
 
 
 
 
 
 

  »نامه دستور زبان پارسي نودانش«بازشناسي و بررسي 
  دكتر عصمت اسماعيلي       

  عضو هيات علمي و استاديار دانشگاه سمنان
  مقصود پرهيزجوان         

  علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمناندانشجوي دوره دكتري دانشگاه سمنان، عضو هيات 

  چكيده 
هايي بيش از آنچه در چارچوب ترديد ، در اين روزگار ،  براي حفظ زبان مادري سرزمين كهن ايران ، به تالشبي

ها ، شود ، نيازمنديم . دنياي امروز دنياي رسانههاي زبان و ادبيات فارسي انجام ميكارهاي سنتي و دانشگاهي در گروه
هاي بسيار كوتاه،  با هاست ؛ دنياي انفجار اطالعات در زماناي و پيوند علمي ميان تخصصرشتههاي بيندنياي تالش

ي مجازي و حقيقي پيوند مي دهد .  كس را با دنياامكانات بسيار اندك است . داشتن خط تلفن و دستگاه رايانه ، همه
تر و بسيار گسترده -ساز آموزش نيز هستند كه خود ، زمينه -خواندن  با توجه به اين كه امروز ، ابزارهاي نوشتن و

ها از اين دست را ، در زمينه است ، نخستين كوششتر از پيش شده و از شكل ساده كتاب ، بسي فراتر رفتهپيچيده
  بينيم. دستورنويسي نيز مي

ها و كه هم از روش -  عرضه شده در اين زمينهترين كارهاي به سرانجام رسيده و سامانترين و بهيكي از پردامنه
جا ، افزون بر زبان انگليسي ، زبان آلماني هاي غربي (در اينهاي آزموده در زباناي و هم از شيوهابزارهاي نوين رايانه

-شدهاي منتشر دكتر نويد فاضل و در كشور آلمان به انجام رسيده و به صورت لوح فشردهاز سوي  - نيز ) بهره برده 

  است . 
اش روبه ) تاكنون ، با تغييرات و تجديدنظرهايي از سوي نگارنده1384نامه ، از زمان انتشار(آذرماه هرچند اين دانش

كه هنوز ادامه  - و هست ،  نسخه لوح فشرده آن مبناي اين نقد و معرفي قرار گرفته و تغييرات بعدي آن نيز  رو بوده
بازشناسي و ، كوشش شده  با  در  اين نوشته، ديده ، بررسي و مقايسه شده است .   )5(در دو تارنماي نگارنده –دارد 

  ها و معايب احتمالي آن نموده شود.نامه ، فوايد بالقوه و كاستيساختار ، كاركرد و چندوچون اين دانش بررسي
  نامه ،  نويد فاضلدستور ، دانش افزارنرم هاي كليدي : دستورنويسي ،واژه
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  نامه درباره نگارنده دانش
 كانون«سرپرست  پنج از  ، يكياز آلمان  يپزشك يدكترا،  دارنده در ايران  ش.1347  زاده ، دكتر نويد فاضل
 آلمان  شاخه ) و سرپرستم. 1948پايه گذاشته در سال ( )6(»مقيم آلمان يپزشكان ايران پزشكان و دندان

 كارِ ، پيش سال 12 ؛ و كامپيوتر خوانده يرياض ،يبا پزشك همزمانوي  .است  )7(»ايرانران گانجمن پژوهش«
 لسا 6، از  رفت در اين زمينه. پس از پيشه است آورد يرايانه رو ينويسبه برنامهو  هرا رها كرد يپزشك
  .است مربوط بوده ) 8( در زمينه اينترنت همراه يتكنولوژ مديريتهاي او به فعاليت تاكنون ، پيش

زبان  به دستور يسالگ 18از  دانسته ،ي ميدستور و آواشناسرا  زيرين زبان پايه و سنگچون به گفته خود ،  
چه خود گفته ، در اين راه،  بنابر آن .پرداخته است و كوشيده كتابي نيز در اين باره فراهم آورد  يارسف

پس از اش كرده ، ياري يفرشيدورد و دكتر ماحوز دكترياد  زنده ي ،شهيد دكترياد  زندهاستادان بزرگي چون  
   .نداش را بسيار ستودهكار،  شاكتاب منتشر نشده نويس پيش ديدن

  
  پيشينه نرم افزارنگاري براي دستور زبان

در حتي  ، » نو يدستور زبان پارس«يي مانند افزارها نرمرسد ، جا كه امكان بررسي بود ، به نظر ميتا آن
اين راه به شمار  هاي نخست درقدماز افزار ، . در واقع ، اين نرمندارند  يهم پيشينه چندان ييپاارو يها زبان

  .گيرد جاي مي)9(يطبيع يها پردازش زبان، در راه  اين چند سالهاي راستاي كوششدر و  آيد يم
آموزش دستور ساختار  ردنكدگرگون  وي را در راه  انگيزهبه گفته نگارنده ، احساس كمبود چنين ابزارهايي ، 

، تارنماي در دسترس و بيش  نمود آن در كتاب منتشر نشده كه و پردازش دستورنامه چندين برابر كرده است
   . خورد يبه چشم م شتازه و در دست ساختي در تارنما ازهمه ، 
كه  ،تور سنتي ) ي (دسنه از ديد محدود محلّ، دستور زبان را است ، كوشيده اين كار  يبرا گويدوي مي

 يها زبان يبرا هاي علمي نوين ، آموزش و پردازش و در چارچوب روش فراگير ينوا با استانداردها هم
افزار  نرم ، بتواندكه اين كار به پايان برسد  يهنگاموي ابراز  اميدواري كرده  .ند ك يبررس ييهندواروپا

»NLP«  يانگليسي ها زبان يتاكنون برا ييافزارها چنين نرم نيز طراحي كند ؛ چه ،  ي راارسفزبان ي برا، 
  اند.دست نيافته يخوب و كارايي كدام هنوز به توانهيچ ي، ولاست  شده يريز برنامه يو فرانسو يآلمان

  
  افزاربازشناسي نرم
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-ز شيوهاي و هم اها و ابزارهاي نوين رايانههاي تازه در زمينه دستورنويسي كه هم از روشاين گونه كوشش

برد ، براي ما جا ، افزون بر زبان انگليسي ، زبان آلماني هم ) بهره ميهاي غربي (در اينهاي آزموده در زبان
گرا ، چندان آشنايي و سروكار هاي سنتي و جاافتاده استادان سنتيي جز كتابهازبانان كه با دستورنامهفارسي
جز شگفتي ، بهت آميخته با خشم و تمسخر را نيز نزد برخي  ايم ، به هر روي تازگي دارد و چه بسانداشته

كه -مان از غرب آموختههاي برها و روشكم درباره بسياري از پديدهانگيزد كه پيش از اين نيز ، دستبر
  است .رخ داده و ديده شده -امروز در شمار چيزها و كارهاي عادي و پذيرفته هستند 

انگاري به خود گرفته و وانمود شده  كه ، اين بهت ، گويا رنگ سكوت و ناديدهنامه اما درباره اين دانش 
كه تر از آنند كه ارزش توجه و جدي گرفته شدن را داشته باشند . حال آنتر و سبكچنين كارهايي ، خام

ه ورود زجااي ، نه به معناي تاييدش و دادن ابررسي هركار علمي و پژوهشي تازه و توجه بدان ، در هر زمينه
دهنده كوششي براي تواند نشانهاي ارزشمند جاافتاده  است؛ بلكه تنها ميبه آن ،  براي برنشستن در كنار كار

روزرساني زحمات گذشتگان روزگاران ، در راه تكميل و بهي همتعيين جايگاهش در ميان كارهاي نوآورانه
  دانشورمان باشد .

نامه دستور  دانش«   زبانه ( فارسي ، انگليسي و آلماني )سه دفتر الكترونيكافزار يا به تعبير نگارنده آن ، نرم 
 يگام -جنگ دستور «كتاب چاپ نشده  اش آمده ، شكل تكميل شدهچه در ديباچه، بنا بر آن» زبان پارسي نو

ي تر بر روند تكامل تاريخدي فراگيربا دياست كه  به قلم همين نويسنده» ي با دستور زبان پارس ييدر راه آشنا
، در  1500شمارگان ، با  1374ي ، در سالبه ويژه در زمينه گويش تاجيك  -ييو با افزوده ها زبان فارسي 

  ) 1384(فاضل /  ه است .شد ترتيب يافته و منتشر تهران
ندارد و براي خودآموزي كساني كه پيشينه افزار ، ساختار يا كارآيي آموزشي كه اين نرم در همين مقدمه آمده

)  1384آيد . (فاضل / زباني و آگاهي نسبي از زبان پارسي نو (فارسي، دري يا تاجيكي) ندارند ، به كار نمي
  افزار آمده ، چنين است :ي اين نرمهاي سودمند ديگري كه  در ديباچهآگاهي

  كند ؛ كوشد  نقش كتابي مرجع را بازيافزار مياين نرم -
  ، مبحث) هاي دستوري است ؛  باره (مقوله  ترتيب گفتارهاي آن بر پايه -
هايِ زمانيِ زبانِ پارسيِ نو (به عنوانِ جانشينِ زبانِ  كند و تماميِ برهه تنها زبان فارسي امروزه را بررسي نمي -

  گيرد ؛پارسيِ ميانه) را فرامي
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ويش رسمي ايران ، افغانستان و تاجيكستان در آن بررسي شده هاي كتبي زبان پارسي نو ، به گ تنها نمونه -
  است ؛

  است ؛ هاي آواشناختي دستور زبان بررسي نشدهدر آن ديدگاه -
است : دكتر جعفر شهيدي ، دكتر گزاردهمند شده و سپاسنگارنده از پشتيباني دانشي (!؟) اين استادان بهره -

  دكتر حسن احمدي گيوي و دكتر مهدي ماحوزي .خسرو فرشيدورد ، دكتر حسن انوري ، 
افزار ، از پردازيم . پس از آن ، چون نگارنده نرمافزار در دسترس ميجا ،  نخست به بازشناسي نرمدر اين

ها ، از پايگاه اينترنتي آن بازديد ها و دگرگونيترين تصحيحافزار خواسته گاهي براي آگاهي از تازهكاربران نرم
در دسترس و در دست دو تارنماي گذرد ،  ر زمان نگارش اين نوشته ، پنج سال از آن فراخواني ميكنند و د
در دسترس ، به دليل تارنماي هاي پوشي از دگرگونياست . هرچند چشممالحظه شده  نگارندهساخت 

تحول و چگونگي  رسيد ، براي نشان دادن سيرميانجي بودن و به سرانجام نارسيدگي آن ، بهتر به نظر مي
  تكامل انديشه نگارنده ، بازگشت به آن ، سودمند تواند بود .

افزار قرار گرفته ، همراه با اي كه اساس بررسي نگارنده در نرمهفت مقوله يا مبحث (باره) دستوري
  هايشان، عبارتند از : زيرمجموعه

  : )10(واژك   - 1
  وند : ( پيشوند/ ميانوند/ پسوند )  -
   آويزه -
  واژك مصدري  -
  شناسه  -
  نشينپيش -
  
  :  )11(واژه – 2
اسم : ( اسم خاص / اسم گروهه / صفت برتر / صفت برترين / ضمير / واحد / كنش / صفت نهادي /  -

  صفت نهادي گذشته / صفت نهادي ملموس /صفت مفعولي / سربار) 
  افزوده /افزوده دوگانه ) /ادات )(سرافزوده/پيحرف : ميانجي (ميانجي ساده / ميانجي دوگانه ) / افزوده  -
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فعل :( فعل گزارشي / فعل درخواستي / فعل التزامي/ فعل احتمالي / فعل ترديدي/ فعل انتقالي / فعل  -

  بازگويي / فعل وصفي/ فعل همگاني )
  
  :  )12(سازيواژه - 3
  سازيواژك -
  سازياسم -
  سازيفعل -
  
  : )13(سازيخوشه - 4
  ها همپايگي اسم -
  پيوند : ( پيوند دروني / پيوند بروني ) -
  سازي با افزودهخوشه -
  
   )14(جمله  - 5
  
  : )15(اندام – 6
  گزاره -
  نهاد  -
  مفعول -
  قيد -
  بازبسته -
  منادا -
  بدل -
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  : )16(هاهمبستگي جمله - 7
  هاهمپايگي جمله -
  اي )شكافت : (شكافت اندامي / شكافت جمله -
  همبستگي نسبي -
  
آيد ، چنين نامه ، در نخستين نگاه  به چشم ميچه با رفتن  به نشاني يادشده تارنماي در دسترس دانشآن

  است :
- به مباحث پيشين افزوده شده  )18(هاي واجيدگرگوني و  )17(هاي فعلبندو مبحث يا باره جديد شامل    -

  است .
  .)19( تغيير يافته استاصطالح انگليسي واژك  -

نامه ، به صورت مشروط و بدون كه نگارنده دانش –افزار با رفتن به نشاني تارنماي در دست ساخت نرم
تري هاي پيدا و ناپيداي بسيار بيشتر وعميقبه دگرگوني –اجازه نقل، در اختيار نگارندگان اين نوشته گذاشته

بر » ي پارسهايِ فعل در جدولِ بن «از جمله   توان به آن ، دگرگوني ساختاري نيز گفت  ؛خوريم و ميبرمي
- شده است . چون اين تغييرات هنوز به سرانجام نرسيده ، سخن گفتن از آن درست نميافزار افزودهنام نرم

  نمايد .
جا افزار ياد كرد  ؛  اما از آندر بررسي ساختار و محتواي اين نرم توان ميتر ديگر ، هاي ژرفاز دگرگوني 

و  هنوز درست  -منتشر شده   هاي تارنماها ، بر همين لوح فشردةها و كاستهس تغييرات و افزودهكه اسا
و داوري نهايي در اين باره را  كنيم  افزار را بررسي ميجا ، تنها همين نرمنهاده شده ، در اين -شناخته نشده 

  .  گذاريم به مجالي ديگر وامي   -كه شايد هرگز پايان نپذيرد  –تا در دست گرفتن شكل نهايي كار
هاي فني افزار و ويژگياي و بسامان ساخته و پرداخته شده و مهندسي نرمدر اين لوح فشرده كه بسيار حرفه

شد ، نخست اي كه نام بردهنمايد ، نگارنده در هريك از هفت مقوله يا بارهآن ، استاندارد و پذيرفتني مي
هايي براي گاه به آوردن انواع آن مقوله و مثالدهد و آنوري به دست ميتعريفي كوتاه از آن اصطالح دست

هايي از هاي ارائه شده ، ساختگي هستند ، ولي گاهي شاهد مثالپردازد . اغلب مثالروشن شدن موضوع  مي
شاعراني چون حافظ  يا نويسندگاني چون بيهقي يا نويسندگان معاصر چون دكتر غالمحسين يوسفي و 

  است  .شدهن نيز آوردهديگرا
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هاي ديگر پيوند يا لينك كلماتي كه براي تعريف هر اصطالح به كار رفته و انواع و تقسيمات آن ، به بخش

هاست كه به تنهايي معني ندهد اي از واج مجموعه« آمده : » واژك«ست . به عنوان مثال ، در تعريف شده اداده
 –كه قابليت پيوند دارد  -سازي توان بر روي كلمه واژهدر اين تعريف مي» به كار رود .  سازي واژهو تنها در 

سازي ) پرش كرد . به همين ترتيب ، تمام مفاهيم و نام (مبحث واژهكليك كرد و به مبحث سوم اين دانش
  اند . د يافتهاي تودرتو ، به يكديگر پيونها در شبكهتعريف

  
  

  افزاربررسي نرم
آيد ، ساختار غيرمتعارف و پيچيده آن است و اي كه در برخورد با اين نرم افزار  به چشم مينخستين نكته

باره در آوري و نوجويي ، يكرسد ، اين كه چرا چنين كاري ، با اين مايه از نونخستين پرسشي كه به ذهن مي
است و نه كتابي كه براي آساني كاربرد و ديگر فوايد احتمالي عرضه شدهاي افزاري رايانهقالب نرم
باشد . اين اتفاقي است كه پيش از اين درباره بسياري از اي هم به آن پيوست شده ، لوح فشرده )20(آموزشي
ك كردن و با كوچ افتادهها ، متون ادبي و آموزشي نامههاي پركاربرد ، پرحجم  و مرجعي مانند لغتكتاب

  است .  ها ، دسترسي آسان  و دقيق به آنها را شتاب بخشيدهحجمِ اغلب انبوه اين كتاب
پرسش نخست اين است كه آيا هر كس در انتشار كتابي ناتوان باشد ، بايد با صرف هزينه و زمان بيشتر،  آن 

  اش در ميان خوانندگان پر شود ؟ افزاري تبديل كند تا جاي خاليرا به نرم
ي همان كتاب دستور است ، چرا نگارنده، شكل تكميل شدهافزار ، پرسش ديگر اين است كه اگر اين نرم

تر و اش را نخست و به سادگي بر روي تارنمايش ننهاده تا شكل سادهشكل نوشتاري كتاب منتشر نشده
ن بگذرد ! در اين مورد ، تبديل افزار ، از نظر بيينندگاهايش ، پيش از تبديل به نرمنخستين نظريات و نوآوري

زده حوصله و شتابافزار ، شايد كاربرد آن را در روزگار پرشتاب اينترنت ، براي كاربران كمكتاب به نرم
اش براي پژوهندگان دستور و  مشتاقان و باشد ، اما سر درآوردن از ساختار و محتواي علميتر ساخته آسان

عامدانه و  بسيار  -گويا–است  . به ويژه كه كوشش تر شدهني پيچيدهخواداران جدي كتاب و كتابدوست
  است . ها افزودههاي زباني و محتوايي ، به راستي  بر اين پيچيدگيآوريي نگارنده در بدعتپردامنه
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 تر بودن شمارها ، از جمله اندكاز سوي ديگر ، نبايد از نظر دور داشت كه زبان فارسي از بسياري ديدگاه
ورانش ، گسترده نبودن در قلمرو جغرافيايي بزرگ ، كمتر علمي بودن و به كار تجارت ، سياست و گويش
هايي با زبان تفاوت -البته بدون ذكر حسن هايي كه در حوزه ادبيات انساني جهان دارد -گري نيامدن،گردش

مند هاي روشهاي روز و همراه با آزمونهاي پويا ، بر پايه فناوريانگليسي دارد كه آموزش آن را نيز از روش
كم تنها زبان فارسي نيست ، بلكه بيشتر سازد كه البته اين ، نقص و عيبِ زبان فارسي و دست، متفاوت مي

  گيري و گستردگي زبان انگليسي است. دهنده همهنشان
ندارد ، پس به چه كار ديگر  ، به گفته مؤلف در ديباچه ،كارآيي آموزشيافزار پرسش آخر اين كه اگر اين نرم

  آيد ! باز مي
اي براساس چه روشي ساخته و پرداخته افزار رايانهبراي يافتن پاسخ پرسش اخير ، بهتر است ببينيم اين نرم

 شده است .

  هايپرگرامر چيست ؟ 
در آموزش روشي است نوين كه معموال  )21(يا دستورآموزي پيوندي يا  هايپرگرامري دوره گرامر الكترونيكي

افزار توصيفي ، اينترنتي گرامر يا دستور زبان ( دستورآموزي و نه دستورنويسي و ساختن و پرداختن نرم
 كه اغلب با همكاري چند -رود . اين روش پژوهشي و غيرآموزشي  )  به ويژه براي زبان انگليسي به كار مي

در همان زبان  -شود، تدوين و آماده ميهاي زبان و مدرس و از سوي موسسات آموزشي و آموزشگاهمربي 
انگليسي هم تازگي دارد و در حال گذراندن مراحل آزمايشي است و بنا بر گفته سازندگانش هنوز معايب 

  )22( بسياري دارد .
ي دنبال خطوط فكراش ، به بتواند ميان موضوعات دستوري مورد مطاله كند تارا ياري ميكاربر  اين روش ،

اي در كدام مبحث يا جايگاه ديگر د شده ، حركت كند و دريابد كه هر عنوان يا سرفصل فرعيطراحي و ايجا
اي كه اصطالحي دستوري را در خود دارد  و بررسي هر صفحه گيرد و بررسي مي شود  ، يعني ازقرار مي

ط با آن  برساند .  به اجزاي تعريف آن اصطالح دستوري يا كلمات مرتبخود را بتواند با يك كليك ، ، كند مي
تواند با كليك بر روي ميكاربر  به عنوان كلمه تعريف شده باشد ،»  اسم«هنگام مطالعه مبحث اسم ، اگر  مثال

-بدان پرش كند و ارتباط اين دو و انواع ديگر كلمه و هر آگاهي سودمند ديگري را آن» كلمه «پيوند يا لينك 

جا ببيند و پس از آن ، اگر خواست ، دوباره به مبحث اصلي باز گردد يا اين كه مطالعه در مبحث تازه را پي 
  بگيرد .  
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كننده درك روابط هاي ديگر ، الزامي نيست و تنها به عنوان پيشنهاد و آساندر اين روش ، رفتن به شاخه

آ ن ، همان گرامر و دستور زبان رايج و  مطرح است . از سوي ديگر ، پايه و اساس ساخت و پرداخت
- شناسانه سليقههاي زبانها و جستارهاي تازه و بسيار مبتكرانه و همراه با برداشتكالسيك است  و نه نظريه

ها را بر توان و نبايد اين پيوندكه اين كار بايد گروهي باشد نيز همين است كه نميآزموده . دليل ايناي و نا
است كه گفته برداشت شخصي برقرار كرد . نگارنده ارجمند، خود نيز به اين واقعيت آگاه بودهاساس سليقه و 

(فاضل / » دان است. شناس و زبان خوانندگان زبان  اي در چنين ابعادي نيازمند همكاري پيوسته اثر دستوري: « 
1384 (  

پردازيم به كنيم و ميجا خودداري ميبه دليل تازگي اين روش ، از بررسي مزايا و معايب ديگر آن  در اين 
  است :جا نيز تا حدود زيادي آشكار شدهافزار دستور زبان پارسي نو كه تا همينمعايب نرم

اي كه نگارنده بر اساس آن به واكاوي ي مكتب يا نظريهشناسانهمشخص نكردن نام وعنوان علمي و زبان  -
اي به اين موضوع نشده است . با نگاهي نامه ، هيچ اشارهانشنحوي زبان فارسي پرداخته است . در ديباچه د

شناختي تحليل توان گفت نظريه حاكم بر اين دستورنامه ، نظريه زبانآيد ، ميچه از منابع ديگر برميبه آن
- نشانهها، نمودارها و اي از قواعد، انگارهاست كه در هر يك از آنها مجموعه)24(گرايا تحليل نقش )23(ايرابطه

  )1383شود. (عاصمي ها براي توصيف نحوي زبان به كار گرفته مي
ها بدون هاي برقرارشده ؛ به طوري كه تعريفها ، به پيوندوابسته كردن بيش از حد درك مفاهيم تعريف -

رسند .حال آن كه در اين روش ، پيوندها بيشتر ها ناقص و مبهم به نظر ميو بازگشت به مرجع پيوند رفت
  ها و فروعات باشند ، نه اجزاي اصلي و حياتي .بايد گوياي گونه

هاي شعري يا نثري؛ مثالً براي انواع ها و شاهدمثالارز نبودن برخي مثالزماني و همگوني و ناهمناهم -
  دهاي از نثر معيار و بيتي از حافظ به عنوان شاهدمثال آورنمود كاربردي پرسشي دارند ، جملههايي كه جمله

  شده است:
  
  پوشي كنيد؟ روايي چشم آيا شما حاضر هستيد به خاطر رفاه مردم از فرمان -
  وچنگ ام با دف من كه شبها ره تقوا زده -

  )25(اين زمان سر به ره آرم؟! چه حكايت باشد ؟! 
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- كه براي واژك هايياست ، مانند مثالشده جا آورده هاي دستور تاريخي ، با دستور معاصر يكهمچنين مثال

است و به واژك مصدري پيوند داده شده  آمده متعديهاي  ريشهبا دگرگوني واجي   الزمهاي  ريشهسازي از 
  ) 1384: (فاضل / 

مصدر مصدر الزم
  متعدي

  گاشتن       گشتن 

نشستن       
 نشاندن      

نشاستن      
نشاختن      

  
جوي پيوند برقرار شده ، به خود اصطالح اصلي ها ، به طوري كه گاهي در جستتعريف وجود دور در -
- كه به كمك بخش ديگر باشد ، به آن حواله ميخوريم . در اين حالت ، تعريف هر بخش ، به جاي آنميباز

- واژك تنها درآن سازي كه در تعريف مقوله واژك آمده و گفته شدهگانه واژهشود ؛ مثال يكي از تقسيمات سه

چه واژك ، تعريف خود را از سازي است ؛ به بيان ديگر ، يكي از انواع آنرود ، بازهم واژكجا به كار مي
  ) 1384است . (فاضل /  با خود واژك يكيگيرد ، شركت كردن در ساختنش مي

ي مترجمان ه ، به شيوهجانبهاي غيرقراردادي و يكافزاييهاي خودساخته و اصطالحكاربردگسترده واژه -
جا فارسي) توجه يا آگاهي ندارند  ، به ويژه كاري كه به پذيرش و نشست واژه در زبان مقصد (در اينتازه
اي به گرفته و با آنها در زنجيرهكه اين اصطالحات خودساخته ، پايه و مبناي تعريف اصالحات ديگر قراراين

(نوعي  )26(اي شكافت جملهبازبسته (تميز ) ، اندام (اركان جمله ) ، هم تنيده ، پيوند خورده است، مانند : 
يِ آمارشي با  از پيونداندنِ شمارهپذيري جمله يا فراكرد پيرو در جمله يا فراكرد پايه ) ، خوشه آمارشي (نقش

  و ... . )27( آيد ) ( !؟ ) آماريم ، به دست مي به اسمي كه مي پيوند وصفيِ درونييِ  ساخت وارونه
كرد و همه واژه و اصطالح بيگانه ، اكتفا نمينامه پاياني ، تنها به الفبايي كردن اينجاداشت كه مؤلف در واژه

ايي ساده و واژه به واژه ( و نه تعريف منطقي و رياضي كه در جاي خود آورده و گاه بر ابهام براي آنها معن
  آورد .آنها نيز افزوده است) مي
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- ها يا جمله مركب ) بر خالف نظريهتقسيم واحدهاي زبان از كوچك (واژك) به بزرگ ( همبستگي جمله -

دستورهاي سنتي است كه با بررسي اجزاي جمله و  هاي نوين دستورآموزي  و در واقع پيروي از همان روش
رسيدند . در اين روش ، كردند و در نهايت به واحد گفتار ، يعني جمله ميتعريف يكايك انواع كلمه آغاز مي

نامه نيز چنين دانش ) در اين 1385شد . ( زندي مقدم هاي صرفي و سپس نحوي بررسي ميابتدا ديدگاه
  است .شده

شده و هنوز حكم قاعده را در همان زبان نيز هايي كه اغلب از زبان انگليسي گرفتهمطرح كردن فرضيه - 
هاي آورده بر زبان فارسي ، به طوري كه مثال نيافته ، به عنوان قاعده ، و الگو قرار دادن و تحميل ساختار آنها

نامه ديده جاي دانشر به گستردگي در جاي برداري يافته است و اين امشده نيز گاهي رنگ ترجمه و گرته
  شود .مي

خورد كه مجال  ذكر و تحليل و مواردي از اين دست در دانش نامه دستور اقاي دكتر نويد فاضل به چشم مي
نامه همه آنها در اين مقاله همايشي نيست. و صد البته در اين مقاله بيشتر به نقد و كاستي هاي اين دانش

  بدان معنا نيست كه در اين كوشش نوآورانه بركات و فايده اي نيست. پرداختيم و اين
  

  گيرينتيجه
فارسي ، ، به سه زبان » نامه دستور زبان پارسي نو دانش« اي كه به نام افزار و لوح فشردهرسد نرمبه نظر مي

اي ساخته و رفهانگليسي و آلماني ، با كوشش ستودني و بسيارِ دكتر نويد فاضل ، در شكل و ساختاري ح
است، گامي است نو و ارزنده در راه بررسي و پردازش دستور زبان فارسي ، بر اساس پرداخته و عرضه شده

اي زبان كه اي براي پردازش رايانهشناسي ونيز كاربرد دستاوردهاي جديد رايانهها نوين زبانها و روشنظريه
هاي ها از اين دست كه سالهاست در زبانترين كوششبا تازهسازي زبان فارسي تواند ما را در مسير همگاممي
آزمودگي، آميختگي هدف ي اروپايي كاربرد يافته است، ياري رساند؛ اما به دليل تازگي و نامند و گستردهتوان

هاي جديد آموزش گرامر شناسي ، با  روشهاي جديد زبانپردازي بر اساس يافتهو طرح نگارنده براي نظريه
اش ، هنوز نتوانسته معيارهاي الزم براي كارآمدي و نوآوري در نهايت دست تنها بودن و كار فردي نگارندهو 

  را به دست آورد .
ها ، به ويژه در شكل گروهي و از سوي موسسات پژوهشي، نگارندگان اين مقاله اميدوارند اين گونه كوشش

  روزي و بهروزي دارند . تداوم يابد؛ و براي نگارنده بحق فاضل آن آرزوي پي
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