پژوهشهای زبانی ،سال  ،01شمارۀ  ،0بهار و تابستان 0318
(از ص  010تا ص )081

ساخت اضافه در زبان فارسی :بررسی پیکرهبنیاد
مینو نساجیان
دانش آموخته کارشناسی ارشد زبانشناسی رایانشی ،مرکز زبانها و زبانشناسی ،دانشگاه صنعتی شریف

راضیه شجاعی
دانش آموخته دکتری زبانشناسی ،دانشگاه تهران

محمد بحرانی

0

استادیار گروه علوم رایانه ،دانشگاه عالمه طباطبائی
تاریخ دریافت مقاله79 /51/51 :؛ تاریخ پذیرش مقاله78/3/5 :

چکیده
ساخت اضافه همواره در نظریههای مختلف زبانشناسی نظیر آوایی ،ساختواژی و نحوی حائز اهمیت بوده
است و زبانشناسان ایرانی تاکنون تحلیلهای متفاوتی از این ساخت به دست دادهاند .عدم تظاهر کسرۀ
اضافه در نوشتار ،ابهامات بسیاری را در تحلیل و درک متون فارسی موجب شده است و برنامههای مختلف
پردازش زبان اعم از برچسبزن اجزای کالم ،تشخیص موجودیتهای ناممند ،تشخیص کلمات هممرجع،
تبدیل متن به گفتار ،ترجمة ماشینی ،تجزیة نحوی جمالت و غیره را با چالشهای بسیاری روبرو ساخته
است .به همین روی ،شناسایی جایگاه این عنصر از مهمترین چالشهای پردازش متون زبان فارسی بهشمار
میرود .پژوهش حاضر میکوشد تا به شیوهای تحلیلی و پیکرهبنیاد و از منظر دستور وابستگی به بررسی
ساخت اضافه بپردازد .از آنجا که دستور وابستگی به لحاظ سادگی ،استفاده کم از فضای حافظه رایانه و
تسریع در امر پردازش در مطالعات پردازش متن در حوزۀ زبانشناسی رایانشی از اهمیت چشمگیری
برخوردار است ،بهترین پایگاه نظری را برای این دست مطالعات فراهم میآورد .به همین سبب ،پژوهش
حاضر در تالش است تا با استفاده از این دستور روشی قاعدهمند جهت تشخیص کلمات حاوی نشانة کسرۀ
اضافه در متون فارسی ارائه دهد .بدین منظور ،با ارائة کلیة ساختهای نمونهای که حاوی نشانة اضافه هستند
و از پیکرۀ وابستگی زبان فارسی دانشگاه اوپساال استخراج شدهاند ،در چارچوب دستور وابستگی به تجزیه و
تحلیل آنها خواهیم پرداخت .از رهگذر این بررسی ،تنها هفت قاعدۀ منطقی برای درج کسرۀ اضافه در
گروههای غیرفعلی اعم از گروههای اسمی ،صفتی ،حرف اضافهای ،قیدی ،گروههایی با بیش از یک وابستة
پسین ،گروه هایی با بیش از یک وابسته از نوع گروه و ساختهای همپایه استخراج میشود که با استناد به
آنها میتوان در انواع پیکرههای وابستگی و سامانههای رایانهای مبتنی بر تجزیة وابستگی به شناسایی
جایگاه نشانة اضافه پرداخت .افزون بر این ،در این پژوهش به جایگاههای نشانة اضافهای نیز اشاره خواهد شد
که تاکنون در پژوهشهای نظری و رایانهای پیشین به آنها پرداخته نشده است.
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 -0مقدمه
واکههای کوتاه فارسی معموالً در نوشتار تظاهر نمییابند .همین امر ابهامات فراوانی را در
درک متون موجب میشود .از پیامدهای عدم استفاده از واکههای کوتاه در زبان فارسی،
مشکل در تشخیص مرز سازهها و کسرۀ اضافه است .بیجنخان ( )5381تکواژ اضافه را
یک صورتساز 5تعریف میکند که کلمات زبان را به یکدیگر پیوند میدهد تا از این
رهگذر ساختهای بزرگ تر از کلمه ساخته شود .به گفتة وی از نظر صرفی ،کسرۀ اضافه
پیچسبی که جایگاه ساختاری آن در انتهای کلمه در جایگاه فاقد تکیه است
(بیجنخان  .)33-31 :5389تشخیص جایگاه اضافه در متون نوشتاری و درج آن در
جایگاه درست ،عالوه بر این که درک متون را آسانتر میکند ،موجب باال رفتن دقت در
پردازشهای زبان طبیعی چون تحلیل نحوی جمالت ،ترجمة ماشینی ،برچسبزنی
اجزای کالم ،شناسایی موجودیتهای ناممند ،1استخراج معنی ،خالصهسازی متون،
تشخیص مرز گروهها و جمالت و غیره میشود.
کسرۀ اضافه ،بهعنوان چالشی مهم در پردازش زبان فارسی از دیرباز مورد توجه
پژوهشگران مختلف (چون قیومی و ممتازی ( ،)1117شمسفرد ( ،)1155ساگت 3و
والتر )1151( 4در میان دیگر پژوهشگران) بوده است .پیچیدگیهای این عنصر محققان
را به مطالعة ساخت اضافه 1از جنبههای گوناگون سوق داده است؛ ویژگیهای آوایی،
ساختواژی و نحوی این ساخت همواره مدنظر بوده است و زبانشناسان از منظر
رویکردهای مختلف بدان پرداختهاند .نظر به این که هدف مقالة حاضر بررسی و
شناسایی نشانة اضافه و ارائة راهکاری در این زمینه است که در حوزۀ پردازش متن به
کار آید ،چارچوب نظری انتخابشده دستور وابستگی 6است .دلیل این انتخاب ،همسویی
بیشتر این دستور با اصل سادهسازی نظام دستوری نسبت به رویکردهای رقیب است .در
مقایسه با دیگ ر دستورها ،دستور وابستگی در تجزیة نحوی جمالت از تعداد گرههای
کمتری استفاده میکند؛ تنها گرههای ساختهشده در نمودارهای درختی آن محدود به
کلمات حاضر در جمله است .به همین سبب ،در حوزۀ پردازش متن ،این دستور در
میزان سرعت و حافظة مصرفی رایانه نقش بسزایی دارد (کووینگتون)1115 ،9؛ بنابراین،
میتوان گفت بهترین پایگاه نظری را برای مطالعات رایانهای فراهم میآورد .از این رو ،بر
پایة این دستور مقالة حاضر بر آن است تا به بررسی ساخت اضافه و جایگاه کسرۀ اضافه

1. Formative. 2. Named Entity Recognition (NER). 3. Sagot. 4. Walter. 5. Ezafe
construction. 6. dependency grammar.7. Covington
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بپردازد .پیکرۀ وابستگی فارسی دانشگاه اوپساال ،5به کوشش سراجی ( )1151دادههای
این پژوهش را فراهم میآورد .این پیکره حاوی  6111جمله 35 ،برچسب اجزای کالم1و
 48برچسب رابطة وابستگی 3است( .)5از رهگذر بررسی جمالت این پیکره و روابط
وابستگی میان کلمات ،به استخراج قواعد منطقی ساده و روشن برای درج کسرۀ اضافه
در گروههای اسمی ،صفتی ،حرف اضافهای ،قیدی و همپایه میپردازیم .انتظار میرود با
استناد به این قواعد بتوان در سامانههای رایانهای بهصورت کارا به شناسایی نشانة اضافه
پرداخت .پس از مقدمة حاضر ،در بخش دوم که در دو بخش تنظیم شده است ،نخست
پیشینة نظری پژوهش و سپس مطالعات رایانشی را بررسی میکنیم .در بخش سوم،
بهاجمال به مبانی دستور وابستگی میپردازیم و مفاهیمی که در این پژوهش بهکار
بردهایم ،معرفی میکنیم .در بخش چهارم  ،قواعدی منطقی برای درج نشانة اضافه
پیشنهاد میدهیم که در سامانههای رایانهای ،جایگاه نشانة اضافه را شناسایی میکند.
سرانجام در بخش پنجم ،نتیجهگیری کلی از تحلیل حاضر ارائه میدهیم.
 -1پیشینة پژوهش
ساخت اضافه و جایگاه کسرۀ اضافه ،افزون بر اینکه توجه زبانشناسان ایرانی و غیر ایرانی
را به خود جلب کرده ،در میان متخصصان علوم رایانه نیز همواره از اهمیت باالیی
برخوردار بوده است .در ادامة این بخش که در دو زیر بخش تنظیم شده است ،نخست به
اختصار به پیشینة پژوهشهای زبانشناسی در این حوزه اشاره میشود .از برخی از
دستاوردهای این مطالعات در پیشبرد پژوهش حاضر استفاده میگردد .سپس در زیر
بخش دوم به پژوهشهای رایانهای حول ساخت اضافه پرداخته میشود.
 -0-1مطالعات زبانشناسی
ساخت اضافة فارسی دستمایة مطالعات زبانشناسان مختلف قرار گرفته است .از آن
میان ،راستارگویوا ( ،)5349ابوالقاسمی ( )5391و خانلری ( )5399کسرۀ اضافه را به
لحاظ تاریخی بررسی کرده و آن را حاصل تحول  /i/فارسی میانه میدانند که آن نیز به
نوبة خود حاصل تحول ضمیر موصولی  hya-در ایرانی باستان است .تباعیان ()5794
اولین زبان شناسی است که در چارچوب دستور زایشی ،تحلیلی نحوی از ساخت اضافه
به دست داده است .ماهوتیان ( ) 5773نیز در قالب دستور زایشی ،ساخت اضافه را
بهعنوان فرافکن بیشینة هسته-پایانی معرفی میکند که هستة آن کسرۀ اضافه است.
1. Uppsala Persian Corpus (UPC). 2. Part-Of-Speech tag (POS tag). 3. dependency
relation. 4. dependency relation
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معینزاده ( ) 1115بر روی این مطلب که اضافه فرافکن بیشینه است ،با ماهوتیان اتفاق
نظر دارد ،اما سازهها را برخالف نظر ماهوتیان هسته-ابتدا تلقی کرده ،گروه اضافه 5را
متمم هسته در نظر گرفته و به تحلیل آن در چارچوب برنامة کمینهگرا 1میپردازد.
کریمی و بریم )5786( 3و سمولین ( )1118 ،1111از طرفداران جدی رویکرد
ساختواژی به ساختار اضافه هستند و به توضیح جایگاههای اضافه پرداختهاند .سمیعیان
( )5774 ،5783و هاشمیپور ( )5787اضافه را نشانة حالت 4و درج آن را در سطح نمود
آوایی میدانن د و ساختار درونی مقوالت را در چارچوب نظریة ایکس-تیره 1و نظریة
حالت بررسی میکنند .قمشی ( )5779نیز اضافه را با استفاده از تحلیلهای آوایی
بررسی میکند و کسرۀ اضافه را واکهای میداند که در سطح صورت واجی 6بر روی
عناصری که ویژگی اسمی دارند میتواند اضافه شود .الرسن و یاماکیدو )1111( 9در
پرتو بررسی جایگاه زیرساختی توصیفگرهای اسمی به کسرۀ اضافه در زبانهای ایرانی
پرداخته و معتقدند اضافه در این زبانها کنترلکنندۀ حالت است که از طریق حرف
تعریف موجود در گروه اسمی به موضوعهایش اعطا میشود.
کهنموییپور ( )1156 ،1154 ،1116در چارچوب برنامة کمینهگرا به ساخت اضافه
در زبان پرداخته است .او جایگاه اولیة صفات ،توصیفگرها و متممهای اسم را پیش از
اسم و جایگاه روساختی آنها را بعد از اسم دانسته و ظهور کسرۀ اضافه در میان آنها را
نتیجة حرکت نحوی اسم میداند .لطفی ( )1154نیز اضافه را در چارچوب زبانشناسی
شناختی بررسی میکند و آن را به عنوان پیکر 8تلقی کرده است .شمار دیگری از
پژوهشها نیز در سایر زبانهای ایرانی به حوزۀ ساخت اضافه پرداختهاند :هلمبرگ 7و
آدن )1111( 51در گویش هورامی ،محمدی بلبان آبادی ( )5389در گویش سورانی،
الرسون 55و یاماکیدو )1116( 51و توسروندی و ونیورک )1154( 53در زازاکی و
یاراحمدزهی ( )5387و کریمی ( )1119به ترتیب در بلوچی و در گویش سورانی.
 -1-1مطالعات رایانهای
چنانکه پیشتر گفته شد ،عدم استفاده از نشانة اضافه ابهاماتی را در نوشتار موجب شده
که تجزیة نحوی و پردازشهای معنایی جمالت را با مشکل مواجه میسازد .به این سبب
1. Ezafe phrase. 2. Minimalist Program. 3. Brame. 4. case marker. 5. X-bar theory.
6. Phonological Form (PF). 7. Larson and Yamakido. 8. figure. 9. Holmberg. 10.
Odden. 11. Larson. 12. Yamakido.13. Van Urk
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بررسی این پدیده در مطالعات رایانهای نیز راه یافته است .رویکرد اتخاذ شده در اینگونه
مطالعات عمدتاً مبتنی بر روشهای قاعده -محور 5یا داده -محور 1است که در ادامه به
پژوهشهای صورتگرفته با هر یک از روشهای نامبرده اشاره میشود.
 -0-1-1مطالعات قاعده -محور
محققانی که از روشهای قاعده -محور جهت تشخیص جایگاه درج نشانة اضافه استفاده
کردهاند ،از یافتههای نظری در حوزۀ ساخت اضافه بسیار بهره گرفته و برمبنای آنها به
استخراج قواعد تشخیص کلمات دارای نشانة اضافه در متون فارسی همت گماردهاند.
مگردومیان )1111( 3در پژوهش خود ،بر پایة روشهای قاعده-محور ،به طراحی یک
تحلیلگر ساختواژی 4پرداخته است .وی برای کلمات فارسی ویژگیهای مختلفی اعم از
اضافه تعریف کرده که با این ویژگی و تعریف قواعد نحوی ،وجود یا عدم وجود کسرۀ
اضافه برای کلمات موجود در جمله مشخص میگردد .بهعنوان پژوهش دیگری که از
روشهای قاعدهمند بهره گرفته است ،میتوان به قیومی و مولر )1151( 1اشاره کرد که
با استفاده از دستور ساختار گروهی هسته -بنیاد ،6به یک سری ویژگیها و پدیدههای
ز بان فارسی از جمله نشانة اضافه و نحوۀ درج آن بر پایة قواعد نظری برای مدلسازی
دستور زبان فارسی اشاره کردهاند.
 -1-1-1پژوهشهای داده -محور
اسکوییپور ( )1155سامانهای را بر پایة مدل مخفی مارکوف 9برای تشخیص جایگاه
نشانة اضافه طراحی کرده است .نجومیان ( )1155سامانهای را بر پایه دو سطح
ساختواژی برای تحلیل خودکار ساختمان واژه و تشخیص واکههای کوتاه فارسی با
استفاده از ماشین مبدل حالت قطعی 8طراحی نموده است که پس از استخراج تکبهتک
کلمات از جملة ورودی و نرمالسازی آنها ،در سطح اول ،کلمات به لحاظ تکواژهای
سازندۀ آن و برچسب جزء کالم تجزیه و تحلیل میشوند و همزمان ،واکههای کوتاه برای
کلمات درج میشوند .در نهایت ،اضافه نیز با توجه به توالی برچسبهای اجزاء کالم به
کلمات اضافه میگردد .نوفرستی و شمسفرد ( )1154با استفاده از الگوریتم ژنتیک و
1. rule-based methods. 2. statistical methods. 3. Megerdoomian. 4.morphological
analyzer. 5. Müller. 6. Head-driven Phrase Structure Grammar (HPSG). 7. Hidden
Markov Model (HMM). 8. Finite-State Transducer (FST).
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مدلهای قاعدهمند برچسبزن به تشخیص جایگاه اضافه پرداختهاند و اصغری ،مالکی و
فیلی ( )1154نیز با استفاده از الگوریتمهای برچسبدهی اجزای کالم ،آنتروپی بیشینه
و میدانهای تصادفی شرطی 1مدلی احتماالتی را برای تشخیص جایگاه کسرۀ اضافه
طراحی کردند .بر اساس پیشینة حاضر ،این پژوهش میکوشد تا با بهرهگیری از
دستاوردهای پژوهشهای پیشین ،در چارچوب دستور وابستگی ،به شناسایی جایگاههای
درج کسرۀ اضافه بپردازد .در بخش آتی بهاجمال اصول و مبانی این دستور را معرفی
میکنیم.

5

 -3مبانی دستور وابستگی
3

نظریة دستور وابستگی در سالهای میانی قرن بیستم به کوشش لوسین تسنییر
( ) 5713در فرانسه بالیدن گرفت .به موجب عینی بودن مبانی این دستور و احتراز آن از
بحث های ذهنی و انتزاعی و نیز به علت عرضه اطالعات در قالب فرمولهای ساده،
دستاوردهای این دستور را بهسادگی میتوان صورتبندی و الگوریتمی کرد و از آن در
زمینة پردازش زبان استفاده نمود (طبیبزاده .)18-19 :5373 ،مزیت مهم دستور
وابستگی ،تجزیة جمالت زبان های با آرایش (نسبتاً) آزاد واژگانی است .این در حالی
است که در رویکردهای مبتنی بر سازه برای هر جایگاه احتمالی در درخت تجزیه قانونی
مجزا و ثابت نیاز است .برای مثال در دستور زایشی کلمات جمله دارای جایگاههای
ساختاری ثابت و مشخصی هستند و چنانچه گشتار جا به جایی هم بر جمله اعمال شده
باشد ،همچنان جایگاه اولیة کلمات در درخت نحوی مدنظر قرار میگیرد.
نقطة قوت دیگر دستور یادشده این است که گرههای تشکیلدهندۀ درخت وابستگیِ
جمله به تعداد کلمات موجود در جمله است و تجزیهگر با درنظرگرفتن قوانین وابستگی،
تنها به اتصال گرههای موجود میپردازد (کووینگتون)1115 ،؛ بنابراین ،میتوان گفت
دستور وابستگی نسبت به دیگر رویکردهای رقیب ،همسویی بیشتری با اصل سادهسازی
نظام دستوری دارد؛ بیتردید میتوان گفت این دستور پایگاه نظری مناسبی را برای
()1
پردازش متنی زبانهای ضمیرانداز با ترتیب خطی (نسبتاً) آزاد چون زبان فارسی
فراهم میآورد .در ادامه ،شیوۀ تحلیل در این دستور را بهاختصار توضیح خواهیم داد.

1. Maximum Entropy (ME). 2. Conditional Random Fields (CRFs). 3. Lucien
Tesnière.
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تحلیل نحوی در دستور وابستگی از فعل آغاز میشود و سپس متممهای بالفصل آن
(فاعل ،متمم مستقیم ،متمم حرفاضافهای و  )...به دنبال میآیند .در این دستور ،هر
گروه نحوی ،چه جمله باشد و چه گروه کوچکتری همچون گروه اسمی یا صفتی و
غیره ،از بیش از پنج نوع عنصر تشکیلدهنده فراتر نمیرود .عناصر سازندۀ گروهها تنها
دارای یک هسته هستند که مقولة گروه با آن مشخص میشود و گروههای اسمی،
صفتی ،حرفاضافهای ،قیدی و فعلی را تشکیل میدهد .میتوان به این هستهها چهار
نوع وابسته (به ترتیب میزان وابستگیشان به هسته) اضافه نمود .این وابستهها موارد زیر
را شامل میشوند:
الف -متمم اجب اری هسته که در ساختار موضوعی هسته قرار دارند و حذف آنها گروه
را نادستوری میکند؛ بهعنوان نمونه در جملة «استناد به آیات شایسته است ،».کلمة
«استناد» هستة گروه اسمی و عبارت «به آیات» متمم اجباری آن است .ب -متمم
اختیاری هسته است که در ساختار موضوعی هسته قرار دارند اما حذف این نوع متممها
گروه را نادستوری نمیکند؛ برای مثال در جملة «بحث با او بیفایده است ،».کلمة
«بحث» هستة گروه اسمی و عبارت «با او» متمم اختیاری آن است .ج -افزودۀ خاص
هسته که از منظر مناسبتهای معنایی تنها با برخی از هستهها به کار میروند اما در
ساختار موضوعی هسته شرکت نمیکنند؛ قیدی نظیر «باعالقه» تنها با برخی افعال
نظیر «گوش دادن ،درس خواندن و  »...به کار میرود و استفاده از آن در ترکیب با
افعالی همانند «آتش گرفتن ،باریدن و  »...موجب بدساخت شدن جمله میشود .د-
افزودههای عام هسته که وابستة کل گروه محسوب میشوند با هر هسته و هر گروهی به
کار میروند؛ بهعنوان مثال قید «متأسفانه» را میتوان با هر فعلی استفاده کرد.
در اینجا شایسته است به این نکته اشاره کنیم که در پیکرۀ وابستگی فارسی دانشگاه
اوپساال که مورد استفادۀ پژوهش حاضر است ،برچسبهای متفاوتی برای انواع وابستهها
(مانند وابستة حرفاضافهای /اسمی) به کار رفته است؛ اما در این میان ،اجباری یا
اختیاری بودن و خاص یا عام بودن وابستهها لحاظ نشده است .این دستهبندی کلی و
عدم ورود به جزئیات موجب سادهسازی تحلیل شده و با استناد به آن قواعد موجزتری
برای درج اضافه می توان ارائه داد .به همین سبب ،در ادامة این پژوهش نیز برای تجزیه
و تحلیل جمالت پیکره و استخراج قواعد تنها به سه عنوان هسته ،وابستة پیشین و
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وابستة پسین اکتفا میکنیم .در سطرهای آتی ،ساخت اضافه را مبنا قرار میدهیم و به
معرفی هر یک از عناصر سازندۀ گروههای نحوی خواهیم پرداخت.
 -1روابط وابستگی در ساخت اضافه و تشخیص جایگاه نشانة اضافه
همانطورکه در بخشهای پیشین اشاره شد ،بهمنظور تحلیل جمالت فارسی در قالب
دستور وابستگی و استخراج قواعد تشخیص جایگاه نشانة اضافه از پیکرۀ وابستگی
دانشگاه اوپساال استفاده شده است؛ اما تالش ما بر این است تا به ارائة قواعد جامعی
بپردازیم تا تنها با جایگزینی برچسبهای خاص هر پیکره در این قواعد ،بتوانند مورد
استفادۀ پیکرههای وابستگی فارسی مختلف با برچسبهای نحوی متفاوت نیز قرار
گیرند .ازاینرو ،در تعریف قواعد تنها به دو طبقة وابستههای پیشین و پسین هسته
استناد خواهیم کرد .از آنجا که از کسرۀ اضافه برای افعال و حروف ربط استفاده
نمیشود ،در بخش حاضر ،با نگرشی ریاضیبنیاد و در چارچوب دستور وابستگی به ارائة
قواعد درج کسرۀ اضافه در گروههای اسمی ،صفتی ،حرفاضافهای ،قیدی و همپایه
میپردازیم .از رهگذر این قواعد میتوان در سامانههای رایانهای بهصورت کارا به
تشخیص نشانة اضافه در پیکرههای متفاوت پرداخت .پیش از آنکه به ارائة قواعد
بپردازیم ،این نکته را یادآور میشویم که دستور وابستگی تجزیة نحوی جمالت را
بهصورت خطی انجام میدهد .از این ویژگی میتوان برای تشخیص نوع وابستة هسته
(به لحاظ پیشین یا پسین بودن) استفاده کرد و جایگاه هر کلمه را با نمایهای در جمله
نشان داد .اکنون ،با توجه به این مطلب ،قاعدههای کلی زیر را برای تشخیص نوع وابسته
به کار میبریم:
{
{

{ =)Premodifier(xn
{ =)Postmodifier(xn

در قاعدههای باال ،منظور از  xکلمات موجود در جملة  Sاست xn .هسته و xi
وابستة آن است و رابطة وابستگی بین هسته و وابسته با نماد  rنشان داده شده
است که  rدر این نماد ،نشانة رابطة وابستگی ( )Relationاست .چنانچه اندیس کلمة
وابسته در جمله کوچکتر از ( nاندیس هسته) باشد xi ،وابستة پیشین هسته خواهد
بود؛ وابستههای پیشین هسته با مجموعة  Premodifierمعین شده است .حال چنانچه
این اندیس بزرگتر از  nباشد xi ،وابستة پسین هسته محسوب میشود که این نوع
وابستهها با مجموعة  Postmodifierمشخص شدهاند .در ادامه ،برای تعریف قواعد درج
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نشانة اضافه از زبان منطق مرتبة اول استفاده شده و چهار تابع  POS ،CATd ،Ezafeو
 Indefتعریفشده که به ترتیب شرایط درج نشانة اضافه برای کلمات جمله ،برچسب
مقولهای نحوی کلمه (به همراه رابطة وابستگی آن) ،نقش نحوی کلمه در جمله و نکره
بودن کلمه را نشان میدهند .بعالوه ،ازآنجاکه تنها برخی از پیشتوصیفگرها( )3و
سورها( )4در ساخت اضافه شرکت دارند ،تابعی با عنوان  EzModتعریفشده که این
کلمات را شامل میشوند.
 -0-1قواعد درج نشانة اضافه در گروه اسمی
اسمها گاه وا بستة یک هسته در جمله هستند و گاه به صورت هسته در گروه اسمی
ظاهر میشوند و وابسته میپذیرند .در گروههای اسمی (و صفتی) فارسی آرایش عناصر
عمدتاً ثابت و مشخص است .به همین دلیل باید وابستههای هر هسته را در این زبان به
دو دستة پسین و پیشین تقسیم کرد (طبیبزاده ،)39 :5373 ،باطنی (-537 :5387
 ،)543مشکوةالدینی ( )561 :5391و طبیبزاده ( )155 :5373وابستههای پیشین اسم
را به ترتیب سورهای بسیط و مرکب ،صفات (اشاره ،پرسشی ،تعجبی ،مبهم ،تأکیدی)،
اعداد (ترتیبی ،اصلی و مبهم) و صفات عالی ،ممیزها و شاخصها معرفی کردهاند که
ترتیب این وابستهها قبل از اسم ثابت است .آنها وابستههای پسین اسم را نیز به ترتیب
شامل شاخص ،صفات (بیانی ،شمارشی ،نسبی ،تفضیلی و مطلق) ،وابستة اضافهای غیر
مالک ،بدل ،گروه حرفاضافهای ،وابستة اضافهای مالک و بند دانستند.
در جایگاه پیشین اسم ،تنها پیشتوصیفگرها و سورهای بسیط نظیر «اکثرِ ،همةِ،
بیشترِ و تمامِ» و شاخصهایی نظیر «خانم ،آقا ،حضرت و جناب» با کسرۀ اضافه به
هستة اسمی وابسته میشوند .بهعالوه ،صفات پیشین عددی (عدد+ـُ م) نیز با کسره به
هستة اسمی متصل میشوند (مثال  – 5الف) .در خصوص صفات عالی و صفات پیشین
عددی (عدد ُ- +مین) ذکر این نکته الزامی است که اگر قبل از ضمیر به کار روند ،درج
کسره برای آنها الزامی است (مثال  -5ب) .سایر وابستههای پیشین بدون استفاده از
کسره با هستة اسمی ترکیب میشوند.
( )5الف .نهمِ دی
ب .بهترینِ /دومینِ آنها
در جایگاه بعد از اسم ،بهجز وابستة شاخص پسین ،بدل و بند ،حضور سایر وابستهها
در جمله باعث درج کسرۀ اضافه در انتهای هستة اسمی میشوند .بعالوه ،بعد از ضمایر
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نیز میتوان وابستة صفتی استفاده کرد .در مثالهای زیر روابط وابستگی هستة اسمی و
ضمیری و وابستههای آنها در ساخت اضافه مشاهده میشود:
( )1الف .استادِ بزرگوار آمدند( .وابستة صفتی)
ب .راهِ تهران را یافتم( .وابستة اضافهای غیر مالک)
پ .کتابِ علی (وابستة اضافهای مالک)
ت .منِ دیوانه (وابستة صفتی)
خاطرنشان میشود چنانچه هستة اسمی دارای تکواژ نکرهساز «ی» باشد ،در آن
صورت هستة اسمی فاقد نشانة اضافه خواهد بود.
( )3او راهی مناسب به ما نشان داد.
در خصوص وابستة اضافهای اسم ،الرسون ( )1117و الرسون و یاماکیدو ()1118
در پژوهش خود به این نکته اشاره دارند که بند موصولی مخفف( 5مثال -4الف) برخالف
بندهای خود ایستا( 1مثال -4ب) در جایگاه وابستة اسمی کسرۀ اضافه میگیرند .به
عبارتی ،کسرۀ اضافه با بند موصولی محدودکننده 3ظاهر نمیشود:
( )4الف .این جوانِ از سوئیس برگشته
ب .این جوانی که از سوئیس برگشته
کهنموییپور ( )1156نیز عدم مشاهدۀ کسرۀ اضافه در بند موصولی محدودکننده را
اینگونه تبیین میکند که نشانة موصولی 4واجگونهای از نشانگر اضافه بهحساب میآید.
به عقیدۀ ایشان در چنین ساخت هایی به جای استفاده از کسره از شکل واجگونة آن
یعنی «ی» استفاده میشود .بدین ترتیب ،قواعد درج نشانة اضافه برای هستة اسمی و
ضمیری را میتوان به دو قاعدۀ کلی ( )5و ( )1تقسیمبندی کرد .این قواعد به ترتیب
مربوط به وابستههای پیشین و پسین هستههای ذکر شده هستند.
قاعدۀ اول :درج نشانة اضافه در گروههای اسمی با وابستههای پیشین

1. reduced relative clauses. 2. finite relatives. 3. restrictive relative clause. 4. relative
marker.

ساخت اضافه در زبان فارسی :بررسی پیکرهبنیاد010/

طبق قاعدۀ (ا-الف) ،چنانچه قبل از هستة اسمی ( )xnوابستههای پیشین از نوع
پیشتوصیفگرها و سورهای بسیط  EzModو صفت شمارشی ترتیبی (عدد  -ُ +م) به کار رود،
این وابستهها پذیرای کسرۀ اضافه خواهند بود .طبق قاعدۀ (-5ب) چنانچه هستة اسمی از نوع
ضمیر باشد ،وابستههای پیشین از نوع سورهای بسیط  ،EzModصفت شمارشی ترتیبی (عدد
 +ـُ مین) و صفتهای عالی واجد نشانة کسره هستند.

قاعدۀ دوم :درج نشانة اضافه در گروههای اسمی با وابستههای پسین

طبق قاعدۀ باال ،چنانچه بعد از هستة اسمی وابستههای پسین از نوع صفت
شمارشی ،کلیة صفتهای بیانی ،صفت برتر ،وابستة اضافهای (غیر مالک) ،وابستة
حرفاضافهای (از نوع بند موصولی مخفف) ،وابستة اضافهای (مالک) استفاده شود ،هستة
اسمی دارای کسره است.
 -1-1قواعد درج نشانة اضافه در گروه صفتی
متممهای صفت از نوع وابستههای پسین هستند که شامل متمم حرفاضافهای ،متمم
اضافهای و متمم بندی میشوند .تنها متمم اضافهای صفت است که باعث درج کسره در
انتهای هستة صفتی میشود .در زیر مثالهایی از متممهای صفت مشاهده میشود:
( )1الف .این اتاق مشرف بر باغ است.
ب .او مخلِ آسایشِ شما است.
پ .او شاهد بود که چگونه مردم را کشتند.
افزوده های صفت به هر دو دستة وابستة پیشین و پسین تعلق دارند .افزودۀ
پیشین صفت ،قید صفت است که بدون کسره قبل از هستة صفتی به کار میروند (مثال
- 6الف) و افزودۀ پسین صفت« ،صفتِ صفت» است که افزودۀ خاص بهشمار میرود .این
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وابسته در صورت وجود ،باعث درج کسرۀ اضافه در انتهای هستة صفتی میشود (مثال 6
 ب):( )6الف .این خانه اصالً/خیلی قشنگ نیست.
ب .رنگ آن ماشین ،سبزِ متمایل به آبی بود.
با توجه به مثال های باال ،در ادامه به قاعدۀ درج نشانة اضافه برای وابستههای
پسین هستة صفتی اشاره میگردد.
قاعدۀ سوم :درج نشانة اضافه در گروههای صفتی با وابستههای پسین

طبق قاعدۀ باال ،چنانچه بعد از هستة صفتی ( ،)xnوابستههایی از نوع صفت صفت و
اسم استفاده شود ،هستة صفتی پذیرای نشانة اضافه خواهد بود.
 -3-1قواعد درج نشانة اضافه در گروه حرفاضافهای
هر گروه حرفاضافهای از هسته (حرفاضافه) و گروه اسمی (وابسته) تشکیل شده است
که تنها متمم اجباری آن ،گروه اسمی به حساب میآید .البته گروههای حرفاضافهای
گاهی قیودی را به عنوان افزودۀ عام میپذیرند که محل آنها در ابتدای گروه است .در
مثال زیر «تنها» افزودۀ عام حرف اضافة «از» است که بدون کسره به هستة
حرفاضافهای وابسته شده است:
( )9تنها از این راه میتوان مشکل را حل کرد.
در اینجا نکتة شایان ذکر آن است که در پیکرۀ سراجی برای تمامی حروف اضافه
برچسب واحد  Pدر نظر گرفته شده و تمایزی میان حروف اضافة واقعی و سایر حروف
اضافه وجود ندارد؛ حال آنکه برای استخراج قاعدۀ درج نشانة اضافه در گروههای
حرفاضافهای قائل شدن به این تمایز امری اجتنابناپذیر است؛ بنابراین ،در پژوهش
حاضر به پیروی از سمیعیان ( )5774قائل به سه طبقة مستقل برای حروف اضافه
میشویم.
الف -حروف اضافهای که با کسرۀ اضافه به کار نمیروند .تعداد این حروف اضافه زیاد
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نیست .به این دسته از حروف اضافه ،حروف اضافة واقعی 5گویند :در ،با ،به ،از ،بر ،پس
از ،نسبت به ،بعد از ،پیش از ،الی ،تا ،همچون.
ب -حروف اضافهای که به طبقة باز 1تعلق دارند و لزوماً قبل از متمم آنها کسرۀ اضافه
استفاده می شود :بدونِ ،بینِ ،زیرِ ،پشتِ ،پایینِ ،علیهِ ،توسطِ ،رویِ ،حدودِ ،نزدِ ،دربارۀِ،
پسِ ،موردِ ،ضمنِ ،بعدِ ،طیِ ،پیشِ،علی رغمِ ،جهتِ ،برابرِ ،ضدِ ،قابلِ ،طبقِ ،بابتِ ،قریبِ،
خالفِ ،سرِ ،مجاور ،دنبالِ ،کنارِ ،پیِ ،مقابلِ ،حسبِ.
ج -حروف اضافهای که به طور اختیاری میتوانند با کسرۀ اضافه به کار روند :تو(یِ)،
رو(یِ) ،پهلو(یِ) ،جلو(یِ) ،باال(یِ).
بر اساس دستهبندی باال ،قاعدۀ زیر را برای درج نشانة اضافه در هستة حرفاضافه
ارائه میدهیم:
قاعدۀ چهارم :درج نشانة اضافه در گروههای حرفاضافهای با وابستههای پسین

طبق قاعدۀ باال ،چنانچه بعد از حروف اضافه (به غیر از حروف اضافة واقعی)
وابستههای پسین از نوع اسم و ضمیر استفاده شود ،هستة حرفاضافهای دارای نشانة
اضافه است.
 -1-1قواعد درج نشانة اضافه در گروه قیدی
قیدها نیز دارای دو وابستة پیشین و پسین هستند .وابستة پیشین قیدها افزودههایی
نظیر «اندکی ،بسیار ،خیلی ،شدیداً ،کمی و »...هستند که هستة گروه قیدی را از حیث
مقدار توصیف میکنند .وابستة پسین قیدها ،گروه حرفاضافهای «ازی» و گروه اسمی
است .تنها گروه اسمی با کسرۀ اضافه به هستة قیدی متصل میشود.
( )8الف .او آرامتر از من غذا میخورد( .متمم حرفاضافهای قید)
ب .نظیرِ این کتاب /او (متمم اسمی قید)

1. True prepositions. 2. Open class.
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قاعدۀ پنجم :درج نشانة اضافه در گروههای قیدی با وابستههای پسین

طبق قاعدۀ باال ،چنانچه بعد از هستة قیدی ،وابستههای پسین از نوع اسم و ضمیر
استفاده شود ،هستة قیدی دارای نشانة اضافه است.
 -1-1قواعد درج نشانة اضافه در گروههای با بیش از یک وابسته
در گروه های اسمی یا صفتی ممکن است چندین وابستة پسین بهصورت پیدرپی بعد از
هسته به کار روند و هیچکدام از این وابستهها ،بهعنوان هسته ،وابسته نداشته باشند؛ اما
به دلیل حضور وابستههای اسمی یا صفتی بعد از آنها ،حامل نشانة اضافه شوند.
( )7کتابِ قرمزِ بزرگِ مریم که گم شد.
در مثال باال «قرمز» بهعنوان وابستة پسین هسته به دلیل وجود وابستة اسمی
دیگری پس از خود ،دارای نشانة اضافه است؛ بدون آنکه وابستهای داشته باشد .در این
حالت ،باید تمامی وابسته های پسین از نوع اسم و صفت به غیر از آخرین وابسته دارای
نشانة اضافه باشند؛ بنابراین ،در مثال ( )7وابستههای «قرمز» و «بزرگ» دارای نشانة
اضافه هستند و «مریم» بهعنوان آخرین وابستة اسمی «کتاب» نشانة اضافه نمیگیرد.
در زیر ساختار مربوطه قابل مشاهده است:
Xn + Ezafe + Xn+1 + Ezafe + Xn+2 + Ezafe + … + Xn+k-1 + Ezafe + Xn+k
بنابراین ،اگر  xnهستة اسمی ،ضمیری یا صفتی باشد و  kتعداد وابستة پسین از

مجموعة  Yداشته باشد ،آنگاه قاعدۀ درج کسرۀ اضافه برای وابستههای پسین هسته به
شکل زیر خواهد بود که تنها وابستة آخر هسته فاقد نشانة اضافه خواهد بود:
قاعدۀ ششم :درج نشانة اضافه در گروههای اسمی/صفتی با چند وابستة پسین
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قواعد باال متناظر قواعد هستة اسمی و ضمیری و صفتی هستند که اندکی
تغییریافتهاند ،به این صورت که تعداد بیش از یک وابستة پسین نیز برای آنها در نظر
گرفته شده است.
 -1-1قواعد تشخیص نشانة اضافه در گروههای همپایه
طبق نظر طبیبزاده ( )5373حروف عطف بهعنوان پیونددهندۀ عناصر همپایه تعیین
شدهاند که گروههای مختلف نحوی را به هم متصل میکند (مثال .)51
(]] )51پسرِ شجاعِ مریم[ و ]دخترِ باهوشِ مینا[[
اگر  xnکه هستة اسمی ،ضمیری یا صفتی است ،دارای  kوابسته پسین باشد و حرف
عطف ( m ،)xmامین وابستة پسین  xnو ( )m<kباشد ،آنگاه داریم:
Xn + Ezafe + Xn+1 + Ezafe + … + Xn+m-1 + Conjunctionn+m + Xn+m+1 + Ezafe +
… + Xn+k-1 + Ezafe + Xn+k

در مثال ( ،)51عالوه بر حالت همپایگی ،گروههای اسمی با بیش از یک وابسته هم
مشاهده میشود؛ بنابراین ،برای لحاظ کردن حالت همپایگی نیز از قاعدۀ ششم که در
زیر بخش پیشین ارائه شد ،استفاده میکنیم و تنها اندیس کلمة قبل از حروف عطف به
کار رفته در جمله را در این قاعده اضافه میکنیم؛ بدین ترتیب ،نشانة اضافه برای این
کلمه لحاظ نمیگردد(.)6
قاعدۀ هفتم :درج نشانة اضافه در گروههای همپایه با بیش از یک وابسته
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قاعدۀ باال برای حرف عطف نیز کسرۀ اضافه در نظر نمیگیرد زیرا در مجموعة Y
وجود ندارد .بدین ترتیب ،برای اسامی ،ضمایر و صفات با هر تعداد وابستة پسین و
شرایط همپایگی میتوان تنها دو قاعدۀ باال را به عنوان قاعدۀ جامع در نظر گرفت.
 -1-1قواعد تشخیص نشانة اضافه در گروههای اسمی با بیش از یک وابسته از
نوع گروه
در گروههای اسمی ممکن است چندین وابستة پسین بهصورت پیدرپی بعد از هسته به
کار روند و یکی از این وابستهها ،خود هستة گروه دیگری محسوب شود:
( )55الف] .کپسولِ ]ویتامینِ ]دیِ[[ من[
ب] .چشمانِ ]آبیِ ]کمرنگِ[[ مینا[
در مثال (-55الف) ،کلمة «کپسول» دارای دو وابستة «ویتامین» و «من» است که
خود کلمة «ویتامین» دارای وابستة دیگری است .با در نظر داشتن قاعدۀ ( -6الف)،
کلمة «ویتامین» به سبب وجود کلمة «من» نشانة اضافه دریافت میکند .بهمنظور لحاظ
کردن کسرۀ اضافه برای کلمة «دی» ،باید وضعیت کسرهدار بودن هستة آن بررسی
شود .چنانچه هسته (یعنی کلمة «ویتامین») از قبل دارای کسرۀ اضافه باشد ،تمامی
وابستههای آن نیز دارای نشانة اضافه هستند.

به عبارتی قاعدۀ شش را برای این نوع ساخت لحاظ کرده و تنها شرایط کسرهدار
بودن هسته را به آن اضافه میکنیم .بعالوه ،در این قاعده برای تمامی وابستههای هسته
کسره لحاظ میشود .بدین ترتیب محدودیت عدم اعمال کسره بر روی آخرین وابسته را
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نیز لحاظ نمیکنیم .این نوع ساخت برای مثال (-55ب) نیز صادق است که یک گروه
صفتی ،وابستة میانی گروه اسمی در نظر گرفته میشود:

 -1نتیجه
ازآنجاییکه نشانة اضافه و عدم درج آن در نوشتار معضل اصلی پژوهشهای مرتبط با
پردازش متن به حساب میآید ،پژوهش حاضر به بررسی جایگاههای درج نشانة اضافه
در چارچوب دستور وابستگی پرداخت .پیرو این امر ،با در نظر داشتن روابط هسته و
وابسته در گروههای نحوی دارای نشانة اضافه ،هفت قاعدۀ منطقی برای درج کسرۀ
اضافه در گروههای اسمی ،صفتی ،حرف اضافهای ،قیدی و همپایه استخراج شد .در
قواعد تنها به دو طبقة وابسته های پیشین و پسین هسته استناد شده است که این
مسئله موجب سادگی قواعد شده و آنها را از وابستگی به پیکرهای خاص میرهاند.
بدین ترتیب ،فارغ از برچسبهای به کار رفته در هر پیکرۀ وابستگی ،قواعد ارائهشده بر
روی انواع این پیکرهها قابل اعمال هستند و با استناد به این قواعد میتوان در
سامانههای رایانهای به شناسایی جایگاه نشانة اضافه پرداخت.
پینوشتها
 . 5در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که پیکرۀ سراجی ( )1151کاستیهایی چون عدم نرمالسازی کلمات،
جداسازی اشتباه کلمات مرکب ،عدم برچسب دهی صحیح اجزای کالم ،عدم تعیین صحیح روابط وابستگی
گروههای همپایه و غیره است که پرداختن به آنها از حوصلة پژوهش حاضر بیرون است.
 .1همانطور که میدانیم در زبانهای ضمیرانداز ،گروه اسمی فا عل گاه تظاهر آوایی ندارد .البته شایان ذکر است
که تظاهر فاعل در زبان فارسی (همچون بسیاری از زبانهای ضمیرانداز) در پارهای از ساختها الزامی است؛ در
صورت حذف گروه فعلی کوچک ( )vPو موضوعهای درونی فعل در برخی از جمالت ،حذف فاعل به ساختی
نادستوری میانجامد .برای اطالعات بیشتر در این زمینه نگاه کنید به انوشه (.)567-568 :5389
 .3پیشتوصیفگرها کلماتی هستند که پیش از توصیفگرها به کار برده میشوند .در عبارتی نظیر «همة این
کتابها» ،کلمة «همه» پیشتوصیفگر تلقی شده که پیش از توصیفگر «این» ظاهر شده است.
 .4کلماتی نظیر «همة ،کلِ ،تمامِ ،اکثرِ» سورها و پیش توصیف گرهایی هستند که در گروه اسمی نیاز به کسرۀ
اضافه دارند .کلماتی همانند «برخی ،بعضی ،این ،آن» سورها و توصیفگرهایی هستند که پیش از هستة اسمی
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بدون کسرۀ اضافه استفاده میشوند .ازآنجایی که در پیکرۀ وابستگی اوپساال بین این دو دسته از کلمات تمایزی
وجود ندارد و برچسب یکسانی برای هردو گروه در نظر گرفته شده است ،در سامانة حاضر ،تابعی با عنوان
 EzModجهت تشخیص درج نشانة اضافه در نظر گرفته شده است که تنها شامل سورها و پیش توصیف گرهایی
میشود که با کسرۀ اضافه پیش از هستة اسمی به کار میروند.
 .1در پیکرۀ وابستگی فارسی دانشگاه اوپساال ،برچسبهای مختلفی برای اجزای کالم در ساخت اضافه مورد
استفاده قرار میگیرند .این برچسبها مورد استفادۀ پژوهش حاضر نیستند اما به آنها اشاره میکنیم تا خوانندۀ
عالقهمند را در درک بهتر پیکره یاری رساند .برچسبهای  N_SINGو N_PLبرای کلیة اسامی مفرد و جمع،
 PROبرای ضمایر ADJ ،برای کلیة صفات عددی ترتیبی و کلیة صفات بیانی به غیر از صفات مفعولی،
 ADJ_CMPRبرای صفات برتر ADJ_SUP ،برای صفات عالی ADJ_INO ،برای صفات مفعولی ADV ،برای
قیود CON ،برای حروف عطف DET ،برای پیشتوصیفگر NUM ،برای صفات عددی شمارشی P ،برای کلیة
حروف اضافه .از ایرادات برچسبزنی این پیکره میتوان به این مسئله اشاره داشت که برچسب واحد  ADJبرای
کلیة صفات عددی ترتیبی (ترکیب با ُ– م و– ُمین) استفاده شده است و انواع طبقات حرفاضافه برچسب واحدی
دارند.
 .6در پیکرۀ وابستگی حاضر ،تجزیة وابستگی همپایگی به اشتباه صورت گرفته است .در ساختهای همپایه ،حروف
عطف باید بهعنوان هسته لحاظ شوند و دو گروه همپایه وابستة آنها در نظر گرفته شوند .در مثال مذکور چنانچه
حرف عطف «و» و کلمة «دختر» وابستة کلمة «پسر» در نظر گرفته شوند ،با حذف این وابستهها جملة حاصل
بدساخت خواهد شد و فعل جمع جمله با فاعل مفرد به لحاظ شمار مطابقت نخواهد داشت .بهمنظور پوشش این
نوع ساخت ها در این پیکره ،قاعدۀ جدیدی برای تشخیص جایگاه اضافه تعریف میکنیم که حروف عطف بهعنوان
وابستة پسین هسته لحاظ شدهاند.
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