
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  واژه در زبان فارسي شناسيِ اصطالحات ساخت طراحي هستان

  

        فاميانفاميانفاميانفاميانعلي رضاقلي علي رضاقلي علي رضاقلي علي رضاقلي 

  نوردانشگاه پيام

        فاطمه معصوميفاطمه معصوميفاطمه معصوميفاطمه معصومي

 شناسي همگانيزبان دانشجوي دكتراي

 

 چكيده

اي اســت كــه  اي رايانــه ســامانه 1شناســي در چــارچوب علــوم رايانــه و هــوش مصــنوعي، هســتان

آورد و روابـط   اصطالحات يك رشـتة علمـي را گـردهم مـي     هاي يك حوزة معين مانند2هستينه

در اين مقاله، ضـمن معرفـي مفهـوم    . دهد مفهوميِ ميان اصطالحات مذكور را نشان مي -معنايي

تـوان بـراي حـوزة     گونـه مـي   چـه ). 1: شناسي، تالش كرديم به سه پرسـش پاسـخ دهـيم    هستان

واژه  شناسـيِ حـوزة سـاخت    بين هستان ).2شناسي تهيه كرد؟  واژه در زبان فارسي، هستان ساخت

ميـزان    چـه  در زبان انگليسـي تـا   3شناسيِ گولد شناسيِ اصطالحات زبان در زبان فارسي و هستان

واژه درزبـان فارسـي، چـه تصـوير      شناسيِ حوزة سـاخت  طراحي هستان). 3وجود دارد؟  4نگاشت

واژي از  اصـطالح سـاخت   320هـا،   دهد؟ براي پاسخ به اين پرسـش  جديدي از اين حوزه ارائه مي

در مرحلـة بعـد،   . اي درج شـدند  منابع صرف و نحو زبان فارسي استخراج و در يك سـامانة رايانـه  

) 2(شـمول معنـايي،   ) 1(اصطالحات موجود را با استفاده از هفت رابطة معنايي و واژگاني شامل 

                                                 
1. ontology 

2. entity  

3. GOLD  

4. mapping  
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دهـي   ابزار، سـامان ) 7(د و نياز دار) 6(مشخصة تعريفي، ) 5(مشتقات، ) 4(تقابل، ) 3(معنايي،  هم

از موارد ميـان اصـطالحات موجـود در سـامانة پـژوهش      % 59نتايج پژوهش نشان داد در . كرديم

ها نشـان   همچنين يافته. نگاشت وجود ندارد ،شناسي گولد حاضر و اصطالحات موجود در هستان

ناســي ش بســامدترين رابطــه در هســتان كــممعنــايي پربســامدترين و مشــتقات داد كــه شــمول 

  .    واژي است اصطالحات ساخت

  .واژه، روابط معنايي، اصطالح، زبان فارسي شناسي، ساخت هستان :ها واژه كليد

  

  مقدمه .1

هايي اسـت كـه بتواننـد     اي، طراحي ابزار و سامانه شناسي رايانه ترين دستاورد مطالعات زبان مهم

يكـي از  . گير و پرهزينه را تسهيل كنند هاي وقت هاي زبان طبيعي را پردازش و انجام فرايند داده

شناسان و متخصصان علوم رايانه مواجه شـده   اين ابزارها كه در دهة اخير با استقبال فراوان زبان

شناسـي   كوشيم ضمن گزارش طراحي يـك هسـتان   در اين مقاله مي. شناسي است است، هستان

  .دهيمواژه در زبان فارسي، به سه پرسشِ زير پاسخ  براي حوزة ساخت

 شناسي تهيه كرد؟ واژه در زبان فارسي، هستان توان براي حوزة ساخت گونه ميچ. 1

شناسـي اصـطالحات    واژه در زبـان فارسـي و هسـتان    شناسـيِ حـوزة سـاخت    بين هستان. 2

 پوشي وجود دارد؟ ميزان هم شناسيِ گولد در زبان انگليسي تاچه زبان

ان فارسي، چه تصوير جديدي از اين حـوزه  واژه درزب شناسيِ حوزة ساخت طراحي هستان. 3

  دهد؟ ارائه مي

هـاي مهندسـي علـوم رايانـه،      اي است كه از تعامل رشـته  رشته اي ميان شناسي حوزه هستان

رساني، و علوم شـناختي حاصـل شـده     داري و اطالع شناسي، فلسفه، كتاب هوش مصنوعي، زبان

هـاي ايـن    ترين شـاخه  عنوان يكي از مهم شناسي، كه ابتدا در فلسفه مطرح شد، به هستان. است

در اين . پردازد ها، مي بنديِ جامعِ آن حوزه، به وجود هستيِ اشيا و موجوديت جهان، ازطريق رده

نحـوي در ارتبـاط مفهـومي بـا      هايي است كه بـه  حوزه از فلسفه، كل هستي متشكل از هستينه

دهنـد كـه كـلِ آن     يم را تشـكيل مـي  تنيـده از مفـاه   اي درهـم  ها، شبكه اين ارتباط. ديگرند يك

  .دهد شناسي را شكل مي تصويري از هستان
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 1ها، فراهم ساختن تصويري از يك حـوزة  شناسي در علوم رايانه، هدف اصلي طراحان هستان

، )200: 1993( 2از ديـدگاه گروبـر  . ها درون حـوزه اسـت   معين، شامل مفاهيم و روابط ميان آن

بنـابراين  . سـازيِ مشـترك   ن صـريح و صـوريِ يـك مفهـوم    شناسي عبـارت اسـت از بيـا    هستان

در ايـن تعريـف،   . آيـد  شـمار مـي   شناسي به ترين مرحله در هستان سازي، نخستين و مهم مفهوم

فهـم   اي قابـل  منظور از صوري اين است كه مفاهيم و روابط موجود در يك حوزه بايد بـه شـيوه  

شناسـي بايـد امكـان     ن اسـت كـه هسـتان   همچنين منظور از مشترك اي. براي رايانه بيان شوند

  .هاي اطالعاتي مختلف را برقرار سازد ها و نظام تعامل دانش ميان رايانه

ماننـد شـبكة واژگـاني    . شـوند  ها در چارچوب زباني معين طراحي مـي  شناسي برخي هستان

تعـدادي از  . كـه بـه كدگـذاريِ اطالعـات واژگـانيِ زبـان انگليسـي اختصـاص دارد         ،3پرينستون

  .به زبان طبيعي اختصاص ندارند 4ها مانند ميكروكاسموس شناسي تانهس

اشاره كـرد،  ) 1381(توان به منصوري  شده در محدودة زبان فارسي، مي هاي انجام از پژوهش

سـطحِ   شناسيِ مفاهيم كتاب فارسي اول دبسـتان شناسـايي و در سـه    كه در آن مقوالت هستان

، بـه طراحـي يـك الگـوي     )1381(فـرد   همچنين شمس. ندا انتهايي، مياني و بااليي تحليل شده

شـناختي را از   الگوي مذكور دانش هستان. شناسي در زبان فارسي اختصاص دارد يادگير هستان

  .كند متون زبان فارسي دريافت و تحليل مي

واژه در زبـان فارسـي    شناسي اصطالحات ساخت از آنجا كه پژوهش حاضر به طراحي هستان

واژه يـا   ساخت. واژه نيز بپردازيم روري است به طور مختصر به اصطالح ساختاختصاص دارد، ض

شناسي است كه به ساختمانِ واژه و عناصر سـازندة آن، شـامل    اي در علم زبان ، زيرشاخه5صرف

اي  واژه از يـك منظـر رشـته    سـاخت . پـردازد  سـازي مـي   وند و نيز فرايندهاي ناظر بر واژه تكواژ، 

بـودنِ ايـن    قـديمي . شـود  شناسي محسوب مـي  اي جديد در زبان يگر رشتهقديمي و از منظري د

سـازي اختصـاص    طور عمـده بـه واژه و واژه   شناسي به روست كه مطالعات سنتي زبان رشته ازآن

. واژي داشته است گرفته در اين حوزه ماهيت ساخت هاي صورت اي از تالش داشته و بخش عمده

واژه در نيمة قرن نوزدهم مطـرح شـد و    ت كه اصطالح ساختروس بودنِ اين رشته نيز ازآن جديد

                                                 
1. domain 

2. T.R. Gruber 

3. Princeton WordNet 

4. mikrokosmos ontology 

5. morphology 
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هـاي جديـدتر بـه مطالعـة سـاختمان درونـي واژه، فراينـدهاي         شناسان برپاية نظريه سپس زبان

). 2: 2002، 1هسـپلمت (شناسي پرداختند  واژه در علم زبان چنين جايگاه ساخت سازي و هم واژه

اي طراحـي   شناسيِ ويـژه  در هيچ زباني هستان واژه است تاكنون براي اصطالحات ساخت  گفتني

  .آيد شمار مي شناسيِ حاضر نخستين گام در اين عرصه به نشده است و هستان

شناسيِ فلسفي، زبـاني   گرايشِ موسوم به هستان  شناسي در سه شناسيِ هستان دانش و روش

شناسيِ حوزة  ستانجا كه در اين پژوهش قصد داريم به طراحي ه از آن. شود اي ديده مي و حوزه

شناسيِ حوزه و يك نمونه از آن آشـنا   طور اجمالي با ماهيت هستان واژه بپردازيم، ابتدا به ساخت

  .شويم مي

  

  )گولد(شناسي  شناسي اصطالحات زبان هستان. 2

آينـد، زيـرا بسـتري را بـراي اسـتدالل       شمار مـي  به 2ها ابزاركليدي شبكة معنايي شناسي هستان

هـايي در   كند كه چـه هسـتينه   شناسي تعيين مي هستان. سازند زه فراهم ميخودكار در يك حو

  .ها برقرار است يك حوزة معين وجود دارند و چه روابطي ميان هستينه

شناسي توصـيفي، اسـت كـه تصـويري      شناسيِ جامعي، شامل اصطالحات زبان گولد، هستان

هـدف گولـد ايـن    . دهـد  سي ارائه ميشنا هاي علم زبان ترين مفاهيم و هستينه مند از اصلي قاعده

بنديِ دانش عموميِ ايـن رشـته    شناسيِ مجرب را گرفته و براي طبقه است كه دانش يك هستان

گذشته، گولد  ازاين. شناسي را تسهيل كند هاي زبان كار ببرد و استدالل خودكار مبتني بر داده به

: 2003، 4و لنگنـدون  3َفرَر(ر باشد اي طراحي شده كه با اهداف كليِ شبكة معنايي سازگا گونه به

اي را فراهم كند  شناسيِ مذكور، زمينه كوشد ضمن طراحي هستان گروه پژوهشي گولد مي). 97

  .افزارهاي زباني، تقويت شود چنين استفاده از نرم تا مبادلة اطالعات ميان كاربران، و هم

شناسـي   آن اصطالحات زبان دهد، كه در اي از صفحة اصليِ گولد را نشان مي شكل زير نمونه

  )ontology.org/gold-http://linguistics. (اند بندي شده ترتيب الفبايي فهرست به

  

 

                                                 
1. M. Haspelmath 

2. semantic web 

3. S. Farrar 

4. T. Langendoen 
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  .شناسي گولد تصويري از صفحة اصلي هستان. 1شكل 

  

Affix ( Concept )  

http://purl.org/linguistics/gold/Affix  

Thing 

      |_ Abstract 

            |_ Linguistic Unit 

                  |_ Grammar Unit 

                        |_ Morpheme 

                              |_ Affix 

 

Direct SubConcepts: 

Suffix  Infix  Circumfix  Prefix    

Definition: An affix is a morpheme with an abstract meaning which can only be 

used when added to a root morpheme. These are classified in four different ways, 

depending on their position with reference to the root: suffix, prefix, circumfix and 

infix.  

  در گولد  affixنمايش نتيجة جستجوي اصطالح . 1نمودار 

 

  واژه در زبان فارسي شناسيِ اصطالحات ساخت طراحي هستان. 3

واژه ابتـدا بايـد اصـطالحات ايـن حـوزه از علـم        شناسيِ اصطالحات ساخت براي طراحي هستان

ي و تعريـف كـرد و سـپس روابـط معنـايي و مفهـومي ميـان        شناسي را شناسايي، گـردآور  زبان
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روابـط مـذكور    در پايان نيز بايستي . بندي كرد گذاري و طبقه اصطالحات مذكور را شناسايي، نام

بـراي اسـتخراج اصـطالحات حـوزة     . سـازي كـرد   شناسـي پيـاده   ايِ هسـتان  را در سامانة رايانـه 

، انـوري و احمـدي   )1381(، انـوري  )1378( واژه از منابع مختلف، ماننـد اميرارجمنـدي   ساخت

، عاصــي و عبــدعلي )1387(، شــقاقي )1369(، ســاغروانيان )1386(، خــانلري )1376(گيــوي 

، )1389(الديني  ة، مشكو)1387(، كلباسي )1371(، كشاني )1378(، قريب و همكاران )1375(

تنـوع بسـيار زيـادي     بينـيم، منـابع مـذكور از    كه مي چنان. استفاده شده است) 1383(مشيدي 

برخي از اين منابع رويكردي صرفاً آموزشي و گروهي ديگر ماهيتي كـامالً پژوهشـي   . برخوردارند

اند و گروهي  تعدادي از منابع توسط محققان زبان و ادبيات فارسي به رشتة تحرير درآمده. دارند

گان در طـول انجـام   تĤمل ايـن اسـت كـه نگارنـد      نكتة قابل. اند شناسان ديگر حاصل تالش زبان

اي  ناچار، بايـد بـه مجموعـه    واژه، به پژوهش دريافتند كه براي استخراج اصطالحات حوزة ساخت

شناسـيِ حاصـل تصـويري تمـام      صورت هستان متنوع و گسترده از منابع متوسل شد، درغيراين

  .واژة زبان فارسي محسوب نخواهد شد عيار از اصطالحات ساخت

اي اسـتفاده شـده    ها در سامانة حاضر، از شـيوة خوشـه   سازيِ آن پيادهها و  در استخراج داده

واژي انتخاب شده است و سپس تمـام اصـطالحاتي    بيان ديگر، ابتدا يك اصطالح ساخت به. است

هـا بـر پايـة     بنـابراين، ترتيـب درج داده  . نوعي با آن مرتبطند به سامانه افزوده شده اسـت  كه به

  .نبوده است هاي الفبايي يا مفهومي مالك

  

  روابط معنايي و مفهومي. 1. 3

مفهوميِ كالسـيك و غيركالسـيك بـراي برقـراري     -شناسيِ حاضر هفت رابطة معنايي در هستان

شمول معنـايي،  (منظور از روابط كالسيك . واژه مدنظر قرار دارد ارتباط ميان اصطالحات ساخت

شناسـي و   ا در منابع و مطالعات معنا، روابطي هستند كه سّنتي ديرپ)معنايي، تقابل، مشتقات هم

، نيز به روابطـي اشـاره   )مشخصة تعريفي، نياز دارد، ابزار(روابط غيركالسيك . شناسي دارند زبان

 .اند شناسان قرار گرفته دارند كه تاكنون كمتر مورد توجه معنا
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  شمول معنايي. 1. 1. 3

اي ديگـر را در   واژه مفهـومِ واژه  اي معنـايي اسـت كـه در آن يـك     شمول معنايي نـاظربر رابطـه  

. نـاميم  مـي  2و واژة دوم را زيرشـمول  1صورت واژة نخست را شامل يا فراگيرنده دراين. گيرد برمي

عنوان واژة شـامل،   به» گل«رابطة شمول برقرار است زيرا » الله«و » گل«مثال بين كلمات  براي

اسـت، كـه در   » 3از نـوعي «شـمول، رابطـة   تـر،   بيـان فنـي   به. گيرد را دربر مي» الله«مفهوم واژة 

مراتبيِ پايگـاه دانـشِ مـورد بررسـي را      زيرا ساختار سلسله  ها كاربرد فراواني دارد، شناسي هستان

هـاي ديگـر را دربـر     اي كـه مفهـومش مفهـومِ واژه    واژه). الله نوعي از گـل اسـت  (دهد  نشان مي

شـمول خوانـده    يرِ شـمولِ آن هسـتند، زيـر   هايي كه ز شود و واژه گيرد، واژة شامل ناميده مي مي

مثال رابطـة ميـان    براي. شمول نام دارد ديگر هم به يك هاي زيرشمول نسبت  رابطة واژه. شوند مي

 »سـنبل «و  »الله«ي شامل و  واژه »گل«. گيريم را درنظر مي» سنبل«و » الله«، »گل«سه واژة 

شمول هسـتند   ديگر هم به يك نسبت »نبلس«و  »الله«ديگر،  ازسوي. شمول هستند هاي زير واژه

واژي را  نمودار زير تصويري از رابطة شمول ميـان سـه اصـطالح سـاخت    ). 100: 1383صفوي، (

  .دهد ارائه مي

  صفت

  نوعي از            

  صفت مركب

  نوعي از            

  صفت فاعلي

  مراتبي در رابطة شمول نمايش ساختار سلسله. 2نمودار 

  

  معنايي هم. 2. 1. 3

هـا در تمـاميِ    معنـا يـا متـرادف هسـتند كـه معنـاي آن       دو واژه يا اصطالح، درصورتي كامالً هم

كار روند، در معنـاي زنجيـرة    ديگر به جاي يك معنا به اگر دو واژة هم. هاي زباني مشابه باشد بافت

                                                 
1. superordinate 

2. hyponym 

3. a kind of 
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، 1كروز(د معناييِ مطلق وجود ندار گفتني است در هيچ زباني هم. شود گفتار تغييري حاصل نمي

واژة زبـان   معنـايي، در ميـانِ اصـطالحات سـاخت     بنابراين در استخراج رابطة هـم ). 268: 1986

و » واژك«نمونـه دو اصـطالح    بـراي . فارسي، صرفاً درصدي از تشابه معنـايي كـافي بـوده اسـت    

  .اند معنا درنظر گرفته شده عنوان دو اصطالح هم شناسيِ نگارندگان، به ، طبق روش»تكواژ«

  

  تقابل معنايي. 3. 1. 3

. شناسـي اسـت   شناسي، و نيز طراحـي هسـتان   روان شناسي، در زبان اي مهم رابطه معنايي تقابل

طوركلي منظور از تقابـل،   نظر از انواع طبقات تقابل، شامل مدرج، مكمل، وارونه، و غيره، به صرف

گيـرد،   ها در نقطة مقابل مفهومِ واژه ديگـر قـرار مـي    مفهومِ يكي از واژه وضعيتي است كه در آن

واژه، رابطة  در چارچوب اصطالحات ساخت). 7: 1997، 2موليسن(» روز«در مقابل » شب«مانند 

  .اي از تقابل درنظر گرفت توان نمونه را مي» تصريفي«و » اشتقاقي«دو اصطالح 

  

  )مشتقات(رابطة اشتقاقي . 4. 1. 3

اي معنايي نيست، نگارندگان براي سـادگي   كه رابطة اشتقاقيِ ميان دو واژه، در اصل، رابطه ا اينب

واژي را در بخـش روابـط معنـاييِ     شناسي، ايـن ارتبـاط سـاخت    شناسيِ طراحيِ هستان در روش

كه يك اصـطالح از طريـق فراينـدي     شناسيِ حاضر هنگامي در هستان. اند كالسيك معرفي كرده

توان نتيجه گرفت كه ميان دو اصطالحِ موردنظر  شود، مي به اصطالحي ديگر تبديل مي اشتقاقي

بـا  » خـأل «و اسمِ » خالي«مثال، در واژگان عمومي زبان، صفت  براي. رابطة اشتقاقي برقرار است

نيـز  » موصـوف «و » صـفت «اي ميـان دو اصـطالحِ    چنين رابطه. ديگر ارتباط اشتقاقي دارند يك

  .برقرار است

  

  مشخصة تعريفي. 5. 1. 3

ويـژه صـفت،    زماني ميان دو واژه برقرار مـي شـود كـه يـك واژه، بـه      » مشخصة تعريفي«رابطة 

ايـن رابطـة معنـايي تـاكنون فقـط در دو      . رود كـار مـي   اي ديگر به اي بارز در تعريف واژه گونه به

                                                 
1. D.A. Cruse 

2.V. Muehleisen 
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فاميـان،   رضـاقلي (، )2006، 1منـدس (سـازي شـده اسـت     شناسي معرفـي و پيـاده   پژوهش زبان

تـوان   البته مـي . آيد به شمار مي» نمك« مشخصة تعريفيِ اسم » شور«مثال صفت  براي). 1386

اي را شور كرد، اما شور بودن در چنـين حـالتي مشخصـة ثـانوي هسـتينة       هر هستينة خوردني

كنـيم   دليـل ادعـا مـي    همـين  كه شور بودن در ذات نمك اسـت و بـه   مذكور خواهد بود، درحالي

گفتني است كه مشخصـة تعريفـي شـامل دو نـوعِ     . است» نمك«خصة تعريفي اسم مش »شور«

كنـد كـه هميشـه در     اي ارجـاع مـي   مشخصة تعريفيِ برجسته، به ويژگي. برجسته و بالقوه است

. اسـت » نمـك «مشخصة تعريفيِ برجستة اسـم  » شور«براي مثال . هستينة موردنظر وجود دارد

طـور بـالقوه    كند كه به اي اشاره مي امش پيداست، به ويژگيكه از ن مشخصة تعريفي بالقوه، چنان

رابطـة  » فعـل «و اصـطالح  » متعـدي «عنوان نمونه ميان صـفت   به. در اسم موردنظر وجود دارد

  .باشد» متعدي«طور بالقوه  تواند به مي» فعل«مشخصة تعريفيِ بالقوه برقرار است، زيرا 

  

2نياز دارد. 6. 1. 3
 

. هاسـت  ها و روابط ميـان آن  اي از هستينه شناسي شبكه اره شد، هستانتر اش طور كه پيش همان

شناسيِ مذكور بيشـتر   ها بيشتر باشد، عمق هستان بديهي است هرچه تعداد روابط ميان هستينه

از وجود ) 1386(رضاقلي فاميان . اي نيز بيشتر خواهد بود و كارآيي آن در انواع كاربردهاي رايانه

  بـراي . دهـد  ، ميان برخي واژگانِ عموميِ زبان خبر مـي »نياز دارد«موسوم به مند  اي قاعده رابطه

نگارنـدگان بـر ايـن    . آخـر  ، و الـي »غذا«نياز دارد به » گرسنه«، »آب«نياز دارد به  »تشنه«مثال 

نيـاز   »تكـواژ «براي مثـال  . واژه نيز وجود دارد اي ميان اصطالحات ساخت باورند كه چنين رابطه

ترديـد، شناسـايي و    بـي . و نظـايرآن  »معـدود «نياز دارد بـه   »صفت شمارشي«، »ريشه«دارد به 

شناسـي   واژه باعث غناي بيشتر هستان اي درميان اصطالحات حوزة ساخت استخراج چنين رابطه

  .خواهد شد

 

 

 

  

                                                 
1.S.Mendes   

2.requires 
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  ابزار. 7. 1. 3

ميـان يـك    اين رابطه. ميان آمد به» ابزار«موسوم به اي  رابطهسخن از  ،در معرفي روابط معنايي

مثـال   بـراي  .، برقرار استشود آن انجام مي كمك يا به ،وسيله يا ابزاري كه كنش توسط با ،كنش

طور كـه در   همان. )56: 1،1949نايدا( ابزار برقرار است ةرابط» قالب«و » گيري ماهي« ميان اسم

ابـزار   »وند«نيز واژي  است، در اصطالحات ساخت »قطع درخت«ابزار  »تبر«اصطالحات عمومي 

 »ابـزار « معنـاييِ  ةرابطـ  »وندافزايي«و  »وند«ديگر بين دو اصطالح   بيان  به و است »وندافزايي«

  .برقرار است

  

  افزاري مشخصات نرم. 4

صـفحة   طراحي شده است و 20102 كمك برنامة اكسس شناسي به افزاريِ اين هستان محيط نرم

طـور   همـان . اي كاربر بسيار ساده و آشناستچنين مرور اطالعات بر ورود و اصالح اطالعات و هم

شناسـي، اصـطالح    شـود، در قسـمت بـاالي مرورگـرِ ايـن هسـتان       مشـاهده مـي   2كه در شكل 

در قسمت پايين مرورگـر  . همراه معادل انگليسي آن، تعريف، و يك مثال قرار دارد واژه به ساخت

ي غيركالسـيك درنظـر   نيز دو زيربخشِ كوچك شامل روابط معنـايي كالسـيك و روابـط معنـاي    

واژي توسط كاربر، تمام اطالعات اصـليِ مربـوط بـه     با درج هر اصطالح ساخت. گرفته شده است

شود و كـاربر درصـورت نيـاز بـه دريافـت اطالعـات،        آن در بخش باالي صفحة مرورگر ظاهر مي

شـكل  . كنـد  درخصوص روابط معنايي كالسيك يا غيركالسيك، روي قسمت مربوطه كليك مـي 

بينـيم،   طور كـه در تصـوير مـي    همان. دهد واژي اسم را نشان مي تصويري از اصطالح ساخت زير

. شـود  همراه تعريف آن و نيز يك جملة مثال به كاربر ارائه مي به» اسم«معادل انگليسي اصطالح 

) زيرشـمول (كه كاربر، در بخش روابط معنايي كالسيك، روي قسمت شـمول معنـايي    درصورتي

و غيـره ظـاهر   » اسـم معنـا  «، »اسم ذات«، »اسم مشتق«، »اسم جامد«الحات كليك كند، اصط

در بخش روابط معنايي غيركالسيك نيز با انتخاب قسمت ابزار، بـا اصـطالحاتي ماننـد    . گردد مي

، »اسـم «شود، زيـرا   مواجه مي» ساخت تركيب وصفي«، »ساخت جمله«، »ساخت گروه اسمي«

  .هاي مذكور است ابزار ساخت

                                                 
1. E.A. Nida 

2. Access 2010 
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  فارسي واژي زبان شناسي اصطالحات ساخت در هستان» اسم«تصويري از جستجوي اصطالح . 2 شكل

 

  نتايج و تحليل. 5

در . سـازي شـده اسـت    واژي در زبان فارسـي پيـاده   اصطالح ساخت 320شناسي  در اين هستان

شناسيِ گولـد صـورت    شناسيِ اصطالحات زبان شناسيِ حاضر و هستان اي كه بين هستان مقايسه

اصـطالح بـا اصـطالحات     143شـده،   اصـطالحِ درج  320رفت، مشـخص شـد كـه از مجمـوع     گ

  .مورد فاقد نگاشت است 177شناسيِ گولد نگاشت دارد و  هستان

شناسـيِ عمـوميِ علـم     توان اسـتدالل كـرد كـه گولـد نـوعي هسـتان       در توجيه اين امر مي

اي اختصاصي و منحصـر بـه    شناسيِ پژوهش حاضر، سامانه كه هستان شناسي است، درحالي زبان

هاي اختصاصي طيف بيشتري از اصـطالحات   شناسي بديهي است هستان. واژه است حوزة ساخت

نكتة قابل تأمل اين است كه در مواردي، اصـطالحات بسـيار   . دهند حوزة موردنظر را پوشش مي

، 1»جملـه «ت توان بـه اصـطالحا   اند، كه ازجمله مي شناسي گولد از قلم افتاده بنيادي در هستان

                                                 
1. sentence 
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شناسيِ  اصطالحات هستان% 59ترتيب در  اين به. و نظاير آن اشاره كرد 1»مصدر«، »واژه ساخت«

  .شناسيِ گولد هستيم واژة فارسي شاهد عدم نگاشت با هستان ساخت

واژة زبـان فارسـي نيـز     سـازي روابـط معنـايي ميـان اصـطالحات سـاخت       شناسايي و پيـاده 

 .دهد وان و شمارِ روابط معناييِ شناسايي شده را نشان ميجدولِ زير، عن. توجه است جالب

 

  واژه زبان فارسي شناسيِ اصطالحات ساخت شمار روابط معنايي در هستان. 1جدول 

  شمار  رابطة معنايي

  358  )شامل و زيرشمول(شمول 

  226  مشخصة ويژگي

  185  نياز دارد

  169  تقابل

  131  ابزار

  129  معنايي هم

  89  رابطة اشتقاقي

  1287  مجموع

 

 

بينـيم، شـمول معنـايي پربسـامدترين، و رابطـة اشـتقاقي        مـي  1طور كـه در جـدول    همان

ايـن امـر اهميـت رابطـة     . واژي زبان فارسي اسـت  بسامدترين رابطه ميان اصطالحات ساخت كم

واژه، را نشـان   هاي دانش، ازجمله اصطالحات يك حوزة معين مانند سـاخت  مراتبيِ پايگاه سلسله

نشـان كـرد كـه     در جدول فوق، بايـد خـاطر  ) 358(در توجيه شمار باالي رابطة شمول . دهد يم

توجـه ديگـر    نكتة جالب. اند چنين زيرشمول در اين شمارش مدنظر قرار گرفته موارد شامل و هم

واژة زبان فارسي از اصطالحات  دهد در حوزة ساخت بسامد كمِ رابطة اشتقاقي است كه نشان مي

نكتـة جالـب   . سازي درحد انتظار نيسـت  شود و يا اصطالح طالحات جديد ساخته نميموجود اص

هـاي بـاالتري    در رده» نياز دارد«و » مشخصة ويژگي«ديگر اين است كه دو رابطة غيركالسيك 

انـد و همـين از جايگـاه ايـن دو رابطـة       معنايي قـرار گرفتـه   به روابط كالسيك تقابل و هم نسبت

                                                 
1. infinitive  
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نمودار زير تصويري از بسامد روابط معنايي كالسيك و غيركالسـيك  . هدد غيركالسيك خبر مي

  .دهد را نمايش مي

0
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  واژي زبان فارسي شناسيِ اصطالحات ساخت بسامد روابط معنايي در هستان. 3نمودار 

  

نـدگان  تـوان بـه ارزيـابي سـه پرسـش مـوردنظر نگار       هاي اين پژوهش، مـي  با توجه به يافته

هـاي معمـول در طراحـي     توان گفت با توجـه بـه روش   در پاسخ به پرسش نخست مي. پرداخت

تـوان بـه    واژة زبان فارسي مـي  هاي حوزه، و با كمك منابع تخصصيِ حوزة ساخت شناسي هستان

در پاسـخ بـه   . هـا پرداخـت   مفهـومي ميـان آن   -گردآوري اصطالحات و استخراج روابط معنايي

شناسـيِ حاضـر بـا اصـطالحات      درصـد از اصـطالحات هسـتان    49گفـت   تـوان  پرسش دوم مي

در پاسـخ بـه   . درصد اصطالحات فاقـد نگاشـت هسـتند    59شناسيِ گولد نگاشت دارند و  هستان

شناسـيِ حاضـر تصـويري جديـد از روابـط ميـان        تـوان ادعـا كـرد كـه هسـتان      پرسش سوم مي

دهـد كـه رابطـة شـمول معنـايي       ان ميخوبي نش دهد و به واژه ارائه مي اصطالحات حوزة ساخت

بـديهي اسـت تصـوير    . واژه داراسـت  بيشترين تأثير را در تعامل ميان اصطالحات حـوزة سـاخت  

هـاي علـوم مختلـف و نيـز طراحـي       شناسيِ حـوزه  هاي آينده درزمينة اصطالح حاضر به پژوهش

  .كند هاي ديگر كمك مي شناسي هستان

 

  منابع

ــيده  ــدي، س ــازنين  اميرارجمن ــرف  ). 1378(ن ــطالحات ص ــيفي اص ــگ توص ــان. فرهن ــة  پاي نام

  .دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي. شناسي همگاني ارشد در زبان كارشناسي

  .فاطمي: تهران. 2و 1دستور زبان فارسي). 1376(انوري، حسن و حسن احمدي گيوي 

  .سخن: تهران. فرهنگ سخن). 1381(انوري، حسن 
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  .توس: تهران. ور زبان فارسيدست). 1386(خانلري، پرويز 

بررسي و تحليل روابط معناييِ صفت براي طراحي شبكة واژگـاني  ). 1386(قلي فاميان، علي رضا

دانشـگاه تربيـت   : تهـران شناسـي همگـاني،    رسالة دكتـري زبـان  . صفات در زبان فارسي

  .مدرس
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