
  
  
  
  
  

  واژگانی برای زبان فارسی

اميد طبيبزاده   
  

دسـتوری مقولـة دسـتوری: تشـخيص مقولـة و واژه ساختمان چندی پيش کتابی با عنوان
صرفی، اثر جناب آقای دکتر عالءالدين طباطبايی بـه دسـتم رسـيد. مالکهای اساس بر واژهها
هم عنوان کتاب و هم نامِ نويسنده آن، مرا بر آن داشت تا در اولين فرصت آن را مطالعـه کـنم.
نويسنده در همان خط اول کتاب در پيشگفتار تصريح کردهاست که «هدف از پژوهش حاضـر،

بهدستدادن مالکهای صرفی برای تشخيص مقولههـای دسـتوری واژههاسـت» (ص 9). ايـن 
جمله بهقدری ساده و روشن است که ظاهراً نيازی به هيچ شرح و تفسيری ندارد، اما واقعيـت
اين است که تا زمانی که 70-80 صفحه از کتاب را نخواندم درنيافتم که با چـه اثـر پژوهشـی
شگفتانگيز و مهمی روبهرو هسـتم. زبـان بسـيار روشـن و مـوجز نويسـنده و اجتنـاب او از
پيچيدهنويسی و نيز احتراز فروتنانة وی از پرداختن به مباحث مقدماتی نظری ــ که درهرحـال
از ملزومات چنين اثری است ــ همه و همه باعث شد تا اندکی دير به اهميت و نقـش واقعـی
کتاب پی ببرم، و عجبا که فصاحت، ايجاز، و خفضَ جناح نويسنده هم میتواند گاه هـمچـون
عوامل مخل بالغت، مانع از ايجاد ارتباط سريع خواننده با اثر بشود! در بيان نپرداختن عامدانـه

نويسندة کتاب به مآخذ و مفاهيم و اصطالحاتی که البته اشراف کاملی بـه تمـامی آنهـا داشـته 
 است (مثالً ر.ک. طباطبايی 1382). تذکر همين يـک نکتـه بـس کـه او تقريبـاً هـيچ ذکـری از
هيچيک از آثاری که در اين نقد و معرفی به آنها اشاره کردهام به ميان نياوردهاسـت، و نيـز از
هيچکدام از اصطالحاتی که معادلهای فرنگی آنها را در اينجا به دست دادهام استفاده نکـرده
است که گويی از مفاهيم و اصطالحات کامالً جاافتـاده و و يا دستکم به گونهای استفاده کرده
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332   □   نقد برتر / مقاالت برگزيدة هشتمين جشنوارة نقد کتاب  
 

بسيار رايج دستور زبان است. در هر حال، در اينجا کوشـيدهام ابتـدا جـای خـالی مربـوط بـه
مقدمات نظری کتاب را بهاختصار هرچه تمامتر پر کنم تا معلوم شود اين اثـر متعلـق بـه کـدام

حوزه از زبانشناسی است، و سپس خود اثر را بهاجمال معرفی کـنم، بـا ايـن اميـد کـه توجـه 
طرفـداران  عالقهمندان به صرف1 و نيز عالقهمندان به پردازش زبانهـای طبيعـی2 و مخصوصـا ً
در پايـان نيـز بـا رويکرد قاعدهبنياد3 در اين زمينه را به اين اثر ارزشمند و راهگشا جلب کـنم . 
اراية يکیدو مثال نشان دادهام که چگونه میتوان در صورت لزوم، با ايجاد تغييراتی جزيـی در 

واژگان، کاربریهای آن را بسط داد.  
واژگان4 و نظريههای گوناگون مربوط به چگونگی تنظيم اقـالم واژگـانی5 در آن،از جملـه
بحثبرانگيزترين مباحث مربوط به صرف است. بحث دربارة واژگان و جايگـاه آن در دسـتور
(Chomsky 1965)  و اظهـار نظرهـای نحو، اثر چامسـکی نظريه از جنبههايی زبان، با کتاب
بسيار کلی و تقريباً غيرصريح او در اين باره آغـاز شـد، سـپس نظريـات افراطـی معناشناسـان
زايشی6 طرح شد که میکوشيدند عملکرد واژگـان زبـان را باگشـتارهايی هماننـد گشـتارهای
نحوی توجيه کنند. معناشناسان زايشـی قواعـد واژهسـازی را بخشـی از قواعـد نحـو قلمـداد
میکردند و با زير سؤال بردنِ رويکردِ حوزهای7 چامسکی، میکوشيدند نظام زبان را صـرفاً بـا
دو مؤلفة نحـوی و معناشـناختی توصـيف کننـد. چامسـکی در اثـر معـروف خـود بـا عنـوان

«مالحظاتی دربارة اسمسازی» (Ibid 1970) موضع روشنتری را در مورد واژگان اتخاذ کرد و 
ضمن رد کردن احتجاجات معناشناسان زايشی، صريحاً از لزوم قائلشدن به حوزة مسـتقلی بـا
-159 :1383 عنوان واژگان سخن راند (برای اطالعـات بيشـتر در ايـن زمينـه ر.ک. دبيرمقـدم
312). پس از اين اثر، هَله (Halle 1973) در مقالة «شروحی بر يک نظريـة سـاخت واژه»، در 
پشتيبانی از آراي چامسکی، به تعديل آراءي او پرداخت و بر اهميت حوزة واژگان تأکيد کرد و 
پـس مـدلهـای مدلی را برای واژگان، بهعنوان يکی از حوزههای زبـانی، پيشـنهاد کـرد. از آن

گوناگون ديگری برای توضيح چگونگی ساخت و کـار حـوزة واژگـان در چهـارچوب نظريـة 
زايشی و بعد از آن در چهارچوب نظريههای ديگر پيشنهاد شد (برای آشنايی با بعضـی از ايـن
.Carstairs-McCarthy 1992: 11-52 ؛ ,Haspelmath 2002: 39-58 )، امـا ک.  مـدلهـا ر
عالوه بر زبانشناسان نظری، برنامهنويسان و مهندسان رايانه نيز که عمالً درگير کارهای مربوط 
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به پردازش زبان شدهبودند، بهتدريج و باالجبار به مباحث مربوط به ويژگیهـای واژگـان روی
آوردند و مدلهای گوناگونی را پيشنهاد کردند و مورد استفاده قـرار دادنـد. بـا افـزايشيـافتن

حافظه و سرعت پردازش رايانه، برای مدتی اين تصور قوّت گرفت که شايد ديگر نيازی به در 
نظر گرفتن بخشها و حوزههای گوناگون برای واژگان نباشد، امـا ديـری نپاييـد کـه پيشـرفت
مطالعات نشان داد که حتی در زمينههای کامالً عملگرا و فنمداری همچون پـردازش زبـان و
زبانشناسی رايانهای نيز نمیتوان واژگان را صـرفاً انبـانی از کلمـات8 در نظـر گرفـت و تمـام
واژهها9 و صورتواژهها10 را در يک فهرست عام و مشترک گنجاند. در واقـع، نظريـهپـردازان
مدلهای واژگانی در حوزة پردازش زبان نيز تدريجاً و خودبهخود به ايـن نتيجـه رسـيدند کـه
باشند و در اراية مـدلی بـرای واژگـان، بهتر است به جنبههای شناختی واژگان نيز توجه داشته
صرفاً به امکانات رايانههای پرسرعت و خوشحافظه دل خـوش نکننـد، بلکـه تلقـی خـود از

  .(Brill 1992 .عنوان مثال ر.ک واژگان ذهنی11 يا چيزی شبيه به آن را سرمشق قرار بدهند (به
امروزه در بسياری از مدلهای واژگانی12 اقالم واژگانی را غالباً بـه دو بخـش بسـيار کلـی 
تقسيم میکنند: يکی بخش فهرست واژهها و ديگری بخش قواعد. به دنبال تفکيک فـوق، ايـن

بحث نيز خاصه در مباحث مربوط به پردازش زبان طرح میشود که مقولة دسـتوری يـا جـزو 
کالم13  کلمات گروه نخست غير قابل پيشبينی است و در نتيجه اطالعات مربوط به آنها نيـز
در اين زمينه، بايد در مقابل هر واژه در فهرست واژهها ثبت شود، اما مقولـة دسـتوری کلمـات
گروه دوم، بر اساس قواعد مندرج در بخش قواعد، قابل پيشبينی است. در زبـانهـايی چـون

انگليسی و آلمانی مدلهای گوناگونی برای نمايش دو بخش کلی واژگان و زيربخشهای آنها 
عرضه شدهاست، اما در مورد زبان فارسی، جز اشارات و توضـيحات کلـی نظـری، بـه کـاری
نمیتوان اشاره کرد. کتاب حاضر را میتوان اولين مدل کاملی دانست که برای نمايش واژگـان

است.   ذهنی فارسیزبانان ارايه شده
(صدری افشار  فارسی معاصر فرهنگ مؤلف کتاب حاضر از حدود 32000 واژة مندرج در
(1376-1382)، بهعنـوان پيکـرة خـود اسـتفاده  فرهنگستان مصوّب واژههای فرهنگ 1382) و
واژههـای اسـت .  کرده و آنها را برحسب ساختارشان به دو گروه بسيط و پيچيده تقسيم کرده
بسيط واژههايی هستند که از حيث همزمانی قابل تجزيه به عناصـر نقـشمنـد نيسـتند (ماننـد:
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کتاب، زن، مرد، چوپان، داور)، و واژههای پيچيده واژههايی هستند کـه عناصـر تشـکيلدهنـدة 
صورت مستقل و يا در ساختمان واژههای ديگر به کـار مـیرود (ماننـد: خطرنـاک، آنها يا به
است که مقولـة دسـتوری واژههـای بسـيط برحسـب آبانبار، هنرمند). وی سپس مدعی شده
ساختارشان قابل تشخيص نيست و ازاينرو بايد آنها را همراه با برچسـبی کـه مقولـهشـان را
مشخص میکند، در بخش فهرست واژههـای واژگـان درج کـرد، امـا مقولـة دسـتوری غالـب
واژههای پيچيده را میتوان برحسب ساختارشـان تشـخيص داد و از ايـنرو الزم نيسـت ايـن
دسته از واژهها را در واژگان آورد، بلکه تنها بايد قواعد ناظر بر شکلگيری آنهـا را در بخـش

مربوط به قواعد درج کرد. اين 32000 واژه شامل تقريباً تمامی واژههای فارسی معيار و رسمی 
امروز است و از اينرو میتوان گفت پيکرهای که مؤلف آن را برگزيـده، در نـوع خـود کامـل
است. مؤلف همچنين مرز ميان واژهها را با تمامفاصله، و مـرز ميـان واژههـایِ تشـکيلدهنـده
فرهنـگ واژههای مرکّب را با نيمفاصله مشخص ساخته، در اين کـار از روش توصـيهشـده در
است. البتـه وی در هـيچ جـای ، 1385) پيروی کرده (صادقی و زندیمقدمّ فارسی خط اماليی
کتاب متذکر استفادهاش از اين فرهنگ نشده، اما بررسی امالی کلمـات مرکـبّ در واژگـان او،

مبيّن استفادة وی از رسمالخط فرهنگ مذکور است. 14  
روش عملگرا، توصيفی و کامالً دادهبنيادِ مؤلف، باعث شده است کـه تکليـف بسـياری از 
است، در اينجا بهسـادگی مباحثی که در صرف فارسی همواره با ابهام يا سکوت روبهرو بوده
مشخص شود. مثالً او بسياری از وامواژههای غيربسـيطی را کـه در مقيـاس وسـيع وارد زبـان
فارسی شده است، بهعنوان کلمات پيچيده در نظر گرفته و در نتيجـه ونـدهای جديـدی را بـه
فهرست وندهای فارسی افزوده است که دستورنويسان سنتیّ و حتی زبانشناسـان، معمـوالً در
مورد آنها سکوت کردهاند. مثالً او اسمهايی چون مـداومت، مزاحمـت و مناسـبت را کلمـاتی
پيچيده در نظر گرفته که از ساختار «صفت + پسوندِ ـ ت» حاصل شدهاند. بـه بيـان ديگـر، در
اسـت، واژگان حاضر، صفتهايی چون مداوم، مزاحم و مناسب در فهرست واژهها درج شـده
اما اسمهايی چون مداومت، مزاحمت و مناسـبت، در فهرسـت واژههـا درج نشـده و فقـط در
بخش قواعد واژگان تصريح شده است که از ترکيب «صفت + ـ ت» همـواره اسـم بـه وجـود
میآيد. همين بحث در مورد اسمهای گرايش و مکتبی چون ارگانيسم، فئوداليسم، ليبراليسـم و
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ماشينيسم نيز صادق است؛ به اين معنا که اين اسمها در فهرست واژهها درج نمـیشـود، بلکـه
اسمهای ارگان، فئودال، ليبرال و ماشين، در فهرست واژهها درج و در بخش قواعد نيز تصـريح

ـ يسم» اسم گرايش و مکتب به وجود میآيد.   میشود که از ساختار «اسم + پسوند ِ
سـاختار در کلمات پيچيده، گاهی يک ساختار واحد دو مقولة متفاوت توليد میکنـد؛ مـثال ً
«اسم + اسم»، هم اسم میسازد (مانند: کتابخانه، دامپزشـک، دنـداندرد) و هـم صـفت (ماننـد:

شيردل، وطندوست، سياستمدار). مؤلف در مورد عرضه اين واژهها در واژگان راهحل ساده و 
است. او واژههايی را که بر اسـاس الگـوی کـمبسـامدتر سـاخته شـدهانـد روشنی را برگزيده
است، و واژههای پربسـامدتر را واژههای نامتعارف ناميده و در درون فهرست واژهها قرار داده
در واژگان درج نکرده، بلکه الگوی ساخت آنها را در بخش قواعد عرضه کردهاسـت. مـثالً او
در مورد همين ساخت «اسم + اسم»، صفات مرکبیّ چون شيردل، وطندوست، و سياستمـدار
را که تعدادشان در پيکره مورد استفادة وی بسيار کمتـر از تعـداد اسـمهـای مرکبـیّ بـا همـين
ساخت است، بهعنوان واژههای نامتعارف در درون واژگـان آورده، و اسـمهـای مرکبـی چـون

کتابخانه، دامپزشک، و دنداندرد را در واژگان درج نکرده، اما در بخش قواعـد تصـريح کـرده 
است که ساخت «اسم + اسم» دارای مقولة اسم مرکّب اسـت. از آنجـا کـه مؤلـف از دادگـان
مشخص و ثابتی استفاده کرده و راهحل وی مبتنی بر آمـار دقيقـی از واژههـای مـورد بررسـی

اوست، میتوان روش وی را منطبق با شمّ زبانی و اصل اقتصاد زبانی دانست.  
مؤلف، پيش از پرداختن به بحث اصلی خود، که عبارت است از تشخيص مقولة دسـتوریِ
واژههای فارسی در واژگان، اجزاي کالم ذيل را بهعنـوان مقولـههـای دسـتوری زبـان فارسـی
معرفی کردهاست: اسم، ضمير، صفت، اسم ـ صفت عامل، قيد، فعل، عـدد، حـروف اضـافه، و
پيوندها. در اين ميان مقوله اسم ـ صفت عامل که مؤلف برای اولينبار آن را بـهعنـوان يکـی از

است، نياز به توضيح مختصری دارد:   اجزاي کالم فارسی معرفی کرده
شماری از اسمها و صفتهای فارسی دارای ويژگیهای صرفیای است که ايجاب میکنـد

آنها را در يک مقولة واحد بگنجانيم (ص 27).  
ـ ی، اسم عمل میسازند، از مقولـة اسـم و صـفت او تمام اسمها و صفاتی را که با پسوند
در ايـن بيرون آورده و درون مقولة دستوری مشترکی به نام اسم ـ صفت عامل گنجانده اسـت . 
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معنا، اسمهايی چون شاعر، آهنگر، و قالیباف اسم عامل هسـتند، و صـفاتی فـاعلی هـمچـون
فريبنده، بخشنده، و زننده، و صفات فاعلی مرخمیّ چون دلفريب، جـوانگـرا، و صـلحطلـب
صفت عامل هستند، و کل آنها درون مقولة اسم ـ صفت عامل میگنجند. وجه مشـترک تمـام
شـاعری، آهنگـری، اسمها و صفتهای عامل اين است که با پسوند ـ ی اسم عمل میسـازند : 
قالیبافی ــ فريبندگی، بخشندگی، زنندگی ــ دلفريبی، جوانگرايی، و صلحطلبی. اما استداللی 
به مسئلة اقتصاد زبـانی که مؤلف در لزوم قائلشدن به مقولة اسم ـ صفت عامل میآورد، دقيقا ً
و مقتضيات واژگان ذهنی مربوط میشـود. او ابتـدا متـذکر وجـود چنـدين فراينـد واژهسـازی

گوناگون و بسيار فعال میشود که حاصل هرکدام از آنها هم صفت عامل میتواند باشد و هم 
«اسـم اسم عامل. مثالً «اسم + گر» (اسم عامل: آهنگر، بيمهگر؛ صفت عامل: ستمگر، آشـوبگر)،
+ کار» (اسم عامل: خدمتکار، پيمانکار؛ صفت عامل: تبهکار، گناهکار)، «ستاک حـال + ـ نـده» 
(اسم عامل: راننده، نويسنده؛ صفت عامل: فريبنده، کوبنده)، «اسم + ستاک حـال» (اسـم عامـل:

بادسنج، جغرافیدان؛ صفت عامل: سنّتگرا، سلطهپذير). وی سپس میافزايد:  
[چون] چندين فرايند واژهسازی وجود دارد که هم صفت [ عامـل] مـیسـازد و هـم اسـم 
[عامل] ... اگر به مقولة اسم ـ صفت عامل قائل نباشيم بايد در هر فرايند يکی از مقولههای اسم 
يا صفت را در واژگان ذکر کنيم. چنين روشی با اصل اقتصـاد در تعـارض اسـت. بنـابراين، بـا
توجه به اينکه در فارسی، بسياری از صفتها از طريق تغيير مقوله بـه اسـم تبـديل مـیشـود،

لحاظ نظری موجّه به نظر میرسد (صص 30-29).   مقولة اسم ـ صفت عامل به
مؤلف همچنين يادآور میشود که تعداد کمی اسم ـ صفت عامل بسـيط در فارسـی وجـود
دارد، اما مثالهايی که به دست میدهد همه اسم عامل هستند و هـيچ صـفت عـاملی در ميـان

آنها مشاهده نمیشود، مانند بزاز، شاعر، و نجار (ص 30). وی همچنين تصريح میکند که اين 
اسمها را، هم در زمرة اسمهای بسيط واژگان خود آورده است، و هم در فهرست جداگانهای با 
عنوان اسمهای عامل بسيط، اما هيچ توضيحی نمیدهد که چـرا ايـن مـوارد را در دو فهرسـت
جداگانه درج کرده است. در هر حال، همة اسمهای عامل بسيط با گرفتن پسوند ـ ی بـه اسـم
عمل تبديل میشوند (مانند: بزازی، شاعری و نجاری)، اما هيچکدام از اين اسمهـای عمـل در
«اسـم واژگان درج نمیشوند، بلکه فقط در بخش قواعد واژگان تصريح میشود که از ترکيـب
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عامل + ـ ی» همواره اسم عمل به وجود میآيد. در واقع، مؤلف دو مقوله متفاوت اسم عامل و 
اسـت تـا مسـئلة  صفت عامل را در درون مقولة واحدی با عنوانِ «اسم ـ صفت عامل» گنجانده
پردازش واژهها در واژگان با هزينة کمتری صورت بگيرد. با استداللهـای صـوری ديگـر هـم
میتوان نشان داد که گنجاندن اين دو مقولة متفاوت در درون يک مقولة واحد، منطبـق بـا شـمّ
زبانی فارسیزبانان است. مثالً اکثر اسمهای فارسی بـا گـرفتن پسـوند ـ ی، مبـدل بـه صـفت 
میشوند (آب: آبی؛ چوب: چوبی؛ قلم: قلمی؛ کاغذ: کاغذی)، و بسياری از صفات نيز با گرفتن 
پسوند ـ ی مبدل به اسم میگردند (بد: بدی؛ خوب: خوبی؛ زرد: زردی). اما چنـانکـه ديـديم،

تمام اسمها و صفاتی که مؤلف آنها را درون مقوله اسم ـ صفت عامل قرار دادهاست، با گرفتن 
پسوند ـ ی به اسم عمل تبديل میشوند؛ يعنی زبان فارسی با اين دسـته از اسـمهـا و صـفات
رفتار مشابهی دارد و به همين دليل، میتوان آنها را يک طبقة طبيعـی در ذهـن فارسـیزبانـان

دانست و در درون مقولة واحدی قرار داد.  
پس از توضيحات مقدماتی نويسنده، به فصل سوم کتاب با عنوان ساختمان واژههای مرکّب 
(ص 61) میرسيم که میتوان آن را نخستين بخش از واژگان حاضر دانسـت. مؤلـف در ايـن
حـال بخش حدود 90 ساختار گوناگون را برای کلمات مرکّب فارسی به دست داده و در عين
است که کداميک از کلماتی که از اين ساختارها حاصـل مـیآينـد الزم نيسـت در متذکر شده
فهرست واژهها ذکر شوند و کداميک بايد بهعنوان واژههای نامتعارف در فهرست واژههـا قـرار
گيرند. مثالً دومين ساختاری که او معرفی کرده «اسم + صفت فاعلی» است که حاصل آن اسـم

ــ صــفت عامـل (ماننــد: آغازکننــده، شـرکتکننــده، گردآورنــده، وامدهنـده، هســتیبخشــنده، 
ياریدهنده) است. نويسنده تصريح میکند که تمام واژههـای حاصـل از ايـن سـاخت، اسـم ـ
صفت عامل است، بنابراين هيچيک از اين واژهها نبايد در فهرست واژههای واژگان درج شود، 
يا پنجمين ساختی که در اين قسمت معرفی شده ساخت «اسم + صفت حاليه» است که حاصل 
آن دو دسته از کلمات است؛ يکی صفت يا قيد (مانند: رقصکنان، دلهراسان، چشمگريـان)، و

ديگری اسم (مانند: عقدکنان، برگريزان، حنابندان). مؤلف متذکر میشود که چون اين ساخت، 
بهعنوان يک قاعدة کلی، صفت يا قيد توليد میکند، الزم نيست آنها را در واژگان درج کنـيم،
اما اسمهايی که از اين ساخت حاصل میشـوند، همـه واژههـای نامتعـارف هسـتند و بايـد در
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واژگان درج شوند.  
فصل چهارم کتاب با عنوان ساختمان واژههای مشتق (ص 97) به بررسی همين نوع قواعد 
و مسائل در حوزة فرايند واژهسازیِ اشتقاقی15 اختصاص دارد. مؤلف واژههای مشـتق رابـه دو
گروه مشتق پسوندی و مشتق پيشوندی تقسيم کرده و همـه را يـک بـه يـک بررسـی کـرده و
مشخص ساخته است که کداميک از اين مشتقات بايد در واژگان درج شود و کداميک توسـط
بخش قواعد واژگان توليد گردد. در اين بخش با بيش از 120 ساختار اشتقاقی گونـاگون آشـنا

میشويم.  
فصل پنجم با عنوان تصريف واژهها (ص 141)، به بررسی وندهای تصريفی و واژهبستها 
اختصاص دارد. بديهی است که هيچيک از صورتواژههای حاصل از واژهسازی تصريفی16 در 
ِ واژههای مرکـبّ و فهرست واژههای واژگان درج نمیشود. در هر حال، اراية ساختارهای مولدّ
همراه مثالهای متعدد برای هر ساختار، کتـاب مشتق و نيز صورتهای تصريفی در اين اثر، به
حاضر را به متن درسی کاملی برای آموزش صرف فارسی نيز تبديل کرده است. شايسته اسـت

که استادان درس صرف فارسی به اين جنبه از کتاب حاضر نيز توجه کنند.  
از صفحة 169 فهرست واژههای کتاب آغاز میشود که به ترتيـب عبـارتانـد از فهرسـت
اسمهای بسيط، صفتهای بسيط، فهرست افعال بسيط: ستاکهای حال و ستاکهـای گذشـته،

فهرست ضماير، اصوات، نـامآواهـا و شـبهجملـههـای دعـايی، و فهرسـت واژههـای پيچيـده 
نامتعارف: اسمهای پيچيده، صفتهای پيچيده، قيدهای پيچيـده. از ايـن فهرسـتهـا مـیتـوان 
بهعنوان دادههای جامع و مطمئنی برای انجام تحقيقات گوناگون در زمينة مقولههـای دسـتوری

فارسی نيز استفاده کرد.  
اما از آنچه گذشت پيداست که اين فهرستها فقـط شـامل تکواژهـای آزاد17 و واژههـای
عبـارت ديگـر، پيچيدهای است که بخش قواعد نمیتواند مقولة دستوری آنها را تعيين کند. به
بر اساس اين واژگان، اهل زبان بايد مقولـة دسـتوری مـوارد فـوق را بـه خـاطر بسـپارند، امـا

است، بر اساس قراين صوری مندرج  میتوانند مقولة بقية واژهها را که در فهرستها ذکر نشده
در بخش قواعد، پيشبينی کنند. اين واژگان عمالً فاقد فهرسـتی از تکواژهـای وابسـته،18 مـثالً
پسوندها و پيشوندهای اشتقاقی و تصريفی است.چنانکه ديديم، وضعيت اينگونه تکواژهـا در
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بخشهای مربوط به قواعد روشن میشود. واژگان حاضر به شـکلی مطلـوب و منطقـی آمـاده
است، بهگونهای که میتوان از آن به عنوان مدل يا مرجع مناسب و قابـل اعتمـادی بـرای شده
تهية واژگان پيشرفتهتر در برنامههای گوناگون پردازش زبان و مخصوصـاً مباحـث مربـوط بـه
برچسبزنی مقولههای دستوری19 استفاده کرد. بديهی است که در چنين مواردی، بسته به نـوع
کاربری، بايد تغييراتی در آن به وجود آورد. ساختار واژگان حاضر به گونهای طراحی شدهاست 
که به راحتی و بدون نياز به دگرگون کردنِ اساس آن، میتوان چنـين تغييراتـی را در آن پديـد

آورد. در اين قسمت بهاختصار به يکی دو مورد از چنين تغييراتی اشاره میکنيم.  
از جمله سؤالهايی که در مورد مدلهای گوناگون واژگان ذهنی طرح میشود اين است که 
ذهن انسان کدام دسته از کلمات را تکتک به خاطر میسپارد و معنای کـدام دسـته را بنـا بـه
قواعد صرف زبان پيشبينی میکند. پاسخ هرچه باشد، نتيجه اين خواهد بود که کلمـات دسـته
نخست در فهرست واژههـا گنجانـده مـیشـوند، امـا کلمـات دسـته دوم در آن فهرسـت درج
نمیشوند، بلکه تنها قواعد ناظر بر شکلگيری آنها در بخش مربوط به قواعـد درج مـیشـود.

چنانکه ديديم، واژگان حاضر لزوماً چنين هدفی ندارد، بلکه بيش از هر چيز میکوشد تا مقوله 
دستوری کلمات پيچيده را با استفاده از قراين صوری پيشبينی کند. البته اين دو هدف تـا حـد
زيادی همپوشی دارند، اما در مواردی نيز اين همپوشی چندان به چشـم نمـیخـورد يـا بسـيار
عنوان مثالی از همپوشی کامل ايـن کلیتر از آن میشود که بتوان بهقطعيت بدان استناد کرد. به
دو بحث میتوان به ساخت «اسم + ـ مند» اشاره کـرد کـه در فصـل چهـارم کتـاب بـا عنـوان
ساختمان واژههای مشتق از آن ياد شدهاست. از اين ساخت همواره صفت حاصل مـیشـود، و

پسوند ـ مند نيز در آن همواره به معنای دارنده است. مثالً ثروتمند يعنی دارنده ثروت، خردمند 
عبارت ديگر، بـر اسـاس يعنی دارای خرد، قاعدهمند يعنی دارای قاعده، و غيره (ص 108). به
اين ساخت، هم مقوله دستوری و هم معنای واژههایِ حاصل از آن قابل پـيشبينـی اسـت، بـه
همين دليل الزم نيست که واژههای حاصل از اين ساخت در فهرسـت واژههـای واژگـان درج
شوند. بديهی است که واژههايی چون کمند و سمند که ربطی به ساخت فوق ندارنـد، بايـد در
فهرست واژهها درج شوند. اما چنانکه گفتيم اين همپوشی همواره دقيق و قطعی نيسـت. مـثال ً

«اسـم + ـَ ک»، اسـمهـای گونـاگونی  باز هم در همان فصل چهارم میخوانيم کـه بـا سـاختار
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همچون اسم مکان (لشکرک)، اسم گياه (ميخک)، نام بيماری (خروسک)، نام ابـزار (بادامـک)،
اسم خوردنی (پشمک)، و برخی از اسمهايی را که مطلق وابستگی را با اسـم پايـه مـیرسـانند
(سنگک)، ساخته میشود. مؤلف تصريح میکند که اين سـاخت، بـهعنـوان يـک قاعـده کلّـی،
حاصل از اين سـاخت در واژگـان ذکـر همواره اسم توليد میکند؛ بنابراين، هيچيک از کلمات ِ
نمیشود (ص 102). بديهی است که واژههای بسيطی چون تَـرک،َ خشـتک، دَرک،َ غلغلـک و
کپنک، که اسم هستند اما ربطی به ساخت فوق ندارند، بايد در فهرست واژهها درج شـوند. در 
هر حال، چنانکه میبينيم اين ساخت بهدقت مقوله دستوری واژههای حاصل از آن را پيشبينی 
آن چنـدان دقيـق نيسـت. مـثالً بـر اسـاس ايـن سـاخت میکند، اما در مورد پيشبينیِ معنـای ِ
بهقطعيت میتوان گفت که واژههـايی چـون خـارکَ (نـوعی خرمـا) و خرسـک (نـوعی قـالی
درشتبافت نامرغوب)، اسم هستند، اما صرفاً بر اساس اين ساخت، معنایِ دقيق يا حتی معنای 
کلیّ آنها را نمیتوان تعيين کرد. وقتی فقط مقولـة دسـتوری واژههـا از روی ساختشـان قابـل
پيشبينی است اما معنای آنها قابل پيشبينـی نيسـت، مـیتـوان در صـورت لـزوم تمهيـداتی
امکان، جبران شود. مثالً مـیتـوان حـوزههـای انديشيد تا ناهمپوشیهای اين دو حوزه، تا حد ّ

معنايی را هرچه محدودتر گرفت تا تعداد واژههای بيشتری را در خود بپوشانند، و يا مـیتـوان 
تعدادی از واژههايی را که معنايشان در هيچکدام از حوزهها نمیگنجد يا بـه هـيچ وجـه قابـل
پيشبينی نيست، بهعنوان واژههايی که از حيث معنايی نامتعارف هستند، درون فهرست واژههـا
ذکر کرد. البته چنين بحثهايی در اين مختصر نمیگنجد، اما قدر مسلمّ اين است کـه واژگـان
حاضر برای اولينبار اين امکان را به ما میدهـد تـا بـا اسـتناد بـه پيکـرهای انبـوه و واقعـی از
واژهسازی در اين زبان، بتوانيم دربـارة  واژههای فارسی و نيز فهرست جامعی از قواعد صوری ِ

شکل واژگان فارسی بحث کرده، نسبت به پيشبردن آن اقدام کنيم.  
احتمـاالً در ميان فهرست واژههای کتاب حاضر جای فهرست افعال مرکـبّ خـالی اسـت .   

مؤلفِ کتاب به دو علت خود را درگير ضبط افعال مرکّب فارسی نکردهاست: يکی اينکه افعال 
مصوّب واژههای فرهنگ (صدری افشاری 1382) و فارسی معاصر فرهنگ مرکّبِ ضبطشده در
(1376-1382)، چنانکه بايد مبيّن تعداد واقعی اين افعال در زبـان فارسـی امـروز فرهنگستان
نيست، و ديگر اينکه ضبط دقيق اين افعال خود به کتـاب ديگـری در حجـم و انـدازه همـين
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کتاب نياز دارد. بديهی است که تهية فهرستی از افعال مرکّب فارسی کار سادهای نيست و انجام 
چنين مهمیّ مستلزم روشنشدن بحثهای نظـری بسـياری در زمينـة افعـال مرکـبّ فارسـی و
ويژگیهای آن است و نگارندة اين سطور يقين دارد که اگر فقط يـک نفـر از عهـدة ايـن کـار 
اميـدوارم دکتـر طباطبـايی در برآيد، آن يک نفر کسی جز مؤلف همـين کتـاب نخواهـد بـود .    
ترتيب هـم اين ويرايشهای بعدی کتاب حاضر، فهرست افعال مرکّب را نيز به آن بيفزايد و به
بر فوايد واژگاننگاری کتاب بيفزايد و هم باب تازهای را برای رسيدن بـه ماهيـت واقعـی ايـن

افعال در زبان فارسی فتح کند.  
پس، تمام کسانی که در حوزة واژگان فارسی کار میکنند، چه آنان که بـه مطالعـات از اين
نظری و شناختی میپردازند و چه آنان که درگيـر پـژوهشهـای مربـوط بـه پـردازش زبـان و
برچسبدهی خودکار مقولههای دستوری واژههای فارسی هستند، از اين اثر ارزشمند بـینيـاز
پس تمام کسـانی کـه بـه بررسـیهـای نخواهند بود. به اعتقاد نگارنده، حتی بهتر است از اين
دادهبنياد و همزمانی درزمينه صرف فارسی میپردازند، برای يکدستکـردن تحقيقـات و نتـايج
کار خود، از دادهها و رسمالخط کتاب حاضر استفاده کنند. چنانکه اشـاره شـد، دادههـای ايـن
فرهنـگ 1382) و (صـدری افشـاری فارسـی معاصـر فرهنگِ کتاب برگرفته از دو مأخذ معتبر
ــا ــق ب ــز منطب ــط آن ني ــمالخ ــت، و رس (1376-1382) اس ــتان فرهنگس ــوّب مص ــای واژهه

(صادقی و زندیمقدمّ 1385) است.   فارسی خطّ اماليی فرهنگ دستورالعملهای
اين کتاب با شمارگان بسيار کمِ 500 نسخه چاپ شدهاست و متأسفانه افتادگیها و اغـالط
مطبعیِ آن نيز کم نيست. از طرفی، ناشر کتاب نيز اهتمام درخوری برای توزيع چنين کتابی بـه
خرج ندادهاست و تهية آن، جز از طريق تماس مستقيم با خود ناشر، ميسّـر نيسـت! اميـدواريم
اين کتاب ارزشمند به صورتی شستهرdفتهتـر و بـا شـمارگانی بيشـتر و تـوزيعی بهتـر، تجديـد

ويرايش و چاپ شود و در دسترس عالقهمندان قرار گيرد.  
  

پينوشتها   
 1. NLP=Processing Language ralNatu

2. rule based approach 
3. lexicon 
4.items lexical  
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5. generative semanticists 
6. modular 
7. words 
8. lexemes 

forms9. word 
10. mental lexicon 
11. lexical models 

 12. part of speech
را به همّت دکتر علیاشرف صادقی، حقاً بايد ادامة راهی دانسـت فارسی خط اماليی فرهنگ 13. انتشار
که از اواسط قرن سوم هجری قمری، يعنی از بيش از هزار سال پيش، برای معيارسازی زبان فارسـی در
ايران آغاز شد و هنوز نيز خوشبختانه با شدت و قوّت بسيار ادامه دارد. جای تأسف اسـت کـه بعضـی
افراد غيرمتخصص و سياستپيشه در يادداشتهای شتابزده و جانبدارانة خود، به ديدة تحقير به ايـن
اثر مهم نگريستهاند. اگر قرار باشد که زبان فارسی را در قالب خطّ فعلی آن وارد عرصـة پـژوهشهـای
پيشرفته و يکدست رايانهای بکنيم، چارهای جز پيروی از يـک فرهنـگ اماليـی معتبـر و جـامع ماننـد
نخواهيم داشت. از آنجا که گرايش غالب در اين فرهنگ در امالی کلمـات فارسی خط اماليی فرهنگ

مرکّب معطوف به جدانويسیِ آنهاست، میتوان در صورت لزوم و با استفاده از چند دستورالعمل ساده، 
تکواژهای کلمات را نيز در اقالم پيچيده اين فرهنگ نمايش داد. 

14. derivational word formation 
15. inflectional word formation 
16. free morphemes 
17. bound morphemes 
18. part of speech tagging 
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