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 5/3/78؛ تاریخ پذیرش مقاله: 79/ 51/51تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده
شناسی نظیر آوایی، ساختواژی و نحوی حائز اهمیت بوده  های مختلف زبان ر نظریهساخت اضافه همواره د

اند. عدم تظاهر کسرۀ  داده به دستهای متفاوتی از این ساخت  شناسان ایرانی تاکنون تحلیل است و زبان
تلف های مخ اضافه در نوشتار، ابهامات بسیاری را در تحلیل و درک متون فارسی موجب شده است و برنامه

مرجع،  مند، تشخیص کلمات هم های نام زن اجزای کالم، تشخیص موجودیت پردازش زبان اعم از برچسب
های بسیاری روبرو ساخته  تبدیل متن به گفتار، ترجمة ماشینی، تجزیة نحوی جمالت و غیره را با چالش

شمار  ون زبان فارسی بههای پردازش مت ترین چالش است. به همین روی، شناسایی جایگاه این عنصر از مهم
بنیاد و از منظر دستور وابستگی به بررسی  ای تحلیلی و پیکره کوشد تا به شیوه رود. پژوهش حاضر می می

ساخت اضافه بپردازد. از آنجا که دستور وابستگی به لحاظ سادگی، استفاده کم از فضای حافظه رایانه و 
شناسی رایانشی از اهمیت چشمگیری  حوزۀ زبانتسریع در امر پردازش در مطالعات پردازش متن در 

آورد. به همین سبب، پژوهش  برخوردار است، بهترین پایگاه نظری را برای این دست مطالعات فراهم می
مند جهت تشخیص کلمات حاوی نشانة کسرۀ  حاضر در تالش است تا با استفاده از این دستور روشی قاعده

ای که حاوی نشانة اضافه هستند  های نمونه ین منظور، با ارائة کلیة ساختبد اضافه در متون فارسی ارائه دهد.
اند، در چارچوب دستور وابستگی به تجزیه و  و از پیکرۀ وابستگی زبان فارسی دانشگاه اوپساال استخراج شده

 رهگذر این بررسی، تنها هفت قاعدۀ منطقی برای درج کسرۀ اضافه در ازها خواهیم پرداخت.  تحلیل آن
هایی با بیش از یک وابستة  ای، قیدی، گروه اضافه  های اسمی، صفتی، حرف های غیرفعلی اعم از گروه گروه

شود که با استناد به  های همپایه استخراج می هایی با بیش از یک وابسته از نوع گروه و ساخت پسین، گروه
تجزیة وابستگی به شناسایی  بر یمبتنی ا های رایانه های وابستگی و سامانه توان در انواع پیکره ها می آن

ای نیز اشاره خواهد شد   های نشانة اضافه این، در این پژوهش به جایگاه بر  جایگاه نشانة اضافه پرداخت. افزون
 ها پرداخته نشده است. آن  ای پیشین به های نظری و رایانه تاکنون در پژوهش که
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 مقدمه -0 
در  ات فراوانی راابهام. همین امر یابند های کوتاه فارسی معموالً در نوشتار تظاهر نمی واکه

های کوتاه در زبان فارسی،  شود. از پیامدهای عدم استفاده از واکه میموجب درک متون 
( تکواژ اضافه را 5381خان ) جن بیاست. سرۀ اضافه کو  ها مرز سازه تشخیص مشکل در

دهد تا از این  کند که کلمات زبان را به یکدیگر پیوند می تعریف می 5ساز یک صورت
تر از کلمه ساخته شود. به گفتة وی از نظر صرفی، کسرۀ اضافه  های بزرگ رهگذر ساخت

قد تکیه است چسبی که جایگاه ساختاری آن در انتهای کلمه در جایگاه فا پی
در  ن نوشتاری و درج آنومت در اضافه جایگاهتشخیص . (33-31: 5389خان  جن )بی

 موجب باال رفتن دقت در، کند میتر  آسان را که درک متون  این بر  ، عالوهجایگاه درست
 زنی ماشینی، برچسب ةتحلیل نحوی جمالت، ترجمچون های زبان طبیعی  پردازش
 سازی متون، ، استخراج معنی، خالصه1مند های نام ودیتشناسایی موج کالم، اجزای

 .شود غیره می ها و جمالت و تشخیص مرز گروه
عنوان چالشی مهم در پردازش زبان فارسی از دیرباز مورد توجه  کسرۀ اضافه، به

و  3ساگت (،1155)فرد  شمس(، 1117)قیومی و ممتازی پژوهشگران مختلف )چون 
این عنصر محققان های  ر پژوهشگران( بوده است. پیچیدگی( در میان دیگ1151) 4والتر

آوایی، های  های گوناگون سوق داده است؛ ویژگی  از جنبه 1را به مطالعة ساخت اضافه
شناسان از منظر  ساختواژی و نحوی این ساخت همواره مدنظر بوده است و زبان

اضر بررسی و اند. نظر به این که هدف مقالة ح رویکردهای مختلف بدان پرداخته
  ارائة راهکاری در این زمینه است که در حوزۀ پردازش متن به شناسایی نشانة اضافه و

همسویی است. دلیل این انتخاب،  6دستور وابستگیشده  کار آید، چارچوب نظری انتخاب
نسبت به رویکردهای رقیب است. در  سازی نظام دستوری بیشتر این دستور با اصل ساده

های  ر دستورها، دستور وابستگی در تجزیة نحوی جمالت از تعداد گرهمقایسه با دیگ
شده در نمودارهای درختی آن محدود به  های ساخته کند؛ تنها گره کمتری استفاده می

در این دستور کلمات حاضر در جمله است. به همین سبب، در حوزۀ پردازش متن، 
بنابراین،  ؛(1115، 9)کووینگتونمیزان سرعت و حافظة مصرفی رایانه نقش بسزایی دارد 

آورد. از این رو، بر  ای فراهم می توان گفت بهترین پایگاه نظری را برای مطالعات رایانه می
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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های  داده( 1151)به کوشش سراجی  ،5پیکرۀ وابستگی فارسی دانشگاه اوپساالبپردازد. 
و 1برچسب اجزای کالم 35جمله،  6111این پیکره حاوی  .آورد ا فراهم میاین پژوهش ر

از رهگذر بررسی جمالت این پیکره و روابط  .(5)است 3برچسب رابطة وابستگی 48
اضافه  ۀدرج کسر وابستگی میان کلمات، به استخراج قواعد منطقی ساده و روشن برای

رود با  انتظار می. پردازیم می هیهمپای، قیدی و ا اضافه  حرف ،یصفت ،یاسم یها در گروه
اضافه  ةنشان شناساییکارا به  تصور به یا انهیرا یها در سامانهبتوان قواعد  نیا استناد به
که در دو بخش تنظیم شده است، نخست پس از مقدمة حاضر، در بخش دوم  پرداخت.

کنیم. در بخش سوم،  نشی را بررسی میپیشینة نظری پژوهش و سپس مطالعات رایا
کار  مفاهیمی که در این پژوهش بهپردازیم و  اجمال به مبانی دستور وابستگی می به

، قواعدی منطقی برای درج نشانة اضافه کنیم. در بخش چهارم میایم، معرفی  برده
کند.  می را شناسایی اضافه ةنشانجایگاه  ی،ا انهیرا یها سامانهدهیم که در  پیشنهاد می

 دهیم. گیری کلی از تحلیل حاضر ارائه می نتیجهسرانجام در بخش پنجم، 
 

 پیشینة پژوهش -1

 ایرانی غیرایرانی و  شناسان زبانتوجه  بر اینکه افزون  ،اضافه ۀکسرجایگاه ساخت اضافه و 
نیز همواره از اهمیت باالیی متخصصان علوم رایانه  را به خود جلب کرده، در میان

  بهنخست  ،تنظیم شده است بخش زیردر ادامة این بخش که در دو . دار بوده استبرخور
برخی از از  شود. میاشاره شناسی در این حوزه  های زبان به پیشینة پژوهش اختصار

 زیر. سپس در گردد پژوهش حاضر استفاده می پیشبرددر  این مطالعاتدستاوردهای 
 شود. خت اضافه پرداخته میحول ساای  های رایانه دوم به پژوهش بخش

 شناسی مطالعات زبان -1-0

از آن  شناسان مختلف قرار گرفته است. مایة مطالعات زبان ساخت اضافة فارسی دست

اضافه را به  ۀ( کسر5399خانلری )و  (5391) ابوالقاسمی ،(5349راستارگویوا )میان، 

دانند که آن نیز به  می فارسی میانه /i/حاصل تحول بررسی کرده و آن را لحاظ تاریخی 

( 5794تباعیان ). تدر ایرانی باستان اس -hyaخود حاصل تحول ضمیر موصولی  ةنوب

شناسی است که در چارچوب دستور زایشی، تحلیلی نحوی از ساخت اضافه  اولین زبان

( نیز در قالب دستور زایشی، ساخت اضافه را 5773داده است. ماهوتیان ) به دست

کند که هستة آن کسرۀ اضافه است.  پایانی معرفی می-بیشینة هسته عنوان فرافکن به

                                                 
1. Uppsala Persian Corpus  (UPC).  2. Part-Of-Speech tag (POS tag).  3. dependency 

relation. 4. dependency relation 
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( بر روی این مطلب که اضافه فرافکن بیشینه است، با ماهوتیان اتفاق 1115زاده ) معین

را  5ابتدا تلقی کرده، گروه اضافه-ها را برخالف نظر ماهوتیان هسته نظر دارد، اما سازه

 پردازد. می 1گرا ن در چارچوب برنامة کمینهگرفته و به تحلیل آ در نظرمتمم هسته 

( از طرفداران جدی رویکرد 1118 ،1111( و سمولین )5786) 3بریمکریمی و 

سمیعیان  .اند پرداختههای اضافه  ساختواژی به ساختار اضافه هستند و به توضیح جایگاه

طح نمود و درج آن را در س 4حالت ةاضافه را نشان( 5787پور ) و هاشمی( 5774 ،5783)

 ةو نظری 1تیره-ایکس ةد و ساختار درونی مقوالت را در چارچوب نظریندان آوایی می

های آوایی  ( نیز اضافه را با استفاده از تحلیل5779قمشی ) ند.نک حالت بررسی می

بر روی  6داند که در سطح صورت واجی ای می و کسرۀ اضافه را واکه کند بررسی می

( در 1111) 9الرسن و یاماکیدوتواند اضافه شود.  د میعناصری که ویژگی اسمی دارن

های ایرانی  اضافه در زبان ۀگرهای اسمی به کسر پرتو بررسی جایگاه زیرساختی توصیف

حالت است که از طریق حرف  ۀکنند ها کنترل پرداخته و معتقدند اضافه در این زبان

 شود. هایش اعطا می تعریف موجود در گروه اسمی به موضوع

گرا به ساخت اضافه  کمینه ة( در چارچوب برنام1156، 1154، 1116پور ) نموییکه

های اسم را پیش از  صفات، توصیفگرها و متمم ةدر زبان پرداخته است. او جایگاه اولی

ها را  آن میاناضافه در  ۀها را بعد از اسم دانسته و ظهور کسر اسم و جایگاه روساختی آن

شناسی  ( نیز اضافه را در چارچوب زبان1154لطفی ). نددا حرکت نحوی اسم می ةنتیج

تلقی کرده است. شمار دیگری از  8کند و آن را به عنوان پیکر شناختی بررسی می

و  7هلمبرگ اند: پرداخته اضافه ساختهای ایرانی به حوزۀ  ها نیز در سایر زبان پژوهش

، سورانیگویش  رد( 5389) بلبان آبادی محمدی، ( در گویش هورامی1111) 51آدن

( در زازاکی و 1154) 53یورک ( و توسروندی و ون1116) 51و یاماکیدو 55الرسون

 .در گویش سورانی و در بلوچیبه ترتیب  (1119کریمی )و ( 5387) زهی یاراحمد
 

  ای مطالعات رایانه -1-1

شده  موجب در نوشتاررا  ماتیاضافه ابها ةعدم استفاده از نشانچنانکه پیشتر گفته شد، 

به این سبب . سازد با مشکل مواجه می را های معنایی جمالت نحوی و پردازش ةتجزی که

                                                 
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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گونه  ای نیز راه یافته است. رویکرد اتخاذ شده در این بررسی این پدیده در مطالعات رایانه

است که در ادامه به  1محور -یا داده 5محور -های قاعده بر روش مطالعات عمدتاً مبتنی 

 شود. های نامبرده اشاره می گرفته با هر یک از روش صورت های پژوهش
 

 محور -مطالعات قاعده -1-1-0

محور جهت تشخیص جایگاه درج نشانة اضافه استفاده  -های قاعده محققانی که از روش

ها به  بسیار بهره گرفته و برمبنای آن ساخت اضافه ۀنظری در حوز های اند، از یافته کرده

 اند. همت گماردهاضافه در متون فارسی  کلمات دارای نشانةخیص تش استخراج قواعد
به طراحی یک ، محور- قاعده های روش ة( در پژوهش خود، بر پای1111) 3مگردومیان

های مختلفی اعم از  پرداخته است. وی برای کلمات فارسی ویژگی 4گر ساختواژی تحلیل

وی، وجود یا عدم وجود کسرۀ اضافه تعریف کرده که با این ویژگی و تعریف قواعد نح

عنوان پژوهش دیگری که از  گردد. به اضافه برای کلمات موجود در جمله مشخص می

اشاره کرد که ( 1151) 1مولرقیومی و توان به  مند بهره گرفته است، می های قاعده روش

های  و پدیده ها سری ویژگیبه یک  ،6بنیاد -با استفاده از دستور ساختار گروهی هسته

 سازی مدلبرای  بان فارسی از جمله نشانة اضافه و نحوۀ درج آن بر پایة قواعد نظریز

 .اند اشاره کرده دستور زبان فارسی
  

 محور -های داده پژوهش -1-1-1

جایگاه برای تشخیص  9مدل مخفی مارکوف ةرا بر پای ای سامانه( 1155پور ) اسکویی

را بر پایه دو سطح  ای سامانه (1155اضافه طراحی کرده است. نجومیان ) ةنشان

های کوتاه فارسی با  ساختواژی برای تحلیل خودکار ساختمان واژه و تشخیص واکه

ک ت به که پس از استخراج تک نموده استطراحی  8استفاده از ماشین مبدل حالت قطعی

کلمات به لحاظ تکواژهای  ،ها، در سطح اول سازی آن ورودی و نرمال ةکلمات از جمل

های کوتاه برای  شوند و همزمان، واکه آن و برچسب جزء کالم تجزیه و تحلیل می ۀسازند

های اجزاء کالم به  شوند. در نهایت، اضافه نیز با توجه به توالی برچسب کلمات درج می

( با استفاده از الگوریتم ژنتیک و 1154) فرد نوفرستی و شمسگردد.  کلمات اضافه می

                                                 
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). 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOoOOXo4nWAhVSIlAKHY5xDRQQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FHead-driven_phrase_structure_grammar&usg=AFQjCNGMBgLSNbYnOvelJZ4q9VThaWTrjQ
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اصغری، مالکی و  اند و به تشخیص جایگاه اضافه پرداخته نز مند برچسب های قاعده مدل

 5بیشینه آنتروپی ،دهی اجزای کالم های برچسب ( نیز با استفاده از الگوریتم1154)فیلی 

1های تصادفی شرطی و میدان
کسرۀ اضافه جایگاه مدلی احتماالتی را برای تشخیص  

گیری از  تا با بهره دکوش پژوهش میپیشینة حاضر، این  بر اساس کردند. طراحی

های  ، در چارچوب دستور وابستگی، به شناسایی جایگاههای پیشین دستاوردهای پژوهش

اجمال اصول و مبانی این دستور را معرفی  درج کسرۀ اضافه بپردازد. در بخش آتی به

 کنیم. می
 

 مبانی دستور وابستگی -3

 3یر وشش لوسین تسنیقرن بیستم به ک های میانی نظریة دستور وابستگی در سال

( در فرانسه بالیدن گرفت. به موجب عینی بودن مبانی این دستور و احتراز آن از 5713)

های ساده،  های ذهنی و انتزاعی و نیز به علت عرضه اطالعات در قالب فرمول بحث

بندی و الگوریتمی کرد و از آن در  توان صورت سادگی می دستاوردهای این دستور را به

(. مزیت مهم دستور 18-19: 5373زاده،  ردازش زبان استفاده نمود )طبیبزمینة پ

های با آرایش )نسبتاً( آزاد واژگانی است. این در حالی  وابستگی، تجزیة جمالت زبان

بر سازه برای هر جایگاه احتمالی در درخت تجزیه قانونی   است که در رویکردهای مبتنی

های  دستور زایشی کلمات جمله دارای جایگاه مجزا و ثابت نیاز است. برای مثال در

جایی هم بر جمله اعمال شده ه ب ساختاری ثابت و مشخصی هستند و چنانچه گشتار جا

 گیرد. اولیة کلمات در درخت نحوی مدنظر قرار می  باشد، همچنان جایگاه

دهندۀ درخت وابستگیِ  های تشکیل نقطة قوت دیگر دستور یادشده این است که گره

گر با درنظرگرفتن قوانین وابستگی،  ه به تعداد کلمات موجود در جمله است و تجزیهجمل

توان گفت  بنابراین، می؛ (1115پردازد )کووینگتون،  های موجود می تنها به اتصال گره

سازی  ر وابستگی نسبت به دیگر رویکردهای رقیب، همسویی بیشتری با اصل سادهدستو

را برای  توان گفت این دستور پایگاه نظری مناسبی میتردید  ؛ بینظام دستوری دارد

 (1)ضمیرانداز با ترتیب خطی )نسبتاً( آزاد چون زبان فارسیهای  پردازش متنی زبان

 اختصار توضیح خواهیم داد. . در ادامه، شیوۀ تحلیل در این دستور را بهآورد فراهم می

                                                 
1. Maximum Entropy (ME). 2. Conditional Random Fields (CRFs). 3. Lucien 

Tesnière. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lucien_Tesni%C3%A8re
https://en.wikipedia.org/wiki/Lucien_Tesni%C3%A8re
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های بالفصل آن  س متممشود و سپ تحلیل نحوی در دستور وابستگی از فعل آغاز می

آیند. در این دستور، هر  ای و ...( به دنبال می اضافه حرف)فاعل، متمم مستقیم، متمم 

تری همچون گروه اسمی یا صفتی و  گروه نحوی، چه جمله باشد و چه گروه کوچک

ها تنها  رود. عناصر سازندۀ گروه فراتر نمی دهنده غیره، از بیش از پنج نوع عنصر تشکیل

های اسمی،  شود و گروه ی یک هسته هستند که مقولة گروه با آن مشخص میدارا

چهار  ها توان به این هسته دهد. می ای، قیدی و فعلی را تشکیل می اضافه حرفصفتی، 

ها موارد زیر  شان به هسته( اضافه نمود. این وابسته نوع وابسته )به ترتیب میزان وابستگی

 شوند: را شامل می

ها گروه  اری هسته که در ساختار موضوعی هسته قرار دارند و حذف آنمتمم اجب -الف

، کلمة «شایسته است.به آیات استناد »عنوان نمونه در جملة  کند؛ به را نادستوری می

متمم  -متمم اجباری آن است. ب« به آیات»هستة گروه اسمی و عبارت « استناد»

ها  دارند اما حذف این نوع متمم اختیاری هسته است که در ساختار موضوعی هسته قرار

، کلمة «فایده است. بی با اوبحث »کند؛ برای مثال در جملة  گروه را نادستوری نمی

افزودۀ خاص  -متمم اختیاری آن است. ج« با او»هستة گروه اسمی و عبارت « بحث»

در روند اما  ها به کار می های معنایی تنها با برخی از هسته هسته که از منظر مناسبت

تنها با برخی افعال « باعالقه»کنند؛ قیدی نظیر  ساختار موضوعی هسته شرکت نمی

رود و استفاده از آن در ترکیب با  می به کار...« گوش دادن، درس خواندن و »نظیر 

 -شود. د موجب بدساخت شدن جمله می...« آتش گرفتن، باریدن و »افعالی همانند 

به شوند با هر هسته و هر گروهی  گروه محسوب می های عام هسته که وابستة کل افزوده

 توان با هر فعلی استفاده کرد. را می« متأسفانه»عنوان مثال قید  روند؛ به می کار

پیکرۀ وابستگی فارسی دانشگاه   در اینجا شایسته است به این نکته اشاره کنیم که در

ها  ی برای انواع وابستههای متفاوت اوپساال که مورد استفادۀ پژوهش حاضر است، برچسب

اما در این میان، اجباری یا ؛ رفته است به کارای/ اسمی(  اضافه حرف)مانند وابستة 

بندی کلی و  ها لحاظ نشده است. این دسته یا عام بودن وابسته اختیاری بودن و خاص

سازی تحلیل شده و با استناد به آن قواعد موجزتری  عدم ورود به جزئیات موجب ساده

توان ارائه داد. به همین سبب، در ادامة این پژوهش نیز برای تجزیه  ی درج اضافه میبرا

و تحلیل جمالت پیکره و استخراج قواعد تنها به سه عنوان هسته، وابستة پیشین و 
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به دهیم و  کنیم. در سطرهای آتی، ساخت اضافه را مبنا قرار می وابستة پسین اکتفا می

 خواهیم پرداخت. های نحوی دۀ گروهمعرفی هر یک از عناصر سازن
 

 روابط وابستگی در ساخت اضافه و تشخیص جایگاه نشانة اضافه -1

منظور تحلیل جمالت فارسی در قالب  های پیشین اشاره شد، به طورکه در بخش همان

دستور وابستگی و استخراج قواعد تشخیص جایگاه نشانة اضافه از پیکرۀ وابستگی 

اما تالش ما بر این است تا به ارائة قواعد جامعی ؛ اده شده استدانشگاه اوپساال استف

های خاص هر پیکره در این قواعد، بتوانند مورد  بپردازیم تا تنها با جایگزینی برچسب

های نحوی متفاوت نیز قرار  های وابستگی فارسی مختلف با برچسب استفادۀ پیکره

های پیشین و پسین هسته  قة وابستهرو، در تعریف قواعد تنها به دو طب گیرند. ازاین

و حروف ربط استفاده  از آنجا که از کسرۀ اضافه برای افعال استناد خواهیم کرد.

در چارچوب دستور وابستگی به ارائة بنیاد و  در بخش حاضر، با نگرشی ریاضیشود،  نمی

 ای، قیدی و همپایه اضافه حرف های اسمی، صفتی، قواعد درج کسرۀ اضافه در گروه

صورت کارا به  ای به های رایانه توان در سامانه از رهگذر این قواعد می پردازیم. می

پیش از آنکه به ارائة قواعد  های متفاوت پرداخت. در پیکرهتشخیص نشانة اضافه 

شویم که دستور وابستگی تجزیة نحوی جمالت را  بپردازیم، این نکته را یادآور می

توان برای تشخیص نوع وابستة هسته  این ویژگی میدهد. از  صورت خطی انجام می به

ای در جمله  )به لحاظ پیشین یا پسین بودن( استفاده کرد و جایگاه هر کلمه را با نمایه

زیر را برای تشخیص نوع وابسته  های کلی نشان داد. اکنون، با توجه به این مطلب، قاعده

 :بریم می به کار
  Premodifier(xn)= { { 
  Postmodifier(xn)= { { 

 xiهسته و  xn . است Sکلمات موجود در جملة  xباال، منظور از  های در قاعده

نشان داده شده      r     وابستة آن است و رابطة وابستگی بین هسته و وابسته با نماد

ه اندیس کلمة است.  چنانچ (Relation)در این نماد، نشانة رابطة وابستگی  rاست که 

وابستة پیشین هسته خواهد  xi)اندیس هسته( باشد،  nتر از  وابسته در جمله کوچک

معین شده است. حال چنانچه  Premodifierهای پیشین هسته با مجموعة  بود؛ وابسته

شود که این نوع  وابستة پسین هسته محسوب می xiباشد،  nتر از  این اندیس بزرگ

اند. در ادامه، برای تعریف قواعد درج  مشخص شده Postmodifierها با مجموعة  وابسته
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و  Ezafe ،CATd ،POSنشانة اضافه از زبان منطق مرتبة اول استفاده شده و چهار تابع 

Indef که به ترتیب شرایط درج نشانة اضافه برای کلمات جمله، برچسب  شده فیتعر

نقش نحوی کلمه در جمله و نکره همراه رابطة وابستگی آن(،   ای نحوی کلمه )به مقوله

و  (3)گرها توصیف دهند. بعالوه، ازآنجاکه تنها برخی از پیش بودن کلمه را نشان می

که این  شده فیتعر EzMod با عنواندر ساخت اضافه شرکت دارند، تابعی  (4)سورها

 شوند. کلمات را شامل می

 قواعد درج نشانة اضافه در گروه اسمی  -1-0

بستة یک هسته در جمله هستند و گاه به صورت هسته در گروه اسمی ها گاه وا اسم

های اسمی )و صفتی( فارسی آرایش عناصر  پذیرند. در گروه می  شوند و وابسته ظاهر می

های هر هسته را در این زبان به  عمدتاً ثابت و مشخص است. به همین دلیل باید وابسته

-537: 5387(، باطنی )39: 5373ه، زاد دو دستة پسین و پیشین تقسیم کرد )طبیب

های پیشین اسم  ( وابسته155: 5373زاده ) طبیب( و 561: 5391الدینی ) ة(، مشکو543

(، یدیتأکرا به ترتیب سورهای بسیط و مرکب، صفات )اشاره، پرسشی، تعجبی، مبهم، 

 اند که ها معرفی کرده اعداد )ترتیبی، اصلی و مبهم( و صفات عالی، ممیزها و شاخص

های پسین اسم را نیز به ترتیب  ها وابسته ها قبل از اسم ثابت است. آن ترتیب این وابسته

 ریغای  شامل شاخص، صفات )بیانی، شمارشی، نسبی، تفضیلی و مطلق(، وابستة اضافه

 ای مالک و بند دانستند. ای، وابستة اضافه اضافه حرف، بدل، گروه مالک

اکثرِ، همةِ، »سورهای بسیط نظیر گرها و  صیفتو پیشین اسم، تنها پیش گاهیدر جا

با کسرۀ اضافه به « خانم، آقا، حضرت و جناب»هایی نظیر  و شاخص« ترِ و تمامِ بیش

عالوه، صفات پیشین عددی )عدد+ـُ م( نیز با کسره به  شوند. به هستة اسمی وابسته می

فات پیشین الف(. در خصوص صفات عالی و ص – 5شوند )مثال  هستة اسمی متصل می

روند، درج  به کارُ مین( ذکر این نکته الزامی است که اگر قبل از ضمیر -عددی )عدد+ 

های پیشین بدون استفاده از  ب(. سایر وابسته -5ها الزامی است )مثال  کسره برای آن

 شوند.  کسره با هستة اسمی ترکیب می

 ( الف. نهمِ دی5)

 ها ب. بهترینِ/ دومینِ آن     

ها  وابستة شاخص پسین، بدل و بند، حضور سایر وابسته جز بهه بعد از اسم، در جایگا

شوند. بعالوه، بعد از ضمایر  در جمله باعث درج کسرۀ اضافه در انتهای هستة اسمی می
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های زیر روابط وابستگی هستة اسمی و  توان وابستة صفتی استفاده کرد. در مثال نیز می

 شود: خت اضافه مشاهده میها در سا های آن ضمیری و وابسته

 آمدند. )وابستة صفتی( استادِ بزرگوار(  الف. 1)

 (مالک ریغای  را یافتم. )وابستة اضافه راهِ تهران ب.      

 ای مالک( )وابستة اضافهکتابِ علی پ.       

 ت. منِ دیوانه )وابستة صفتی(      

باشد، در آن « ی»ساز  شود چنانچه هستة اسمی دارای تکواژ نکره خاطرنشان می    

 صورت هستة اسمی فاقد نشانة اضافه خواهد بود.

 به ما نشان داد. راهی مناسب(  او 3)

( 1118( و الرسون و یاماکیدو )1117ای اسم، الرسون ) وابستة اضافه در خصوص  

الف( برخالف  -4)مثال 5در پژوهش خود به این نکته اشاره دارند که بند موصولی مخفف

گیرند. به  ب( در جایگاه وابستة اسمی کسرۀ اضافه می -4)مثال 1ستایود اخبندهای 

 شود: ظاهر نمی 3عبارتی، کسرۀ اضافه با بند موصولی محدودکننده

 برگشته سیسوئ(  الف. این جوانِ از 4)

 برگشته  سیسوئب. این جوانی که از        

وصولی محدودکننده را ( نیز عدم مشاهدۀ کسرۀ اضافه در بند م1156پور ) کهنمویی 

آید.  می  حساب ای از نشانگر اضافه به گونه واج 4کند که  نشانة موصولی گونه تبیین می این

هایی به جای استفاده از کسره از شکل واجگونة آن  به عقیدۀ ایشان در چنین ساخت

، قواعد درج نشانة اضافه برای هستة اسمی و بیترت نیبدشود.  استفاده می« ی»یعنی 

بندی کرد. این قواعد به ترتیب  ( تقسیم1( و )5توان به دو قاعدۀ کلی ) میری را میض

 های ذکر شده هستند. پیشین و پسین هسته های مربوط به وابسته

 های پیشین  با وابستههای اسمی  قاعدۀ اول: درج نشانة اضافه در گروه

 
                                                 

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

marker. 
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های پیشین از نوع  ه( وابستxnالف(، چنانچه قبل از هستة اسمی )-طبق قاعدۀ )ا

رود،  به کارُ م( -و صفت شمارشی ترتیبی )عدد +  EzModگرها و سورهای بسیط  توصیف پیش

ب( چنانچه هستة اسمی از نوع -5ها پذیرای کسرۀ اضافه خواهند بود. طبق قاعدۀ ) این وابسته

 عدد، صفت شمارشی ترتیبی )EzModهای پیشین از نوع سورهای بسیط  ضمیر باشد، وابسته

 های عالی واجد نشانة کسره هستند. و صفت مین( + ـُ

 های پسین های اسمی با وابسته قاعدۀ دوم: درج نشانة اضافه در گروه

 
های پسین از نوع صفت  طبق قاعدۀ باال، چنانچه بعد از هستة اسمی وابسته

 (، وابستةمالک ریغای ) های بیانی، صفت برتر، وابستة اضافه شمارشی، کلیة صفت

ای )مالک( استفاده شود، هستة  ای )از نوع بند موصولی مخفف(، وابستة اضافه اضافه حرف

 اسمی دارای کسره است.

 قواعد درج نشانة اضافه در گروه صفتی  -1-1

ای، متمم  اضافه حرفهای پسین هستند که شامل متمم  های صفت از نوع وابسته متمم

ای صفت است که باعث درج کسره در  اضافه شوند. تنها متمم ای و متمم بندی می اضافه

 شود: های صفت مشاهده می هایی از متمم شود. در زیر مثال انتهای هستة صفتی می

 است.                     مشرف بر باغ(  الف. این اتاق 1)

 شما است.  مخلِ آسایشِب. او        

 . که چگونه مردم را کشتندبود  شاهدپ. او       

های صفت به هر دو دستة وابستة پیشین و پسین تعلق دارند. افزودۀ  افزوده 

  روند )مثال می به کارپیشین صفت، قید صفت است که بدون کسره قبل از هستة صفتی 

رود. این  شمار می است که افزودۀ خاص به« صفتِ صفت»الف( و افزودۀ پسین صفت، - 6



 0318 بهار و تابستان ،0 ۀشمار ،01 سال ،یزبان هایژوهشپ /011

 6شود )مثال  انتهای هستة صفتی میوابسته در صورت وجود، باعث درج کسرۀ اضافه در 

 ب(: -

 نیست.  اصالً/خیلی قشنگ(  الف. این خانه 6)

 بود. سبزِ متمایل به آبیب. رنگ آن ماشین،        

های  های باال، در ادامه به قاعدۀ درج نشانة اضافه برای وابسته با توجه به مثال 

 گردد. پسین هستة صفتی اشاره می

 های پسین با وابستههای صفتی  قاعدۀ سوم: درج نشانة اضافه در گروه

 
هایی از نوع صفت صفت و  وابسته(، xn)طبق قاعدۀ باال، چنانچه بعد از هستة صفتی 

 اسم استفاده شود، هستة صفتی پذیرای نشانة اضافه خواهد بود.

 ای  اضافه حرفقواعد درج نشانة اضافه در گروه  -1-3

( و گروه اسمی )وابسته( تشکیل شده است اضافه حرفای از هسته ) اضافه فحرهر گروه 

ای  اضافه حرفهای  آید. البته گروه که تنها متمم اجباری آن، گروه اسمی به حساب می

ها در ابتدای گروه است. در  پذیرند که محل آن گاهی قیودی را به عنوان افزودۀ عام می

است که بدون کسره به هستة « از»ضافة افزودۀ عام حرف ا« تنها»مثال زیر 

 ای وابسته شده است: اضافه حرف

 توان مشکل را حل کرد. می ن راهتنها از ای(  9)

در اینجا نکتة شایان ذکر آن است که در پیکرۀ سراجی برای تمامی حروف اضافه 

در نظر گرفته شده و تمایزی میان حروف اضافة واقعی و سایر حروف  Pبرچسب واحد 

های  برای استخراج قاعدۀ درج نشانة اضافه در گروه آنکهفه وجود ندارد؛ حال اضا

بنابراین، در پژوهش ؛ ناپذیر است ای قائل شدن به این تمایز امری اجتناب اضافه حرف

(  قائل به سه طبقة مستقل برای حروف اضافه 5774حاضر به پیروی از سمیعیان )

 شویم. می

روند. تعداد این حروف اضافه زیاد  رۀ اضافه به کار نمیای که با کس حروف اضافه -الف
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گویند: در، با، به، از، بر، پس  5نیست. به این دسته از حروف اضافه، حروف اضافة واقعی

 از، نسبت به، بعد از، پیش از، الی، تا، همچون.

افه ها کسرۀ اض تعلق دارند و لزوماً قبل از متمم آن 1ای که به طبقة باز حروف اضافه -ب

شود: بدونِ، بینِ، زیرِ، پشتِ، پایینِ، علیهِ، توسطِ، رویِ، حدودِ، نزدِ، دربارۀِ،  استفاده می

رغمِ، جهتِ، برابرِ، ضدِ، قابلِ، طبقِ، بابتِ، قریبِ،  پسِ، موردِ، ضمنِ، بعدِ، طیِ، پیشِ،علی

 دنبالِ، کنارِ، پیِ، مقابلِ، حسب.ِ، خالفِ، سرِ، مجاور

روند: تو)یِ(،  به کارتوانند با کسرۀ اضافه  ه به طور اختیاری میای ک حروف اضافه -ج

 رو)یِ(، پهلو)یِ(، جلو)یِ(، باال)یِ(. 

 اضافه حرفبندی باال، قاعدۀ زیر را برای درج نشانة اضافه در هستة  دسته بر اساس 

 دهیم:  ارائه می

 های پسین ای با وابسته اضافههای حرف قاعدۀ چهارم: درج نشانة اضافه در گروه

 
غیر از حروف اضافة واقعی(   طبق قاعدۀ باال، چنانچه بعد از حروف اضافه )به

ای دارای نشانة  اضافه حرفهای پسین از نوع اسم و ضمیر استفاده شود، هستة  وابسته

 اضافه است.

 قواعد درج نشانة اضافه در گروه قیدی  -1-1

هایی  . وابستة پیشین قیدها افزودهقیدها نیز دارای دو وابستة پیشین و پسین هستند

هستند که هستة گروه قیدی را از حیث « اندکی، بسیار، خیلی، شدیداً، کمی و...»نظیر 

و گروه اسمی  « ازی»ای  اضافه حرفکنند. وابستة پسین قیدها، گروه  مقدار توصیف می

 شود. است. تنها گروه اسمی با کسرۀ اضافه به هستة قیدی متصل می

 ای قید( اضافه حرفخورد. )متمم  غذا میتر از من  آرام او ( الف.8)

 )متمم اسمی قید( این کتاب/ اوب. نظیرِ       

 

                                                 
1. True  prepositions. 2. Open class. 
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 های پسین های قیدی با وابسته قاعدۀ پنجم: درج نشانة اضافه در گروه

 
های پسین از نوع اسم و ضمیر  طبق قاعدۀ باال، چنانچه بعد از هستة قیدی، وابسته

 تة قیدی دارای نشانة اضافه است.استفاده شود، هس
 

 های با بیش از یک وابسته قواعد درج نشانة اضافه در گروه  -1-1

درپی بعد از  صورت پی های اسمی یا صفتی ممکن است چندین وابستة پسین به در گروه

عنوان هسته، وابسته نداشته باشند؛ اما  ها، به کدام از این وابسته روند و هیچ کار  هسته به

 ها، حامل نشانة اضافه شوند. های اسمی یا صفتی بعد از آن حضور وابسته لیدل به

 ( کتابِ قرمزِ بزرگِ مریم که گم شد.7)

وجود وابستة اسمی  لیبه دلعنوان وابستة پسین هسته  به« قرمز»در مثال باال 

این ای داشته باشد. در  که وابسته دیگری پس از خود، دارای نشانة اضافه است؛ بدون آن

های پسین از نوع اسم و صفت به غیر از آخرین وابسته دارای  حالت، باید تمامی وابسته

دارای نشانة « بزرگ»و « قرمز»های  ( وابسته7بنابراین، در مثال )؛ نشانة اضافه باشند

 گیرد. نشانة اضافه نمی« کتاب»عنوان آخرین وابستة اسمی  به« مریم»اضافه هستند و 

 بوطه قابل مشاهده است:در زیر ساختار مر
Xn + Ezafe + Xn+1 + Ezafe + Xn+2  + Ezafe + … + Xn+k-1 + Ezafe + Xn+k 

تعداد وابستة پسین از  kهستة اسمی، ضمیری یا صفتی باشد و  xnبنابراین، اگر 

به های پسین هسته  داشته باشد، آنگاه قاعدۀ درج کسرۀ اضافه برای وابسته Yمجموعة 

 ود که تنها وابستة آخر هسته فاقد نشانة اضافه خواهد بود:زیر خواهد ب شکل
 

 های اسمی/صفتی با چند وابستة پسین درج نشانة اضافه در گروه قاعدۀ ششم:
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قواعد باال متناظر قواعد هستة اسمی و ضمیری و صفتی هستند که اندکی 

 در نظرها  برای آنتعداد بیش از یک وابستة پسین نیز  کهاند، به این صورت   تغییریافته

 گرفته شده است. 

 پایه های هم قواعد تشخیص نشانة اضافه در گروه  -1-1

پایه تعیین  عنوان پیونددهندۀ عناصر هم ( حروف عطف به5373زاده ) طبق نظر طبیب

 (. 51کند )مثال  های مختلف نحوی را به هم متصل می اند که گروه شده

 ]]اهوشِ مینادخترِ ب[ و ]پسرِ شجاعِ مریم[[( 51)

وابسته پسین باشد و حرف  kکه هستة اسمی، ضمیری یا صفتی است، دارای  xnاگر 

 ( باشد، آنگاه داریم:m<kو ) xnامین وابستة پسین  m(، xmعطف )

Xn + Ezafe + Xn+1 + Ezafe + … + Xn+m-1 + Conjunctionn+m + Xn+m+1 + Ezafe + 

… + Xn+k-1 + Ezafe + Xn+k 

های اسمی با بیش از یک وابسته هم   حالت همپایگی، گروه عالوه بر(، 51در مثال ) 

بنابراین، برای لحاظ کردن حالت همپایگی نیز از قاعدۀ ششم که در ؛ شود مشاهده می

به کنیم و تنها اندیس کلمة قبل از حروف عطف  پیشین ارائه شد، استفاده می بخش ریز

کنیم؛ بدین ترتیب، نشانة اضافه برای این  رفته در جمله را در این قاعده اضافه می کار

 . (6)گردد کلمه لحاظ نمی

 های همپایه با بیش از یک وابسته قاعدۀ هفتم: درج نشانة اضافه در گروه
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 Yگیرد زیرا در مجموعة  نمی در نظرقاعدۀ باال برای حرف عطف نیز کسرۀ اضافه 

ا هر تعداد وابستة پسین و ، برای اسامی، ضمایر و صفات ببیترت نیبدوجود ندارد. 

 گرفت. در نظرتوان تنها دو قاعدۀ باال را به عنوان قاعدۀ جامع  شرایط همپایگی می

های اسمی با بیش از یک وابسته از  قواعد تشخیص نشانة اضافه در گروه  -1-1

 نوع گروه

 درپی بعد از هسته به صورت پی های اسمی ممکن است چندین وابستة پسین به در گروه

 ها، خود هستة گروه دیگری محسوب شود: روند و یکی از این وابسته کار 

 ]من ]]دیِ[ ویتامینِ[ کپسولِ[( الف. 55) 

 ]مینا ]]کمرنگِ[ آبیِ[ چشمانِ[ب.         

است که « من»و « ویتامین»دارای دو وابستة « کپسول»الف(، کلمة -55در مثال )

الف(،  -6داشتن قاعدۀ ) در نظرست. با دارای وابستة دیگری ا« ویتامین»خود کلمة 

منظور لحاظ  کند. به می دریافت   نشانة اضافه« من»وجود کلمة  سبببه « ویتامین»کلمة 

دار بودن هستة آن بررسی  ، باید وضعیت کسره«دی»کردن کسرۀ اضافه برای کلمة 

تمامی از قبل دارای کسرۀ اضافه باشد، «( ویتامین»شود. چنانچه هسته )یعنی کلمة 

 های آن نیز دارای نشانة اضافه هستند. وابسته

 

 
دار  قاعدۀ شش را برای این نوع ساخت لحاظ کرده و تنها شرایط کسره یبه عبارت

های هسته  کنیم. بعالوه، در این قاعده برای تمامی وابسته بودن هسته را به آن اضافه می

ه بر روی آخرین وابسته را محدودیت عدم اعمال کسر بیترت نیبدشود.  کسره لحاظ می
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ب( نیز صادق است که یک گروه -55این نوع ساخت برای مثال ) کنیم.  نیز لحاظ نمی

 شود: گرفته می در نظرصفتی، وابستة میانی گروه اسمی 

 
  نتیجه -1

های مرتبط با  که نشانة اضافه و عدم درج آن در نوشتار معضل اصلی پژوهش ازآنجایی

های درج نشانة اضافه  آید، پژوهش حاضر به بررسی جایگاه میپردازش متن به حساب 

داشتن روابط هسته و  در نظردر چارچوب دستور وابستگی پرداخت. پیرو این امر، با 

 ۀدرج کسر های نحوی دارای نشانة اضافه، هفت قاعدۀ منطقی برای وابسته در گروه

استخراج شد. در  هیمپاو ه ی، قیدیا اضافه  حرف ،یصفت ،یاسم یها اضافه در گروه

های پیشین و پسین هسته استناد شده است که این  قواعد تنها به دو طبقة وابسته

رهاند.  می ای خاص ها را از وابستگی به پیکره مسئله موجب سادگی قواعد شده و آن

بر  شده ارائهرفته در هر پیکرۀ وابستگی، قواعد  به کارهای  فارغ از برچسب بدین ترتیب،

در توان  میقواعد  نیا هستند و با استناد به اعمال ها قابل  نواع این پیکرهروی ا

   اضافه پرداخت. ةنشانجایگاه  شناساییبه  یا انهیرا یها سامانه
 

 ها نوشت پی
سازی کلمات،  هایی چون عدم نرمال ( کاستی1151. در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که پیکرۀ سراجی )5

دهی صحیح اجزای کالم، عدم تعیین صحیح روابط وابستگی  ه کلمات مرکب، عدم برچسبجداسازی اشتبا

 ها از حوصلة پژوهش حاضر بیرون است. پایه و غیره است که پرداختن به آن های هم گروه

ست عل گاه تظاهر آوایی ندارد. البته شایان ذکر اگروه اسمی فا ،های ضمیرانداز دانیم در زبان طور که می  . همان1

الزامی است؛ در  ها ای از ساخت در پارههای ضمیرانداز(  که تظاهر فاعل در زبان فارسی )همچون بسیاری از زبان

در برخی از جمالت، حذف فاعل به ساختی های درونی فعل  ( و موضوعvPفعلی کوچک )صورت حذف گروه 

 (.567-568: 5389انوشه ) بهنگاه کنید  . برای اطالعات بیشتر در این زمینهانجامد نادستوری می

همة این »شوند. در عبارتی نظیر  برده می به کارگرها  گرها کلماتی هستند که پیش از توصیف توصیف . پیش3

 ظاهر شده است.« این»گر  گر تلقی شده که پیش از توصیف توصیف پیش« همه»، کلمة «ها کتاب

هستند که در گروه اسمی نیاز به کسرۀ  ییگرها فیوصت شیپسورها و « همة، کلِ، تمامِ، اکثرِ». کلماتی نظیر 4

گرهایی هستند که پیش از هستة اسمی  سورها و توصیف« برخی، بعضی، این، آن»اضافه دارند. کلماتی همانند 
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که در پیکرۀ وابستگی اوپساال بین این دو دسته از کلمات تمایزی  شوند. ازآنجایی بدون کسرۀ اضافه استفاده می

گرفته شده است، در سامانة حاضر، تابعی با عنوان  در نظرو برچسب یکسانی برای هردو گروه وجود ندارد 

EzMod  ییگرها فیتوص شیپگرفته شده است که تنها شامل سورها و  در نظرجهت تشخیص درج نشانة اضافه 

 روند. می به کارشود که با کسرۀ اضافه پیش از هستة اسمی  می

های مختلفی برای اجزای کالم در ساخت اضافه مورد  دانشگاه اوپساال، برچسب . در پیکرۀ وابستگی فارسی1

کنیم تا خوانندۀ  ها اشاره می ها مورد استفادۀ پژوهش حاضر نیستند اما به آن گیرند. این برچسب استفاده قرار می

  مفرد و جمع، برای کلیة اسامی N_PLو N_SINGهای  مند را در درک بهتر پیکره یاری رساند. برچسب عالقه

PRO  ،برای ضمایرADJ غیر از صفات مفعولی،   برای کلیة صفات عددی ترتیبی و کلیة صفات بیانی به

ADJ_CMPR  ،برای صفات برترADJ_SUP  ،برای صفات عالیADJ_INO  ،برای صفات مفعولیADV  برای

برای کلیة  Pارشی، برای صفات عددی شم NUMگر،  توصیف برای پیش DETبرای حروف عطف،  CONقیود، 

برای  ADJتوان به این مسئله اشاره داشت که برچسب واحد  زنی این پیکره می حروف اضافه. از ایرادات برچسب

برچسب واحدی  اضافه حرفُمین( استفاده شده است و  انواع طبقات  –و  م ُ–کلیة صفات عددی ترتیبی )ترکیب با 

 دارند. 

پایه، حروف  های هم وابستگی همپایگی به اشتباه صورت گرفته است. در ساخت. در پیکرۀ وابستگی حاضر، تجزیة 6

گرفته شوند. در مثال مذکور چنانچه  در نظرها  پایه وابستة آن عنوان هسته لحاظ شوند و دو گروه هم عطف باید به

ا جملة حاصل ه شوند، با حذف این وابسته  نظر گرفته در« پسر»وابستة کلمة «  دختر»و کلمة « و»حرف عطف 

منظور پوشش این  بدساخت خواهد شد و فعل جمع جمله با فاعل مفرد به لحاظ شمار مطابقت نخواهد داشت. به

عنوان  کنیم که حروف عطف به ها در این پیکره، قاعدۀ جدیدی برای تشخیص جایگاه اضافه تعریف می نوع ساخت

 اند. وابستة پسین هسته لحاظ شده
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