هویت دستوری و بررسی آن در
و
،
فائزه سبحانی مَرَنی (پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی)

هویت دستوری یکی از بصشهای فرهنگهای امروزی است .در این پژوهش به روش ذکـر
هویت دستوری در لغتنامه (دهصدا و همکاران  ،)۷۳۱۱فرهنگ بزرگ سـخن (انـوری  )۷۳۱۵و
فرهنگ فارسی (صدریافشار و همکاران  )۷۳۹۱پرداخته شده و در ادامه ،هویت دسـتوری چنـد
مدخل در این سه فرهنگ با رویکردی کاربرمحور (کمک به فهم معنی یا کاربردهای خاص
واژه) مقایسه شدهاست .برای روشن شدن م لب بـه آنچـه در مقدمـۀ فرهنـگ جـامع زبـان
فارسی و فرهنگ بزرگ سخن برخی فرهنگهای فارسی آمدهاست اشاره میشود:
ا
«منظــور از هویــت دســتوری در فرهنگنویســی تقریبــا همــان مقولـۀ دســتوری اصــلی
واحدهای واژگانی است» (صادقی  ،۷۳۹۵ص .)۷۱
«هویت دستوری بصشی از فرهنگ است که در آن هویت واژه از لحاظ دسـتوری (بنـابر
کاربرد آن در جمله) مشص میشود» (انوری  ،۷۳۱۵ص سیوشش).
فرهنگنویسی امری پیچیده و بسیار زمانبر است و «عـد ق عیـت یـا نامحـدود بـودن
معانی ،کاربرد و خصوصیات آشکار و نهـان واژههـای زبـان واقعیـت انکارناپـذیر و مشـکل
واقعی این حرفه است» (وثوقی  ،۷۳۱۳ص .)۷۱
فرهنگنویسی عالوهبر لزو وجود طرحی مشص  ،روشمند و منسـجم نیازمنـد دانـش
کافی درمورد زبان و قواعد حاکم بر آن است .درمورد برخی از قاعدههـای نحـوی نظریـات
گوناگونی وجود دارد .از سوی دیگر ،تعریفهای موجود در فرهنگها نیـز همیشـه جـامع و
مانع و کامل نیست .در نتیجه ،بصش تعریف و هویـت دسـتوری فرهنـگهـا همـواره بـرای
فرهنگنویسان چالشبرانگیز بودهاست و هر فرهنگی به شیوﮤ خود بـه آنهـا پرداختـهاسـت.
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البته یادآور میشود که هویت دستوری بصشـی فرعـی در فرهنگهـا اسـت و کـار اصـلی و
مهم ِتر فرهنگنویس تعریفنگاری و روشن ساختن معنی واژههاست .اما گاه معنیها چنـان
با نقش یا هویت دستوری در هم آمیصته است که پیش از ارائۀ تعریفی صحیح از واژه ،بایـد
هویت دستوری آن را مشص کرد.
«آنچه بالخ به آن زبان گفته میشود خود صداها نیستند بلکه الگوهـا و طـرحهـایی
هستند که این اصوات بیانگر آنها هستند  ...از طرب دیگر این الگوها و طرحهـا نسـبت بـه
هم دارای روابط پیچیدهای هستند و بین آنها سلسلهمراتبی برقرار اسـت» (بـاطنی  ،۷۳۱۳ص
 .)۱در تهیۀ فرهنگ نمیتوان از قوانین حاکم بر آن زبان چشمپوشی کرد؛ گاهی باید پـیش از
تعریفنگاری مدخل هویت دستوری آن را تعیین کرد.
«در فرهنگهای بسیار پیشرفته ،مثل آ کسفورد  ،۵۰۰۰کـدها و برچسـبهای متعـددی
برای نشان دادن ویژگیهای ساختاری واژهها وجود دارد» (وثوقی  ،۷۳۱۳ص .)۷۱۳
ا
ممکن است برخی واژهها کـه ماهیتـا هویـت دسـتوری خاصـی دارنـد ،در بافـتهـای
متفاوت هویتشان تغییر کند و نقش دیگری بهذیرند ،مانند زیبا ،که صفت است ،اما در شـعر
زیر از مولوی بهصورت اسمی بهکار رفتهاست:
ر بر ر زیبایان کـم ِنـه بنگـر پایـان

رخسار تو فرسوده رو کم ترکوا برخوان

مسئلۀ مهم دیگر این است که در فرهنگ باید به مدخلهایی که در ترکیب با کلمۀ دیگـر
واژﮤ جدیــدی میســازند اشــاره شــود ،ماننــد پــیواژﮤ ( )postpositionـ خــوری در
خورشخوری ،ساالدخوری ،و سـو خوری .همچنـین در برخـی فرهنگهـای فرنگـی بـه
ساختار نحوی واژه و جایگاه قرارگیری آن در جمله نیز اشاره شدهاست .بـه ایـن صـورت کـه
ا
مشص میکنند مثال مدخل پیش رو پس از اسم یا صفت قرار میگیرد یا پـیش از فعـل یـا
قید.
نکتۀ دیگر اینکه یکی از ویژگیهای تعریف خوب ایـن اسـت کـه بتـوان آن را در جملـه
بهجای مدخل قرار داد و این امر مستلز تشصی درست هویت دستوری آن مدخل است.
نصستین فرهنگ فارسی که در آن به هویت دستوری مدخلها اشاره شده فرهنگ نفیسـی
(ناظماالطبا) تألیف علیاکبر نفیسی (۷۳۵۷ـ )۷۳۵۵است که مؤلف به ارائۀ هویـت دسـتوری
واژهها ،بدون درنظر گرفتن نقش آن در جمله و کاربرد آن در بافت کلی متن دست زدهاست،
ا
ا
مثال مدخل آبکی را ،که در بعضی موارد اسم است ،م لقا صفت دانستهاسـت کـه البتـه در
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این زمینه نیز یکدست عمل نشده ،مانند مدخلهای آبکش و آبگینهگر که هویـت «اسـم ـ
صفت» دارد.
در لغتنامۀ دهصدا (از حرب الف به بعد) نیز ،به پیشنهاد دکتـر محمـد معـین ،هویـت
دستوری مدخلها ،البته بدون در نظر گرفتن کاربرد و بافتهای زبانی ،افزوده شدهاست .در
مقدمۀ کتاب اشارهای به شیوﮤ ذکر آنها نشدهاست.
در فرهنگ فارسی (صدریافشار و همکاران  )۷۳۹۱به شکلی روشمند بـه هویـت دسـتوری
مدخلها اشاره شده و در پیشگفتار آن آمدهاست« :ترتیـب قـرار گـرفتن مـدخلهای مشـابه
براساس دستور زبان چنـین اسـت .۷ :اسـم؛  .۵فعـل؛  .۳صـفت؛  .۵قیـد؛  .۲ضـمیر؛ .۱
حرب؛  .۱نا آوا؛  .۱دعا؛  .۹پیشوند یا پیشواژه؛  .۷۰میانوند؛  .۷۷پسوند یـا پیـواژه .هـر واژه
درصورتیکه متعلق به بیش از یک مقولۀ دستور زبانی است ،با عدد مشص شدهاست؛ بـه
ا
همین ترتیب اعال  ،مثال واژههای باز ،رازی و فوت» (همان ،ص هشت)؛ بهنظـر میرسـد کـه
مالک تعیین هویت دستوری در این فرهنگ هم مالحظات نحوی و هم صـرفی بودهاسـت،
اما با توجه به اینکه این فرهنگ پیکرهبنیاد نیست ،گاهی چندان به وجه کاربردی مـدخلها و
نقش آنها در جمله توجه نشدهاست.
در مقدمۀ فرهنگ بزرگ سخن آمدهاست« :هویتهای دستوری مندرج در ایـن فرهنـگ
عبارتاند از :اسم ،اسم صوت ،اسم مصدر ،بن ماضی ،بن مضارب ،پسوند ،پیشـوند ،تـابع،
جمله ،حاصل مصدر ،حرب ،حرب اضافه ،حـرب ربـط ،حـرب نـدا ،شـبهجمله ،شناسـه،
صفت ،صفت فاعلی ،صفت مفعولی ،صـفت نسـبی ،ضـمیر ،فعـل ،قیـد ،مصـدر (لز و
متعدی) ،مصغر ،میانوند» (انوری  ،۷۳۱۵ص سیوهفت)؛ همانگونه کـه مشـص اسـت ،در
این فرهنگ نیز ،هم صرب و هم نحـو بـرای تعیـین هویـت دسـتوری مـد نظـر بودهاسـت و
«بهطور کلی دربارﮤ هویت دسـتوری واژههـا ،مـالک مـا چگـونگی کـاربرد آنهـا در زبـان
بودهاست» (همان).
در ادامه ،به مقایسۀ هویت دستوری چند مدخل سه فرهنگ مذکور از دیدگاه کاربرمحور
بودن پرداخته میشود .مالک انتصاب مدخلها مقولههای متفاوت دستوری است:
اثبات (مصدر) ( ...دهصدا و همکاران .)۷۳۱۱
تکلم (مصدر) ( ...دهصدا و همکاران .)۷۳۱۱
هویــت دســتوری دو مــدخل اثبــات و تکلــم در لغتنام ـۀ دهصــدا «مصــدر» اســت و
تعریفهایی که برای آنها داده شده طبق الگوی فعل است .اما ،همانگونه که میدانیم ،ایـن
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واژهها با توجه به ساخت زبان فارسی و قواعد آن مصدر نیستند ،اگرچه بهلحـاظ معنـایی در
آنها فعلیت وجود دارد.
اثبات (اسم) ( ...صدریافشار و همکاران .)۷۳۹۱
تکلم (اسم) ( ...صدریافشار و همکاران .)۷۳۹۱
هویت دستوری دو مدخل اثبات و تکلم در فرهنگ فارسی «اسم» است و تعریفها نیز
با واژههای عمل و فرایند آغاز شده کـه نشـان میدهـد روش مناسـبتری بـرای آن انتصـاب
شدهاست.
هویت دستوری دو مدخل اثبات و تکلم در فرهنگ بزرگ سخن «اسـم مصـدر» اسـت،
اما تعریف آنها مانند فعل است که البته شاید وجود کلمۀ مصدر توجیهکننـدﮤ ایـن الگـوی
تعریف باشد.
برای دو مدخل رفتوآمد و ستایش در لغتنامـۀ دهصـدا بـهترتیب دو هویـت دسـتوری
مصدر مرخم مرکب و اسم مصدر آمدهاست ،اما چنانکه میدانیم در دستور زبان فارسی هر
ا
دو این واژهها اسم هستند ،ضمنا برای تعریف هر دو ،به نقل از دیگـر فرهنگهـا ،از الگـوی
فعلی استفاده شدهاست ،درصورتیکه میتـوان آنهـا را ،بـه روشـی کـه در فرهنـگ فارسـی
آمدهاست ،با الگوی اسمی تعریف کرد .اما در فرهنگ بزرگ سخن هردو اسم مصدر هستند
و در تعریف بعضی از برشهای معنایی الگوی تعریف فعل اسـتفاده شدهاسـت کـه ایـن از
یکدستی کار میکاهد ،مگر اینکه مانند موارد بال کلمۀ «مصدر» توجیهکنندﮤ نوب تعریفها
باشد.
مدخل بچه در لغتنامۀ دهصدا هویت اسم دارد و با نگاهی گذرا بـه برشهـای معنـایی
ا
مشص میشود که از بعضی کاربردهای ایـن واژه در زبـان غفلـت شدهاسـت ،مـثال بچـه
گاهی صفت است بـهمعنی «کمتجربـه» کـه ایـن مـورد در فرهنـگ بـزرگ سـخن رعایـت
شدهاست ،اما در فرهنگ فارسی این هویت دستوری برای مـدخل بچـه نیامدهاسـت؛ نکتـۀ
دیگر اینکه بچه گاهی بهصورت پیشوندواره یا پسـوندواره بـا اسـم یـا صـفتی دیگـر ترکیـب
میشود و معنیهای دیگری را به آنها میافزاید ،مانند بچهدانشجو و غالمبچه.
در لغتنامۀ دهصدا و فرهنگ بزرگ سخن سه مدخل خوبی ،زیبایی و سـختی برچسـب
حاصل مصدر دارند که میتوان گفت هویت آنها بهلحاظ صرفی تعیـین شدهاسـت ،امـا در
فرهنگ فارسی اسم در نظر گرفته شدهاند .به نظـر نگارنـده ،برچسـب اسـم مصـدر اطـالب
کاربردی خوبی (درمورد دستور زبان) به کاربر میدهد .همچنـین در فرهنـگ فارسـی یـک
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هویــت دســتوری «پیــواژه» ب ـرای مــدخل ســختی داده شدهاســت و ب ـرای آن سرســختی و
جانسختی را مثال آوردهاست .درنتیجه به باور مؤلفـان ایـن فرهنـگ ،سرسـختی از «سـر +
سختی» و جانسختی از «جان  +سختی» تشکیل شدهاست ،درحالیکه بهنظر نگارنده ،این
واژهها از «سرسخت (صـفت)  +ـی (پسـوند اسمسـاز)» و «جانسـخت (صـفت)  +ـی
(پسوند اسمساز)» تشکیل شدهاست.
در لغتنامۀ دهصدا مدخل خوب هویت دستوری صفت دارد که واضح اسـت بسـیاری
از کاربردهای آن را نادیده گرفتهاند .در فرهنگ فارسی ابتدا چیزی که جلب نظر میکند ایـن
است که این مدخل با تلف  /xob/جداگانه مدخل شده و هویت دستوری آن قید است ،امـا
ُ
بهنظر میرسد که نقش واژﮤ خب در بافت زبان شـبهجمله اسـت .در فرهنـگ بـزرگ سـخن
مقولت دستوری آن شامل صفت ،قید ،شبهجمله و اسم اسـت و بـه بسـیاری از بافتهـای
زبانی و کاربردهای آن اشاره شدهاست.
در لغتنامۀ دهصدا مدخل سفید برچسب صفت دارد ،اما بدیهی است کـه در بسـیاری
موارد این واژه هویت اسم میگیرد ،مانند زمـانی کـه بـهعنوان نـا رنـگ بـهکار مـیرود .در
فرهنگ فارسی و فرهنگ بزرگ سخن به هر دو هویت اسـم و صـفت اشـاره شدهاسـت ،امـا
هویت دستوری سومی هم در فرهنگ فارسی برای آن داده شده و آن پیشواژه است که بهنظر
اطالب مناسبی به کاربر فرهنگ میدهد ،مانند سفیدجامه.
در لغتنامۀ دهصدا مدخل باال هویت اسم دارد ،درصورتیکه در بسیاری موارد هویـت
آن صفت است ،مانند «اتاق بال» ،و گاهی قید است ،مانند «بـالی حیـا صـندلی چیـده
بودند» ،که این نکته در فرهنگ فارسی رعایت شدهاست و هویت پیشواژه نیز بـرای آن داده
شدهاست ،مانند باالنشین و باالرو که دادن این اطالب نیز بسیار کاربردی بهنظر میرسد ،امـا
فرهنگ بزرگ سخن فقط هویتهای اسم و صفت برای آن قائل شدهاست .نکتـۀ قابـل ذکـر
درمورد این مدخل این است که به نظر نگارنده ،این واژه یک نقش حـرب اضـافهای هـم در
بافت زبان دارد ،یا دستکم پیدا کردهاست ،برای مثال در جملۀ «بالی این کتاب خیلی پول
داد » یا «فالنی بالی نوشتن این مقاله خیلی زحمت کشیدهاست» که البتـه در ایـن کـاربرد
همهجا با کسرﮤ اضافه ،که بهصورت «ی» نمایش داده میشود ،میآیـد و در فرهنـگ بـزرگ
بابـت»
ای» و « ِ
باالی آمدهاست و معنای «دراز ِ
سخن ذیل مدخل باال بهصورت مدخل فرعی ِ
را برای آن آوردهاست ،اما هیچ توضیحی به لحاظ دستوری برای آن نیامدهاست.
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در لغتنامۀ دهصدا مدخل دیر قید است که در همان نگاه اول ناکافی بـه نظـر میرسـد.
البته توضیحی نیز به این شرح دارد« :با مصادری از این قبیل ترکیب شـود :دیـر آمـدن ،دیـر
آوردن ...و نیز کلماتی چون :دیرآب ،دیرانجا  .»...در فرهنگ فارسی سه هویت صفت ،قید
و پیشواژه آمدهاسـت .امـا فرهنـگ بـزرگ سـخن رویکـرد جـامعتری دارد و عالوهبـر تمـا
هویتهای بال حالت اسمی آن را نیز آورده و تعریف کردهاست که به نظر نگارنده چـون در
مثالهایی که آورده و همچنین در جستوجو یی کـه در پیکـرﮤ زبـانی گـروه فرهنگنویسـی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی انجا شد ،همهجا با «ی» نکره بـهکار رفتهاسـت لز اسـت
که به این نکتۀ دستوری نیز اشاره شود.
در لغتنامۀ دهصدا مدخل چکچک (در معنای «صـدای چکیـدن آب») اسـم صـوت
است و در فرهنگ فارسی برچسب نا آوا دارد .در فرهنگ بزرگ سخن این واژه مدخل فرعی
محسوب شدهاست ،یعنی ذیل مدخل چک آمده و فاقد اطالب دستوری است .اگرچـه خـود
مدخل اصلی چک را اسم صوت دانستهاست .بهنظر نگارنده ،با توجه به اینکه تعیـین مقولـۀ
دستوری این دسته از واژهها در میان دستورنویسان محل اخـتالب بودهاسـت و آمـدن آن در
فرهنگ هیچ کمکی به فهم واژه نمیکند ،بهتر است کـه هویـت دسـتوری چنـین واژههـایی
مانند واحدهای واژگانی دیگر با توجه به نقش و کاربردشـان در جملـه تعیـین شـود .چنـین
ا
واژههایی معمول اسم (چکچک آب) یا قید (آب چکچک میریصت) هستند.
در لغتنامۀ دهصدا مدخل گیـر برچسـب اسـم مصـدر دارد ،امـا در ادامـه آمدهاسـت:
مصدر کردن و داشتن صرب شـود» و هویتهـای دسـتوری دیگـری نیـز
«بیشتر با مشتقات
ِ
برای آن آورده شدهاست ،یعنی در یـک بـرش معنـایی صـفت مفعـولی مـرخم و در دیگـری
صفت فاعلی مرخم دانسته و بر همان اساس معنی شدهاست .همچنین در آن بـه ایـن نکتـه
اشاره شده که صورت فعل امر از گرفتن است .در فرهنگ فارسی سه هو یت اسـم ،صـفت و
پیواژه برای آن آورده شدهاست ،اما در فرهنگ بزرگ سخن بهشکل جامعتری بـه مقولـههای
دستوری این مدخل پرداخته شده و به این مورد که این واژه بن مضارب فعل «گـرفتن» اسـت
اشاره شدهاست .عالوهبراین ،در فرهنگ بزرگ سخن در یـک بـرش معنـایی هویـت دوگانـۀ
«صفت ـ اسم» برای آن آوردهاست ،با این شاهد :گلوله تمام گردنش را پاشیده بـود سـرش
به یک پوست نمیدانم به یک رگ گیر بود (← محمود ،۵ص  )۷۱۱که بهنظر نگارنده در اینجا
صفت است؛ همچنین در جستوجویی که در پیکرﮤ زبانی گروه فرهنگنویسی فرهنگسـتان
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زبان و ادب فارسی انجا شد شاهدی مبنی بر اینکه این لغت هویت دوگانۀ «صفت ،اسـم»
داشته باشد یافته نشد.
در لغتنامۀ دهصدا برای مدخل دامدار ،بهترتیب هویت دستوری نعت فاعلی مرکـب ،و
برای مدخلهای قاضی و عصار هو یت صفت آورده شدهاست ،اما در بافت زبان در بعضـی
موارد میبینیم که این واژهها اسم هستند .مثل دامداران .در فرهنـگ فارسـی هـر سـه واژه در
معنی شغل یا مقا برچسب اسم دارد و بر همین اساس هم تعریف شده که بـه نظـر ناکـافی
است ،زیـرا در برخـی از جمـالت ایـن واژههـا صـفتاند .ماننـد «مـرد دامـدار آخورهـا را
میبست» .اما رویکرد جامعتر از ِآن فرهنگ بزرگ سخن است که هویت دوگانۀ «صـفت ـ
اسم» را برای آنها در نظر گرفتهاست ،زیرا گاهی تشصی هویت دستوری این نـوب واژههـا
بسیار مشکل به نظر میرسد .قابل ذکر است که فرهنگ بزرگ سخن در یک برش معنایی بـه
مدخل قاضی (بهمعنی «لقمه») هویت اسم دادهاست.
در لغتنامۀ دهصدا مدخل نانوا اسم مرکـب و مـدخل مهنـدس صـفت مرکـب اسـت،
دو آنها طبق الگوی اسـم اسـت .در فرهنـگ فارسـی هـر دو اسـم
درصورتیکه تعریف هر ِ
دانسته شده ،اگرچه میدانیم که در بعضی موارد میتوانند صفت نیـز باشـند ،ماننـد «خـانم
مهندس نقشهاش را برایمان توضیح داد» ،یا «پسرک نانوا خمیر را آماده میکرد» .در فرهنـگ
بزرگ سخن هویت دوگانۀ «صفت ـ اسم» برای آنها داده شدهاسـت کـه دربرگیرنـدﮤ هـر دو
نقش آن در جمله و کاربردشان در زبان است.
در لغتنامۀ دهصدا مدخل خوردن برچسب مصدر دارد که اگرچه بهلحاظ دستوری این
هویت صحیح است ،اما در فرهنگنویسی دادن این اطالب چندان کمکی به فهم معنـی واژه
نمیکند .در فرهنگ فارسی برچسب «مصدر متعدی  /لز » دارد و هر کـدا بـرش معنـایی
جداگانهای شدهاست .عالوهبراین ،سه صورت صـرفی «خـوردی ،میخـوری ،بصـور» هـم
پایان مدخل ،صفت فاعلی ،مفعولی و مصدر منفی آن هـم آمدهاسـت.
آورده شدهاست و در ِ
این موارد اطالب بسیار خوبی به کـاربران زبـانآموز میدهـد .فرهنـگ بـزرگ سـخن نیـز دو
ا
هویت مصدر متعدی و لز را جداگانه آوردهاست ،ضمنا بن مضارب آن ،یعنی خـور ،را نیـز
ذکر کردهاست ،اما بهنظر نگارنده ،هویـت دسـتوری فعـل بـه دو صـورت فعـل لز و فعـل
متعدی برای اینگونه مدخلها از نظر دادن اطالب کاربردی و معنایی مناسبتر اسـت ،زیـرا
نقش این واژهها در بافت و نحو زبان فعل است و در فرهنگنویسـی اطالعـی کـه روشـنگر

فرهنگنویسی ،شمارﮤ ۷۳۹۱ ،۷۲
هویت دستوری و بررسی آن در لغتنامۀ ...

14

مقاله

معنی واژهها باشد اولویت دارد .همچنـین میتـوان بـه هو یـت اسـمی آن در بـرش معنـایی
دیگری اشاره کرد ،مانند «خوردن سبز یجات برای سالمت بدن مفید است».
در مجموب ،این مقایسهها روشن میکند کـه توجـه بـه مقولـۀ دسـتوری واژههـا در ارائـۀ
برشهای معنایی بسیار راهگشاست ،و اینکه تعیین هویت دسـتوری در فرهنگهـای فارسـی
هرچه بیشتر بهسوی روشمندی و کاربرمحوری میرود .همچنـین ایـن مـوارد نمونـۀ بسـیار
کوچکی از اختالب نظرها و دشواریهای تعیین هویت دستوری مدخلها در فرهنگ اسـت
که فرهنگنویسان را واداشتهاست تا به روشهای کاربردیتری به ایـن مقولـه بهردازنـد ،زیـرا
همانطور که پیش از این گفته شد دستور و دادن اطالب دستوری در فرهنگ بـرای کمـک بـه
فهم معنی واژه یا کاربرد آن در زبان است و بیشتر به کار فرهنگنویس در درک معنی واژههـا
و رسیدن به برشهای معنایی آنها میآید؛ در آخر اینکه چـون ایـن مسـئله همـواره در بـین
فرهنگنویسان محل بح و اختالب نظر بوده و هست ،همچنان جای کار و تحقیق بیشـتر
خواهد داشت.
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