ادغام و به یک واج تبدیل می

1.Unfaithful mappings
4 -DEPي مخفف واژهDependenceداد مبتنی بر باشد: بروني این محدودیت میاست که بیانگر وظیفه

). 14-13: 2002کارتی، است (مکدرونداد
3.Identity
4.Metathesis
5.Precedence structure
6.Coalescence

برد ) را نیز به ارث می1,2هاي این دو واج (است، مشخصهβ1وα1] که حاصل ادغام γ[فرآیندطبق این - 3
). 44(جم، همان: 
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INTEGRITY2: 1محدودیت ضد تجزیه- ج

نیست. S2داراي چند عنصر متناظر در S1هیچ عنصر موجود در 
/α1/هاي به صورت این محدودیت، انطباق [β1 γ1] که برعکس فرآیند ادغام

کند. شود را جریمه میاست و طی آن یک واج به دو واج تجزیه می
) نظریه 1998(4)، و بکمن1998(3)، بنووا1996دارد که باي () اظهار می30: 2002باي (

ها را تعدیل کنند (همان).  ها و بازنماییاند تا روابط خودواحد بین الیهتناظر را گسترش داده
هاي خودواحد عبارتند از: محدودیتاین

TOTALITY- چ

است. T2داراي یک پیوند با یک عنصر در T1هر عنصر 
). 1998: بکمن 1998(بنووا UNIQUE- ح

نیست. T1داراي چند عنصر متناظر در T2هیچ عنصر موجود در 
هاي پایایی و نشانداري در ي میان محدودیتي مهمی که باید در نظر داشت، رابطهاما نکته

دستور بهینگی است. 
ي پایایی بین این دو برقرار است. این چنانچه دروندادو برونداد بهینه یکسان باشد رابطه-

به معناي حفظ تقابل واجی است که از طریق تسلط محدودیت پایایی بر نشانداري بازنمایی 
شود. می

شود. این برقرار می"5عدم پایایی"نباشند رابطه چنانچه دروندادو برونداد بهینه یکسان -
بدان معنا است که محدودیت نشانداري بر محدودیت پایایی تسلط دارد. در این صورت یکی 

از سه حالت زیر برقرار خواهد شد: 

1.Breaking
ي این محدودیت است: حفظ تمامیت یک واحد واجی و منع تمامیت) بیانگر وظیفه=(INTEGRITYمعنی –5

تجزیه آن (جم: همان). 
3.Laura Benua
4.Jill Beckman
5.Unfaithful
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ها محدودیت نام دارد. داده"1برانگیزشی"ي .  نشانداري بر پایایی مسلط باشد که رابطه1
دهند. انگیزد یا به محدودیت نشانداري ارزش بیشتري میت به پایایی برمینشانداري را نسب

نام دارد. به سخن دیگر اگر "2انسداد"ي.  نشانداري بر نشانداري مسلط باشد که رابطه2
-اي وجود داشته باشد که بر محدودیت پایایی مسلط باشد و بر اساس دادهمحدودیت نشانداري

آید که یک محدودیت نشانداري جدید باید بر محدودیت نشانداري ها این نتیجه به دست می
قبلی مسلط شود در این صورت محدودیت جدید تأثیر محدودیت نشانداري قبلی را دستور 

). 59: 2008کارتی، کند (مکمسدود می
نام "3بهترین عدم پایایی"ي. نشانداري بر دو محدودیت پایایی مسلط باشد که رابطه3
دارد.  

هاي مثبت توان به دو دسته تقسیم کرد: محدودیتاي دیگر نیز میها را از جنبهمحدودیت
هاي منفی.  و محدودیت

هایی هستند که الزم است اعمال شوند مانند هاي مثبت: محدودیتمحدودیت-
محدودیت آغازه. یعنی این که وجود آغازه در ساختار هجا الزامی است. 

کنند. ها هستند که ممنوعیتی را بیان میآن دسته از محدودیتهاي منفی: محدودیت-
شود. ي پیچیده در هجا میمانند محدودیت خوشه که مانع از ساخت خوشه و یا سازه

). 592: 1999دهند (روکا و جانسون، محدودیت منفی را با (*) نشان می
محدودیت نشانداري-1-1-4

هاي برونداد است، لذا آن را ساختی گزینهوظیفه محدودیت نشانداري، ارزیابی خوش
نامند. این محدودیت به درونداددسترسی ندارد و نسبت به آن محدودیت خوش ساختی نیز می

رود. محدودیت نشانداري کور است. از این رو یک محدودیت تک سطحی به شمار می
- داد، جریمه میدرونهاي بروندادي را که آن را نقض کنند، بدون توجه به شباهتشان به گزینه

1.Triggering
2.Blocking
3.Best unfaithfulness
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ها یعنی ).  محدودیت42-41: 1388، به نقل از جم، 14: 2002؛ مکارتی 9: 1999کند (کگر، 
کند: هاي نشانداري را بیان می) تعدادي از محدودیت9: 1999بایدها و نبایدها؛ کگر (

)3-6 (
ها نباید خیشومی باشند. واکه- الف

هجاها نباید داراي پایانه باشند. - ب
دار باشند. هاي گرفته نباید در جایگاه پایانه واكواج- پ
دار باشند. هاي رسا باید واكواج- ت
هجاها باید داراي آغازه باشند. - ث
دار باشند آیند باید واكهاي خیشومی میاي که در پی همخوانهاي گرفتهواج- ج

(همان). 
شوند و نسبت به مربوط میهاي برونداد هاي نشانداري تنها به صورتمحدودیت

درونداد(واژگانی) کور هستند (کاگر، همان). به همین دلیل محدودیتی تک سطحی است. به 
هاي توان براي هر یک از محدودیتهستند. یعنی نمی1ايها ذاتاً ناقرینهعالوه این محدودیت

پایانه نند بینشاندار یک محدودیت مخالف آن در نظر گرفت. براي مثال براي محدودیتی ما
). 10مانند باپایانه وجود ندارد (کگر، همان: 2ضد محدودیتی

این محدودیت ناظر بر توصیف ساختاري یک قاعده حساس به بافت است. اهل زبان براي 
رسیدن به اقتصاد بهینه در تولید و درك گفتار، یعنی سهولت و راحتی در گفتار از بعد گوینده 

فتار از بعد شنونده، گرایش به عدم پیروي از الگوي نشاندار و شفافیت و وضوح در درك گ
دارند. به عبارت دیگر گویشوران هر زبان دوست دارند زیرساخت واجی در سطح تولید و 
درك گفتار، تا حد امکان که ارتباط گفتاري را مختل نکند ساده و سهل الوصول باشد. بنابراین 

: ساختاري به عنوان یک الگوي نشاندار استمحدودیت نشانداري هم ارز با نقض توصیف 
)3-7(∗ −+ −+

1.Asymmetrical
2. Antagonist
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این محدودیت بیانگر نقض توصیف ساختاري است: به این معنی که توالی همخوان 
گرفته بیواك و واکدار در پایان کلمه به عنوان یک الگوي نشاندار در زبانشناسی مرزگذر 

).33: 1388جن خان،مجاز نیست (بی
ي بهینگیساز و کار نظریه-1-2

) نمودار جعبه اي انگاره واج شناسی بهینگی را به صورت زیر ارائه 2002:10ارتی (کمک
دهد. می

برونداد     گزینه ها       درونداد

)10: 2002کارتی، ي بهینگی (مک)  انگاره کلی نظریه1-3نمودار(
بر اساس این انگاره، زایشگر از یک درونداد دریافت شده، تعداد زیادي گزینه را تولید 

ها اعمال شده و در نهایت یک گزینه به کرده است. سپس تعدادي محدودیت بر این گزینه
ی ي نظریه بهینگگونه که در انگارهعنوان برونداد بهینه توسط ارزیاب انتخاب شده است. همان

شود. زاینده بر هاي زبان به عنوان دروندادوارد دستگاه زاینده میشود، یکی از واژهمشاهده می
کند. سپس ساخت آوایی هر هاي زیادي را تولید میاساس اصول جهانی آواشناسی گزینه

گیرد. دستگاه ارزیاب طی فرآیند محدودیت جهانی مورد بررسی قرار میnگزینه از نظر 
ها هماهنگی کمتري دارند را هایی را که با شرایط تعریف شده در محدودیتحذفی گزینه

ها دارد به هایی را که بیشترین هماهنگی را با محدودیتکند و هر کدام از گزینهحذف می
). 70: 1391کند (هاشمی،عنوان برونداد بهینه معرفی می

درونداد و برونداد-1-2-1
که در » بازنمایی زیرساختی«یا » بازنمایی واجی« طالحدر واج شناسی بهینگی به جاي اص

و به جاي » 1درونداد«شوند، از اصطالح واج شناسی قاعده بنیاد و اصل و پارامتر بنیاد استفاده می
شوداستفاده می» 2برونداد«از اصطالح » بازنمایی روساختی«و » بازنمایی آوایی«اصطالح هاي 

1.Input
2.Output

زایشگر ارزیاب
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ي بهینگی به دلیل مفروض نبودن سطوح میانی، انطباق ه). در نظری35: 1388جن خان، (بی
). 36: 1388دروندادبا برونداد مستقیم و بدون واسطه است (جم، 

هاو گزینهزایشگر-1-2-2
گونه و جهانی است. وظیفه آن ایجاد ارتباط بین سازوکار صوري ریاضییک 1زایشگر

ریافتی خاص تعدادي گزینه دروندادو برونداد است، بدین صورت که از یک دروندادد
نهایت باشد. اگرچه تواند بیها میکند. به لحاظ نظري تعداد گزینهبروندادي رقیب را زایش می

ها محدود نهایت گزینه تولید کند، اما در عمل تعداد گزینهتواند بیزایشگر به طور بالقوه می
). از 36: 1388نقل از جم، ، به 10- 8: 2002ها متناسب است (مک کارتی است و با محدودیت

ي بهینه باشد. در حقیقت تواند گزینهي تولید شده در برونداد، هر یک می2هامیان گزینه
وران آن گیرد که احتمال دارد گویشزایشگر براي هر واژه تعدادي کلمه آوایی در نظر می

واژه را به صورت آن کلمات تولید و یا درك کنند. 
هایی است. به این معنا که گزینهUGز و کار جهانی بخش ثابت زایشگر به عنوان یک سا

ها یکسان هستند. ي زبانشوند در همهکه توسط آن از یک درونداددریافتی خاص زایش می
ها با دروندادمتفاوت هستند. این ویژگی ها بسیار متنوع است و از بسیاري از جنبهاین گزینه

ها آنقدر متنوع باشند که با هر شود. گزینهنامیده می"4شمول"یا "3آزادي تحلیل"زایشگر 
کند که در یک هاي رقیبی را ارائه میزبانی با هر ویژگی متفاوت، مطابقت کند. زایشگر گزینه

- ي سلسله مراتب رتبهي مناسب وظیفهي جهانی با یکدیگر تفاوت دارند و انتخاب گزینهگستره
کند اصول را محدود می"آزادي تحلیل"یزي که بندي خاص زبانی است. در نتیجه تنها چ

). 37: 1388، به نقل از جم، 2002کارتی، ساختاري بنیادین هر زبان خاص است (مک
نشان دهیم، خواهیم Candو گزینه را با Input، دروندادرا با GENاگر زایشگر را با 

داشت: 
)3-8 (

1.Generator
2.Candidate
3.Freedom of analysis
4.Inclusiveness
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cand1, cand2,cand3,…
GEN (Input) =

- 36: 1388خان: جنشمرد (بیهاي زیر را براي زایشگر بر می) ویژگی2002کارتی (مک
37 :(

. زایشگر یک سازوکار جهانی دارد. یعنی اینکه بدون در نظر گرفتن زبان خاصی براي 1
کند. هاي مشخصی تولید میهر دروندادگزینه

کامالً وابسته به ساختار واجی دروندادهستند. کند، هایی که زایشگر تولید می. گزینه2
کند، در اثر فرآیندهاي واجی جهانی مانند همگونی، هایی که زایشگر تولید می. گزینه3

آیند. ناهمگونی، حذف، درج و تکرار به وجود می
1پذیريتوانند خاصیت برگشتها می. فرآیندهاي واجی جهانی در جریان تولید گزینه4

نهایت گزینه براي دروندادتولید کند (همان). تواند بید. به عبارت دیگر، زایشگر میداشته باشن
ارزیاب -1-2-3

یک تابع ریاضی چند به یک است که با استفاده از محدودیت هاي پایایی و 2ارزیاب
گزینه نگارد. در واقع برونداد یکی از د را به یک برونداد مینشانداري، گزینه هاي دستگاه مولّ

شود. معیار ارزیاب براي استخراج ها، گزینه بهینه محسوب میهاست که تحت آن محدودیت
د، مجموعه اي از محدودیت هاي برونداد بهینه از گزینه هاي عرضه شده توسط دستگاه مولّ

شوند. بنابراین محدودیت پایایی و نشانداري است که بر اساس جهانی هاي تلویحی تعریف می
ب جهانی هستند. ولی ترتیب آنها براي استخراج برونداد بهینه از زبانی به زبان دیگر هاي ارزیا

هاي پایایی و نشانداري، واج شناسی زبان هاي یجه ترتیب محدودیتتمتفاوت است. در ن
دهد. اساساً واج شناسی یعنی چگونگی محدودیت کند و توضیح میمختلف را توصیف می

توان نشان دهیم، میEVALمنظور استخراج بهینه. اگر ارزیاب را با هاي پایایی و نشانداري به 
آن را به صورت یک تابع چند به یک تعریف کرد: 

EVAL ({Cand1 ,Cand2, …}) = Candi; Output € {Cand1 , Cand2
,… }

1.Recursion
2.Evaluator
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نشان دهیم و رابطه ترتیب را روي محدودیت ها CONاگر مجموعه محدودیت ها را با 
یم خواهیم داشت: در نظر بگیر

)3-10(
CON = {C1,C2, … Cn} ; C1 >> C2>> … >>Cn

بر Ciمسلط باشد، Ckبر Cjو Cjبر Ciمسلط است و اگر Cjبر Ciدر این صورت 
Ck38: 1388جن خان، مسلط خواهد بود؛ یعنی اینکه رابطه تسلط متعدي است. (بی .(

اي به شکل به صورت نموداري جعبهشناسی بهینگی را ي کامل واج) انگاره38وي (همان: 
نشان دهیم، خواهیم داشت: <<ها را با ي ترتیب بین محدودیتدهد. اگر رابطهزیر نشان می

...>>>>Cand1

Cand2
Cand3

Cand4
Cand5

شناسی بهینگیي واجاي و تفضیلی انگارهنمودار جعبه

بهینگی یک مفهوم نسبی است. یک گزینه بهینه است اگر و فقط اگر کمترین تخلف را از 
هاي مرتب شده داشته باشد. بهینگی همان خوش ساخت بودن نسبی است. هیچ محدودیت

ن معنی که ممکن است یک دروندادبهینه اي لزوماً به طور مطلق خوش ساخت نیست. به ای
محدودیت با رتبه پایین را نقض کند اما همچنان نسبت به بقیه گزینه ها بهینه محسوب شود. 
الزم به ذکر است که ما در یک برونداد ممکن است دو گزینه بهینه هم داشته باشیم (همان: 

39 .(

GEN

C1 C2
Cn

Output
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اصول چهارگانه زیر در رویکرد بهینگی-1-3
ه زیر در رویکرد بهینگی مطرح هستند: به طور کلی اصول چهارگان

ها براي برونداد بهینه در نقض پذیري: محدودیت ها نقض پذیرند و نقض محدودیت-1
).  بر طبق این اصل حتی 6: ص 2001مقایسه با سایرگزینه ها، کمینه است (مکارتی و پرینس،

قض نباید نسبت به ها را نقض کند اما این نتواند برخی از محدودیتساخت بهینه هم می
تر باشد. ساخت بهینه طبق تعریف ساختی است ها قويهاي نقض شده در سایر گزینهمحدودیت

کند (کاگر، بندي خاص هر زبان نقض میها را طبق رتبهترین محدودیتکه کمترین و ضعیف
غلط ها بهینه است و درست و ). در واقع هر ساخت بهینه در مقایسه با سایر ساخت13: 1399

توان نشان داد که به چه علت دستوري یا ها وجود ندارد. با همین مورد میمطلق در مورد گزینه
شناسان به این دیدگاه ها موضوع مطلقی نیست و اکثر زبانغیر دستوري بودن در بسیاري زبان

اعتقاد دارند که جمالتی در زبان هستند که از دیدگاه برخی گویشوران دستوري و از نظر 
اند و در واقع دستوري بودن مطلق نیست، بلکه رخی دیگر غیر دستوري هستند یا داراي اشکالب

ها باید با هم رقابت کنند و پذیري گزینهگیري از اصل نقضبه صورت یک طیف است، با بهره
ها نسبت به دیگرها را باید با هم مقایسه نمود، بنابر این برخی گزینهبه این ترتیب برخی گزینه

"با اصطالح"بهینه"ها بهینه هستند، اما این بهینگی مطلق نیست؛ از این رو اصطالح گزینه
).72-71: 1389به نوعی در تناقض است (پیریایی، "صحیح
ها بسته به زبان است و مفهوم نقض کمینه یا ): ترتیب محدودیتrankingرتبه بندي (-2

، 6: 2001شود (مکارتی و پرینس،تعریف میها بهترین هماهنگی، برحسب ترتیب محدودیت
). 66خان، همان: جنبه نقل از بی

تر هستند و میزان ها از برخی دیگر قويبندي به این معناست که برخی از محدودیترتبه
ها به جمالتی بستگی دارد که با نقض این بندي آني رتبهها یا نحوهقوت و ضعف محدودیت

را نقض نماید Bاي محدودیت شوند، به عنوان نمونه اگر گزینهمیها غیر دستوريمحدودیت
Bاز محدودیت Aرا نقض نکند و جمله دستوري باشد، پس محدودیت Aاما محدودیت 

باعث نادستوري شدن جمله شود و از آنجایی Aتر است، البته به این شرط که نقض اصل قوي
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ي هاي مختلف به نحوهها در زبانتفاوت آنها بخشی از دستور همگانی هستند، که محدودیت
ها از زبانی به زبان دیگر متفاوت بندي محدودیتشود؛ یعنی رتبهها مربوط میبندي آنرتبه

).72: 1389است (پیریایی، 
ها صرفاً تابع ارزیابی آنها برحسب ساختی گزینه): خوشinclusivenessجامعیت (-3

ساختی هیچ نوع قاعده یا اصالح ناشی از ر تعریف خوشهاست. بنابراین دترتیب محدودیت
، به 6: 2001توصیف و تغییر ساختاري یا محدودیت دیگري دخالت ندارد (مکارتی و پرینس،

). 67خان، همان: جننقل از بی
ها باید مورد ارزیابی قرار گیرند و بر طبق در واقع جامعیت به این معناست که تمام گزینه

هاي کاندید شده دسترسی داشته باشد و هیچ ارزیاب باید بتواند به تمام گزینهاین تعریف بخش
ي خاصی در مورد کاندیدایی خاص وجود ندارد (پیریایی، همان). استثنا یا قاعده

): بهینگی یک برونداد نتیجه ارزیابی و محاسبه همه گزینه ها parallelismتوازن (-4
- ، به نقل از بی6: 2001هاست(مکارتی و پرینس،دودیتدر چارچوب نظام سلسله مراتبی مح

ها به صورت متوازن در بخش ها و گزینه).  طبق این اصل، محدودیت67خان، همان: جن
) نیست، derivationalي بین درونداد و برونداد اشتقاقی (شوند و رابطهارزیاب حاضر می

ساختی دهاي دستور زایشی، ژرفبلکه متوازن است، در این رویکرد، برخالف سایر رویکر
هاي متفاوت تبدیل کنیم و تمام وجود ندارد که با به کار بردن چند قاعده آن را به روساخت

شود ي بهینه انتخاب میشوند و تنها با استفاده از ارزیاب، گزینههاي ممکن تولید میروساخت
(پیریایی، همان). 

ی ي بهینگبرخی مفاهیم موجود در نظریه-1-4
غناي پایه  -1-4-1

توان هاي اساسی میان رویکرد اشتقاقی و بهینگی در دستور زایشی را مییکی از تفاوت
شناختی ). فرضیه غناي پایه مبناي رده1993دانست (پرینس و اسمولنسکی، » 1غناي پایه«فرضیه 

شود. مال نمیگونه محدودیتی بر درونداداعي بهینگی هیچدارد، بر طبق این فرضیه در نظریه

1.Richness of the base (ROTB)
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هاي بشري و حتی عناصري که در یک زبان بدین معنا که دروندادشامل تمام عناصر ممکن زبان
شود. براي نمونه، دروندادیا زیرساخت واجی زبان انگلیسی شامل تمام باشند، نیز میخاص نمی

خود را از هاي) باشد. زبان انگلیسی برونداد عناصر واجی (مجموعه واجهاي زبان بشري میواج
ها بر این هاي همگانی و اعمال این محدودیتبندي خاص محدودیترهگذر رتبه

هاي هاي معینی در زبان انگلیسی و نبود واجآورد. پس وجود واجدروندادهمگانی به دست می
هاي همگانی است. بنابراین غناي پایه به بندي خاص محدودیتدیگر در این زبان، ناشی از رتبه

ها یک واژگان شود، به این صورت که واژگان همه زبانسازي واژگانی منجر مییک بهینه
هاي ممکن واجی است و هر زبان خاص مانند انگلیسی جهانی واحد است که شامل همه ساخت
سازي کرده و شناسی زبان خود، واژگان جهانی را بهینهبا استفاده از دستور آوایی یا همان واج

). 77: 1391آید (هاشمی، ست میواژگان آن زبان به د
تبانی-1-4-2

هاي قاعده بنیاد که در واقع کمبود این ي بهینگی با نظریههاي اصلی نظریهیکی از تفاوت
است. گاهی یک زبان یا 1ي تبانیشود پدیدهي بهینگی محسوب میها و برتري نظریهنظریه
کنند یا ساخت در برونداد اجتناب میهاي متفاوت از پذیرش یک هاي متعدد به شیوهزبان

ها اند، به عبارت دیگر این چنین زبان یا زبانبالعکس در یک ساخت معین در برونداد مشترك
اند که این هدف عبارت است از پذیرش یا عدم پذیرش به دنبال یک هدف ساختاري معین

در برونداد XAYز پذیرش هاي متعدد  ایک نوع ساخت در برونداد. به عنوان مثال اگر در زبان
، XBY ،XCY ،XYهایی چون اجتناب شود و به جاي آن تحت قواعد مختلف روساخت

XAB ،XABY ،XA یاAXتوان گفت قواعد مختلف در عدم پذیرش گاه میمجاز باشند، آن
*XAYاز اند. این مطلب را اولین بار کیسه برث (به نقل اند یا همنوا شدهبا یکدیگر تبانی کرده
» ي وحدت عملکردي قواعد واجیدرباره«ي خود تحت عنوان ) در مقاله56: 1999کگر، 

اي از قواعد ). تبانی وضعیتی است که عملکرد مجموعه210: 1388خان، جنمطرح کرد (بی

1.Conspiracy
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باشد، گویی که این قواعد با یکدیگر مختلف در جهت نیل به یک هدف مشترك و یگانه می
اند. تبانی کرده
ي بهینگی یک رویکرد برونداد محور است ( و نه دروندادمحور رویکرد نظریهچون 

هاي نشانداري یا ساختاري وحدت توان در تعریف محدودیتي اشتقاقی) میهمانند نظریه
عملکردي قواعد واجی را در نیل به سوي یک هدف مشترك که همانا یک الگوي واجی یا 

) براي تبیین این تفاوت اساسی در 1999کرد. مکارتی (ساخت معین در برونداد است، بازنمایی 
همگنی فرآیند «و » همگنی هدف و ناهمگنی فرآیند«دو رویکرد اشتقاقی و بهینگی از دو عنوان 

کند. ابتدا باید توجه داشت که هدف یا یک برونداد بهینه است استفاده می» و ناهمگنی هدف
دهد و ها ترجیح میآن را در مقایسه با سایر گزینههاي متعدد،که نظام آوایی یک زبان یا زبان

در رویکرد بهینگی » هدف«کند. بنابراین ها آن را منع مییا بروندادي است که نظام آوایی زبان
هاي واجی در رویکرد محدودیت بنیاد حول محور لزوماً به معناي برونداد بهینه نیست. تعمیم

ها یا حالی که در رویکرد قاعده بنیاد حول محور گامشوند دراهداف یا بروندادها تعریف می
-شوند (بیشوند تعریف میفرآیندهاي واجی که براي رسیدن به یک هدف یا برونداد طی می

). 211- 210خان، همان: جن
اي همخوانی گر تحول خوشههاي زیر را که نشان) داده212-211خان (همان: جنبی

) آورده و 23-11: 1380ها است را از صادقی (شدن این خوشهآغازین در زبان فارسی و شکسته
ها پرداخته است: ي تبانی به آندر چارچوب مسئله

Spēd sipēd
Spand ispand
  

هاي همخوانی فارسی باستان به سه صورت شکسته دهند که خوشهها نشان میاین داده
ي ساده تبدیل شده است: پیچیده به آغازهي اند و در نتیجه آغازهشده

الف) درج واکه بین دو همخوان                                      
VC       C
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CCVب) درج واکه در ابتداي کلمه 

 /V

CVج) حذف همخوان اول در خوشه آغازه

) (C /C

کنند نوع فرآیند یا تغییر ساختاري را توصیف میهر یک از این قواعد اشتقاقی یک 
کنند تبیین کنند. این هدف عبارت اما قادر نیستند هدف مشترکی را که هر سه دنبال می

ي پیچیده. در واقع قواعد است از شکستن خوشه همخوانی آغازین یا اجتناب از آغازه
هاي غیرخطیف شناسیشناسی خطی یا حتی قواعد غیرخطی در واجحساس به بافت در واج

هاي واجی را که ناظر بر توانند آن نوع تعمیمشناسی اشتقاقی نمیبه عنوان ابزار صوري واج
شناسی بهینگی بندي کند اما در واجناهمگنی فرآیندها و همگنی هدف هستند صورت

هاي همخوانی آغازین است عملکرد واحد قواعد واجی فوق را که همانا اجتناب از خوشه
توان در یک محدودیت قابل نقض گنجاند: می

[word CCV]*خوشه همخوانی در آغاز کلمات مجاز نیست: 

شناسی بهینگی، توان نتیجه گرفت که در چارچوب واجبا توجه به موارد مذکور می
همنوایی یا تبانی قواعد واجی درج و حذف به عنوان یک تعمیم واجی در قالب تسلط 

هاي پایایی درج و حذف بازنمایی همخوانی آغازین بر محدودیتمحدودیت عدم جواز خوشه
خان، همان). جنشود (بیمی

جایگشت -1-4-3
یک اصطالح ریاضی است که به معنی هر چینش و آرایش دلخواه از عناصر 1جایگشت
باشد. مثالً اگر در یک مجموعه دو عضو عضوي با یک ترتیب مشخص میnیک مجموعه 

a,bتواند دو جایگشت داشته باشد: گاه این مجموعه میه باشد، آنوجود داشتa,b وb,a در .
) 12: 2002کارتی (باشد. مکها میي بهینگی منظور از جایگشت، آرایش محدودیتنظریه

شود هر جایگشتی خصوصیتی از یک زبان بشري را تبیین کند و بینی میکند که پیشبیان می

1.Permutation
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ها باشد. براي به دست آوردن جایگشت نیز شامل یکی از جایگشتشده دستور هر زبان مطالعه
هاي مربوط به یک ویژگی آوایی یک زبان همچون فارسی معیار، باید بهینه محدودیت

هاي مربوط به آن ویژگی آوایی را در نظر گرفت و مورد هاي مختلف محدودیتجایگشت
).47-46: 1388بررسی قرار داد (جم، 

فاکتوریل شناسی رده-1-4-4
ي بهینگی است که توسط پرینس و یکی از مفاهیم کلیدي در نظریه1شناسی فاکتوریلرده

). فاکتوریل عملی در ریاضی است که 12: 2002کارتی، ) مطرح شد (مک1993اسمولنسکی (
شود. طی آن یک عدد صحیح در عدد بعدي که یک واحد کمتر از خودش است ضرب می

یابد که در نهایت کل این عملیات به عدد یک برسد. به عنوان دامه میاین عملیات تا زمانی ا
. اگر بخواهیم این عملیات را 120) که مساوي است با عدد 5×4×3×2×1یعنی (5مثال عدد !

خانه داریم که به ترتیب از چپ به 5با مثالی دیگر توضیح دهیم، کافی است تصور کنیم که 
را قرار دهیم. مسلماً در اولین خانه 5تا 1در هر خانه یک عدد از اند و ما باید راست قرار گرفته

است که نماینده تمام 5توانند قرار بگیرند پس اولین احتمال عدد ما عدد می5هر کدام از این 
عدد را در خود جاي دهد زیرا یکی از 4تواند ي بعدي فقط میباشد. اما خانهعدد می5این 

تواند بیاید. سپس عدد می4ي دومی فقط ولی مستقر شده است پس در خانهاعداد قبالً در خانه ا
تواند بیاید چون قبالً دو عدد در رسد. در این خانه نیز فقط سه عدد مینوبت به خانه سومی می

مانده عدد باقی2ي چهارم یکی از  اند و بدین ترتیب در خانههاي اولی و دومی مستقر شدهخانه
شود عدد ا است. ي آخر مستقر میو تنها عددي که بدون هیچ انتخابی در خانهشود مستقر می

این روند در شکل زیر نشان داده شده است:

خانه اولخانه دومخانه سومخانه چهارمخانه پنجم
11111

1.Factorial Typology
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22
3

2
3
4

2
3
4
5

جدول نشان دادن رده شناسی فاکتوریل
اکنون اگر از سمت چپ به راست تعداد اعداد موجود در هر خانه را در هم ضرب کنیم با 

×n!= nتوجه به فرمول کلی فاکتوریل که به صورت  ( − 1) × ( − 2) × … . .× داریم: 1

5× 4 × 3 × 2 × 1 = 120
ها کاربرد دارد. با ي بهینگی این عملیات براي مشخص کردن تعداد جایگشتدر نظریه
هاي مختلف ها را بر حسب جایگشتتوان نظام آوایی زبانشناسی فاکتوریل میاستفاده از رده

ها برحسب یک شناسی زباني بهینگی، ردهبندي کرد. در چهرچوب نظریهها ردهمحدودیت
محدودیت است که از دستور فاکتوریل به kهاي مختلف الگوي واجی تابعی از جایگشت

کند شناسی فاکتوریل استخراج میي زبانی را از ردههاآید. نظریه بهینگی همگانیدست می
). 119: 2002کارتی، (مک

نتیجه-1-5
هاي پیشین پرداخته ط آن با نظریهي بهینگی و ارتباابتدا مطالبی در مورد نظریهتحقیقدر این 

از سوي 1993ي بهینگی از انشعابات جدید دستور زایشی است که در سال نظریه. شده است 
) مطرح شد. در این دیدگاه، &smolenskyپرینس و اسمولنسکی (

اي نیز مطرح نیست بلکه اشتقاق روساخت از ژرف ساخت معنی ندارد و قواعد سازه
هایی در دستور زبان وجود دارد که ساخت بهینه را مشخص محدودیت

میسازند. 
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هاي زبان ي حوزهاین نظریه در همهشناسی زایشی جوانه زده است وي بهینگیاز دل زباننظریه
شناسی بوده است باشد، اما بیشترین تأثیر این نظریه بر واجرویکردي محدودیت مبنا می

ي بهینگی در چارچوب رویکرد زایشی مطرح شده است. این ). نظریه645: 1389(دبیرمقدم، 
زبانی را براي هاي گرایان ادعاي مطالعه و کشف جهانینظریه از یک سو همانند صورت

گرایان براي رسیدن به این توصیف استعداد زبانی انسان دارد و از سوي دیگر به تبعیت از نقش
جوید ها بهره میوران زباني به کارگیري الگوهاي زبانی در سطح کنش گویشهدف از شیوه

). 4: 1388خان، جن(بی
قواعد، داراي محدودیت است. اي وجود ندارد و به جاي داشتن در این نظریه هیچ قاعده

ها دیده شده، ریشه در وجود اختالف ها جهانی هستند. اخالفاتی که در بین زباناین محدودیت
).19: 2002ها دارد (یوشیموتو، در رتبه بندي محدودیت

هاي بشري در ي بهینگی این است که تمام زبانترین ادعاهاي نظریهیکی از اصلی
ي ها در همههاي همگانی سهیم هستند. به عبارت دیگر محدودیتاي از محدودیتمجموعه

ها متفاوت و خاص است هاست که در زبانبندي این محدودیتها یکی هستند فقط رتبهزبان
). 27: 1388؛ به نقل از جم،110: 2004(کان،

بهینگی یک مفهوم نسبی است. یک گزینه بهینه است اگر و فقط اگر کمترین تخلف را از 
هاي مرتب شده داشته باشد. بهینگی همان خوش ساخت بودن نسبی است. هیچ محدودیت

دروندادبهینه اي لزوماً به طور مطلق خوش ساخت نیست. به این معنی که ممکن است یک 
محدودیت با رتبه پایین را نقض کند اما همچنان نسبت به بقیه گزینه ها بهینه محسوب شود.

منابع 

تحلیل نظام عناصر ارجاعی در قرآن کریم بر مبناي چارچوب )،1391(بازوبندي، حسین
نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.پایان، تلفیقی از بهینگی و مرکزیت، 

انتشارات سمت. :ي بهینگی، تهرانشناسی نظریهواج)،1388(خان، محمودجنبی
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ي زبان فارسی قاعدهختی افعال بیشناتجزیه و تحلیل واج)، 1390(خان و همکارانجنبی
.82-51: 1، شماره 2هاي زبانی، دوره معاصر: رویکرد بهینگی، پژوهش

اي امروز: رویکردي زایشی، وزنی نظام آوایی گونه فارسی محاوره)،1385(پرمون، یداللّه
ي دکتري، دانشگاه تربیت مدرس. (عروضی) و واژگانی، پایان نامه

، ي بهینگی،وجردي در چارچوب نظریهشناسی گویش بربررسی واج،1389پیریایی، شیوا، 
نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.  .  پایان

ي بهینگی و کاربرد آن در تبیین فرآیندهاي واجی زبان فارسی، نظریه)،1388(جم، بشیر
نامه دکتري، دانشگاه تربیت مدرس. پایان
فرآیند قلب نحوي در زبان فارسی در چارچوب بررسی)،1386(محمدجعفر، مریمحاج

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی. ي بهینگی،  پایاننظریه
. 51-40: 20ي ي زبان و ادب؛ شمارهي بهینگی، مجلهنظریه)،1383(دبیرمقدم، محمد
انتشارات سمت، چاپ دوم. :شناسی نظري، تهرانزبان)،1388(دبیرمقدم، محمد

شناسی همگانی، انتشارات پوران پژوهش، چاپ دوم.زبان)،1385ن(سجودي، فرزا
هاي همخوانی در تلفظ کودکان فارسی زبان: خوشه)،1389(خان مجنشجاعی ر، بی

شناسی: ي بهینگی، انجمن زبانرویکرد اشتقاقی یا بهینگی، مجموعه مقاالت بررسی نظریه
11 -18 .

ف و تحلیل فرایندهاي واجی با رویکرد بهینگی گویش توصی)،1393(صفري ، ابراهیم
گالشی اشکور، پایان نامه دوره دکتري، دانشگاه تهران.

- ي آن با فرآیند اضافه در وامي هجاي فارسی و رابطهآغازه)،1385(مدرسی قوامی، گلناز
شناسی. ي بهینگی، مجموعه مقاالت نخستین همایش زبانها بر مبناي نظریهواژه

ي بهینگی: مروري بر پیشینه و سازوکار آن، مجموعه نظریه)،1389(ی قوامی، گلنازمدرس
.10-1شناسی: انجمن زبان:ي بهینگی؛ تهرانمقاالت بررسی نظریه

ي بهینگی، بررسی حالت ارگتیو در زبان تالشی در چارچوب نظریه)، 1387(نوریان، ژینیا
. ینامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتپایان
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