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  چکیده

مفهوم ظرفیت که برگرفته از نظریۀ دستور . در زبان، برخی از اجزاء سخن ظرفیت دارند
توانند با هم تشکیل  وابستگی است، به تعداد و نوع پیوندهایی که عناصر نحوي می

شود  اي از جمالت ارائه می در دستورهاي مبتنی بر ظرفیت، انگاره. شود دهند، اطالق می
و تعدادي عنصر وابسته که به آنها متمم یا موضوع ) هسته( در آن، یک عنصر بنیادین که
ها توسط ظرفیت منسوب به هسته  نوع و تعداد متمم. کنند گویند، ایفاي نقش می می

هاي  هاي عناصر دارندة ظرفیت در فرهنگ ها، متمم در بسیاري از زبان. شود تعیین می
هاي ظرفیتی که فهرست کاملی از عناصر  فرهنگ. دشون عمومی یا ظرفیتی فهرست می
دهند،  دست میبه) اعم از اجباري و اختیاري(هایشان  داراي ظرفیت به همراه متمم

از جملۀ این . شناختی قرار گیرند هاي زبان هاي متفاوتی مورد استفاده توانند در زمینه می
. ها اشاره کرد گویان سایر زباننتوان به کاربرد آنها در آموزش زبان به سخ ها می استفاده

بهره بوده و آموزش آن زبان به  هایی بی متأسفانه زبان فارسی تاکنون از چنین فرهنگ
رو هاي فراوانی روبه اي، با دشواري دلیل کمبود چنین مواد آموزشیزبانان، به غیرفارسی
ل فارسی که مقالۀ حاضر، شرحی است از تولید نخستین فرهنگ ظرفیتی افعا. بوده است

گیري از مفاهیم  این فرهنگ، با بهره. بخشی از پروژة دادگان درختی وابستگی است
 سرواژة 4282و حاوي  اي تهیه شده  هاي استخراج رایانه نظریۀ دستور وابستگی و شیوه

  . جفت فعل ـ متمم است5429فعلی منحصر به فرد و 
  . درختی وابستگی، زبان فارسیفرهنگ ظرفیت، دستور وابستگی، دادگان: ها کلیدواژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  شناسی همگانی، دانشگاه تهرانکتري زبان د دورةدانشجوي  ∗

  تربیت مدرسشناسی همگانی، دانشگاه دکتري زباندورة دانشجوي   ∗∗
  کلمبیا، دانشگاه اي علوم رایانهدکتري دورة دانشجوي   ∗∗∗
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  1ـ مقدمه1
ها،  گویان سایر زبانمند در آموزش زبان به سخنهاي لغت یکی از منابع ارزش فرهنگ
ها،  یکی از انواع فرهنگ. آیند شمار میشناسی رایانشی و پردازش زبان طبیعی به زبان

 یا )valency(اهند که در آنها کلمات زبان به همراه ظرفیتـهاي ظرفیتی هست فرهنگ
عالوه بر افعال . اند فهرست شده) اعم از اختیاري و اجباري ()complement(هایشانمتمم

ها نیز داراي ظرفیت هستند که به آنها  ها و صفت که همگی ظرفیت دارند، برخی اسم
در مقالۀ ). 200ـ198: کریمی دوستان(گویند  اي می هاي گزاره اي و صفت هاي گزاره اسم

شرحی از مراحل تهیۀ فرهنگ ظرفیتی افعال زبان فارسی است، بر معرفی حاضر که 
برده و فواید اطالع از آن براي ظرفیت افعال زبان فارسی، مراحل تولید فرهنگ نام

ظرفیت از آن جهت اهمیت دارد که ساخت بنیادین . زبانان تأکید شده است غیرفارسی
اند که   ساخت بنیادین، عناصري از جملهکند و منظور از هاي هر زبان را تعیین می جمله

در مورد (هاي منحصر به فرد فعل مرکزي جمله ضروري  حضورشان به واسطۀ ویژگی
مفهوم ظرفیت از ). هاي اختیاري در مورد ظرفیت(شود  یا توجیه می) هاي اجباري ظرفیت

اً اي عمدت گیرد؛ این دستور نظریه  نشأت می)Dependency Grammar(دستور وابستگی
نحوي است که بر اساس آن، ساخت نحوي جمالت زبان توسط رابطه یا روابط میان یک 

در زبان فارسی، تعدد افعال مرکب، نیاز به فهرستی . شود هاي آن تعیین می هسته و وابسته
یکی از دالیل ضرورت چنین فهرستی، . دهد هایشان را افزایش می جامع از افعال و ظرفیت

دلیل دیگر . هاي خاص هر یک از افعال زبان است ن به آگاهی از متممزبانا نیاز غیرفارسی
هایشان در صورت نبود فهرست کاملی از آنها،  این است که شناسایی افعال مرکب و متمم

اي حاوي یک  زبانی که با جمله غیرفارسی. شود زبانان بسیار دشوار می براي غیرفارسی
شود، باید تشخیص دهد که عنصر  مواجه مییار یا مفعول فعل و عنصري مشکوك به فعل
سازد  یار است و درنتیجۀ توالی آن با فعل، فعل مرکب میغیرفعلی موجود در جمله فعل

تمایز میان این دو از آن . دهد یا مفعول است و توالی آن با فعل، فعل مرکب تشکیل نمی
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گفته  تمایز پیشروي حائز اهمیت است که برخی فرایندهاي نحوي زبان فارسی نسبت به 
  . حساسند

، به معرفی مفهوم ظرفیت و دستور وابستگی به عنوان نظریۀ مورد استفاده 2در بخش 
پردازیم و تفاوت ظرفیت و ساخت بنیادین را توضیح  در تهیۀ فرهنگ ظرفیتی فعل می

هاي دیگر پرداخته، معایب  هاي مشابه در زبان ، به پیشینۀ پژوهش3در بخش . دهیم می
دالیل انتخاب دستور وابستگی، . کنیم هاي لغت موجود فارسی را بررسی می فرهنگ
 اجماالً مرور 4هاي تهیۀ فرهنگ، و معیارهاي تشخیص فعل مرکب را در بخش  چالش
هاي ظرفیتی فعل در زبان فارسی  هاي موجود از ساخت بندي کنیم و سپس انواع طبقه می

بندي مورد پذیرش نگارندگان از انواع  بقهرا از دیدگاه سایر پژوهشگران معرفی کرده، ط
، 5در بخش. کنیم هاي بنیادین جمالت فارسی را بیان می هاي ظرفیتی فعل و ساخت ساخت

 آمده از دست ، آمار به6مراحل تولید فرهنگ ظرفیت فعل را معرفی و نهایتاً در بخش 
  .کنیم هاي آتی پیشنهاد می فرهنگ را ارائه داده، موضوعاتی را براي پژوهش

  ـ ظرفیت و دستور وابستگی2
دستور وابستگی، نوعی دستور صوري است که بیشترین شهرت خود را مرهون 

شناس فرانسوي،  ویژه در آثار زبان میالدي، به1950هایی است که در دهۀ  پیشرفت
)Tesnière, 1893-1954 (ویژه به)Tesnière, 1980(این دستور انواع .  داشته است

ها را میان عناصر ساختارهاي نحوي برقرار و از این طریق روابط  ابستگیمتفاوتی از و
هاي  اند و درخت هاي میان کلمات، روابطی دودویی این وابستگی. کند نحوي را تبیین می
هاي وابستگی   ساخت نحوي توسط درخت)Kübler, et. al.: 2( .سازند وابستگی را می
 هستند که ارتباطات )node(ها هایی از گره وعههاي وابستگی مجم درخت. شود بازنمایی می

هر درخت حاوي یک هسته و تعدادي وابسته . کنند میان آنها، روابط ساختی را مشخص می
؛ مثالً در جملۀ )Crystal: 137(اي خاص نسبت به هستۀ جمله دارند  است که هر یک رابطه

محسوب » روي«و » کتابی «به عنوان فعل جمله، هستۀ» گذاشتم«، »کتابی روي میز گذاشتم«
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و » مفعول«برده به ترتیب هاي وابستگی میان فعل جمله و دو عنصر نام شود و رابطه می
به حساب » میز«نیز به نوبۀ خود هستۀ » روي«. شوند نامیده می» اي متمم حرف اضافه«
  . گیرد نام می» مفعول حرف اضافه«آید و رابطۀ وابستگی این دو  می

  ت و ساخت بنیادینـ تفاوت ظرفی1ـ2
در دستور وابستگی فرض بر این است که هر جمله یک فعل مرکزي دارد، و ثانیاً «

توان ساخت  هاي اجباري و اختیاريِ آن فعلِ مرکزي، می براساس نوع و تعداد متمم
در این معنا، . هایی را که آن فعل در آنها به کار رفته است تعیین کرد بنیادین جمله

هاي اجباري و  عالوة متممیزي نیست مگر فعل مرکزي جمله بهساخت بنیادین چ
جا که فعل جمله از آن). 17 :زاده طبیب(شود   نشان داده می|| ||اختیاري آن که میان 

هاي موجود یا محتمل است، در دستور وابستگی مرکز  کنندة تعداد و نوع متمم مشخص
ر هر جمله، غالباً فعل هسته و شود؛ به عبارت دیگر، د ثقل ساختاري جمله محسوب می

هاي  به مثال. آیند شمار میسایر عناصر به طور مستقیم یا غیرمستقیم وابستۀ فعل جمله به
  :زیر توجه کنید

  .سارا شیرینی تعارف کرد) 1(
که هستۀ جمله » تعارف کرد«هاي فعل  متمم. است» تعارف کرد«) 1(فعل مرکزي جملۀ 

ساخت بنیادین جملۀ فوق به صورت ). شیرینی(و مفعول ) سارا(است، عبارتند از فاعل 
  :شود زیر نشان داده می

  ||فاعل، مفعول||
  : در آورد) 2(توان بسط داد و به صورت  را می) 1(جملۀ 

  .اي تعارف کرد سارا که لباس قرمزرنگی به تن داشت، در میهمانی دیشب شیرینی خامه) 2(
چنان در این جمله هم.  است||اعل، مفعولف||چنان همان هم) 2(ساخت بنیادین جملۀ 

تنها تفاوت بین دو . شوند هاي فعل محسوب می فعل، هسته است و فاعل و مفعول وابسته
هایی گسترش  ، فاعل و مفعول با وابسته)2(این است که در جملۀ ) 2(و ) 1(جملۀ 
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عبارت دیگر، در به . اضافه شده است) 1(، به جملۀ »در میهمانی دیشب«اند و افزودة  یافته
به ترتیب » اي خامه«و صفت » که لباس قرمز رنگی به تن داشت«بند موصولی ) 2(جملۀ 

  . شوند و به طور غیرمستقیم وابستۀ فعل هستند وابستۀ فاعل و مفعول محسوب می
ايِ  در واژگان، به یک فاعل و مفعول اجباري و متمم حرف اضافه» تعارف کرد«فعل 

اي  نیاز دارد که با توجه به اختیاري بودن متمم حرف اضافه) افۀ بهبا حرف اض(اختیاريِ 
آمده از این فعل  دست هاي به و امکان ظاهر نشدن آن در جمله، ساخت بنیادین جمله

اي  فاعل، مفعول، متمم حرف اضافه||یا )) 2(و ) 1(هاي  جمله (||فاعل، مفعول||تواند  می
  . باشد)) 4(و ) 3(جملۀ  (||اي به
  .سارا به دوستانش شیرینی تعارف کرد) 3(
سارا که لباس قرمز رنگی به تن داشت، در میهمانی دیشب به دوستانش شیرینی ) 4(

  . اي تعارف کرد خامه

هاي اجباري و  دهندة تعداد و نوع متمم زاده معتقد است ساخت ظرفیتی فعل نشان طبیب
 )17: زادهطبیب (.دهند نمایش می > <اختیاري آن است که آنها را درون دو قالب 

به صورت » تعارف کرد«هاي فعل  بنابراین، در واژگان زبان فارسی نوع و تعداد متمم
  :شود زیر مشخص می
  >اي اي به فاعل، مفعول، متمم حرف اضافه<: تعارف کرد

هاي اجباري و اختیاري فعل درون  توان چنین نتیجه گرفت که تعداد و نوع متمم می
هاي اجباري و اختیاري فعل در واژگان  ادین و تعداد و نوع متممهر جمله، ساخت بنی

  .شود ذهنی، ساخت ظرفیتی نامیده می

  ـ پیشینۀ پژوهش3
هاي ظرفیتی در  شده براي تهیۀ فرهنگ هاي انجام در این بخش از مقاله به بررسی پژهش

 هاي لغت موجود در زبان فارسی از آنجا که فرهنگ. پردازیم هاي دیگر می زبان



  زبانانتالشی در جهت آموزش فارسی به غیرفارسی: فرهنگ ظرفیتی فعل

 

918 

هاي آنها  دهندة ساخت ظرفیتی افعال نیستند تنها مروري گذرا بر برخی ویژگی نشان
  . خواهیم داشت

هاي ظرفیتی، اثر گریشمان و  ها در جهت ساخت فرهنگ یکی از نخستین کوشش
 3گیرد، متعلق به بالدوین و دیگران اثر دیگري که هدف مشابهی را پی می.  است2دیگران

. نامۀ دوزبانه براي ترجمۀ ماشینی ژاپنی به انگلیسی تهیه شده است است که در آن یک واژه
ها و صفات انگلیسی به همراه   ظرفیت برخی افعال، اسم4در پژوهش هربست و دیگران

معیار . آوري شده است شناختی آنها جمع هاي معنی هایی دربارة ویژگی ها و یادداشت مثال
شده، فراوانی و دشواري آنها  ايِ فهرست زارهها و صفات گ ها، اسم اصلی براي گزینش فعل

 بر اهمیت 5پرویزل و دیگران). Fillmore, 2009: 55(آموزان بیگانه بوده است  براي زبان
فرهنگ ظرفیتی دیگري . کنند هاي ظرفیتی در پردازش زبان طبیعی تأکید می کاربرد فرهنگ

بندي  ربوط به زیرمقوله تولید شده که در آن، اطالعات م6در اثر کورهونن و دیگران
 )FrameNet( نت منبع دیگر در این زمینه، فریم (Fillmore: 55).اند  خورده)tag(برچسب

 British National(  پیکرة ملی بریتانیاهایی از  است که در آن قسمت7فیلمور و دیگران

Corpus (هاي دستوري شناسی و نقش هاي نحوي، معنی با اطالعاتی دربارة انواع گروه 
 8کیپر و دیگران )VerbNet(نت ة دیگر در همین راستا وربژپرو. اند برچسب خورده

نت،  در ورب.  استوار است9شده توسط لوین هاي فعلی معرفی است که بر طبقه
، معانی و ساخت ظرفیتی افعال )Selectional preferences( ترجیحات گزینشی
گر در زبان انگلیسی، اثر سمکی و نامۀ ظرفیتی دی واژه. اند زنی شده انگلیسی برچسب

 )Functional Generative Grammar( است که بر پایۀ دستور نقشی ـ زایشی 10دیگران
  . تولید شده و از دادگان درختی وابستگی پراگ استخراج شده است

ویژه زبان چکی هایی غیر از انگلیسی، به آثار دیگري از این دست نیز با محوریت زبان
 11 هالواچکوا و دیگران)VerbaLex(وربالکسدر این زبان منابعی همچون . وجود دارند

 12در اثر لوپاتکوا و دیگران. هایی مربوط به ظرفیت افعالند موجودند که داراي برچسب
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 13کتنروا و دیگران. اند هاي داراي ظرفیت نیز گسترش یافته هاي ظرفیتی به اسم برچسب
هاي معنایی را  خودکار نقش نت به شیوة نیمه فریمهاي معنایی در  با در نظر گرفتن نقش

نامۀ ظرفیتی دیگر در زبان چکی  یک واژه. کند به فرهنگ ظرفیتی چکی اضافه می
 است که از دادگان درختی 14 هاجیچ و دیگران)PDT-Vallex(تی ـ ولکس دي پی

ي دیگر ها ضمناً منابعی در زبان.  برگرفته شده است15وابستگی پراگ بومووا و دیگران
 زبان )subcategorization(بندي فرهنگ زیرمقوله: ند ا وجود دارند که از آن جمله
فرهنگ ظرفیت ، 17 باربوفرهنگ ظرفیت افعال رومانیایی، 16فرانسوي مسیان و دیگران

 فرهنگ آلمانی، 19 آگیچ و دیگرانفرهنگ کرواتی، 18 بلیچکی و دیگرانافعال عربی
  .21 لیاشفسکایاهاي روسی ظرفیتبانک  و 20هینریشس و دیگران
فرهنـگ  هاي لغت در زبان فارسی کـه عبارتنـد از          ترین فرهنگ   شده  با بررسی شناخته  

رسـیم کـه همـۀ        ، به این نتیجه می    فرهنگ سخن  و   فرهنگ عمید ،  فرهنگ معین ،  دهخدا
هـا،   یک از آنها ساخت ظرفیتی فعـل    آنها داراي نقصی مشابهند؛ به این معنی که در هیچ         

ها به شکلی مدون، ارائه نشده و کاربرانشان مجبورند تنها بـا رجـوع بـه     ا و صفته  اسم
پذیر باشـند،     هاي نمودیافتۀ کلمات متمم     هایی که ممکن است حاوي برخی ظرفیت        مثال

ی  هایشان دست به استنتاج ها و متمم دربارة نحوة کاربرد صحیح فعل هایی شهودي و شم
زبان به واسطۀ برخورداري از شم زبان فارسی    فارسیاگرچه ممکن است کاربران     . بزنند

زبان بـا اتکـا بـه         هاي صحیحی را شکل دهند، مشکل کاربران غیرفارسی         بتوانند استنتاج 
کـه در مـورد نحـوة اسـتفادة     شود؛ ضـمن ایـن   برده رفع نمیدانش ناکاملشان از زبان نام 

  . شوند ر مشکل میگویان بومی نیز دچاکاربرد زبان، سخن هاي کم صحیح از فعل

  ـ فرهنگ ظرفیتی فعل در زبان فارسی4
زبانان،  چه تاکنون ذکر شد، مشخص است که یکی از نیازهاي عمدة فارسیبا توجه به آن
اي با  زبانان و متخصصان حوزة پردازش زبان طبیعی، دسترسی به پیکره غیرفارسی
اي،  لید چنین پیکرهترین اقدامات در جهت تو یکی از ضروري. هاي نحوي است برچسب
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هاي اجباري و اختیاري  هاي زبان فارسی به همراه متمم تهیۀ فهرستی جامع از فعل
 پس ،اي مسئول تشخیص ساخت نحوي جمالت علت آن است که برنامۀ رایانه. آنهاست

هاي خود را  تواند با دسترسی به ساخت ظرفیتی آن، گزینه از یافتن فعل اصلی جمله می
  .تر از آن ارائه دهد یک از عناصر جمله محدود کند و تحلیلی دقیقبراي تشخیص هر 

هاي دستوري موجود، براي  دالیل انتخاب نظریۀ دستور وابستگی از میان تمامی نظریه
جایی عناصر بازنمایی ساخت نحوي جمالت زبان فارسی، یکی این بوده است که جابه

چون انگلیسی است که ترتیب خطی مهایی ه تر از زباندر جمالت این زبان بسیار ساده
هاي زیر توجه  به مثال. کنند را بر عناصر جمله تحمیل می )strict word order (اکیدتري
  :کنید

  .علی دیروز در مدرسه کتاب را به دوستش داد) 5(
  .دیروز علی در مدرسه کتاب را به دوستش داد) 6(
  .در مدرسه علی دیروز کتاب را به دوستش داد) 7(
  . کتاب را علی دیروز در مدرسه به دوستش داد)8(
  .به دوستش علی دیروز در مدرسه کتاب را داد) 9(

هاي ممکن عناصر درون جملۀ فارسی را نشان  جاییهاي باال تنها تعدادي از جابه مثال
هاي درون جمالت نیاز  جاییچون دستور زایشی، براي تبیین جابهاي هم در نظریه. دهند می

هاي مختلف با  جا که تشخیص حرکت وجود دارد و از آن)movement( حرکتبه تعریف
هاي متفاوت براي ماشین بسیار دشوار است، نظریۀ دستور وابستگی انتخاب شده است  انگیزه

نبود ترتیب خطی اکید . ها نسبت به هسته نیازمند یادگیري ماشینی نباشد تا تقدم و تأخر وابسته
عث انتخاب دستور وابستگی براي بازنمایی ساخت نحوي جمالت آن هاي دیگر نیز با در زبان
ترکی ، )Bömová,et. al., 2003( توان به چکی ها شده است که از آن جمله می زبان

)Oflazer, et. al., 2003( دانمارکی ،)Kromann, 2003( آلمانی ،)Van der Beek, et. 

al., 2002( و عربی )Hajič, et. al., 2004(ه کرد اشار.   
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دلیل دوم براي انتخاب دستور وابستگی براي بازنمایی ساخت نحوي جمالت این است 
 بر این باورند )Kübler et. al.: 95( که نگارندگان مقالۀ حاضر، همچون کوبلر و دیگران

که شیوة دستور وابستگی براي نشان دادن روابط میان عناصر سازندة جمالت زبان به 
گویان هماهنگی تر است و با شم زبانی سخن در ذهن بشر نزدیکواقعیت پردازش آنها 

  .بیشتري دارد
گذاري وابستگی به شیوة  دلیل سوم براي این انتخاب، سهولت تبدیل خودکار برچسب

 است؛ در حالی که عکس این موضوع به )phrase-based(بنیان گذاري گروه برچسب
  ))Johnson: 175(. پذیر نیست راحتی و به طور کامل امکان

هاي خام براي پیکرة وابستگی  آوري داده هاي پیش رو در مسیر جمع یکی از چالش
ها براي افزایش ویژگی   ساختن داده)balanced(زبان فارسی، این بوده است که متوازن

با توجه به اهمیت . آنها همواره کار دشواري است) representativeness(نمایندگی
ها بر اساس توزیع فراوانی  خت کلی جمله، الزم است دادهایفاي سهم فعل نسبت به سا
هاي زبان فارسی،  فقدان هر گونه فرهنگ ظرفیتی براي فعل. ظرفیت فعل متوازن شوند
  . زند به این دشواري دامن می

هاي  اند، نبود فهرستی جامع از فعل دشواري دیگري که نگارندگان با آن مواجه بوده
طباطبایی . شناختی تهیه شده باشد  مبناي معیارهاي زبانمرکب زبان فارسی است که بر

  : دهد شناختی از فعل مرکب در فارسی ارائه می تعریفی زبان
شود که از دو واژة مستقل ترکیب یافته  فعل مرکب به فعلی اطالق می

، »اجرا کردن« مانند . واژة اول اسم یا صفت یا قید و واژة دوم فعل استاست؛
یار و جزء دوم را همکرد جزء اول را فعل. »حدس زدن«، و »دراز کشیدن«
هرگاه دو . شودیار و همکرد معنی واحدي دریافته میاز مجموع فعل. نامیم می

کلمه از این انواع، دو معنی را به ذهن القا کنند، یعنی هر یک از اجزا، معنی 
 ها درست مستقل و اصلی خود را حفظ کرده باشد، اطالق فعل مرکب به آن

وجه مشخص همکردها این است که معنی اصلی خود را از دست . نیست
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شود و عمدتاً همچون عنصري صرفی که به  رنگ میشان کم دهند یا معنی می
اتو «هاي  روند؛ براي مثال در فعل بخشد، به کار می ترکیب هویت فعلی می

، جزء فعلی از نظر معنی تهی است و نقش اصلی آن »رنگ کردن«و » کردن
  )27- 26: طباطبائی( .دهد ین است که به کل عبارت، هویت فعلی میا

یار و همکرد از نوع رابطۀ رابطۀ میان اجزاء فعل«زاده معتقد است  همچنین طبیب
: زادهطیب. (»شود یک از آنها وابسته یا متمم دیگري محسوب نمینحوي نیست، و هیچ

شوند؛ زیرا  فعل مرکب محسوب نمی» فیلم دید«و » غذا خورد«هاي  بنابراین توالی) 84
هاي متعدي  نما براي فعل هایی بدون نقش مفعول» فیلم«و » غذا«ها،  در این ترکیب

  . هستند» دید«و » خورد«
نگارندگان با استفاده از ادبیات موجود دربارة فعل مرکب و نیز افزودن معیارهایی 

هاي  مزد قرارگرفتن در زمرة فعلاي، نا هایی که با استخراج رایانه  از میان توالی،جدید
  .هاي مرکب واقعی را به طور دستی شناسایی و فهرست کردند مرکب بودند، فعل

اي  هاي دوکلمه اي از اهمیت بازشناسی فعل مرکب از سایر توالی تنها به عنوان نمونه
  :هاي زیر را در نظر گرفت توان مثال زبان، می براي آموزندة غیرفارسی

  . سرد کرداو غذا را) 10(
  .او بازي را برگزار کرد) 11(

» برگزار«، )11(فعل سببی است؛ در حالی که در جملۀ » کرد«مسند و » سرد«، )10(در جملۀ 
  .تواند به عنوان صفت پسین اسم به کار رود اگرچه به طبقۀ صفت تعلق دارد، نمی

  .غذاي سرد را خوردم) 12(
  . بازي برگزار را دیدم22) *13(

بان براي اطالع از چگونگی کاربرد توصیفی صفات، نیازمند داشتن فهرستی ز غیرفارسی
کاررفته در  هاي مرکب زبان است تا با مراجعه به آن، از استفادة توصیفیِ صفات به از فعل

  .هاي دیگر پرهیز کند در بافت» کردن«افعال مرکب داراي همکرد 
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  هاي فعل در زبان فارسی ـ انواع ظرفیت1ـ4
هایی که یک فعل   که اشاره شد، ساخت ظرفیتی فعل به مجموع ظرفیت طور همان
تر، به تحقق  شود و ساخت بنیادین که مفهومی است عینی تواند بپذیرد، اطالق می می

شناسان به بررسی انواع  تاکنون معدودي از زبان. شود هاي فعل در جمله گفته می ظرفیت
اولین ) 1978(پژوهش مهاجر قمی . اند هاي ظرفیتی فعل در زبان فارسی پرداخته ساخت

هاي ظرفیتی فعل فارسی را از دیدگاه نظریۀ ظرفیت واژگانی  اثري است که ساخت
شمرد که عبارتند از  سی برمیهاي فار  نوع متمم را براي فعل10وي . کند بررسی می

اي، قید  مفعول نومیناتیو، مفعول آکوزاتیو، مفعول گنتیو، مفعول داتیو، مفعول حرف اضافه
  ) 52-51: زاده طبیب. (مقدار، قید جهت، شمار، مقایسه، و متمم فعلی

) 2001(پردازد، متعلق به احدي  هاي نحوي افعال در فارسی می اثر دیگري که به متمم
کند که عبارتند از فاعل، متمم مستقیم،   متمم نحوي را براي افعال ذکر می11وي . است

بستی،  بستی، متمم پی اي رایی، متمم پی اي، متمم اضافه اي، متمم اضافه اضافه متمم پیش
  )57-56: همان. (متمم مقداري، متمم اسمی، متمم صفتی، و متمم فعلی

هاي نحوي فعل در زبان فارسی در چارچوب دستور وابستگی  زاده نیز به متمم طبیب
ول، مفعول فاعل، مفع: کند پردازد و هشت نوع متمم را براي فعل فارسی شناسایی می می

. اي، بند متممی، مسند، تمیز، و متمم قیدي اي، مفعول نشانۀ اضافه حرف اضافه
، یک متمم دیگر را به فهرست )همان(زاده  بندي طبیب نگارندگان ضمن پذیرش طبقه

  :به مثال زیر توجه کنید. است» مفعول دوم«اند و آن  مذکور اضافه کرده
  . دادهدیهاو کتاب را به من ) 14(

توان مفعول  را می» هدیه«و هم » کتاب«شناختی، هم  توجه به این که به لحاظ معنیبا 
مفعول . ایم در نظر گرفت، به وجود متممی تحت عنوان مفعول دوم قائل شده» داد«فعل 

یا بدون آن نیز » را«کند که در جمله مفعولی به همراه  دوم فقط هنگامی تظاهر پیدا می
» را«هاي مفعول دوم این است که همیشه الزاماً بدون  ز ویژگیوجود داشته باشد؛ ضمناً ا

  . شود ظاهر می
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. تظاهر پیدا کرده است» را«مفعول دوم است و بدون » هدیه«، کلمۀ )14(در جملۀ 
  :به مفعول دوم ناممکن است» را«دهد که افزودن  هاي زیر نشان می بدساختی جمله

  .علی کتاب را به مریم هدیه را داد) *15(
  .علی کتاب به مریم هدیه را داد) *16(

که ) همان(شمارد   ساخت بنیادین را براي جمالت زبان فارسی برمی23زاده  طبیب
هاي بنیادین  ساخت) 1(جدول . اند نگارندگان چهار ساخت دیگر به آن مجموعه افزوده

  .اند دهد که چهار ساخت پایانی توسط نگارندگان شناسایی شده را نشان می
  هاي بنیادین ممکن در زبان فارسی  ساخت. 1جدول 

   || فاعل ||   .1
   || بند تهی، || .2
   || مفعول فاعل، || .3
   || اي اضافه حرف متمم فاعل، || .4
   || اي اضافه نشانه متمم فاعل، || .5
   || بند فاعل، || .6
   || مسند فاعل، || .7
   || قیدي متمم فاعل، || .8
   || اي اضافه حرف متمم مفعول، فاعل، || .9

   || اي اضافه نشانه متمم مفعول، فاعل، || .10
   || بند مفعول، فاعل، || .11
   || تمیز مفعول، فاعل، || .12
   || مسند مفعول، فاعل، || .13
   || قیدي متمم مفعول، فاعل، || .14
   || اي اضافه حرف متمم اي، اضافه حرف متمم فاعل، || .15
   || اي ضافها نشانه متمم اي، اضافه حرف متمم فاعل، || .16



  ع نخستین همایش بین المللی چشم انداز، راهکارها و موانمقاالتمجموعه

 

925 

   || قیدي متمم اي، اضافه حرف متمم فاعل، || .17
   || بند اي، اضافه حرف متمم فاعل، || .18
   || تمیز اي، اضافه حرف متمم فاعل، || .19
   || بند اي، اضافه نشانه متمم فاعل، || .20
   || اي اضافه حرف متمم بند، تهی، || .21
   || اي اضافه حرف متمم اي، اضافه حرف متمم مفعول، فاعل، || .22
   || قیدي متمم اي، اضافه حرف متمم اي، اضافه حرف متمم فاعل، || .23
   ||دوم اي، مفعول مفعول، متمم حرف اضافه فاعل، || .24
  || اي قیدي، متمم نشانه اضافه متمم فاعل، || .25
  || اي، تمیز مفعول، متمم حرف اضافه فاعل، || .26
  || م قیدياي، متم مفعول، متمم حرف اضافه فاعل، || .27

  :شود اي ذکر می ترتیب نمونهبا توجه به جدید بودن چهار ساخت آخر، براي هریک به
  .مریم توپ را به مهرناز هدیه داد) 17(
  .علی اینجا ثبت نام کرد) 18(
  .علی حسین را به ما انسانی صادق معرفی کرد)  19(
  .علی کتاب را از مدرسه اینجا آورد) 20(

  نگ ظرفیت فعلفرهـ مراحل تولید 5
. پردازش براي تولید فرهنگ ظرفیت فعل فارسی پشت سر گذاشته شد چندین مرحلۀ پیش

خان  جن هاي پیکرة بی خن از دادهـزنی اجزاي س در مرحلۀ نخست یکه برنامۀ برچسب
کرة همشهري ـخان و پی نـج رة بیـدر مرحلۀ دوم، تمام متون پیک. ساخته شد

)Aleahmad, et. al., 2009 (یابی  زنی و سرواژه رچسبب)lemmatization(در .  شدند
هاي خود، بر اساس اثر یابی افعال و تبدیل آنها به سرواژه مرحلۀ سوم، پس از سرواژه

)Rasooli, et. al., 2011(پس از تکمیل . ، نامزدهاي فعل مرکب در فارسی شناسایی شدند
زن براي  سط گروهی برچسبگفته، نامزدهاي فعل مرکب به طور دستی و تو مراحل پیش
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فرهنگ ظرفیت افعال هم اکنون . اطمینان خاطر از صحت نتایج خروجی، بازبینی شدند
اي و به عنوان یکی از مراحل تولید پیکرة دادگان  به صورت یک برنامۀ رایانهفارسی 

  23.وابستگی آمادة استفادة کاربران است

  هاي آتی گیري و پژوهش ـ نتیجه6
شناختی به افعال و اضافه کردن جمالتی براي مثال از پیکره به  ات معنیبا افزودن اطالع

این امکان نیز هست که فرهنگ . تر ساخت توان غنی فرهنگ ظرفیت، نسخۀ فعلی را می
توان  چنین میبرده را به شکل کتابی مدون و جامع روانۀ بازار کتاب ایران کرد؛ همنام

اي فارسی تهیه و بدین  هاي گزاره ها و صفت هاي ظرفیتی مشابهی را براي اسم فرهنگ
مندان به فراگیري زبان فارسی و متخصصان حوزة  ترتیب منابع ارزشمندي براي عالقه
  . پردازش زبان طبیعی فراهم کرد

تعداد افعال : توان بدین شکل گزارش کرد هاي آماري این پژوهش را می یافته
، متوسط تعداد ساخت ظرفیتی به 5429: هاي ظرفیتی ، تعداد ساخت4282: فرد به منحصر

  .5: ، بیشینۀ تعداد ساخت ظرفیتی براي فعل268/1: ازاي هر فعل
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