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 -1فصل اول :مقدمه
 -1-1هدف
برچسبگذاری نقشهای معنایی عبارت از بازشناسی رویدادهای (افعال) موجود در جمله و سپس تعیین
آرگومانهای معنایی آنها شامل کنشگر ،کنشپذیر ،مکان ،حالت انجام ،وسیله انجام و غیره .این فعالیت یکی
از پیشنیازهای اساسی در پردازش عمیق جمالت بوده و دارای پتانسیل فراوان جهت استفاده در بسیاری دیگر
از زمینههای پردازش زبان طبیعی 1منجمله پرسش و پاسخ ،ترجمه ماشینی ،خالصهسازی متون ،خطایابی و
غیره میباشد .این فعالیت به صورت سنتی مرحله بعدی و پیشرفتهتر از تجزیه نحوی 2در نظر گرفته میشود.
هدف از این شیوهنامه تبیین روش برچسبگذاری معنایی متون فارسی (شامل پرسش و داستانهای قرآنی)
مورد استفاده در سامانه پرسشوپاسخ قرآنجوی مرکز تحقیقات مخابرات ایران میباشد .با این حال نویسندگان
اعتقاد دارند خروجی کار قابل تعمیم به کلیه متون فارسی بوده لذا میتواند برای سایر محققان این حوزه مفید
واقع شود.
این شیوه نامه با اقتباس از شیوهنامه  PropBank1نسخه سه برای زبان انگلیسی تولید و سپس برای زبان
فارسی تغییر و توسعه یافته است.

 -2-1تعاریف و قراردادها
 -1-2-1رویداد
افعال مهمترین جزء جمله هستند .در این مستند برای اینکه تفاوتی در نامگذاری افعال با الیه نحوی داشته
باشیم به آنها رویداد 4اطالق میکنیم .لطفاً توجه شود در این مستند همواره رویداد منطبق بر یک فعل است.
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نکته :در تصاویر و مثالهای ذکر شده در این مستند جهت توضیح بهتر ،اجزاء سخن ،روابط معنایی و نحوی
جمله با هم بازنمایی میشود .با این حال جهت تمایز آنها:
 آرگومانهای معنایی با کمانهای رنگی بازنمایی میشوند. رابطههای نحوی با کمانهای خاکستری بازنمایی میشوند. جزء سخنهای فعل ،شبهجمله و حرف ندا که قابلیت تبدیل شدن به رویداد را دارند با رنگی فیروزهایو سایر اجزاء سخن کمرنگتر نشان داده میشوند.
 رویدادها با قرمز متمایز میشوند .هر رویداد دارای یک شماره است که شماره قاب آن را مشخصمیکند .دقت شود به علت محدودیت ابزار بازنمایی ممکن است رویداد زیر یا روی فعل نشان داده
شود که تاثیری در معنا ندارد.

 -2-2-1آرگومان معنایی
هر یک از اجزاء جمله بخشی از معنای جمله را با خود حمل میکند .این بخشها را با نام آرگومان میشناسیم.
آرگومانها همواره در ارتباط با رویداد (فعل) جمله هستند .برای هر یک از این آرگومانها بر اساس نوع آنها
نامی اختصاص میدهیم .به عنوان مثال در جمله محدوده هر یک از آرگومانها با [] جدا شده و به آن نامی
داده شده است.
مثال[ :من]کنشگر [برادر حسن را]کنشپذیر دیدم.
نکته :آرگومانهای معنایی همواره متناظری در سطح نحوی (متممها) دارند .به عنوان مثال معموال آرگومان
معنایی کنشگر در سطح نحوی همان فاعل و کنشپذیر معموال مفعول است.2

 2در افعال ناگذرا و نیز جمالت مجهول این تناظر متفاوت است.
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ارتباط بین آرگومان نحوی و رویداد جمله میتواند قوی یا ضعیف باشد (همانند متممهای اجباری و اختیاری
در سطح نحوی) .بر همین اساس آرگومانهای معنایی به دو دسته کلی «اصلی» و «فرعی» تقسیم میشود.
آرگومانهای اصلی هر رویداد خاص آن رویداد است و باید برای هر فعل مستند شود .ولی آرگومانهای فرعی
بین همه افعال زبان مشترک هستند و یک بار مستند میشوند.

 -1-2-1قاب
برچسبگذاری معنایی هر فعل براساس ظرفیت معنایی آن انجام میشود .هر ظرفیت نشان میدهد که فعل
مربوطه با چه آرگومانها یا موضوعهایی ظاهر میشود و هر یک از آنها چه ویژگیهایی دارند .این الگوها در
حین عملیات برچسبگذاری ساخته میشوند .به هر یک از این الگوها یک قاب فعل 1یا به اختصار «قاب»
میگوییم.
نام قاب هر فعل با استفاده از مشخصه زیر به دست میآید:
نام قاب = حرف اضافه فعلی (در صورت وجود)  +فعلیار (در صورت وجود)  +پیشوند (در صورت
وجود)  +همکرد یا فعل اصلی
مثالهایی از نام قابهای ممکن:
 رفتن
 ازدواج کردن
 به جای خواستن
 درافتادن
معانی مختلف یک واژه در قابهای مجزا قرار میگیرند .در این حالت تعریف فعل در داخل پرانتز این معانی
را از هم جدا میکند .مثالهایی از نام قابهای همنام:


رفتن (از جایی به جایی دیگر تغییر مکان دادن) :او به مدرسه رفت

 رفتن (خراب شدن) :این دومین بار است برق خانه ما میرود.

Verb Frame

1

1

افعالی که از نظر آوایی متفاوت ولی از نظر نگارشی یکسان نوشته میشوند نیز مشمول قاعده فوق شده با پرانتز
در نام قاب ابهام زدایی میشوند (نام فعل نمیتواند شامل) .مثالهایی از نام قابهای ممکن:
 رفتن (از جایی به جایی دیگر تغییر مکان دادن) :او به مدرسه رفت
 رفتن (شست و شو کردن) :خسته شدم از این همه شستن و رفتن!
نکته :معانی مختلفی که برای یک فعل در فرهنگهای لغت نوشته میشود معموال خیلی ریز هستند .از طرفی
کاربرد استعاره افعال نیز ممکن است معانی جدید به وجود آورد .به عنوان مثال فعل «کشتن» معانی «به قتل
رساندن» و «بسیار تحت تاثیر قرار دادن» را دارد (معنی دوم در محاوره کاربرد دارد و صورتی غیررسمی و
استعاری است) .در صورتی که دو معنی از یک فعل به صورت کلی شبیه به هم باشند و تعداد آرگومانها و
محدودیتهای انتخابی آنها دقیقا یکسان باشد (چه در معنای حقیقی و چه در معنای استعاری) برچسبگذار
اختیار دارد آن دو را در یک قاب قرار دهد و تعریف قاب را کلیتر در نظر بگیرد.
نکته :برای راحتی کار برای هر قاب یک شماره منحصربهفرد (ترتیبی) تولید میشود که در برچسبگذاریها
مورد استفاده قرار میگیرد.
قرارداد :در این مستند برخالف  PropBankهمه انواع افعال شامل تام و اسنادی 1به یک شکل برچسبگذاری
میشوند .بدین معنی که در افعال ربطی نیز همانند افعال تام برچسبگذاری با محوریت فعل انجام خواهد شد.

نکته :در این پژوهشی تمرکز روی افعال است و اسمها و صفتهای ظرفیتدار برچسبگذاری معنایی نخواهند
شد.
قرارداد :در جمالت ترکیبی (حاوی جمالت درونی 1یا وابسته) ابتدا جمالت داخلی برچسبگذاری شده و سپس
به کل جمله در سطح باالتر پرداخته میشود.

Copula
Nested
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1
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 -2فصل دوم :قابها و آرگومانهای معنایی
در این فصل روش تولید بانک داده قابها و آرگومانهای معنایی توضیح داده میشود .به طور مشخص خواهیم
کردم برای هر رویداد چه اطالعاتی در قاب مربوطه ثبت میشود .سپس تعاریف آرگومانهای معنایی ذکر
میشود.

 -1-2مشخصات قاب
هر قاب مشخصات زیر را برای رویداد ثبت خواهد کرد:
 .1حرف اضافه فعل« :به نظر رسیدن»
 .2فعلیار« :حرکت کردن»
 .1پیشوند فعل« :درافتادن»
 .4همکرد/فعل اصلی« :تماس گرفتن»
 .2تعریف فعل :از روی مانعی با جهش عبور کردن
 .1نگاشت به فارسنت ،مثال :پریدن  جهش کردن.§v-18955
 .1ظرفیتهای فعل شامل لیست آرگومانهای اصلی
 .1محدودیتهای انتخابی 3آرگومانهای اصلی
 .3یک یا چند مثال که همه نقشهای معنایی ذکرشده را پوشش دهند.
به عنوان شکل  1-2مشخصات قاب «رفتن» را نشان میدهد.

Selectional Restrictions
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3

شکل  ،1-2نمونه مشخصات یک قاب نوعی

 -2-2آرگومانهای اصلی
به آرگومانهایی که وجود آنها برای تکمیل معنی جمله ضروری است «اصلی» میگوییم و در هر قاب از
 Arg0تا  Arg5شمارهگذاری میشوند .شمارهگذاری صرفا باری راحتی استفاده انجام میشود و معنی دقیق
هر شماره در قاب مربوطه مشخص و معین است .لذا بجز آرگومانهای  Arg0و  Arg1که معنی سراسری دارند
بقیه آرگومانهای اصلی خاصه هر قاب هستند.
افعال متعدی حداقل آرگومانهای  )Proto-Agent( Arg0و  )Proto-Patient( Arg1را دارند .لذا این دو
آرگومان در تمامی فعلها معنای یکسانی دارند و نباید برای نقشهای دیگر استفاده شوند .اگر فعلی فاقد این
نقشها باشد باید این نقشها برای آن فعل خالی باقی بمانند.
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 :Arg0 -1-2-2کنشگر
این ظرفیت نقشهای معنایی زیر را بازنمایی میکند:
 .1کنشگر ( :)Agentکنشگر رویداد عمل را تحت اختیار خود انجام میدهد ،مانند «من سوپ را
خوردم».
 .2مسبب ( :)Causerعاملی است که باعث به انجام رسیدن فعل مورد نظر میشود ،مانند «او نامه را به
من رساند».
 .1تجربهگر ( :)Experiencerتجربهگر بر اثر رویداد ورودی ،حسی یا حرکتی دریافت مینماید یا بر وقوع
آن آگاهی دارد ولی کنترلی روی آن ندارد ،مانند «من صدایت را شنیدم؛ حمید گوزن را دید».
 .4آغازگر ( :)Initiatorشروعکننده عمل است ،مانند «خرگوش ناگهان حرکت کرد».
مثالها:
علی Arg0به مدرسه رفت.
من Arg0علی را دیدم.
چه کسی

Arg0

فرعونی را به قتل رساند؟

نکته :کنشگر غالباً همان فاعل الیه نحوی است .لیکن در افعال مجهول و همچنین افعال نامفعولی این قاعده
برقرار نیست (توضیح در بخش بعدی).
 :Arg1 -2-2-2کنشپذیر
این آرگومان نقشهای معنایی زیر را بازنمایی میکند:
 -1کنشپذیر ( :)Patientرویداد روی کنشپذیر انجام میشود و در عین حال وضعیت داخلی آن را
تغییر میدهد .علی شیشه را شکست.
 -2پذیرنده ( :)Themeرویداد روی پذیرنده انجام میشود ولی وضعیت داخلی آن را تغییر نمیدهد :من
دو فرزند دارم؛ من کتاب را روی میز گذاشتم.
مثال:
او ساندویچش Arg1را خورد.
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حضرت موسی در جوانی چه کسی را Arg1به قتل رساند؟
نکته :در افعال نامفعولی ،)Unaccusative( 11فاعل جمله  Arg1خواهد بود .مانند:
خورشید Arg1طلوع کرد.
شیشه

Arg1

شکست.

در جمالت فوق میتوان فرض کرد که کنشگری وجود دارد که بر ما پوشیده است.
نکته :موردی که میتواند در مورد تمایز بین  Arg0و  Arg1به برچسبگذار کمک نماید توجه به علت انجام
رویداد است .وقتی که علتی انجام فعل از داخل خود آرگومان باشد آنگاه آن آرگومان کنشگر و در نتیجه Arg0

خواهد بود .به عنوان مثال در جمله «علی رفت» سبب انجام «رفتن» (اراده علی) از درون «علی» نشات گرفته
است .ولی در جمله «پنجره شکست» عامل «شکستن» سبب شکستن بیرون از خود «پنجره» قرار دارد (مثال
یک سنگ و یا یک فرد) ،لذا «پنجره» با اینکه فاعل جمله است ولی در واقع تاثیرپذیر بوده با  Arg1برچسب
زده خواهد شد.
نکته :برای افعال متقارن مانند «ازدواج کردن» که جای عامل اول و دوم بدون هیچ تغییر معنی در جمله قابل
تعویض است عامل اول  Arg0و عامل دوم  Arg1برچسب زده خواهند شد.
داریوش Arg0و آتوسا Arg1ازدواج کردند.
 -1-2-2آرگومانهای  Arg2تا Arg5
این آرگومانها در افعال معانی گوناگون و خاص هر فعل را دارند .ولی الزم است از استاندارد کلی زیر به صورت
سراسری استفاده شود:
 :Arg2 شامل گستره ( )extendانجام کار ،مفعول غیرمستقیم ،سودبرنده  ،)beneficiary(11وسیله
 ،)instrument( 12ویژگی ( ،)attributeوضعیت نهایی ( end stateیا  )goalرویداد میباشد.

 10نامفعولی به افعالی اطالق می شود که فاعل آنها کنشگر رویداد نیست .بدین معنی که فاعل در شروع رویداد نقشی ندارد .در این حالت
فاعل از نظر معنایی شبیه مفعول افعال متعدی و یا فاعل افعال مجهول است.
 11سودبرنده از انجام فعل سود میبرد :مریم کیک را برای مادرش پخت؛ سعیده در را برای پدرش باز کرد.
 12سعید در صندوقچه را با یک اهرم باز کرد.
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 :Arg3 شامل نقطه شروع ( start pointیا  ،)sourceسودبرنده ( ،)beneficiaryوسیله
( ،)instrumentویژگی ( )attributeرویداد میباشد.
 :Arg4 نقطه پایان ()end point
 :Arg5 سایر نقشها
نقشهای فوق غالباً با مفعولهای حرف اضافهای ( )VPPو حرف اضافه فعلیار ( )NCLدر الیه نحوی تناظر
دارد .به عنوان مثال برای فعل رفتن دو مفعول حرف اضافهای «از»ی و «به»ای وجود دارند که طبق
دستورالعمل کلی فوق به ترتیب  Arg3و  Arg4را در الیه معنایی به خود اختصاص میدهند.

 -4-2-2آرگومان اصلی افعال ربطی
همانطور که ذکر شد در این پروژه برخالف  PropBankافعال ربطی نیز برچسبگذاری میشود .برای این
افعال از استاندارد زیر برای برچسبگذاری آرگومانهای اصلی استفاده خواهد شد:
 :Arg1 کنشپذیر (مسندالیه)
 :Arg2 وضعیت (مسند)
وجه سببی-اسنادی «صفت  +کردن» نیز همانند باال برچسب گذاری میشود با این تفاوت که آرگومان Arg0

نیز به عنوان کنشگر (فاعل) حضور دارد.

 -1-2آرگومانهای فرعی ()Modifiers
این آرگومانها برای کامل کردن معنی فعل اجباری نیستند و صرفاً اطالعات اضافه در مورد فعل یا کل جمله
مهیا میکنند .ازآنجایی که این آرگومانها عمومی هستند نباید در قاب افعال وارد شوند و صرفاً خود را در
برچسبگذاریها نشان میدهند.

12

نکته مهم :برای هر فعل الزم نیست که همه آرگومانهای اصلی در یک جمله وجود داشته باشد .هر کدام از
آرگومانها باتوجهبه بافت و هدف جمله می توانند حذف شود .آنچه که تفاوت بین آرگومانهای اصلی و فرعی
را ایجاد میکند میزان وابستگی رویداد مورد نظر با آرگومان است .اگر به این نتیجه رسیدیم که رویدادی با
آرگومان خاصی در اکثر بافتها میآید یا بالقوه میتواند بیاید ،آن آرگومان اصلی است .در غیر این صورت
فرعی به شمار میرود .برای نمونه به جمله زیر توجه کنید:
 من برای سهولت در کار همه جزئیات را به آنها گفتن.آرگومان فرعی

آرگومان اصلی

هر کدام از آرگومانهای فرعی به همراه مثال در زیر توضیح داده شده است.
 -1-1-2آرگومان ArgM-MOD11
در الیه نحوی افعال وجهی را ریشه در نظر گرفتیم ،زیرا این افعال ساخت اصلی جمله را تعیین میکنند .در
الیه معنایی ولی فعل اصلی جمله ریشه خواهد بود و فعل وجهی با آرگومان  ArgM-MODبه فعل اصلی
متصل میگردد.

به جز افعال وجهی برخی افعال و ساختارهای شامل قیدها و افعال اسنادی وجود دارند که می توانند فعل
بعد از خود را به حالت التزامی ببرند ،مانند:
 او ممکن است برود.
 او الزم است برود.
 او قادر است برود.

Modal

11
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 او امکان دارد برود.
 او این توانایی را دارد برود.
 او شاید برود.
 او احتماال برود.
در این شیوه نامه هر فعل ،قید یا ساختاری را که فعل بعد از خود را به وجه التزامی ببرد ،با ArgM-MOD

برچسب خواهیم زد .اگر مقصد رابطه  ArgM-MODیک کلمه باشد که به خود کلمه و اگر جمله باشد به
رویداد آن متصل میگردد ،مثال:

 -2-1-2آرگومان ArgM-COM14
این آرگومان نشان میدهد که عامل فعل را همراهبا چه کسی/نهادی انجام داده است (همراه فقط میتواند
انسان و یا سازمانها باشد و شامل اشیاء نمیشود).
این آرگومان در الیه نحوی به دو صورت ظاهر میشود:
 -1رابطه حرف اضافه اسم فعلییار (:)NPP
 -2قید «همراه» با گروه حرف اضافهای آن که با «با» شروع میشود
مثالها:
من با علی ArgM-COMبه بازار رفتم.
من همراه با دوستانم ArgM-COMبه سینما رفتم.

Comitatives

11

14

نکته :در صورتی که دو نهاد با نقشنماهای همپایگی به هم متصل شده باشند هر دو نهاد برچسب یکپارچه و
یکسانی خواهند خورد:
علی و دوستش Arg0آواز خواندند.
 -1-1-2آرگومان ArgM-LOC

12

این آرگومان نشان میدهد رویداد کجا اتفاق میافتد .باید توجه داشت منظور فقط مکانهای فیزیکی نیست
و مکانهای مجرد و انتزاعی را نیز شامل میشود.
او را در مدرسه ArgM-LOCدیدم.
در سخنانش ArgM-LOCایشان به افزایش نرخ تورم اشارهای نکرد.
در حکم خود ArgM-LOCقاضی صرفا  211هزار تومان جریمه نقدی در نظر گرفت.
کجا ArgM-LOCمیتوانم این اسکناس را نقد کنم؟
 -4-1-2آرگومان ArgM-DIR

11

این آرگومان مسیر حرکت را نشان میدهد.
زمان همواره رو به جلو ArgM-DIRحرکت میکنند.
عزاداران در طول جاده ArgM-DIRبه حرکت خود ادامه دادند.
نکته :باید دقت داشت اگر مسیر حرکت مشخصی طی نشود آنگاه باید از آرگومان  ArgM-LOCاستفاده شود.
گردشگران دوروبر بازار ArgM-LOCمیگشتند.

11

Locative

15

Directional
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 -2-1-2آرگومان ArgM-GOL

11

این آرگومان غایت فعل را مشخص میکند که شامل «مقصد» افعال حرکتی و یا «سودبرنده» افعال دیگر است
(یعنی کسی که چیزی را دریافت میکند) .همچنین آرگومانهایی که نشان میدهند فعل برای کس دیگر یا
برای چیزی انجام شدهاند در این دسته قرار میگیرند.
کارگران گونیهای سیبزمینی را داخل کامیون ArgM-GOLخالی کردند.
دیوارهای خانه روی ماشین پارک شده کنار خیابان ArgM-GOLفرو ریختند.
آن زن و شوهر برای خارجیها ArgM-GOLجاسوسی میکردند.
مادر برای پسرش ArgM-GOLفرم را پر کرد.
این کار را برای چه کسی ArgM-GOLانجام دادی؟
توجه :دقت فرمایید در مثالهای اول و دوم فوق برچسب  ArgM-GOLاز  ArgM-LOCصحیحتر است.
 -1-1-2آرگومان ArgM-MNR

11

این آرگومان نشان میدهد چگونه فعل انجام میشود .این آرگومان جواب پرسشهایی است که با «چگونه»
شروع میشوند.
وزیر با عصبانیت ArgM-MNRاز دفتر کارش خارج شد.
کارگران شدید ArgM-MNRکار کارند تا کارخانه را از مشکالت مالی نجات دهند.
چگونه ArgM-MNRمیتوان دل او را به دست آورد؟
 -1-1-2آرگومان ArgM-TMP

13

این آرگومان زمان انجام فعل را نشان میدهد و شامل کلیه قیدهای زمان ،بسامد ،طول مدت ،ترتیب و تکرار
میشود.

13

Goal

17

Manner

18

Temporal

19

در سال عامالفیل ArgM-TMPابرهه به مکه حمله کرد.
بهزودی ArgM-TMPاو را مالقات خواهم کرد.
خیلی کم ArgM-TMPبه دیدار ما میآیی!
بدنبال پرونده خویش حدود یک سال ArgM-TMPاز این اداره به آن اداره میدوید.
لطفاً اول ArgM-TMPثبت نام فرمایید.
کی ArgM-TMPمیتوانی مرا ببینی؟
قرآن در چه شبی ArgM-TMPنازل گردید؟
نکته :قیدهایی که معنی فعل را منفی میکنند از این قاعده مستثنی هستند (مانند هیچوقت ،هرگز و غیره).
این قیدها با  ArgM-NEGبرچسب خواهند خورد.
 -1-1-2آرگومان ArgM-EXT

21

این آرگومان میزان تغییر حاصل از فعل را نشان میدهد و غالبا در سه حالت زیر استفاده میشوند:
 -1اضافات عددی:
آنها دستمزدها را  ArgM-EXT%12افزایش دادند.
دستمزدها چقدر ArgM-EXTافزایش یافت؟
 -2قیدهای کمی:
من خیلی زیاد ArgM-EXTعالقمند به رفتن هستم.
 -1عبارات مقایسهای:
آنها حقوقها را کمتر از سال قبل ArgM-EXTافزایش دادند.

Extent

21

20

 -3-1-2آرگومان ArgM-REC

21

این آرگومان شامل ضمائر انعکاسی و دوطرفه است ،مانند :خود ،خودش ،یکدیگر و غیره.
او خود ArgM-RECمسئولیت را بر عهده گرفت.
توجه داشته باشید اگر این ضمیرها آرگومان اصلی هستند دیگر با  ArgM-RECبرچسب نخواهند خورد.
او خود را Arg1مسئول میدانست.
 -11-1-2آرگومان ArgM-PRP22
این عبارات منظور ،هدف و انگیزه رویداد را نشان میدهد و معموال با عبارات «برای»« ،هدف از» «به منظور»
و غیره همراه هستند.
برای اجتناب از دیدارش ArgM-PRPآنها از راه دیگر رفتند.
هدف از تاسیس موسسه خیره «محک» کمک به کودکان سرطانی ArgM-PRPعنوان شده است.
هدف از بعثت انبیاء چیArgM-PRPست؟
 -11-1-2آرگومان ArgM-CAU

21

این عبارات هدف انجام عمل را نشان میدهد و با کلماتی مانند «زیرا»« ،چراکه»« ،به علت» و غیره شروع
میشوند .این آرگومان جواب سواالتی است که با «چرا» شروع میشوند.
به علت تورم باال ArgM-CAUقدرت خرید جامعه پایین آمده است.
چرا ArgM-CAUقدرت خرید جامعه پایین آمده است؟
نکته :تفاوت ظریفی بین  ArgM-PRPو  ArgM-CAUوجود دارد که بعضاً تمایز این دو را مشکل و گاهی غیر
ممکن میسازد .اگر برچسبگذار نتواند در یک جمله بین این دو تمایزی تشخیص دهد قاعده کلی این است
که از برچسب  ArgM-CAUاستفاده گردد.
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Reciprocals

21

Purpose

22

Cause

23

 -12-1-2آرگومان ArgM-NEG24
این آرگومان عدم وقوع رویداد را مشخص میکند.
من هیچوقت ArgM-NEGبه تواناییهای تو شک نکردم.
هرگز ArgM-NEGبه عقب برنخواهیمگشت.
نکته :اولویت  ArgM-NEGاز سایر آرگومانهای فرعی باالتر است .لذا علیرغم اینکه میشد در مثال فوق
برخی قیدهای زمانی مانند «هیچوقت» را با  ArgM-TMPعالمتگذاری کرد ولی  ArgM-NEGانتخاب شد.
نکته :در  PropBankحرف منفیساز افعال یعنی  notو  n’tرا جدا قطعهبندی کرده و برچسب ArgM-NEG

میزنند .طبق قرارداد در این پژوهشی حرف نفی «ن» را به صورت مجزا برچسب نمیزنیم .ما در الیه نحو افعال
منفی را مشخص میکنیم.
 -11-1-2آرگومان ArgM-CND22
این آرگومان برای تحلیل جمالت شرطی در نظر گرفته شده است و در  PropBankانگلیسی وجود ندارد.
بدین ترتیب که کل جمله شرط در یک ترکیب شرطی به  ArgM-CNDبرای فعل نتیجه عالمتگذاری
میگردد.
اگر درسی بخوانی ArgM-CNDموفق میشوی.
به شرطی که ArgM- CNDمشکلی پیش نیاید همه به مسافرت خواهیم رفت.
اگر ArgM- CNDاو را دیدی سالم من را برسان.
 -14-1-2آرگومان ArgM-DIS

21

عالئم گفتمان جمالت را به یکدیگر متصل میسازند .این جمالت میتوانند پایه و پیرو و یا دو جمله مجزا
باشند .برخی عالئم گفتمان عبارتند از:
 -ازاینرو

22

Negation

24

Conditional

25

Discourse
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 بنابراین پس گرچه همچنین (اول جمله) بهعالوه (اول جمله) اوال ،دوما... ، تمامی نقشنماهای همپایگی اگر اول جمله بیایند (و ،یا ،لیکن ،اما)... ، همانطور که مشاهده کردیم ،همانطور که گفته شد و غیرههمچنین جمالتی ندایی (ای حسن و غیره) و اصوات نیز در دسته عالئم گفتمان قرار میگیرند.
راهنمایی :اگر عبارت مورد نظر را از جمله حذف کنید و هیچ خللی در معنای جمله ایجاد نشود به احتمال
زیاد آن عبارت  ArgM-DISمیباشد.
و ArgM-DISاینگونه حسن مردود شد.
او دیر رسید لذا ArgM-DISاز قطار جا ماند.
بنابراین

ArgM-DIS

پس

ArgM-DIS

باید تالشتان را بیشتر کنید.

حمایت ما بیفایده بود؟

به عالوه ArgM-DISما توانستیم در جام جهانی والیبال شگفتی بیافرینیم.
حسن ،ArgM-DISلطفا یک لیوان آب بیاور.
آه ،ArgM-DISدندانم درد گرفت.
نکته :از عالئمی که در باال ذکر شد فقط نمونههایی عالئم گفتمان در نظر گرفته میشوند که دو جمله را به
هم متصل نمایند .اگر دو موردی که با عالئم متصل میشوند از اجزاء داخل یک جمله باشند دیگر عالمت
گفتمان حساب نمیشود و معموال یا جزئی از یک آرگومان دیگر است و یا آرگومان ( ArgM-ADVقیدی)
محسوب خواهد شد.
عالوه بر داستانهای کوتاه ArgM-ADVاو در زمینه رماننویسی نیز فعال بود.

21

 -12-1-2آرگومان ArgM-INS

21

هراه انجام فعلی بهوسیله ابزار یا شیء خاصی صورت بپذیرد ،از این آرگومان استفاده می کنیم.
مینا با دسته کلید ArgM-INSدر جعبه را باز کرد.
علی با چوبدستی  ArgM-INSخود را باال کشید.
نکته :بین  ArgM-MNRو  ArgM-ADVتفاوت وجود دارد .اولی فقط فعل جمله را مقید میکند ولی دومی
معموال کل جمله را (اضافه).
 -11-1-2آرگومان ArgM-ADV

21

در نهایت هر اضافه قیدی دیگری که در قالب آرگومانهای ذکر شده در بخشهای قبلی نگنجد با برچسب
 ArgM-ADVعالمتگذاری خواهد شد.
احتماال ArgM-ADVاو ماشین را به تعمیرگاه برده است.
خوشبختانه ArgM-ADVهمه چیز بر وفق مراد پیش رفت.
قانوناً ArgM-ADVشما در قبال همسرتان مسئول هستید.
حتما ArgM-ADVهستند کسانی که از اینجا عبور نمایند.
نکته :بین  ArgM-MNRو  ArgM-ADVتفاوت وجود دارد .اولی فقط فعل جمله را مقید میکند ولی دومی
معموال کل جمله را (اضافه).

 -4-2اولویت آرگومانها
اگر یک بخش جمله با تعریف بیش از یک آرگومان تطابق داشت آرگومان با شماره کوچکتر اولویت دارد .مثال
آرگومان  Arg2نسبت به  Arg4اولویت دارد .همچنین همه آرگومانهای اصلی نسبت به آگومانهای فرعی
اولویت دارند .به عنوان مثال اگر برای یک عبارت از جمله هم تعریف  Arg2و هم  ArgM-LOCصادق بود
آنگاه  Arg2ارجحیت دارد.
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Adverbials
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Adverbials
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 -2-2آرگومانهای چشمپوشی شده در این پژوهش
به علت عدم کاربرد در فارسی/این پژوهش آرگومانهای زیر از  PropBankاستفاده نشدهاند:







Arg-A
ArgM-PRD
ArgM-DSP
ArgM-LVB
ArgM-ADJ
ArgM-MOD

 -1-2محدودیتهای انتخابی آرگومان
در هر رویداد ،برای آرگومانهای اصلی الزم است محدودیتهای انتخابی معنایی آن آرگومان نیز مستند شود.
توضیح آنکه برای هر آرگومان از نظر معنایی فقط برخی «چیز»ها مجاز هستند که جای آن آرگومان بنشینند.
به عنوان مثال برای فعل خوردن (بلعیدن) آرگومانهای زیر را داریم:
خوردن (بلعیدن غذا):
  :Arg0کنشگر  :Arg1کنشپذیراز نظر معنایی کنشگر فقط میتواند یک موجود جاندار باشد و کنشپذیر نیز می تواند یک چیز خوردنی باشد.
البته معنای دیگر خوردن میتوانند محدودیتهای معنایی دیگری داشته باشند .مثال:
خوردن (حل کردن) :آب دریا ستون فلزی را خورده بود.
  :Arg0کنشگر :ماده  :Arg1کنشپذیر :مادهمحدودیتهای انتخابی برای این پژوهشی به صورت یک درختواره آماده شده است که لیست کامل آن در
زیر آمده است.
مفهوم فیزیکی

جاندار متحرک

جاندار

انسان
حیوان
عضو بدن

گیاه

22

مایع

ماده

جامد
گاز
خوردنی

غذا

نوشیدنی
مصنوعات بشری ابزار و وسیله
ماشین آالت
البسه
خودرو

شیء بی جان
نیرو
شکل

مفهوم انتزاعی

فکر و ایده
صدا
خدا

مکان

محل
منطقه (ناحیه)

زمان
وضعیت
پول
سازمان
عدد

نکته :محدودیت انتخابی یک آرگومان میتواند ترکیبی از موارد فوق باشند .به عنوان مثال برای فعل خوردن
(بلعیدن غذا) کنشگر میتواند هم انسان باشد و هم حیوان .با این وجود انتخاب یک گره و فرزند آن به صورت
همزمان از درختواره فوق بیمعنی است .به عنوان مثال انتخاب همزمان «جاندار» و «گیاه» صحیح نیست
چون جاندار شامل گیاه نیز میشود .همچنین در مواقعی یک آرگومان میتواند شامل همه موارد فوق باشد
بهجز یک یا دو مورد .برای این موارد محدودیت انتخابی منهای چیزی نیز در نظر گرفته شده است.
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 -3فصل سوم :نگاشت متممهای نحوی به آرگومانهای معنایی
در بخشهای قبلی در مورد روش مستندسازی مشخصات قاب و برچسبهای معنایی رویدادها توضیح داده
شد .برچسبگذار با استفاده از اطالعات فوق باید بتواند آرگومانهای اصلی فعل را از آرگومانهای فرعی
تشخیص داده و در سطح جمله آنها را بازشناسی و برچسبگذاری نماید .این قابلیت مستقل از روش تجزیه
نحوی که در الیه زیرین به کار گرفته شده است قابل حصول است.
در این فصل به طور خاص روش نگاشت آرگومانهای معنایی به نحوی برای تجزیه نحوی وابستگی 23توضیح
داده میشود .روش تجزیه نحوی «وابستگی» با تجزیه معنایی قرابت بسیار دارد و در صورت وجود برچسب-
گذاری نحوی وابستگی میتوان بخشی از کار تجزیه معنایی سادهتر و را قاعدهمند نمود .همچنین برخی
چالشها م مشکالت حلنشده در این پژوهشی را مرور خواهیم کرد.
نکته :استاندارد به کار گرفته شده برای تجزیه نحوی در این مستند بر اساس پیکره «دادگاننو» میباشد.11

 -1-1نگاشت روابط نحوی
 -1-1-1فاعل SBJ
فاعل در جمالت مختلف نقش معنایی متفاوت میگیرد به شرح زیر:
 فعل اسنادیArg1 :
 فعل نامفعولیArg1 :11
 سایر افعال (الزم و متعدی)Arg0 :

 -2-1-1مفعول OBJ
مفعول همواره  Arg1است.

Dependency Parsing
 11شیوهنامه تجزیه نحوی پیکره دادگاننو توسط نویسندگان منتشر شده و از سایت  quranjooy.itrc.ac.irقابل دسترسی است.
 11مانند افعال :شکست (شیشه شکست) ،ریخت (آب ریخت) و غیره.
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 -1-1-1مفعول دوم OBJ2
مفعول دوم در صورت وجود  Arg2خواهد بود .مثال:
او پولهایش را طال Arg2کرد.
 -4-1-1متمم بندی فعل VCL
این رابطه نحوی غالبا در افعال وجهی به کار میرود که در الیه معنایی کاربرد ندارد (در الیه معنایی افعال
وجهی دیگر ریشه جمله نیستند و خود به  ArgM-MODبه فعل موجود در بند متصل میشوند).
کاربرد دیگر  VCLبرای بیان بندهایی هستند که در واقع مفعول جملهاند .در این حالت همانند  OBJمقصد
رابطه  VCLهمان  Arg1خواهد بود ،مثال:
او گفت که میرود.Arg1
 -2-1-1مسند MOS
مسند همواره  Arg2است.
 -1-1-1تمیز TAM
تمیز همواره  Arg2است.
 -1-1-1بند افزوده فعل AJUCL
بند افزوده فعل همواره  ArgM-CNDاست.
 -1-1-1مفعول حرف اضافهای VPP
 تمامی مفعولهای حرف اضافهای به آرگومانهای اصلی  Arg3الی  Arg5نگاشت میشوند .به این
ترتیب که هرگاه در برچسبدهی نحوی به یک مفعول حرف اضافهای برخوردیم بالفاصله آن را در
 Arg3قرار میدهیم .اگر جمله مورد نظر مفعولهای حرف اضافهای بیشتری داشت به ترتیب آنها را
از  Arg3به  Arg5نگاشت میکنیم .در صورت وجود چند مفعول حرف اضافهای از اولویتهای زیر
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برای اطالق یک برچسب استفاده میکنیم .در غیر این صورت ،همه موارد مفعول حرف اضافهای را در
 Arg3قرار میدهیم.
 Arg3 شامل:
 oنقطه شروع ( start pointیا )source
 oسودبرنده ()beneficiary
 oوسیله ()instrument
 oویژگی ()attribute
 Arg4 شامل :نقطه پایان ()end point
 :Arg5 سایر نقشهای خیلی خاص
نکته :به نظر میرسد در حال حاضر قرار داده همه مفعولهای حرف اضافهای در  Arg3برای سیستم مورد نظر
مناسب و راحت باشد .اما بهطور کلی باید باتوجهبه داده های بیشتر و بررسی های دقیقتر تصمیم بگیریم که
آیا این قاعده در همه موارد پاسخگو است یا خیر.
 -3-1-1قید اسم NADV
این رابطه حالت دگرگون شده  VPPاست (هنگامی که حرف اضافه در  VPPحذف میشود) و مانند  VPPکه
در باال توضیح داده شد به آرگومان معنایی مربوطه نگاشت میشود.
 -11-1-1متمم قیدی فعل ADVC
برای افعال محدودی در فارسی که نیاز به متمم قیدی دارند ،این متمم اگرچه قید است ولی جزء آرگومانهای
اصلی محسوب شده با  Arg2برچسب گذاری میشود ،مثال:
او خوب Arg2رفتار میکرد.
 -11-1-1قید ADVRB
این رابطهها که در الیه نحوی قیدها را بازنمایی میکنند در الیه معنایی به آرگومانهای فرعی نگاشت میشوند.
نگاشت بر اساس نوع قید انجام میشود .تعریف هر یک از آرگومانهای فرعی معنایی در بخشهای قبل آمده
که راهنمای تشخیص نوع آرگومان خواهد بود.
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 -12-1-1روابط  NPPمتصل به فعلیار
گاهی اوقات فعلیار خود دارای  NPPهستند ،مانند:
او در مورد امتحان توضیح داد.
در این صورت طبق قرارداد این موارد را نیز به آرگومانهای اصلی نگاشت میکنیم .روش نگاشت دقیقا مانند
 VPPاست که در باال توضیح داده شده است.
 -11-1-1روابط  MOZمتصل به فعلیار
در موارد محدودی مضاف الیه فعلیار ممکن است کنشپذیر جمله باشد .در این حالت برچسب  Arg1مطابق
معمول استفاده میشود ،مثال:
او سفارش غذا Arg1داد.
او فرمان حمله Arg1داد.
او احساس ترس Arg1میکرد.
 -14-1-1روابط SUBR
بندها خود شامل فعل هستند و در عین حال میتوانند نقش معنایی بگیرند .در زیر این حاالت بررسی شدهاند.

 -1-14-1-1بند در نقش آرگومان اصلی

چنانچه در جملهای مرکب ،آرگومان اصلی به جای یک واژه یا عبارت ،به صورت بند باشد (یک رویداد دیگر)،
رابطه معنایی را به خود قطعه نقشنمای وابستگی( 12معموال «که») متصل میکنیم:

SUBR
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به عبارت دیگر بندی که پس از «که» می آید یکی از آرگومانهای اصلی فعل خواهد بود.
چنانچه بند مورد نظر فاقد «که» موصولی باشد ،رابطه معنایی به فعل بند درونه متصل خواهد شد (به خود
رویداد) .برای نمونه در مورد مثال باال چنانچه «که» نداشته باشیم ،رابطه معنایی را به رویداد «بودن» به شماره
قاب  112متصل میکنیم.

 -2-14-1-1بند اسمی

در جمالتی دارای متمم اسمی که حاوی یک «که» هستند ،ناگزیریم یک «واژه» یا «عبارت» را بهعنوان
آرگومان مشترک دو فعل موجود در جمله (یکی فعل اصلی و دیگری فعل بند درونه) در نظر بگیریم .به عنوان
مثال در تجزیه زیر:

«دختری» آرگومان معنایی مشترک دو فعل «آمدن» و «بودن» در نظر گرفته شده است.
در اینگونه موارد (خواه «که» داشته باشیم ،خواه نداشته باشیم) رابطه معنایی را همواره به خود اسم متصل
میکنیم.

 -2-1روابط نحوی بدون کاربرد در الیه معنا
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مقصد رابطه های نحوی زیر غالبا ارتباط بین قطعات غیر فعلی را برقرار میکنند یا بار معنایی ندارند لذا در
الیه معنا بال استفاده هستند:






ACL
NCL
AVCL
xCONJ
 :xPPالبته مواردی مانند  NPPهای متصل به  NVEممکن است نقش آرگومان اصلی بگیرند که در

باال توضیح داده شد.


















COMPPP
ENC
MESU
NE
NEZ
ADVEZ
xPREMOD
xPOSTMOD
NPRT
PARCL
POSDEP
PREDEP
PRD
PROG
PUNC
ROOT
 :APPالبته مبدا رابطه  APPخود میتواند دارای نقش معنایی باشد.

 :NVE در الیه معنا فعلیار جزئی از خود تعریف فعل بوده مجزا از قاب نیست .با این حال همانطور که
در باال توضیح داده شد باید دقت ویژه به وابستههای فعلیار معطوف داشت چراکه ممکن است این
وابستهها نقش معنایی داشته باشند.
 :VPRT در الیه معنا حرف اضافه فعلی و وابسته آن بعد آن جزئی از خود تعریف فعل بوده مجزا از
قاب نیست.

 -1-1محدودیتهای نگاشت روابط نحوی به معنایی
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در جریان کار در برچسبگذاری معنایی به شواهدی برخوردیم که با چراچوب مورد نظر ما همخوانی نداشت
و نیاز به ارائه راهحل دقیقتری را طلب میکرد که خارج از زمان این پژوهش بود و باید در آینده بیشتر بررسی
گردد.
از جمله این مشکالت موضوع برخی فعل های مرکب خاص است که از برچسبگذاری معنای از آنها صرف
نظر و بررسی آنها را به مهلتی دیگر موکول کردیم .این افعال اگرچه مرکب هستند ولی گاهی در حالتی مشابه
افعال بسیط در جمله ظاهر میشوند و «را» نشانه مفعولی دارند .در این حاالت فعلیار فعل مرکب مانند مفعول
ظاهر میشود .برای نمونه داریم:
حالت معمولی :او به من توصیه می کند از این دارو استفاده کنم.
حالت چالشی :او به من این توصیه را کرد.
در هر دو حالت باال هر دو فعل توصیه کردن از نظر معنایی یکی هستند و آنها را مرکب میدانیم .لذا نمی توان
از دو قاب متفاوت استفاده کرد .از طرفی در حالت دوم توصیه تمامی خصوصیات مفعول را دارد که با فعلیار
سازگار نیست؛ یعنی «را» نشانه مفعول دارد و صفت اشاره «این» گرفته است .چالش در جمله زیر بیشتر
نمایان است:
حالت چالشی :او درباره این دارو چه توصیهای کرد؟
در جمله فوق صفت پرسشی «چه» در الیه معنا دارای نقش است ( )Arg1ولی چون خود در الیه نحوی هسته
نیست نمیتواند آرگومان معنایی شود.
برای حل مشکالت فوق باید تجزیه نحوی اصالح شود .به عنوان مثال جمالت جالشی را میتوان اینگونه
بازنویسی کرد:
حالت بازنویسیشده :او به من این «را» توصیه کرد.
حالت بازنویسیشده :او درباره این دارو چه «را» توصیه کرد.
در جمالت فوق با جابجایی یا اضافه کردن «را» نشانه مفعول مشکل حل میشود لیکن قبل از مستندسازی
این گونه تغییرات باید تبعات آنها در الیه نحو به طور کامل بررسی شود که خارج از تمرکز این پژوهش بوده،
زمان دیگری را میطلبد.
 ---پایان ---
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