
Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences,
Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)
Monthly Journal, Vol. 21, No. 1, Spring 2021, 217-245
Doi: 10.30465/crtls.2020.26215.1581

Review of the Book Entitled
Persian Grammar based on the Autonomous Theory in

Dependency Grammar

Masood Ghayoomi*

Abstract
The dependency grammar is one of the grammar formalisms that is originated according to

the dependency relations of lexical elements in a sentence. This dependency is based on the

valence of the lexicon; therefore, in this formalism the semantic representation of the words

as valence is the backbone of the grammar. The current paper reviews the book entitled

“Persian Grammar based on the Autonomous Theory in Dependency Grammar” according
to three major contents. Firstly, the chapters of the book are briefly overviewed. Then, the

book’s content is evaluated and analyzed and the weak and strong points of the book are
studied from different perspectives. In this section, some suggestions are provided for the

terminology and expressed concepts. Since dependency grammar does not belong to

generative grammar, a comparison is made between the dependency and phrase structure

grammar formalisms to understand the content better and to ease the mind of the reader with

the generative grammar background about the basic concepts of the dependency grammar.

At the end, suggestions are provided to extend the dependency grammar in the book.
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کتابنقد و بررسى
هاي خودگردان در دستور وابستگیگروهۀدستور زبان فارسی براساس نظری

*مسعود قیومی

چکیده
سـت کـه براسـاس وابسـتگی بـین عناصـر       گراصورتهاي از دستوردستور وابستگی یکی

.ظرفیـت واژگـان اسـت   بـر مبتنـی هـا  این وابستگیاست.واژگانی یک جمله بنا نهاده شده
فقـرات ایـن دسـتور اسـت.     نسـتو ظرفیت چهارچوبها در بنابراین، بازنمایی معنایی واژه

براسـاس  یدستور زبان فارسـ حاضر براساس سه رأس مطالب به بررسی و نقد کتاب ۀمقال
پـردازد. ابتـدا مـروري مختصـر بـر      مـی یدر دسـتور وابسـتگ  هاي خـودگردان  نظریۀ گروه

. سپس به تحلیل و ارزیابی اثر پرداخته و نقاط ضعف و قـوت  دشومیهاي کتاب ارائه فصل
شناسـی و بیـان   شود. در ایـن بخـش از نظـر اصـطالح    ز زوایاي مختلف بررسی میکتاب ا

،جاکه دستور وابستگی جزء دسـتورهاي زایشـی نیسـت   . ازآندشومیمفاهیم نکاتی مطرح 
اسـت تـا درك محتـوا بـراي     هشـد انجام اياي بین دستور وابستگی و ساخت سازهمقایسه

وي درمـورد  زایشـی دارد و از تشـویش ذهـن   دسـتور ۀزمینکه پیشدشوآسان ايخواننده
دسـتور وابسـتگی در ایـن    ۀدرمورد چگـونگی توسـع  ،بکاهد. درانتهاايپایهبرخی مفاهیم

.شودمیارائه هایینهادپیشکتاب نکات و 
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مقدمه.1
ـ بر قاعدهمنطبقبه مفهوم دستورالعمل» دستور«موضوع موردتوجـه  یحمسـ یالدمـ ازیشاز پ

ـ  و سانسکریتاسته باستان بودیونان اسـت کـه   زبـانی یندر عصر آهن در هندوسـتان اول
بـر  تربیشدیدگاه سنتی تدوین دستور زبان .استهشدتوصیفطور ساختارمند بهدستور آن 

ـ نـوین قـرار   شناسـی که این دیـدگاه موردنقـد زبـان   استه قواعد تجویزي استوار بود ه گرفت
همـین  .توصیف مشاهدات زبانی و تبیین آن استوار اسـت نوین بر شناسی؛ چراکه زباناست

کـه هرکـدام از ایـن    صـورتی بـه است،ه ي مختلف شدگراصورتامر سبب خلق دستورهاي 
هـاي  نـد و کاسـتی  کممکـن توصـیف   را به بهترین وجه زبان کهاسته دستورها تالش کرد

»پـردازش زبـان طبیعـی   «هـاي کـاربردي   را پوشش دهد. جنبـه گراصورتسایر دستورهاي 
)natural language processingگـرا صـورت بر تنوع معرفـی دسـتورهاي   استه ) موجب شد

افزوده شود.
. کتــاب جــونزاســتهجوامـع غربــی بــود هــاي از دغدغــهتـدوین دســتور زبــان یکــی 

)Jones 1771 اولـین منـابعی اسـت کـه بـه      از فارسـی زبـان نحويشکرستان) با عنوان
درجایگـاه ،حبیـب اصـفهانی  . اگرچـه میـرزا  استه توصیف دستور زبان فارسی پرداخت

)، 1390(هدایتی استه تحریر درآوردۀرشتبهسخندستوراولین ایرانی، کتابی با عنوان 
اسـت و بـا توصـیف دسـتور زبـان فارسـی       گفـتن محتواي کتاب درمورد نحـوة سـخن  

دسـتور عنـوان با،قریبخانعبدالعظیممیرزاچهارجلديکتابتوانارتباط است. میبی
نـام بـرد   فارسی با هـدف آمـوزش  زباندستورنگارشجديکاررا اولین،فارسیزبان

.)1392(صادقی و دیگران 
زبـان براسـاس یـک    توصـیف دسـتور   کـه اسـت ه سـبب شـد  نـوین  شناسیظهور زبان

دسـتور  نظري مشخص تحقق پذیرد. در این مقاله به معرفـی و توصـیف کتـاب    چهارچوب
پردازیم.مییدر دستور وابستگهاي خودگردان نظریۀ گروهبراساس یزبان فارس

اثـر معرفـی و توصـیف    دومساختار این مقاله به این صـورت اسـت کـه در بخـش     
مطالعاتی نقدهاي موجود بر این کتاب بیان ۀشیناي از پی، خالصهسومشود. در بخش می
بیـان  ة، به تحلیل و ارزیابی اثـر از منظـر محتـواي اثـر و شـیو     چهارمشود. در بخش می

اثـر و افـزایش   ۀهایی بـراي توسـع  نهادپیش، پنجممفاهیم پرداخته خواهد شد. در بخش 
نقـد اثـر   بنـدي از  ، جمـع ششـم در بخـش آخـر، بخـش    ودوشمیغناي علمی آن ارائه 

پذیرد.میانجام
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معرفی و توصیف اثر.2
توسـط  یدر دسـتور وابسـتگ  خودگردان يهاگروهیۀنظربراساس یدستور زبان فارسکتاب 

آن را در قطـع وزیـري   »مرکـز «نشـر  1391تحریر درآمده و در سـال  ۀرشتبهزاده امید طبیب
.داردصفحه482است. این کتاب منتشر کرده

و در 1391کتـاب فصـل در سـال    ةودومـین دور تقدیر در بیسـت ۀایستشةاین اثر جایز
. اسـت ه دست آوردرا به1392کتاب سال جمهوري اسالمی ایران در سال ةویکمین دورسی
المللـی فـارابی در   بـین ةدوم در بخش زبان و ادبیات هفتمـین جشـنوار  ةاثر برگزیدچنینهم

.استبوده1391سال 
و ،از عنـوان، مشخصـات کتـاب   به این صورت اسـت کـه پـس   این کتابکلی ساختار 

،عنـاوین . در قسمت فهرسـت مطالـب  استه صفحه آمدهشتپیشکش فهرست مطالب در 
،است. سپس جدول اصطالحات انگلیسی، اختصـارات فارسـی  ها ذکر شدهو بخش،فصول
ایـن  ازپـس . استه فهرست شداسته م قراردادي که در کتاب مورداستفاده قرار گرفتئو عال

صفحه آمـده و توضـیحات مقـدماتی مؤلـف درمـورد      هفتدر گفتارپیشو ،جدول، مقدمه
ةشـده در حـوز  هـاي نگـارش  سایر کتـاب ازتمایز این کتاب دالیل نگارش این کتاب و وجه

.استه دستور زبان فارسی ذکر شد
ۀیـ و نما،فهرست منابعیفی،توصۀنامواژهیکراههمفصل بهنوزدهکتاب در ینايمحتوا
ه یافتـ ساختار یرایشیو ویقواعد نگارشیتمناسب و رعاقلمةو با اندازشدهیفمطالب تأل

و ينظـر يابتـدا محتـوا  درصـورت اسـت کـه    ینکتاب به اینفصل اهجده. ساختار است
هدف آن فصل مطالب خردتـر  چهارچوبسپس در .شودمیاهداف مربوط به آن فصل ارائه 

پرسـش براسـاس   يطرح مباحث موردنظر، تعـداد پس از. شودمیداده یحمثال توضراههمبه
،هـا پرسـش پـس از به خواننده ارائه شده و ینتمرصورتبهآن فصل در شده مطالب مطرح

از منـابع  يهر فصل، تعـداد ي. در انتهااسته داده شدیحطور مبسوط توضبههاپرسشپاسخ 
درك يکـه بـرا  استه ذکر شدتربیشۀمطالعيبراينهادپیشنابع عنوان مبهینو التیفارس

است.یدمطالب آن فصل مف
. در اسـت ه در فصل اول و دوم کتاب، مباحث نظري درمورد دستور وابستگی بیـان شـد  

یکـه اسـاس دسـتور وابسـتگ    ،»وابسـته «و » هسـته «طور مبسوط دو موضوع این دو فصل به
»مـتمم «ۀهـا بـه دو دسـت   از معرفـی هسـته، وابسـته   پـس . اسـت ه داده شـد یحتوضـ ،است

)complement( افزوده«و«)adjunct(و » اجبـاري «کـه هریـک بـه دو نـوع     استه تقسیم شد
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هـاي  گـروه «توضـیح ایـن مفـاهیم پایـه، موضـوع      بـر عـالوه . اسـت ه تقسیم شد» اختیاري«
که یـک هسـته   صورتاینبه.استه هاي دستور وابستگی مطرح شداز ویژگی» خودگردان

همـین هسـته اسـت. هرکـدام از     ۀهاي دیگر وابستکند و واژه یا واژهنقش اصلی را بازي می
هـاي دیگـر   تواند نقش هسـته را برعهـده بگیـرد و واژه یـا واژه    هاي وابسته نیز خود میواژه

ابسـتگی و  وبـر مبتنـی کـه  ،رااین هسته باشد. مؤلف این ویژگـی دسـتور وابسـتگی   ۀوابست
در این دو فصـل  کند. هاي خودگردان یاد میگروهۀعنوان نظریبه،هاستساختار ظرفیتی واژه

هـاي متعـدد و متنـوع درك مطالـب     با تکرار مفاهیم موردنظر و ذکر مثالتااسته تالش شد
تر شود.براي خواننده آسان

فارسـی و معرفـی   و روشن به سـاختار زبـان   ،صورت فشرده، واضحدر فصل سوم، به
ه پرداختـه شـد  » اضـافه حرف«و ،»قید«، »صفت«، »اسم«، »فعل«هاي هاي مقولهانواع وابسته

پیدا کند.یزبان فارسدستور ازکلی یدرککهکند. این فصل به خواننده کمک میاست
طور مبسـوط در به،کندمیایفاکه نقش بسیار زیادي در دستور وابستگی ،»فعل«ۀمقول

اسـت کتـاب دیگـري از    گفتنی. استه قرار گرفتموردتوجه فصول چهارم تا هشتم کتاب 
یامـروز؛ پژوهشـ  یجمله در فارسـ یادینبنيهافعل و ساختیتظرفاین مؤلف با عنوان 

اهـم  ةکـه عصـار  اسـت ه چاپ رسیدبه)1385زاده (طبیبیدستور وابستگۀیبراساس نظر
. این استه موردبحث قرار گرفتفارسیزباندستورکتاب در چند فصل کتاب ینمطالب ا

منابع دیگر بفهمـد و  ۀعلمطابدون نیاز بهرافصل خواننده مطالب کهشودویژگی سبب می
ـ  و بهاسته ند. در فصل چهارم، موضوع ظرفیت مطرح شدکگیري پی ۀطور مبسـوط مقول

زبـانی ذکرشـده، ظرفیـت    . براسـاس شـواهد  استه هاي آن توضیح داده شدفعل و وابسته
» خـوردن «ظرفیتی است، فعـل  که تک» مردن«مانند فعل ؛فعل بین یک تا چهار متغیر است

تمـام  کهچهارظرفیتی. ناگفته نماند» بستنشرط«و فعل ،ظرفیتیسه» دادن«دوظرفیتی، فعل 
مرکـب اسـت. موضـوع فعـل     یو تعداد زیادي از افعـال فارسـ  یستنافعال فارسی بسیط 

در یـک  .اسـت نظـر صاحبشناسان برانگیز میان زبانفارسی یکی از مباحث چالشمرکب 
سپس با معرفـی  .استه بیان شدشناساناین زبانهاياي از نظرچکیده،بخش از این فصل

عنـوان فعـل مرکـب محـک     توالی یک عنصر غیرفعلی و یک عنصر فعلی بهیارمعيتعداد
ضمن پـرداختن بـه   که،استه شده موجب شدمعرفی. استفاده از معیارهاي استه زده شد

بـه خواننـده   یـل تحلي بـراي ابـزار منزلـۀ بهينحويهااستداللةموضوع موردبحث، نحو
کـه در کتـاب   دنـ کمسـلح  و وي را براي بررسی مصادیق دیگـر زبـانی  داده شودآموزش
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بپردازد. مطالـب ایـن   نشدهبحثۀمسئلتا با قدرت استدالل خود بتواند به حل استه نیامد
که در فصل پـنجم موردبحـث قـرار    اهمیت داردفصل در تعیین روابط وابستگی در جمله

.استه گرفت
. دلیـل  اسـت ه جمالت اصلی و مشـتق تقسـیم شـد   ۀدر فصل پنجم، جمالت به دو دست

هاي مجهـول و سـببی،   طرح این موضوع تغییر ظرفیت فعل در جمالت مشتق، مانند ساخت
ـ    است. ا هـاي بنیـادین اصـلی و    سـاخت ۀین موضوع در فصل ششم و هفـتم کتـاب بـا ارائ
سـاخت  24،. درمجمـوع اسـت ه هاي بنیادین مشتق موردبحث و بررسی قـرار گرفتـ  ساخت

،کـه اسـت ه شـد نهـاد پیشبنیادین اصلی در زبان فارسی براساس ظرفیت فعل توسط مؤلف 
افعـال  هـاي بنیـادین متفـاوت اسـت:    تهـاي متفـاوت فعـل، تعـداد سـاخ     به ظرفیتباتوجه

و ،سـاخت دهظرفیتـی  افعـال سـه  سـاخت، هشـت افعال دوظرفیتی ساخت، سهظرفیتی تک
.  استه ساخت بنیادین اصلی داشتسهافعال چهارظرفیتی 

فعـل پرکـاربرد و   » شـدن . «اسـت ه پرداختـ » شـدن «طـور خـاص بـه فعـل     فصل نهم به
هاي این فعـل موجـب   آشنایی با ویژگینادلیل بهچندوجهی در فارسی است که ممکن است 

فعـل بسـیط در متـون    درجایگـاه توانـد  گر زبان شود. این فعل در فارسی میراهی تحلیلگم
]، عنصـر فعلـی در فعـل    شـد حـال  ]، فعل ربطی [علی خوششدادبی یا کهن [علی به خانه 

یـا فعـل وجهـی    ،]شد]، فعل کمکی در ساخت مجهول [غذا خورده شدمرکب [او پیدایش 
جا رفت؟] ظاهر شود.از اینشودمی[

معرفـی و سـاختار   ،هـا آناعم از متمم یـا افـزوده و نـوع   ،هاي اسمدر فصل نهم، وابسته
از اسـم  قبل و بعدخاص ها براساس یک ترتیب . این وابستهاسته گروه اسمی توصیف شد

انجامد. در ساخت گـروه  شدن جمله میکه تخطی از آن به بدساختايگونهبه،شودظاهر می
از موقعیـت پـس  شـش از اسـم و در  موقعیت پیشپنجاسم در مشخص هاي وابسته، اسمی

کـه در هریـک از   اسـت ه مشـخص شـد  ها، نوع عناصـري بنديشود. در دستهاسم ظاهر می
عزیـز مـا جنـاب آقـاي     از آن چند تا استاد فیزیکمانند [یکی؛تواند ظاهر شودها میجایگاه

اسـمی  ۀهست» استاد«ةمحمدي از بجنورد که دیروز از تهران بازگشتند] که در این عبارت واژ
نیز از دیگر موضـوعات  »جاي اسمجانشینی مصدر به«و »شدگیاسم«عبارت است. موضوع 

اسـمی و سـایر   ۀشده در این فصل است. در فصل دهم، روابـط وابسـتگی بـین هسـت    مطرح
.استه گروه اسمی در فصل نهم مشخص شدةشدها براساس ساختار معرفیستهواب

ۀهاي صفت، اعم از اجباري یا اختیاري، در سـاختاري کـه هسـت   در فصل یازدهم وابسته
» منـد ثـروت «مانند ؛. ظرفیت صفت بین صفر تا دو متغیر استاسته شدصفت است معرفی 
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دوظرفیتی است. در فصـل دوازدهـم، روابـط    » زدارندهبا«و ،ظرفیتیتک» مملو«صفرظرفیتی، 
. در فصل سیزدهم و چهـاردهم  استه صفتی مشخص شدۀهاي با هستوابستگی در ساخت

موردبررسـی قـرار   هـا آناضافه و قید و روابـط وابسـتگی  حرفۀهاي با هستساختار عبارت
ظرفیتـی اسـت و   تـک ،»متسـ با/ به«اضافه، چه ساده و چه مرکب، مانند . حرفاسته گرفت

کـار رود. قیـد نیـز    خود در جمله بهۀتواند بدون وابستدستوري است که نمیۀالزاماً تنها مقول
آن از نـوع  ۀپـذیرد و وابسـت  گونه متممی را نمیاي است که با داشتن ظرفیت صفر هیچمقوله

مثـال [او خیلـی   در» آهسـته آهسـته «قیـدي  ۀهسـت ةکـه افـزود  » خیلـی «ماننـد  ؛افزوده است
رود] است.آهسته راه میآهسته

. اسـت ه فصل پانزدهم ساختار جمالت مرکب و بندهاي پایـه و پیـرو را توصـیف کـرد    
ماننـد  یـد، قيمقوله دسـتور هایی با واژه،رودیکار مبهیروپۀکه در ساخت جملیعنصر اصل

شود.جمالت پایه می، است که سبب وابستگی جمالت پیرو به غیرهو،»چون«، »اگر«
. حروف ربطی کـه  استه پایگی در فارسی پرداختفصل شانزدهم به توصیف ساخت هم

کـه اسـت ه سـاده و مرکـب تقسـیم شـد    ۀبه دو دسـت استه کار رفتپایگی بهخت همادر س
اسـت. ویژگـی   ،»هم... هم...«مانند ،گسسته، یا»ولیکن«مانند ،پیوستهنیزحروف ربط مرکب

گیـرد. در  سـاختارها مورداسـتفاده قـرار مـی    دیگـر پایگی این است کـه در تمـام  همساخت
چـه  وپایگی، حرف ربط هسته عبارت است و عناصر دیگر، چه در سطح جملـه ساخت هم

در سطح عبارت، متمم آن حرف ربط است.
ایـن  ۀجملـ کـه فعـل نـدارد. از   اسـت ه توصیف کـرد را فصل هفدهم ساختار جمالتی 

یـا  ،»آخ!«، اصوات، ماننـد  »آي پسر«، جمالت ندایی، مانند »به!به«ها، مانند جملهبهجمالت ش
است.،»روز خوش!«جمالت اسمی، مانند 
شده درمورد روابط وابستگی، اعـم از متممـی   اجمال تمام مفاهیم معرفیفصل هجدهم به

کـه همانـا   اسـت ه توضیح دادهاي زبانی زبان فارسیاز ویژگیبه یکیو افزودگی، را باتوجه
ها در عبارات است.آزادبودن نسبی ترتیب واژه

جملـه از نویسـندگان سرشـناس    دویسـت به تحلیل ،صفحه65فصل نوزدهم کتاب، در 
ةاسـت ایـن پیکـر   گفتنـی . اسـت ه پرداختـ هاآنهاي بنیادینزبان و استخراج ساختفارسی

. اسـت ه مورداستفاده قرار گرفت،)1385(زادهطبیب،در کتاب دیگر این مؤلفترپیشکوچک 
سـاخت  24ساخت بنیـادین از مجمـوع   سیزده از تحلیل این جمالت، براساس نتایج حاصل

.استه زبان قرار گرفتنویسندگان سرشناس فارسیةشده مورداستفادنهادپیشبنیادین 
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حات مــدخل از اصــطال142اي، تعــداد صــفحه57نمــاي توصــیفی در قســمت واژه
ه آوري و توضـیح داده شـد  جمع،استه که در این کتاب مورداستفاده قرار گرفت،فارسی
شده با معادل انگلیسی آن اصـطالحات و ذکـر مثـال    . اکثر اصطالحات فارسیِ ذکراست

صـفحه  شـش در APAنامـه براسـاس اسـتاندارد    است. کتابراههمها براي اکثر مدخل
منبـع التـین   35منبـع فارسـی و   129ف ایـن کتـاب از   که بـراي تـألی  استه تنظیم شد

هـاي کلیـدي و   واژهايصـفحه هفـت ۀ. در نمایـ اسـت ه انگلیسی و آلمانی اسـتفاده شـد  
ةشـمار راههمشده در کتاب بهدادههاي ارجاعو عنوان کتاب،اصطالحات، نام نویسندگان

.استه صفحه فهرست شد

مطالعاتیۀپیشین.3
تـاکنون، بـراي ایـن کتـاب دو نقـد توسـط       1391کتـاب مـوردنظر در سـال    از زمان انتشار 

. در اولــین نقــد، اســته) نگــارش شــد1395) و مهــدوي و حســینی (1391مهنــد (راســخ
. وي ضمن بیان نقـاط  استه را معرفی کردهاي کتاب ) ابتدا محتواي فصل1391مهند (راسخ

هکـرد نهـاد پـیش ي سـه موضـوع را   و.استه قوت این کتاب به بحث درمورد کتاب پرداخت
هـا  برشمردن وجود تمرین در انتهاي هر فصل، وجود پاسخ تمـرین : الف) ضمن امتیازاست
ها در انتهاي کتـاب  پاسخکهاسته شدنهادپیش.استه ضعف بیان شدها نقطهاز تمرینپس

گفتـاري نیـز   ةپیکـر نوشـتاري از ةاستفاده از پیکربرعالوهد؛ ب) شوارائه گاه یا در یک وب
فارسـی  هـاي د؛ پ) از معادلشوزبانی ارائه ۀاستفاده شود و تحلیل نحوي وابستگی این گون

استفاده شود و فرهنگ لغت به انتهـاي  جاي بعضی اصطالحات نامتداولرایج اصطالحات به
ـ . استه د. وي درانتها دو نکته مطرح کردشوکتاب نیز افزوده  د اول مربـوط بـه رویکـر   ۀنکت

ـ      دوم مربـوط بـه عـدم    ۀمؤلف بر توصیف زبان و عدم توجه بـه تبیـین صـوري اسـت. نکت
کـه گـاهی نقـش را    صورتاینیی صرف در تحلیل است؛ بهگراصورتبندي مؤلف به پاي

.  استه یانه اضافه کردگراصورتبه تحلیل 
ـ  و فهرسـت ویژگـی  از معرفی اجمـالی کتـاب  ) پس1395مهدوي و حسینی ( ن هـاي ای

اند. آنـان ویرایشی متمرکز شدهـ کتاب، در نقد خود، به اشکاالت اعم از محتوایی و نگارشی
ه درحـین  هـ صـورت تجربـی و مواج  که بـه ،راهاي حاصل از این اشکاالتها و کاستیابهام

تجربیـات خـود را   ۀنتیجـ تـا انـد معرفی کـرده و تـالش کـرده   ،استه دست آمدتدریس به
نند.ککتاب گزارش ۀصفحةشده با ذکر شواهد و ارجاع به شماربنديصورت دستهبه



1400ینشمارة اول، فروردیکم،وسال بیست،یعلوم انسانيهامتون و برنامهيانتقادۀنامپژوهش226

تحلیل و ارزیابی اثر.4
بررسی محتوایی1.4

)، 1348شده براي توصیف دستور زبان فارسـی ازجملـه بـاطنی (   با نگاهی به مطالعات انجام
ۀمقایسـ ) و1384و الزار (،)1379الـدینی ( ةمشـکو )، 1378)، ماهوتیان (1374زاده (غالمعلی

یدر دسـتور وابسـتگ  خـودگردان  يهاگروهیۀنظربراساس یدستور زبان فارسبا کتاب هاآن
نظـري مشـخص بـه توصـیف     چهـارچوب در یک یادشدهتوان دریافت که مؤلف کتاب می
. ترتیـب فصـول   اسـت ه زمانی دستور زبان فارسی معاصر براساس شواهد زبـانی پرداختـ  هم

راهـی و تشـویش ذهـن    که خواننـده بـدون گـم   استه یافتمانصورت مناسبی سازکتاب به
دنبال کند. تفاوت دیگـري کـه کتـاب موردبحـث بـا سـایر       آن راتواند مطالب را درك ومی

هـا و  هـایی از پیچیـدگی  هاي توصیف دستور زبان فارسی دارد این است کـه بـه جنبـه   کتاب
و موردتوجـه  هـا  که در سـایر کتـاب  ستاه پرداختنکات بسیار ریزي از دستور زبان فارسی 

کـه در  یـک در مثـال  »یعنـی «مانند بررسی ویژگی فعـل اسـتثناي   ؛استه تحلیل قرار نگرفت
افعـال چهـار   سه سـاخت بنیـادین   یا استه بحث شد)1391زادهطبیب(کتاب114ۀصفح

.  استه شدکتاب معرفی150ۀکه در صفحدو، مانند مثال ظرفیت در فارسی
اسد یعنی شیر)1(
] [کـه او  بنـدم شرط می] [متمم حرف اضـافه ] [با تومتمم حرف اضافه] [سر یک میلیون فاعل[من ) 2(

].متمم بنديآیدمی
ةان فعـال در حـوز  گـر پژوهشموردانتظار ۀر نتیجدرد زبانی که گاه ل خُئپرداختن به مسا

ایـن کتـاب اسـت.    هـاي ژگـی ویۀجملـ از،اي و رایانشی تأثیرگذار اسـت شناسی پیکرهزبان
یزبــان فارســ)treebank» (یدادگــان درختــ«ۀیــتهيســطور کــه خــود بــرایــناةیســندنو
)Ghayoomi Head-Driven(یـان بنهسـته يادستور ساخت سازهچهارچوبدر) 2014 ,2012

Phrase Structure Grammar()Pollard and Sag 1994مـوارد  چنـین  دربارةاسته ) اقدام کرد
نظـر  تبـادل بود با مؤلف کتاب به بحـث و  یزبرانگچالشزبانیةهنگام تحلیل دادبهکهيدرنا

نکـات  ینذکر ا.استه کار بردجمالت فارسی بهۀمباحث را در تجزیۀو نتیجاسته پرداخت
يهـا در پـژوهش ،قرار نگرفتـه باشـد  موردتوجه ينظريهاکه ممکن است در پژوهشیزر

هـاي دسـتور زبـان فارسـی     گشاست. تفاوت دیگر این کتاب با سایر کتابهراي بسیارکاربرد
ان و نظـر صـاحب خـود و سـایر   هـاي نظرهاي استدالل نحوي براي ارزیابی استفاده از روش
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شود خود خواننده نیز به ارزیابی موجب میبنیانهاي دادهاستداللان است که اینگرپژوهش
ند. بنـابراین، ایـن   کقضاوت مسئلهآن دربارةیی بپردازد و خود نهاۀها و تحلیل نتیجاستدالل

شناسـی کـاربردي بـراي    زبـان ةان در حـوز گـر پژوهشبرآوردن نیاز برعالوهتواند کتاب می
ـ  ،استداللةشناسی مفید باشد تا ضمن آشنایی با شیودانشجویان زبان ي دهـاي کـاربر  هبـا جنب

کـه د. ناگفتـه نمانـد  نواحدهاي دانشگاهی آشنا شـو شده در انبوهی از اطالعات نظري مطرح
شناسـی رایانشـی، در   زبـان ةکـاربرد در حـوز  برعالوهدانستن توصیف ساختار زبان فارسی، 

زبانان نیز کاربرد دارد.نگاري و آموزش زبان به غیرفارسیفرهنگةحوز
هـاي فارسـی اصـطالحات بـه انگلیسـی موجـب درك      نویسی معـادل سانیکرعایت 

» adjunct«بـراي  » افـزوده «و » آویـزه «هاي معادلبراي مثال، اگرچه؛ شودتر مطالب میساده
. ناگفتـه نمانـد   استه استفاده شد» افزوده«در تمام کتاب فقط از معادل ،استه معرفی شد

ۀنامـ معادل انگلیسی برخی اصطالحات فارسی در قسمت واژهکهی بهتر بوددستیکبراي 
براي اعـداد  » cardinal number«شد، براي مثال نگارش معادل انگلیسی ز ذکر میتوصیفی نی

کاررفته در مـتن  هاي فارسی بهاز معادلبراي اعداد ترتیبی. برخی» ordinal number«اصلی و
48ۀدر صـفح » آرایـش لغـت مقیـد یـا غیـرآزاد     «مرسوم نیسـت. بـراي مثـال،    چندانکتاب 

ترتیـب  «کـه  درحـالی ،اسـت ه یابی شدمعادل» fixed word order«راي بکه ) 1391زادهطبیب(
free(»ترتیـب آزاد کلمـات  «در مقایسـه بـا   » ثابت کلمـات  word order( تـر اسـت.   متـداول

ۀدر صـفح » صـورت دسـتوري  «جايبه» دستوريۀمقول«، شاید بهتر باشد اصطالح چنینهم
ه ح انگلیسـی بـراي معـادل فارسـی مشـاهده شـد      کار رود. در متن کتاب، تکرار اصطالبه29

بـراي صـورت جمـع و مفـرد ایـن      28و 18کـه در صـفحات   » واحد واژگانی«مانند ؛است
. گاهی اصطالح انگلیسی بـا تـأخیر بـراي معـادل     استه پانویس شد» lexical unit«اصطالح 

ه ده شـد اسـتفا 26و 10کـه در صـفحات   » دسـتور وابسـتگی  «مانند ؛استه فارسی ذکر شد
. اسـت ه پـانویس شـد  26ۀدر صـفح » dependency grammar«ولی اصطالح انگلیسی ،است

اسـتفاده از  » بـدل «جـاي اسـتفاده از اصـطالحات در دسـتور سـنتی ماننـد       شاید بهتر باشد به
)reduced relative clause(»شـده بنـد موصـولی کوتـاه   «ی کـه  سشنااصطالحات امروزي زبان

ـ  است ترجیح داده شـو  بـراي  59ۀدر صـفح » صـفت ـ اسـم «دسـتوري  ۀد. اسـتفاده از مقول
هاي [کشورهاي عربی] و [زبان عربی] چنـدان دقیـق نیسـت.    در مثال» عربی«هایی مانند واژه
ـ   » صـفت «باشـد و  » اسـم «زمـان  که یک واژه در بافت هماین دسـتوري  ۀدقیـق نیسـت. مقول
دستوري دقیـق  ۀد و مقولکرتوان رفع ابهام تشخیص است و میها در بافت قابلگونه واژهاین

اسـت و در  » صـفت ] «عربیدر مثال [کشورهاي » عربی«ةد. بنابراین، واژکرواژه را مشخص 
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،اسـت ه زبانی ارائه شدةگاهی توضیحات مفصل درمورد یک پدید». اسم] «عربیمثال [زبان 
ۀدر صـفح » ازبعضی«و » زابخشی«مانند سورهایی چون ؛استه کار نرفتولی اصطالح آن به

درمـورد بعضـی   معـروف اسـت.  )partitive construction(»ساختار جزئی«که به عناصر 217
؛شده به بـازنگري نیـاز دارد  تعاریف ارائه،استه اصطالحاتی که در انتهاي کتاب تعریف شد

.استه معرفی شد»فعل بسیط«که یک 445ۀدر صفح»فعل پیشوندي«مانند تعریف 
ان، نظـر صـاحب ةپراکنـد یاتنظرطیف وسیعی از کوشیده تا مؤلفدر تدوین این کتاب

و تجمیـع انبـوه   کار گیردبهدرمورد ساخت زبان فارسی راو نویسندگان معتبر،انگرپژوهش
نظري دسـتور وابسـتگی   چهارچوب، گاه موافق گاه مخالف دیدگاه مؤلف، را براساس هانظر

تسـلط  گـر بیـان اسـتنتاجی  ةکار بندد. این نـوع شـیو  فارسی بهبراي توصیف ساختاري زبان 
براي رسـیدن بـه هـدف مـوردنظر اسـت کـه       هانظرمؤلف بر موضوع موردبحث و هدایت 

درونی برخوردار باشد. براي این منظور، مؤلـف  یمطالب کتاب از انسجاماسته موجب شد
ـ    اي در نگارش، بـدون هرگونـه سـوگیري،    با رعایت قواعد حرفه ۀدر محـل مناسـب بـا ارائ

.  استه شده ارجاع دادسایر نویسندگان به منابع استفادههاينظر
دستورالعمل براي چگونگی خواندن مطالب کتـاب  ۀکاررفته در این کتاب ارائخالقیت به

چنـین هـم و . اسـت ه فصل اول کتـاب آمـد  ۀه است که در مقدمرفتپیشبراي افراد مبتدي و 
جملـه از  دویسـت کوچـک حـاوي   یزبانةیکرپیکشده در مباحث مطرحزدن اعتبار محک

هـاي انتزاعـی   شـود بـه مثـال   زبان است. این ویژگی موجب مینویسندگان سرشناس فارسی
سـازي دانـش   کاربرديبرعالوههاي مربوطه بسنده نشود و هنگام توضیح مطالب در بخشبه

.شودشده کمکمطرحبه فهم مطالب نظري 
توصیف دسـتور زبـان فارسـی دارد،    ةکنار تمام نقاط قوتی که این کتاب براي فهم ساددر

و آن دهـد الشـعاع قـرار مـی   که سادگی مفاهیم را تحـت استه ضعف مشاهده شدیک نقطه
گذاري اسـت تـا خواننـده بتوانـد بـین      مطالب با استفاده از شمارهصورينکردنبنديتقسیم

ه قلم اسـتفاده شـد  ةتغییر اندازةاز شیودر کتابد. اگرچهبخش و زیربخش تفکیک قائل شو
ۀواسـط گویا نیست. اگر بین بخش قبلـی و بخـش بعـدي بـه    در متن کتاب ، این تمایز است

انجامد.زیادي ایجاد شود، این اشکال به تشویش ذهن خواننده میۀوجود زیربخش فاصل

بیان مفاهیمةبررسی شیو2.4
بیـان مفـاهیم   ةضوع مختلف درمـورد مطالـب ایـن کتـاب و شـیو     موپنجاکنون به بررسی 

.شودپرداخته می
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»دستور وابستگی«یا »وابستگیۀنظری«شناسی درمورد اصالح1.2.4
» نظریۀ وابستگی«) از اصالح 10،26، 1391:4زاده طبیب(فصل اول و دوم کتابۀدر مقدم

و اسـت ه استفاده شـد » dependency grammar«با معادل انگلیسی » وابستگینظریۀ دستور «یا 
ـ  بـه » دستور وابسـتگی «اصطالح 28ۀدر صفح نظریـۀ  «. اسـتفاده از عبـارت   اسـت ه کـار رفت
گـرا صـورت دسـتورهاي  ازیکـی » دستور وابسـتگی «چراکه ؛چندان دقیق نیست» وابستگی

:Mel’čuk 1988(. ملچـوك )linguistic theory(»زبـانی ۀنظریـ «شود و نه یک شناخته می 12(
,Hays 1960(توسط هایز » نظریۀ وابستگی«کند که اصطالح میبیان ،اسـت ه ابداع شد)1964

بـا کـاربرد کنـونی    )Robinson 1970(توسط رابینسون» دستور وابستگی«ولی بعدها اصطالح 
کار برده شد.آن به

):1395شــود (قیــومی کلــی تقســیم مــیۀبــه دو دســتگــراصــورتاساســاً دســتورهاي 
بر وابسـتگی  ب) دستورهاي مبتنی؛ )Typological/سازه (جاشناختیبرمبتنیالف) دستورهاي 

ي گـرا صـورت ). تمـامی دسـتورهاي   Tecto-Grammatical/(ساختار دستوري براساس معنـا 
دسـتور سـاخت   )،Ajdukiewicz 1935؛ Categorical Grammar(اياي مانند دستور مقولهسازه

ــازه ــت آزاد )Phrase Structure Grammar(ايس ــتور باف ــا دس ؛Context Free Grammar(ی
Chomsky 1957( نمـاي واژگـانی  ، دستور نقـش)Lexical Functional Grammar؛Kaplan and

Bresnan 1982(   دسـتور درخـت الحـاقی ،)Tree Adjoining Grammar؛Joshi 1985(  دسـتور ،
.Gazdar et al؛Generalized Phrase Structure Grammarیافتـه ( یماي تعمساخت سازه 1985( ،

دسـتور زایشـی   ۀجـزء مجموعـ  )Pollard and Sag 1994(بنیـان اي هستهدستور ساخت سازه
هاي دسـتور  از نسخهشود یکیگشتاري شناخته میـ چه با اصطالح دستور زایشیاست. آن

گیرد. در دستور وابستگی نیز میدستور زایشی نیز قرارۀاي است که در مجموعساخت سازه
. )Mel’čuk 1988(وابستگی بـین عناصـر وجـود دارد   ةرویکردهاي متنوعی براي نمایش شیو

در نمـایش وابسـتگی   )non-projective(یـا غیرافکنشـی  )projective(داشتن ساختار افکنشی
؛Link Grammar(شـود. دسـتور پیونـدي   تحلیل زبانی منجـر مـی  ةبین عناصر به دو نوع شیو

Sleator and Temperley 1993( دسـتور  چهـارچوب دیگـري از تحلیـل جملـه در    ةنیز شـیو
. تمـامی ایـن   اسـت ه بینـی شـد  قبـل پـیش  ازبین عناصر ۀنوع رابطدر آن وابستگی است که 

پردازد.  به توصیف ساختار زبان میگراصورتنحو چهارچوبدستورها در 
موردپـذیرش  » نظریـه «توان دریافت که استفاده از اصطالح شده میارائههاينظربراساس 

سـازي  صـوري «اي بـراي  شـیوه مثابـۀ به» دستور وابستگی«قرار نگرفته و استفاده از اصطالح 
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دسـتور  «. بنابراین، بهتر است در ایـن کتـاب نیـز از اصـطالح     استه ترجیح داده شد» نحوي
استفاده شود.» وابستگی

اي و وابستگیازهدستور سۀمقایس2.2.4
هنگام توضیح و بیان محتواي مربـوط بـه دسـتور وابسـتگی، بـه      به،در چندین صفحه کتاب

نوعی براي توضیح آن موضوع از و بهاسته دستور زایشی اشاره شدمراتبی و ساختار سلسله
شـود که ممکن است به خلـط مبحـث منجـر    استه فته شدکمک گرايسازهدستور ساخت

بـه  ابتـدا بهتر اسـت مؤلـف کتـاب   . )217، 146، 79، 78، 17: 1391زاده ه، طبیب(براي نمون
هـاي هریـک از   ویژگـی واي و وابستگی بپردازد ساخت سازهةشددو دستور شناختهۀمقایس

:Mel’čuk 1988(ملچوك.ندکبراي خواننده مشخص راسازيهاي صورياین روش 13-17(
هـایی از دسـتور وابسـتگی در    بـه ویژگـی  ) Mazziotta and Kahane 2017(و مازیوتا و کاهان 

شود.  اند که درادامه توضیح داده میاي اشاره کردهمقایسه با دستور سازه

سازوارگی و روابط1.2.2.4
شـود کـه   نام برده مـی )constituency(اياز سازه و نظام سازه،ايساخت سازهدستور در 

داشـتن بـه   داشتن به یک مجموعه است، ماننـد تعلـق  تعلقمنطق اصلی این رویکرد براساس 
اي، معمـوالً جملـه   داشتن به یک مقوله. در رویکرد تحلیلی ساخت سـازه یک عبارت یا تعلق

؛شـود تقسـیم مـی  تـر کوچکيهاها به سازهسازهازیکو هرشدهیماصلی تقسةبه دو ساز
دیگـر یـک ها با واژهوابستگینگی وابستگی براساس چگودستورکه رویکرد تحلیلی درحالی

هــاییواژهوابســتگی)relation(روابــطاســت کــه در ایــن رویکــردبراســاس ظرفیــت واژه
سازد.جمله را میدیگریکی با نشینهمکه در محور شودمشخص می

بنديمقوله2.2.2.4
ت هـاي اصـلی بازنمـایی نحـوي در سـاخ     بخـش ازیکـی  ) categorization(بنـدي  مقوله

رود. ایـن  کـار مـی  اي بـه هـاي درخـت سـازه   برچسـب بـراي گـره   منزلۀبهاي است که سازه
کـه  درحـالی ،راستاسـت اي هـم هاي سازههسته در درختةدستوري واژۀها با مقولبرچسب

. در وابسـتگی موجـود نیسـت   تحلیـل دسـتوري واژه در درخـت  ۀاطالعات مربوط به مقول
اطالعـات  دوودرخـت تحلیـل مشـخص شـده    ۀریشـ مثابۀبههستهةواژدستور وابستگی،

بـین هسـته و عنصـر    وابسـتگی ۀرابطـ ایـن نـوع وابستگی عنصر وابسته به هسته ودرمورد
.استه شدگزینوابسته جاي
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گره پایانی و غیرپایانی3.2.2.4
ــازه ــانیاي متشـــکل از گـــرهدرخـــت سـ ــانیغیرو )terminal node(هـــاي پایـ پایـ

)non-terminal node(هـاي  اي از نـوع گـره  ها در درخت سازهاز میان این دو، اکثر گره.است
اي هاي پایانی نیز به درخـت سـازه  گره،اي تحلیل شودغیرپایانی است و اگر عبارت یا جمله

، N ،PostP ،V ،NP ،VPهـاي الـف)، گـره  - 1اي شـکل ( . در درخت سازهاضافه خواهد شد
PUNC ، وSهـاي  گـره «.» و ،»خـورد «، »را«، »سـیب «، »علـی «هاي و گرههاي غیرپایانی گره

. شـود ارائه مـی ب)- 1همانند شکل (ساختار انتزاعی از تحلیل عبارت یا جملهپایانی است. 
درخـت وابسـتگی فقـط از    ،) مشـخص اسـت  2شـکل ( درخت وابسـتگی که در گونههمان
دیگر، در گـره  عبارتی. بهاسته ل شدیتشکهاي یک جمله استکه همان واژههاي پایانیگره

شـود و  اسـتفاده مـی  »واژهصـورت «از فقـط شده توسط دستور وابسـتگی پایانی تحلیل ارائه
.شودیافت نمی»عبارت«

(ب)(الف)
ايهاي پایانی و غیرپایانی در تحلیل سازهکاربرد گره.1ل شک

هاي پایانی در تحلیل وابستگیکاربرد گره.2ل شک
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هاگرهترتیب4.2.2.4
شود. گـاهی  با هم ترکیبها واژهصورتةها باید براساس زنجیراي، گرهدر درخت سازه

کـه در درخـت   درحـالی ،ممکن است دچار تغییـر شـود  بندي در ترکیب عناصراولویتاین
در ایـن دسـتور   بنـدي اولویتوجود ندارد. اگر بندي در ترکیب عناصراین اولویتوابستگی 
بنـدي اولویـت بلکـه ممکـن اسـت از    ،به ماهیت این دستور مربـوط نیسـت  ،دشومطرح می

عنـوان یـک اصـل، در    لی مانند روابط نحوي استفاده شـود. بـه  ئابزاري براي بیان مسامنزلۀبه
بـراي  بنـدي در ترکیـب عناصـر زبـانی    اولویـت هایی که با معنی سروکار دارد، موضوع مدل

جاکه اساس دستور وابسـتگی بـر ظرفیـت    ز نیست. ازآنانتقال اطالعات معنایی و نحوي مجا
، ایـن دسـتور   اسـت ه شود بنیان نهـاده شـد  ویژگی معنایی تلقی میبازنمایی نوعی واژه که به

در این دستور وجود نـدارد. بندي در ترکیب عناصراولویتمعنامحور است و طبق این اصل 
بین عنصر هسته و وابسته نیز منتفـی  بندي در ایجاد روابط وابستگی بر همین اساس، اولویت

سـزایی  اي از اهمیـت بـه  هـا در درخـت سـازه   بندي در ترکیب گرهکه اولویتدرحالی،است
ها به تحلیـل متفـاوت و   بندي ترکیب گرهبرخوردار است که اعمال هرگونه تغییر در اولویت

شود.تغییر در معنا منجر می
هاي دستوريگذاري نقشبرچسب5.2.2.4

که بین دو عنصـر وجـود دارد مشـخص    اينحويۀنوع رابطمعموالًايدرخت سازهدر 
بـین دو عنصـر مشـخص اسـت.     نحويۀکه در درخت وابستگی نوع رابطدرحالی،دوشمین

هایی اسـت کـه   ویژگی مهم مدلۀجملها در درخت وابستگی ازگذاري معنادار یالبرچسب
با معنی سروکار دارد.

رپیوندمحو6.2.2.4
کـه در تحلیـل درختـی سـاخت     اسـت ارتباطدردیگریکی با نشینهمها در محور واژه

اي هـاي سـازه  درخـت درخـت یـا  اي،شود. در تحلیل سازهنحوي بین عناصر پیوند داده می
هـا جاسـازي شـود و    اي وجود دارد که باید عناصر جملـه در آن درخـت  شدهتعریفازقبل

کـه در تحلیـل   درحالی،پیوند زده شوددیگریکه عناصر به شدتعریفبراساس روابط ازپیش
 کند.ها را مشخص میکه پیوند یالستهاواژهی بین صورتنشینهموابستگی، این روابط

دوشاخگی7.2.2.4
اي بـود کـه بعـدها در    م دوشـاخه 1950ۀاولیه در دهايِدرخت سازههاي بالفصلِسازه

ۀدر درخـت وابسـتگی، همیشـه رابطـ    کهدرحالی،ییر کردم بین یک تا سه گره تغ1960ۀده
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وابسـتگی، عنصـر   ۀ) شامل نوع رابطـ triple(تاییصورت یک سهو بهبین دو واژه وجود دارد
ـ . برشودو عنصر وابسته بیان میه،هست اي درخـت سـازه  ازاسـاس، درخـت وابسـتگی    نای

تر است.متقارن

هسته8.2.2.4
کـه  درحالی،مغفول مانده است» هسته«مفهوم ،)Chomsky 1957چامسکی (ۀدر مدل اولی

از وابسـتگی بـین عناصـر    ۀمفهوم هسته در رابط)Tesnière 1959(یرتنیةشدمعرفیدر مدل 
،)governorسمت حـاکم ( رو، ساخت درخت وابستگی از. ازایناسته مطرح بودهمان ابتدا 

مرکـز صـورت درون بـه )subordinate(تهسـمت عنصـر وابسـ   به،شودکه هسته نیز نامیده می
)endocentric(.است

واژهـ بهـ نگاشت گره9.2.2.4
خـوانش بـین   ،بنابراین.شودها استفاده میها و واژهاي از گره براي سازهدر درخت سازه

تـر بـیش هـاي جملـه   ها از تعـداد واژه چراکه معموالً تعداد گره،یک نیستبهگره و واژه یک
هـاي موجـود در درخـت وابسـتگی و     که در درخت وابستگی بین تعداد گـره درحالی؛است
اسـت. سـان یکها ها با تعداد واژهوجود دارد و تعداد گرهیکبهیکجمله نگاشت هاي واژه

)، trace(بودن دستور وابستگی مرتبط است. بنـابراین مفـاهیمی ماننـد رد   این ویژگی با خطی
اي بسـیار بااهمیـت   کـه در دسـتور سـازه   ،)empty categoryتهی (ۀولیا مق،)ellipses(حذف
گیرد.قرار نمیموردتوجه در دستور وابستگی ،است

نظري دستور وابستگیچهارچوبیافتگی توسعه3.2.4
ان گـر پـژوهش یک روش توصیف ساختاري نامتداول بین منزلۀجاکه دستور وابستگی بهازآن

بهتــر اســت مؤلــف کتــاب پیشــینه و ،ر ایــران مطــرح اســتشناســی دو دانشــجویان زبــان
صـورت  جـا بـه  دستور وابستگی براي خواننده ارائه کند که در اینگیريشکلاي از تاریخچه

ـ ةتـوان گفـت کـه ایـد    ت مـی ئـ جرشود. بـه کوتاه و فشرده به این موضوع پرداخته می ۀاولی
طـور ناگهـانی توسـط    بتـدا بـه  اي و دسـتور وابسـتگی از ا  سـازه شدن دستور سـاخت معرفی

اسـت ه ) در اروپا اتفاق نیفتادTesnière 1959یر () در آمریکا و تنیChomsky 1957چامسکی (
. )Sangati 2012: 5(انـد  دهی مدل دستوري خود بهره بردهاز آراي دیگران براي شکلهاآنو

، )Wundt 1904(شده توسـط چامسـکی ریشـه در آراي افـرادي ماننـد وونـت      دستور معرفی
دارد و مفـاهیم و  )Haris 1951(و هـریس ،)Wells 1947(، ولـز )Bloomfield 1933(بلومفیلد 



1400ینشمارة اول، فروردیکم،وسال بیست،یعلوم انسانيهامتون و برنامهيانتقادۀنامپژوهش234

یـر بسـیار   شده توسط تنیدهی مدل معرفینیز در شکل)de Saussure 1916(هاي سوسورروش
دستور وابستگی مربوط بـه دسـتور پـانینی در سانسـکریت     ۀاست ریشگفتنی. استه مؤثر بود

Kruijff(است نیـز جـزء   )Kern 1883(و کـرن )Clark 1847(و افرادي ماننـد کـالرك  )2002
از روابط وابسـتگی بـراي بازنمـایی نحـوي جمـالت اسـتفاده       بارنخستیناند کهبودهيافراد
اي از روش تحلیل وابستگی بین عناصر جمله که توسـط کـالرك   ، نمونه3اند. در شکل کرده

:استه نمایش داده شداسته شدمعرفی ) 3(براي مثال 
)3(

Our national resources are developed by an earnest culture of the arts of peace.

)Clark 1847(کالرك شده توسط معرفی)3(تحلیل وابستگی مثال .3شکل 

,Tesnière 1953(یربود، تنیمعرفی شدهترپیشاگرچه مفهوم وابستگی عناصر  ایـن  )1959
یـر بـا اسـتفاده از دسـتور وابسـتگی در      زبانی مطرح کـرد. تنـی  ۀنظریمفاهیم را درقالب یک 

ساختار وابستگی بنیادین مربوط به چندین زبـان را معرفـی کـرد.    366شناختی مطالعات رده
، هـایز )Lecerf 1960(افـرادي ماننـد لسـرف   رایـر شده توسط تنـی معرفیچهارچوببعدها 

)Hays 1960(، و ملچوك)Mel’čuk 1988( ي به آن اضـافه  تربیشهاي و ویژگیدادندتوسعه
,Tesnière 1953(یـر نظري تنیچهارچوب،. بنابراینکردند 1959, ) مـدل کـاملی بـراي    1980

نظـري اولیـه از   چهـارچوب جاي مقیدمانـدن بـه   زبان نبوده و بهتر است بهساختار توصیف 
چـه در کتـاب   ماننـد آن ،ف سـاختار یـک زبـان جدیـد    شده براي توصیدادههاي توسعهمدل

.شوداستفاده ،استه موردنظر بحث شد

ترسیم وابستگی4.2.4
اي کـه امـروزه بـین    ترسیم روابط وابستگی جمالت در کتاب حاضر از چند جنبـه بـا شـیوه   

ـ     صـورت بهوابستگی ةان در حوزگرپژوهش اسـت ه یـک قـرارداد موردپـذیرش قـرار گرفت
شود.اشاره میهاآنت که در زیر بهمتفاوت اس
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وابستگی بین هسته و وابستهۀنمایش رابط1.4.2.4
» هسـته «ویژگـی  ،اي و وابستگی پرداخته شـد درخت سازهۀ که به مقایس2.2.4در بخش

وابسـتگی از ۀدر دستور وابستگی به این شکل مطرح شـد کـه در درخـت وابسـتگی رابطـ     
براي نمـایش روابـط   یاصلبهابسته است. این ویژگیسمت عنصر وسمت حاکم (هسته) به

در شـکل درخت وابسـتگی راههم) به4شود. مثال (وابستگی در دستور وابستگی شناخته می
. در نمـایش  اسـت ه آورده شـد )1391زاده (طبیبکتاب موردبحث15ۀصفحالف) در- 4(

ۀو رابطـ اسـت ه قـض شـد  وابسـتگی ن ۀوابستگی این جمله، قرارداد موردپذیرش براي رابط
در که نمـودار وابسـتگی   درحالی،استه سمت هسته ترسیم شدسمت وابسته بهوابستگی از

شود:) ترجیح داده می4ب) براساس قرارداد موردپذیرش براي مثال (- 4(شکل 
) علی دیروز کتاب را بامیل به من تحویل داد.4(

(الف)

)ب(
داد در دستور وابستگیاتگی در کتاب و قرنمایش روابط وابسۀمقایس.4شکل 

کتـاب  329ۀپایـه کـه در صـفح   هاي همنمایش روابط وابستگی گروهةناگفته نماند شیو
وابسـتگی از ۀسـو اسـت و رابطـ   قرارداد موردپذیرش هـم ةبا شیواسته ترسیم شدیادشده

ة) که این نحـو 5مانند مثال (،استه سمت وابسته ترسیم شدساز بهپایهسمت حرف ربط هم
هـاي  وابستگی عناصر در سایر گروهۀنمایش رابطةنمایش روابط وابستگی در تناقض با نحو

است.  یادشدهشده در کتاب نحوي توصیف
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) علی و حسین5(

وابستگی بین هسته و وابستهۀگذاري رابطبرچسب2.4.2.4
ارد این اسـت کـه   ب) وجود د- 4الف) و (- 4تفاوت دیگري که بین درخت وابستگی (

م ویژه براي بیـان نـوع روابـط وابسـتگی از برچسـب بـراي       ئجاي معرفی و استفاده از عالبه
هبـه هسـت  توانـد باتوجـه  . برچسـب روابـط مـی   استاستفاده شدهوابستگی ۀتعیین نوع رابط

ریـز  شـود. وجـود اطالعـات دانـه    )fine-grained(ریزاصطالح دانهتر مشخص شود و بهدقیق
شناسی رایانشـی نیـز   زبانةاز نظر کاربرد عملی در حوز،چنینهمشود. کاهش ابهام میسبب 

انجامد (قیـومی  خودکار می)parser(گریک تجزیهیی آکارریز به افزایش وجود اطالعات دانه
Ghayoomi and Moradiannasab؛ 1395 2012.(

گره غیرپایانی در دستور وابستگیفقدان3.4.2.4
بـه ویژگـی   ،اي و وابسـتگی پرداختـه شـد   درخت سازهۀکه به مقایس2.2.4در بخش

چـه در درخـت وابسـتگی    گره غیرپایانی در دستور وابستگی اشاره شد. بنابراین، آنفقدان
،چنـین هـم عنوان گره پایـانی اسـت.   ها بهواژهوابستگی بین صورتۀشود رابطمشاهده می

وابستگی وجود ندارد و روابط وابستگی فقـط  وابستگی یک عبارت به یک واژه در دستور
نقض یادشدهترسیم وابستگی در کتاب ةواژه است. این دو ویژگی در نحوبین دو صورت

کتـاب  18ۀالـف) در صـفح  - 6(در شکلدرخت وابستگیراههم) به6. مثال (استه شد
اسـمی  ۀسـت هۀ. در این تحلیل وابستگی، عبارت [پسـر مرجـان] وابسـت   استه آمدیادشده

[علی] است.  
) علی پسر مرجان6(

(ب)(الف)
»علی، پسر مرجان«تحلیل وابستگی عبارت .6شکل 
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صورت ضمنی وجود اي از تحلیل وابستگی در این کتاب است که بهاین مثال، نمونه
اي و کـه ویژگـی دسـتور سـاخت سـازه     را،ب)-6شـکل در» A«گره غیرپایانی (گره 

رساند. اسـتفاده از  به ذهن خواننده می،مراتبی در این دستور استسلسلهساختار گربیان
اي وابستگی، و براساس شـبکه نظریۀ دستور توان با استفاده از چگونه می«عباراتی چون 

در » ] نمایش داد...تک واحدهاي واژگانی را [، نقش دستوري تکمراتبیروابط ساسلهاز 
خـاص بـه   ةافـزود «و 40و 39در صـفحات  ،»یکل گروه اسـم وابسته به «، 17ۀصفح

و ماننـد آن در کتـاب   136ۀدر صـفح ،»شـود وابسته مـی هاي آنمجموع هسته و متمم
ند. ناگفتـه نمانـد  کاي را به ذهن خواننده منتقل مینوع نگاه دستور ساخت سازهیادشده

در تحلیـل روابـط   ،شوداي استفاده میکه معموالً براي دستور سازه،استفاده از قالبکه
اسـت.  تشویش ذهنـی ینبر ایدمزعینوموضوع بهینکه ااسته وابستگی استفاده شد

صورتبه2.2.4در بخششدهیمعرفیوابستگهايیژگی) را براساس و6مثال (توانیم
د.کریلتحل7شکل 
) علی، پسر مرجان7(

»علی، پسر مرجان«تحلیل صحیح وابستگی عبارت .7شکل 

دستور وابستگی افکنشی و غیرافکنشی5.2.4
بر دستور وابستگی افکنشی، نـوع دیگـر   دستور وابستگی، عالوهةشددادهدر مدل توسعه

). توصـیف  ;Lecerf 1960Kahane et al. 1998(استه غیرافکنشی این دستور معرفی شد
ۀ) در صـفح 9) و (8(هايافکنشی است، مانند مثالحاضرشده در کتاب ساختاري ارائه

کـه مـتمم   استه . در این بخش از کتاب توضیح داده شد)1391زاده (طبیبکتاب286
تحلیـل  .صفتی قـرار گیـرد  ۀاز هستتواند قبل و بعدصفتی میۀاي یک هستاضافهحرف

در زیـر آورده  4.2.4شـده در بخـش  وابستگی ایـن دو مثـال براسـاس قـرارداد مطـرح     
:استهشد

آگاه است.چیز) او از همه8(
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چیز است.) او آگاه از همه9(

اي اضـافه صفتی و قرارگرفتن متمم حـرف ۀهاي هستتوصیف ساختاري متممدر قسمت
تـوان تحلیـل   مـی اسـت ه ) ذکـر شـد  12) تا (10هاي (صفتی که در مثالۀاز هستقبل و بعد

)، ارائـه  10انند مثـال ( ، ماستهاي اصلی خود که عناصر در جایگاهزمانی،روابط وابستگی را
در ) در قسمت بررسی روابط وابسـتگی عناصـر  12) و (11هاي (مثالهايولی ساخت.کرد

توان دریافت که در ایـن  می)12) و (11هاي (. با نگاهی به مثالاسته تحلیل نشداین کتاب
.ی اسـت وجـود دارد  گهـا در روابـط وابسـت   ها ساختار غیرافکنشی که همان قطـع یـال  مثال
یـر  شده توسـط تنـی  مطرحۀنظري اولیچهارچوبتواند براساس ) نمی12) و (11هاي (مثال

)Tesnière 1953, ناچار باید با پـذیرش  به. بنابراین، ) در این کتاب تحلیل و بررسی شود1959
دسـتور وابسـتگی امکـان تحلیـل     ۀنظـري اولیـ  چهـارچوب شده بـر روي  هاي انجامتوسعه

د.  یوع ساختاري فراهم آجمالت زبان با تن
هاي شما است.با حرفمغایر هاي او ) حرف10(

هاي او مغایر است.هاي شما حرف) با حرف11(
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هاي شما.هاي او مغایر است با حرف) حرف12(

هانهادپیش.5
ـ  . مطالـب  اسـت ه این کتاب از منظر دستور وابستگی به توصیف ساخت زبان فارسی پرداخت

که درك آن را براي طیف افراد مختلـف آسـان   ايگونهبهاسته وا و روان ارائه شدصورت شیبه
بیفزاید.شود که ممکن است به غناي محتوایی این کتاباتی ارائه مینهادپیش،د. درادامهکنمی

اولیـه محـدود   ةواژۀها مؤلف خود را به یک مجموعـ مثالۀشود براي ارائمینهادپیش
ا را فهرست و اطالعات واژگانی مربوط بـه هـر واژه را در ایـن فهرسـت     هکند و این واژه
صورت صریح و نه ضمنی درمعرض دیـد  ند تا دانش اطالعات واژگانی بهکواژگانی درج 

هـاي  هـاي محـدود سـاخت   خواننده قرار گیرد. سپس تالش شود بـا اسـتفاده از ایـن واژه   
»آزمـون ةدادهمجموعـ «این شـیوه بـه   آمده با دستبهةدادهبنیادین توصیف شود. مجموع

)test suite؛Lehman et al. 1996(هـا براسـاس سـاختار    دهی مثـال معروف است. ویژگی سامان
هنگام توصیف سـاخت زبـانی اوالً از ذکـر واحـدهاي     این است که به» آزمونةمجموعه داد«

شود؛ و ثانیاً پرهیز میهاي مشابه داشته باشد ها که ممکن است ویژگیواژگانی متنوع در مثال
جدیـدي  ةهم به توصیف یک ساخت جدید و هم بـه واژ ،ذهن خوانندهیرکردندرگيجابه

ذهن وي فقط به توصـیف  شودیسبب م،هاي واژگانی مخصوص به خود را داردکه ویژگی
شناسـی  زبانةتواند کتاب حاضر را در حوز. رعایت این نکته میشودساخت جدید معطوف 

ند.کتر زبانان کاربرديو آموزش زبان فارسی به غیرفارسیرایانشی 
هـا  شـناختی مثـال  جاي استفاده از قالب و یال در نمایش تحلیل زبانبهشودمینهادپیش

جاکه در دستور وابستگی از یـال بـراي نمـایش    نمایش استفاده شود و ازآنةفقط از یک شیو
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شـود فقـط از ایـن شـیوه     جمله استفاده مـی هسته و وابسته دروابستگی بین دو عنصر ۀرابط
براي نمایش روابط وابستگی در سراسر کتاب استفاده شود و از تنوع پرهیز شود.

شـود موضـوع ابهـام سـاختاري و ترسـیم درخـت تحلیـل آن بـه مباحـث          مینهادپیش
ه ارائه شـد )13(کتاب، مثال 231ۀ. براي نمونه، در صفحشودشده در این کتاب اضافه مطرح

تـا  اسـت ه ، ولی تحلیل وابستگی آن ترسیم نشداسته و به توصیف ساختاري آن اشاره شد
.شوددرك ) قابل8صورت بصري مانند درخت تحلیل شکل (شده بهتوضیحات ارائه

) در باغ بزرگ ما13(

(ب)(الف)

»در باغ بزرگ ما«: تحلیل وابستگی عبارت مبهم 8شکل 

بسـت اسـت. اگرچـه در    براي تحلیل نحـوي واژه تربیشوضیحات تۀدیگر ارائنهادپیش
هـاي  بسـت ، درمـورد واژه اسـت ه عنوان هسته جمله تلقـی شـد  هاي فعلی بهبستکتاب واژه

,2012. قیـومی ( اسـت ه داده نشـد یتوضـیح ب)- 14(یـا  الف)- 14(هاي مفعولی در مثال

حلیــل ایــن مــوارد از روش ) در تGhayoomi and Kuhn 2014() و قیــومی و کــوهن2014
) 9بست از میزبان و نمایش روابط وابسـتگی ماننـد درخـت تحلیـل شـکل (     جداسازي واژه

.ندااستفاده کرده
(الف) کتابش)14(

(ب) کتاب جدیدش

ب)((الف)
»کتاب جدیدش«و » کتابش«هاي : تحلیل وابستگی عبارت9شکل 
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وتصرف در سـاختار آن اسـت.   دون دخلدیگر مربوط به تحلیل جمالت زبان بنهادپیش
لفظـی یـا معنـایی    ۀقرینبهدلیل امکان حذفبهاسته عنوان شدیادشدهکتاب 151ۀدر صفح

هاي محذوف به جمله اضـافه شـده و   قسمت،هاي بنیادینبررسی ساختمنظوربهدر جمله، 
تـر کوتـاه جمالت بلنـد بـه جمـالت   ،چنینهم. استه سپس کار تحلیل وابستگی انجام شد

شـود  سازي پیچیدگی ساختار یک جمله مـی . این نوع تغییرات سبب سادهاسته شکسته شد
گـر خودکـار و کـاربرد عملـی در موقعیـت      تحلیل در یک تجزیـه ةکه ممکن است این شیو

کـه کـاربردي شـود    صورتیباید ویژگی مقوالت تهی به،گرایانه نباشد. لذاواقعی چندان واقع
.  توضیح داده شود

ۀواسـط پایگی متقارن است. گاهی ممکن است بـه دیگر درمورد ساخت همنهادپیش
ساز متقـارن پرهیـز شـود و از ویرگـول اسـتفاده      پایهلفظی از تکرار حرف ربط همۀقرین

و قیـومی و  ) Maier and Kübler 2013(). بنابر نظـر مـایر و کـوبلر    15شود، مانند مثال (
در این عبارات باید همانند حـرف ربـط   ویرگول)، نقش Ghayoomi and Kuhn 2014(کوهن

).10وابستگی نیز مشخص شود، مانند شکل (ۀتحلیل شود و بایستی رابط
و من به شهربازي رفتیم.،) حسن، علی، مازیا15(

15: تحلیل وابستگی مثال 10شکل 

ت شـده در دسـتور وابسـتگی و جمـال    هـاي کـاربردي انجـام   شود پژوهشمینهادپیش
دادگـان  کـه درقالـب   گـرا صـورت نظري این نـوع دسـتور   چهارچوبشده در گذارينشانه

هـا بـراي   در بخشی از این کتاب آورده شـود و از شـواهد ایـن داده   استه ارائه شددرختی
نویسـندگان  از جملـه دویست شده براي هاي ارائهبر تحلیلافزایش غناي علمی کتاب عالوه

وابستگی بـراي زبـان   دادگان درختیحاضر، سه ه برده شود. درحالزبان بهرسرشناس فارسی
جملـه  هـزار سـی تـا  هزار زبانی بین ةکه هریک شامل حجمی از داداسته فارسی تهیه شد

» وابستگی فارسی اوپسـاال دادگان درختی«ند از: ابانک وابستگی عبارتاست. این سه درخت
)Uppsala Persian Dependency Treebank(ا نــام اختصــار بــUPDT)Seraji et al. 2012 ،(
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DPTبـا نـام اختصـار    )Dependency Persian Treebank(»وابسـتگی فارسـی  دادگان درختی«

)Rasooli et al. 2013 ــی«) و ــان درخت ــیدادگ ــتگی فارس ــار  »وابس ــام اختص ــا ن DPTBب

)Ghayoomi and Kuhn ــد 2014 ــه نمان ــهDPTB،). ناگفت ــ ب ــار از اول ــورت خودک ین ص
ــا نــام اختصــاري )Persian TreeBank(»اي زبــان فارســیبانــک ســازهدرخــت« PTBب

)Ghayoomi 2012( بنیـان بـه سـاختار وابسـتگی     اي هستهسازهدستور ساختچهارچوبدر
اي و وابستگی آن موجود است.درنتیجه، براي هر جمله درخت سازه؛استه تبدیل شد

شـده در ایـن کتـاب    شـی بـه موضـوعات مطـرح    بخاین سطور، جامعیـت ةنظر نگارندبه
کتاب مرجع دستور زبان فارسی باشد.ۀتواند اقدامی جهت تهیمی

گیري. نتیجه6
دسـتور درخـودگردان هـاي گـروه نظریـۀ براسـاس فارسیزباندستورن مقاله، کتاب یدر ا

گانـۀ هنـوزد هـاي  از ارزیابی ساختاري کتاب، محتواي فصـل . پسدشمعرفی و نقد وابستگی
نقـاط ضـعف و قـوت کتـاب     ،صورت مختصر و فشرده توضیح داده شـد. سـپس  این اثر به

این کتاب توصیف ساخت زبـان فارسـی   ةهاي عمداز ویژگیموردبررسی قرار گرفت. یکی
صورت مسـتدل بـه بررسـی مسـائل     ست که بادقت بهگراصورتیک دستور چهارچوبدر 

سازي در محـیط رایانـه   شود قابلیت پیادها موجب میه. این توصیفاسته ریز زبانی پرداخت
.  شودخودکار فراهم گرتجزیهۀتهیو 

نکتـه متمرکـز   سـه درکنار نقاط قوت، این کتاب نیاز به بازنگري جدي دارد که بـر روي 
دسـتور  «یـا  »نظریۀ وابستگی«شناسی در کاربرد دو اصطالح که از نظر اصطالحاست. اول آن

Mel'cukبه آراي ملچوك (بهتر است» وابستگی دسـتور  «) توجـه شـود و از اصـطالح    1988
در ترسـیم روابـط   چنـین هـم . شوداستفاده استه علمی پذیرفته شدۀکه در جامع» وابستگی

مرسـوم و  ةنمـایش کمـان بایـد از شـیو    ةوابستگی در نمودارهاي درختـی وابسـتگی، نحـو   
که کمـان از هسـته شـروع و پیکـان     صورتاینند؛ بهکشده در جامعه علمی پیروي پذیرفته

کمان به وابسته ختم شود.
شده براي توصیف دسـتور وابسـتگی زبـان فارسـی بـا دسـتور       که مباحث مطرحدوم آن

اي که از اصطالحاتی کـه فقـط در دسـتور سـازه    صورتاین؛ بهاسته اي مخلوط شدسازه
دالیـل ایـن   ازیکـی  . اسـت ه اده شـد رود در توضیح ساختار دستور وابستگی اسـتف کار میبه

کـه دستوري است. نیـاز اسـت  ةبه وجوه اشتراك و افتراق این دو خانوادیتوجهبیآشفتگی 
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یگیـري دسـتور وابسـتگ   شـکل ۀیک فصل به کتاب اضافه شود و ضمن اشاره بـه تاریخچـ  
ـ    وجوه اشتراك و افتراق دستور سازه راق اي و وابستگی معرفی شـود و در سراسـر کتـاب افت

بین دستورها رعایت شود.  
ه قـرار گرفتـ  موردتوجـه  نظري دستور وابستگی که در این کتـاب  چهارچوبکه سوم آن

یـافتگی ایـن   گیري دستور وابستگی اسـت و بـه توسـعه   شکلۀنظري اولیچهارچوب،است
زبـانی  ةهـاي پیچیـد  هاي مختلف براي حل پدیدهدستور زبانی که درطول زمان و با پژوهش

موردتوجـه  هـا  یـافتگی رو، نیاز است این توسـعه . ازایناسته توجه نشداسته شدنهادپیش
.شودهاي پیچیده میسر قرار گیرد تا قابلیت توصیف ساخت

نامهکتاب
، تهران: امیرکبیر.توصیف ساختمان دستوري زبان فارسی،)1348(ضارحمدباطنی، م

کتـاب مـاه   ، »و بررسی کتـاب دسـتور زبـان فارسـی    نشست نقد«،)1392(و دیگران اشرفصادقی، علی
.77ش،ادبیات

هاي بنیادین جمله در فارسی امـروز؛ پژوهشـی براسـاس    ظرفیت فعل و ساخت،)1385(مید زاده، اطبیب
مرکز.نشر، تهران:وابستگینظریۀ دستور 

، وابسـتگی دسـتور درخـودگردان هايگروهنظریۀبراساسفارسیزباندستور،)1391(مید زاده، اطبیب
مرکز.نشر تهران: 

، تهران: احیاءکتاب.ساخت زبان فارسی،)1374(سروزاده، خغالمعلی
هاي دستوري بر تجزیـه در پـردازش   زنی مقولهاي تأثیر برچسببررسی مقایسه«،)1395(سعودقیومی، م

.13ش،هاپردازش عالیم و داده، »خودکار زبان فارسی
مهستی بحرینـی، توضـیحات و حواشـی هرمـز     ۀ، ترجمدستور زبان فارسی معاصر،)1384(یلبرالزار، ژ

میالنیان، تهران: هرمز.
مهـدي سـمایی، تهـران:   ۀ، ترجمـ شناسـی دستور زبان فارسـی از دیـدگاه رده  ،)1378(هرزادماهوتیان، ش

مرکز.نشر
دانشگاه فردوسی مشهد.مشهد:،گشتاريۀنظریۀدستور زبان فارسی برپای،)1379(هديالدینی، مةمشکو

.43ش،ماگیالن،»اصفهانیحبیبمیرزاوفارسیزباندستور«،)1390(منوچهرکالم،خوشهدایتی

Ajdukiewicz, K. (1935), “Die Syntaktische Konnexität”, Studia Philosophica, no. 1.

Bloomfield, L. (1933), Language, Chicago: The University of Chicago Press.

Chomsky, N. (1957), Syntactic Structures, Mouton (Hague), Berlin.



1400ینشمارة اول، فروردیکم،وسال بیست،یعلوم انسانيهامتون و برنامهيانتقادۀنامپژوهش244

Clarck, S. W. (1847), The Science of the English Language, A Practical Grammar; in Which

Words, Phrases, and Sentences are Classified According to Their Offices, and Their

Relation to Each Other, Illustrated by a Complete System of Diagrams, NewYork and
Cincinnati: A. S. Barnes & Co. and Derby, Bradley & Co.

De Saussure, F. (1916), Cours de Linguistique Générale, Lausanne, Paris: Payot.

Gazdar, G. et al. (1985), Generalized Phrase Structure Grammar, Harvard: University Press.

Ghayoomi, M. (2012), “Bootstrapping the Development of an HPSG-Based Treebank for
Persian”, Linguistic Issues in Language Technology, vol. 7, no. 19.

Ghayoomi, M. (2012), From HPSG-based Persian Treebanking to Parsing: Machine Learning

for Data Annotation, PhD Dissertation, Freie Universität Berlin.

Ghayoomi, M. and O. Moradiannasab (2012), “The Effect of Treebank Annotation Granularity

on Parsing: A Comparative Study”, in: Proceedings of the 11th International Workshop on

Treebanks and Linguistic Theories.

Ghayoomi, M., and J. Kuhn (2014), “Converting an HPSG-based Treebank into its Parallel

Dependency-Based Treebank”, in: Proceedings of the 9th International Conference on

Language Resources and Evaluation, Iceland: Reykjavik.

Harris, Z. S. (1951), Methods in Structural Linguistics, Chicago: University of Press.

Hays, D. (1960), “Grouping and Dependency Theories”, in: National Symposium on Machine

Translation, NewYork: Englewood Cliffs.

Hays, D. (1964), “Dependency Theory: A Formalism and Some Observations,” Language,
vol. 40, no. 4.

Jones, W. (1771), Kitāb-i Shakaristān dar Naḥvī-i Zabān-i Pārsī (A Grammar of the Persian

Language), London: W. and J. Richardson.

Joshi, A. K. (1985), Tree Adjoining Grammars: How Much Context Sensitivity is Required to

Provide Reasonable Structural Descriptions?, Cambridge: University of Press.

Kahane, S., A. Nasr, and O. Rambow (1998), “Pseudo-Projectivity: A Polynomially Parsable

Non-Projective Dependency Grammar”, in: Proceedings of the 36th Annual Meeting of the

Association for Computational Linguistics and the 17th International Conference on

Computational Linguistics, Montreal, Qubec, Canada: Association for Computational
Linguistics.

Kaplan, R. M. and J. Bresnan (1982), “Lexical Functional Grammar: A Formal System for

Grammatical Representation”, in: The Mental Representation of Grammatical Relations,
Cambridge, MA: MIT Press.

Kern, F. (1883), Zur Methodik des Deutschen Unterrichts, Berlin: Nicolai.

Kruijff, G.-J. M. (2001), A Categorial-Modal Logical Architecture of Informativity: Dependency

Grammar Logic and Information Structure, PhD Dissertation, Charles University.

Lecerf, Y. (1960), “Programme des Conflits, Modele des Conflits”, `Bulletin Bimestriel de

l’ATALA 1 (4), 1 (5).

Lehmann, S. et al. (1996), “TSNLP Test Suites for Natural Language Processing”, in:
Proceedings of the 16th Conference on Computational Linguistics, vol. 2.



245)مسعود قیومی... (ۀدستور زبان فارسی براساس نظریکتاب نقد و بررسى

Maier, W. and S. Kübler (2013), “Are All Commas Equal? Detecting Coordination in the Penn
Treebank”, in: Proceedings of The Twelfth Workshop on Treebanks and Linguistic Theories
(TLT12), Bulgaria: Sofia.

Mazziotta, N. and S. Kahane (2017), “To What Extent is Immediate Constituency Analysis
Dependency-Based? A Survey of Foundational Texts”, in: Proceedings of the Fourth
International Conferece on Dependency Linguistics (Depling 2017), Pisa, Italy.

Mel'cuk, I. A. (1988), Dependency Syntax: Theory and Practice, State University of NewYork,
Albany.

Pollard, C. J. and I. A. Sag (1994), Head-Driven Phrase Structure Grammar, Chicago:
University of Press.

Rasooli, M. S., M. Kouhestani, and A. Moloodi (2013), “Development of a Persian Syntactic
Dependency Treebank”, in: Proceedings of the HLT Conference of the NAACL, Atlanta,
Georgia.

Robinson, J. J. (1970), “A Dependency-Based Transformational Grammar,” in: Actes du Xme
Congrès International des Linguistes (Bucareste, 1967), Bucharest.

Sangati, F. (2012), Decomposing and Regenerating Syntactic Trees, PhD Dissetation,
Universiteit van Amsterdam.

Seraji, M., B. Megyesi, and J. Nivre (2012), “Bootstrapping a Persian Dependency Treebank”,
Linguistic Issues in Language Technology, no. 7.

Sleator, D. and D. Temperley (1993), “Parsing English with a Link Grammar”, in: Proceedings
of the Third International Workshop on Parsing Technologies, Belgium: Association for
Computation Linguistics.

Tesnière, L. (1953), Esquisse d'une Syntaxe Structurale, Paris: Librairie C. Klincksieck.

Tesnière, L. (1959), Éléments de Syntaxe Structurale, Paris: Librairie C. Klincksieck.

Tesnière, L. (1980), Grundzüge der Strukturalen Syntax, Ulrich Engel (trans.), Stuttgart:
Klett-Cotta.

Wells, R. S. (1947), “Immediate Constituents”, Language, vol. 23, no. 2.

Wundt, W. M. (1904), Völkerpsychologie: eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von
Sprache, Mythus und Sitte, Leipzig: Wilhelm Engelmann.




