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 1386 زمستان -159، شمارة ) پژوهشي-علمي(مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد 
  

  دكتر شهال شريفي
  دانشگاه فردوسي مشهد

  
    منشعب از آني دستورهاي و برخيشي دستور زاكرديرو

   ي واژگانيمدخلهاسه آن با ي و مقاي واژگانيهامدخلبه واژه و 
  ي فارس-يسي دو زبانه انگلي فرهنگهايبرخ در

  ده يچك

به و همچنين برخي دستورهاي منشعب از دستور زايشي          يشي زا  نگرش دستور  ةن مقاله به نحو   يدر ا 
 يشيتور زا دس.  پرداخته شده است   ،يالديم  تا دهه نود     يريشكل گ از آغاز    ي واژگاني، هاواژه و مدخل  

ه ين نظر ي ا  كه در  ي زبان يها  هر جنب يمحور معروف است و ممكن است سا       -ه نحو يك نظر يشتر به   يب
 ن مقاله نـشان    يا. ا كمتر مورد توجه قرار گرفته باشد      ي  مانده ي مخف ها  هدياز د  اند هگرفته قرار   مورد توج

هـه پنجـاه    از د  هـا   هيگر نظر ي د يهمپا يشيه زا ي در نظر  ي واژگان يهامدخلت واژه و    يدهد كه اهم   مي
حـال حاضـر   د بتوان ادعـا كـرد كـه در    يشا. ستاد بوده ايرو به ازدبه مرور تا اواخر دهه نود     يالديم

 يهامـدخل  منـشعب از آن در       يكردهاي رو ي و برخ  يشي زا ةي نظر تررخّ متأ يها كه در صورت   ياطالعات
 ةدر ادام .  لحاظ كرد  ي واژگان يهامدخلتوان در    مي است كه    يالعاتن اطّ ي كاملتر شود مي ارائه   يواژگان

 نشان داده شـده     يفارس - يسيهنگ لغت دو زبانه انگل     در سه فر   يك مدخل واژگان  ي يمقاله با بررس  
 ارائـه   ي واژگان يهامدخلت، در   يفيت و چه ك   ي، چه به لحاظ كم    يالعات متفاوت ن فرهنگها اطّ  يكه در ا  

 است كه   يات كمتر از اطالعات   زان اطالع ين م يز ا ين فرهنگ ن  ي در كاملتر  ين حال حت  يشده كه در ع   
در  يگـان  واژ يهامـدخل  يشعب از آن برا    من يكردهاي رو يو برخ  يشي دستور زا  ترر متأخّ يرتهادر صو 

ي غيـر  هـا محـدوديت فـضاي فرهنگ    ل  يـ آن كـه بـه دل     وجودبـا  : آنكـه  جهينت. نظر گرفته شده است   
امكان ارائه  ممكن است   ،  ياد شده  يها  هيدر نظر   واژگاني يهامدخلزياد  حجم   الكترونيكي و فراواني و   

ت كه سين بدان معنا نيداشته باشد اما اآمده وجود ن  ها هينظرن ي كه در اي به صورت  ي واژگان يهامدخل
ن راه  يبنـابرا .  لغـت افـزود    ي در فرهنگها  ي واژگان يهامدخل يتوان به غنا   مي ن ها  هين نظر يبا الهام از ا   

   . استيمودنيگرچه دشوار اما پ
  .وراثت، شاخص، مشخصه، ارزش، يمدخل واژگان: ها د واژهيكل
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  مقدمه. 1

ـ  به عنـوان     ي كه زبانشناس  ي از زمان  يعني،  يخ زبانشناس يت آن در طول تار    يواژه و اهم    ي علمـ  ةك شـاخ  ي
ستم هم شـاهد    يها را در قرن ب    زيافت و خ  ن  يهم.  شده است  ييزهايخمورد توجه قرار گرفت، دچار افت و        

يشتر دسـتورها    كه ب  اي  ه به گون  اد بود يه به واژه ز   ستم توج يل قرن ب   او يها  هب كه درده  ين ترت يبد. ماي  هبود
محـور و جملـه     - نحـو  ي، كه دستور  يشي زا دستورستم با ظهور    ي قرن ب  يها  همي اما در ن   .محور بودند -واژه
، به دليلي ن توجهي ا مجدداًيالدي هشتاد و نود م   يها  هه رو به كاهش گذاشت و در ده       وجن ت ي ا ،اد است يبن

 آن زمـان بخـش واژگـان جـزء           بـه طـوري كـه در       ؛ كرد ي ط ير صعود ي س كه در ادامه ذكر خواهد شد،     
ـ   ير نگرشـ ييـ ل تغيـ به دلد از دهه نود      باز بع  . بود پراهميت ترين بخشهاي زبان    ه واژگـان و   كـه نـسبت ب

 ي گرچه كه در  برخ     رو به افول گذارد     حاصل شد توجه به واژگان     ي نظر ي در زبانشناس  ي واژگان يهامدخل
شناسي نظري واژگان همچنان اهميت خود را برخي رويكردهاي زبان و ي زبانشناساي  هن رشت ي ب يها  هشاخ

   ).2002 و آلتنبرگ و گرنگر 1373نز يد به روبينگاه كن(تا امروز حفظ كرده اند
بـه طـور اعـم،       ،گسترش توجه به واژه   ار بر گذري تأث يها از حركت  يكي) 2002(راز نظر آلتنبرگ و گرنگ    

تـوان   ميشگامان آن   يشود كه از پ    مينده   خوا 1»ييايتاني بر يي گرا متن« ي بود كه گاه   يي تجربه گرا  انيجر
 ين چرخش قابل توجه در نگرش به واژه را ناشـ ي خود ا) a1984(رلنكيس. نكلر و همكارانش را نام برديس

ـ   يديـ  هل 1966در  . وتريو اختراع كـامپ    يدي هل يمدل زبان : داند مياز دو عامل      تحـت عنـوان     اي  ه در مقال
 كه  شد ي سطح دستور   در كنار  يك سطح واژگان  ي ييناسار ش ا خواست »يك سطح زبان  يواژگان به عنوان    «
ته اصرار داشت كـه     ن نك ي اما او از همان آغاز بر ا       .شتر مورد قبول همگان قرار گرفته بود      ين سطح دوم پ   يا

 ي و واژگـان   ي كامال جدا از دستور در نظر گرفت و در كنار سطوح دستور            ي به عنوان سطح   ديواژگان را نبا  
 يهاتي و محـدود   ي واژگان يهاتي محدود ،آن سطح ل بود كه در     ئزقاي ن ي واژگان -يستورك سطح د  يد به   يبا

 ارائـه كـرد وجـود       يت از سطح واژگان   ي در حما  يدي كه هل  ي استدالل اصل  .كنند مي ي با هم تالق   يدستور
 بلكه مـنعكس    يياند و نه معنا    ي كه نه دستور   يبي ترك يهاتي محدود يعني بود؛   يخاص واژگان  2يهاييباهما
 و strong tea ماننـد  يقابـل قبـول بـودن عبـارات    .  هـستند ها ها مشخص واژي معمول يگاههاينده جاكن

powerful carعبارت ير قابل قبول بودن نسبي و غ powerful tea ييهاتيدهد كـه محـدود   مي نشان 
 يديـ ل از نظـر ه    هـا ييباهما. شـود  مي هستند كه واژه در آن داخل        يوجود دارند كه مربوط به روابط گروه      

                                                 
1. British Contextualism 
2 . collocations 
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ا كمتر  يشتر  ي ب ها  ه واژ يم قرار گرفتن برخ   گر احتمال كنار ه   يتند؛ به عبارت د    بر احتماالت هس   يلزوما مبتن 
 يديـ  بـر احتمـاالت هل     يكرد مبنـ  ين اثبات رو  ي بنابرا ؛است سخت   ها  هن رابط ي كشف ا  يه طور كل  ب. است

نكلر ياز نظـر سـ    . ت اسـ  يوتريپ كـام  يو استفاده از روشها    ي زبان يها  ه از داد  يكره بزرگ ي پ يمستلزم بررس 
ا كه در حـال حاضـر بـر          ر يريتوانست تأث  مي به واژگان هرگز ن    يديهلكرد  ين رو يوتر ا يبدون اختراع كامپ  

ـ ره حجـم ز   يـ ها امكـان ذخ   وتريامپ چرا كه ك   ؛اشته داشته باشد   گذ يزبانشناس  از متـون را بـه شـكل         يادي
ـ ل ا ي تحل ، كاربر ين حال آشنا برا   يو در ع  ده  يچي پ يآورند و با نرم افزارها     ميفراهم   يكيالكترون ن حجـم   ي

 از انتـزاع برخوردارنـد   يي كه از سـطح بـاال     يسه با دستور و معن    ي در مقا  .كنند مي را ممكن    ها  هبزرگ از داد  
امـدار  ار و ي بـس  ي واژگـان  ياهي در موردشـان راحـت نبـوده بررسـ         يوتري كامپ يها و ابزار  ها  هويستفاده از ش  ا

 ه بـود كـ    ي از مـوارد   يعناصـر زبـان    ي بسامد ي مثال بررس  يبرا . هستند يوتريپ كام يها  هويوتر و ش  يكامپ
.  انجام بدهند  ي بسامد يهايع بررس ياس وس يم كرد و زبانشناسان توانستند در مق      هن را فرا  وتر امكان آ  يكامپ

 1اي هكري پ يكرد زبانشناس و استفاده   ار استقبال   ين گونه مطالعات بس   ي كه از ا   ي زبانشناس يها  هاز جمله شاخ  
از نظر آلتنبرگ   .  بزرگتر و كنترل شده تر بهره جست       ي زبان يها  هكري پ ي جمع آور  يوتر برا يبود كه از كامپ   

ـ ر نام ا  يين دو عامل به اضافه تغ     يا) 2: همان منبع ( و گرنگر   lexis بـه    vocabulary از   ين بخـش زبـان    ي
نبـود كـه    يريين تنها تغي افراد انيگرچه از نظرا. رندي قرار بگيالعات زبانسبب شد كه واژگان در صدر مط      

  : استري داده به قرار زي كه رويگرير مهم دييسه تغ. رخ داد
  .  نه مستقل از همدشون ميگر واژگان و دستور در تعامل و وابسته به هم در نظر گرفته ي اكنون د.1
ـ ينيبط همنـش او روشوند  مي قرار داده ينيحور همنشواژگان اكنون بر م   . 2 ار مـورد  يبـس  هـا  هن واژي ب

  .كرد غالب بودي روينا مدتها درمطالعات واژگيني كه توجه به روابط جانشي حالدرتوجه است 
 ي سبك يهاشد منعكس كننده تفاوت    مي آنچه تصور  از شتريار ب يكه واژگان بس  اكنون مشخص شده    . 3

 يشي گوياا تفاوته يان زبان و    ي سخنگو ينند تفاوت سن، جنس و طبقه اجتماع       ما يي تفاوتها ؛هستند
   . ييايموجود در مناطق مختلف جغراف

توجه م كه سبب كاهش     ي كرد ي معرف ي را به عنوان عامل    يشين كه در آغاز بحث، ظهور دستور زا       يبا ا 
ت دادن بـه  يـ شتر اهميـ  در جهـت ب يالديحداقل تا دهه نـود مـ   از ارائه  از آغ  هين نظر ي اما ا  به واژگان شد  

 يز غنـ ي ني واژگانيهامدخل، يشي زاش توجه به واژگان در دستوريا همزمان با افز .ش رفته است  يپ واژگان
ـ  شـده كـه ا     ين جـستار سـع    يدر ا .  گنجانده شده اند   هامدخلن  ي در ا  يشتريتر شده و اطالعات ب     ر ين سـ  ي

                                                 
1. corpus linguistics 
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د در ين منظـور كـه شـا    ي داده شود بد    نشان يشي در دستور زا   ي واژگان يهامدخلش توجه به واژگان و      يافزا
نـگ  ره بخـصوص ف   هـا ت موجـود در فرهنـگ لغ      ي واژگان يهامدخل  به پربارتر شدن   ن توجه بتوان  يه ا يسا
كرد آنها به   ي و رو  يشيه دستور زا  ي اول ياصورتهبحث به سراغ     ي بعد در بخش .  دوزبانه كمك كرد   يهالغت

    :پردازيم ميواژه 

    يشيه زايه نظري اولي در صورتهاي واژگانيهامدخل و واژه. 2

طـرح   ميالدي م1957 به سال ي چامسك»ي نحويختهاسا« كه در كتاب يشيه زا ين صورت نظر  ينخست
 در يچامـسك . ه دستور بـود يداست نظري، پي دستور گشتاريعنيمعروف شد،   آن كه بهينكه از نام  چناشد  

: ان سه سـطح داشـت     ن دستور زب  ياز نظر او ا   .  را در قالب دستور زبان ارائه كرد       ين كتاب كل دانش زبان    يا
 NP+ VP (S مثاليبرا(شد مي را شامل يسي از قواعد بازنواي ه كه مجموعي گروهواعد ساختسطح ق

ـ كرد   ميل  ي از واجها تبد   اي  ه را به رشت   ها  ه از واژ  اي  ه كه رشت  ي واج -يسطح قواعد تكواژ  ،    يا بـه عبـارت    ي
و سـطح قواعـد   )  |take+ past — |tukمانند ( كرد ي را مشخص ماي ه واژيها هري زنجيصورت تلفظ

 يب پس از اعمال تمام قواعد ساخت گروه       ي ترت نيبد. كرد مي به هم مربوط     ا ر باال كه دو سطح     يرگشتا
 بـه   ي سپس با اعمال قواعـد گـشتار       .آمد ميدست   هبب درست،   ي از تكواژها، البته نه الزاما با ترت       اي  هريزنج

ـ در نها  . بـود  هـا   هاژ از و  اي  هن قسمت رشت  ي ا  و حاصل  شد مي نظم مناسب داده     ها  هن رشت يا ت بـا اعمـال     ي
 :    1957 يچامـسك (شـد  مـي   مـشخص   هـا   هن رشـته از واژ    ي ا ي شكل درست تلفظ    ي واج -يقواعد تكواژ 

ـ ن دستور همچنان كه نظر    يدر ا شود   ميچنانكه مشاهده    ). 5-64  وجـود   ي و واجـ   يي معنـا  ه مـستحكم  ي
 رف سـاخت فقـط    قـت واژگـان در ژ     يدر حق . نـشده بـود    يتواژه و واژه هـم توجـه چنـدان        نداشت به سـاخ   

 واعد ساخت  كه درواقع ق   ي در سطح  يگان كه توسط قواعد درج واژ      از تكواژها را شامل مي شد      اي  هعمجمو
ب واژگـان بـه     يـ ن ترت يبد. گرفتند مي قرار   ي درچارچوب قواعد ساخت   ي مراحل يكردند، ط  مي عمل   يگروه

) 105: 1378(دمرمقـ يبه د  چنانك در حقيقت .  درژرف ساخت وجود نداشت    يينا و مع  ييك كل آوا  يصورت  
ـ ن بـود كـه نظر     ي وارد شد ا   ي چامسك ي نحو يز بر كتاب ساختها   ي كه توسط ل   يراداتي از ا  يكيد  يگو مي ه ي
ـ  از سطوح ايچ سطح ي و در ه   تواژه است  بخش ساخ  تاب فاقد ن ك ي در ا  يسكچام ـ ن نظري  و هـا  هه بـه واژ ي

   . آنها توجه نشده استيساختار درون
ـ تر زبانـشناسان بـه ا     شي ارائه شد ب   يار چامسك يه مع ي نظر  كه 1965رسد تا سال     ميبه نظر    جـه  ين نت ي

 برخورداربـوده و بـار      ي از قـوت و قـدرت كـاف        ي و قواعد درج واژگـان     اي  هاگر قواعد ساز  «ده بودند كه    يرس
 برخـوردار  يشتريـ  حاصـل شـده، از اعتبـار ب   يفي داشـته باشـند دسـتور زبـان توصـ     ي تـر  ي غنـ  يواژگان
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توانـد بـه حـذف       مـي  ي واژگـان  يهامـدخل  ين معلوم شد كه غنا    ي و همچن  )93: 1376،يرعماديم(»است
  . را ارائه دهدي ترين دستور زبان اقتصادي از قواعد كمك كند و بنابراياريبس

ـ  از نظرييهـا  هجنبـ « در كتاب ي چامسك، و مالحظاتهاتين واقعيبا در نظر گرفتن ا      )1965(»ه نحـو ي
ـ در ا . آورد افزود  مي را به وجود     يحوه كه ژرف ساخت ن    يبخش واژگان را به بخش پا      ـ ن صـورت نظر   ي ه ي

 فهرسـت   ي و نظـم خاصـ     ي كه بدون تـوال    ي واژگان يها از مدخل  اي  ه از مجموع   واژگان عبارت بود   ،يشيزا
  ، معنـا و مقولـه    ي هر واژه صورت تلفظ     وجود داشت؟ آز آنجا كه     هامدخلن  ي در ا  ياما چه اطالعات  . شده اند 

 و  ي، نحـو  ي اطالعـات واجـ    يعنـ ي ،ن اطالعـات  يز هر سه ا   ي ن ي واژگان يهامدخل ي خاص دارد برا   ينحو
 قـرار   يي و معنـا   ي، واجـ  ي آن بخش از اطالعات نحو     ي اما در هر مدخل واژگان     . در نظر گرفته شد    ييمعنا
 بودنـد توسـط     ينيش ب يه اطالعات كه حالت عام داشتند و قابل پ        يگرفت كه مختص آن واژه بود و بق        مي

 يسي قواعد بازنو  ي تعداد ياراه عالوه بر واژگان د    يبخش پا ل  ين دل يبه هم  . شدند ميه   ارائ يسيقواعد بازنو 
ـ  مـي ل  يآورد تـشك   مـي وجـود   ه  بكه ژرف ساخت را       را نحو  هم بخش  ين دو رو  يبود كه ا   ـ در ا . ددادن ن ي

ـ ن نظر ين ا ين صورت نخست   همچو يشيه زا يصورت از نظر   و نـه قواعـد درج      ( يواعـد واژگـان    ق يه برخـ  ي
ك واژه و انطبـاق آن بـا اطالعـات          ي اطالعات موجود در مدخل      يجود داشتند كه پس از بررس     و) واژگان

ـ  يموجود در زنج   ـ ش پا يره پ ل ين مرحلـه تـشك    ي بـه عنـوان آخـر      ، آن واژه را   ي درختـ  ي در نمودارهـا   ياني
 و  يي خـوانش معنـا    ين بخـش بـرا    يجه ا ي و سپس نت   ندكرد مين نمودارها اضافه    ي به ا  ي درخت ينمودارها

ـ  روشن شدن بحث     يبرا. رفت مي يي وآوا ييمعنا به دو بخش     ييآوا  و  ي واژگـان  يهامـدخل ك نمونـه از     ي
 )165: 1965( يچامسكمثال از . شود ميرد، ارائه يگ ميدخل قرار  ن م يار در ا  يه مع ي كه طبق نظر   ياطالعات

  : آورده شده استناًي هم ع)199 :1378 (رمقدمياست كه البته در دب
  Frighten, +V,  
  + ---NP, -[+N]---[-Animate],…]) 

  :ر استي آورده شده به قرار زباال كه در مدخل ياطالعات  
 رديـ توانـد قـرار بگ     مـي  يك گروه اسـم   ي از مقوله فعل است و پس از آن          Frighten يعنصر واژگان 

ارائـه  ). ينـش يت گز يمحـدود ( داشته باشد  ]جاندار+[ يژگيد و ي با ين گروه اسم  يكه ا ) اي  هر مقول ي ز يژگيو(
هـوده بـا حـضور      ي ب ي واژگـان  يهامـدخل شـد كـه      مـي  باعث   ي توسط چامسك  ي همگان ي قراردادها يبرخ
ـ  اي مثـال چامـسك  يبرا. ده نشوديچي و حشو پر و پ  يرضروري غ يهايژگيو ش يوه نمـا ين نكتـه را در شـ  ي

مـت   قرارداد كرده بود كه اطالعات نوع اول با عال         ينشي گز يهاتي محض و محدود   اي  هرمقولياطالعات ز 
شد نـشان داد كـه       مي،  شيوه نما ين ش ي با ا  .ش داده شوند  ي نما يعات نوع دوم با عالمت منف     المثبت و اط  
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 هم كه   ينشي آن مدخل الزم است و آن قواعد گز        ي كه در مدخل ذكر شده برا      اي  هر مقول ين اطالعات ز  آ
   . ز استي مدخل جايدر مدخل منع نشده برا

 ساختار واژگان كه در سه      ي به بررس  ه نحو ي از نظر  ييها  هجنبست صفحه از كتاب     ياختصاص دادن ب     
ـ  در فصل چهارم ا    ي اشتقاق يندهاي و فرآ  يفي تصر يندهايبخش اطالعات حشو، فرآ    ن كتـاب ارائـه شـد       ي

با توجـه بـه     . ش بوده است  ي به واژگان رو به افزا     يشيه زا يروان نظر ي و پ  يدهد كه توجه چامسك    مينشان  
 هـستند كـه ذكرشـان در     يمعلوم است كه اطالعات حـشو همـان اطالعـات         د   كه تاكنون ارائه ش    يطالبم

ن فصل  ي كه در ا   يگري هم به دو بخش د     اي  هنجا اشار يست در ا   ا اما خوب . ستي الزم ن  ي واژگان يهامدخل
 بـه   ي چامـسك  ،يفي تـصر  ينـدها يدر بخـش فرآ   . مي قرار گرفته داشته باشـ     يمورد بررس  ياد شده از كتاب   
 كـه توسـط     ي اطالعـات  ني ذكر شوند همچنـ    يفي تصر يها  ه واژ مدخل د در يد كه با  كن مي اشاره   ياطالعات
ـ  ين در مـدخل واژگـان     شوند و ذكرشا   مي اضافه   يا گشتار ي ي مانند قواعد ساخت گروه    يقواعد ك واژه  ي
ـ ياي بيفيك واژه تصر يد در مدخل    ي با ي فقط اطالعات  ياز نظر چامسك  . ستي ن ي ضرور يفيتصر  يد كه ذات

ـ       يشخصه كه ا  من  ي ا »)ا خواهران ي(خواهرها  « مثال در واژه     يراب. آن واژه است    ين واژه مؤنـث اسـت ذات
ـ  »ها«پسوند  با  ( ن واژه جمع است   ين كه ا  ياما ا د در مدخل آن آورده شود       يو با واژه است    ـ ) »ان «اي  يذات

ـ را  )  جمـع بـودن    يعنـ ي( ن مشخصه   يا. ژه ذكر شود  ن وا يست در مدخل ا   ين الزم ن  ينابرا ب ،ستيآن ن   كي
 ،ده تـر بـود    يـ چي پ ي مسئله كم  ي اشتقاق يها  ه اما در مورد واژ    .ديفزايتواند به آن ب    مي ياعده ساخت گروه  ق

 ي اشـتقاق  يها  ه واژ ين لحاظ چامسك  يبه هم . ستندي باال برخوردار ن   يياي همه از زا   ي اشتقاق يهاچرا كه وند  
 كـه  ييا بودنـد و آنهـا  ي وند زاي دارا كهيي آنها:م كردي وندشان به دو دسته تقسييايزان زايرا با توجه به م    

ن ي بد ؛ بود يفي تصر يها  ه نوع اول مانند واژ    ي اشتقاق يها  ه با واژ  يبرخورد چامسك . ا بودند ير زا ي وند غ  يدارا
ـ    شد   مي ها  هن واژ ي ا ي كه برا  يمعن ـ  قا اي  هبه مـدخل جداگان  واژه  ي مثـال الزم نبـود بـرا       يبـرا .  نـشد  لئ

destruction يعني ، جدا از فعل آن    ي مدخل destroy    ـ  بود كه بـه      يكاف.  در نظر گرفته شود ك گـشتار   ي
 يها  هل واژ ياما در مورد تحل   ).  184 :1965 ،يچامسك(كند ميل  يل شد كه فعل را به اسم تبد       ياسم ساز قا  

ـ شـد ا  مـي  ناي  هچ قاعـد  ي هـ   وجود داشت چـون بـا      ي نوع دوم مشكل جد    ياشتقاق ا از فعـل   رين اسـام ي
 اسـت  horrify    كه فعل مربطه شانhorridا ي  horror مانند ي مشتقيمااس. شان مشتق كرد مربوطه

خـالي از  . شـد  مي جداگانه  يهامدخلل به   يلش قا يرغم م ي عل ين موارد چامسك  ي ا يبرا. از جمله آن مواردند   
ند اسـم   ي در مورد فرآ   يمالحظات« با نام    ي چامسك 1970 به مقاله سال     اي  ه اشار در اين ارتباط  فايده نيست   

ن بخـش از    يت ا ياد خود را به واژگان و اهم      يش توجه رو به ازد    يش از پ  ي ب يم كه در آن چامسك    ي بكن »زسا
جـه عملكـرد    ينـد نت  يآ مي از افعال حاصل     ي اشتقاق يي افزا د كه با ون   يكرد كه اسام  او ادعا   . زبان نشان داد  
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 كه در سـطح     يد گشتار جه عملكرد قواع  ي مربوطند و نه نت    ي واژگان يهامدخل هستند كه به     يقواعد واژگان 
 كـه بـا قاعـده       1 جز اسم مـصدرها    بودن سال معتقد    ياو در ا  . كنند ميان ژرف ساخت و روساخت عمل       يم

ه  واژ ي بـرا   و د در واژگان فهرسـت شـوند      ي مشتق با  يه اسام يند بق يآ مي حاصل   ي فعل يها  هي از پا  يگشتار
destruction         رمـدخل فعـل     ي كه قبال به آن اشاره شـد و زdestroy  ـ ار داده شـده بـود با       قـر د مـدخل   ي

ـ  ا .ر مدخل فعل مربوطه اش قرار داد      ي ز توان مي را   destroying در نظر گرفت و فقط واژه        اي  هجداگان ن ي
 يافـراد  يالديتا آخر دهـه هفتـاد مـ    .معروف شد (lexicalist approach )  به نگرش واژه گرا،نگرش

در اواخر دهـه هفتـاد شـالوده        .  پرداختند باالنظر  ت  يگران به تقو  يم و د  ينن و بر  چوان جكندوف، واسو، برز   
بـرزنن  . ختـه شـد   ي چـون بـرزنن و اهـرل ر        يشود توسط افراد   ميده  ي نام »دستور واژه گرا  « كه   اي  هينظر
 روابـط قاعـده     يدادنـد و حتـ     مـي  واژگان را نشان     ي كه رفتار نحو   اي  هرمقوليشنهاد كرد كه اطالعات ز    يپ

 و  ي واژگـان  هامدخلكردند به    ميرا به هم مربوط     ) د معلوم و مجهول   مانن(ي كه دو صورت مرتبط زبان     يمند
   .بخش واژگان منتقل شوند

  ي واژگانيهامدخل به واژه ويشي از شعب جدا شده از دستور زايكرد برخيرو. 3

دسـتور  « يگـر يو د  2ينقـش -ي واژ  دسـتور  يكـ يستور واژه گرا جداشدند؛     ه د ين صورت اول  يدو شعبه از ا   
 4»انيـ بن- هـسته  يدستور ساخت گروه   « به نام  يدتري كه خود انشعاب جد    3»افتهيم  يم تع اي  هساخت ساز 

 اسـت كـه بـا       5يي از شاخـصها   اي  هشـامل مجموعـ    ي هـر مـدخل واژگـان      ي نقـش  -يدر دستور واژ  . دارد
ـ  مشخص كردن ا   ،شتر مقوالت از جمله مقوله اسم     ي ب يبرا. )1982 ،برزنن( جفت شده اند   6شانيارزشها ن ي

ـ  ز ي شاخصها و ارزشـها    " he"  مثال در مدخل   يبرا.  آنها نسبتا ساده است    يشاخصها و ارزشها   ـ ر د ي ده ي
        :شود مي

 He    N(↑  PRED)="PRO"                           (↑ GEN)= MASC 
 (↑ PER)= 3                                                   ( ↑ CASG)= NOM 
(↑  NUM)= SG                                              

  : هستند" he"ر در مورد ي اطالعات زانگريب باالشاخصها و اطالعات 
                                                 
1. gerundive nominal 
2. lexical- functional grammar 
3. Generalized phrase structure grammar 
4. Head-deriven phrase structure grammar 
5. attributes 
6. values 
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He   معادل بـا   آن است كه ارزشيگ گزاره اسميم،  از مقوله اس "PRO " ن يگزي جـا يعنـ ي( اسـت
به لحاظ شخص، سوم شخص، به لحاظ شمار، مفرد، به لحـاظ جـنس، مـذكر، و بـه لحـاظ                     ). اسم است 

، اشاره به گره مادر عنـصر مـورد         يش اطالعات مدخل واژگان   يوه نما ين ش يكان در ا  يپ.  است يت، فاعل حال
 گره مـادر  ين معناست كه ساخت نقشي بد" he" در مورد "PRO" =(PRED  ) مثال يبرا. نظر دارد

"he " شاخص   ي، دارا "PRED "     ينجا مـساو  ي و ارزش آن در ا "PRO "  طـور نمـاد     نيهمـ .  اسـت
(  PER)= 3 گره مـادر  يد كه ساخت نقشيگو مي "he"شـاخص  يراا د (PER)نجـا  ي و ارزش آن در ا

  .برابر با سوم شخص است
 =predicate)، فاعـل و مفعـول همچـون فعـل، گـزاره      بـاال شود در دسـتور   مي چنانكه مالحظه 

PERD)   ه يـ الوه كل ست از فعـل بعـ      ا ن دستور عبارت  ي در ا  يگزاره فعل . شوند مي ي تلق ي منتها گزاره اسم
كـه   ) hand( مثـال در مـورد فعـل         يبرا). ازش است ي كه مورد ن   ييو مفعولها  فاعل   يعني(ش  يموضوعها

  : مير را داري است، ارزش زي گزاره فعليعني ) PRED( شاخص يدارا
Hand < (SUB) (OBJ) (OBJ) > 
 

ك فاعل و   يبارتند از   ا گروه همراه دارد كه ع     يسه موضوع    ) hand(نند كه فعل    انگر آ ي ب باالاطالعات  
فعل مـذكور بـا موضـوعاتش را       ) يا همان روابط دستور   ي (ين اطالعات در واقع ساخت نقش     يا. دو مفعول 

 موضوعات همـراه فعـل      يين اطالعات در مدخل افعال، اطالعات ساخت معنا       يعالوه بر ا  . دهد مينشان  
  : ن صورت باشديتواند بد مي باال يبا ساخت نقش ) hand( فعل ي مثال برايشود كه برا ميز ذكر ين

Hand (agent; theme; goal) 
 

اعل د كه ف   كر يريجه گ ين نت يتوان چن  مين فعل   ي  ا  ين اطالعات با اطالعات ساخت نقش     يبا انطباق ا  
مثال . است را دار  2و مفعول اول هم نقش هدف      )1(1رندهي عامل، مفعول دوم نقش پذ     يين فعل نقش معنا   يا
 را  يي و معنـا   ين انطباق اطالعات سـاخت نقـش      يتواند ا  مي گرفته شده    )449 :1378(رمقدم  ير كه از دب   يز

  :نشان بدهد
A girl handed the baby a toy. 

  

                                                 
1. theme 
2. goal 
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 مفعـول دوم و     2يگروه اسـم  .   فاعل و عامل است    1ين مثال گروه اسم   يشود در ا   ميچنانكه مشاهده   
ـ    يوگ ميرمقدم  يكه دب مچنانه.  مفعول اول و هدف است     3يرنده است و باالخره گروه اسم     يپذ ن يد با آنكه ب

ك برقرار است و انطباق كامل      يك به   ياصر همراه فعل رابطه      عن يي و ساخت معنا   يشاطالعات ساخت نق  
چـون  . ر انطباق وجـود دارد    ن عناص ي ا اي  ه دو ساخت و ساخت ساز     نين ا يرسد كه ب   ميوجود دارد، به نظر     

 نقـش مفعـول     ي دارا يگذارند، گـروه اسـم     مين صحه    هم بر آ   ين زبان ي ب يهايم و همگان  يدان ميچنانكه  
 حير صـر  ي نقش مفعول غ   ي دارا يد قبل از گروه اسم    ي با  هدف يي و نقش معنا   )ا همان مفعول اول   ي(حيصر

  . ردي  قرار بگرندهي پذيي و نقش معنا)ا همان مفعول دومي(
ـ ن نظر يافت كه در  د گ يه با ين نظر يهول در ا   چون معلوم و مج    ي مرتبط با هم   ياما در مورد ساختها    ه ي

. ي گـشتار  -ينحـو رد و نـه قاعـده       يگ ميصورت   ي نقش -يق قاعده واژ  ي ساخت از طر   ن دو نوع  يرابطه ا 
با توجه بـه مطالـب ارائـه    . شود ميعل معلوم و فعل مجهول دو مدخل مجزا در نظر گرفته   ف ين برا يبنابرا

ـ       ين نظر ي در ا  ي واژگان يهامدخل رتوان گفت كه د    مي يشده به طور كل     و  اي  هه، عالوه بـر اطالعـات مقول
  .شود مي موضوعها هم درج ي و ساخت نقشيي، ساخت معنااي هرمقوليز

  شد؟ مي يافته شامل چه اطالعاتيم ي تعمي در دستور ساخت گروهي واژگانيهامدخلاما 
 يه ساخت گروهـ   ي در نظر  ي كه نقش محور   يد به مفهوم  ي با مين پرسش پاسخ ده   يش از آنكه به ا    يپ
اطالعـات  و  يواژگان يهامدخلان هم در ارائه    ي هسته بن  يه ساخت گروه  يافته دارد و بعدها در نظر     يم  يتعم

توان گفت   مي به طور خالصه     . است 4م و آن مفهوم وراثت    يشود، اشاره كن   ميموجود در آنها به كار گرفته       
ـ قـات و ز    را در طب   يافته همه عناصر زبان   يم  ي تعم يهه ساخت گرو  ينظر ت داد كـه سـاخ   قـرار    ير طبقـات  ي

بردنـد و    مـي بـه ارث     داشـتند     كـه بـه آن تعلـق        را اي  ه طبق يهايژگيت و ر طبقا يز.  داشتند يسلسله مراتب 
  آن ي را كه در سطح باالي همه طبقاتيهايژگي آن طبقه بودند، و يها  ه كه به واقع نمون    5ي فرد يهامدخل

ـ از آنجـا كـه ا     . بردنـد  مي به ارث    قرار داشتند  رزش ارائـه   ا- مشخـصه  يفتهـا هـا بـه صـورت ج      يژگين و ي
 يازيـ ها، ن يژگي، به خاطر به ارث بردن و      )ينقش-ي ارزش در دستور واژ    - شاخص يهامانند جفت ( شدند مي
ـ ا. سله مرتبه مشخص شود    كه ارزش هر مشخصه در همه سطوح سل        نبود ن امكـان وجـود داشـت كـه         ي

 ي وراثتـ  يهايژگين و ي ا .نشودنتر درج   ييح باالتر، در سطوح پا    ، با فرض معلوم بودن در سط      ارزش مشخصه 
                                                 
1. a girl 
2. the baby 
3. a toy 
4. inheritance 
5. individual 
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 نـشاندار و   يتوان صـورتها   مي نشان   ي ب يهايژگين و يبر اساس ا  . شوند مي خوانده   1» نشان ي ب يارزشها«
 يش دارا يهـا   هاست اگر مشخص   نشان   ي ب ،يك صورت زبان  يب كه   يترت ني بد . نشان را مشخص كرد    يب

ـ  ارزيش دارايها ه نشان باشند و نشاندار است اگر مشخص    يارزش ب  ـ    يش ب  اي ه نـشان نباشـند و بـه گون
ـ ان از ا  ي هسته بن  يم در دستور ساخت گروه    يچنانكه گفت .  باشند يمستثن  هامـدخل  ارائـه    ين مفهـوم بـرا    ي

 بحـث   فعـالً بـه   . پرداخـت م  يواهن در ادامه بحث باز بـه آن خـ         يبنابرا. تر استفاده شده است    ي غن يژگاناو
در هـر مـدخل     . پـردازيم  مـي افته  يم  ي تعم ي گروه  و اطالعات موجود در دستور ساخت      ي واژگان يهامدخل
ـ ي، زاي هات مقولي خصوصينقش-يز چون دستور واژيه ن ين نظر ي در ا  يواژگان  يي و معنـا ي، نقـش اي هرمقول

 ينقـش -يبه هنگام بحث در مورد دستور واژ      . شوند ميش داده   ي ارزش نما  - مشخصه يهر واژه با نمادها   
  :ميده مي ارائه يك مدخل اسميه سينجا هم جهت مقاي ام، دري ارائه كرديك مثال از مدخل اسمي

 John < N, + > [PER 3, PLU -, GEN M] 
  

اظ شخص سوم شخص، بـه لحـاظ شـمار          از مقوله اسم، به لح     ) John(انگر آنند كه    ي ب باالاطالعات  
  .مفرد و به لحاظ جنس مذكر است

ل ي را تـشك   2اعـد اشـراف بالفـصل     و از ق  يافته بخش يم  ي تعم يساخت گروه  در دستور    يقواعد واژگان 
ـ  دسـتور زا   ياخت گروه  قواعد س  يبه جا ) اعد اشراف بالفصل   قو يعني(ن قواعد يا. دهند مي ، سـاخت   يشي
ـ  معـرف    يقواعـد واژگـان   . دهنـد  مـي بدست  ) ب خاص يبدون نظم و ترت   ( جمالت را    اي  هساز ك هـسته   ي

  : مثاليبرا.  و موضوعات وابسته به آن هستند3يواژگان
(1) N1 — H[n] 
(2) N1 — H[n], PP[of] 
(3) PP — H[n], NP 
(4) VP — H[n], NP, NP 

  
n    1( مثـال در شـماره     يبرا.  هسته است  يهايژگي و ي برا يگاهي جا باال در قواعد(  ،n  ـ توانـد    مـي ك ي

شـماره ثبـت    . تواند باشـد   ميك حرف اضافه    ي است كه    PP هسته   n،  )3( باشد و در شماره      يهسته اسم 
 يعـالوه بـر قواعـد واژگـان       .  ظاهر شده است   يشيره دستور زا  يكس ت يه درنحو ا  ري ت ي به جا  N يشده رو 

                                                 
1. defaults 
2. Immediate dominance 
3. lexical head 
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فه شـان تحـت     ي شده كه وظ   ينيش ب ي پ 1اقاعده فر ين دستور تعداد  ياف بالفصل در ا   موجود در قواعد اشر   
بـه عبـارت    . ستيـ  قابـل اشـتقاق ن     ي است كه توسط قواعد واژگان     ي نحو يپوشش قرار دادن آن ساختها    

ـ   ي اصـل  اي  ه سـاز  ي از سـاختها   اي  ه مجموعـ  يه قواعد واژگان  ين نظر ي در ا  ،گريد دهنـد و    مـي دسـت    ه را ب
دست آوردن ساخت مجهول از معلوم توسـط         ه مثال ب  يبرا. دهند مين مجموعه را گسترش     ي ا ها  هفراقاعد

 ينقـش -ين دستور برخالف دستورواژيب در اين ترتيبد .)22: 1982گزدار،(رديگ ميك فراقاعده صورت ي
ن دو صورت،   ي ا يشود و برا   مي معلوم ن  ي و توسط قواعد واژ    ي واژگان يهامدخلوم و مجهول در     تفاوت معل 

 دارد و آن    ي نقش -يهم با دستور واژ    يگرين دستور تفاوت د   يا. شود ميدومدخل جداگانه در نظر گرفته ن     
 جـزء   درونه فعـل و يگر موضوعهاي، چنانكه گفته شد، فاعل هم همچون د      ي نقش -ينكه در دستور واژ   يا

افتـه  يم  ي تعمـ  ي كه در دستور ساخت گروه     ي در حال  ،شود مي در مدخل افعال درج      اي  هر مقول ياطالعات ز 
  . شتر استي بي نقش-ي در دستور واژي فعليهامدخل ين حداقل غنايبنابرا. ستيطور ن نيا

.  اسـت  »هـسته « بـه مفهـوم      يداست، متك يچنانكه از نامش پ    ان،ي هسته بن  يگروه دستور ساخت    اما
 از  ياري بـس  شـود  مـي  چـرا كـه تـصور        ؛ برخوردار اسـت   يت فراوان ين دستور از اهم   ي هسته در ا   يهايژگيو
   . آن استي هسته واژگانيهايژگي گروه، مأخوذ از وي نحويهايژگيو

شتر يـ  را ب  ه نسبت به واژه   ين نظر يگاه ا دي د ،ن و اطالعات مندرج در آ     ياژگانك مدخل و  ي از   يارائه مثال 
هت  است و به ج    ي اسم يهامدخلش از   ي ب يعلف يهامدخلزان اطالعات موجود در     ي م چون. كند ميروشن  

ـ   كيم،  يسه كن ي مقا يش نق -يه واژ ينظره را با    ين نظر يا  در ي فعل يهامدخلم  ين كه بتوان  يا  را  ي مدخل فعل
 )508 :1378(رمقـدم   ي است كـه  در دب      )17 :1994(پوالرد و ساگ    مثال از   : (ميكن ميبه عنوان مثال ارائه     

  :) نقل شده استناًيع
Walks        CAT | HEAD                        VARB [ fin] 
                           | SUBCAT                    < NP [ nom] [1] [3rd, Sing] > 
                   CONTENT     | RELN           Walk 
                                           | WALKER      [1] 

  
است و تنها اطالعات  ) finite= fin( زمانداري هسته فعليدارا ) walks(انگر آنند كه ي بباالاطالعات 

ـ  ييرابطـه معنـا    . سوم شخص مفـرد دارد     ي فاعل يك گروه اسم  ياز به   ين است كه ن   ي ا 2اش اي  هرمقوليز ا ي

                                                 
1. Meta rules 
2. subcategory= SUBCAT 
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 عامـل   يي نقش معنـا   ي آن دارا  ي فاعل يوه اسم و گر )  قدم زدن  يبه فارس  ("walk"،  1 واژه يهمان محتوا 
نجا عـدد   يدر ا ( كسان هم هست  ي و عامل كه     يعدد ثبت شده در جلو گروه اسم      ). walker يعني(است  

  آن ييبـا اطالعـات معنـا     ) يفاعل بودن گروه اسم   (باال مدخل   ينشان دهنده انطباق اطالعات نحو    ) كي
ن جـا جهـت   يشود كه در ا   ميه هم   ي صورت پا  يواج مدخل شامل اطالعات      اين البته. است) عامل بودن (

  .مختصر كردن مدخل ذكر نشده است
 يهامـدخل . 3يقـ ي حق يهامـدخل  و   2ي عموم يهامدخل: ه دو نوع مدخل مفروض است     ين نظر ياما در ا  

، كـه   يقـ ي حق ي واژگـان  يهامـدخل د در همه    يشود كه با   مي يني مع يهاتيها و محدود  يژگي شامل و  يعموم
ق رابطه وراثـت،  ين دو مدخل از طريط ااما ارتبا.  هستند، لحاظ شود يعموماز آن مدخل     ييها  هبواقع نمون 

شود كه   مي سبب   ياژگان و يهامدخل ي سلسله مراتب  ي سازمانده .رديگ ميح داده شد، صورت     ي توض كه قبالً 
 يقي كه آن مدخل حق    ي عموم يهامدخل ة با اطالعات مربوط به هم     يقياطالعات مربوط به هر مدخل حق     

 را كـه    ي همه طبقات واژگان   يهايژگين است كه هر واژه و     ين امر ا  يامد ا يپ.  از آنهاست، جمع شود    اي  همونن
 معلـوم   4 فعـل  ي مثـال مـدخل واژگـان      يبرا. م به آنها تعلق دارد به ارث ببرد       ير مستق يا غ يم  يبه طور مستق  

 5»ي دو مفعـول   يمتعد« ي خواهد بود كه بر دو مدخل عموم       ييهاتين واژه وارث تمام محدود    يكند كه ا   مي
طوح  سـ  ي عموم يهامدخل از   يگري د يهايژگي و  كه هر كدام به نوبه خود      6»سوم شخص مفرد زماندار   «و  

ن فعـل ارائـه شـود، صـورت         يد در مورد ا   ي كه با  يتنها اطالع خاص   .برند، مترتب است   ميباالتر را به ارث     
 ي بـه روابـط دسـتور      يي معنا يدادن نقشها ن واژه و نسبت     ي ا ييا ارزش محتوا  ي ييه، رابطه معنا  ي پا يواج

  .  )37-36 :1994پوالرد و ساگ (است
 يافتـه دارا  يم  ي تعم يان نسبت به ساخت گروه    ي هسته بن  ي در دستور ساخت گروه    ي واژگان يهامدخل

ـ ز جـزو اطالعـات ز  يـ  ني فـاعل ي گروه اسمي نقش-ي چرا كه همچون دستور واژ   ؛ است يشتري ب يغنا ر ي
 هـا  هاقاعـد افتـه توسـط فر  يم ي تعمـ ير ساخت گروهبعالوه آنچه كه در دستو. شود مي افعال ذكر    اي  همقول

 در  ين دستور توسط قواعـد واژ     يدر ا ) ن صورت معلوم و صورت مجهول     ي مثال رابطه ب   يبرا(شد ميانجام  
ـ ن در ايهمچنـ .  شوديبخش واژگان انجام م   ـ  گويمـ ) 511 :همـان (ر مقـدم  يـ ن دسـتور چنانكـه دب  ي د ي

                                                 
1. relation= RELN 
2. generic 
3. actual  
4. give 
5. ditransitive 
6. third- singular-finite 
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 و در   يز بـه كمـك قواعـد واژگـان        يـ  مركـب ن   يها  هف، اشتقاق و ساخت واژ    يمانند تصر  ي واژ يهانديفرآ
ن است كـه عـالوه بـر        ي كند ا  ي كمك م  هامدخلن  ي ا ي كه به غنا   ي آخر يژگي دهند و و   ي م يواژگان رو 

ـ  مثال طبق ا   يبرا.  شود ي ثبت م  هامدخل هم در    ي و بافت  يشناختدهمه اطالعات فوق، اطالعات كاربر     ن ي
ر دوم شـخص جمـع،   ير عالوه بر ضمين ضميد ذكر شود كه اي بايدر زبان فارس  » شما «خلدستور در مد  

   .رود يز به كار مي را دارد كه به عنوان صورت مؤدبانه دوم شخص مفرد ني كاربرديژگين ويا

    يشيه زاي نظر متأخري در صورتهاي واژگانهامدخل و واژه. 4

 پر و بـال  يشيابات جدا شده از دستور زانانكه گفته شد، انشع، چيالديتاد تا نود م ن دهه هف  ي كه ب  يدر حال 
ن يا ا ين كه آ  ياما در مورد ا   . داد مي به راه خود ادامه      يالتيرات و تعد  يي با اعمال تغ   يشيگرفتند، دستور زا   مي
تـوان   ميا  ي نو خواند    ياتيد نظر ي را با  يشي متأخر دستور زا   ي بوده كه صورتها   يالت به حد  يرات و تعد  ييتغ
ـ  قلمـداد كـرد، نظر     يشيه دستور زا  ي اول يها را در راستا و ادامه همان صورتها       آن .  وجـود دارد   يات متفـاوت  ي
 توسط  يالدي كه در دهه هشتاد م     ينيت و مرجع گز   يه حاكم ين اعتقادند كه نظر   ي بر ا  يشيه زا يروان نظر يپ

ـ افته نظر ير  يي تغ ي كه در دهه نود مطرح شد، صورتها       نه گرا يكمه  يطور نظر  ني ارائه شد و هم    يچامسك ه ي
ـ نظركـرد   يم رو ينياما بب .  با آن ندارند   يادي بن  هستند و تفاوت   يكافته چامس يار گسترش   يمع ت و  يـ ه حاكم ي

  ؟ستيه چ به واژينيمرجع گز
 ي داد، قدرت گرفتن واژگان تحت لوا      ي رو ينيت و مرجع گز   يه حاكم ي نظر  كه يرات مهم يي از تغ  يكي
 از  ي فرافكنـ  يطح نحـو   هر سـ   ينمودها«ن اصل   يطبق ا  . است  معروف 1ي بود كه به اصل فرافكن     ياصل

ـ  را در نظـر داشـته و رعا  ي عناصـر واژگـان  اي  هر مقول ي ز يهايژگيد و ي كه با  ين معن ي بد واژگان هستند؛   تي
  ). 29 :1982،يچامسك(»كنند

جه يكند و نت ميب  ي ترك ي عناصر واژگان  يهايژگي جمله را با و    يف نحو ين اصل توص  يگر ا يبه عبارت د  
 يهـا  ه واژيان واژگـ يهامدخلكنند كه   ميت  ي تبع ييهاتي از همان محدود   ي نحو يشود كه ساختها   مين  يا

 دارند  يگ گروه اسم  ياز به   ي ن يسي در انگل  likeفعال مانند    ا ي مثال برخ  يبرا. كنند مي ساخت   حاضر در آن  
ـ  كه ا  يد در ساخت نحو   ي فعل با  يژگين و يا. د بعد از فعل ذكر شود     يكه با  شـود   مـي در آن ظـاهر     ن واژه   ي
 :  مثاليبرا. انده شودينما

Helen likes linguistics. 
  

                                                 
1. projection principle 
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   .faint       :Peter fainted همراه ندارند مانند فعل ي به گروه اسميازيز ني افعال نيو برخ
ـ  بر نحو جمله فرافكنده      ي واژگان يهامدخل يهايژگيهد كه چگونه و    د  مينشان  مثالها  اين   ا مـنعكس   ي

  .)11-9: 1988 ،كوك(شود مي
در نـسبت بـه      چقـ  ي واژگـان  يهامـدخل  ت واژه و  يتور اهم ن دس يشود كه در ا    ميب مشاهده   ين ترت يبد

خل رسـد اصـل واژه ومـد       مي كه به نظر     اي  هبه گون . شتر شده است  يافته، ب يار گسترش   يار و مع  يدستور مع 
  .  باشد و فرع نحويواژگان

در مدخل واژگان   شد و    مينعكس  م ياعد حشو واژگان   توسط قو  ي واژگان يهايه قاعده مند  ين نظر يدر ا 
 يبعالوه تنها عناصر  . گرديد مي ارائه   ينيش ب يقابل پ ري غ )يي، معنا ي، نحو يواج(العات از اط  يتنها فهرست 

شـدند و قواعـد حـشو        مي محسوب   ين واحد به لحاظ نحو    يگرفتند كه كوچكتر   ميدر بخش واژگان قرار     
جـاد  يان ا ين م ي در ا  يت اصل فرافكن  يآوردند و اما مسئول    ميگان به وجود     را در واژ   يني روابط جانش  يواژگان

 به هم مربوط بودند در ي كه به لحاظ واژگان  ييصورتها. )32 :1995 ،هوثويبل( در نحو بود   ينيروابط همنش 
ـ هايژگيگرفتند كـه و  مي قرار  يا حداقل در طبقات   ي مشابه را داشتند     يهايژگين و يشترين حالت ب  يبهتر شان ي
 اشـاره  ييتوان به قواعـد ونـدافزا   مي ين قواعد كلياز جمله ا. ان شود يتوانست ب  مي يك قاعده كل  يسط  تو

ـ      ير شخص ي، غ ي مجهول، سبب  يكرد كه صورتها    از  ياريآورنـد و در بـس      مـي وجـود    ه و اسم مصدرها را ب
  ).30 :همان(ا موجودندي دنيزبانها

 بـه انـشعابات     يادي تا حد ز   ينيت و مرجع گز   ي حاكم ةي در نظر  ي واژگان يهامدخلشود كه    ميمالحظه  
 بـا دسـتور     ينـ يت و مرجع گز   ي حاكم ةيتفاوت نظرّ . ه است ي در دهه هفتاد و هشتاد شب      يشيه زا ينظرگر  يد
 اي  هر مقول ي جزو اطالعات ز   ي فاعل ين بود كه گروه اسم    ي در ا  اني هسته بن  ي و ساخت گروه   ي نقش -يژوا

 ي و ساخت گروه   ي نقش -ي دستور واژ  يهامدخل يه، غنا ين نظر ي ا  در هامدخلن  يبنابرا. شد ميفعل لحاظ ن  
  .ان را نداشتنديهسته بن

ـ نظرري از زياري چرا كه بس؛مي هستيبزرگر يي شاهد تغ نه گرا يكمه  ياما در نظر   ـ  كـه در نظر ييهـا  هي ه ي
ت، يـ ، حاكم يده حالت يها  هيرنظرياند؛ ز  د حذف شده  يه جد يداشتند در نظر   وجود   ينيت و مرجع گز   يحاكم
ه يگر منتقل شده اند؛ همچون نظر     ي د يها بخش زبهي ن ياند و برخ   ره از آن جمله   يتكس  ي و ا  يي معنا ينقشها

 يه زبان به طور كل    ين نظر ي در ا  .اند  منتقل شده  يه نظارت كه به بخش صورت منطق      ي و نظر  ينيمرجع گز 
. نبع داده وجود دارنـد    ك م ي به عنوان    ي واژگان يهامدخل. ي واژگان و نظام محاسبات    :شامل دو بخش است   

 موجـود در  ده و سپس با توجه بـه اطالعـات  ي را برگزي واژگانيكه مدخلها ن است   ي ا يكار نظام محاسبات  
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 كه آن را نقطـه      اي  هدن به نقط  يسقبل از ر  . )2(ل دهد ي را تشك  ي زبان ي و ساختها  دينما 1ادغام آنها را    هامدخل
ـ  در ا  ،ي زبان يها  ه ساز  الزم در  يهاييجا بهثل جا م،ندها  ي فرآ يبرخ .)3(ديتوان نام  مي 2ميستق ن سـاختها رخ    ي
 نقطه يعنين نقطه،  يپس از آن در ا    . شود مي يني بازب ي عناصر واژگان  ي دستور يهان حالت يچنمدهد و ه   مي
 ياز بـرا  يـ  و اطالعـات مـورد ن      ي به بخش صورت منطق    يي خوانش معنا  ياز برا يم، اطالعات مورد ن   يتقس

د ييـ رود و چنانچه در هر دو بخش اطالعات ارائه شـده مـورد تأ              مي ييوا به بخش صورت آ    ييخوانش آوا 
  . خواهد شديرفته تلقي و پذيستوررد ساخت مورد نظر ديقرار بگ

 چـرا    اسـت؛   افراط شده  ي كم ي واژگان يهامدخله در مورد نقش واژگان و       ين نظر يرسد در ا   ميبه نظر   
ـ  لحاظ شـده بـود در ا       هامدخل در   يشيه زا ينظر ي قبل ي كه در صورتها   يعالوه برارائه همه اطالعات   كه   ن ي
ـ  كه به خاطر آن اسم ا      ي هدف  همان يعنيشتر،  يه اقتصاد ب  ه ب يك كردن نظر  يظاهرا به جهت نزد   ه  ينظر ن ي

 تـا    اسـت  افتـه ي اختـصاص    ي واژگـان  يهامدخل به واژگان و     ياديده شده، سهم ز   ي نام »ه گرا نيكم«برنامه  
 حالـت هـستند و بـه همـان     يف شـده و دارا يبه صورت تـصر  ي واژگانيهامدخل كه ادعا شده كه     يحد

ـ   ي با يسي در انگل  walks واژه   ين وصف برا  يبا ا . شوند مي يصورت وارد نظام محاسبات     اي  هد مدخل جداگان
 و ي مـا چقـدر طـوالن   يست واژگان فهرن صورتي  در نظر گرفته شود و معلوم است كه در ا           walkاز واژه   

  . خوانده اند3 مطلقي را واژه گراي چامسك، به واژهين نگرش افراطير چنبه خاط.  خواهد بودياقتصادريغ
ـ ذكـر    منـشعب از آن بـه واژه         يكردهـا ي رو ي و برخ  يشيكرد دستور زا  يرو بحث   ياندر پا  ك نكتـه   ي
ن واقعيت اين است كه با پذيرش اصل فرافكني و قبول اين نگـرش كـه واژگـا                . رسد مي به نظر    يضرور

بـراي   واژگـاني  يهامـدخل جـز غنـي كـردن     اي هش جمله هستند چـار  پردازدرونداد بخش نحو و مبناي    
در حالي كه چنانچه واژگان درونداد بخـش        . ماند ميطرفداران نظريه زايشي و شعب جدا شده از آن باقي ن          

 در نظـر     4 بهينگي كرديچنانكه در رو  ( شدند ميش محسوب   آمدند بلكه نتيجه اين بخ     مينحو به حساب ن   
 هـر   به).  5 : 2002،استيونسون و مرلو  ( واژگاني نبود  هامدخل ديگر نيازي به غني كردن       )4( )شوند ميگرفته  
 يها  هي نظر يبرخ و   اي  هبانشناسي رايان ز  با آن كه در حال حاضر در       ، چنانكه در آغاز بحث گفته شد،      جهت

سي بانـشنا ز در    واژگـاني اسـت،    يهامدخلر غني كردن     همچنان تأكيد ب    زبان يروانشناسرش در   يمورد پذ 
و   هامـدخل اد بودن تعداد ي ز چون، واژگاني استيهامدخل حركت مجددا به سمت كاهش اطالعات    نظري

                                                 
1. merge  
2. spell out 
3. strict lexicalist 
4. optimality 
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انده شـده بـا     ي برگرفته از آن نما    يكردهاي و رو  يشيه زا ي كه در نظر   يبه صورت  هامدخلاطالعات موجود در    
كرد ي مثل رو ييكردهاي رو ن در ي بنابرا .ت اصل اقتصاد است در تضاد است      ي كه رعا  ي نظر يهدف زبانشناس 

ه اطالعات مربوط به واژه در      يشود و بق   ميه  ي تعب ي واژگان يهامدخل در   يه و اصل  ي فقط اطالعات پا   ينگيبه
  .شود مي و در سطح جمله حاصل ها ه با ديگر واژ واژهيني همنشاثر

ـ وه نگرش دستور زا   ين حال ش  يبا ا   يان واژگـ  يهامـدخل  منـشعب از آن بـه واژه و          ي و دسـتورها   يشي
 در ادامـه  هـا  هين نظريبا مد نظر قرار دادن ان جهت ي بد؛ مقاله حاضر است  يهمراستا با هدف قسمت بعد    

ـ م و اطالعات ا   يردازپ مي در چند فرهنگ لغت دو زبانه        ي زبان يهامدخل يبه بررس  بحث  را بـا    هامـدخل ن  ي
  .ميكن ميسه يمقاينجا ارائه شد،  كه تا اياتي در نظريواژگان يهامدخلاطالعات 

   يفارس- يسي در سه فرهنگ دوزبانه انگلي واژگانيهامدخل به ينگاه. 5

 و  تا دهه نـود يشي كه در دستور زايوه نگرشيا از شي است كه آ  تن سؤاال يپاسخ به ا   هدف ،ن بخش يدر ا 
در (هـا  فرهنگ يتـوان در غنـا     مي وجود دارد    ي واژگان يهامدخله به واژه و     ين نظر ي جدا شده از ا    يها  هشاخ

كردهـا در   ين رو يك از ا  ي كدام  است ه بل  جواب  اگر بهره جست؟ )  دوزبانه است  يهاد ما بر فرهنگ   يا تأك نجيا
ـ  اسـت ا   متر از دو سؤال قبل    فق تر بوده است؟ و سؤال سوم كه مه         تر مو  ي غن يهامدخله  ارائ ـ ن كـه آ   ي ا ي

  ده وجود دارد؟شنهاد شيكرد موفق پي كه در آن روي در فرهنگها به صورتي واژگانيهامدخلامكان ارائه 
 و  ينـدازيم  ب ي فارس -يسيت دوزبانه انگل   به چند فرهنگ لغ    ي نگاه بهتر است  اول    پاسخ به سؤال   يبرا

ـ ن فرهنگها ذكر شده اسـت و آ       ي ا يواژگان يهامدخل در   يم چه اطالعات  ينيبب ـ اا  ي ن اطالعـات بـه انـدازه       ي
 در نظـر گرفتـه      ي واژگان ياهمدخل ي منشعب از آن برا    يكردهاي و رو  يشيكرد زا ي كه توسط رو   ياطالعات

ـ آر و   نشر نـو  ،  )5( معاصر يفرهنگهان جستار   ي ا يبرا .ا نه يشده هست    ـ    ورانپي  انتخـاب   يبـ ي ج يد تـك جل
ـ  ي به بررس  به ناچار ن مقاله   ي ا ياند اما به جهت محدود بودن فضا       شده  اكتفـا شـده     يك مـدخل واژگـان    ي
ـ  يهان است كه در بخـش     ي ا يكين انتخاب هم    يل ا ي است و دال   " hand"واژه انتخاب شده    . است  ي قبل

ـ ، ا ي نقش ي در دستور واژ   ي واژگان يهامدخلبه هنگام ارائه     ن ي بنـابرا ؛ن واژه بـه عنـوان مثـال ارائـه شـد           ي
 يهـا  هي از نظريكي را حداقل با بااله گانه    س يان واژه در فرهنگه   يتوان اطالعات ارائه شده درمدخل ا      مي

ك مثال هـم    ين با ارائه    ي بنابرا ؛ن واژه هم اسم است و هم فعل       ين كه ا  يگر ا يسه كرد و د   ي مقا يزبانشناخت
ابتـدا  در .ن فرهنگها نشان داد   ي را توسط ا   ي فعل يهامدخل و هم    ي اسم يهامدخلش  ي نما يتوان چگونگ  مي

م و سـپس بـه      يكنـ  مين سه فرهنگ آورده شده ارائه       ي چنانكه در ا    را ن واژه ياطالعات موجود در مدخل ا    
  .ميپرداز مين واژه يش اطالعات مدخل ايبه لحاظ نمان فرهنگها يسه ايمقا
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  :فرهنگ معاصر

 hand /'hand/ n, vt                مهارت و هنر. 6كمك . 5ملوان . 4كارگر . 3  عقربه.2دست  . 1
دست زدن، كف . 12طرف، سمت . 11ار، قدرت ياخت. 10امضا  . 9خط، دستخط   . 8آدم خبره، استاد    . 7

  كمك كردن. 14دادن ) يسك(دادن، به دست. 14

  :انپوريفرهنگ آر
hand [hœnd] n.                                                                                         

  . ك وجبيمان، ي خط، شركت، دخالت، كمك، پهلو، پعقربه، دسته، دستخط،دست، 
    .At h                 ، دم دست، آمادهيدر مجاورت، بزود

 .In h                        موجود
 .On h                        )يكس(موجود، در تملك

 .Hand [hœnd] ( -ed, -ing), vt. & vi . را انجام دادنيدادن، كمك كردن، با دست كار
       At the h. of               .له، عمليوس هدست، ب هب

    .On the other h               گري از طرف د
 Under the h. of             يامضا هب

  :فرهنگ نشر نو

تعـداد ورقهـا در دسـت       (= دسـت  ]يورق بـاز  [. 3 عقربه   )ساعت. (2) سر انگشتان از مچ تا    (دست. 1
           |hand1 /hœnd/ n |C; U ملوان، مالح . 6) ماهر(كارگر. 5خط، دستخط . 4 )كنيباز

7 .[infml] [S]   11ر، قـدرت  ايـ  اخت10طـرف، سـمت     . 9نقش، سهم   . 8) مؤثر( كمك. [infml] [S] 
   ق، كف مرتب يتشو

 at first hand                    واسطهيما، بيدست اول، مستق
  at hand fml                  ك، دردسترس، موجودينزد

  at second/third/fourth hand         چهارم/سوم/ از دست دوم]خبر، مطلب[
       by hand   ]نينه ماش[له دستيبه وس. 3 ]يست نه پ[يدست ]ليتحو[. 2دستنوشته ) صورتبه . (1
  change hands              دست به دست گشتن] مال[
 hand in hand        ك، متحد و متفقيوند نزدي پيدارا. 2) گريكدي(دست در دست. 1 
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 have/take a hand in   م بودنيسه) يتيدر مسئول (، دست داشتن) يدر كار(
  have one's hands full    پر بودن      ي كسمشغله فراوان داشتن، دست

نجا به خاطر مختصر ي به عنوان اسم وجود دارد كه در اhandگر از ير مدخل دي ز13ن مدخل ير ايز
     :                                                 ن اطالعات درج شده استي به عنوان فعل اhandاما در مدخل . شود ميكردن بحث آورده ن

1 .] to [ ) كردن) كمك. (2  دادن        ) يبه دست كس   hand2  vt 
  hand sb/sth on a plate          م كردني تقديدو دست

 hand sth down phr vt         ندگان آموختنيگر رساندن، به آي به نسل دياز نسل. 1
2 .] AmE [ ن رد كردنيياز باال به پا)  رايزيچ. (3 رسما اعالم كردن  
  hand sth in phr vt ل دادنيم كردن، ابالغ كردن، تحوي تسل]رهي درخواستنامه و غ[

گر هم آورده شده است امـا از  ير از موارد ذكر شده سه مورد د   ين واژه به عنوان فعل غ     ير مدخل ا  يدر ز 
. ميكنـ  مـي ان تمام موارد اجتناب  يد از ب  رس مي به نظر    ي انتقال مقصود ما كاف    يآنجا كه موارد ذكر شده برا     

 دو زبانـه مـا ذكـر        يهـا  فرهنـگ لغت   ي واژگان يهامدخل در   يچه اطالعات :  كه ن پرسش يم به ا  يگرد ميبر  
  :كند مي ما روشن ير را براي مطالب زياد شدهسه سه فرهنگ لغت يمقا. شوند مي

لغـت، صـورت     سـه فرهنـگ      مورد نظر در هر   از جمله اطالعات مشترك ذكر شده در مدخل واژه          . 1
ـ  است؛ گرچه نحوه ارائـه ا      ي فارس ي معادلها ي برخ  واژه ،  مقوله واژه و      يتلفظ ـ عـات در ا   ن اطال ي ن سـه   ي

 به عنوان فعل و اسم      " hand" يبراانپور  يآر و   نشر نو  فرهنگدو   مثال در    يبرا. ستيكسان ن يفرهنگ  
ك مدخل  يتنها   براي اين واژه     معاصر فرهنگ كه در    يدو مدخل جداگانه در نظر گرفته شده است در حال         

ـ طالعـات ا  ا را دارد و هـم       ين واژه در حالت اسم    يدر نظر گرفته شده كه هم اطاعات ا        ن واژه در حالـت     ي
 نشر نو  و   اصرمع در دو فرهنگ     ي فارس يشود كه معادلها   ميطور مالحظه    نيهم. كند مي را منعكس    يفعل

ـ آر كـه در فرهنـگ   يد در حـال  شده اني شان شماره گذار   ييبر اساس حوزه معنا    ، بـدون توجـه بـه    انپوري
ص بـه   يند و كار تشخ   ن معادلها پشت سرهم فهرست شده ا      ي معادلها، ا  يي معنا يها  ه حوز يا دور ي يكينزد

  .  ان گذاشته شده استعهده خود كاربر
ـ تند كـه در      اطالعـات هـس    يان رفـت برخـ     كه ذكرش  ير از اطالعات مشترك   يغ. 2 ـ ك  ي ا دو تـا از     ي

 نشر نـو   و   انپوريآردو فرهنگ    مثال   يبرا. ا دو تا از آنها وجود ندارند      يك  ي هستند و در     ياد شده  يافرهنگه
ن اصطالحات و گروههـا در      يتعداد ا ( اند ذكر كرده ن واژه در آنها به كار رفته        ي كه ا   را ي از اصطالحات  يبرخ

ن گونـه اطالعـات     ي از ا  ياثر معاصر كه در فرهنگ     يدر حال )  است انپوريآرش از فرهنگ    يار ب ي بس نشر نو 
 كـه بـا     ي در مورد افعال گروهـ     ي اطالعات ي در حالت فعل   "hand" در مدخل    نشر نو ا در فرهنگ    يست  ين
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 كـه   ي خاصـ  يب گروهـ  يـ ن فعل در ترك   ي مثال ا  ين كه برا  يشوند ارائه شده است و ا      مين واژه ساخته    يا
وانـد  ت مين سازه همراه  ينكه ا ي ا ي و حت  )اي  هرمقولي ز يژگيو(  دارد ياج به سازه همراه اجبار    يظاهر شده احت  

ن فرهنـگ بـه هنگـام       ينكه در ا  يگر ا يد. ، ذكر شده است   )ييت معنا يمحدود(ا هر دو  يا انسان   يء باشد   يش
ـ  ير رسـم يـ ، غن معادليا با ايد ن كاربرينكه واژه در اي ارائه شده مانند ا يعات اطال ي فارس يارائه معادلها  ا ي

 مثال تنها در شكل مفرد به       ينكه برا يا ا ير قابل شمارش است و      يا غ يارش  ابل شم نكه ق يا ا ي است   يرسم
 هـستند و    ين اطالعات، اطالعات كاربرد   يرد كه همه ا   يگ مين كاربرد مورد استفاده قرار      يا در ا  ين معنا   يا

 نكتـه  .ستي نيگر اثرين اطالعات در دو فرهنگ دي از ا.دنيآ مي به كار كاربر ن واژهيبه هنگام استفاده از ا   
ـ   ين است كه گاه   ين فرهنگها ا  ي در ا  )ي فرع يهامدخل(هامدخلريارائه ز  جالب در  ـ مـدخل در   ريك ز ي ك ي

 مثـال در    يبـرا . ن واژه آورده شده است    ي ا ير مدخل فعل  يگر ز ي و در فرهنگ د    ير مدخل اسم  يفرهنگ، ز 
 كـه  يفته در حال قرار گرين واژه در حالت فعلير اي ز"on the other hand"مدخلري زانپوريآر فرهنگ

تـر   يبـه نظـر منطقـ      ين دومـ  يا كه    است،  آن قرار گرفته   يواژه در حالت اسم    نير ا ي ز نشر نو در فرهنگ   
 .  هم ندارديست و كاركرد فعليفعل ن) اصطالحات(هها ن گروي در اhand چون ؛ديآ مي

 را ارائه كـرده انـد       ي بهتر ين فرهنگها معادلها  يك از ا  ينكه كدام ي و ا  ها  ه واژ يي معنا ينجا معادلها يدر ا 
ـ  ارائه شده و مقا    يها  هم و با توجه به داد     يگذار مين مطلب را وا     ين ا ي بنابرا ،ستيموضوع بحث ما ن     اي  هسي

  . ميپرداز ميكه به عمل آمد به پاسخ سؤال اول 
 كـه   ي ما، حـداقل سـه فرهنگـ       ي فارس -يسي دو زبانه انگل   يهادر فرهنگ طور كه مالحظه شد،       همان

 ي كلمـه و جـا     يي مثال شكل آوا   يكنند برا  مي در مورد واژگان ارائه      يي اطالعات آوا  يدار شد، مق  يبررس
ن فرهنگها ارائـه    ي كه توسط ا   يزان اطالعات ي، م ييدر مورد حوزه  معنا    . كنند ميه در كلمه را مشخص      يتك
 كـه  ين معنـ يبد. ت وجود دارديفيت و هم در ك   ير هم در كم   يين تغ يا. ر و متفاوت است   يار متغ يشود بس  مي

 ي مشخص شده برا   يي معنا يهاتيحات و محدود  يك واژه و هم توض    ي ي ارائه شده برا   يهم تعداد معادلها  
ب كه  ين ترت يبد. ن منوال است  ي هم در حوزه نحو هم وضع به     . ستنديان ن كسين فرهنگها   يدر در ا  آن واژه   

.  فرهنگها مـنعكس شـده انـد       ني به درجات متفاوت در ا     ير اطالعات نحو  ي، سا ين مقوله نحو  يير از تع  يغ
ازه مـورد توجـه     ك اند ي است كه در تمام فرهنگها به        يمله موارد  واژه از ج   اي  هرمقوليبه اطالعات ز  توجه  

 از همه كمتر    ها  هان تمام حوز  ي در م  )pragmatics(د بتوان گفت كه حوزه كاربرد     ي شا اما. قرار نگرفته است  
ـ مقا. سـت ها  هن حوز يت تر يم از پراه  يكيم  يدان مي حال آنكه    ، است توجه قرار گرفته   مورد  سه اطالعـات  ي
ـ ن اطالعـات در نظر    يشتريدهند كه ب   مي كه در باال ارائه شد، نشان        ي متفاوت اتي نظر ي واژگان يهامدخل ه ي

ـ  را در ا   ي واژگـان  يهامـدخل ان ارائه شده اند و چنانچه اطالعات ارائه شده در           ي هسته بن  يساخت گروه  ن ي
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 اطالعـات   نزايـ فرهنگهـا م  م كـه    ينـ يب مـي  م،يسه كن ي فرهنگها مقا  ي واژگان يهامدخل با اطالعات    هينظر
 مثـال در    يچـون بـرا   . ردك يين ادعا يتوان چن  مي ي فعل يهامدخلكرده اند؛ حداقل در مورد       ارائه   يكمتر
 همراه  يها  ه ساز يي و نقش معنا   يان رابطه دستور  ي هسته بن  ي مانند ساخت گروه   ياتي نظر ي فعل يهامدخل

ا به صورت نـاقص ارائـه       يشود   مين اطالعات ارائه ن   ي از فرهنگها ا   ياريشود كه در بس    مين  ييفعل هم تع  
 كـه در    يه توجـه بـه اطالعـات      ي در سـا   يعنـ يال اول مثبـت اسـت؛       ب پاسخ ما به سؤ    ين ترت يبد. شود مي
 منـشعب از آن در نظـر گرفتـه          يكردهاي رو ي و برخ  يشيد دستور زا  ي جد ي در صورتها  ي واژگان يهامدخل
ن مطلب كـه دسـتور   ي با عنوان كردن ا. فرهنگها، چه تك زبانه و چه دوزبانه، افزود يتوان به غنا   مي شده

 دنكن مي لحاظ   ي واژگان يهامدخلن اطالعات را در     يشتريبگرا   و رهيافت كمينه  ان  ي هسته بن  يساخت گروه 
ار هـم حـائز     ينـد كـه بـس     ما مـي  ي سوم باق  لتنها پاسخ به سؤا   . ماي  هما در واقع پاسخ سؤال دوم را هم داد        

   .ت استياهم
 را  اي  هنكترائه شد    ا يادشده هي نظر ي عنوان مثال به هنگام معرف      كه به  يخل واژگان  دوباره به مد   ينگاه

ـ  فقـط    hand هر مدخل مثـل      ينكه برا يوشن خواهند كرد و آن ا      ما ر  يبرا ـ  يژگـ يك و ي ـ ، ز اي  ه مقول ر ي
 در بافت ارائه شده انـد       ها  هن واژ يم كه ا  يريد بپذ يا با ي ن بدان معناست كه   يك معنا ذكر شده و ا     ي و اي  همقول

ـ  كه دارد    يي و معنا  اي  هرمقولي، ز اي  ه مقول يژگيك و يك واژه با توجه به هر       ي ينكه برا يا ا يو   ك مـدخل   ي
در حالت  ك واژه   ي ي هستند كه برا   ييهاغتات منطبق بر فرهنگ ل    ين نظر ين ا يبنابرا. شود ميجداگانه ارائه   

 الزم دو مـدخل      و ي متعد ك فعل در حالت   ي ي برا يا حت ي و مدخل جداگانه ارائه كرده اند      د ي و فعل  يمسا
ـ  كـه دارد     ييك معنـا  يك واژه در هر     ي ين هم فراتر رفته و برا     ي از ا  يا حت يل شده اند و     يجداگانه قا  ك ي

ـ ن موارد را رعاي شد هر سه اي كه بررس  يكدام از سه فرهنگ    چيه(مدخل در نظر گرفته اند     . ه انـد ت نكـرد ي
ـ   يك واژه در حالت اسـم     ي يشه، برا يانپور و نشر نو، آن هم نه هم       ي مانند آر  يتنها برخ   دو مـدخل    ي و فعل

  ). اند مجزا ارائه داده
ـ  متفاوت نظر  يلو كه واژگان در صورتها    ونسون و مر  ين گفته است  يرش ا يبا پذ به هر حال     ـ ه زا ي  و  يشي

راه هـم   يـ ن گفتـه پـر ب     يد كه ا  يآ ميو به نظر     ( منشعب از آن درونداد بخش نحو هستند       يكردهاي رو يحت
فـرض اول   ) مينـ يب مي ي به روشن  )515 :1378(رمقدم  ين گفته را در دب    يد ا ي از شواهد مؤ   اي  هست و نمون  ين

 هامـدخل اما ارائه . رفتيد پذيد فرض دوم را بايآ ين واژگان در بافت مردود است و به نظر مي بر ارائه ا  يمبن
 ينـه گـرا   يافـت كم  ي اسـت كـه بـر ره       يراديان همان   يا(  است  اصل اقتصاد  رياك واژه مغ  ي يمتعدد برا 
 با توجه بـه     .)بدانند يراط اف ي را واژه گرا   ي چامسك ، چنانكه گفته شد،   ز وارد شده و سبب شده     ي ن يچامسك

شـود بـه نظـر       مـي  در نظـر گرفتـه       ي محدود يضاف) يكير الكترون يغ( هر فرهنگ    يقت كه برا  ين حق يا
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  متفاوت واژه عمـالً    ي و صورتها   متفاوت با توجه به كاركردها     يهامدخله   ارائ يعني امر   ني ا  تحقق رسد مي
ـ آ مـي  ن يكـ ير الكترون ي غ يها واژه گرا به كار فرهنگ     يدگاه افراط ين ظاهرا د  ي بنابرا .رممكن باشد يغ د امـا   ي

 يهاه بخـش  يـ  بق توان از  مي به واژه،    ياد شده ات  يكرد نظر ين بخش از روي   ا ا ي ،يدگاه افراط ين د ي از ا  يجدا
 مثـال   ي بـرا  . تر كرد  يشتر و كاربرد  ي را در فرهنگها ب    ي واژگان يهامدخل بهره برد و اطالعات      اتين نظر يا

 ارائـه   هـا   ه واژ ي و كاربردشـناخت   يي معنا يتهاي، محدود اي  هولر مق ي ز يهايژگي در مورد و   يتوان اطالعات  مي
 يتواند كمك مؤثر   مي ي واژگان يهامدخل در ها  هق در مورد واژ   ي و دق  يست كه اطالعات كاف   يشك ن . كرد

  . ن فرهنگها بكنديشتر اي بيبه كارآمد

  يريگ جهيتن. 6

افت ي تا زمان ارائه ره    يري ، از آغاز شكل گ     يشي زا كرد دستور ي رو ين جستار به طور مختصر به بررس      يدر ا 
كه چگونه توجـه بـه      م  يم و نشان داد   ين دستور به واژه پرداخت    ي منشعب از ا   يها دستور ينه گرا، و برخ   يكم

 ارائـه شـده     ي تـر  ي غنـ  يهامـدخل اد گذاشته و    يه رو به ازد   ين نظر ي به مرور در ا    ي واژگان يهامدخلواژه و   
ـ  منـشعب از ا    يكرهاي و رو  يشيه زا يروان نظر يان و پ  ين كه بان  يام كه علت    يد كرد ين تأك يهمچن. است ن ي
ـ  قايگـان  واژيهامدخل واژه و اطالعات موجود دري برايت خاصياهمه  ينظر ـ ل بودنـد ا ئ ن بـود كـه واژه   ي

ح جمله بـه    يافتن به ساختار صح   يپردازش جمله و دست      ين برا يو بنابرا  شد مي يدرونداد بخش نحو تلق   
و انـه   ي را ي زبانـشناس  چه هنوز در  گرن نحوه نگرش    يم كه ا  ي و باز گفت   از بود ي ن ي واژگان يهامدخلاطالعات  

 چرا كه   ؛ اقبال گذشته را ندارد    ي نظر يزبانشناس در   است اما مورد توجه    زبان   ي روانشناس يها  هي نظر يبرخ
عـوض در حـال حاضـر واژگـان و          در  .  است در تـضاد اسـت      ي نظر يبا اصل اقتصاد كه هدف زبانشناس     

 ي و كـاربرد   ي، نحو يي از اطالعات معنا   يشوند و فقط بخش    مي يجه بخش نحو تلق   ي نت ي واژگان يهامدخل
 هـا  ه واژينيه اطالعات از همنشيشوند و بق ميقرار داده  هامدخلت در  اس ي و اصل  اي  هيكه جزو اطالعات پا   

 در دسـتور    ي واژگـان  يهامـدخل سه اطالعات ارائه شـده در       ي با مقا  ،در ادامه بحث  . ديآ ميدر جمله حاصل    
 -يسيـ  سـه فرهنـگ لغـت انگل       ي واژگـان  يهامـدخل با هم و با       منشعب از آن   يها دستور ي و برخ  يشيزا

و رهيافت كمينه گرا    ان  ي هسته بن  ي دردستور ساخت گروه   ي واژگان يهامدخلكه  م  يمشخص كرد  ،يفارس
 يزان اطالعـات  يـ و م كنند   مي را ارائه    ي و كاربرد  يي، معنا ي نحو طالعاتن ا يشتريب ها  هيگر نظر يان د يدر م 

ار كمتـر از اطالعـات ارائـه    ي سه فرهنگ مذكور ارائه شده اند در غالب موارد بـس    ي واژگان يهامدخلكه در   
ـ ا چنانچه  ه است و گفته شد    ين نظر يشده در ا    يهـا  در فرهنـگ لغت ي واژگـان يهامـدخل در ن اطالعـات  ي

خود قت كه فرهنگها با ارائه واژگان به صورت جدا از بافت            ين حق ي، با در نظر گرفتن ا     دوزبانه ملحوظ شود  
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ن فرهنگهـا دشـوار      كـاربرا  يبـرا ك واژه را    ي ي درست برا  يير معنا يكار انتخاب واژه درست و تعب     به خود   
ـ  گرچـه انجـام ا     ؛ خواهـد كـرد    هان فرهنگ ي به كاربران ا   يادي كمك ز  د،نكن مي  يبخـصوص بـرا   ن كـار    ي

ساده نخواهـد    ي واژگان يهامدخلظه تعداد و حجم     ش قابل مالح  ي به سبب افزا   يكيرالكتروني غ يفرهنگها
  .بود

  اهيادداشت

 است و معادل انگليسي آن هم چنانكه ذكر »فت كنندهدريا« در اينجا معادل »پذيرنده«توجه داشته باشيد كه . 1
  .patient است و نه themeشده 

منتهي عمل تركيب . ادغام به معني تركيب واحدهاي كوچكتر زباني براي تشكيل واحدهاي بزرگتر است. 2
 .پذيري در اين نظريه به شيوه ايست كه هر بار تنها دو عنصر زباني مي توانند با هم پيوند بخورند

 . ترجمه كرده است»شقاق« آن را )1376( و ميرعمادي »يازنمون« آن را به )1378(دبيرمقدم . 3
 توسط دو زبانشناس به نامهاي پرينس و اسمولنسكي ارائه شد و با آن كه گسترش 1993رويكرد بهينگي در . 4

اين رويكرد، يكپارچه نگر نظريه زايشي در نظر گرفته مي شود با آن حداقل يك فرق اساسي دارد و آن اين كه 
 . برخالف صورتهاي متفاوت نظريه زايشي كه معتفد به حوزه اي بودن زبان هستند،است

 منتشر شده استفاده كرده است امـا شـنيدم كـه اخيـرا            1375نگارنده از چاپ هفتم فرهنگ معاصر كه در سال          . 5
خوانندگان مي توانند با مراجعه     . ري است ويراست جديدي از اين فرهنگ به بازار آمده كه حاوي اطالعات بيشت           

اله ارائه شده مقايسه كنند و ببيننـد چـه پيـشرفتي در             قبه ويراست جديد اطالعات آن را با مطالبي كه در اين م           
هـاي ارائـه       واژگاني نظريـه   يويراست جديد حاصل شده و آيا اطالعات ويراست اخير برابر با اطالعات مدخلها            

 .ا خيرشده در اين مقاله هست ي
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