
 

 آن در بررسیهویت دستوری و 
 و  ، 

 )پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی( فائزه سبحانی مَرَنی

است. در این پژوهش به روش ذکـر  های امروزیهای فرهنگهویت دستوری یکی از بصش
و  (۷۳۱۵)انـوری  سـخنفرهنگ بزرگ ، (۷۳۱۱و همکاران  دهصدا) هناملغتهویت دستوری در 

هویت دسـتوری چنـد  ،پرداخته شده و در ادامه (۷۳۹۱افشار و همکاران )صدری فارسی فرهنگ
مدخل در این سه فرهنگ با رویکردی کاربرمحور )کمک به فهم معنی یا کاربردهای خاص 

فرهنـگ جـامع زبـان  ۀبرای روشن شدن م لب بـه آنچـه در مقدمـ است.واژه( مقایسه شده
 شود:است اشاره میهای فارسی آمدهبرخی فرهنگ فرهنگ بزرگ سخن و فارسی

دســتوری اصــلی  ۀنویســی تقریبــاا همــان مقولــمنظــور از هویــت دســتوری در فرهنگ»
 . (۷۱، ص ۷۳۹۵)صادقی « واحدهای واژگانی است

بر ن هویت واژه از لحاظ دسـتوری )بنـاهویت دستوری بصشی از فرهنگ است که در آ»
 وشش(.، ص سی۷۳۱۵)انوری « شودکاربرد آن در جمله( مشص  می

عـد  ق عیـت یـا نامحـدود بـودن »بر است و نویسی امری پیچیده و بسیار زمانفرهنگ
هـای زبـان واقعیـت انکارناپـذیر و مشـکل معانی، کاربرد و خصوصیات آشکار و نهـان واژه

 . (۷۱، ص ۷۳۱۳)وثوقی « واقعی این حرفه است
بر لزو  وجود طرحی مشص ، روشمند و منسـجم نیازمنـد دانـش نویسی عالوهفرهنگ

هـای نحـوی نظریـات برخی از قاعده درموردزبان و قواعد حاکم بر آن است.  درموردکافی 
ها نیـز همیشـه جـامع و های موجود در فرهنگگوناگونی وجود دارد. از سوی دیگر، تعریف

هـا همـواره بـرای ف و هویـت دسـتوری فرهنـگمانع و کامل نیست. در نتیجه، بصش تعری
اسـت. هـا پرداختـهخود بـه آن ۀواست و هر فرهنگی به شیبرانگیز بودهنویسان چالشفرهنگ
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هـا اسـت و کـار اصـلی و شود که هویت دستوری بصشـی فرعـی در فرهنگالبته یادآور می
ها چنـان گاه معنیهاست. اما نگاری و روشن ساختن معنی واژهنویس تعریفتِر فرهنگمهم

تعریفی صحیح از واژه، بایـد  ۀبا نقش یا هویت دستوری در هم آمیصته است که پیش از ارائ
 هویت دستوری آن را مشص  کرد. 

هـایی شود خود صداها نیستند بلکه الگوهـا و طـرحآنچه بالخ  به آن زبان گفته می»
هـا نسـبت بـه این الگوها و طرح ... از طرب دیگر هستند هاآنهستند که این اصوات بیانگر 

، ص ۷۳۱۳)بـاطنی « مراتبی برقرار اسـتسلسله هاآنای هستند و بین هم دارای روابط پیچیده
پوشی کرد؛ گاهی باید پـیش از توان از قوانین حاکم بر آن زبان چشمفرهنگ نمی ۀ. در تهی(۱

 نگاری مدخل هویت دستوری آن را تعیین کرد.تعریف
کسفورد  ،بسیار پیشرفتههای در فرهنگ» های متعـددی ، کـدها و برچسـب۵۰۰۰مثل آ

 .(۷۱۳، ص ۷۳۱۳)وثوقی « ها وجود داردهای ساختاری واژهبرای نشان دادن ویژگی
هـای ها کـه ماهیتـاا هویـت دسـتوری خاصـی دارنـد، در بافـتممکن است برخی واژه

اما در شـعر  ،که صفت است ،زیبامتفاوت هویتشان تغییر کند و نقش دیگری بهذیرند، مانند 
 است:کار رفتهصورت اسمی بهزیر از مولوی به

 ه بنگـر پایـانر  بر ر  زیبایان کـم ِنـ
 

 رخسار تو فرسوده رو کم ترکوا برخوان 
دیگـر  ۀهایی که در ترکیب با کلممهم دیگر این است که در فرهنگ باید به مدخل ۀمسئل 

در  خــوری( ـ postposition) ۀژواســازند اشــاره شــود، ماننــد پــیجدیــدی می ۀژوا
هـای فرنگـی بـه . همچنـین در برخـی فرهنگخوریسـو ، و ساالدخوری، خوریخورش

است. بـه ایـن صـورت کـه ساختار نحوی واژه و جایگاه قرارگیری آن در جمله نیز اشاره شده
از فعـل یـا  پـیشگیرد یا ا صفت قرار میاز اسم ی پسکنند مثالا مدخل پیش رو مشص  می

 قید.
های تعریف خوب ایـن اسـت کـه بتـوان آن را در جملـه دیگر اینکه یکی از ویژگی ۀنکت

 جای مدخل قرار داد و این امر مستلز  تشصی  درست هویت دستوری آن مدخل است.به
 سـیینففرهنگ  هها اشاره شدنصستین فرهنگ فارسی که در آن به هویت دستوری مدخل

هویـت دسـتوری  ۀاست که مؤلف به ارائ (۷۳۵۵ـ۷۳۵۷)اکبر نفیسی تألیف علی( االطباناظم)
است، نظر گرفتن نقش آن در جمله و کاربرد آن در بافت کلی متن دست زدهها، بدون درواژه

اسـت کـه البتـه در م لقاا صفت دانسته ،که در بعضی موارد اسم است ،را آبکیمثالا مدخل 
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اسـم ـ »که هویـت  گرآبگینهو  آبکشهای دست عمل نشده، مانند مدخلزمینه نیز یکاین 
 دارد.« صفت

هویـت  ،به پیشنهاد دکتـر محمـد معـین ،دهصدا )از حرب الف به بعد( نیز ۀناملغتدر 
است. در شده های زبانی، افزودهر گرفتن کاربرد و بافتبدون در نظها، البته دستوری مدخل

 است.ها نشدهذکر آن ۀوای به شیکتاب اشاره ۀمقدم
به شکلی روشمند بـه هویـت دسـتوری  (۷۳۹۱افشار و همکاران )صدری فارسی فرهنگدر 
های مشـابه ترتیـب قـرار گـرفتن مـدخل» است:آن آمده پیشگفتارها اشاره شده و در مدخل

. ۱. ضـمیر؛ ۲. قیـد؛ ۵. صـفت؛ ۳. فعـل؛ ۵. اسـم؛ ۷براساس دستور زبان چنـین اسـت: 
. پسوند یـا پیـواژه. هـر واژه ۷۷. میانوند؛ ۷۰. پیشوند یا پیشواژه؛ ۹. دعا؛ ۱؛ آوانا . ۱حرب؛ 

؛ بـه استدهمشص  ش با عددکه متعلق به بیش از یک مقولۀ دستور زبانی است، درصورتی
کـه رسـد نظـر می؛ به(هشتهمان، ص )« فوتو  رازی، بازهای همین ترتیب اعال ، مثالا واژه

اسـت، مالک تعیین هویت دستوری در این فرهنگ هم مالحظات نحوی و هم صـرفی بوده
ها و بنیاد نیست، گاهی چندان به وجه کاربردی مـدخلاما با توجه به اینکه این فرهنگ پیکره

 است.ها در جمله توجه نشدهنقش آن
فرهنـگ  های دستوری مندرج در ایـنهویت»است: آمده فرهنگ بزرگ سخندر مقدمۀ 

ند از: اسم، اسم صوت، اسم مصدر، بن ماضی، بن مضارب، پسوند، پیشـوند، تـابع، اعبارت
جمله، شناسـه، جمله، حاصل مصدر، حرب، حرب اضافه، حـرب ربـط، حـرب نـدا، شـبه

صفت، صفت فاعلی، صفت مفعولی، صـفت نسـبی، ضـمیر، فعـل، قیـد، مصـدر )لز  و 
در  ،کـه مشـص  اسـت گونههمان؛ وهفت(ص سی، ۷۳۱۵)انوری « متعدی(، مصغر، میانوند

اسـت و هم صرب و هم نحـو بـرای تعیـین هویـت دسـتوری مـد نظـر بوده ،این فرهنگ نیز
در زبـان  هـاآنهـا، مـالک مـا چگـونگی کـاربرد هویت دسـتوری واژه ۀرطور کلی دربابه»

 .)همان(« استبوده
چند مدخل سه فرهنگ مذکور از دیدگاه کاربرمحور هویت دستوری به مقایسۀ  ،در ادامه

 :استهای متفاوت دستوری ها مقولهشود. مالک انتصاب مدخلپرداخته میبودن 
 .(۷۳۱۱)دهصدا و همکاران ...  )مصدر( اثبات
 .(۷۳۱۱)دهصدا و همکاران ...  )مصدر( تکلم

و  اســت «مصــدر»دهصــدا  ۀنامــلغتدر  تکلــمو  اثبــاتدو مــدخل هویــت دســتوری 
ایـن  ،دانیمکه می گونههمان ،اما .ها داده شده طبق الگوی فعل استهایی که برای آنتعریف
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لحـاظ معنـایی در ها با توجه به ساخت زبان فارسی و قواعد آن مصدر نیستند، اگرچه بهواژه
  فعلیت وجود دارد. هاآن

 .(۷۳۹۱افشار و همکاران صدری)...  (اسم) اثبات
 .(۷۳۹۱افشار و همکاران صدری)...  (اسم) تکلم

ها نیز و تعریف است «اسم» فرهنگ فارسیدر  تکلمو  اثباتدو مدخل هویت دستوری 
تری بـرای آن انتصـاب دهـد روش مناسـبآغاز شده کـه نشـان می فرایندو  عملهای با واژه

 است. شده
، اسـت «اسـم مصـدر» فرهنگ بزرگ سخندر  تکلمو  اثباتدو مدخل هویت دستوری 

ایـن الگـوی  ۀدکننـتوجیه مصدرها مانند فعل است که البته شاید وجود کلمۀ اما تعریف آن
 تعریف باشد.

ب دو هویـت دسـتوری یترتدهصـدا بـه ۀنامـلغتدر  ستایشو  وآمدرفتدو مدخل  یبرا
ب و اسم مصدر آمده دانیم در دستور زبان فارسی هر که میاست، اما چنانمصدر مرخم مرک 

هـا، از الگـوی ها اسم هستند، ضمناا برای تعریف هر دو، به نقل از دیگـر فرهنگاژهدو این و
 فارسـی فرهنـگکـه در  یبـه روشـ، را هـاآنتـوان یکه میدرصورت ،استفعلی استفاده شده

هردو اسم مصدر هستند  فرهنگ بزرگ سخنف کرد. اما در یتعر یاسم یبا الگو است،دهآم
اسـت کـه ایـن از های معنایی الگوی تعریف فعل اسـتفاده شدهو در تعریف بعضی از برش

ها نوب تعریف ۀدکننتوجیه« مصدر»مگر اینکه مانند موارد بال کلمۀ  ،کاهدیکدستی کار می
 باشد.

عنـایی هـای مدهصدا هویت اسم دارد و با نگاهی گذرا بـه برش نامۀلغتدر  بچهمدخل 
 بچـهاسـت، مـثالا شود که از بعضی کاربردهای ایـن واژه در زبـان غفلـت شدهمشص  می

رعایـت  فرهنـگ بـزرگ سـخنکـه ایـن مـورد در « تجربـهکم» معنیبـهگاهی صفت است 
اسـت؛ نکتـۀ نیامده بچـهاین هویت دستوری برای مـدخل  فارسی فرهنگاست، اما در شده

بـا اسـم یـا صـفتی دیگـر ترکیـب  وارهیا پسـوند وارهدصورت پیشونگاهی به بچهدیگر اینکه 
 .بچهغالمو  دانشجوبچهافزاید، مانند ها میهای دیگری را به آنشود و معنیمی

برچسـب  سـختیو  زیبایی، خوبیسه مدخل  فرهنگ بزرگ سخندهصدا و  نامۀلغتدر 
امـا در  ،اسـتشدهلحاظ صرفی تعیـین ها بهتوان گفت هویت آنحاصل مصدر دارند که می

برچسـب اسـم مصـدر اطـالب  ،اند. به نظـر نگارنـدهاسم در نظر گرفته شده فارسی فرهنگ
یـک  فارسـی فرهنـگدهد. همچنـین در دستور زبان( به کاربر می درموردکاربردی خوبی )
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و  سرســختیاســت و بــرای آن داده شده ســختیبــرای مــدخل « پیــواژه»هویــت دســتوری 
+  سـر»از  سرسـختیتیجه به باور مؤلفـان ایـن فرهنـگ، است. درنرا مثال آورده سختیجان

این  ،نظر نگارندهکه بهاست، درحالیتشکیل شده« سختی+  جان»از  سختیجانو « سختی
 ی+ ـ )صـفت( سـختجان»و « سـاز()پسـوند اسم ی+ ـ )صـفت( سرسخت»ها از واژه

 است.تشکیل شده« ساز()پسوند اسم

هویت دستوری صفت دارد که واضح اسـت بسـیاری  خوبمدخل دهصدا  نامۀلغتدر 
کند ایـن ابتدا چیزی که جلب نظر می فارسی فرهنگاند. در از کاربردهای آن را نادیده گرفته

جداگانه مدخل شده و هویت دستوری آن قید است، امـا  /xob/است که این مدخل با تلف  
 فرهنـگ بـزرگ سـخنجمله اسـت. در هدر بافت زبان شـب ُخب ۀژرسد که نقش وانظر میبه

هـای جمله و اسم اسـت و بـه بسـیاری از بافتمقولت دستوری آن شامل صفت، قید، شبه
 است.زبانی و کاربردهای آن اشاره شده

برچسب صفت دارد، اما بدیهی است کـه در بسـیاری  سفیدمدخل دهصدا  نامۀلغتدر 
رود. در کار مـیعنوان نـا  رنـگ بـهکـه بـه گیرد، مانند زمـانیموارد این واژه هویت اسم می

اسـت، امـا به هر دو هویت اسـم و صـفت اشـاره شده فرهنگ بزرگ سخنو  فارسی فرهنگ
نظر واژه است که بهبرای آن داده شده و آن پیش فارسی فرهنگهویت دستوری سومی هم در 

 .سفیدجامهدهد، مانند اطالب مناسبی به کاربر فرهنگ می

که در بسیاری موارد هویـت هویت اسم دارد، درصورتی باالمدخل دهصدا  نامۀلغتدر 
بـالی حیـا  صـندلی چیـده »، و گاهی قید است، مانند «اتاق بال»آن صفت است، مانند 

واژه نیز بـرای آن داده است و هویت پیشرعایت شده فارسی فرهنگ، که این نکته در «بودند
رسد، امـا نظر میه دادن این اطالب نیز بسیار کاربردی بهک باالروو  باالنشیناست، مانند شده

است. نکتـۀ قابـل ذکـر های اسم و صفت برای آن قائل شدهفقط هویت فرهنگ بزرگ سخن
ای هـم در این مدخل این است که به نظر نگارنده، این واژه یک نقش حـرب اضـافه درمورد

بالی این کتاب خیلی پول »در جملۀ  است، برای مثالکم پیدا کردهبافت زبان دارد، یا دست
که البتـه در ایـن کـاربرد « استفالنی بالی نوشتن این مقاله خیلی زحمت کشیده»یا « داد 
فرهنـگ بـزرگ آیـد و در شود، مینمایش داده می« ی»صورت اضافه، که به ۀرجا با کسهمه

« بابـِت »و « درازاِی »است و معنای آمده باالِی صورت مدخل فرعی به باالذیل مدخل  سخن
 است.است، اما هیچ توضیحی به لحاظ دستوری برای آن نیامدهرا برای آن آورده
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رسـد. قید است که در همان نگاه اول ناکافی بـه نظـر می دیرمدخل دهصدا  نامۀلغتدر 
با مصادری از این قبیل ترکیب شـود: دیـر آمـدن، دیـر »البته توضیحی نیز به این شرح دارد: 

سه هویت صفت، قید  فارسی فرهنگدر «. آوردن... و نیز کلماتی چون: دیرآب، دیرانجا ...
بـر تمـا  تری دارد و عالوهرد جـامعرویکـ فرهنـگ بـزرگ سـخناسـت. امـا و پیشواژه آمده

است که به نظر نگارنده چـون در های بال حالت اسمی آن را نیز آورده و تعریف کردههویت
 ینویسـفرهنگگـروه  یزبـان ۀرکـیکـه در پ ییوجون در جستیهایی که آورده و همچنمثال

اسـت لز  اسـت تهکار رفنکره بـه« ی»جا با انجا  شد، همه یفرهنگستان زبان و ادب فارس
 که به این نکتۀ دستوری نیز اشاره شود.

( اسـم صـوت «صـدای چکیـدن آب»)در معنای  چکچکمدخل دهصدا  نامۀلغتدر 
ی این واژه مدخل فرع فرهنگ بزرگ سخندارد. در  آوانا برچسب  فارسی فرهنگدر  و است

و فاقد اطالب دستوری است. اگرچـه خـود  آمده چکاست، یعنی ذیل مدخل محسوب شده
نظر نگارنده، با توجه به اینکه تعیـین مقولـۀ است. بهرا اسم صوت دانسته چکمدخل اصلی 

اسـت و آمـدن آن در ها در میان دستورنویسان محل اخـتالب بودهدستوری این دسته از واژه
هـایی چنـین واژه کند، بهتر است کـه هویـت دسـتوریفرهنگ هیچ کمکی به فهم واژه نمی

مانند واحدهای واژگانی دیگر با توجه به نقش و کاربردشـان در جملـه تعیـین شـود. چنـین 
 هستند. ریصت(چک می)آب چکیا قید  چک آب()چکهایی معمولا اسم واژه

اسـت: برچسـب اسـم مصـدر دارد، امـا در ادامـه آمده گیـرمدخل دهصدا  نامۀلغتدر 
هـای دسـتوری دیگـری نیـز و هویت« صرب شـود داشتنو  دنکربیشتر با مشتقات مصدِر »

است، یعنی در یـک بـرش معنـایی صـفت مفعـولی مـرخم و در دیگـری برای آن آورده شده
در آن بـه ایـن نکتـه  همچنین .استصفت فاعلی مرخم دانسته و بر همان اساس معنی شده

یت اسـم، صـفت و سه هو فارسی فرهنگکه صورت فعل امر از گرفتن است. در  اشاره شده
های تری بـه مقولـهشکل جامعبه فرهنگ بزرگ سخندر است، اما واژه برای آن آورده شدهپی

اسـت « گـرفتن»و به این مورد که این واژه بن مضارب فعل  شده دستوری این مدخل پرداخته
در یـک بـرش معنـایی هویـت دوگانـۀ  فرهنگ بزرگ سخندر  ،براینعالوه .استدهشاشاره 

گلوله تمام گردنش را پاشیده بـود  سـرش است، با این شاهد: برای آن آورده« اسم صفت ـ»
نظر نگارنده در اینجا که به (۱۱۷ ، ص۵محمود ←) دانم به یک رگ گیر بودبه یک پوست  نمی

نویسی فرهنگسـتان گروه فرهنگ یزبان ۀروجویی که در پیکصفت است؛ همچنین در جست
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« صفت، اسـم»شاهدی مبنی بر اینکه این لغت هویت دوگانۀ  زبان و ادب فارسی انجا  شد
 داشته باشد یافته نشد.

ـیترت، بهدامداربرای مدخل دهصدا  نامۀلغتدر  ب، و ب هویت دستوری نعت فاعلی مرک 
است، اما در بافت زبان در بعضـی ت صفت آورده شدهیهو عصارو  قاضی یهامدخل یبرا

در واژه هـر سـه  فارسـی فرهنـگدر . دامداران سم هستند. مثلها اکه این واژه بینیمموارد می
که بـه نظـر ناکـافی  شدهد و بر همین اساس هم تعریف رمعنی شغل یا مقا  برچسب اسم دا

مـرد دامـدار آخورهـا را »ند. ماننـد اهـا صـفتاست، زیـرا در برخـی از جمـالت ایـن واژه
صـفت ـ »است که هویت دوگانۀ  فرهنگ بزرگ سخنتر از آِن اما رویکرد جامع«. بستمی

هـا است، زیرا گاهی تشصی  هویت دستوری این نـوب واژهها در نظر گرفتهرا برای آن« اسم
در یک برش معنایی بـه  فرهنگ بزرگ سخنقابل ذکر است که  .رسدبسیار مشکل به نظر می

 است.( هویت اسم داده«لقمه» معنیبه) یقاضمدخل 

ـب و مـدخل  نوانامدخل دهصدا  نامۀلغتدر  ـب اسـت،  مهنـدساسم مرک  صـفت مرک 
هـر دو اسـم  فارسـی فرهنـگها طبق الگوی اسـم اسـت. در که تعریف هر دِو آندرصورتی

خـانم »توانند صفت نیـز باشـند، ماننـد دانیم که در بعضی موارد میدانسته شده، اگرچه می
فرهنـگ در «. کردآماده می پسرک نانوا خمیر را»، یا «اش را برایمان توضیح دادمهندس نقشه

هـر دو  ۀداسـت کـه دربرگیرنـها داده شدهبرای آن« صفت ـ اسم»هویت دوگانۀ  بزرگ سخن
 نقش آن در جمله و کاربردشان در زبان است.

لحاظ دستوری این برچسب مصدر دارد که اگرچه به خوردنمدخل دهصدا  نامۀلغتدر 
ن اطالب چندان کمکی به فهم معنـی واژه نویسی دادن ایهویت صحیح است، اما در فرهنگ

دارد و هر کـدا  بـرش معنـایی « مصدر متعدی / لز »برچسب  فارسی فرهنگکند. در نمی
هـم « خـوری، بصـورخـوردی، می»براین، سه صورت صـرفی است. عالوهای شدهجداگانه

اسـت. است و در پایاِن مدخل، صفت فاعلی، مفعولی و مصدر منفی آن هـم آمدهآورده شده
نیـز دو  فرهنـگ بـزرگ سـخند. دهـآموز میاین موارد اطالب بسیار خوبی به کـاربران زبـان

را نیـز  ،خـور، یعنی است، ضمناا بن مضارب آنهویت مصدر متعدی و لز  را جداگانه آورده
هویـت دسـتوری فعـل بـه دو صـورت فعـل لز  و فعـل  ،نظر نگارندهاست، اما بهذکر کرده

ت، زیـرا تر اسـها از نظر دادن اطالب کاربردی و معنایی مناسبگونه مدخلمتعدی برای این
نویسـی اطالعـی کـه روشـنگر ها در بافت و نحو زبان فعل است و در فرهنگنقش این واژه
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 ییآن در بـرش معنـا یت اسـمیـتـوان بـه هوین میها باشد اولویت دارد. همچنـمعنی واژه
 «.د استیسالمت بدن مف یجات برایخوردن سبز»مانند  ،اشاره کرد یگرید

هـا در ارائـۀ کند کـه توجـه بـه مقولـۀ دسـتوری واژهها روشن میاین مقایسه ،در مجموب
هـای فارسـی گشاست، و اینکه تعیین هویت دسـتوری در فرهنگهای معنایی بسیار راهبرش

رود. همچنـین ایـن مـوارد نمونـۀ بسـیار سوی روشمندی و کاربرمحوری میهرچه بیشتر به
اسـت  ها در فرهنگهای تعیین هویت دستوری مدخلکوچکی از اختالب نظرها و دشواری

تری به ایـن مقولـه بهردازنـد، زیـرا کاربردی یهااست تا به روشنویسان را واداشتهکه فرهنگ
طور که پیش از این گفته شد دستور و دادن اطالب دستوری در فرهنگ بـرای کمـک بـه همان

هـا واژه نویس در درک معنیفهم معنی واژه یا کاربرد آن در زبان است و بیشتر به کار فرهنگ
آید؛ در آخر اینکه چـون ایـن مسـئله همـواره در بـین ها میهای معنایی آنو رسیدن به برش

نویسان محل بح  و اختالب نظر بوده و هست، همچنان جای کار و تحقیق بیشـتر فرهنگ
 خواهد داشت.
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