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Abstract: Present research studies morphological structure of nouns
and adjectives. There are two main reasons for studying them in the
process of making any POS tagger system for tagging nouns: 1. If the
system faces an out of vocabulary word (OOV word), one way to identify
its tag would be considering its morphological structure; 2. In Persian,
lots of homographs are made due to Persian complex morphology.
Studying morphological structure of nouns in order to distinguish them
from adjectives seems to be necessary, since many adjectives, having
the same orthographic forms of nouns, would be wrongly tagged as
“noun” or vic e versa. After studying morphological structure of nouns
and adjectives in present study, Persian writing system is studied. Then
definition of homographs and the related classifications are presented.
Finally, the study uses different famous Persian corpora (including
Bijankhan, and syntactical dependency corpus (vabastegi ye nahvi)
for searching for homographs (using search tools) and Data Center
for Persian Language (Paygah e Dadegan) whose non-tagged file was
available (the homographs are searched and tagged manually)) to make
a list of homographs. The result of studying the mentioned list showed
that the frequency of homographs, especially those which are made due
to identical orthographic form of indefinite morpheme, adjective-maker
morpheme and second person inflectional morpheme is high in Persian
corpora which makes POS tagging difficult.
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چكيــده :در تهیــة ســامانههای برچســبگذاری اجــزای کالم در زبــان فارســی،
بررســی ســاختواژی اسـمها و صفتهــا از دو نظــر حائــز اهمیــت اســت .1 :اگــر
در یــک پیکــرة متنــی فارســی کلم ـهای در واژگان حضــور نداشــته باشــد (کلمــة
خــارج از واژگان) ،نمیتــوان برچسـبهای مربــوط بــه کلمــه را بازیابــی کــرد .در
ایــن صــورت ،برچســب کلمــه را تنهــا میتــوان بــا توجــه بــه شــکل کلمــه (انــواع
پیشــوندها و پســوندهایی کــه بــه کلمــات متصــل میشــوند) یــا بافتــی کــه کلمــه در
آن ظاهــر میشــود ،یــا هــر دو ،حــدس زد .2 .زبــان فارســی ظرفیــت باالیــی بــرای
ســاخت همنگارههــای جدیــد کــه از ســاختواژة فارســی نشــأت میگیرنــد ،نیــز
دارد .بنابرایــن ،بررســی ســاختواژی اســمها و صفتهــا ،بهمنظــور تفکیــک
آنهــا از هــم ضــروری بــه نظــر میرســد ،زیــرا اکثــر صفتهــا در بافتهــای
گوناگــون ،بــا صــورت نوشــتاری یکســان میتواننــد برچســب «اســم» بگیرنــد .در
تحقیــق حاضــر ســاختواژة اس ـمها و صفتهــا در فارســی بررســی شــده اســت.
نظــام نوشــتاری زبــان فارســی نیــز مــورد بررســی قــرار گرفتــه تــا از ایــن رهگــذر
بتــوان بــه شناســایی انــواع همنگارههــا در زبــان فارســی پرداخــت .ســپس ،انــواع
همنگارههــا در زبــان فارســی مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه و در نهایــت ،از طریــق
جس ـتوجو بــه دو روش ماشــینی و دســتی ،فهرســت مبســوطی از همنگارههــا از
پیکرههــای «پیکــرة متنــی زبــان فارســی»« ،پایــگاه دادگان زبــان فارســی» و «پیکــرة
وابســتگی نحــوی زبــان فارســی» تهیــه شــده اســت .بررســی کلــی همنگارههــا در
پیکرههــای مــورد مطالعــه نشــان میدهــد کــه بیشــتر همنگارههــا ،فراوانــی باالیــی
در پیکرههــای متنــی فارســی دارنــد و اکثــر آنهــا در اثــر یکســان بــودن نمــود
نوشــتاری تکــواژ یــای نکــره ،یــای اسمســاز ،شناســة دوم شــخص مفــرد ،یــای
صفتســاز و یــای متصــل بــه گــروه اســمی ایجــاد شــدهاند.
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كليدواژههــا :برچســبگذاری اجــزای کالم ،ســاختواژة اســمها و صفتهــا ،نظــام نوشــتاری،
همنگا ر ههــا
 .1مقدمه

مفهــوم برچســبگذاری اجــزای کالم ،1مفهومــی برگرفتــه از زبانشناســی اســت کــه بــه

طبقــة نحــوی کلمــات مربــوط میشــود .بــه ایــن صــورت کــه ویژگیهــای ترکیبــی یــک کلمــه
در بافــت /ســاخت نحــوی مشــخص میشــود .در زبانشناســی پیکــرهای ،برچس ـبگذاری اجــزای

کالم ،در واقــع ،عمــل انتســاب برچســب بــه کلمــات تشــکیلدهندة یــک متــن یــا یــک پیکره اســت.
ایــن برچسـبگذاری بــر اســاس مقولــة آن کلمــه در متــن (ماننــد «اســم»« ،فعــل»« ،قیــد»« ،صفــت»،

و غیــره) صــورت میپذیــرد .کلمــات در جایگاههــای مختلــف میتواننــد برچس ـبهای واژگانــی
متفــاوت داشــته باشــند .بهعنــوان مثــال ،کلمــة «آســمانی» در جملــة «فــردا آســمانی صــاف در انتظــار

شــهروندان عزیــز خواهــد بــود» ،دارای برچســب «اســم ،نکــره» ،ولــی در جملــة «او انســانی آســمانی

بــود» ،دارای برچســب «صفــت» اســت .همچنیــن ،کلمــة «مــردی» در جملــة «در راه مدرســه مردی را
دیــدم» ،دارای برچســب «اســم ،نکــره» ،ولــی در جملــة «مثـ ً
ا تــو مــردی؟» ،دارای برچســب «اســم+

فعــل اســنادی» اســت .بنابرایــن ،درصــد باالیــی از کلمــات از نقطهنظــر برچســب واژگانــی ،مبهــم

هســتند و میتواننــد فــارغ از بافــت ،بیــش از یــک برچســب واژگانــی داشــته باشــند.

برچســبگذاری اجــزای واژگانــی کالم ،عملــی کاربــردی در بســیاری از حوزههــای

پیشــرفتهتر پــردازش زبــان طبیعــی 2از جملــه ترجمــة ماشــینی ،خطایــاب ،تبدیــل متــن بــه

گفتــار ،بازیابــی اطالعــات ،موتورهــای جســتوجو و کمــک بــه مدلهــای آمــاری اســت
( .)Megerdoomian 2004همچنیــن ،در طراحــی سیســتم نمایهســاز ماشــینی ،یکــی از بخشهــا،

طراحــی زیرسیستمهاســت کــه خــود بخشهــای گوناگونــی دارد .یکــی از ایــن بخشهــا،

زیرسیســتم تحلیــل واژگانــی اســت .ایــن زیرسیســتم ،متــن را بــه واژههــا تفکیــک میکنــد و ماهیــت
هــر کلمــه را تشــخیص میدهــد و تشــخیص نــوع واژه و شناســایی فعلهــا ،الفــاظ و اصطالحهــا را

دربـردارد .بنابرایــن ،سیســتم برچسـبدهی خــودکار ،ماهیــت مقولــة کلمــات را مشــخص میکنــد

تــا بتــوان در مراحــل بعــدی از ایــن اطالعــات در جهــت اســتخراج کلیدواژههــا یــا هــر نــوع بازیابــی
اطالعــات از متــن اســتفاده کــرد .تاکنــون از مدلهــا و روشهــای بســیاری بــرای برچس ـبگذاری
2. natural language processing
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در زبانهــای مختلــف اســتفاده شــده اســت .ایــن روشهــا و مدلهــا را میتــوان بــه دو دســتة

کلــی تقســیمبندی کــرد :دســتة اول ،رویکردهــای آمــاری اســت کــه از ب ـهکار بــردن روشهــای

احتماالتــی بــرای پیکرههــای برچســب خــورده 1بهــره میجوینــد و دســتة دوم ،رویکردهــای

غیرآمــاری و مبتنــی بــر دانــش /2مبتنــی بــر قاعــده 3اســت کــه بــر مبنــای یادگیــری ماشــینی و دانــش
بشــری اســتوار هســتند .البتــه ،رویکــرد ســومی هــم وجــود دارد کــه در واقــع ،تلفیقــی از دو رویکــرد

آمــاری و مبتنــی بــر قانــون اســت کــه برچســبگذاری تلفیقــی یــا دووجهــی 4خوانــده میشــود
(2004

.)Megerdoomian

در زبانهایــی کــه ســاختواژة تصریفــی و اشــتقاقی آنهــا پیچیــده اســت ،ظرفیــت باالیــی

بــرای ســاخت کلمــات بــا اشــکال جدیــد وجــود دارد ،زیــرا در ایــن زبانهــا ،تکواژهــا بــه

روشهــای گوناگــون بــه یکدیگــر متصــل میشــوند و کلمــات جدیــدی را تولیــد میکننــد کــه

امــکان دارد ایــن کلمــات حتــی در پیکرههــای بــزرگ وجــود نداشــته باشــند و یــا فراوانــی آنهــا
بســیار انــدک باشــد .تکواژهــای تصریفــی معمــوالً مفاهیــم دســتوری را بــه کلمــه اضافــه میکننــد
و بنابرایــن ،مقولــة نحــوی را تغییــر نمیدهنــد .امــا تکواژهــای اشــتقاقی کلمــات جدیــد میســازند
و دارای مفهومــی خــاص هســتند یــا مقولــة نحــوی کلمــه را تغییــر میدهنــد .بررســی ســاختواژی

کلمــات از دو نظــر حائــز اهمیــت اســت .1 :شناســایی برچســب کلماتــی کــه در واژگان وجــود
ندارنــد و برچســب نحــوی چنیــن کلماتــی را تنهــا میتــوان بــا توجــه بــه شــکل کلمــه یــا بافتــی کــه

کلمــه در آن ظاهــر میشــود ،یــا هــر دو ،حــدس زد .2 .کمــک بــه رفــع ابهــام از برچســب نحــوی

همنگارههــا 5در فارســی .بســیاری از وندهــا ،اشــتقاقی و تصریفــی ،نمــود نوشــتاری مشــابهی دارنــد

و در اتصــال بــه ســتاک ،همنگارههــای گوناگــون میســازند .بهعنــوان مثــال ،نمــود نوشــتاری

ونــد تصریفــی نکرهســاز  / i /و ونــد اشــتقاقی صفتســاز  / i /یکســان اســت («-ی») و کلماتــی
ماننــد« :آســمانی» و «اســامی» ،فــارغ از بافــت ،میتواننــد هــم برچســب «اســم» داشــته باشــند و هــم

«صفــت» .گویشــوران فارســی بهدلیــل آشــنایی کامــل بــا قواعــد ســاختواژی زبــان خــود ،هنــگام

مواجهــه بــا چنیــن کلماتــی کــه حــاوی تکواژهــای تصریفــی و اشــتقاقی هســتند یــا بــرای اولینبــار
بــا آنهــا در متــون گوناگــون فارســی مواجــه میشــوند ،در فهــم و پــردازش آنهــا معمــوالً دچــار

مشــکل نمیشــوند .امــا ایــن مســئله راجــع بــه ســامانههای پــردازش رایانـهای متــن ،صحیــح نیســت.
3. rule-based

2. knowledge-based

1. tagged corpora

5. homographs

4. hybrid tagging
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ایــن ســامانهها ،بهخصــوص ســامانههای برچســبگذاری ،بهدلیــل عــدم اشــراف بــه قواعــد

ســاختواژی زبــان ،در برخــورد بــا کلمــات دارای پیچیدگیهــای ســاختواژی ،تــوان محــدودی
دارنــد .همچنیــن ،ویژگیهــای خــاص دســتوری و نگارشــی زبــان و خــط فارســی ،دشــواریهایی

را در ذخیــره و بازیابــی اطالعــات در محیــط رایانـهای نیــز پدیــد آورده اســت .رسـمالخط فارســی

نیــز از یکســو بهعلــت اختــاف نظــر پدیدآورنــدگان متــون و از ســوی دیگــر ،پیچیدگیهــای

ذاتــی خــود ،بههنــگام ذخیــره ،جســتوجو و بازیابــی اطالعــات ،چالشهــای متعــددی را بــرای

طراحــان و نمایهســازان پایگاههــا ،کاربــران و پدیدآورنــدگان منابــع بهوجــود آورده اســت
(آخشــیک و فتاحــی  .)1391ایــن پیچیدگیهــا مشــکالت بســیاری را در مســیر برچســبگذاری

رایانــهای اجــزای واژگانــی کالم ایجــاد میکننــد .برخــی از ایــن مشــکالت شــامل مــوارد زیــر
اســت:

الــف .پیچیدگــی ســاختواژة زبــان فارســی و ارتبــاط آن بــا خــط فارســی :اگــر چنــد ونــد در یــک
کلمــه ظاهــر شــوند ،همــة آنهــا معمــوالً بــه کلمــه میچســبند ( .)Megerdoomian 2000نشــانههای

جمــع ،کســرة اضافــه ،نشــانة نکــره ،ضمایــر ملکــی و غیــره میتواننــد بــه کلمــه متصــل شــوند؛
ماننــد« :کتابهایــم» کــه شــامل «کتــاب  +هــا (عالمــت جمــع)  < +ﯿ > (نمــود نوشــتاری همخــوان

میانجــی  + )/j/م (ضمیــر ملکــی اول شــخص مفــرد)» اســت .ایــن ویژگــی باعــث اشــکال متفاوتــی

از کلمــات بــا ریشــة یکســان میگــردد و ایــن کلمــات در ســامانههای محاســباتی ،متفــاوت از

یکدیگــر فــرض میشــوند .در مــورد افعــال میتــوان گفــت از نقطهنظــر ســاختواژی ،فعــل شــامل

بــن فعــل و وندهــای تصریفــی اســت .افعــال بــا توجــه بــه شــخص و شــمار صــرف میشــوند و
بنابرایــن ،اشــکال متفاوتــی از آنهــا بهوجــود میآیــد .شــکل یکســان برخــی از تکواژهــا نیــز باعــث

ابهــام در متــون فارســی میشــود .بهعنــوان مثــال ،پســوند «-ی» در کلمــة «مــردی» ،فــارغ از بافــت،

میتوانــد هــم نشــانة نکــره در نظــر گرفتــه شــود و هــم شناســة دوم شــخص مفــرد در یــک فعــل
اســنادی («مــرد» « +ی» (بــه معنــی مــرد هســتی)) .عــاوه بــر ایــن ،در فارســی معمــوالً واکههــای

کوتــاه نمــود نوشــتاری ندارنــد و ایــن مســئله نیــز باعــث ابهــام در تحلیــل میگــردد؛ ماننــد :کلمــة

«مــردم» کــه میتوانــد بهصورتهــای  / mardam/و  /mordam/و  /mardom/تلفــظ شــود .ایــن
ابهــام ،ابهــام همنــگاره خوانــده میشــود.

ب .عبارتهــای چندکلمـهای :حضــور افعــال مرکــب و کلمــات مرکــب اســمی مشــکلی دیگــر در
پــردازش زبانــی محســوب میشــود .بهعنــوان مثــال ،در کلمــات مرکــب اســمی کــه هســتةآغــاز
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هســتند ،یعنــی هســتة گــروه اســمی در ابتــدای عبــارت ظاهــر شــده اســت ،ونــد جمــع بــه قســمت اول

متصــل میشــود .ماننــد :ماشــین لباسشــویی  +ونــد جمــع = ماشــینهای لباسشــویی.

ج .مــرز کلمــات :فاصلــه نیــز یکــی از عوامــل ابهــام در متــون فارســی اســت .در متــون گوناگــون،
فاصلــه ماهیــت اختیــاری دارد .ایــن مســئله در برخــی مــوارد باعــث میشــود کــه کلمــات مجــزا

یــک قطعــه 1در نظــر گرفتــه شــوند (ماننــد« :رفتندمــردم») .همچنیــن ،وندهــای تصریفــی (ماننــد:
«-تــر»-« ،تریــن»-« ،هــا»-« ،مــی») را میتــوان بــه ســه صــورت بــه ســتاک مربــوط کــرد )1 :بــه

ســتاک چســباند )2 ،بهصــورت مجــزا (غیرچســبان) بــا یــک فاصلــه از ســتاک در آخــر کلمــه/

قطعــه آورد ،و  )3بهصــورت غیرچســبان ولــی بــا اســتفاده از نویســۀ نیمفاصلــه بــه ســتاک مربــوط
کــرد .بهعنــوان مثــال ،تکــواژ جمــع «-هــا» در اس ـمها میتوانــد بــه چنــد شــکل ظاهــر شــود .در
مــورد کلمــة «کتــاب» ،ســه شــکل «کتابهــا»« ،کتابهــا» و «کتــاب هــا» بــرای حالــت جمــع در

خــط فارســی وجــود دارد .در مــورد افعــال نیــز میتــوان بــه پیشــوند تصریفــی زمــان اســتمراری

(یعنــی «مــی )»-اشــاره کــرد .ماننــد ،حــال اســتمراری اول شــخص مفــرد بــن مضــارع « رو» کــه
هنــگام اضافهشــدن ونــد تصریفــی «-مــی» میتوانــد بــه ســه شــکل «میــروم»« ،مـیروم» و «مــی روم»

نوشــته شــود .ایــن مــورد نیــز عامــل تأثیرگــذار دیگــری در برچسـبگذاری اجــزای واژگانــی کالم
در زبــان فارســی محســوب میشــود ،زیــرا چنــد شــکل نوشــتاری متفــاوت از یــک کلمــه عم ـ ً
ا
بهعنــوان کلمــات متفــاوت تفســیر میشــوند .هــر ســامانة برچس ـبگذاری بایــد توانایــی تشــخیص

ایــن شــکلها را داشــته باشــد تــا برچســب دســتوری صحیــح بــه کلمــه بدهــد (Megerdoomian

 .)2004الزم بــه ذکــر اســت کــه «فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی» در بــاب پیوستهنویســی یــا

جدانویســی ترکیبــات در زبــان فارســی ســه فــرض را متصــور اســت .1 :تدویــن قواعــدی بــرای
جدانویســی همــة کلمــات مرکــب و تعییــن مــوارد اســتثنا .2 ،تدویــن قواعــدی بــرای پیوستهنویســی

همــة کلمــات مرکــب و تعییــن مــوارد اســتثنا ،و  .3تدویــن قواعــدی بــرای جدانویســی الزامــی بعضی
1. token

	متــن ،رشــتهای از قطعــات نوشــتاری اســت و قطعــه ،نمــود نوشــتاری یــک تکــواژ یــا دنبالــهای از تکواژهاســت
کــه معمــوالً از راســت یــا چــپ ،یــا هــر دو ،از طریــق فاصلــه یــا عالئــم نقطهگــذاری از دیگــر قطعــات تفکیــک
میشــود .بهعنــوان مثــال ،کلم ـهای ماننــد « م ـیروم» یــک قطعــۀ نوشــتاری اســت کــه از ســه واحــد زبانــی تشــکیل
شــده اســت« :مــی»« ،رو» و «م» .دو واحــد زبانــی اول بــا نیمفاصلــه از هــم متمایــز شــدهاند و چــون حــرف واو («و»)
بــه حــرف بعــد از خــود نمیچســبد ،اســتفاده از نیمفاصلــه بیــن واحــد دوم و ســوم ضرورتــی نــدارد ( عالیــی و
بیجنخــان .)1392
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از کلمــات مرکــب و پیوستهنویســی بعضــی دیگــر و دادن اختیــار در خصــوس ســایر کلمــات بــه

نویســندگان« .فرهنگســتان» در تدویــن و تصویــب دســتور خــط فارســی ،فــرض ســوم را برگزیــده

و تنهــا مــوارد الزامــی جدانویســی و پیوستهنویســی را مشــخص کــرده اســت (دســتور خــط فارســی

 1388نقــل در آخشــیک و فتاحــی .)1391

د .قطعههــای پیچیــده :1منظــور از قطعههــای پیچیــده ،شــکلهای چندجزئــی هســتند کــه در واقــع،
از چســبیدن مقــوالت دســتوری (ماننــد« :بــه»« ،را»« ،کــه» و «آن») بــه ســتاک بهوجــود میآینــد

کــه ایــن تکواژهــای وابســته /مقــوالت دســتوری چســبیده بــه ســتاک ،تکــواژ شــبهکلمه 2خوانــده
میشــوند .ماننــد« :بدیــن صــورت»« ،بعقیــده»« ،اینــکار».

ح .قواعــد آوایــی و واجــی :در فارســی ،شــکل وندهــای متصــل بــه ســتاک بــر اســاس کاراکتــر
پایانــی ســتاک تغییــر میکنــد .بهعنــوان مثــال ،اگــر اســم جانــدار بــه همخــوان ختــم شــود ،تکــواژ

جمــع «-ان»  /-an/بــه ســتاک متصــل میشــود .ماننــد« :زن  +ان = زنــان»؛ و اگــر بــه واکــه ختــم

شــود ،همخــوان غلــت  /j/بــا نمــود نوشــتاری < ﯿ >بیــن ســتاک و پســوند قــرار میگیــرد .ماننــد:
گــدا +ان = گدایــان.

و .مــرز عبارتهــا :مســائل گوناگونــی باعــث ابهــام در ســاختار عبارتهــای اســمی در فارســی

میشــود .تکواژهــای آشــکار بســیار اندکــی در فارســی بــرای نشــاندادن مرزهــای عبــارات اســمی

وجــود دارد .اغلــب هیــچ جزئــی در خــط فارســی بــرای متصلکــردن اجــزای یــک عبــارت اســمی
وجــود نــدارد ،زیــرا تکــواژ اضافــه ،3اغلــب واکــة کوتاهــی اســت کــه در خــط ظاهــر نمیشــود.

عــاوه بــر ایــن ،از آنجــاکــه ترتیــب پایــه و غالــب اجــزای جملــه در فارســی ،فاعل-مفعــول-
فعــل 4اســت ،فقــدان تکواژهــای آشــکار نشــاندهندة مرزهــا ،تشــخیص محــل بــه پایــان رســیدن

فاعــل و شــروع مفعــول را ســخت میکنــد و دشــواریهایی را در پــردازش متــن پدیــد م ـیآورد
(2004

.)Megerdoomian

از میــان مســائل مطرحشــدة فــوق ،مســائلی کــه از ســاختواژة فارســی ناشــی میشــوند از

اهمیــت بیشــتری برخــوردار هســتند ،زیــرا ســاختواژه عــاوه بــر شــکل کلمــه ،برچســب کلمــه
را نیــز تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .در زبــان فارســی ،تکواژهــای تصریفــی و اشــتقاقی بســیاری

وجــود دارد کــه بــا اتصــال بــه کلمــات باعــث تغییــر برچســب کلمــات در پیکرههــای زبانــی و
3. ezafe morpheme

2. word-like morpheme

1. complex tokens
)4. subject-object-verb (SOV
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همچنیــن ،کاهــش فراوانــی کلمــات و در نهایــت ،کاهــش کارایــی ســامانههای برچس ـبگذاری

آمــاری در زبــان فارســی میشــود .بنابرایــن ،ســامانههای برچس ـبگذاری بایــد حــاوی تحلیلگــر

ســاختواژی نیــز باشــند (محســنی .)1387

در تهیــة ســامانههای برچســبگذاری در زبــان فارســی (نمونــة فارســی :ســامانة «هضــم»

 ،))(sobhe/hazmبررســی ســاختواژی اســمها و صفتهــا از دو نظــر حائــز اهمیــت اســت:
1 .1اگــر کلمـهای قبـ ً
ا در پیکــرة متنــی ظاهــر نشــده باشــد ،نمیتــوان از پیکــره ،اطالعــات دقیقــی
راجــع بــه آن کلمــه بهدســت آورد و حتــی از توزیــع کلمــات در پیکــره نیــز نمیتــوان اســتفاده
کــرد ،زیــرا توزیــع کلمــات ناشــناخته کام ـ ً
ا متفــاوت از کلمــات شناختهشــده در متــن اســت.

بنابرایــن ،اگــر در یــک پیکــرة متنــی فارســی ،کلمـهای در واژگان حضــور نداشــته باشــد (کلمــة
خــارج از واژگان) 1نمیتــوان برچسـبهایی را کــه کلمــه بــه آنهــا منتســب میشــود ،بازیابــی

کــرد .در ایــن صــورت ،برچســب کلمــه را تنهــا میتــوان بــا توجــه بــه شــکل کلمــه یــا بافتــی
کــه کلمــه در آن ظاهــر میشــود ،یــا هــر دو ،حــدس زد .منظــور از شــکل کلمــه ،ویژگیهایــی

ماننــد انــواع پیشــوندها و پســوندهایی اســت کــه بــه کلمــات متصــل میشــوند .طبــق گزارشــات،

روشهایــی کــه بــر اســتفاده از چنیــن اطالعاتــی مبتنــی هســتند ،حــاوی دقــت باالتــری در زبــان

انگلیســی هســتند ( Brill 1994و  weischedel 1993نقــل در محســنی  .)1387بهعنــوان مثــال،

یکــی از ایــن روشهــا ،روش برچسـبگذار زیراکــس 2اســت کــه در آن از قوانینــی بــر اســاس
بخشهــای پایانــی کلمــات ،یعنــی حــروف انتهــای کلمــات ،بــرای انتســاب مجموعــهای از

برچســبها بــه کلمــات خــارج از واژگان اســتفاده میکنــد ( Cutting et al. 1992نقــل در
محســنی  .)1387بنابرایــن ،در وهلــة اول ،بررســی ســاختواژی اســمها و صفتهــا ،فــارغ از

بافــت ضــروری بــه نظــر میرســد تــا از ایــن رهگــذر بتــوان اس ـمها و صفتهــا را در صــورت

دارا بــودن شــاخصهای صرفــی و اشــتقاقی ،شناســایی و ســپس برچس ـبدهی کــرد.

2 .2زبــان فارســی ظرفیــت باالیــی بــرای ســاخت همنگارههــای جدیــد را نیــز کــه از ســاختواژة
فارســی نشــأت میگیرنــد ،دارد .بســیاری از وندهــا ،اشــتقاقی و تصریفــی ،نمــود نوشــتاری
مشــابهی دارنــد و در اتصــال بــه ســتاک ،همنگارههــای گوناگــون میســازند .بهعنــوان مثــال،

نمــود نوشــتاری ونــد تصریفــی نکرهســاز  / i /و ونــد اشــتقاقی صفتســاز / i /یکســان اســت

(«-ی») و کلماتــی ماننــد« :آســمانی» و «اســامی» ،فــارغ از بافــت ،میتواننــد هــم برچســب
2. xerox

)1. out of vocabulary word (OOV word
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«اســم» داشــته باشــند و هــم «صفــت» .بنابرایــن ،بررســی ســاختواژی اســمها و صفتهــا،
بهمنظــور تفکیــک آنهــا از هــم ضــروری بــه نظــر میرســد ،زیــرا اکثــر صفتهــا در

بافتهــای گوناگــون ،بــا صــورت نوشــتاری یکســان ،میتواننــد برچســب «اســم» بگیرنــد.

در پژوهــش حاضــر ابتــدا بــه پیشــینة پژوهــش و بررســی مطالعــات انجامشــده در زمینــة

ســاختواژة فارســی و ســامانههای برچســبدهی پرداختــه میشــود .ســپس ،خالصــهای از

بررســی ســاختواژة اس ـمها و صفتهــا در فارســی ارائــه خواهــد شــد و بهدنبــال آن ،بخــش بعــد،
مطالعــة همنگارههــا در فارســی اســت و در نهایــت ،روش جم ـعآوری دادههــا و معرفــی پیکرههــا
و پایگاههــای دادگان و نتیجهگیــری ارائــه خواهــد شــد.

 .2پیشینة پژوهش

از آنجــا کــه در ایــن تحقیــق ،هــدف از بررســی ســاختواژی اســمها و بهدنبــال آن،

صفتهــا ،کمــک بــه شناســایی و برچس ـبگذاری همنگارههــای اســمی و صفتــی در پیکرههــای

علمــی اســت ،بررســی مطالعــات و تحقیقاتــی کــه در زمینــة برچســبگذاری اجــزای واژگانــی
کالم صــورت گرفتــه اســت ،ضــروری بــه نظــر میرســد .بنابرایــن ،در ایــن بخــش عــاوه بــر ذکــر
چنــد نمونــه از تحقیقاتــی کــه در زمینــة ســاختواژة اس ـمها و بعض ـاً ،صفتهــا ،صــورت گرفتــه
اســت ،بــه ذکــر نمونههایــی از تحقیقاتــی کــه در زمینــة برچس ـبگذاری اجــزای واژگانــی کالم

انجــام شــده نیــز پرداختــه خواهــد شــد.

 .1-2پیشینة مطالعاتی که در زمینة برچسبگذاری اجزای واژگانی کالم انجام شده است

«هرســت» روشــی دقیــق و ســاده بــرای ابهامزدایــی از همنگارههــای اســمی معرفــی میکنــد

کــه از پیکــرة متنــی بزرگــی در ایــن راســتا بهــره میگیــرد .الگوریتــم معرفیشــده ،بافــت اطــراف

اســم هــدف را چــک میکنــد و معنایــی را انتخــاب میکنــد کــه بیشــترین شــاهد بــرای انتخــاب
آن موجــود باشــد .ایــن شــواهد شــامل مجموعـهای از ویژگیهــای واژگانــی ،نحــوی ،و نوشــتاری

اســت (« .)Hearst 19991مریالــدو » «مــدل مارکوفــی پنهــان» 1را معرفــی میکنــد کــه در آن دو

کلمــة قبــل بهعنــوان ســابقه 2در نظــر گرفتــه میشــود .در ایــن مــدل ،دادن هــر برچســبی بســتگی بــه

برچســب دو کلمــۀ قبــل دارد کــه بهصــورت زیــر نمایــش داده میشــود:
2. history
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)1. Hidden Markov Model ( HMM

ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي واژﮔﺎﻧﻲ ،ﻧﺤﻮي ،و ﻧﻮﺷﺘﺎري اﺳﺖ

)19991

» .(Hearstﻣﺮﻳﺎﻟﺪو«
2

هایﭘﻨﻬﺎن
ﻣﺎرﻛﻮﻓﻲ
بررسی »ﻣﺪل
ابوذر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻋﻨﻮان
ﻗﺒﻞ ﺑﻪ
دربآن
جهتﻛﻨﺪ
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ
اسمی«و 1را
عالیی
کالم |
ﻛﻠﻤﺔاجزای
دوصحیح
گذاری
ﻛﻪبرچس
کمک به
صفتی فارسی
پیکره-بنیاد همنگاره
ﻣﻲﺷﻮد .در اﻳﻦ ﻣﺪل ،دادن ﻫﺮ ﺑﺮﭼﺴﺒﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ دو ﻛﻠﻤﺔ ﻗﺒﻞ دارد ﻛﻪ ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ
ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲﺷﻮد:

)1994

» .(Merialdoﻋﺎﺻﻲ و ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻨﻲ« ﺳﺎﻣﺎﻧﺔ ﺑﺮﭼﺴﺐدﻫﻲ ﻧﺤﻮي را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺮوژهاي در

(« .)Merialdo 1994عاصــی و عبدالحســینی» ســامانۀ برچســبدهی نحــوی را بهعنــوان پــروژهای

»ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ« ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺔ ﻣﺬﻛﻮر ،ﺧﻮد ،در ﺧﺪﻣﺖ

در «پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی» معرفــی میکننــد کــه ســامانۀ مذکــور ،خــود،

ﺗﻬﻴﺔ ﭘﻴﻜﺮهاي ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﭘﺎﻳﮕﺎه دادﮔﺎن زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ« 3ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ 1ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ

در خدمــت تهیــۀ پیکــرهای فارســی بــه نــام «پایــگاه دادگان زبــان فارســی» قــرار خواهــد گرفــت و

اوﻟﻴﻦ ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﺔ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪاي ﺟﻬﺖ ﺑﺮﭼﺴﺐدﻫﻲ ﻧﺤﻮي زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ

میتــوان گفــت کــه اولیــن تــاش بــرای تهیــۀ ســامانهای جهــت برچسـبدهی نحــوی زبــان فارســی
روﺷﻲ ﻣﻲﭘﺮدازﻧﺪ ﻛﻪ

Schuetze

) (1995ﺑﺮاي ﺑﺮﭼﺴﺐدﻫﻲ ﻧﺤﻮي در ﻣﺘﻮن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪﻛﺎر ﺑﺮده

اســت .آنهــا بــه بررســی روشــی میپردازنــد کــه  )1995( Schuetzeبــرای برچس ـبدهی نحــوی

اﺳﺖ و ﻫﺪف آنﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻫﻤﺎن روش در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ

در متــون انگلیســی ب ـهکار بــرده اســت و هــدف آنهــا بررســی بهکارگیــری همــان روش در زبــان
ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دﻗﻴﻖﺗﺮ ﻣﻲﺗﻮان ﻫﻤﺎن روش را در ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪﻛﺎر ﺑﺮد

) Assi and Abdolhosseini

فارســی اســت .آنهــا معتقدنــد کــه بــا بهرهگیــری از محاســبات دقیقتــر میتــوان همــان روش را

» .(2000ﻫﻮ« و ﻫﻤﻜﺎران از ﻃﺮﻳﻖ اﺿﺎﻓﻪﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺤﻮي در ﻛﻨﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺖواژي

در فارســی بـهکار بــرد (« .)Assi and Abdolhosseini 2000هــو» و همــکاران از طریــق اضافهکــردن

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﻠﻤﻪ در داﺧﻞ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد »ﻟﻴﻨﮕﻮﻳﺴﺘﻴﻜﺎ« 4ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ

اطالعــات نحــوی در کنــار اطالعــات ســاختواژی مربــوط بــه هــر کلمــه در داخــل شــبکة مربوطــه

درج ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺘﺎك 2ﻫﺎ و وﻧﺪﻫﺎ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎي ﻧﺤﻮي ﻛﻠﻤﺎت اﺳﺖ در

بــه بهبــود «لینگویســتیکا» کمــک میکننــد .آنهــا عــاوه بــر درج فهرســت ســتاکها و وندهــا،

ﺷﺒﻜﻪ وارد ﻛﺮدهاﻧﺪ )» .(Hu et al. 2005اﻟﺤﺎج« ﻧﺤﻮة ﺑﺮﭼﺴﺐدﻫﻲ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻮﺟﻮد در »ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ«

فهرســت دیگــری کــه مربــوط بــه برچسـبهای نحــوی کلمــات اســت در شــبکه وارد کردهانــد (Hu
را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ راﻳﺎﻧﻪاي »ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ« اﺳﺖ ) Elhaj
« .)et al. 2005الحــاج» نحــوۀ برچسـبدهی کلمــات موجــود در «قــرآن کریــم» را معرفــی میکنــد
 .(2009در واﻗﻊ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪاي ﻛﻪ وي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ اﺳﺖ از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺳﺎﺧﺖواژي و
کــه خــود بخشــی از ســامانههای تجزیــه و تحلیــل رایان ـهای «قــرآن کریــم» اســت (.)Elhaj 2009

»ﻣﺪل ﻣﺎرﻛﻮﻓﻲ ﭘﻨﻬﺎن« ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻼت ﻋﺮﺑﻲ اﺳﺖ» .ﻓﺮودل« ﺑﺮﭼﺴﺐدﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

در واقــع ،ســامانهای کــه وی معرفــی میکنــد ،تلفیقــی اســت از تجزیــه و تحلیلــی ســاختواژی و

«مــدل مارکوفــی پنهــان» کــه بــر اســاس ســاختار جمــات عربــی اســت« .فــرودل» برچس ـبدهی

1

. Hidden
کنــد:
 Markovمی
Modelاســتفاده
)HMMدو( روش
بــا اســتفاده از شــبکههای عصبــی را معرفــی و بــرای ایــن منظــور از
. history

2

ـرای
ـوی بـ
برچســب نحـ
)FLDBل(تریــن
 .1اســتفاده از شــبکههای پرســپترون چندالیــة تکرارشــونده کــه محتم
. Farsi
Linguistic
Data Base
. Linguistica

3
4

کلمــه را در متــن بهطــور احتماالتــی در نظــر میگیــرد .2 .در روش دوم کلمــات بــه بردارهایــی
از مشــخصهها در فضــای چندبعــدی تبدیــل میشــوند .وی معتقــد اســت روش معرفیشــده 94

درصــد برچس ـبدهی نحــوی درســت از متــن ارائــه میدهــد (« .)Frodl 2013راســخ و فخراحمــد»

ســعی دارنــد ضمــن بررســی الگوریتمهــای موجــود در رفــع ابهــام معنایــی کلمــه ،روشهایــی بــر

اســاس بررسـی مفهومــی و ســاختاری کلمــات در جهــت رفــع ابهــام کلمــات در متــون ارائــه نماینــد

و بــه ایــن ترتیــب ،راهــکاری در جهــت رفــع مشــکالت ترجمــة ماشــینی و بهبــود کیفیــت آن ارائــه
میکننــد (« .)2014محســنی» بــا در نظــر گرفتــن مســائل و مشــکالتی کــه در مســیر برچسـبگذاری
2. Linguistica

)1. Farsi Linguistic Data Base (FLDB
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اجــزای کالم در فارســی وجــود دارد ،ابتــدا طرحــی کلــی بــرای برچســبگذاری خــودکار بــا

دقــت بــاال در زبــان فارســی پیشــنهاد میکنــد .ســپس ،تحلیــل ســاختواژی و اســتفاده از آن را
بــرای پوشــش دادن تعــداد زیــادی از برچسـبهای پیکــره بــا حفــظ دقــت بــاال در برچسـبگذاری

کلمــات مــورد بررســی دقیقتــر قــرار داده و تأثیــر وجــود یــک تحلیلگــر ســاختواژی در ســطح

تصریــف را بــر برچســبگذاری اجــزای واژگانــی کالم در زبــان فارســی بررســی میکنــد .وی
معتقــد اســت کــه نتایــج بهدس ـتآمده نشــان از کارایــی بســیار مناســب ایــن روش پیشــنهادی در

برچســبگذاری دارد (.)1388

 .2-2نمونههایــی از مطالعاتــی کــه در زمینــة ســاختواژة اســمها و بعضــ ًا ،صفتهــا در فارســی
صــورت گرفتــه اســت

«صادقــی» طــی  12مقالــه ،بــه شــیوهها و امکانــات واژهســازی در زبــان فارســی معاصــر

میپــردازد .وی ایــن گفتارهــا را بــا بحــث از اشــتقاق در زبــان فارســی معاصــر آغــاز میکنــد و

در صــدر آنهــا از امکانــات واژهســازی از افعــال مرکــب ،کــه در ســالهای اخیــر بهعنــوان عامــل

عقیــم و غیرزایــا بــودن زبــان فارســی مــورد حملــة بعضــی از محققــان قــرار گرفتــه اســت ،گفتوگــو

میکنــد .وی همچنیــن ،طبقهبنــدی از انــواع پســوندهای اسمســاز و صفتســاز را ارائــه میدهــد

(« .)1372-1370کشــانی» ابتــدا بــه تعریــف پســوند و نقــش آن در زبــان فارســی میپــردازد ،و

ســپس ،پســوند و پســوندوارهها و انــواع آنهــا را در زبــان فارســی بــهتفصیــل شــرح میدهــد
(نوع ـاً پســوندهای اشــتقاقی کــه در ســاختن انــواع اســم ،انــواع صفــت و قیــد ب ـهکار میرونــد بــه

دقــت بررســی میشــود) و در نهایــت ،حرکــت پســوندها را مــورد مطالعــه قــرار میدهــد (.)1371
«عاصــی» موضوعــات اصلــی در پــردازش زبــان طبیعــی را معرفــی میکنــد کــه مشــتمل اســت بــر

حــوزة خــط (کــه خــود شــامل غلطیابــی امالیــی و بازشناســی خــودکار متــن 1اســت) و حــوزة
زبــان (کــه خــود مســتلزم بهرهگیــری از حوزههــای آواشناســی ،ســاختواژه ،نحــو و معناشناســی

اســت) (« .)1383الزار» 2بــا رویکــردی زبانشــناختی و نگاهــی موشــکافانه ،نکتهســنج و بیطرفانــه

و بــا پرداختــن بــه مســائلی کــه کمتــر بــه آنهــا توجــه شــده اســت ،خصوصیــات آوائــی ،صرفــی

و نحــوی و نیــز چگونگــی شــکلگیری واژههــا را در زبــان فارســی معاصــر تبییــن میکنــد و
گاه نیــز بــه کشــف ویژگیهایــی در عناصــر ســازندة زبــان و روابــط میــان آنهــا دســت مییابــد
2. Lazar
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)1. Optical Character Recognition (OCR

بررسی پیکره-بنیاد همنگارههای اسمی و صفتی فارسی جهت کمک به برچسبگذاری صحیح اجزای کالم | عالیی ابوذر

( )1957کــه طــرح آنهــا در نوشــتههای دستورنویســان فارســیزبان پیــش از او ســابقه نداشــته

اســت .نمونههایــی کــه از زبــان فارســی معاصــر در ایــن دســتور زبــان ارائــه شــده ،بــر اســاس آثــار

نویســندگانی چــون «صــادق هدایــت»« ،صــادق چوبــک»« ،علــی دشــتی»« ،جمالــزاده» و دیگــران و

نیــز نوشــتههای روزنامههــا و مجــات و ســرانجام شــنیدههای مؤلــف هنــگام اقامتــش در ایــران
بــوده اســت.

بررســی پژوهشهــای انجامشــده در زمینــة برچســبگذاری اجــزای کالم نشــان میدهــد

کــه مســئلة برچســبدهی در پــردازش متــون حائــز اهمیــت اســت .برخــی از پژوهشهــای
اشارهشــده در بخــش  ،.1-2اســتفاده از ابزارهایــی ماننــد «مــدل مارکوفــی پنهــان» ،تلفیقــی از تجزیــه

و تحلیلــی ســاختواژی و «مــدل مارکوفــی پنهــان» و شــبکههای پرســپترون چندالیــه تکرارشــونده
را پیشــنهاد میکننــد و برخــی دیگــر روشهایــی را معرفــی میکننــد کــه مســتلزم بهرهگرفتــن از

ابزارهــای تحلیلکننــدة ســاختواژی و نحــوی اســت .در ایــن راســتا و بهمنظــور ارائــة بهینــة چنیــن

سیســتمهای برچس ـبدهی بــه اجــزای کالم ،ناگزیریــم بــه بررســی ســاختواژی اجــزای کالم در

فارســی بپردازیــم .بنابرایــن ،در بخــش  ،.2-2نمونههایــی از مطالعــات انجامشــده در ایــن زمینــه
ارائــه شــده اســت.

 .3-2بررسی ساختواژی اسمها و صفتها در فارسی

زبــان فارســی دارای شــمار نســبتاً زیــادی از پســوندها بــرای اشــتقاق در مقولــة اســم اســت.

اســم در فارســی بــا نشــانههای تصریفــی خاصــی میتوانــد همــراه شــود .در زبــان فارســی معاصــر،

بســیاری از ایــن پســوندها چنــدان زایــا نیســتند .شــکل  ،1حاصــل جمعبنــدی نشــانههای تصریفــی
و اشــتقاقی مربــوط بــه اســم و مســتخرج از مجموعــة  12مقالــة «دکتــر علــی اشــرف صادقــی» تحــت
عنــوان «شــیوهها و امکانــات واژهســازی در زبــان فارســی معاصــر  1تــا ( »1372-1370 :12در

بحــث اشــتقاق) اســت؛ همچنیــن در بخــش تصریــف از کتــاب دســتور زبــان فارســی معاصــر «الزار»

( )1957و مقالــة مشــخصههای تصریفــی در زبــان فارســی امــروز «قطــره» ( )1386اســتفاده شــده

اســت .ایــن فهرســت تنهــا پســوندهایی را عرضــه م ـیدارد کــه مهمتــر و زایاتــر شــمرده میشــوند؛
اگرچــه برخــی از پســوندهایی کــه در فارســی معاصــر چنــدان زایــا نیســتند نیــز بررســی شــده اســت.
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ﻜﻞ  .1ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي ﺗﺼﺮﻳﻔﻲ و اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ اﺳﻢ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲشکل  .1مشخصههای تصریفی و اشتقاقی اسم در زبان فارسی

بــرای تشــخیص کلــی صفتهــا و بهمنظــور بررســی امــکان همنــگاره بــودن بــا اســمها،

ســاختواژة صفتهــا مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .پســوندهای صفتســاز از نظــر معنایــی
بــه چنــد دســته تقســیم میشــوند :پســوندهای دارندگــی و اتصــاف ،پســوندهای فاعلــی و مفعولــی،
پســوندهای نســبت ،پســوندهای شــباهت و پســوندهای حالــت .شــکل  ،2حاصــل جمعبنــدی

نشــانههای تصریفــی و اشــتقاقی صفــت در فارســی اســت.
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ﺷﻜﻞ  .2ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي ﺗﺼﺮﻳﻔﻲ و اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﺻﻔﺖ در ﻓﺎرﺳﻲ

شکل  .2مشخصههای تصریفی و اشتقاقی صفت در فارسی

 .3ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻢﻧﮕﺎرهﻫﺎ در ﻓﺎرﺳﻲ

 .3بررسی همنگارهها در فارسی

کلماتــی همنــگاره خوانــده میشــوند کــه صــورت نوشــتاری یکســان ،امــا معنــا (و گاهــی

تلفــظ) متفاوتــی دارنــد .در واقــع ،ایــن کلمــات امــای یکســان دارنــد و میتــوان واژة همامــا را
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نیــز در مــورد آنهــا ب ـهکار بــرد .همنگارههــا در زبانهــای مختلــف یکــی از مهمتریــن الیههــای

ابهــام را در ســطح متــن ایجــاد میکننــد و منجــر بــه چالشهایــی در پــردازش متــن میشــوند .در

برخــی زبانهــا ،ماننــد زبــان فارســی ،بهدلیــل ســاختار نوشــتاری خــاص آن ،تعــداد همنگارههــا

نســبت بــه دیگــر زبانهــا بیشــتر اســت .تعــداد زیــادی از همنگارههــا از ســاختار زبــان ناشــی
میشــوند ،بهعبــارت دیگــر ،همنگارههــا در هــر زبــان بــه آن زبــان خــاص وابســتهاند و هرچــه

ســاختواژة اشــتقاقی و تصریفــی زبــان پیچیدهتــر باشــد ،میتــوان انتظــار داشــت همنگارههــای
بیشــتری وجــود داشــته باشــد و در نتیجــه ،ابهامزدایــی از آنهــا نیــز مشــکلتر اســت .بــا ایــن

اوصــاف میتــوان دریافــت کــه بازشناســی همنگارههــا نیــز تــا حــد زیــادی وابســته بــه ســاختار

زبــان باشــد (محســنی  .)1387در ایــن بخــش بــه بررســی نظــام نوشــتاری زبــان فارســی پرداختــه
میشــود تــا از ایــن رهگــذر بتــوان بــه شناســایی انــواع همنگارههــا در زبــان فارســی پرداخــت.

ســپس ،انــواع همنگارههــا از جملــه همنگارههــای اســمی در زبــان فارســی مــورد مطالعــه قــرار
خواهــد گرفــت.

 .1-3برخــی از مســائل مربــوط بــه نظــام نوشــتاری زبــان فارســی کــه در پــردازش متــن حائــز
اهمیــت اســت

در نظــام نوشــتاري زبــان فارســي میتــوان گفــت اطالعــات واجــی ،کــه از طریــق صــورت
نوشــتاری کلمــات بهدســت میآیــد ،کامــل نیســت ،زیــرا واكههــاي كوتــاه معمــوالً نمــود نوشــتاري
ندارنــد ( ،Sproat 2000, 163نقــل در عالیــی و بیجنخــان  .)1392تنهــا تعــداد انگشتشــماري

نــگاره وجــود دارد كــه بــراي نشــاندادن واكههــاي كوتــاه در خــط بــهكار ميرونــد؛ از جملــه

نــگارۀ «ه» ،کــه بــراي نشــاندادن واكــۀ كوتــاه  /e/يــا  /a/بــهكار مــيرود؛ ماننــد «بــه» و «نــه»؛ و
حــرف «و» کــه ميتوانــد نمــود نوشــتاري واكــۀ كوتــاه  /o/باشــد؛ ماننــد «تــو» .فقــدان واکههــای

کوتــاه در نظــام نوشــتاری فارســی باعــث ایجــاد ابهــام میشــود .بهعنــوان مثــال ،همنگارههایــی
ماننــد «مــرد»  /mard/و «مــرد»  /mord/در اثــر فقــدان واکههــای کوتــاه در نظــام نوشــتاری فارســی

ایجــاد شــدهاند (عالیــی و بیجنخــان  .)1392همچنیــن ،اســتفادهنکردن از برخــی از عالئــم
زیروزبــری در خــط فارســی نیــز میتوانــد بعضــاً همنگارههایــی را ایجــاد کنــد .برخــی از ایــن
عالئــم شــامل فتحــه ،کســره ،ضمــه ،ســکون ،تنویــن ،مــد ،تشــدید و همــزه اســت.
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 .2-3طبقهبندی همنگارهها در زبان فارسی

همنگارگــی در زبــان فارســی ناشــی از بازنمایــی واجــی و صرفــی عناصــر زبانــی در خــط

فارســی اســت .بــه ایــن صــورت کــه رابطــهای چند-به-چنــد و در برخــی مــوارد ،غیرنظاممنــد

میــان عناصــر واجــی و صرفــی زبــان فارســی و تظاهــر نوشــتاری آنهــا در خــط فارســی دیــده
میشــود (بیجنخــان و مــرادزاده  ،1383نقــل در محســنی  .)1387همنگارههــا در زبــان فارســی

میتواننــد واژگانــی باشــند .منظــور از همنگارههــای واژگانــی ،همنگارههایــی هســتند کــه در

فرهنگهــای لغــات بهصــورت مدخلهــای مجــزا ذکــر شــدهاند و حضورشــان وابســته بــه بافــت

نحــوی و اضافهشــدن تکواژهــای اشــتقاقی و تصریفــی اســت .همنگارههــای موجــود در هــر دو

دســته ،میتواننــد هـمآوا (ماننــد« :دوش» و «دوش»« ،شــانه» و «شــانه»« ،شــیر» و «شــیر»)یــا غیرهـمآوا

(ماننــد« :کنــد» « ،/kond/کنــد» ،/kanad/و «کنــد»« ،/konad/ملــک» « ،/malak/ملــک»  /melk/و

«ملــک»  /molk/و «ملــک» «،/malek/حســن»  /hasan/و «حســن» /hosn/باشــند .همنگارههــای
فارســی را بــا توجــه بــه علــل پیدایــش آنهــا ،میتــوان در طبقــات مختلفــی قــرار داد کــه در زیــر
بــه برخــی از آنهــا اشــاره میشــود:

 .1-2-3همنگارههایــی کــه در اثــر عــدم نمایــش عالئــم زیروزبــری در خــط فارســی ایجــاد
شــدهاند؛ ماننــد« :مــرد»  /mard/و «مــرد» « ،/mord/کنــد» « ،/kanad/کنــد»  /kond/و «کنــد»
./konad/

 .2-2-3همنگارههایــی کــه در اثــر عــدم تناظــر یک-به-یــک میــان واجهــا و نگارههــا در فارســی
ایجــاد شــدهاند؛ ماننــد« :رود»  /rud/و «رود» « ،/ravad/شــوم»  /um /و «شــوم»./avam /

 .3-2-3همنگارههایــی کــه در اثــر یکســانی تظاهــر واجــی و نوشــتاری تکواژهــا بهوجــود
میآینــد .در زبــان فارســی ممکــن اســت چندیــن تکــواژ متفــاوت ،نمــود نوشــتاری یکســانی داشــته
باشــند کــه در زیــر بــه برخــی از آنهــا اشــاره شــده اســت (بیجنخــان و مــرادزاده  ،1383نقــل
در محســنی :)1387

 .4-2-3یکســانبودن نمــود نوشــتاری تکــواژ یــای نکــره ،یــای اسمســاز (اســم مــکان ،اســمی کــه
دال بــر شــغل یــا محافظــت و دارندگــی اســت ،اسـم معنــا یــا اشــیا ،تصغیــر و تحبیــب ،اســم مصــدر
یــا حاصــل مصــدر) ،شناســة دومشــخص مفــرد ،یــای صفتســاز (صفــت فاعلــی و مفعولــی ،صفتــی
کــه دال بــر نســبت اســت) و یــای متصــل بــه گــروه اســمی؛ ماننــد:
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الف .یای نکره :استادی که بهموقع سر کالس حاضر میشود.
ب .یای اسمساز :وی در سال 1388به درجة استادی رسید.

پ .یای شناسة دومشخص مفرد :تو دیگر خود استادی.

ت .یای نسبت :مشکالت جوانی.

ث .یای متصل به گروه اسمی :کارگر ماهری که ما میشناسیم. ... ،

 .5-2-3یکسانی تکواژهای ضمیر متصل سومشخص مفرد با تکواژ اسمساز؛ مانند:
الف .ضمیر متصل سومشخص مفرد :به رویش خندیدم/`ruja/ .

ب .تکواژ اسمساز :رویش گلها را ببین/ru`je/ .

همنگارههــا را در دو ســطح میتــوان بررســی کــرد :ســطح تکــواژی و ســطح کلمــه .منظــور

از ســطح تکــواژی ،تکواژهایــی هســتند کــه فــارغ از پایــهای کــه بــه آن متصــل میشــود ،بــا

تکواژهــای دیگــر همنــگاره هســتند؛ بهعنــوان مثــال ،تکــواژ دال بــر شــمار در اســمها ،تکــواژی

کــه اســم مــکان میســازد و تکــواژی کــه صفــت فاعلــی و مفعولــی میســازد ،همــه دارای نمــود

نوشــتاری یکســان («-ی») هســتند .برخــی از مــواردی را کــه همنگارگــی را در ســطح تکــواژ نشــان
میدهــد ،میتــوان بهصــورت زیــر دســتهبندی کــرد:

پســوند «-یــن» کــه هــم شــمار را در اســمها نشــان میدهــد و هــم میتوانــد در صفتهــا،
دال بــر نســبت باشــد.

پســوند «-ﻪ- /ه» کــه میتوانــد نشــانة معرفــه در گفتــار ،ســازندة اســم اشــیا و اســم معنــا ،تأنیــث
در اســمها ،دال بــر دارندگــی و اتصــاف در صفتهــا باشــد یــا صفــت فاعلــی و مفعولــی

بســازد.

پسوند ِ
«--ش» که میتواند هم نشانة معرفه در گفتار باشد و هم اسم بسازد.
پسوند «-گاه» که اسم مکان و قید زمان میسازد.

پسوند «-ئیه» که اسم مکان میسازد یا دال بر تأنیث است.

پســوند «-َ -ک» کــه تصغیــر و تحبیــب را در اســمها نشــان میدهــد و یــا اســم اشــیا و معنــا
میســازد.

پســوند «-ا» کــه هــم میتوانــد دال بــر تأنیــث در اس ـمها باشــد و هــم مصــدر ،اســم مصــدر،
صفــت فاعلــی و مفعولــی بســازد.

پســوند «-ئینــه» کــه در صفتهــا ،دال بــر نســبت اســت و در اســمها ،اســم معنــا و اشــیا
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میســازد.
نــوع دوم همنگارگــی ،همنگارگــی در ســطح کلمــه اســت .بــه ایــن صــورت کــه ،همانگونــه

کــه ذکــر شــد ،کلماتــی همنــگاره خوانــده میشــوند کــه صــورت نوشــتاری یکســان ،امــا معنــا (و
گاهــی ،تلفــظ) متفاوتــی دارند.

 .4روش پژوهش

پــس از بررســی انــواع همنگارههــا در زبــان فارســی بهمنظــور شــناخت آنهــا در متــون

گوناگــون ،الزم اســت در پیکرههــای متنــی گوناگــون زبــان فارســی بــه جسـتوجوی همنگارههــا

پرداختــه شــود و فهرســتی از آنهــا تهیــه شــود تــا بتــوان در تحقیقــات بعــدی ،همنگارههایــی را

کــه فراوانــی باالتــری در پیکرههــا دارنــد ،شناســایی کــرده و اقداماتــی در جهــت رفــع ابهــام از

آنهــا در پیکرههــا انجــام داد .پیکرههــای استفادهشــده بــرای ایــن منظــور ،پیکــرة متنــی زبــان

فارســی ،پایــگاه دادگان زبــان فارســی و پیکــرة وابســتگی نحــوی زبــان فارســی هســتند.

در مــورد برخــی پیکرههــا کــه فایــل آنهــا موجــود اســت ،بایــد از روش جســتوجوی

ماشــینی جهــت تهیــة فهرســت همنگارههــا اســتفاده میشــد .نگارنــده در ایــن بخــش از یــک

متخصــص برنامهنویــس کمــک گرفتــه اســت .در ســایر مــوارد از برچســبدهی دســتی اســتفاده
شــده اســت .روش جسـتوجوی ماشــینی همنگارههــا در پیکــرة وابســتگی نحــوی زبــان فارســی و

پیکــرة متنــی زبــان فارســی ،کــه فایــل آنهــا موجــود اســت ،بهصــورت زیــر توضیــح داده میشــود:
جســتوجو بــرای همنگارههــا بــا یــک دســتور در زبــان برنامهنویســی «پایتــون» 1انجــام

شــده اســت .بــه ایــن صــورت کــه کلمــات موجــود در پیکــره ،ماننــد پیکــرة متنــی زبــان فارســی ،و

برچسـبهایی را کــه بــه آن کلمــات تعلــق گرفتــه اســت ،بررســی میکنــد و کلماتــی را کــه دارای

بیــش از یــک برچســب باشــند – بــههمــراه فراوانــی هــر یــک از برچس ـبها  -گــزارش میکنــد.

فــرض کنیــد یــک مجموعــه داشــته باشــیم بــه نــام  .Mبرنامــه بــا خوانــدن اولیــن کلمــه در پیکــره،
بررســی میکنــد آیــا ایــن کلمــه قب ـ ً
ا در مجموعــة  Mموجــود اســت یــا نــه .اگــر موجــود نباشــد،
کلمــه را بــههمــراه برچســب آن بــه مجموعــة  Mاضافــه میکنــد ،اگــر موجــود باشــد ،بررســی

میکنــد کــه آیــا برچســب کلم ـهای کــه اآلن مشــاهده کــرده اســت ،مشــابه همــان برچســب قبلــی

اســت؟ اگــر بــود ،یــک واحــد بــه فراوانــی برچســب قبلــی اضافــه میکنــد و اگــر برچســب جدیــد
1. Python
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بــود ،آن را در کنــار برچســب قبلــی قــرار میدهــد .عملکــرد برنامــه بهزبــان ســاده -بهعنــوان

مثــال ،بــرای پیکــرة «بیجنخــان» ،1کــه پیکــرة مبســوطتر آن ،پیکــرة متنــی زبــان فارســی اســت-
بهصــورت زیــر اســت:

هر سطر در پیکرة متنی زبان فارسی شامل یک واژه و برچسب اجزای کالم 2آن است.

یــک مجموعــه بــه اســم دیکشــنری 3داریــم کــه در واقــع ،یــک ســاختار داده در زبــان
ن شــکل اســت کــه هــر واژه بهعــاوة
برنامهنویســی «پایتــون» اســت .ســاختار آن بدیــ 

برچســبهای ( )POSآن در مجموعــه ذخیــره میشــود .نــوع دادة دیکشــنری در زبــان
برنامهنویســی «پایتــون» ،بهصــورت فهرســتی از کلیدهــا ( )keyو ارزشهــا ( )valueاســت .در
دیکشــنریهای «پایتــون» ،ترتیبــی وجــود نــدارد و بــا دو مفهــوم کلیــد ( )keyو ارزش ()value

ســروکار داریــم ( .)oruji.orgدر مــورد پژوهــش حاضــر ،واژههــا همــان  keyو برچســب اجــزای

کالم مربــوط بــه هــر واژه  valueآن در نظــر گرفتــه میشــوند.

برنامــه هــر ســطر از پیکــره را میخوانــد .اگــر واژة قیدشــده در آن ســطر قب ـ ً
ا در دیکشــنری
وجــود نداشــت ،آن را بههمــراه  POSآن بــه دیکشــنری اضافــه میکنــد .اگــر قبــ ً
ا در
دیکشــنری وجــود داشــت ،بررســی میکنــد کــه آیــا  POSقیدشــده در ایــن ســطر قبــ ً
ا در
دیکشــنری بــرای ایــن واژه درج شــده اســت یــا نــه .اگــر درج نشــده بــود ،آن را بــه لیســت
POSهــای ایــن واژه در دیکشــنری اضافــه میکنــد.

در نهایــت ،مجموعــة دیکشــنری بررســی میشــود و واژههایــی کــه بیــش از یــک  POSبــرای
آنهــا ثبــت شــده اســت ،بهعنــوان خروجــی برنامــه ارائــه میشــوند.

 .1پیکــرة متنــی اســتاندارد زبــان فارســی /پیکــرة «بیجنخــان» کــه در پژوهشــکدة پــردازش هوشــمند عالئــم تهیــه
شــده اســت ،مجموعـهای از متــون نوشــتاری و گفتــاری زبــان فارســی بهصــورت رســمی اســت کــه از منابــع واقعــی
همچــون روزنامههــا ،ســایتها و مســتندات از قبــل تایــپ شــده ،جمــعآوری شــده ،تصحیــح کــرده و برچســب
خــورده اســت .حجــم ایــن دادگان حــدودا ً  100میلیــون کلمــه اســت و از منابــع مختلــف تهیــه گردیــده اســت و
دارای تنــوع بســیار زیــادی اســت (.)Bijankhan et al. 2011
3. dictionary
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از پایــگاه دادگان زبــان فارســی 1در تحقیــق حاضــر بــه ایــن صــورت اســتفاده شــده اســت

کــه فهرســتی از کلمــات پربســامد در پیکــره در اختیــار نگارنــده قــرار گرفــت و از آنجــاکــه

فهرســت مذکــور فاقــد هرگونــه برچســبی اســت،نگارنــده ،خــود بهصــورت دســتی کلماتــی را
کــه میتواننــد بیــش از یــک برچســب داشــته باشــند ،برچس ـبگذاری کــرده اســت .بــرای ایــن

منظــور ،نگارنــده هــر کلمــة موجــود در فهرســت مذکــور را در جمــات فرضــی ،بهعنــوان بافــت،
در نظــر گرفتــه اســت تــا امــکا ِن داشــتن بیــش از یــک برچســب بــرای هــر کلمــه را بــا توجــه بــه

بافــت بررســی کنــد .ســپس ،تنهــا کلماتــی را کــه در بافــت بیــش از یــک برچســب میتوانســتهاند

ِ
برچســب ممکــن بــرای هــر یــک از
داشــته باشــند ،برچســبگذاری کــرده اســت و هــر تعــداد

کلمــات مذکــور را کنــار آنهــا مشــخص کــرده اســت .وی بــرای کنتــرل و تأییــد صحــت روایــی

و درســتی تشــخیص برچسـبها ،از یــک متخصــص زبــان و ادبیــات فارســی کمــک گرفتــه اســت.
جمــعآوری دادههــا در ایــن مرحلــه دو کاربــرد مهــم داشــت .1 :نشــاندهندة تعــداد بســیار

زیــاد همنگارههــا در پیکرههــای متنــی فارســی کــه خــود نشــان میدهــد در صــورت رفــع ابهــام

نکــردن از همنگارههــا در متــون گوناگــون ،پــردازش متــن بــا مســائل و مشــکالتی روبـهرو خواهــد

شــد .2 .فهرســت تهیهشــده از همنگارههــا در پیکرههــای گوناگــون میتوانــد در پژوهشهــای
دیگــر مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .بــه ایــن صــورت کــه میتــوان همنگارههایــی را کــه فراوانــی

باالتــری دارنــد ،در بافــت نحــوی مــورد مطالعــه قــرار داد تــا بــا توجــه بــه ســاخت نحــوی کــه در آن
ب ـهکار رفتهانــد ،برچس ـبهای درســت بــه آنهــا اختصــاص داده شــود.
قسمتی از فهرست تهیهشده در جدول  ،1آورده شده است:

 .1پایــگاه دادگان زبــان فارســی ،مجموعــهای نرمافــزاری بــرای ذخیــره ،پــردازش و ارائــة دادههــای زبانــی فارســی
اســت .ایــن پایــگاه دربرگیرنــدة پيکرههــاي گوناگونــی از زبــان فارســي اســت کــه بــا وجــود حجــم عظيــم و بــا
گســتردگي و گوناگونيهــاي بســيار ،داراي ســاختاري بســامان و منطقــي اســت و امــکان هرگونــه جســتوجو و
دســتيابي ســريع بــه آگاهيهــاي مــورد نيــاز را در هــر زمــان فراهــم آورده اســت .پيکرههــاي ایــن پایــگاه ميتواننــد
همــواره روزآمــد شــوند .پايــگاه دادگان زبــان فارســي فراگيــر و متنــوع اســت .در واقــع ،فراتــر از يــک يــا چنــد
پيکــرة خــاص اســت و کاربــران بــر پايــة نيــاز و هــدف پژوهشــي خــود ميتواننــد پيکــرة مناســب را از آن برگزيننــد.
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جدول  .1قسمتی از فهرست همنگارههای تهیهشده از پیکرههای متنی فارسی
برچسبهای همنگارهها

کلمات

فراوانی

P , ADV, N

به

1032361

N , V, ADJ

كرد

132157

)P , N(NO-V

تا

111286

)P , N(NO-V

بر

109609

V , V , ADV

كند

109316

V , ADJ+V-PRE , ADJ-INO , N

كرده

75252

N-IN , ADJ

اجتماعي

29514

V , ADJ , ADJ-INO

گرفته

29366

N-IN , N , N+V-PRE, ADJ

شهرداري

17670

N-IN , N, N+V-PRE, ADJ

داوري

1818

		

راهنمای برچسبها:

			
 =Pحرف اضافه
 =ADJصفت

		

				
 =Vفعل
 =ADJ-INOصفت مفعولی
 =Nاسم

 =ADVقید

( =N )NO-Vجزء غیرفعلی فعل مرکب

 =V-PREفعل اسنادی

 =N-INاسم نکره

 .5نتیجهگیری

یکــی از بخشهــای مهــم ســامانههای برچســبدهی بــه کلمــات ،برچســبگذاری اســمها

و صفتهــا در فارســی اســت .ایــن ســامانهها جهــت برچســبگذاری اجــزای واژگانــی کالم

ماننــد :اســم ،فعــل ،قیــد ،صفــت و  ...تهیــه میشــوند .برچســبگذاری اجــزای واژگانــی کالم،

در بســیاری از حوزههــای پیشــرفتهتر پــردازش زبــان طبیعــی از جملــه ترجمــة ماشــینی ،خطایــاب،

تبدیــل متــن بــه گفتــار ،بازیابــی اطالعــات ،موتورهــای جسـتوجو و کمــک بــه مدلهــای آمــاری
اقدامــی کاربــردی اســت .بــا توجــه بــه تعــداد بســیار زیــاد اسـمها در زبــان فارســی و همنگارهبــودن
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بســیاری از آنهــا بــا صفتهــا ،بهراحتــی نمیتــوان اســمها را در یــک پیکــرة متنــی فارســی

برچســبگذاری کــرد .در تهیــة ســامانههای برچســبگذاری بــرای اســمها و صفتهــا در زبــان

فارســی ،بررســی ســاختواژی اسـمها و صفتهــا از دو نظــر حائــز اهمیــت اســت .1 :اگــر کلمـهای
قبـ ً
ا در پیکــرة آموزشــی ظاهــر نشــده باشــد ،نمیتــوان از پیکــرة آموزشــی اطالعــات دقیقــی راجــع

بــه آن کلمــه بهدســت آورد و حتــی از توزیــع کلمــات در پیکــره نیــز نمیتــوان اســتفاده کــرد،
زیــرا توزیــع کلمــات ناشــناخته کام ـ ً
ا متفــاوت از کلمــات شناختهشــده در متــن اســت .بنابرایــن،

اگــر در یــک پیکــرة متنــی فارســی ،کلم ـهای در واژگان حضــور نداشــته باشــد (کلمــة خــارج از
واژگان) ،نمیتــوان برچســبهایی را کــه کلمــه بــه آنهــا منتســب میشــود ،بازیابــی کــرد .در

ایــن صــورت ،برچســب کلمــه را تنهــا میتــوان بــا توجــه بــه شــکل کلمــه یــا بافتــی کــه کلمــه

در آن ظاهــر میشــود ،یــا هــر دو ،حــدس زد .منظــور از شــکل کلمــه ،ویژگیهایــی ماننــد انــواع
پیشــوندها و پســوندهایی اســت کــه بــه کلمــات متصــل میشــوند .بنابرایــن ،در وهلــة اول ،بررســی

ســاختواژی اس ـمها و صفتهــا ،فــارغ از بافــت ،ضــروری بــه نظــر میرســد تــا از ایــن رهگــذر
بتــوان اســمها و صفتهــا را در صــورت دارابــودن شــاخصهای صرفــی و اشــتقاقی شناســایی و

ســپس برچس ـبدهی کــرد .2 .زبــان فارســی ظرفیــت باالیــی بــرای ســاخت همنگارههــای جدیــد

را کــه از ســاختواژة فارســی نشــأت میگیرنــد نیــز دارد .بســیاری از وندهــا ،اشــتقاقی و تصریفــی،

نمــود نوشــتاری مشــابهی دارنــد و در اتصــال بــه ســتاک ،همنگارههــای گوناگــون میســازند.

بهعنــوان مثــال ،نمــود نوشــتاری ونــد تصریفــی نکرهســاز  / i /و ونــد اشــتقاقی صفتســاز / i /

یکســان اســت («-ی») و کلماتــی ماننــد« :آســمانی» و «اســامی» ،فــارغ از بافــت ،میتواننــد هــم

برچســب «اســم» داشــته باشــند و هــم «صفــت» .بنابرایــن ،بررســی ســاختواژی اسـمها و صفتهــا،
بهمنظــور تفکیــک آنهــا از هــم ضــروری بــه نظــر میرســد ،زیــرا اکثــر صفتهــا در بافتهــای

گوناگــون ،بــا صــورت نوشــتاری یکســان ،میتواننــد برچســب «اســم» بگیرنــد.

در پژوهــش حاضــر ،پــس از مقدمــه ،ابتــدا بــه پیشــینة تحقیــق پرداختــه شــد .ســپس،

ســاختواژة اســمها و صفتهــا در فارســی بررســی شــد تــا از ایــن رهگــذر بتــوان اســمها و

صفتهــا را در صــورت دارا بــودن شــاخصهای صرفــی و اشــتقاقی ،شناســایی و ســپس

برچســبدهی کــرد .بخــش چهــارم ،مطالعــة همنگارههــا در فارســی بــود کــه بــه بررســی نظــام

نوشــتاری زبــان فارســی پرداختــه شــد تــا از ایــن رهگــذر بتــوان بــه شناســایی انــواع همنگارههــا در

زبــان فارســی پرداخــت .ســپس ،انــواع همنگارههــا در زبــان فارســی مــورد مطالعــه قــرار گرفــت؛ از
جملــه همنگارههــای اســمی و صفتــی .در بخــش پنجــم بــه روش جم ـعآوری دادههــا از پیکرههــا
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پرداختــهشــد .پیکرههــای استفادهشــده بــرای ایــن منظــور ،شــامل پیکــرة متنــی زبــان فارســی،

پایــگاه دادگان زبــان فارســی و پیکــرة وابســتگی نحــوی زبــان فارســی اســت و جســتوجو بــه

دو روش جســتوجوی ماشــینی و دســتی انجــام گرفــت و فهرســت مبســوطی از همنگارههــای
بهدســتآمده از پیکرههــای مذکــور تهیــه شــد .نمونــهای از ایــن فهرســت در جــدول  ،1آورده

شــده اســت .بررســی کلــی همنگارههــا در پیکرههــای مــورد مطالعــه نشــان میدهــد کــه تعــداد
همنگارههــا در پیکرههــا قابــل توجــه اســت و حتــی میتــوان گفــت بیشــتر همنگارههــا کلماتــی

هســتند کــه فراوانــی آنهــا در پیکرههــا زیــاد اســت .اکثــر ایــن همنگارههــا بــه نظــر میرســد در
اثــر یکســانبودن نمــود نوشــتاری تکــواژ یــای نکــره ،یــای اسمســاز (اســم مــکان ،اســمی کــه دال

بــر شــغل یــا محافظــت و دارندگــی اســت ،اس ـممعنا یــا اشــیا ،تصغیــر و تحبیــب ،اســم مصــدر یــا

حاصــل مصــدر) ،شناســة دومشــخص مفــرد و یــای صفتســاز (صفــت فاعلــی و مفعولــی ،صفتــی
کــه دال بــر نســبت اســت) و یــای متصــل بــه گــروه اســمی باشــند .ماننــد:

الف .یای نکره :کشاورزی که محصول خود را بهموقع درو میکند.
ب .یای اسمساز :وی چند سال کشاورزی را دنبال میکرد.
پ .یای شناسه دومشخص مفرد :تو خود کشاورزی.

و یــا در اثــر یکســانی تکواژهــای ضمیــر متصــل سومشــخص مفــرد بــا تکــواژ اسمســاز

بهوجــود آمدهانــد؛ ماننــد:

الف.ضمیر متصل سومشخص مفرد :به رویش خندیدم.

ب .تکواژ اسمساز :رویش گلها را ببین.

جمــعآوری دادههــا در ایــن مرحلــه دو کاربــرد مهــم داشــت .1 :نشــاندهندة تعــداد بســیار

زیــاد همنگارههــا در پیکرههــای متنــی فارســی کــه خــود نشــان میدهــد در صــورت رفــع

ابهامنکــردن از همنگارههــا در متــون گوناگــون ،پــردازش متــن بــا مســائل و مشــکالتی روبــهرو
خواهــد شــد .2 .فهرســت تهیهشــده از همنگارههــا میتوانــد در پژوهشهــای گوناگــون مــورد
اســتفاده قــرار گیــرد .بــه ایــن صــورت کــه همنگارههایــی کــه فراوانــی باالتــری دارنــد در بافــت

نحــوی مــورد مطالعــه قــرار گیرنــد و بــا توجــه بــه ســاخت نحــوی کــه در آن بــهکار رفتهانــد،
برچســبهای درســت بــه آنهــا تخصیــص داده شــود.

918

بررسی پیکره-بنیاد همنگارههای اسمی و صفتی فارسی جهت کمک به برچسبگذاری صحیح اجزای کالم | عالیی ابوذر

 .6پیشنهاد برای پژوهشهای بیشتر

در پژوهــش حاضــر بــه بررســی ســاختواژی اس ـمها و صفتهــا در فارســی پرداختــه شــده

اســت .همچنیــن ،پــس از بررســی تعــداد و انــواع همنگارههــا در پیکرههــای متنــی فارســی ،ایــن

نتیجــه بهدســت آمــد کــه تعــداد زیــادی از همنگارههــا در اثــر یکســانبودن نمــود نوشــتاری/
امــای وندهــای اشــتقاقی و تصریفــی ،بهویــژه وندهایــی بــا نمــود نوشــتاری «-ی» ایجــاد شــدهاند.
پیشــنهاد میشــود ایــن همنگارههــا کــه فراوانــی باالیــی در پیکرههــای متنــی فارســی دارنــد ،در
پیکرههــا در بافــت نحــوی مــورد مطالعــه قــرار گیرنــد .ضمنـاً از آنجــاکــه در فارســی همنگارههــای

دیگــری نیــز وجــود دارد کــه در اثــر عــدم نمایــش واکههــای کوتــاه در خــط فارســی یــا نبــو ِد تناظــر

یک-به-یــک میــان واجهــاو نگارههــا ایجــاد میشــوند ،پیشــنهاد میشــود چنیــن همنگارههایــی
نیــز در پیکرههــای متنــی فارســی مــورد مطالعــه قــرار گیرنــد.
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زبــان فارســی بــا تأکیــد بــر ویژگیهــای محلــی کلمــه .اولیــن کنفرانــس ملــی محاســبات نــرم و فنــاوری اطالعــات.
ماهشــهر :دانشــگاه آزاد اســامی ،واحــد ماهشــهر.
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الهام عالیی ابوذر

دانشآموختــة دکتــری تخصصــی در رشــتة زبانشناســی همگانــی در ســال

 ۱۳۹۲از دانشــگاه تهــران و کارشناســی ارشــد زبانشناســی همگانــی در ســال

 ۱۳۸۶از همــان دانشــگاه و کارشناســی زبــان و ادبیــات انگلیســی در ســال ۱۳۸۳
از دانشــگاه گیــان اســت .وی همــکاری خــود را بــا پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری

اطالعــات ایــران (ایرانــداک) از ســال  ،۱۳۹۴بهعنــوان عضــو هیئــت علمــی

 1392هازماکنــون اســتادیار پژوهشــی ایــن پژوهشــگاه اســت.
ـت و
ﻫﻤﮕﺎﻧﻲاس
ﺷﻨﺎﺳﻲـوده
زﺑﺎن نمـ
رﺷﺘـﺔـاز
اﻟﻬﺎم ﻋﻼﻳﻲ اﺑﻮذر ،داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﺔ دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ درآغ
درـﺳﺎل

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ در ﺳﺎل  1386از ﻫﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎه و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهتاکنــون در حــوزة زبانشناســی رایان ـهای (سیســتمهای
ـای وی
بیشــتر فعالیتهـ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ در ﺳﺎل  1383از داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن اﺳﺖ .وي ﻫﻤﻜﺎري ﺧﻮد را ﺑﺎ

ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺮان )اﻳﺮاﻧﺪاك( از ﺳﺎل  ،1394ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ آﻏﺎز ﻧﻤﻮده
گفتــار ،نظامهــای نوشــتاری ،یادگیــری ماشــینی و پــردازش
تبدیــل متــن بــه
اﺳﺖ و ﻫﻢاﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه اﺳﺖ .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي وي ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﺣﻮزة

زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ راﻳﺎﻧﻪاي )ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر ،ﻧﻈﺎمﻫﺎي
ﻣﺎﺷﻴﻨﻲنظوــری و پیکــرهای بــوده اســت و در حوزههــای ذکرشــده
ﻳﺎدﮔﻴﺮيــی
ﻧﻮﺷﺘﺎري،نشناس
ـی) ،زبا
زبانـ

بــا پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران همــکاری مینمایــد.
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