
ی  های ساده یابی فعل ریشهیابی فارسی و روشی برای  های ریشه دشواری

  فارسی

  

  
  

  ٣ بیدگلی  ، بهروز مینایی٢ زارعی ، سمیه صالحی١احمد یوسفان

، ۵١١۶٧-٨٧٣١٧، کدپستی  ، گروه کامپیوتری مهندسی دانشکده  بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان،۶کاشان، کیلومتر  _١ 

  ir.ac.kashanu@usofan    ، ٢٧۵۶ اخلی  د٠٣۶١۵۵۵۵٣٣٣تلفن 

  ،۵١١۶٧-٨٧٣١٧، کدپستی  ی مهندسی، گروه کامپیوتر  بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، دانشکده۶کاشان، کیلومتر  _٢
com.lgmai@somaye.zsalehi  

 ir.ac.iust@minaei_b دانشگاه علم و صنعت ایران ، نارمک تهران    _٣
 

  چکیده
ای زبـان     های نوشتار رایانـه    همچنین به دشواری  . شود  های آن پرداخته می     های نوشتاری فارسی و برخی از ناهماهنگی        در این مقاله به دشواری    

یـابی    سـپس روشـی بـرای ریـشه       . شـود   ها داده مـی    همزمان راهکارهایی برای برخی از آن     . شود  یابی واژه در فارسی پرداخته می       و ریشه فارسی  

 .های فارسی به کمِک ساخت مشقات پیشنهاد و پیاده سازی شده است مشتقات فعل
  

  

  

   پیشگفتارـ١
ن ی از پربـارتر   یکـ ی یزبـان فارسـ   . ها است  ها و داستان    هن سرود یباتری از ز  ی بزرگ ی نهی گنج ی   دربردارنده یزبان فارس 

 برگردانـده   یتـ ی گونـاگون گ   یها به زبان ... ام و   یات خ یوان حافظ ، رباع   ی ، د  ی معنو ی چون مثنو  ییها کتاب. ا است ی دن یها زبان

 به  ی درون یشیها گرا   انسان ی  که همه  یا  گونهه   بودن آنها است ب    یها ، انسان    ن نوشته ی ا یژگین و یبرتر. اند  شده و بارها چاپ شده    

  .ها دارند ن نوشتهیا

ی سوم ، آثاری از آن در دسـت اسـت و از آن تـاریخ بـه بعـد ، روز بـه روز گـسترش یافتـه و آثـار                                 ی سده   این زبان که از نیمه    

ای جهـانی   شده است که شـاهکاره    به زبانی   فرهنگ آسیایی و بلکه جهانی ، تبدیل        ی    شماری در آن آفریده شده ، در حیطه         بی

فارسی کوس برابـری   زبان توان سراغ داشت که در این پهنه با ی موجود می های زنده  آفریده است؛ چنان که کمتر زبانی از زبان       

ها در آن ، در مقـام    دیرندگی آن است در طول بیش از هزار سال ؛ بدین معنی که دگرگونی ،های این زبان از جمله ویژگی . زند

تواننـد شـعر      به نسبت کمتر بوده است؛ به طوری که فارسی زبانان امروز به آسـانی مـی               ،  های جهان     بانسنجش با بسیاری از ز    

هـای اخیـر و حتـی معاصـر           که در آثار بسیاری از گویندگان و نویسندگان سـده           فردوسی را بخوانند و بفهمند و از آن باالتر این         

تـوان شـعر رودکـی و فردوسـی را            ی دبـستانی مـی      هـای دوره   ابتوان کاربردهای کهن هزار سال پیش را دید؛ حتی در کتـ             می

  .] ١٣٨٠ گیوی،احمدی[گنجانید

ش بـر  یرایش و ویرایپ. ن آماده نشده استی نویای دن یرا برا ی دارد ز  یشتریاز به توجه ب   ین درخت تنومند ن   یمتأسفانه ا 

ده و اسـتثناها در     یچی پ یها  ها ، کم کردن قاعده     ساده کردن قاعده  . ن آغاز شده است   یشتر از ا  ی پ یلیا خ ی دن یها گر زبان ی د یرو

ژه و اصـطالح ، گـسترش          وا ی تعـداد کمـ    یریکسان کـردن گفتـار و نوشـتار روزمـره ، بـه کـارگ              ی،  )ینه زبان ادب  (زبان روزمره   

 و یسیـ نگلاسـتادان زبـان ا  . ها انجام شده اسـت   از زبانیاری بسی است که بر رویی زبان از کارها   ی آماده شده برا   یاستانداردها



 نمونـه در    یبـرا . اند  ن زبان را ساده نموده    ی ا یری و به کارگ   یریادگیاند و     راستهین زبان را پ   ی ا یها   از قاعده  یاریشناسان، بس   زبان

ـ   ی کمـ  یها ها و اصطالح    شوند و واژه    یده نوشته م  ی کمتر حرفها به هم چسب     یسی انگل ینوشتار امروز   یهـا   ژه در نوشـته   یـ وه   ، ب

 یسیـ  زبـان انگل ی هیـ  ، که بر پایا انهی رایار بر کارهای بسیسی انجام شده در زبان انگل   یها راشیو. شود  یرفته م  ، به کار گ    یعلم

 انجـام شـده     یسی که در زبان انگل    ییها شیرایپ.  کمک نموده است   یا  انهی را یشرفت نرم افزارها  یهستند ، اثر داشته است و به پ       

 یا  انـه ی نـرم افـزار را      خـود سـاختِ    ی  بـه نوبـه    .ن زبان را کاسته است    ی ا ی برا ،زار نرم اف   ساختِ یها یدگیچی از پ  یاریاست ، بس  

  . داشته استیگسترش استاندارد آن زبان را در پ

  

  ای های رایانه های گوناگون پرونده  قالب _٢
رون ایـن   هـای د    بـرای ریـشه یـابی واژه      . شـوند  ی گوناگون نوشته م   یافزارها   با نرم  ی فارس ی نوشتار یها  امروزه پرونده 

 یافزارهـا  نرم.  با هم دارند   ی کم یخوان ها اغلب هم     پرونده نیقالب ا . ها خوانده شود    نوشتارها به کمک رایانه باید قالب این پرونده       

 شـکل  کیـ  را بـه  ی گونـاگون آن فارسـ  یها که نسخه (microsoft word ، زرنگار ، ِکلک ، نشر الف ، pe2 همچون گوناگونی

 که قالب پرونـده نوشـته شـده در هـر کـدام      .شود برای نوشتن در رایانه به کار گرفته می ...  pdf،  latex) کنند ی نمیبانیپشت

 یها را بر رو     آن ی تا خواننده بتواند به سادگ     کنند ی م لی تبد ریها را به تصو      نوشته نی ا زی ن یکسان. ی خود آن نرم افزار است       ویژه

 سـخت خواهـد     اریها را بخواند اگر ناممکن نباشد بس        قالب نی ا ی  که همه  یا  انهی را ی  برنامه کیآماده کردن   .  بخواند یا  انهیهر را 

ها قالب    پرونده نیانخست آن که    . های گوناگون بهتر هستند      از جنبه ) ی شبکه جهان  یها  صفحه (xhtml با قالب    یها  روندهپ. بود

) w3c(به خوبی از سوی مجمـع جهـانی وب           دوم،   .مه خواند  درون آنها را با برنا     یها   واژه توان ی م یاستاندارد دارند که به سادگ    

 چهـارم، . شـود  ی آنهـا افـزوده مـی     و روز به روز به دامنـه  برند  سوم، کاربرانی بسیاری از آن بهره می      . شود  پشتیبانی و به روز می    

م برای چاپ از آن کمـک  توان هم برای نمایش و ه  روز به روز در حال گسترش است و همزمان می          xhtmlها و امکانات      توانایی

ی  آشـنا بـود؛ تـا بتـوان از همـه     ) Cascade Style Sheet(هـای َسـبک    هـای آن و صـفحه    البته باید به خوبی با قانون.گرفت

هـای گونـاگون و سیـستم         باالیی دارد و به خـوبی بـر روی رایانـه          ) portability(پنجم، قابلیت حمل     .های آن سود برد     توانایی

و ) xml )eXtensible Markup Languageروزترین روش در این زمینـه بـه کـارگیری      به.از آن بهره بردهای گوناگون  عامل

 یا cssتوان از  که البته برای قالب دهی می. است  )xsl)eXtensible Stylesheet Language  به کمک  xhtml بهنتبدیل آ

  .کمک گرفت xsl-foاز 

  

   در رایانهاستاندارد خط  _٣
تـرین    کوچـک .  داشـته اسـت  یادیـ  زیها بی فراز و نشانهی رای برا ی فارس خط و استاندارد نمودن     ی ساز یروند فارس 

 ی بریل یا نماد ریاضی عالمت نقطه گذاری ، نشانهعراب ،    یک حرف ، اِ    نویسه .شود  نامیده می ) character (ه نویس واحد نوشته 

» ی«ی  بـرای نمونـه نویـسه   . شـود  نامیده می) glyph( که شکل هر حرف دارای یک یا چند شکِل نمایش است         .باشد تواند  می

   :شده استتعریف به دو گونه ی کد  مجموعه. است«ی» ، «ی» ، «ی» ، » «یهای نمایشی  دارای شکل

  )یا چند بایت پیاپی(بایت یک نگاشت میان هر شکل با _ الف

  )یا چند بایت پیاپی (نگاشت میان هر نویسه با یک بایت _ ب

 روش الف را برگزید و برای هر شکل یـک نویـسه یـک کـد     ٢٩٠٠ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در استاندارد           مؤسسه

 ایـن روش  . روش ب را برگزید و برای هر نویسه یک کد یک بایتی قرار داد٣٣۴٢این مؤسسه در استاندارد  . یک بایتی قرار داد   

ونـد  یپیونـد پـذیر یـا    پ و  واژهدر  نویـسه    آن   جـای  بستگی به    واژهویسه در   شکل نمایش یک ن    .نامند  را روش تک نمادی نیز می     

، » یکـی «،  » میـان «،  » یـک «هـای     در واژه » ی« شکلهای گونـاگون     .پیوند پذیر است  » ی «برای نمونه .  حرف دارد  ناپذیر بودنِ 

 الگوریتم با توجه به جای حرف در     بندی حروف فارسی و به کارگیری      توان با دسته    بنابراین می .  دارد جای آن بستگی به   » برای«

)  بـا بدون فاصله (در کناِر» ها«خواهیم  دقت کنید که در آن می» ها خانه«ی   ولی به واژه  . واژه شکل نمایش آن را شناسایی کرد      



 Zero Width Non(ی مجـازی   ی فاصله  بنابراین نویسه.تبدیل نگردد» خانهها«در پایان خانه به شکل » ه«باشد و » خانه«
joiner ( ه«خواهیم که     می» ش  .  ه«همچنین در   . گذاشته شده است  » ها« و پیش از     »خانه«این نویسه پس از     . پیشنهاد شد «

» ه«این نویسه پس از . پیشنهاد گردید) zero width joiner(ی اتصال مجازی بنابراین نویسه. نوشته نشود» ش. ه «به شکل 

. شـود   امـروزه بیـشتر روش تـک نمـادی بـه کـار گرفتـه مـی                . ه ما به دست آیـد     گذاشته شده است تا شکل دلخوا     » ش.    ه«در  

تـرین تفـاوت آن بـا     ی کد دیگری را به کار گرفتنـد کـه بـزرگ     ایران مجموعه استاندارِدهای بزرگ دنیا به جای پذیرشِ    شرکت

کـد  ی  در این مجموعه» گ«، » ژ«، » چ«، » پ«ی استاندارِد ایران رعایت نکردن ترتیب چهار حرف    مؤسسه ٣٣۴٢استاندارد  

بـه  ) حتی در درون کـشور (در ایران ، استاندارد ایرانافزارهای خارجی   نرمبه کمکگیر شدن این کد  البته با توجه به همه . است

البته . ای به دست فراموشی سپرده شد       ی کلید نیز تا اندازه      برای صفحه  ٢٩٠١استاندارد   به همین ترتیب     .فراموشی سپرده شد  

 . استاندارد صفحه کلید ایران رعایت شده است       )unipadماننِد  (افزارها  برخی نرم  و   )linuxماننِد  (های عامل  سیستمبرخی از    در

. ی کـد بـرای یـک زبـان نـامی داده شـد               های گوناگون را ندارد به هر مجموعه       های زبان   ی نویسه    یک بایت گنجایش همه    چون

 یکـی از دردسـرهایِ  . نام نهادنـد   Arabic windows یاwindows1256 یا  cp1256را ) و فارسی(ی کد عربی  مجموعه

استاندارد به روشنی میـان ایـن دو تفـاوت            در آن است؛   ٢٣٧  و    ٢٣۶  کد   دوبا  » ی «حرِف گذاشتِنی کد،     مجموعه این   دیگِر

نـرم  ی عامـل گونـاگون و       هـا   سیـستم  با این همه  .  است  شده در نظر گرفته  برای فارسی    »ی«برای عربی و     »ي«. استگذاشته  

 .ای فارسی باید دقت نمود های رایانه   در پردازش نوشته   و   برند  مییکی از این دو را به کار        بدون توجه به زبان،     افزارهای گوناگون   

  .رود  به کار می١۵٢ار رفته است ولی اغلب برای فارسی به ک» ک« نیز برای ٢٢٣ و ١۵٢کدهای 

های دنیا بسنده نیست ؛ پس به جای یک بایت پیشنهاد شد که دو بایت  ی زبان  همهکه یک بایت برای   با توجه به این   

البتـه در ایـن     . نامیدند) unicode(کد   را یونی  )ی کد   مجموعه(این روش کد گذاری    .ها به کار گرفته شود       کردن نویسه  برای کد 

و رعایت نکردن فارسی یا عربـی  (چندین کدایی با ه لِِ حرفمشکهمچنین  .ه استکد نیز ترتیب چهار حرف فارسی رعایت نشد 

کـد بـه چهـار        گسترش یـونی  . نامیده شد ) ucs2(کد با طول دو بایت       یونی .وجود دارد نیز   ،)ویرایشگرافزارهای    بودن آن در نرم   

  .نامیده شد) ucs4(بایت، 

یا (د یک استاندار دو بایتی ک همچنین یونی ؛  کردند ی یک بایت کار می       برپایه ی موجود افزارها  افزارها و نرم    اغلب سخت 

شدند که بتوانند بـا دو یـا چهـار بایـت کـار       هایی می ها باید جایگزین سیستم ی سیستم است؛ پس باید همه) ucs4چهار بایتی 

بنابراین تصمیم گرفتـه شـد بـه گونـه کـد گـذاری شـود کـه                  . ی سنگینی را دربرداشت     ها هزینه   سیستمناگهانی  تبدیل  . کنند

. کار کنند ) که برای آن هم ساخته شده بودند      (افزارهای موجود هم بتوانند دسِت کم با حروف زبان انگلیسی             نرمافزارها و     سخت

بـا توجـه بـه ایـن     . بـود  یک بـایتی مـی  ) ١٢٨زیر (زبان انگلیسی   های نویسهشد که برای    کدی ساخته می  ی    مجموعهپس باید   

  utf-8متغیـر بایـت،  تعـداِد  بـا   کد گـذاری  روشای  .با طول متغیر بودی کدی  محدودیت، تنها راه چاره به کار بردن مجموعه

 ) بایت ۶از یک تا حداکثر   (های متغیر   به کدی با تعداد بایت     utf-8 در   کد  یونی  در یک نویسه  )یا چهار بایت  (دو بایتِ . نامیده شد 

بـه  کـِد پرونـده     ،  utf-8کـد   با  ای    پرونده براِی پردازشِ اغلب  . تعداد بایت در این نگاشت بستگی به نویسه دارد        . شود  می نگاشته

  .شود کد تبدیل می یونی

ای کـدهای     تعـدادِ  زیـادی از سـندهای رایانـه         . های استاندارد کد گذاری فارسی آورده شـد        در اینجا تعدادی از قالب      

د تـا بتـوان   ن تبـدیل شـو  های گوناگون باید بـه یـک کـد         کد گذاری  )یا هر پردازش نوشتار   (یابی  برای ریشه  .ی خود را دارند     ویژه

   .های آن انجام داد یابی را بر روی واژه ریشه

   

   فارسی خط دستوِر  _۴
 فارسی آمـاده شـده اسـت ولـی          دستوِر خط گرچه با کوشش فرهنگستان زبان و ادب فارسی استاندارد یکسانی برای            

هایی در خود استاندارد دیـده        ین ناهماهنگی  همچن .شود  دیده می های درسی     در نوشته ها   هنوز به خوبی بسیاری از این دشواری      

 و  هـای دبـستان، راهنمـایی و دبیرسـتان           بیشتر از کتابهای درسی دوره     .شده است هایی که در این نوشتار آورده         نمونه .شود  می

ورده ی جهـانی نمونـه آ   هـای شـبکه   های دیگر و یا از سایت  اگر بنا بود از کتاب   ، چه .استهمچنین نشریات رسمی فرهنگستان     



در ، ر ایـن زمینـه   های بیشتری د    نمونه ]١٣٨٢،یوسفان[در   .شد  ها دیده می    تری از این ناهماهنگی     ی بسیار گسترده    شود؛ دامنه 

های دیگری نیز است که چـون اکنـون    ی برخی از ناهماهنگی    آورده شده است و همچنین دربردارنده      تری  یی زمانی طوالن    دوره

هـا در کـار       برطـرف شـدن ایـن ناهمـاهنگی       بـرای   . اند  شود؛ آنها در این نوشتار آورده نشده        های رسمی کمتر دیده می      در کتاب 

هـا در نوشـتار     برای کمـک بـه بهبـود ایـن ناهمـاهنگی     همچنین .های ممکن پوشش داده شود     ی حالت   باید همه  ،نویسی  برنامه

  .ای فارسی پیشنهادهایی داده شده است رایانه

  

  »ه«پس از  »ی« _ ١_۴

 اضـافه پـس از   ی  شـکل کـسره  ریی به وجود آمده است ، تغ     ی فارس نگارش چند سال در     نی که در ا   ییرهاییتغ از   یکی

، » ه« اضافه پـس از      ی  کسره  نشان دادنِ  ی امروزه برا  ی ول ؛شد ی کار انجام م   نیا» ه«بر سِر   ) ٔ(در گذشته با گذاشتن     . است» ه«

  . شود ی به کار گرفته م»ی«

  .]١٣٨٢،عتیشر[» ما شکل داده استی شهی به اندیزبان فارس«

 ]١٠٩-١٣٨۴،خبرنامه[» مغز فرستنده به عمل آمدهٔه که در قسمت خّلاقیینشهایا گزیمها ی تصمٔههم«
شود   نوشته می » ی«به صورت    رسیدهای کنونی     همزه پیشنهاد شده است که در کتاب       ،٢٠ی   صفحه ]١٣٨٠،دستوِر خط [در  

  .شدو همین باعث سردرگمی نویسندگان خواهد 

آن به وجود   در رایانه برای    شود که به دلیل به کار بردن کدهای گوناگون             دیده می  )ٔه(ناهماهنگی دیگری در نوشتن       

. که بهتر است که یکی از این دو روش برای نوشتن پیشنهاد گـردد             . است» ٔ«و» ه «ی  و دیگری با دو نویسه    » ٔه« نویسه   .آید  می

  .خواناتر و زیباتر باشد و این مشکالت را در برندارد» ی گنجنشک النه«در » ی«رسد که به کار بردن  گرچه به نظر می

  

  ی جمع ی نشانه»ها «_٢_۴

  : کهی باغها، چاهها، کوهها، گرهها، مگر هنگامکتابها،  مانندچسبد، یاز خود م شی پٔههمواره به کلم)  جمعٔهنشان(ها «

  ها ها، باغ  درسها، کتاب:می صورِت مفرِد کلمه را مشخص کنمیخواه.١

 ،  ها  ها، خانه    ه ویم:آن حرف مّتصل باشد، ختم شود       قبل از  حرِف  که ی ملفوظ یها ایو  )  حرکت انیب (رملفوظی غ یکلمه به ها  .٢

  .]١٣٨٠،دستوِر خط[»ها  بهها، هی پها، هی فقها، هیسف

جـدا نوشـته     بیـشتر    »هـا «ن  های دبـستان ، راهنمـایی و دبیرسـتا          های دوره   در کتاب  .این سفارش فرهنگستان که مبهم است     

 ». را از دســت غــالم بــازکردهــا آهــناربــاب . کــرد  را بــه تــن مــیلباســهاتــم وقتــی در طویلــه کــار داشــت، ایــن « .شــود مــی

  .]١٣٨٣،رستگارفسایی[

  .]١٣٨۴، گیالنیسمیعی[»ای که در کار تحقیقی با آن سر و کار دارند  بیگانههای زبانبا «

  .]١٣٨۴ـ١١٠،خبرنامه[»اند  آن دوره را نوشتهیکتابهانگاران که غالب  روزنامه«

  

  گذاری فاصله_ ٣_۴

 ی نشود طبعًا سبب بـدخوان     تی که اگر رعا   است ی ضرور ی و خواه مرّکب، امر    طی کلمات، خواه بس   انی م یگذار فاصله«

  ]١٣٨٠،دستوِرخط[».شود ی مییو ابهام معنا

. شود؛ زیرا مفهوم فاصله بـه خـوبی روشـن اسـت             ای رعایت می   ای این امر تا اندازه      نه  خوشبختانه امروزه در نوشتار رایا    

» نویـسم «بـه   » مـی «خـواهیم کـه       مـی » نویـسم   می«ی ماننِد   یها  در واژه . دوش  تر می   یابی سخت   ریشهفاصله   رعایت کردن    بدوِن

 دیگـری ماننـد   هـایِ  در واژه. )مـی نویـسم  ( فاصله نیز نداشـته باشـد   ،با آن بهتر است    و در عین حال      )مینویسم(چسبیده نباشد 

هـای واژه    خـواهیم میـان بخـش       ها مـی    تر در بسیاری از واژه      یا به طوِر روشن   .  همین نیاز را داریم   .... و  » ها  خانه«, » مند  عالقه«

همانطور که متصل کردن    «. فاصله گذاشته نشود و در عین حال حروف پیوندپذیر یک بخش از واژه به بخش پس از آن نچسبد                  



چنان که در   . ی اتصال است    ی کوتاه میان دو حرف هم نشانه        فاصله) ی با   مانند حرف ب در کلمه    ( صال است ی ات   دو حرف نشانه  

  .]١٣٨۴،وحیدیان کامیار[»منزل روزنامه ، یادداشت ، هم: بینیم این کلمات می

شود  پیشنهاد می. ود داردنیز وج... ، »مند«همین مشکل در    .شود  ی مجازی گذاشته می     ها میان این دو واژه فاصله      در این حالت  

ایـن جـزوه    . ای در این زمینه آماده شود       ی جداگانه    جزوه  اینکه یابرای رایانه گذاشته شود     ی  های که در دستوِر خط فارسی بخش     

 سازی   نیز یکسان ای     این ترتیب در نوشتار رایانه     به. باشدهایی از این دست       ی قانون    دربردارنده )های درون دستوِر خط    یا بخش (

  .انجام خواهد شد

بـه  (تـر خواهـد شـد      ای نوشتار ساده    ، پردازش رایانه   نباشد ی معمولی  فاصلهی مرکب     های دروِن یک واژه     اگر میان واژه  

ی   یان ایـن دو واژه فاصـله      متوان     می ؛ پیوندپذیر باشد  های میانی    یکی از واژه   یایانپ حرِف اگر .)ویژه در پردازش ساختاری جمله    

کـه   هایی حالتدر  همچنین .ی مجازی گذاشته شده است   میان دو بخش یک فاصله    » مرد  گیله«نمونه در   برای   .گذاشت مجازی

بـه  .  گذاشته شودی مرکب های واژه  میان بخشی مجازی  فاصلهی مرکب باعث ابهام شود؛ های درون واژه  هم گذاشتن واژه  کناِر

 ) نویـسنده اسـت    نظـرِ  کـه مـوردِ    (های آن   میان واژه باید  یه کرد،   تجز گونهچند  ی مرکب را  به         یک واژه   بتوان اگرعبارت دیگر،   

 همچنین اگر برای نوشتن عددها نیز این قاعده         . قانوِن مشخصی نوشته شود     بهتر است،   نیز باره  در این  .ی مجازی گذاشت    فاصله

شـود؛ بـر      دهایی که داده مـی     با وجود پیشنها   . نوشته شود  »وسه  سی«،  »سی و سه   « برای نمونه به جایِ    . بهتر است  رعایت شود؛ 

ی   وظیفـه .  چیـزی را بـه زبـان تحمیـل کننـد            باعث دگرگونی دسـتوِر خـط شـوند و          نباید این باور هستم که متخصصان رایانه     

پـس اسـتاداِن ادبیـات و دسـتوِر زبـان فارسـی و       . های زبان است و نـه دگرگـونی در آن        رایانه برآورده کردن خواسته    متخصِص

  .نندک میگیری  باره تصمیم در اینفارسی شناسان  همچنین زبان

  

  های مرکب  واژه_ ۴_۴

هـایی   واژهحتی در این زمینه کـه  . های گوناگونی وجود دارد های مرکِب فارسی، دیدگاه  ی چگونگی نگارِش واژه     درباره

ی کوشـشی کـه       با همـه  ). کببه ویژه در فعل مر    (ها را مرکب بنامیم، نظراِت گوناگونی وجود دارد           را با هم در نظر بگیریم و آن       

  .شود های فراوانی دیده می ها و ناهماهنگی ز ابهامها انجام شده است؛ هنو برای یکسان سازی در نوشتن این واژه

  .» گرد آمدندچاپخانهدر همان « : ]١٣٨۴،شناس حق[ از ١٢۶ی  صفحه

  »فروشی س، کتابنوی کتابخوان،  نامه، کتاب شناسی، کتاب کتاب«ن اهم ١۵٨ و ١١۵های  در صفحه

  ». داشتدلپذیریجا هوای خوب و  آن«: ] ١٣٨۴،سنگری[ از ٨٧ی  صفحه

  » خود، سپاس گزاریمسوز دلاز پدر و مادِر «:  همان١١٩ی  صفحه

  » انتخاب کندلخواهها را به  اسم این بزغاله«: ]١٣٨٣حاجیان[ از ١٣٣ی  صفحه

. آشکار اسـت   ... ) ریاضی، جغرافی،  (های درسی   ها در دیگر کتاب     فاوتت. های درسی فارسی آورده شد     ها فقط از کتاب     این نمونه 

ی جهانی نیز     های فارسی شبکه    ها و مجالت بسیار بیشتر است؛ در صفحه         های غیر درسی بیشتر و در روزنامه        همچنین در کتاب  

ستان و شکل پیـشنهادی آن      های مرکب در فرهنگ     آماده کردن یک فهرست کامل از این واژه       . شود  که هیچ هماهنگی دیده نمی    

  .ای نخواهد بود ها سلیقه  در این صورت روش نوشتن آن.بسیار شایسته است

  

    ی در نوشتار فارسیحرکت گذار  _۵_۴

ـٌ آ هـستند  ـْهـا  ّـ   نـشانه نیـ ا. رود ی به کار مزی نگری دی الفبا ُنه نشانه خط    یها  افزون بر حرف   یدر خط فارس  « ـٍـ ـً ـُ ـِ . ـَ

 یهـا   نـشانه انیـ هـا از م  در نوشـتن واژه . شـود  ی به کار برده نم   ی حرکت گذار  ی در خط فارس   رایها کم است؛ ز      نشانه نیکاربرد ا 

ـً( نصب  نی تنو د،یگانه باال مد، تشد     نه ـّ ـٌ( رفع و جر نیتنو.  کاربرد دارند شتریب) آ  بـه  ی در فارسـ جیـ  رای عربیها تنها در واژه) ـٍ

حـق   [»آورد ی بـه وجـود مـ      ی نکـردن آنهـا ابهـام و بـدفهم         تیـ  که رعا  میبر ی به کار م   ییها را در جاها      نشانه گری و د  رود یکار م 

  ].١٣٧٧،شناس



که تنها  » ُرفت«و  » َرفت«مانند    اند،       به وجود آورده   ی در نگارش فارس   ی در ناهماهنگ  یگری د ی دشوار زیها ن    نشانه نیا  

ـُ است که بر سر    ـَ و  ـُ م شتری ُرفتگر را بیول. شته شده است گذا» ر«فرق آنها در   شهیـ  کـار ر نیـ  و اگذارند ی در نگارش بدون 

بنابراین با توجه به زبـان  . نداریم که باید به صورت استثا به رایانه داده شود  » َرفتگر«دانیم که     البته می . کند یتر م   را سخت  یابی

  .فارسی تعداد این استثناها بسیار زیاد خواهد بود

 از  ی بزرگـ  ی  و دامنـه   شیرایـ  توانمنـد نگـارش و و      یافزارهـا   و در دسترس بودن نـرم      ها  انهیه با گسترش را   خوشبختان  

تر گشته     ساده زیها ن    نشانه نی کاسته شده است و گذاشتن ا      ی کم ی دشوار نی از ا  کنند ی م یبانی نرم افزارها پشت   نی که ا  ها  سهینو

  .  شوندتیها رعا  نشانهنی ادی که کجا باگفت ی به درستتوان یگرچه هنوز نم. است

  

   ها هنگاِم پیوند  دگرگونی در واژه_ ۵

 از  ییهـا    نمونـه  ریدر ز . دهد ی رخ م  ی گوناگون یرهایی تغ زی ن  به واژه،   پسوند ای واژه    به شوندی پ ایها     واژه وندی پ در هنگامِ   

  . نشان داده شده استرهایی تغنیا

  »میگو«»م«+»وگ«  ؛»ام زنده«»م«+»زنده«   ؛»زندگان«»ان«+»زنده«

  »ها زنده«»ها«+»زنده«  ؛»ازماین«»آزما«+»ن«  ؛»فتدین«»افتاد«+»ن«

ــشه   ــام ریـ ــه در هنگـ ــصص رایانـ ــه متخـ ــابی کـ ــنیـ ــد ایـ ــرد   بایـ ــر بگیـ ــا را در نظـ ــشکل در واژه. هـ ــین مـ ــای  همـ هـ

  . توضیح داده شده است]١٣٨۴یوسفان،[آید که در  پیش می) stopwordسراسری،عمومی،(پربسامد

  

  های دیگر در فارسی های زبان واژه_ ۶
، ی، ترکـ  یسی، انگل یعربهای    های زبان   مانند واژه (های دیگر در زبان فارسی       های زبان   ای از واژه    ی گسترده   وجود دامنه 

. کنـد  ای را بـسیار سـخت مـی    یابی رایانه   ریشه) ی آورده شده به زبان فارس     ی گانهی ب یها  زبان گری د یها   واژه ای ی و فرانسو  یمغول

نزدیک هـستند، بنـابراین ایـن    ) ی مرکِب فارسی برای نمونه یک کلمه  (های زبان فارسی      ها به ساختارهای واژه     این واژه خی از   بر

 »تسیـ دئالیا« برای نمونه   .ی فارسی در نظر بگیرد      ها را ریشه یا مشتق یک واژه        یاب به نادرستی آن     احتمال وجود دارد که ریشه    

پنداشت و آن را بـا ایـن روش بـه دو بخـش              ) است(» ست« و   ) است یدئالیااو آدِم   (»یدئالیا «توان ترکیب    را می  »تایپیست«یا  

 پیـشنهاد   کنند ؛   توان به کسانی که با رایانه کار می          می .آید   مشکل پیش می   مشابه این ها نیز      برای بسیاری دیگر از واژه     .شکست

 است  htmlی وب که با قالب        رای نمونه در هنگام ساختن صفحه     ب. های دیگر را مشخص نمایند      های زبان   ای واژه   گونهه  داد که ب  

  توان از  می

<span lang="fa-en">تایپیست</span>  <span lang="fa-ar"> یالُتَعدُّوالُتْحص </span> 
   .های دیگر در زباِن فارسی به کار گرفته شود های زبان واژه برای مشخص نمودن  دیگرییا روش

  

  نامه لغت_ ٧
 در  ی فارسـ  ی نامـه    لغـت  کیـ  یهـا    واژه گـاه یپاولـی   . ی شایسته نیاز اسـت      نامه  یابی به یک لغت     نجام ریشه در هنگام ا  

 بـه   زیـ ن)  داده و برداشـت واژه     گـاه یتر ، شکـستن پا      روشن ای( در دسترس    ی نرم افزارها  ی  واژه گاهی پا یریبه کارگ  .دسترس نبود 

پـذیر    آن امکان  ی نهی هز به دلیلِ  زی نرم افزارها ن   نی ا ی  واژه گاهی پا دیخرکه در آن زمان،     . ودب یقانونری نادرست و غ   ،ی تجار لیدل

 ریـ گ  زمـان  اری آن ناممکن و بـس     دن رسان انی به پا  ی در دستور کار قرار گرفت ول      زی کوچک ن  ی نامه   لغت کی) پیتا(نوشتن   .نبود

  .شود یای از آن آورده م شی به کار گرفته شد که فشردهرو ]١٣٨٢یوسفان[  در پس.نمود یم

  

  گردآوری واژه_ ١_٧



 نی فراوان بهتـر یها پس از کوشش. شد ی می روزمره گردآوری فارسیها   از واژه  ی کامل  فهرستِ یا  گونهه   ب دیبانخست  

 نقـل  دیشـا . ( داده شد صی تشخ ی شبکه جهان  ی در دسترس رو   یرانی ا یها   روزمره، روزنامه  ی فارس یها   واژه ی گردآور یمنبع برا 

). ستیـ  نی درون آنها کار نادرست یها   واژه یری احتمااًل به کارگ   ی باشد ول  یرقانونیغ بدون آوردن نام منبع      یا  ه از روزنام  یا  نوشته

ها   صفحهنی ای، ُکد نوشتار ) نوشته GB کی به   كینزد( شد   ی روزنامه گردآور  ی  هزاران صفحه  httrack گانیافزار را   به کمك نرم  

CP1256) ای Windows1256 (کـه   ییهـا   چـون واژه  .  آنهـا درآورده شـد     یاوانها و فر     نوشته نی درون ا  یس فار یها  واژه. بود 

 نی هستند؛ بنابرای تخصصاری بسیها   واژه ایهستند  ) ی نگارش ای یپیاشکال تا ( نادرست   ادی دارند به احتمال ز    ی کم اری بس یفراوان

   . شدندختهی کم دور راری بسی با فراوانیها واژه

  

  ها ی فعل شناسایی ریشه_ ٢_٧

هـا شناسـایی      ی واژه   ی همـه    هـا رده    ی برخی قاعده    نامه تصمیم گرفته شد که برپایه       ه خاطر در دسترس نبودن لغت     ب

 ی  نمونه به کارگرفتن گـزاره     یبرا. ستی ن ریپذ  امکان یسادگه  ب... ) فعل ، اسم ،     ( واژه   کی ی  رده یی شناسا یدر زبان فارس  . شود

هـا و     از اسـم   یاری بـس  رایـ ز.  کند ییها را شناسا    فعل تواند ی نم ی رو چیبه ه , » .ردیپذ ی م اسه است که شن   یا  فعل کلمه  «ی ساده

به کار » عبارت هستند «یبه جا» عبارتند« و »میخوب هست «ی به جا»میخوب« نمونه اغلب یبرا. رندیگ ی شناسه مزیها ن صفت

سـاخته  ... هـا ،   هـا و صـفت    از اسمیاریها بس  هستند که به کمک آنی بزرگ اری بس ی  رده یها در زبان فارس    فعل. شود یگرفته م 

  .  نمودیابی شهی را ری فارسیها  از واژهیاری بستوان ی رده ، منی ایی با شناسانیبنابرا. شوند یم

 به ُبـن مـضارع      ی که از ُبن ماض    یریی و از جهت تغ    ماند ی م ی باق یاز مصدر ، ُبن ماض    » ن  َ–«  ساده پس از حذف      یها  در فعل  «

 ». دهد یگانه نشان م     هشت یها ها را در گروه     فعل یرهایی تغ ریشکل ز .  داد ی در هشت گروه جا    توان ی ، آنها را م    ردیگ یانجام م 

 ]١٣٨٠،نوریا[
انی یحروف پا  گروههای  شماره

  پسوند+ماضی بن

  مثال  بن مضارع  ماضی انی بنیحروف پا

  دی _ دنی  ۱
 

» دی_«پس از حذف 

  .مانده بن مضارع است  یباق

+ دی_+نال

  نَ_

 دنینال
  دینال/نال

» د«پس از حذف  د دن  ٢

  .مانده ُبن مضارع است  یباق

  خوردن  نَ_+د+خور

  خورد/خور

» و«، » و«پس از حذف   ود_  ودن ٣

  .شود ل مییتبد» ا«به 

  آزمودن  نَ_+د+آزمو

  آزمود/آزما

» اد«پس از حذف   اد_  ادن  ۴

  .مانده بن مضارع است یباق

  افتادن  نَ_+اد+افت

  افتاد/افت

ل یتبد» خ«حذف و » ت«  خت_  ختن ۵

  .شود  یم» ز«به 

  ساختن  نَ_+ت+ساخ

  ساخت/ساز

» ست«پس از حذف   ست_  ستن ۶

  .مانده بن مضارع است  یباق

  آراستن  نَ_+ست+آرا

  آراست/آرا

، » ت«پس از حذف   شت_  شتن ۷

» ر«ل به یتبد» ش«

  .شود  یم

  کاشتن  نَ_+ت+کاش

  کاشت/کار

» ف«، » ت«پس از حذف   فت_  فتن ٨

  .شود  یم» ب«ل به یتبد

  تافتن  نَ_+ت+تاف

  تافت/تاب

  ی فارسیـ هشت گروه فعلها١شکل

  

هـا    فعلنی ای  گذشتهریُبن گذشته و غ. کنند ی نم یروی هشت گروه پ   نی ا یها   از قاعده  ی فارس یها  از فعل  یتعداد کم 

 یهـا   فعـل  بیـشترِ  ی  گذشته ریُبن گذشته و غ   .  شد ها به کار گرفته      بزرگ واژه  ی هی گردا ی روش بر رو   نیا .جداگانه نوشته شدند  

  . شدندیی شناسایخوبه  بی فارسی ساده



  

  یابی شهیرروِش _ ٨
همچنـین روشـی پیـشنهاد شـده  و          . شـود   پرداخته می ها    های آن   و دشواری یابی    های موجود ریشه   جا به روش   در این 

سازد و در صورت درست بـودن          معنا که مشتق فعل را می      کند به این     این روش به صورت وارون کار می       .پیاده سازی شده است   

  . ُبن فعل خواهد بودمشتقآن ی  آن مشتق ، از آن پس ریشه

  

  های آماری یابی به کمک روش ریشه_ ١_٨ 

 نیهر چه ا  . شود ی م ی گوناگون گردآور  یها ها با ساخت     بزرگ از واژه   ی هی گردا کی) ها  دسته از روش   ای (ش رو نی ا در

روش بـا    . شـود  ی به کار گرفته مـ     ی آمار لی روش تحل  نیدر ا . کنند ی بهتر کار م   ها ابی شهی ر نیتر باشد ا   تر و کامل    بزرگ هیگردا

 روش  نیا.  آورده شده است   [Manning,1999]  روش در  نیا. گردند ی م یی شناسا د،ان  ها تکرار شده    که در واژه   یی وندها یآمار

 وند اشـتقاق  ی های هند و اروپایی، اغلب بر پایه در بیشتِر زبان . باشد ی روش م  نی ا برتری نیتر  بزرگ نی ندارد و ا   یبه زبان بستگ  

 هند و   ی  دسته یها  زبان گرانی بدهد ؛ گسترش آن به د      یا  ستهی پاسخ شا  یسی زبان انگل  ی روش بتواند برا   نیاگر ا  .شود  انجام می 

   : روبروست بزرگمشکلسه با  وش رنیا.  ساده خواهد بودییاروپا

 درسـت  زیـ  درون آن نیهـا   کامـل باشـد و واژه  دیـ  باهی گردانی ا. استازیها ن  بزرگ از واژهی هی گرداکی روش به نیدر ا ـ   الف

 یگـردآور . کنـد  ی و آن را گمـراه مـ       گـذارد  ی بـد مـ    اری اثر بس  ابی شهی ر نی ا یی بر کارآ  هی نادرست در گردا   یها  وجود واژه . باشند

  .داینم ی ناممکن مز،ی نیرسِت فارس صد ددر صد یها  از واژهی بزرگی هیگردا

  .ستی نریگ  آنها چشمیی هستند و کارآشیها در حال آزما  روشنی ـ هنوز اب

هـا    روشنیـ  ای هیـ  نوشته شده بـر پا یها  برنامهی و حافظه بزرگ دارند و اجراادی با سرعت زیها انهی به راازیها ن  روشنی ـ ا ج

 کیـ  ی بـرا  دی و شا  شوند یها با هم مواز     از آن  ی تعداد دی در دسترس با   یها  انهی با را  ها  روش نی ا ی اجرا یبرا.  زمانبر است  اریبس

  .برد ی آنها پیازهای به نتوان یها بهتر م  روشنی ای سازادهیگرچه در پ. شود رفتهبار اجرا ، چند روز زمان گ

  

   یا شبیه به آنporter  به کمک روشیابی شهیر_ ٢_٨

 نیـ ا.  است یسی در زبان انگل   یابی شهی ر یها  روش نیتر یمیقددر عیِن حال یکی از      و    توانمند روِش کی porterروش  

 درون یهـا   واژهیپس از آن وندها. ها و هجاها بنا نهاده شده است ها به کمک واج     واژه یبند   و دسته  یشناس   زبان ی هیروش بر پا  

   . شده استح دادهتوضی [porter,1980] روش در نیا. شوند ی به طور خودکار برداشته مهیگردا

ـ  ی نمونه مـ   ی برا . همین روش دانست   ی کارِ   را در ادامه  های زبان      به کمک قاعده   یابی شهیرهای    توان روش   به طور کلی می     میدان

 بـه دسـتور زبـان در        ی بـا نگـاه    نی ؛ بنـابرا   باشـد  یم» گو« آن   گذشتهِ  ری غ شهی فعل است و ر    کی ی   گذشته ی شهیر» گفت«که  

  .باشد یم» گفت «ری زیها  واژهی ه همشهی که رمیابی یم

  ... و » گفتار« ، »ندهیگو« ، »دیگو یم«، » ام گفته«، » نگفتم« ، »گفتم یم« ، »گفتم«

 دیـ پـس با . یـابی کـرد   را نیـز همـین گونـه ریـشه    ... و » میگفت«، » میگفتم«در ضمن به خاطر رعایت نشدن دستور خط باید   

 یهـا   فعل یابی شهی ر یبرا .شود ی ساز ادهی پ یسینو  دستور زبان به کمک برنامه    هاِی    ه بسیاری نوشته شود و این قاعد       یها  قاعده

 بیـ  کـه هنگـام ترک  ی گونـاگون یهـا   حالـت دی،  بایسینو هنگام برنامه. دوش دهی برگزستهی شایسینو   زبان برنامه  کی دی با یفارس

 از دسـتور    ییهـا    قاعـده  ی بـر رو   یادی ز اریو بس  دهیچی پ یها شیرای و نیهمچن. شود ، پوشش داده     دیآ ی م شی پ ی فارس یها  واژه

هـا    از بخـش   یاری بـس  یاپیـ  ، پ  یسیـ نو   در هنگام برنامه   گری به عبارت د   .شود انجام   دی که به کار گرفته شده بود ، با        یزبان فارس 

ر گرفتـه    در نظـ   افـزار  نرم   ی ساز ادهی و پ  ی طراح ی برا ی روند خط  کی که   رد امکان وجود ندا   نی ا ی رو چیبه ه . دوش یدگرگون م 

 اسـتاندارد   دیـ  زبان با  نیا. است ازی و توانمند ن   ری ساده و انعطاف پذ    اری بس یسینو   زبان برنامه  کی ها ی دشوار نیبا توجه به ا   . شود

 دقت کنیـد کـه   .باشد ساده اری بسزی نیکد یونی یها  کار با رشتهدی زبان بانیدر ا. کند یبانی پشتی و سادگی را به خوب  کد یونی



نویـسی   برنامـه  ی آن  و سپس بر پایهشودنیز طراحی ) Deterministic Finite Automata(ی متناهی یرندهاگر ماشین پذ

وند و هـایی در نظـر گرفتـه نـش     قاعدهی متناهی   که در هنگام طراحی ماشین پذیرندهرد؛ همواره این امکان وجود دا گیردانجام  

 ماشین پذیرنده افزوده شوند که به این ترتیب بایـد دوبـاره کـد برنامـه                 هایی باید به    نویسی چنین قاعده    پس از پایان کار برنامه    

  .دوش آن بسیار هزینه بر می  و گسترِشیاب ی ریشه نگهداری از برنامهبه این ترتیب روند  .تغییر یابد

  

  دی جدیسینو زبان برنامه شبه_ ٣_٨

 ی که برا  اند  دهی رس جهی نت نی به ا  یا  انهیرگ را  بز یها  در دسترس، شرکت   یسینو   برنامه یها  زبان ی امروزه با وجود همه   

 یسیـ نو  زبـان برنامـه  كیـ  گرچه سـاختِ .  کنندی آن کار طراحی براژهی زبان و كی خود   ی  و گسترده  ژهی و اری بس ی از کارها  یبرخ

ـ ی تخصصیها شیرای به وازی که ن ژهی و اری بس یکارها ی برا ی ول ردیگ ی م یادی ز یروی زمان و ن   دیجد هـا    در آنهنـد ی در آی فراوان

  .شود ی جبران میخوبه  ب)نگهداری و گسترش سیستم (ها شیرای گزاف در هنگام به کار بستن وی نهی هزنیهست؛ ا

 یشناسـان بـرا    و زبـان سانیـ  که دستور نو ی به قالب  اریزبان بس    شبه نیا.  شد ی طراح دی جد یسینو  شبه زبان برنامه   کی نیبنابرا

   زبـان  چی اسـت کـه بـدون دانـستن هـ          یا  گونـه ه  زبان ب    شبه نی ا یسادگ.  است كی نزد رندب ی به کار م   ینوشتن دستور زبان فارس   

 متخصـصان زبـان     انیـ  م ی بوده که شکاف کنـون     نی کار ا  نی ا ی زهیانگ. زبان را به کار گرفت       شبه نی ا توان ی م گری د یسینو  برنامه

 یا  انـه ی را ی فـراوان کارهـا    یهـا  یدگیـ چیبـر پ   شدن   رهی چ ی که برا  دینما ی م نی چن نیا.  کاسته شود  انهی و متخصصان را   یفارس

هـا و     و عالمـت   یسینو  زبان برنامه    شبه نی ا نحِو.  دو رشته است   نی متخصصان ا  انی م شتری ب ی به همکار  ازی ن ی زبان فارس  ی درباره

  بـه طـور کامـل ایـن        ]١٣٨٢یوسـفان، [ در   .اسـت  ]١٣٨١،انیمیرح[ نگارش   ی وهی ش ی هی در آن ، بر پا     شده  فی تعر یعملگرها

های سراسری به کـار گرفتـه          و در شناسایی واژه    ه است  اندکی تغییر یافت   ]١٣٨۴یوسفان،[در  .  شده است   داده توضیحزبان    شبه

و زبـان     ی این شـبه      به خاطر سادگی بیش از اندازه      .جا فقط چند خط نوشته شده به این شبه زبان آورده شده است              در این  .شد

  .آن را یاد گرفت) syntax(توان نحو  به سادگی می ،نزدیکی آن به روش نوشتن دستوِر زبان

  .  ∅/ها_نشانه/ » ست«/ شناسه گذشته + »کجا«

  .»شان«/ » تان«/ » مان«/ » ش«/ » ت«/ » م«= یمفعول_متصل_ریضم

  */توان اینجا توضیح نوشت  های برنامه نویسی، می همانند بسیاری از زبان /* .»ند« / »دی« / »می«= جمع _نشانه

  . ∅/» که« + »ی«/ » ست« / »ستی«= جمع_ان_تهوابس

  .∅/جمع_ان_وابسته / یمفعول_متصل_ریضم/ جمع _شناسه+ » ان«= جمع_ان_نشانه

  

  های فارسی به کمک شبه زبان ساخت مشتقات فعل_ ۴_٨

  .دشو ی روش پرداخته منیدر ادامه به ا.  وارون به کار گرفته شدی ، روشیابی شهی ری روش سر راست برایبه جا

 به شبه زبـان افـزوده       متغیِر دیگر دو  ها    ی آن   ی گذشته و غیِر گذشته       داشتن ریشه  اهای شناخته شده و ب     به کمک فهرست فعل   

  :شد

 برنامـه   ی در هنگام اجرا   گریبه عبارت د  .  شده است  یی شناسا یها  فعل ی  گذشته یها  ُبن ی که نشان دهنده  » گذشته_ُبن «-الف

  .شود ی شده گذاشته میی شناسایها  فعلی  همهی  گذشتهیها ُبن , یرمتغ نی ایبه شبه زبان ، به جا

  . شده استیی شناسایها  فعلی  گذشتهری غیها  فهرست ُبنی که نشان دهنده» گذشته_ریغ_ُبن «-ب

.  سـاخته شـدند   ی فارسـ  یهـا   فعل ی  همه ات مشتق ،ی دستور زبان فارس   یها   قاعده یریزبان و با به کارگ     شبهبه کمِک     

 ی که بـرا یی نمونه دو دستور از دستورها     یبرا.  شد ی ساخته شده ، نگهدار     مشتقِ یها   فعل و واژه   ی شهی ر اِنینگاشت م همزمان  

  . آورده شده استری زدر نوشته شده است ، اتساخت مشتق

  . ∅/»ا«/یمفعول_متصل_ریضم/گذشته _شناسه/ها _نشانه/ستکهی_نشانه/جمع_ان_نشانه+ » گار«+ گذشته _ُبن

  . دارند ی مفهوم اسمی و برخسازد ی می و فاعلاقتی صفت ل/*



  */ ، کردگار ، پروردگار ، رستگار ، ماندگار دگاریآفر    

  . ∅/گذشته_شناسه/ »ا«/نیتر_نشانه/تر_نشانه/ها_نشانه/جمع_ان_نشانه/ستکهی_نشانه+ » گار«+ گذشته _ریغ_ُبن

  */زگار  آموزگار ، سازگار ، آمر/*

  

  اه آزمون درستی واژه_ ۵_٨

 سـاخته شـده ،      یهـا    از واژه  یاری بـس  جا نی در ا  یول.  شد یی شناسا ی فارس یها  فعل ات مشتق ی  فهرست همه  جا نیتا ا 

وجود نـدارد  » گفتگار« که   یوجود دارد ، در حال    ) »گار«+ گذشته  _ُبن(» پروردگار «ی نمونه در زبان فارس    یبرا. نادرست هستند 

 ِی درسـت  ی جهانی،   ی گردآوری شده از شبکه    ها  به کمک  واژه    . فراوان دارند  یهاان استث ی زبان فارس  یها  قانون گری عبارت د  هو ب 

 ختـه یها وجـود نداشـتند ، دور ر    بزرگ از واژهی هی گردا نی که درون ا   یا   ساخته شده  اتمشتق.  ساخته شده آزموده شد    یها  واژه

 نیـ  ا یپـس از مرتـب سـاز      . فعل آمـاده شـد     ی شهیها به ر    و نگاشت آن   ی فارس یها  فعل ات مشتق فهرسِتبه این ترتیب     .شدند

  .شود ی زمان ممکن انجام منی در کمتریابی شهیفهرست ، روند ر

  

  ها ی آن  به همراه ریشههای فارسی فهرست مشتقاِت فعل_ ۶_٨

 یابیـ  شهیـ  بـه ر ازی که نیستمی از سی ، جدایابی شهی کمک به ری فهرست ساخته شده برا شود ی م دهیهمانگونه که د    

یا در   ( در آرایه  یی دودو ی جستجو کی ، تنها    یانی پا ستمی واژه در س   کی ی برا یابی شهی به ر  ازیسپس در هنگام ن   . اده شد دارد، آم 

 واژه برگردانـده  ی شهیـ  آن واژه ، ری شهیـ  بـه ر نگاشـت به کمـک  , ها  در صورت وجود آن واژه در مشتق. شود ی انجام م )پرونده

  .شود ی نشود ، خود واژه برگردانده مافتی  که آن واژه در فهرستی و در صورتشود یم
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