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تثذیل هتي فارضی تَ زًجیرٍ ّاجی تا اضتفادٍ از تحلیلگر صرفی
ّحیذ هْاخی ،1هحشم اعالهی،2

1هشکض صتاىُا ّ صتاىؽٌاعی ،داًؾگاٍ فٌعتی ؽشیف mavaij@alum.sharif.edu
 2داًؾگاٍ صًداى melsami@znu.ac.ir

چکیذٍ
در هقالَ حاضر هیکْغین رّغی خْدکار ترای تثذیل هتْى فارضی تَ زًجیرٍ ّاجی ارائَ دُین .خط فارضی تَ دلیل دغْاریُای پردازغی کَ دارد
ّرّدی هٌاضثی ترای ترًاهَُای پردازظ هتي تَ حطاب ًویآیذ .از ّیژگیُای خط فارضی هیتْاى تَ عذم ًوایع ّاکهَُای کْتهاٍ ّ تهَ دًثهان آى
هْضْع ُنًْیطَگی ،هطألَ کطرٍ اضافَ ،فاصلَ تیيِ اجسای کلوَ ّاحذ ،فقذاى فاصلَ تیي کلوَُای هطتقل ،هْضْعِ جذاًْیطی ّ پیْضتًَْیطهی
ّ غیرٍ اغارٍ کرد .ترخْرداری خط فارضی از ّیژگیُای کَ ترغوردین هْجة هیغْد قثل از اًجام ُرگًَْ پردازغی ،هتهْى فارضهی را تهَ زًجیهرٍ
ّاجی تثذیل کٌین .خرّجی ترًاهَ تثذیل هتي تَ زًجیرٍ ّاجی کارتردُای هتعذدی هٌجولَ در تثذیل خْدکهار ههتي تهَ گفتهارّ ،ا ًْیطهی صهحی
هتْى ،آهْزظ زتاى فارضی تَ غیرفارضیزتاًاى ،فرٌُگ ًْیطی ّ غیرٍ دارد .در ایي هقالَ تا اضتفادٍ از تحلیلگهر صهرفی پهارش-ههْر کهَ تْضهط
ًگارًذگاى طراحی ّ پیادٍضازی غذٍ اضت ،هتي ّرّدی از لحاظ صرفی تحلیل غذٍ ّ ّ اجسای صرفی آى از قثیل پیػًْذُا ،پطًْذُا ،اغهتقاق ّ
ترکیة تذضت آهذٍ ّ ضپص تا اضتفادٍ از ّاژگاى زایای زتاى فارضی ،صْرت ّاجی آًِا تا ُن ترکیة غذٍ ّ در ًِایت صْرت ّاجهی ههتي ّرّدی
تَدضت هیآیذ.

کلوات کلیذی
هتي فارضی ،زًجیرٍ ّاجی ،تحلیلگر صرفی ،تیذیل هتي تَ گفتار

هختلف اعن اص تشخوَ هاؽیٌی ،تثذیل هتي تَ گفتاس ّ غیشٍ اص

 -5هقذهَ

ًْعی تحلیلگش فشفی اعتفادٍ هیؽْد؛ اگش چَ دس اغلة هْالع

یک عاهاًَ تثذیل هتي تَ گفتاس اص دّ لغوت تثذیل هتي تَ
صًدیشٍ ّاجُای تؾکیلدٌُذٍ آى ّ ًیض لغوت تثذیل صًدیشٍ
ّاجُا تَ گفتاس تؾکیل هیگشدد .دس ایي همالَ سّی لغوت اّل

پژُّؼ دس اداهَ تٌِا تَ هْاسدی اؽاسٍ هیکٌین کَ دس تحلیل

یعٌی تثذیل هتي تَ صًدیشٍ ّاخی توشکض داسین .سّػُای
هتعذدی تشای تثذیل هتي تَ صًدیشٍ ّاخی هْسد اعتفادٍ لشاس

گشفتَ اعت .دس ] [1اص لْاعذ تثذیل ًْیغَ تَ فْست ّاخی
اعتفادٍ ؽذٍ ّ اعتثٌائات ًیض اص یک فشٌُگ اعتخشاج هیؽْد.

اعتفادٍ اص یک دسخت تقوین چٌذعطحی کَ ُش ًْیغَ سا ًغثت
تَ حشّف هداّس آى تَ فْست یک دسخت ًوایؼ هیدُذ دس

] [2هْسد هطالعَ لشاس گشفتَ اعت .اعتفادٍ اص سّػُای صتاى

طثیعی ًیض هْسد تشسعی لشاس گشفتَ اعت .دس ایي سّػُ ،ش تکْاژ
تَ ُوشاٍ اطالعات هشتْط تَ فْستُای فشفی هختلف آى

هاًٌذ فْست خوع ،گزؽتَ ،حال ّ ،غیشٍ ّ کلیَ اطالعات
فشفی هشتْطَ دس یک دادگاى رخیشٍ هیگشدد .دس ایي حالت ًیض
اگش کلوَ دس فِشعت تکْاژُا هْخْد ًثْد اص لْاعذ ًْیغَ تَ

فْست ّاخی یا فشٌُگ اعتثٌاُا اعتفادٍ هیؽْد ].[3

دس تواهی تحمیمات هشتْط تَ پشداصػُای خْدکاس صتاًی دس

صتاى فاسعی ،تَ خقْؿ دس پشداصػ هتي فاسعی تشای همافذ

تحلیلگشُای فشفی دس تحمیمات پیؾیي هحذّدُ ،ذفهحْس ّ
فالذ پؾتْاًَ خاهع صتاىؽٌاختی اعت .تَ عٌْاى هشّس پیؾیٌَ
عاخت دسًّی کلوَ فاسعی ًگاٍ عاختهٌذ داؽتَاًذ ّ تا یک

سّیکشد صتاىؽٌاختی -هٌِذعی تَ تحلیل فشفی کلوَ فاسعی

پشداختَاًذ .دس ایي خقْؿ اتتذا هیتْاى تَ هطالعات دلیمی دس

پشّژٍ ؽیشاص ] [4دس طشاحی عاهاًَ تشخوَ هاؽیٌی فاسعی-
اًگلیغی اؽاسٍ کشد کَ دس هیاًَ ساٍ هتْلف ؽذ .دّهیي هْسد اص

طشاحی تحلیل خْدکاس فاسعی هشتْط تَ تحلیلگش تقشیفی صتاى
فاسعی اعت کَ دس عاهاًَ تثذیل هتي تَ گفتاس فاسعی "گْیا" تَ
کاس گشفتَ ؽذ ] [5کَ تٌِا تَ تحلیل تقشیفی کلوَ هحذّد

هیؽذ .آهادٍعاصی هتي هعیاس تشای صتاى فاسعی  1تا عٌْاى

اختقاسی  STeP1عاهاًَ دیگشی اعت کَ لادس اعت کلوات
فاسعی سا اص ًظش فشفی تدضیَ ّ تحلیل کٌذ ] STeP1 .[6تا

اعتفادٍ اص ّاژگاى صایای صتاى فاسعی ] ّ [7لْاعذ فشفی کَ
طشاحاى آى دس ًظش گشفتَاًذ کاس هیکٌذ.

دس ایي همالَ سّؽی خذیذ ترشای تثرذیل خْدکراس هرتي فاسعری ترَ
صًدیشٍ فاسعی اسائَ هیؽْد .دس ایي سّػ تا اعرتفادٍ اص تحلیلگرش
فرررشفی کرررَ طشاحررری کرررشدٍاین عثررراست ّسّدی سا ترررَ اخرررضای
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تؾکیلدٌُذٍ آى تمطیرع هریکٌین ّ عرسظ ُرش لطعرَ سا ترَ عٌرْاى

آخشیي ّیشایؼ ّاژگاى صایای صتاى فاسعی ] [7کَ حرذّد 45:::

تؾررکیلدٌُذٍ خررْد اص لثیررل پغررًْذُا ّ پیؾررًْذُای تقررشیفی ّ

اختیاس داسد ،تا دلت تاالی  %95هیتْاًذ عاخت دسًّی کلورات

فْست ّاخی اخضا تا ُن تشکیة ؽذٍ ّ صًدیشٍ ّاخی کل هتي ترَ

اطالعات فشفی کَ دس اختیاس داسد کلوات خاسج اص ّاژگاى سا ًیض

ّسّدی ترررَ تحلیلگرررش فرررشفی هررریدُین ترررا ترررَ اخرررضای فرررشفی

ّاژٍ دس آى لشاس داسد ّ دس چاسچْب لْاعذ فرشفی فاسعری کرَ دس

اؽتمالی ،پایَُای تشکیة ّ اؽتماق ّ غیشٍ تدضیَ ؽرْد ّ عرسظ

فاسعرری سا تحلیررل کٌررذً .یررض هیتْاًررذ تررا اعررتفادٍ اص اهکاًررات ّ

دعت هیآیذ.

اص حیث تقشیف ّ ّاژٍعاصی تدضیَ ّ تحلیل کٌذ.

 -2تحلیلگر صرفی
دس ایررري تحمیرررك پرررظ اص فرررْستتٌذی عررراخت دسًّررری کلورررَ،
عرراهاًَای سا طشاحرری کررشدٍاین کررَ لررادس اعررت تررَ طررْس خْدکرراس
عاخت دسًّی کلوات فاسعی سا تحلیل ّ اخضای عراصًذٍ کلورَ سا
هؾخـ کٌذ .دس طشاحی پاسط هْسف ،عاخت تقشیفی کلوَ دس

صتاى فاسعی ] [8تَ فْست عاختوٌذ دس ًظش گشفتَ ؽرذٍ اعرت ّ
خایگرراٍ طثمررات هختلررف ًّررذُای تقررشیفی دس عرراختواى اًررْا

کلوات هؾخـ ؽذٍ اعرت .پراسط هرْسف دس تحلیرل تقرشیفی

کلوررَ اتتررذا عررتان سا ؽٌاعررای هیکٌررذ ّ هتٌاعررة تررا عرراخت
تقررشیفی پیؼتیٌرری ؽررذٍ تررشای آى ًررْ عررتان تررَ دًثررال اًررْا

ًّررذُای تقررشیفی دس خایگرراٍُررای خرراؿ ،تررا دس ًظررش گررشفتي

فْستُای هختلف ًْؽتاسی ُشکذام اص طثمات ،هیگشدد .یافتي

ًّذی هثالً دس خایگاٍ دّم پظ اص عتان اعوی ًؾاى هیدُرذ کرَ
خایگاٍ اّل خالی هاًذٍ اعت.
اگش عتان پیچیذٍ تاؽذ ،پاسط هْسف تا اعوال لْاعذ ّاژٍعاصی
صتاى فاسعی ،عتان هْسد ًظش سا اص حیث هؾرتك یرا هشکرة ترْدى

تدضیَ ّ تحلیل ّ اخضای عاصًذٍ آى سا ترا رکرش همْلرَ دعرتْسی ّ
ًمؼ آًِا هؾخـ هیکٌذ .تَ دلیل هعتثش ًثْدى فافرلَ ترَ عٌرْاى
هشص کلوَ دس هترْى فاسعری ،پراسط هرْسف دس تدضیرَ عرتانُای

 -9تثذیل هتي تَ زًجیرٍ ّاجی
دس تشًاهرررَ تحلیلگرررش فرررشفی پررراسط-هرررْسف گضیٌرررَای ترررَ ًرررام
ّ Phonologyخررْد داسد کررَ اص طشیررك آى هررتي فاسعرری تررَ عٌررْاى
ّسّدی تشًاهَ دادٍ ؽذٍ ّ ًتیدَ تَ فرْست صًدیرشٍ ّاخری ًؾراى

دادٍ هیؽْد .تشای عالئن ّاخی صتاى فاسعی اص عالئرن هْخرْد دس
] [9اعتفادٍ کشدٍاین .هثالً ّاجُای  ž ّ č ، ĵ ،â ،š ،ʔترَ تشتیرة
ًوایرررراًگش ًْیغررررَُای /

هیتاؽٌذ.

ُوررررضٍ/ ،/ػ/ ،/آ/ ،/ج/ ،/چ/ ّ /ژ/

خشّخی تشًاهَ تشای خولَ "آى یکی ًحْی تَ کؾتی دسًؾغت" دس
ؽکل ( )1آهذٍ اعتُ .واًطْس کَ هؾاُذٍ هیگرشدد ،دّ فرْست
ّاخی تشای ایي عثراست ًؾراى دادٍ ؽرذٍ اعرت کرَ دس یکری کلورَ

"کؾرتی" ترَ فرْست  ّ / kašti /دس دیگرشی ترَ فرْست / kešti /

ّاجًْیغی ؽذٍ اعت.

ʔân yeki nahvi beh kašti dar nešast
ʔân yeki nahvi beh kešti dar nešast
غکل ( :)5زًجیرٍ ّاجی عثارت "آى یکی ًحْی تَ کػتی درًػطت"

دس ؽکل ( ،)2صًدیشٍ ّاخی عثاست "هشدم حضْس داسًذ" آهذٍ

پیچیذٍ ،تشکیةُای ترالمٍْ سا ًیرض ترَ عٌرْاى گضیٌرَُای تعرذی دس

اعت .دس ایي حالت ُن دّ ًْ ّاجًْیغی تشای کلوَ "هشدم"

تررَ عٌررْاى کلو رَ هؾررتك ؽٌاعررای هیؽررْد ّ یررا دس تشکیررة گفتررَ

ًْ /mardom/ؽتَ ؽذٍ ّ دیگشی ًتیدَ تحلیل فشفی تَ فْست

) "(Advیعٌی اعن  +لیذ تاؽذ کَ ایي دّ کلوَ ت فافلَ دس کٌراس

اص آًدا کَ تحلیل ًحْی سّی عثاست ّسّدی اًدام ًویؽْد ،ایي

اختیاس ها هیگزاسد .هثالً عتان پیچیذٍ "کاسگش" دس تخؼ اؽتماق
هیؽْد کرَ دس فاسعری هوکري اعرت آى تشکیرة "کراس ) + (N1گرش

ُن آهذٍاًذ.

پرراسط هررْسف ،تحلیررلگش فررشفی صترراى فاسعرری ،کررَ تررا صترراى
تشًاهًَْیغی خاّا )ًْ (Javaؽتَ ؽذٍ اعت ترش یرک هثٌرای کراهالً

آهذٍ اعت :اّلی داسای همْلَ دعتْسی اعن اعت کَ تَ فْست
فعل "هشدى" دس حالت اّل ؽخـ هفشد اعت یعٌی .mord+am

صًدیشٍ ّاخی ًیض اص لحاظ تشًاهَ هعتثش اعتّ .لی تا افضّدى

اطالعات ًحْی تَ تشًاهَ هیتْاى دلت آى سا تاالتش تشد.

علوی صتاًی اعتْاس اعت ّ دس چاسچْب عراختواى فرشفی کلورَ

فاسعری ترَ تدضیررَ ّ تحلیرل ّ تعیرریي ًمرؼ ُررش کرذام اص اخررضا دس

دسّى کلوَ هیپشداصد .پظ اص فْستتٌذی دلیرك اطالعرات ًظرام
تقشیف ّ ّاژٍعاصی دس صتاى فاسعی ععی کشدین دس هشحلَ اخرشا

ّ طشاحی عاهاًَ پراسط هرْسف توراهی آى اطالعرات سا ترَ ؽرکل
دلیك تَ کاس تگیشین .دس حال حاضرش پراسط هرْسف ترا اعرتفادٍ اص

mardom hozur dârand
mordam hozur dârand
غکل ( :)2زًجیرٍ ّاجی عثارت "مردم حضور دارند"
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هغألَ تعذی ،هغألَ کغشٍ اضافَ اعت کَ تایذ توِیذی تشای آى

اًذیؾیذٍ ؽْد .چْى کغشٍ اضافَ دس هتي فاسعی ًوایؼ دادٍ

ًویؽْدّ ،لی دس صًدیشٍ ّاخی حضْس داسد؛ الصم اعت
اطالعات ًحْی تَ تشًاهَ تثذیل هتي تَ صًدیشٍ ّاخی اضافَ ؽْد

تا دلت تشًاهَ افضایؼ یاتذ .تشای هثال دس ؽکل ( )3خشّخی
تشًاهَ تَ اصای عثاست "کتاب هي کْ؟" آّسدٍ ؽذٍ کَ دس آى کغشٍ

اضافَ سا ًویتیٌین.

اعالهی ،هحشم ،هغعْد ؽشیفی آتؾگاٍ ،صُشا احوذیًیا ،علی
تِشاهی ساد ّ طاُشٍ صًذی" ،تثذیل رایاًَای هتي تَ گفتار فارضی
(گْیا)" ،هدوْعَ هماالت اّلیي كاسگاٍ پژُّؾی صتاى فاسعی
ّ سایاًَ داًؾگاٍ تِشاى ،ایشاى .1383
ؽوظفشد ،هِشًْػ :STeP1" ،تِیَ هتي هعیار ترای زتاى
فارضی" .آصهایؾگاٍ پشداصػ صتاى طثیعی ،داًؾگاٍ ؽِیذ تِؾتی،
ایشاى.1388 ،
اعالهی ،هحشم ،هغعْد ؽشیفی آتؾگاٍ ،فذیمَ علیضادٍ لودیشی
ّ طاُشٍ صًذیّ" ،اژگاى زایای زتاى فارضی" ،هدوْعَ هماالت
اّلیي کاسگاٍ پژُّؾی صتاى فاسعی ّ سایاًَ ،داًؾگاٍ تِشاى،
تِشاى.1383 ،

ketâb man ku

اعالهی ،هحشم ّ فذیمَ علیضادٍ" ،ضاخت تصریفی کلوَ در

غکل ( :)9زًجیرٍ ّاجی عثارت "کتاب هي کْ؟"

زتاى فارضی" ،صتاى ّ ادب فاسعیً ،ؾشیَ داًؾکذٍ ادتیات ّ
علْم اًغاًی داًؾگاٍ تثشیض ،عال  ،52ؽواسٍ هغلغل ،211
تثشیض.1388 ،

ً -4تیجَ

ثوشٍ ،یذاللَ ،آّاغٌاضی زتاى فارضیّ ،یشایؼ دّم ،هشکض ًؾش

دس ایي همالَ ،تا اعتفادٍ اص عاهاًَ تحلیلگش فشفی کلوَ دس صتاى
فاسعی تا عٌْاى پاسط هْسف ،کَ تش پایَ یک هطالعَ دلیك

صتاىؽٌاختی اص ًظام فشفی صتاى فاسعی اعتْاس اعت ،ععی
کشدین تا فشایٌذ خْدکاس تثذیل هتي فاسعی تَ صًدیشٍ ّاخی سا

تْععَ دُین .پاسط هْسف لادس اعت عاخت دسًّی کلوَ فاسعی

سا اص حیث ًظام تقشیف ّ ّاژٍعاصی تدضیَ ّ تحلیل کٌذ ّ تشای

ُش کذام اص اخضا دس دسّى کلوَ عٌْاى ّ ًمؼ صتاًی خافی
اختقاؿ دُذ.
اص چالؼُای پیؼ سّ کَ دس کاسُای آتی تایذ تَ آًِا پشداختَ
ؽْد ،دسًظش گشفتي دؽْاسیُای هْخْد دس پشداصػ هتي فاسعی

] [1:اعت کَ تایذ ساُکاسُای تشای حل آى اًذیؾیذٍ ؽْد .اص
ًتایح ایي کاس هیتْاى دس صهیٌَ اًْا پشداصػ خْدکاس صتاى
فاسعی ّ تَ طْس هؾخـ دس تثذیل هتي تَ گفتاس اعتفادٍ ًوْد.
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