دستور

05M-PRDA

) (١٣٨٣/٤/١٤ن٣

C:7

 ٢٢ص )شد(٢٣

١٨:٤٠ ١٣٨٤/٠٥/٢٣

پردازش دستوري زبان فارسي با رايانه
مصطفي عاصي )پژوهشگاه علوم انساني(
مـوضوع اصـلي در زبـانشناسي رايـانهاي پـردازش زبـان طـبيعي است و هـنگامي کـه
ـکارشناسان رايانه از پردازش زبان طبيعي سخن ميگويند اغلب مسائلي را عنوان ميکنند
ـکه نشان ميدهد تمايز روشني ميان خط و زبان قائل نيستند .به سخن ديگر ٬در بسياري
موارد ٬اين دو حوزه را در هم ميآميزند .بد نيست در آغاز به برخي از کاربردهاي رايانه
در حوزه خط اشارهاي نماييم و سپس به نقش آن در حوزه زبـان بـهويژه سـاخت واژه
بپردازيم.
ــ ١حوزه خط
ـ ـ ــ ١-١غلطيابي امالئي

يکي از ابزارهاي سودمندي که واژهپردازها بهتدريج از آن سود جسـتند ٬خـطاياب يـا
غلطياب امالئي ١است .در نسخههاي جديد نرمافزار  Wordـ ٬براي مـتنهاي انگـليسي٬
ميتوان از کاراييهاي باالي غلطياب آن بهره گـرفت .از چـند سـال گـذشته ٬بـرخـي از
شرکتهاي سازنده نرمافزار واژهپرداز فارسي کوشيدند نمونههايي از چنين غلطيابهايي را
براي فارسي به کار گيرند ٬از جمله پيشکار  ٬زرنگـار  ٬گسـترهنگار و نـقش .در دو نـرمافـزار
نخست به نظر ميرسد بيشترين اتکاي بـرنامه بـر جسـتجوي قـاعدهمند و الگـوريتمي
1) spelling checker
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ياب گسترهنگار که نسخهاي از آن
ساختهاي واژه قرار داشته باشد ٬در صورتي که در غلط ِ
پرداز نقش نيز به کار رفت ٬تکيه بر جستجوي واژه در يک فهرست دويست هزار
در واژه ِ
واژهاي است .روش دوم ٬که امکان استفاده از آن در نرمافزارهاي ديگر نـيز هست ٬بـا
سرعت و دقت بيشتري کار ميکند؛ اما هر دو روش داراي مشکالتي هستند.
مهمترين اشکال در اغلب غلطيابها عدم توجه آنـها بـه بـافت )واژههـاي هـمسايه(
است ٬که باعث ميگردد واژهاي با ظاهر درست در جملهاي نابهجا به کار رود و غـلط
شناخته نشود .مثًال واژه اسب در جمله زير درست به شمار ميآيد :امروز هوا گرم اسب.

يکي از امکانات غلطيابها افزودن واژههاي جديد به فهرست است ٬که اين ويژگي در
کارآئي بيشتري دارد .از سوي ديگر ٬امکان پيشنهاد واژه درست
جستجوهاي فهرستي
ِ
در برابر واژه غلط ٬شمشيري دولبه است .گر چه پيشنهادهاي بهجا ميتواند در سرعت
غلطـگيري بسيار مؤثر باشد ٬اما پيشنهادهاي نامربوطـــ که تعداد آنها در واژهپردازهاي
فارسي بسيار استـــ بيشتر باعث کندي کار ميگردد .نکته ديگـر وابسـتگي ايـنـگـونه
غلطيابها به يک دستور خط خاص است و تا هنگامي که دستور خطي استاندارد )فراتر
از دستور خط فرهنگستان( و بدون موارد استثنائي تدوين نگردد ٬آشفتگي و سردرگمي
اين نرمافزارها نيز پايان نخواهد گرفت.
ـ ـ ــ ٢-١بازشناسي خودکار متن

)(OCR

درونداد متن کاري وقتگير و پرـخطاست و حجم متنهايي که پيشتر چاپ شدهاند بسيار
زياد است .از اينجاست که انـديشه دروندا ِد خـودکار مـتنها شکـل مـيگيرد .درونداد
اي يک متن )با روش عکسبرداري يا پويش( تصويري غير قـابل اسـتفاده بـراي
نگاره ِ
پردازش فراهم مينمايد .روشها و سيستمهاي متعددي براي بازشناسي خودکار متنهاي

زبانهاي اروپايي )با حروف التين( به وجود آمده و بسياري از آنها نيز با درجه دقت بااليي
ـکار ميکنند .شرکت َص خر وابسته به مايکروسافت ٬که بيشتر براي خـط و زبـان عـربي
فعاليت ميکند ٬نخستين بار برنامهاي براي بازشناسي متنهاي عربي تـهيه کـرد .نسـخه
ابتدائي حتي براي متنهاي عربي مشکالتي داشت ٬ولي ميتوانست در مورد خط فارسي
پايهاي براي آغاز به شمار آيد .يکي از شرکتهاي ايراني ٬بر همين اساس ٬نرمافزاري به
نام شناسا توليد کرد که تا مدتي تنها برنامه

OCR

فارسي به شمار ميآمد .متأسفانه ٬با
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وجود نارساييهاي متعدد و درجه دقت پايين ٬تالشي از سوي تهيهـکنندگان آن براي بهبود
و افزايش دقت نرمافزار صورت نگرفت .بهتازگي شرکت صخر نسخه  ٦برنامه متنخوان
خودکار خود را عرضه نموده که براي زبان و خط فارسي نيز امکاناتي را ارائه ميدهد.
ــ ٢حوزه زبان
پردازش زبان فارسي در سطوح چهارگانه آوايـي ٬سـاختواژي ٬نـحو ٬و مـعنايي و در
حوزههاي کاربردي و مـيانرشتهاي بـه صـورت پـر اـکـنده و در نـهادهاي دانشگـاهي و
پژوهشي انجام پذيرفته و متأسفانه ارتباط منظمي ميان آنها وجود نداشته است .ازـاينـرو٬
فعاليتهاي مشابه و موازي بسيار مشاهده ميشود .شايد بتوان اميدوار بود ٬با ايجاد مراـکز
پژوهشي مشخص و انجام پـژوهشهاي هـدفدار و بـرنامهريزي شـده ٬تـا انـدازهاي از
پر اـکندهـکاري و دوبارهـکاري جلوگيري شود .به دليل يادشده ٬تنها به برخي از پژوهشهاي
نمونه در هر زمينه اشاره ميگردد.
ـ ـ ــ ١-٢آواشناسي

شناسائي واجهاي زبان فارسي و مشخصههاي آنها
سير منطقي بررسي اين حوزه بايد به
ِ

با روشهاي آزمايشگاهي و روشن کردن بسياري از موارد ابهام يا مورد اختالف درباره
آنها بپردازد؛ از جمله تعيين دقيق واـکهها ٢و همخوانها ٣ي اصلي فارسي معيار و گونههاي
آنها ٬وجود واـکههاي مرکب ٤و تعداد و کيفيت آنها ٬ماهيت همزه به عنوان يک واج در
جايگاههاي مختلف واژه و گونههاي آن ٬و بسياري نکات ديگر در اين زمينه.
مـانند
مرحله ديگر بررسي واحدهاي زبرزنجيري ٥يا نواهاي گفتار است؛ عوامـلي
ِ
گفتار پيوسته بر روي زنجيره آواها
زيرـوـبمي ٦ـ ٬تکيه ٬ ٧نواخت ٬ ٨آهنگ ٬ ٩و درنگ ١٠که در
ِ
و در سطوح آوا ٬هجا ٬واژه و جمله ت ٔا ثير ميگذارند .اين واحدها نهتنها از نـظر تـعيين٬
تمايز معني بلکه از لحاظ ايجاد لحن طبيعي گفتار و بيان حاالت گوناـگون عاطفي
تغيير و
ِ
داراي اهميتاند.
5) suprasegmentals
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پــردازش گــفتار فـارسي بـدون تـوجه دقـيق بـه فـرايـندهاي آوايـي ٬کـه مـجموعه
دگرگونيهايي است که در اثر همنشيني آواها و تأثير ويژگيهاي آنها در هـنگام گـفتار بـر
يکديگر به وجود ميآيد ٬چه در مـرحـله درک و بـازشناسي و چـه در مـرحـله تـوليد٬
غيرواقعي و حتي غيرعملي خواهد بود .آنچه گفتار بازسازيشده را از حالت ماشيني٬
خشک و مق ّط ع به گفتاري طبيعي و انساني تبديل ميکند دخالت دادن عـوامـلي مـانند
گفتار پيوسته است.
واحدهاي زبرزنجيري و نيز فرايندهاي آوايي در توليد
ِ
 ١-١-٢برخي بررسيهاي انجامشده در حوزه آواشناسي

اسالمي ) (١٣٧٩ويژگيهاي آهنگي زبان فارسي را بررسي کرده و نشان داده که زير و بمي
داراي يک نظام واجشناختي است .به نظر وي ٬عناصر آهنگي يعني تکيه زيـر و بـمي٬
نواخت مرزنما هويت مستقل از يکـديگر دارنـد و بـهطور مسـتقل نـيز
نواخت گروه و
ِ
ِ
عناصر آهنگي در
آهنگي متفاوتي به پارهـگفتار ببخشند .اين
ميتوانند تغيير کنند و معناي
ِ
ِ
ترکيب با هم الگوهاي آهنگي ميسازند که هـر کـدام نـماينده بـافت خـاصي هسـتند.
اسالمي نشان ميدهد که از ترکيب منطقي تکيهها و نواختهاي کناري در زبـان فـارسي
شانزده الگوي آهنگ به دست ميآيد .ايشان ٬با طرح مباحثي مربوط به مرز گروههاي
آهنگي ٬نشان ميدهد که گفتار پيوسته بـهصورت قـاعدهمند بـه واحـدهاي کـوچکتر
شناسائي مرز گروههاي آهنگي استفاده
تقسيم ميشود .از اطالعات نحوي ميتوان در
ِ

ـکرد .آنگاه از بحث مرز گروههاي آهنگي در بازسازي گفتار استفاده مـيشود و بـدين

گفتار بازسازيشده به واقعيت نزديکتر ميشود.
وسيله
ِ
وي نشان داده که ٬در تأـکيد کلي ٬الگوي برجستگي واحدهاي نحوي بر اساس اصل
هستهـگريزي است و ٬در آن ٬تکيه زير و بمي روي دورترين وابسته هسته قرار ميگيرد.
در جــمالت پــيچيده ٬هـر کـدام از گـروههاي نـحوي مـؤکد ٬بـر اسـاس هـمان اصـل
هسـتهـگـريزي ٬تکـيه مـيگيرند .در آخـر ٬ايشـان ٬بـر اسـاس اطـالعات واجشـناختي٬
واحدهاي واژگاني را شناسايي ميکند .از آنجـايي کـه هـجاي تکـيه بـر ايـن واحـدها
مشخص شده است ٬در بازسازي گفتار ميتوان پيشبيني کرد که کدام هجاي يک واحد
واژگاني ميتواند بالقوه جايگاه تکيه زيـر و بـمي بـاشد .سـپس چگـونگي اسـتفاده از
بازشناسي مرز واژه در گفتار پيوسته مورد بررسي قرار مـيگيرد.
اطالعات واژگاني در
ِ
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وي متذکر ميشود که ٬بهجز در موارد معدودي ٬واحدهاي واژگاني تکيهپايانياند و ٬اـگر
واژگاني آنها محل تکيه زير و بمي خواهد بود.
در پارهـگفتار برجسته شوند ٬هجاي تکيه ِبر
ِ
بنابراين ٬تکيه زيرـوـبمي در هر جايي از گفتار که ظاهر شود نشانه مرز واژه است.

آوائي ورودي است .سپس٬بارجوع به واژگان٬
نتيجه کار غالمپور ) (١٣٧٩تشخيص رشته
ِ

صورتهاي متفاوتي از مجموعه کلماتي که ميتوانند بـا آن رشـته آوايـي مـتناظر بـاشند
گر پايين به باال
شناسايي ميشود .در نهايت ٬از بين رشته کلمات موجود ٬با کمک تقطيع ِ

گر وي از حـدود هشـتصد قـاعده اسـتفاده
جمله صحيح تشخيص داده ميشود .تقطيع ِ
ميکند که حدود صد ساخت فارسي مشمول آن است.

قاسمي ) (١٣٧٧مبناي آواشناختي براي انتخاب و استخراج واحدهاي آوايي بهمنظور
سنتزگفتار فارسي معرفي کرده است .وي يازده فرايند آوايي را بررسي کرده است که ٬از
بازسازي گفتار مهم و شش مورد از آنها را قـابل اغـماض
آن ميان ٬پنج فرايند را در امر
ِ
ميشمارد.
همخوان همانند در مرز دو هجا٬وي توصيه ميکند که در مورد
توليدناقص دو
در فرايند
ِ
ِ

واجهاي انسداديــسايشي در کلمه بازسازيشده بين دو هجا مکـثي بـه انـدازه تـوليد
همخوان اول در نظر گرفته و سپس آن همخوان حذف شود .در مـورد واجـهاي داراي
مشخصه پيوسته يا خيشومي ٬بين دو هجاي منظور مکثي وجود ندارد و از واحـدهاي
معمولي ميتوان استفاده کرد .به نظر وي ٬مکث بـين دو هـجا در گـروه اول در حـالت
بازسازي در پارهـگفتار يا جمله  ٧٠ميلي ثانيه و در واژه  ١٣٠ميلي ثانيه است .بهـکار بردن
] [hواـکدار به جاي ][h

سايشي ايجاد اشکال ميکند ٬ولي عکس آن بدون اشکال است.

از اين رو ٬قاسمي توصيه ميکند که تمام واحدهاي داراي
ـکنيم که داراي
آخر

][n

][h

][h

را از محيطي اسـتخراج

سايشي باشند .وي نشان داده است که در هجاي  cvcـ ٬اـگر همخوان

و واـکه از نوع

بلند )(aª , u, i

باشد ٬کشش واـکه در اين محيط از کشش واـکه در

محيطهاي ديگر حدود  ٦٠ميليثانيه کمتر است و هرگاه در

واژهاي ] [iقبل از ][y

بيايد

ـکشش آن نسبت به محيطهاي ديگر کمتر )تقريبًا  ٧٠ميليثانيه( ميشود .واحدهاي داراي
همزه بسيار خفيف را نميتوان به جاي بقيه واحدهاي نظير آنها به کار برد .بنابراين ٬در
استخراج واحدها نبايد از همزه بسيار خفيف استفاده کرد .يعني اينگونه واحدها را نبايد
از گروه يا جمله استخراج کرد بلکه بايد از واژه استخراج شوند .واجگونه لرزشي

][r

و
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واـکهـگونه ][t

ولي واجگونه
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را ميتوان به جاي هم و به جاي واجگونههاي

زنشي ][r

ديگر /r/

به کار برد٬

را نميتوان به جاي واجگونههاي ديگر به کار برد .بنابراين ٬در

استخراج واحدها نبايد واجگونه ] [rزنشي داشته باشيم .به اين ترتيب ٬فرايندهاي مذکور
از فرايندهاي مهم در سنتز طبيعي گفتار به شمار ميآيند.
ـ ـ ــ ٢-٢ساختواژه و نحو

ساختواژه ١١به بررسي کوچکترين واحد معنيدار زبان يعني تکواژ ٬ ١٢انواع آن ٬آرايش و
چگونگي شرکت آن در ساخت واحدهاي بزرگتر ٬يعني واژهها ٬ميپردازد .تکواژ نيز
واحدي انتزاعي است که ممکن است صورتهاي کاربردي و عيني گوناـگوني داشته باشد.
دارائي آن زبان به شـمار مـيرود و هـرچـه
مجموعه واژههاي هر زبان موجودي يا
ِ

فهرست
واژگان ١٣يک زبان بلندباالتر باشد آن زبان غنيتر به شمار ميآيد .زبان فارسي٬
ِ

با تنوع و انعطاف بسيار ٬تقريبًا از همه الگوها و فرايندهاي واژهسازي چه آنها که بيشتر
در زبانهاي تصريفي به کار ميروند )مانند اشتقاق( و چه آنها که ويژه زبانهاي تـرکيبي
هستند )يعني ترکيب( و حتي فرايند وندـافزايي و پيوند کـه بـيشتر مـربوط بـه زبـانهاي
توانائي واژهسازي
پيوندي است بهره ميگيرد و از اين رو ٬برخالف تصور برخي از افراد٬
ِ
بالقوه آن بسيار باالست.

شناسائي مقوالتي است که واژههاي يک زبان بدان
به گمان گروهي »اولين گام در تحليل نحوي٬
ِ
تعلق دارند« )اـگرادي و ديگران ٬١٣٨٠ ٬ص . (٢٠٨اما شايد در حوزه ساختواژه نيز نخستين گام

فراهم آوردن فهرستي از اقالم واژگاني زبان است که امروزه با ايجاد پايگاههاي دادههاي
زباني عملي ميگردد و در بخش ديگري به آن اشاره خواهد شد .اما تنها فهرست واژگان
نيست که مورد نياز برنامههاي گوناـگون پردازش زبان طبيعي است بلکه فهرستهاي ويژه
ديگري نيز در فعاليتهاي خاص به کار گرفته ميشوند .پيش از هرگونه تحليل خودکار يا
پــردازش رايــانهاي مــتنهاي زبـاني ٬تـوصيف دقـيق زبـانشناختي آن ضـروري است.
خوشبختانه بررسيهاي علمي زيادي انجام شده است که ميتواند زمينه اينگونه تحليلها
را فراهم سازد.
13) lexicon

12) morpheme

11) morphology

مقاله
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 ١-٢-٢برخي بررسيهاي انجامشده در حوزه ساختواژه و نحو

بقايي ) (١٣٨٠و امامي ) ٬ (١٣٨٠با بهرهـگيري از پايگاه دادههاي زبان فارسي ٬به جداسازي
همه تکواژهاي فارسي پرداختند و فهرست کامل آنها را ارائه دادند.
معنائي مدخل واژگاني فـعل
ماهجاني ) (١٣٧٨مدلي براي نمايش اطالعات نحوي و
ِ
ارائه داده است .مدل پيشنهادي وي از نحو به سوي معنا حرکت ميکند .وي ٬در سطح
اول که سطح ساختاري است ٬اطالعات دستوري اعم از مقوله نحوي نهاد ٬چارچوب
زيرمقولهاي )متممهاي اجباري فعل( و مقوله نحوي متممهاي اختياري )ادات( را نشان
داده است .در سطح بعدي که ساختار موضوعي است ٬اطالعات ساختار مـوضوعي٬
نقشهاي معنايي ٬محدوديتهاي گزينشي ٬هسته واژگاني و باالخره پربسامدترين ساختها با
هسته فعل نشان داده ميشود.
سمائي ) (١٣٧٧در پاياننامه دکتري ٬با توجه به دادههايش ٬دوازده حوزه دستوري را
بازـشناخته است .اين حوزهها عبارتـاند از صفت ٬ضمير ٬اسم ٬فعل ٬قيد ٬حرف اضافه٬
عالئم سجاوندي ٬جملهسازي ٬گشتار ٬صرف ٬امال و واژگان .وي ٬سپس ٬ويژگيهاي هر
حوزه را استخراج و قواعد حاـکم بر آن را ارائه کرده است .اين کار ٬به ادعاي سـمائي٬
برـاساس فرضيه استقالل نحو چامسکي است.
شـناسائي واژههـا و
يکي از چـالشهاي بـزرگ در پـردازش خـودکار مـتنهاي زبـاني
ِ
نشانهـگذاري آنهاست .نشانهـگذاري دستوري را معموًال برچسبدهي مينامند و تعيين
مجموعه برچسبهاي دستوري هر زبان ٬بهجز چارچوبها و قواعد عمومي ٬شرايط ويژه
خود را نيز دارد.
مفص ل فعل در زبان فارسي ٬نوعي دستهبندي ارائه داده است
فرخ ) ٬ (١٣٨١با بررسي ّ
ّ

شـناسائي افـعال در مـتن بـهطور
ـکه با توجه به آن بتوان برنامهاي براي رايانه نوشت تا
ِ
خودکار انجام و سپس اجزاء و نوع آنها تعيين شود.

دانشکار آراسته ) (١٣٨١برنامهاي چـهارصد خـطي ٬بـه زبـان

Basic

 Visualـ ٬بـراي

تشخيص فعل در زبان فارسي نوشته است .اين نـرمافـزار قـادر است ويـژگيهاي زمـان٬
شخص ٬عدد ٬معلوم ٬مجهول ٬سببي و ريشه فعل را اعالم نمايد.
در مرحله اول ٬کاربر متني را که ممکن است شامل يک واژه ٬يک عبارت ٬يک جمله
متن جمله در نظر گرفته شده است؛ بنابراين٬
يا چندين جمله باشد وارد ميکند .واحد ْ
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بايد پايان متن را با يکي از عالئم سجاوندي به برنامه اعالم نمود .مرحله دوم تشخيص
واژه است که مرز آن فاصله است .تکواژهايي که مربوط به فـعلانـد امـا جـدا نـوشته
ميشوند براي برنامه تعريف شدهاند؛ بنابراين ٬برنامه بهطور خودکار فـاصله بـين ايـن
تکواژها و فعل را حذف ميکند و اين کلمات را به صورت يک واژه يکپارچه به حساب
ميآورد.
نبودن واژه است .اين قسمت بدنه اصلي برنامه
مرحله بعد بررسي فعلبودن يا فعل ِ
است و بيشترين بخشهاي برنامه را درـبر ميگيرد .براي اين برنامه يک پايگاه داده شامل
ستاـکهاي گذشته و حال تهيه شده است .ابتدا همه واژه در فهرست جستجو مـيشود.
افعالي که هيچگونه پيشوند يا پسوندي ندارند بهراحتي در فهرست پيدا ميشوند .سپس٬
مشخصات فعل مورد نظر ٬بر اسـاس اجـزاي اعـالمشده در فـهرست ديگـري ٬اعـالم
ميشود .پايگاه دادههاي ايـن بـرنامه شـامل  ٤٥٠واژه است .ايـن بـرنامه ٬بـا طـراحـي
شناسائي اجزاي واژه ميکند و با جداسازي و تجزيه اين افعال
مرحلهبهمرحله ٬اقدام به
ِ

نوع فعل را مشخص ميکند.

عاصي و حاج عبدالحسـيني

)H. Abdolhosseini 2000

 ( Assi andـ ٬بـراي تـعيين مـقولههاي

دستوري واژههاي متنهاي پيوسته فارسي ٬از روشي رياضي و آماري بهره ميگيرند .روش
مورد استفاده ٬که بر چسبـدهي توزيعي ١٤نـاميده شـده ٬نـخستينبار بـهوسيله شـوتس
)( Schuetze 1995

براي زبان انگليسي به کار گرفته شد .در اين روش ٬فرض بر اين است که

رفتار نحوي واژهها در الگوهاي هـموقوعي ١٥آنـها بـازتاب مـييابد .بـرنامه ٬بـا ايـجاد
بردارهاي آماري از همسايههاي دو سوي هر واژه و بررسي شباهتهاي رفتار نحويشان٬
احتمالهاي ممکن مقوله دستوري آن را محاسبه ميکند و برچسب مناسب را از ميان يک
مجموعه ٤٥ـتايي برميگزيند .تعيين مجموعه برچسبهاي هر زبان و براي هر منظور تابع
شرايط و معيارهاي متعددي است که اين کار را به چالشي بزرگ تبديل ميکند .مجموعه
مراتبي حسابشدهاي مشخص
برچسب اين طرح نيز با نشانههاي دقيق و با نظم سلسله
ِ
ـگرديده و برچسبها هيچگونه تداخل يا همپوشاني با يکديگر ندارند.
جدول زير مجموعه برچسبهاي مورد بحث را نشان ميدهد.
15) co-occurrence

14) Distributional Part-of-Speech Tagging
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Tag

Complete
Tag Name

1

ADJ

2
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Description

Example

Adjective

Any word or compound distinctly
functioning as an adjective

b o z o r g

ADJC

AdjectiveComparative

Comparative adjectives bearing
the ending -tar (-er)

bozorg-tar
(bigger)

3

ADJN

AdjectiveNoun

Forms ambiguous between adjectives
and nouns

por (full) and
par (feather)
have identical spelling

4

ADJS

AdjectiveSuperlative

Superlative adjectives bearing the
ending -tarin (-est)

bozorg-tarin
(biggest)

5

ADVI

AdverbInterrogative

Equivalent to wh-words in English
questioning adverbs

chetor (how)

6

ADV

Adverb

Any distinctly recognizable adverb
other than those specified in this tagset

šetäb-än (hurriedly)

7

ADV/C AdverbComplement

Prepositional phrases appearing as
single forms in orthography

be-to (to-you) or
baräy-aš (for-him)

8

ADVJ

Forms ambiguous between adverbs
and adjectives

xu¦ b (good/well)

9

ADVN Adverb-Noun

Forms ambiguous between adverbs
and nouns

sar-anjäm
(finally/end)

10

ADVP

Adverbs of place

in-jä (here)

Forms ambiguous between adverbs
and prepositions

biru
¦ n (out/out of)

AdverbAdjective

Adverb-Place

11 ADVPR AdverbPreposition
12

ADVT

Adverb-Time

Adverbs of time

hälä (now)

13

ATD

AttributeDemonstrative

Demonstratives

in (this)

Combination of demonstratives with
RA the so-called direct object marker

in-rä
in-rä

14 ATD/A AttributeDemonstrative-

(big)

Accusative
15 ATD/K Attribute-

ـ ـ

än-ke (corresponding)
to the relative
pronoun who)

Subordinator

Combination of demonstratives and the
subordinator ke appearing in a single
form in orthography

16

ATE

AttributeExclamation

Exclamations used in the specifier
position of noun phrases

ajab in ajab ketäb-i
(what a book!)

17

ATI

AttributeInterrogative

Question words used in the specifier
position of noun phrases

kodäm (which)

18

ATU

AttributeUnspecified

Indefinite article

har (every)

19

CONJ

Conjunction

Any conjunction

va (and), yä (or)

Demonstrative +

مقاله
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20

N

21

NPP

Complete
Tag Name
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Description

Example

Noun

Any distinct noun other than those
specified in this tagset

ketäb (book)

Noun-PronounPersonal

Personal pronouns.
These pronouns are used in subject
and object position alike in addition
to being used as possessive adjective
and pronouns.

man (I)

22 NPP/A Noun-PronounPersona-l
Accusative

Combination of NPP and RA (the
direct object marker) appearing as one
unit in writing

ma-ra (me)

23 NPREF Noun-PronounReflexive

Reflexive and emphatic pronouns

xod-am (myself)

24 NPEM

Noun-PronounEmphatic

The emphatic form without the ending
specifying the person

xod (self)

25 NPKE

Noun-PronounKE

The relative pronoun ke

ke (that, who...)

Noun-PronounUnspecified

Indefinite pronouns

hame (everyone)

27 NPREC Noun-PronounReciprocal

Reciprocal pronouns

hamdigar (each other)

28 NUMC Number-Cardinal

Cardinal numbers

yek (one)

29 NUMC/ Number-CardinalUnspecific

Unspecific numbers

dah-hä (tens)

30 NUMO Number-Ordinal

26

NPU

Ordinal numbers

avval (first)

31

NV/P

Noun (Pronoun)
+ Verb

Combination of personal pronouns
and verbs appearing as one unit in
orthography

u-st (he-is)

32

PART

Past Participle

Past participle forms of verbs

raft-e (gone)

33

PREP

Preposition

Unambiguous prepositions

be (to)

34

Prep/

PrepositionConjunction

The form tä, which is ambiguous
between a preposition and a
conjunction

tä (until, to, so that)

Punctuation

Punctuation marks

. , : `` ''

Accusative
Marker RA

The only postposition of standard
Persian, the so-called direct object
market rä

35 PUNC
36

37

RA

VAUX Verb-Auxiliary

38 VDEC

Verb-Declarative

Auxiliary verb

bäyad (must)

Any declarative verbs other than
those specified

gof-t-am (I said)

مقاله
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Example

Description

xar-id (He bought,
)Shopping

Ambiguous forms between past tense
third person singular declarative verbs
and truncated infinitives functioning
as nouns

)xar-id-an (to buy

Infinitive form of verbs

)ast (is

Linking verbs

Complete
Tag Name

Tag
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No.

39 VDECN Verb-DeclarativeNoun

Verb-Infinitive

VINF

40

41 VLINK Verb-Linking

)bo-ro (Go.

Imperative forms of verbs

Verb-Imperative

VIMP

42

be-rav-ad ( ( if) he goes,
)he ( must ) go

Subjunctive forms of verbs

Verb-Subjunctive

VSUB

43

/LTR

44

???

45

Letters or mistyped partial words

Letter

Unknown items

Unknown

 ٢-٢-٢روشها و ابزارهاي تحليل دستوري :زبانشناسي پيکرهاي

به موازات پيشرفت و تحوالت نظري زبانشناسي جديد و شکلگيري مکاتب گوناـگون٬
روشهاي تحليل نيز تحول يافت .روشهاي ساختگرايانه که تا دهه چهل و پنجاه ميالدي
به اوج رسيد ٬بيشتر به حوزه ساختواژه ميپرداخت و ازروش تجزيه به سازههاي پياپي

١٦

بهره ميگرفت .دستور زايشي با رويکردي نحوي به تکميل روش يـادشده پـرداخت و
تحليل سازهاي ١٧را بـه وجـود آورد و ٬بـا کـمک گـرفتن از نـمودارهـاي ژرفسـاختي٬
روساختي و گشتارها ٬تحليل گشتاري ١٨را سامان داد .مکتبهاي ديگر زبـانشناسي نـيز
تحليلهاي متفاوتي ارائه کردهاند مانند تحليل رابطهاي ١٩و تحليل نقشگرا ٢٠که در هريک
از آنها مجموعهاي از قواعد ٬انگارهها ٬نمودارها و نشانهها براي توصيف نحوي زبان به
ـکار گرفته ميشود .با گسترش و اهميت پيدا کردن رويکرد متنگرا و کاربرد عملي آن در
حــوزه پـردازش زبـان و نـيز بـهبود و افـزايش امکـانات رايـانشي بـراي ذخـيرهسازي٬
ساماندهي ٬پردازش ٬جسـتجو و دسـتيابي مـتنهاي بـزرگ زبـاني ٬شـاخه جـديدي در
زبانشناسي به صورت ميانرشتهاي با رايانه به نام زبانشناسي پيکرهاي شکل گرفت.
در سال  ٬١٩٩٢هليدي ٬زبانشناس نامي ٬در همايش ويژهاي دربـاره زبـانشناسي
17) phrase structure analysis

16) immediate constituents analysis

19) relational analysis

18) transformational analysis
20) functional analysis
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پيکرهاي گفت:
»از نخستين روزهايي که تصميم گرفتم دستورنويس شوم ٬همواره ميانديشيدم کـه دسـتور
موضوعي است با مقدار زيادي نظريه و مقدار ناچيزي داده .ازـاين رو ٬براي دو نکته اهميت
قائل بوده ام :اول آنکه براي بررسي دستور نياز به حجم بزرگي از دادههاي زباني داريم ٬چرا که
باور دارم دستور را بايد به شکلي ک ّم ي مطالعه کرد؛ ديگر آنکه بايد چگونگي کاربرد روشهاي
ـک ّم ي را ب راي تعيين درجات ارتباط ميان دستگاههاي گوناـگون دستوري نشان داد )ـکاري که در
پاياننامه دکتري خود کردهام(«.

)( Halliday 1992, p. 611

بخش بزرگي از زبانشناسان ديدگاهي همانند هليدي دارند .هميشه يکي از آرزوهاي
زبانشناسان کاربردي و حتي بسياري از نظريهپردازان اين بوده است که به مقادير بزرگي
از دادههاي زباني دسترسي داشته باشند.
»در دانش زبان ٬پيکره مجموعهاي از متون نوشتاري يا گفتاري آوانويسيشده است که
ميتوان آن را به عنوان مبنايي براي تحليل و توصيف زباني به کار برد« ) ( Kennedy 1998, p. 1ـ.
پيکره زباني ميتواند بسيار بزرگ ٬فراـگير و نماينده تمامي يک زبان يا گونهاي از آن
باشد؛ به شکل بـرگههاي يـادداشت يـا پـروندههاي رايـانهاي شـامل مـتنهاي کـامل يـا
ـگزيدههايي از آنها ٬بخشهاي پيوستهاي از متون يا گزيدهاي از نقلقولها و نکات و حتي
فهرستهاي واژگاني باشد .پيکره ميتواند ويژه بررسي خاصي فراهم آيد و يا دربرگيرنده
مجموعه عظيم و بيساختاري از متون گوناـگون باشد که براي منظورهاي گوناـگون به کار
شناسي پيکرهاي بنيادي روششناختي براي پژوهشهاي زباني به شمار ميآيد.
رود .زبان
ِ
در اصل و عمًال زبانشناسي پيکرهاي بهآساني با شاخههاي ديگر زبانشناسي ميآميزد.
ميتوان با کمک پيکره به بررسيهاي آوايي ٬نحوي ٬اجتماعي يا ديگر زمـينههاي زبـان
پرداخت و در ايـن صـورت مـيگوييم کـه روشـها و فـنون زبـانشناسي پـيکرهاي را بـا
موضوعات آوايي ٬نحوي و اجتماعي زبان و مانند آن آميختهايم.

)( Leech 1992, p. 106

تنها رشته ديگر زبانشناسي که ٬مانند اين رشته ٬با ابزار و روشهاي مطالعه و نه بـا
موضوعي خاص سروکار دارد زبانشناسي رايانهاي است که به عنوان مطالعه زبـان بـا
ـکمک رايانه تعريف شده است .امروزه به نظر ميرسد که اين دو رشته با يکديگر پيوند
يافتهاند .يعني ميتوان اين حوزه را زبانشناسي پيکرهاي رايانهاي ٢١ناميد ٬که درـاينـصورت
)21) computer corpus linguistics (CCL
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نهتنها روش نوين بررسي زبان بلکه فعاليت پژوهشي تازهاي بـا رويکـردي فـلسفي در
زبانشناسي به شمار ميآيد ) (Ibidـ .ليچ ويژگيهاي مهم اين رشته را چنين برميشمارد:
 .١تمرکز بر کنش زباني و نه توانش زباني؛
 .٢تمرکز بر توصيف زباني و نه بر همگانيهاي زبان؛
کم ي زباني همانند الگوهاي کيفي آن؛
 .٣تمرکز بر الگوهاي ّ
 .٤تمرکز بر ديدگاههاي تجربي )و نه عقالني( در بررسيهاي علمي زبان.
همانگونه که مشاهده ميشود ٬اين ويژگيها مجموعهاي را به وجود ميآورد کـه تـوجه
بيشتري به جنبههاي رفتاري زبان و بروز طبيعي گفتار و نوشتار دارد و عمًال در مـقابل
ديدگاههاي چامسکي و پيروان وي قرار ميگيرد.

)(Ibid, p. 107

تويبرت نيز نگرشي همسو با ليچ نشان ميدهد:
»زبانشناسي پيکرهاي بر پايه اين باور که زبان اساسًا پديدهاي اجتماعي است بنا نهاده شـده
است؛ پديدهاي که پيش از هر چيز ميتوان آن را با دادههاي تجربي آماده ٬يعني در کنشهاي
ارتباطي مشاهده و توصيف کرد .متنهاي مورد مشاهده ٬در اصـل ٬کـنشهاي ارتـباطي گـذرا
هستند«.

)( Teubert 1991, p. 1

از سوي ديگر ٬وي بررسي اين پديده اجتماعي را مستلزم دانستن چگونگي درک گوينده
يا شنونده از مطالب نميداند ٬زيرا زبان ٬به عنوان يک پديده اجتماعي ٬به صورت متني
متجلي ميگردد که ميتوان آن را مشاهده ٬ضبط ٬توصيف و تحليل کرد.
شناسي پيکرهاي به توصيف تکتک زبانهاي طبيعي ميپردازد و نه همگانيهاي
زبان
ِ
زبان .از آنجا که نميتوان به درون ذهن افراد رخنه کرد ٬تنها ميتوان قر اردادهاي زباني را
در کنشهاي ارتباطي و متون يافت .گرچه فـرهنگهاي لغت ٬کـتابهاي دسـتور و کـتابهاي
درسي زبان نيز جزئي از فضاي کالمي هستند ٬اما نمونههاي واقعي از فضاي کالمي و
متنها بهتر ميتوانند واقعيات زبان را نشان دهند .زبانشناسي پيکرهاي ٬با آمـيختن سـه
روش ٬به فراهم آوردن دانش تجربي زباني کمک ميکند:
الف( استخراج خودکار دادههاي زباني از پيکرهها؛
ب( پردازش برونداد با روشهاي عمدتًا آماري؛
پ( ارزيابي و تفسير اينگونه دادههاي پردازششده.
مراحل اول و دوم را ميتوان و بايد بهطور کامل با برنامه و خـودکار انـجام داد ٬امـا
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مرحله سوم نياز به تصميمگيري و منطق انساني دارد.

)(Ibid

پيکرههاي زباني را ميتوان براي منظورهاي گوناـگون به کار گـرفت ٬ازجـمله بـراي
فرهنگنگاري ٬معناشناسي ٬بررسيهاي دستوري ٬آموزش زبان و مانند اينها .پيکرهها را
ميتوان از نظر اندازه و گستره به دستههاي محدود ٬متوسط و عظيم تقسيم کرد.
 ٣-٢-٢نشانهـگذاري

پيکرهها٢٢

براي گوياتر شدن پيکره و کاربردهاي خاص ٬کدهاي متفاوتي به آن افزوده ميشود .اين
نشانهـگذاري از يک سو ميتواند براي ارتباط دادن بخشهاي يک پيکره به ساختار کلي آن
باشد ٬مانند شماره سطر ٬صفحه ٬فصل و مانند اينها و يا بافت زباني را مشخص نمايد
مانند شرايط توليد زباني ٬گونه زباني ٬رسانه و مانند آن .از سوي ديگر ٬نشـانهـگـذاري
مــيتوانــد صـرفًا زبـاني بـاشد .يکـي از مـعدود کـارهايي کـه در زبـان فـارسي بـراي
بر چسبدهي پيکرههاي فارسي انجام شده است ٬طراحي و اجراي برنامهاي رايـانهاي
براي بر چسبدهي دستوري خودکار متون فارسي است.

)( Assi and H. Abdolhosseini 2000

اـکنون تنها به برخي از کاربردهاي پيکرههاي زباني اشاره ميکنيم:
زبـان طـبيعي است .مـهمترين
ــ يکي از مـهمترين کـاربردهاي پـيکره در پـردازش
ِ
دستاورد اين حوزه درک و بازشناسي گفتار بوده که تنها با بهرهـگيري از پيکرههاي بزرگ
امکانپذير گشته است.
ــ اـکنون هيچ پروژه فرهنگنگاري پيشرفتهاي نميتوان يافت که از پيکرههاي زباني
پايگاههاي دادههاي زباني بهرهـگيري نکند .نمونه چنين کاربردي در زبان فارسي واژگان
ـگزيده زبانشناسي است که نرمافزار رايانهاي آن نيز با امکانات گسترده آماده شده است
)عاصي و عبدعلي  (١٣٧٥و نمونه ديگر فرهنگ فارسي به انگليسي پيشروآريانپور )چهارجلدي(
است که با همکاري اين نگارنده و بر بنياد يک پيکره بزرگ دوزبانه تدوين گرديده است.
)آريانپور و عاصي (١٣٨٢

ــ ايجاد پايگاههاي دادههاي زباني نيز جنبهاي ديگر از کاربرد پيکرههاي زباني است
ـکه نمونههاي متعدد آن را هماـکنون در سراسر جهان ٬به صورت پيوسته يـا نـاپيوسته٬
درـاختيار داريم .چنين پايگاهي را براي زبان فارسي نـيز نگـارنده در پـژوهشگاه عـلوم
22) corpus annotation
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انساني ايجاد نموده است) .عاصي (١٣٧٦

ــ طرحهاي بررسي واژههاي همايند ٢٣در زبانهاي گوناـگون با کمک پيکرههاي زباني
اجرا شده است .نمونه مهم و موفق آن فرهنگ واژههاي همايند  BBIبراي زبان انگليسي
است .هماـکنون ٬در پژوهشگاه علوم انساني نيز طرحي براي تدوين فـرهنگ واژههـاي
همايند فارسي بر اساس پايگاه دادههاي زبان فارسي در دست اجراست.
ــ برنامههاي پايشگري زبان براي پيگيري و ردگيري تحوالت زباني نيز از امکانات
پيکرههاي زباني سود ميبرند .اينگونه پيکرهها را پيکره پويا يا پيکره پايشگر مينامند.
)( Kennedy 1998, p. 22

ــ همه طرحهاي ترجمه ماشيني به گونهاي از پيکرههاي زباني سود ميبرند ٬بهويژه
سيستمهاي جديد که با رويکردي آماري و پيکرهبنياد بهتازگي از راه ميرسند.
نمونهاي از پيکره زباني که براي زبان فارسي فراهم شده است و اـکنون در مـرحـله
ـگسترش و تکميل است ٬پايگاه دادههاي زبان فارسي است که نگارنده در پـژوهشگاه
علوم انساني طراحي و اجرا نموده است.
 ٤-٢-٢پايگاه دادههاي زبان

فارسي٢٤

هدف از ايجاد پايگاه دادههاي زبان فارسي فراهم کردن پيکرهاي مـطلوب و بـا حـجم
عظيمي از دادههاي زباني با گستردگي و گوناـگونيهاي بسـيار و بـا سـاختاري بسـامان و
منطقي است ٬تا امکان هرگونه جستجو و دستيابي سريع به آـگاهيهاي مورد نياز را در هر
زمان فراهم نمايد .چنين پيکرهاي ميتوانـد هـمواره روزآيـند گـردد و پـاسخگوي نـياز
ـکاربران گوناـگون در همه زمينههاي نظري و کاربردي باشد.
در نخستين مرحله ٬بـا تـوجه بـه نـيازهاي گـوناـگـون پـژوهشي و کـاربردي ٬از طـيف
دورانهاي تاريخي زبان فارسي ٬برش فارسي معاصر برگزيده شد .همين برش نيز ٬کـه
بهطور قراردادي از آغاز قرن چهاردهم خورشيدي تا امروز را در بر ميگيرد ٬خود داراي
ـگونههاي بسياري است ٬از جمله گونه رسمي نوشتاري يا بهاصطالح فارسي مـعيار و
ـگونه گفتاري آن ٬گونههاي ادبي و سبکي فارسي ٬گونههاي محاورهاي و عاميانه آن ٬و
24) Persian Linguistic Database

23) collocations
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ـگونههايي که متغيرهاي زباني و اجتماعي ديگري مانند سن ٬جنس ٬سواد و تـحصيل٬
طبقه اجتماعي ٬و محيطهاي مختلف ارتباطي عامل تمايز آنها به شمار ميروند.
دادهها به شکلها و قالببنديها ٢٥ي گوناـگون در اين پايگاه ذخيره ميشوند :بهـصورت
متنهاي پيوسته کامل آثار ادبي يـا نـوشتههاي مـهم ٬بـه صـورت فـهرستهاي واژهنـما و
بسامدي از همين متنها و متنهاي ديگر ٬يعني فهرست همه واژگان آنها بههمراه چند سطر
از بافت زباني آنها و بسامدشان ٬و نيز بـه صـورت واژهنـامههاي تکزبـانه و دوـزبـانه.
همچنين ٬متنهاي آوانويسيشده دادههاي گفتاري چه به صورت متن پيوسته و چـه بـه
صورت فهرستهاي بسامدي در پيکره جـاي دارنـد و پـيشبيني شـده ٬بـا بـه کـارگيري
٢٦
آوائي دادهها نيز ارائه گردد .از اطالعات اين پايگاه به
ـگوئي
ِ
امکانات چندرسانهاي ـ ٬فر ا ِ
روشهاي گوناـگون ميتوان بهره گرفت :هرگونه جستجو در پيکره ٬چه به صورت همزمان

يا برخط و چه به صورت سفارش و برونخط ٬بر پايه هـريک از اقـالم اطـالعاتي و يـا
ويژگيهاي مربوط به آنها از جمله
ــ جستجوي واژگاني )بر پايه يک يا چند کليدواژه(؛
ــ جستجوي مفهومي )بر پايه مفهوم يا معناي مورد نظر(؛
ــ جستجوي تلفظي )بر پايه صورت تلفظي يک واژه(؛
ــ جستجوي همبافت )بر پايه واژههاي همايند و يا بافتهاي همسايه(؛
ــ گشت و گذار ٢٧در متنها و واژهنامهها.
اين جسـتجوها را مـيتوان در مـحدودههاي دلخـواه )مـثًال دوره زمـاني مـعيّ ن ٬يـا

نويسندههاي مشخص ٬يا حجم معيّ ني از پيکره( انجام داد.

مـحتوائـي مـختلفي طـراحـي شـدهانـد تـا
ـگزارشهاي پايگاه به گونههاي صـوري و
ِ
پاسخگوي نيازهاي گوناـگون باشند:
ــ به شکل فهرستهاي واژگاني ٬آماري و بسامدي؛
ــ به شکل اطالعات موردي؛
ــ به شکل فرهنگ واژهنما )واژه مورد نظر در شکل کاربردي آن همراه با اطالعاتي
درباره بافت زباني آن مانند چند سطر جمله شاهد ٬شـماره سـطر و صـفحه مـتن ٬نـام
27) navigation

26) multimedia

25) formats
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نويسنده و مشخصات اثر ٬تاريخ کاربرد ٬بسامد در پيکره و مانند آن(؛
ــ به شکل گزيدههايي از متنهاي گوناـگون.
اين پايگاه براي استفاده همگاني در نظر گرفته شـده است ٬امـا مـراحـل و سـطوح
دستيابي آن متفاوت است.
پايگاههاي دادهها روز به روز اهميت بيشتري مييابند و شمار ٬موضوع و زمينههاي
ـکاربردشان گستردهتر ميگردد .اـکنون ٬از پايگاههاي معرفتي ٢٨گفتگو ميشود که بسياري
از رشتههاي دانش و فن به آنها مجهز ميشوند و همهـگونه آـگاهيها و معارف ٬به صورت
الکترونيک ٬در آنها نگهداري ميشود )انواري و فتحيانپور  .(١٣٧٣در شبکههاي اطالعاتي
ـگوناـگوني که در سراسر جهان در دسترس همه است ٬پايگاههاي دادههاي بيشماري
وجود دارد که ٬اـگر ما نيازمند گونهاي اطالع باشيم و آن را بـهدرستي ارزيـابي نـماييم٬
مي توانيم بهخوبي از آن بهرهمند شويم .از جمله درباره بسياري از زبانهاي مهم جـهان
کران اطالعاتي ٬دادههـاي
دادههاي فراواني گردآوري شده است .اما ٬در اين درياي بي ِ
قابل استناد براي زبان فارسي يافت نميشود.
پايگاه دادههاي زبان فـارسي در ايـران و ٬در وهـله نـخست ٬بـراي پـاسخگويي بـه
نيازهاي پژوهندگان ايراني ايجاد شده است و ٬در مـرحـله بـعد ٬بـه عـنوان يک بـانک
اطالعاتي ايراني در دسترس همه کساني است که درباره زبان فـارسي در نـقاط ديگـر
جهان پژوهش ميکنند.
برخي از طرحها و پژوهشهاي نحوي ديگر که به زبان فارسي مـربوط مـيشوند بـه
شرح زير است.
رضائي

)( Rezaei 1999

در پاياننامه دکتري ٬نتيجه سه تـحقيق خـود را مـنعکس کـرده

است .اول براي تقطيع جمالت ساده زبان فارسي سـيستمي مـبتني بـر شـبکه انـتقالي
برـافزوده ٢٩طراحي کرد .اين تقطيعگر تواليهاي ممکن درونبند ساده را تبيين ميکند ٬اما
قادر به تقطيع بندهاي درونهاي نيست .بنا بر تحقيق بعدي وي ٬تقطيعگر قلب نحوي را
جائي
نيز در بر ميگيرد .ايشان در تحقيق آخر ٬پديدههايي از قبيل بر جستهسازي و جابه ِ
بندهاي متمم به آخر جمله را مطرح ميکند .پديدههاي زباني ٬در دو تقطيعگر آخر وي٬
29) Augmented Transition Network

28) knowledge base
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در قالب نظريه حاـکميت و مرجعگزيني توصيف ميشود.
ـکشاورزي ) (١٣٧٨تقطيعگري براي تقطيع جمالت ساده خبري ٬بر اساس دستور گروه
ساختي هستهبنياد ٣٠و الگوريتمي باال به پايين ٬ارائه داده است .ايـن تـقطيعگر قـادر بـه
شناسائي گروه اسمي شامل وابسته پيشين اسم ٬گروه اسمي همپايه ٬گروه پيشاضافه٬
ِ
ـگروه پساضافه و گروه فعلي است .تقطيعگر ٬عالوه بر اين ٬ساده يا ترکيبيبودن گـروه
فعلي را تشخيص ميدهد و از ميان ترکيبها فعل مرکب و پيشوندي را به اجزاي آنها تقطيع
ميکند .قواعد ساخت  ٤٥٠جمله و واژگان ٬براي تقطيع ٬به تقطيعگر داده شـده است.
تقطيعگر ٬پس از دريافت جمله ورودي ٬درختي ارائه ميدهد که ساخت نحوي جمله را
در شش مرحله مشخص ميکند.
هواپـيمائي کشـوري را کـه سـاختاري
طيبي ) (١٣٧٤چندين تلکس دريافتي سازمان
ِ

ساده و عاري از ابهام دارند و به زبان انگليسياند انتخاب کرده است .سپس ٬با رويکرد
دستور واژگاني نقشمند ٣١ـ ٬ساخت هرکدام از جمالت و ترجمه آنها را به کـمک رايـانه
ارائه داده است.
يونسيفر ) (١٣٧٣نيز تحقيقي انجام داده که ٬در آن ٬جمالت انگليسي با شبکه خودکار
پيشرو تجزيه ميشوند و سپس ترجمه بر اساس روشهاي نحوي انجام ميگيرد .اين کار
بر پايه نظريه وابستگيـِ مفهومي انجام شده است.
ـ ـ ــ ٣-٢معناشناسي فارسي

معناشناسي ٣٢ـ ٬که به بررسي و توصيف معناي واژههاو جملههاي زبان ميپردازد ٬پيشينهاي
بسيار طوالني دارد و بيرون از حوزه زبانشناسيـــ مـانند فـلسفه و روانشـناسيـــ نـيز
مطرح بوده است .واژهها واحدهاي منفرد معنايي به شمار مـيآيند کـه در شکـلدهي
معناي جمله با کمک روابط نحوي شرکت ميکنند .از سوي ديگر ٬هر جنبهاي از معناي
مناسب دسـتوري٬
واژه نيز به صورت طرحي خاص از هنجارهاي معنايي ٬در بافتهاي
ِ
نمود مييابد .مجموعه روابط بهنجاري که يک واحد واژگاني در همه بافتهاي ممکن به

)30) head-driven phrase structure grammar (HPSG
32) semantics

31) Lexical Functional Grammar
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وجود ميآورد روابط بافتي ٣٣ناميده ميشود .از اين رو ٬ميتوان گفت معناي يک واژه در
روابط بافتي آن منعکس است ) ( Cruse 1989, pp. 15, 16ـ .معناي واژه را بهطور کلي در دو اليه
معناي ادر اـکي يا مفهومي ٣٤و معناي متداعي يا ضمني ٣٥در نظر ميگيرند .معناي مفهومي
بخشهاي اساسي و ضروري معناي واژه را در بر ميگيرد و معاني ضمني يا متداعي مانند
هالهاي آن را فرا ميگيرد.
 ١-٣-٢مؤلفههاي معنايي

يکي از روشهاي تحليل معنا ٬مشابه روشي است که در تحليل آوايي و ساختواژي زبان به
ـکار ميرفت و به تجزيه به مؤلفهها يـا مشـخصههاي مـعنايي ٣٦مـعروف است .در ايـن
رويکرد ٬با بررسي مجموعهاي از واژههاي مرتبط )مانند اصـطالحات خـويشاوندي(٬
مشخصههاي مهم و تمايزدهنده معنا شناسايي و دسـتهبندي مـيشود و در جـدولهاي
تحليل معنايي قرار ميگيرد:
مرد

زن

دختر

پسر

ـگاو نر

ميز

جاندار

+

+

+

+

+

-

انسان

+

+

+

+

-

-

مذکر

+

-

-

+

+

-

بزرگسال

+

+

-

-

+

-

معنائي واژهها
 ٢-٣-٢روابط
ِ

يکي از راههاي توصيف و تحليل معنا بررسي روابط مفهومي واژهها و مقايسه آنـها بـا
يکديگر است .مهمترين روابط معنايي عبارتاند از:
ــ هممعنايي ٣٧ـ :دو صورت زباني متفاوت با معناي يکسان ٬گرچه معموًال گفته ميشود

ـکه هم
معنائي مطلق کمتر وجود دارد ٬مانند کامپيوتر و رايانه ؛
ِ
34) conceptual meaning

33) contextual relations

components analysisـ/ـ 36) semantic feature

35) associative meaning
37) synonymy
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ــ تضاد معنايي ٣٨ـ :دو صورت با دو معناي متضاد ٬مانند خوب و بد ؛
ــ شمول معنايي ٣٩ـ :معناي يک صورت زباني معناي ديگري را در بر ميگيرد و معموًال
رابطههاي شمول معنايي سلسلهمراتبي هستند .مانند حيوان و اسب ؛
آوائي يکسان و معني متفاوت )ممکن است صورت
ــ همآوايي ٤٠ـ :دو واژه با صورت
ِ

نوشتاري آنها متفاوت باشد( ٬مانند خوار و خار ؛

ــ همنامي ٤١ـ :دو واژه با معني متفاوت که صورت آوايي و نوشتاري آنها يکسان است٬
مانند دوش ) = ديشب( و دوش )وسيلهاي در حمام(؛
ــ چندمعنايي ٤٢ـ :يک واژه که داراي چندين معني مرتبط با يکديگر است ٬مانند دل به
معني »قلب«» ٬مرکز«» ٬ميان«» ٬جرأت«» ٬شکم«... ٬ـ.
و بسياري روابط فرعي ديگر.
از ديــدگاه زبــانشناسي ٬سـاخت و مـعناي واژههـاي زبـان بـهطور عـام در حـوزه
واژهشناسي ٤٣بررسي ميگردد و ساختار معنايي و مفهومي واژگان فني رشتههاي علمي
)اصطالحات (٤٤در حيطه اصطالحشناسي ٤٥مورد بررسي قرار ميگيرد.
 ٣-٣-٢برخي پژوهشهاي معنايي

عظيمي ) (١٣٧٥توليد و درک گفتار فارسي را مورد بررسي قرار مـيدهد .بـه نـظر وي٬
انسان چيزي را ميشنود که انتظار شنيدن آن را دارد .انسان براي درک گفتار طرف مقابل
به دنبال سرنخهايي ميگردد و ٬اـگر آنها را بيابد ٬از جزئيات کالم صرف نظر ميکند و به
يک نتيجهـگيري کلي مبادرت ميورزد .فهميدن جمالت موقعي مشکل ميشود که يا اين
متضمن مسائلي چون پردازش جمالت پيچيدهتر
ر اهکارهاي ادر اـکي مؤثر نيفتد يا جمله
ّ

باشد .اـگر جمالت پيچيده باشند ٬احتماًال قدم به قـدم پـردازش مـيشوند .وي نـظريه

خالٔ يابي را نيز بررسي ميکند .در اين نظريه شنونده الفاظي را در حافظه نگه ميدارد تا
بعدي جمله به يک خالٔ برسد و آنگاه لفظ را وارد خالٔ کند .بـه نـظر وي٬
در بخشهاي
ِ

نهتنها ساخت نحوي جمله بلکه عناصر واژگاني نيز به درک گفتار کمک ميکند .عالوه بر
اينها ٬که همه جنبه زباني دارند ٬مسائلي غيرزباني نيز در اين روند مؤثرند.
41) homonymy

40) homophony

39) hyponymy

38) antonymy

45) terminology

44) terms

43) lexicology

42) polysemy
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شمس فرد ) (١٣٧٤در پاياننامه کارشناسي ارشد خود طرحي براي درک متن فارسي
بر پايه نظريه وابستگي مفهومي ارائه داده است .باقري ) (١٣٧٥نيز ٬با استفاده از قواعد
توليدي ٬جمالت حوزه خاصي را بر پايه نظريه وابستگي مفهومي تـقطيع کـرده است.
تقطيعگر رئيسقاسم ) (١٣٧٠از دو قسمت نحوي و معنايي تشکيل شده است .قسـمت
نحوي آن شامل تمام تواليهاي ممکن موضوعهاي بندهاي ساده است .قسمت مـعنايي
هم شبکه وابستگي مفهومي جمالت را به دست ميدهد.
نمونههاي يادشده تنها شمار کوچکي از بررسيهاي انـجامشده را در بـر مـيگيرد و
مـفصل
ـکارهاي بسياري در حال حاضر در دست انجام است که هريک نياز به معرفي
ّ
دارد و نتايج آنها در آينده نمودار خواهد گرديد.
منابع
آريانپور ٬منوچهر و مصطفي عاصي ) ٬(١٣٨٢فرهنگ فارسي به انگليسي پيشرو آريانپور  ٬جهانـرايانه ٬تهران؛
اسالمي ٬محرم ) ٬(١٣٧٩شناخت نواي گفتار زبان فارسي و کاربرد آن در بازسازي و بازشناسي ر ايانهاي گـفتار ٬
پاياننامه دکتري ٬دانشگاه تهران ٬تهران؛
امامي ٬شيال ) ٬(١٣٨٠بررسي و طبقهبندي تکواژهاي زبان فارسي )بخش دوم( ٬پاياننامه کارشناسي ارشـد٬
دانشگاه آزاد اسالمي ٬واحد تهران مرکزي؛
انواري ٬مرتضي و مـلکآفاق فـتحيانپور )» ٬(١٣٧٣پـايگاههاي مـعرفتي در سـيستمهاي اطـالعرساني«٬
اطالعرساني  ٬دوره ٬١١شماره ٬١ص٦٨-٦٦؛
اـگرادي ٬ويليام و ديگران ) ٬(١٣٨٠درآمدي بر زبانشناسي معاصر  ٬ترجمه علي درزي ٬سمت ٬تهران؛
باقري ٬مسعود ) ٬(١٣٧٥استنباط موضوعات مشترک از جمالت مرتبط به هم  ٬پاياننامه کارشناسي ارشد ٬دانشگاه
صنعتي شريف ٬تهران؛
بقايي ٬بهروز ) ٬(١٣٨٠بررسي و طبقهبندي تکواژهاي زبان فارسي )بخش اول( ٬پاياننامه کارشناسي ارشـد٬
دانشگاه آزاد اسالمي ٬واحد تهران مرکزي؛
دانشکار آراسته ٬پويان ) ٬(١٣٨١نرمافزار تشخيص فعل در زبان فارسي  ٬پاياننامه کارشناسي ارشد ٬دانشگـاه
عالمه طباطبايي ٬تهران؛
رئيسقاسم ٬محسن ) ٬(١٣٧٠پردازش زبان طبيعي و پردازش زبان فارسي  ٬پاياننامه کارشناسي ارشد ٬دانشگاه
صنعتي شريف ٬تهران؛
سمائي ٬سيد مهدي ) ٬(١٣٧٧واژگان در دستورسنج ٬انگاره نظري  ٬پاياننامه دکتري ٬دانشگاه تهران ٬تهران؛
شمس فرد ٬مهرنوش ) ٬(١٣٧٤درک متون فارسي  ٬پاياننامه کارشناسي ارشد ٬دانشگاه صنعتي شريف ٬تهران؛
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طيبي ٬اـکرم ) ٬(١٣٧٤کاربرد دستور واژگاني نقشمند در ترجمه ماشيني پارهاي از متون فارسي  ٬پاياننامه کارشناسي
ارشد ٬دانشگاه تهران ٬تهران؛
عاصي ٬مصطفي )» ٬(١٣٧٣طرحي براي تهيه فرهنگهاي تخصصي با کـمک کـامپيوتر« ٬مـجموعه مـقاالت

دومين کنفرانس زبانشناسي نظري و کاربردي  ٬دانشگاه عالمه طباطبايي ٬تهران ٬ص٢٨٥-٢٦٧؛
ـــــ )» ٬(١٣٧٦پايگاه دادههاي زبان فارسي« ٬مجموعه مقاالت سومين کنفرانس زبانشناسي  ٬دانشگـاه عـالمه
طباطبايي و پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ٬تهران ٬ص٢١١-٢٠٥؛
ـــــ )» ٬(١٣٨٢از پيکره زباني تا زبانشناسي پيکرهاي« مجموعه مقاالت پنجمين کنفرانس زبانشناسي  ٬دانشگاه
عالمه طباطبايي ٬تهران ٬ص٤٩٥-٤٨٤؛
عاصي ٬مصطفي و محمد عبدعلي ) ٬(١٣٧٥واژگان گزيده زبانشناسي  ٬تهران ٬شرکت انتشارات عـلمي و
فرهنگي؛
عظيمي اـکبريه ٬محسن ) ٬(١٣٧٥توليد و درک گفتار با توجه به دادههاي زبان فارسي  ٬پـاياننامه کـارشناسي
ارشد ٬دانشگاه فردوسي مشهد ٬مشهد؛
غالمپور ٬ايمان ) ٬(١٣٧٩بازشناسي گفتار مستقل از گوينده  ٬پاياننامه دکتري ٬دانشگاه صنعتي شريف ٬تهران؛
فرخ ٬ماندانا ) ٬(١٣٨١بررسي ساختمان افعال ساده و مرکب فارسي و تدوين روشهاي سرواژهسازي به کمک ر ايانه ٬
پاياننامه کارشناسي ارشد ٬دانشگاه آزاد اسالمي ٬واحد تهران مرکزي؛
قاسمي ٬سيد ضياءالدين ) ٬(١٣٧٧اصول آواشناختي سنتز گفتار فارسي  ٬پاياننامه کـارشناسي ارشـد ٬تـهران٬
دانشگاه تهران؛
ـکشاورزي ٬نيما ) ٬(١٣٧٨تقطيع نحوي جمالت ساده فارسي بر اساس دستور گروه ساختي هسـتهبنياد  ٬پـاياننامه
ـکارشناسي ارشد ٬تهران ٬پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي؛
ماهجاني ٬بهزاد ) ٬(١٣٧٨ارائه يک مدل جهت نمايش اطالعات مرتبط با نحو در مدخلهاي واژگـاني  ٬پـاياننامه
ـکارشناسي ارشد ٬تهران ٬دانشگاه تهران؛
يونسيفر ٬فريبا ) ٬(١٣٧٣پيادهسازي يک مترجم ماشيني به روش نحوي  ٬پاياننامه کارشناسي ارشـد ٬تـهران٬
دانشگاه صنعتي شريف.
Assi, S.M. and M. H. Abdolhosseini (2000), ``Grammatical Tagging of a Persian Corpus'', International
;Journal of Corpus Linguistics, Vol. 5, No. 1., pp. 69-81
Cruse, D.A. (1989), Lexical semantics: Cambridge Textbooks in Linguistics, Cambridge, Cambridge
;University Press
Halliday, M.A.K. (1992), ``Language as System and Language as Instance: The Corpus as a Theoretical
;Construct'', Directions in Corpus Linguistics, Svartvik (ed.), Berlin, Mouton de Gruyter
;Kennedy, G. (1998), An Introduction to Corpus Linguistics, London, Longman
Leech, G. (1992), Corpora and Theories of Linguistic Performance, Directions in Corpus Linguistics,
;Svartvik (ed.), Berlin, Mouton de Gruyter
Rezaei , Siamak (1992), L inguistic an d Co m putatio nal A n alysis o f Wo rd O rd er an d S cram blin g in
;Persian, Ph.D. Dissertation, Edinburgh, University of Edinburgh
Schuetze , Hinrich (1995), ``Distributional Part-of-Speech Tagging'', Fro m T exts to T ags: I ssu es in

٥١

١/ ١ دستور
پردازش دستوري زبان فارسي با رايانه

مقاله

M u ltilin gu a l L an gu age A n a lysis, Online Proceedings of the ACL SIDGAT Workshop. On the
Internet at http://www.lanl.gov/find/cmp.lg;
Svartvik (ed.) (1992), D irectio n s in C o rp u s L in gu istics, Proceedings of Nobel Symposium 82
(Stokholm, 4-8 August 199)1, Berlin, Mouton de Gruyter;
Teubert , W. (1999), ``Corpus Linguistics: A Partisan View'', I n tern a ti o n a l Jo u rn a l o f C o rp u s
Linguistics, Vol. 4 / No. 1., pp. 1-10.

©

