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  چکیده 

 يه امروزه ابزارهاهاي مهم براي ماشین مبدل شده است. بااینکاز متون به یکی از چالش ییرفع ابهام معنا

موجود در رفع ابهامکنند، اما ن کمک مییوجود دارند که هر کدام به درك بهتر توسط ماش يمتعدد

از اي حل نشده باقی مانده و  هنوز به عنوان مسالهو مجاز هستند  يم استعاریجمالتی که داراي مفاه

گونه ابهامات توسط زباننی. زیرا تاکنون ااندتیررس تحقیق و تفحص رایانشی براي زبان فارسی به دور مانده

که هرچه به سمت  شد، درحالییرفع م یبه صورت دست یشناسشناسان متبحر در علم منطق و روان

شده ز به صورت خودکار شناخته یم الزم است این ابهامات نیشویک مید و درك زبان نزدیخودکار شدن تول

عرفی تئوري کلی زبان استعاري و اهمیت آن براي ماشین، روشو درك و تفسیر شوند. مقالۀ حاضر ضمن م

دهد.استعاري و داراي مجاز را شرح میعباراتهاي مختلف رایانشی تشخیص و رفع ابهام معنایی 

درك زبان،، زبان فارسیيو مجازيم استعاریمفاه، ییرفع ابهام معناها:کلیدواژه

  

مقدمه- ١

ن تفکرات یاوست. ا ۀشه همگام با تفکرات خالقانیروح نبوده و همو بیچگاه سرد یبشر ه ةمکالمات روزمر

2یع ادبینامند که با استفاده از صنامی یابند. زبان استعاري را زبانیینمود م  1اغلب به صورت زبان استعاري

                                          
1 figurative language
2 figures of speech



یز یاد میني، زبان مجازيپردازد. گاه از زبان استعاریآن م یاللفظتحت ير از معنایبه غ یان مفهومیبه ب

  م.یکنیمیاديزبان استعارآن به م تنها از یامتناع از خلط مباحث و مفاه ين مقاله برایکنند که ما در ا

با استفاده از زبان استعاري بشر براي ذهنیت خویش که معموالً یک مفهوم عقلی و نامحسوس است، عینیتی 

 یمتون ادب ۀتوان تنها مختص مجموعیزبان را نمن نوع یاگزیند. یمحسوس است بر م يارا که غالباً پدیده

-م. بر خالف زبان تحتیده هستین پدیز بارها شاهد ایزبان ن یرادبیج و متون غیرا در مکالمات رایدانست،  ز

ن زبان ینهفته در ا يست. معناین گونه نیبس آسان است، درك زبان استعاري بد یکه درك آن عمل یاللفظ

 يمفهوم مجاز يدارا "خواند.یم حافظل یخل"افت. به عنوان مثال عبارت یآن در يجزاا يتوان از معنایرا نم

کتاب حافظ به کار رفته است. یا در  یاش یعنیقیحق یر معنین عبارت در غین معنا که حافظ در ایاست. بد

 یاحن عبارت جریاست. در ا يمفهوم استعار يدارا ".کرد یجراحن را یل ماشیخل"گر، عبارت ید یمثال

، ین عباراتیص و درك چنیک نوع تشابه  به کار رفته است. تشخیر کردن بر حسب یتعم يکردن به جا

ت درك یکه قابل یستمیمبدل گشته است و س یعیعلم پردازش زبان طب یاساس يهااز چالش یامروزه به یک

علم پردازش زبان  يکاربرد براار با ارزش و پریبس يرا در متون نامحدود دارا باشد، ابزار ین زبانیر چنیو تفس

  به حساب خواهد آمد. یانشیرا یشناسو زبان یعیطب

ل شده یره تشکیح و غیض، تلمیه، استعاره، مجاز، مبالغه، تعریر تشبینظ یمختلف يهازبان استعاري از قسمت

 مجاز ياراو د يم استعاریمفاهق و مطالعه راجع به ین مقاله هدف خود را تنها در رابطه با تحقیکه در ا

  م.یامعطوف ساخته

ن یت اینه انجام شده است، اما اهمین زمیدر ا يقات متعددیگر، تحقید يهازبان یو برخ یسیدر زبان انگل

ران ناشناخته بوده و بدان خاطر یدر ا یانشیرا یشناسو زبان یعیعلم پردازش زبان طب يبرا یقاتینه تحقیزم

ستمیمجاز به س يو دارا يم استعاریت پردازش مفاهیاگر قابل .استرفته ین رابطه صورت نپذیدر ا یمطالعات

متون، درك  يبندخودکار، دسته ي، استخراج اطالعات، پاسخگوینیاطالعات، ترجمه ماش یابیمانند باز ییها

ل مقصود در زبان ییا تحل يکاودهین عقیو همچن ر متونیو تفس يسازمتون، خالصه يبندخوشهگفتار، 

  ش خواهد یافت.یافزا یآنها به مقدار قابل توجه ییزان کارایشود، دقت عملکرد و م قیتزر یفارس

)2011(٢اي است که طبق گفتۀ بایلیسدر حال انجام پروژه 1موسوم به یارپا ییک موسسه آمریکایاخیرا 

مهاي بهتر دست به ساخت نرقرار است در طی آن براي تجزیه و تحلیل مسائل فرهنگی و اتخاذ سیاست

  این برنامه بدین ترتیب است:اهداف کلی افزاري براي تجزیه و تحلیل زبان استعاري بزند. 

                                          
1 US Intelligence Advanced Research Project Activity
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چه تأثیري بر عقاید  يمشخص کردن اینکه مردم چگونه در مورد مسائل پیچیده فکر کرده و زبان استعار-١

  آنها دارد.

  مشخص کردن پیچیدگی معناي مرتبط با انواع موضوع.-٢

هاي ها یا افراد خاص، ویژگی ناهمخوانیهاي آشکار و استنتاجی گروهینیبنشان دادن معانی و جهان-٣

موجود در مسائل اجتماعی. 

  هاي روانی.هاي اجتماعی و سیاسی و فهم مشکالت و درگیريبیان ماهیت ظاهري و باطنی گروه-٤

  

ابعاد مختلف یک هاي مرتبط با مندي کمک کند که بتوان استعارهنظامچارچوباین برنامه باید در ایجاد 

ها بزند که در آن هی کرد و همچنین باید دست به ایجاد پایگاه دانشی از استعارهتحلیلی را سازماندمساله

  هاي آتی ذخیره شده باشند.ها و اطالعات مربوط به آن براي دسترسی و استفادهتمامی استعاره

زبان استعاري را بدون پرداختن به شرح هاي کلی مطالعۀ روشموسسه یارپا در معرفی اولیه پروژه خود 

ها، چارچوب کلی خود را در سه مفصل آن به پنج  بخش تقسیم کرده است. مقاله حاضر با الهام از این روش

  دهد.ل مورد تحلیل و بررسی قرار مییبخش تشخیص و تفسیر و ارزیابی به تفص

  

ص زبان استعاريیهاي مختلف تشخروش- ٢

  نشروش مبتنی بر پایگاه دا-١- ٢

شوند و براي اهداف در پایگاه داده یا دانش معموال مفاهیم و اطالعات خاص با اصول مهندسی ذخیره می

اي از شناسان و متخصصین حوزه ادبیات مجموعهگیرند. زبانخاص در آینده مورد استفاده قرار می

دهند تا مهندسین قرار میآوري و آنها را در دست اصطالحات استعاري شناخته شده براي اهل زبان را جمع

  هاي مهندسی دانش سازماندهی کرده و در پایگاهی ذخیره کنند.آنها این مجموعه اصطالحات را با شیوه

در تشخیص مبتنی بر پایگاه دانش، روش به صورت جستجویی است. نخست متن بر طبق منطق مرتبه اول و 

سپس اگر متن یا جمله حاوي مفهوم استعاري شود و هاي معنایی نمایش داده مییا غیره به صورت قاب

هاي موجود در این پایگاه دانش رخ موجود در پایگاه دانش باشد، عمل تشخیص و تفسیر با توجه به مدخل

  دهد. در غیر اینصورت متن فاقد مفهوم استعاري خواهد بود.می



آوري اصطالحات استعاري راه جمعدر را : دانشگاه بیرمنگام) اولین قدم 2(جان باردن 1متا یتیتيا ةپروژ

هایی از فرایندهاي واقعی گفتمان که نمونهایجاد کرده که در آن  3برداشته است. این پروژه بانک دانشی

مورد  65هاي متنی و مورد نمونه 1100خورد. این پایگاه دانش شامل حاوي زبان استعاري است به چشم می

  نمونه گفتاري است.

شناسینروش مبتنی بر هستا-٢- ٢

صریح و مشخصات ذکر شناسی را در علم رایانه، ) آنتولوژي یا هستان199-220: 1993توماس گروبر (

رسمی مفاهیم مشترك تعریف کرده است. بدین معنی که روابط و مفاهیم موجود کامال روشن تعریف شده 

د یا گروه خاصی نباشد.باشند و ماشین بتواند آنها را با حداکثر سهولت ممکن بخواند و منحصر به فر

شناسی رایانشی، الهام گرفته از شیوة فرهنگ لغت نویسی است و هستان شناسی مورد استفاده در علم زبان

 6نتو اخیرا کانسپت 5نتو فریم 4دهد. وردنتتر براي زبان نشان میروابط بین کلمات را در سطحی وسیع

که از هرکدام به طریقی براي تشخیص خودکار و درك هاي رایج در جهان هستند هاي هستان شناسینمونه

  اند.زبان استعاري استفاده شده

ق و یشناسی به تحقبود که با تکیه بر روابط موجود در هستان ین شخصینخست) 49-90: 1993(7فاس

که شناسی طراحی کرد نوعی هستان   8شناسی تلفیقینه پرداخت. وي با استفاده از معنیین زمیمطالعه در ا

بخشی از فرایند هم  5کلمه در دسترس بود. سپس در قالب برنامه متا 500هاي معنایی بیش از در آن قاب

را از  یقاعدگی، مجاز، استعاره و ب9بودن یاللفظن تحتیز بیتماگري، سنجی را انجام داده و طی عمل غربال

  طریق نوع رابطۀ بین کلمات مشخص کرد.

در  ي. وکرد تحقیقات جدیدي را آغازبا استفاده از وردنت  )2004(10یم پیترزنزدیک ده سال بعد از فاس، و

مطرح شده است، به دنبال  11قاعده که توسط آپرسجانیبا قاعده و ب ییتکثر معنا ةخود بر اساس قاعد ۀرسال
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کی دارند. را بر عهده دارند و داراي نوادگانی هستند که مفاهیم مشتر 1والدبود که نقش  ییهاي سطح باالگره

ها در اکثر موارد یا معرف مفاهیم استعاري هستند و یا گیري آنها به این ترتیب بوده که این گرهنهایتا نتیجه

مفاهیم داراي مجاز.

    

  روش پیکره بنیاد-٣- ٢

ها بر سه شکل کند. این نوع پیکرهاین روش از پیکرة برچسب خورده براي فرایند تشخیص استفاده می

  هستند:

هاي نحوي از جمله تا کلمه مشخص شده طبق نظریه وابستگی: هسته و وابسته را در گروهرسپیکرة پا-١

کند.می

هاي کنشگر هاي معنایی: به عنوان مثال نشان دادن نقشهاي تتا و یا حالتخورده با نقشپیکره برچسب-٢

و کنش پذیر.

شناسان متبحر در علم منطق و رواننها توسط زباشده با زبان استعاري: این نوع پیکرهزدهپیکره برچسب-٣

شوند.آموزش داده می یشناس

نهایت ها یا داراي یک ویژگی نظیر ویژگی اشاره شده در مورد اول و یا به صورت ترکیبی هستند.دراین پیکره

هاي شوند و بر اساس آن دادهرفته در جمالت استعاري تحلیل میکار به يپس از طی عملیات آماري، الگوها

  شود.هاي ترکیبی اشاره میگیرند. در ادامه به روشآزمون مورد ارزیابی قرار می

  

  شناسی و پیکره بنیادمدل ترکیبی مبتنی بر هستان-۴- ٢

هاي آماري بنیاد را تلفیق کرده و نهایتا با استفاده از روششناسی و پیکرهاین مدل دو روش مبتنی بر هستان

  د.ننکسازي میات تشخیص را پیادهیعمل

نخستین روش ترکیبی شش سال بعد از ویم پیترز با ورود فریم نت به حوزة پردازش زبان طبیعی بوده است. 

و سپس هاي لغوي مربوط به فریم خاص را از فریم نت استخراج کردند) آیتم2006(و همکاران 2گدیگان

ستعاره را براي موارد جستجو و برچسب ا 3بنک-هاي لغوي را در پیکره پن تريجمالت حاوي این آیتم

                                          
1 ancester
2 Gedigan
3 Penn Tree Bank



اي بر آنها زدند. در نهایت با آموزش این پیکره توانستند به صورت آماري استعاري بودن یا نبودن را استعاره

  .تعیین کنند

- ) که مفاهیم تحت2006(5و سارکار 4بیرك 3) با الهام از روش سیستم تروفاي2007(2و ژو 1کریشناکوماران

کرد، به مفاهیم دیگر اجزاي سخن نظیر اسم و صفت نیز ا استخراج میالفظی فعل رالفظی و غیر تحت

پرداختند. کریشناکوماران و ژو با استفاده از روابط شمولیت و بسامد کلمات دونگاشتی مفاهیم استعاري را در 

 اي در جمالت به این نتیجه رسیدند که اگر دوبینی کردند. مثال با داشتن مفهوم استعارهسطح جمله پیش

اسم در یک جمله باشد آن دو اسم در رابطه شمولیت با یکدیگر  در وردنت قرار دارند و در غیر اینصورت 

که به صورت  ییهاداراي مفهوم استعاري خواهند بود. آنها همچنین مدل دو نگاشتی را بر روي افعال و صفت

اسم و -هاي فعلد که اگر ترکیبروند نیز آزمایش کردند. استنتاج آنها بدین شکل بواستعاري به کار می

گیرد. به طور اسم داراي بسامد کافی در مجموعه دادگان نباشند جمله برچسب استعاري به خود می- صفت

  خالصه روش کلی آنها مقایسه بین مفاهیمی بوده که در وردنت وجود دارند و یا ندارند. 

  

  هاي زبانیروش مبتنی بر نشانه-۵- ٢

به طور استعاري، به "سازد. مانند ، حضور عبارت استعاري را مشخص میاین روش بر اساس کلیدواژگان

بر اساس مطالعۀ  7کار برد و شوتووا) به1997(6. این روش را اولین بار گوتلی"معناي واقعی کلمه و غیره

  درصد گزارش شده است. 50شده کمتر از ترکیبی روي پیکره دقت آن را اندازه گرفت. البته دقت حاصل

  

  هاي خاصص منبع و ماخذ عبارات استعاري در حوزهتشخی-۶- ٢

باشد. تشخیص منبع و ماخذ نیز نوعی مجاز از می-به و مجازٌمشبه- منبع و ماخذ اصطالحات کلی براي مشبه

است، اما چون ویژگی متفاوتی با بقیه کارهاي انجام شده بر روي پیکره است به صورت  بتنی بر پیکرهمدل م

  دهیم.جدا در این بخش مورد بررسی قرار می

                                          
1 Krishnakumaran
2 Zhu
3 Trope Finder (TroFi)
4 Birck
5 Sarkar
6 Goatly
7 Shutova



با سیستم  1اي بودن مفاهیم را شناسایی کرد، میسوننخستین شخصی که با استفاده از این روش استعاره

هاي خاص  تحت وب مورد وي نگاشت خودکار را در بین حوزه .بوده است 2004خود در سال  2کور مت

شوند و سپس پس از هاي گزینشی کلمات خاص مشخص میبررسی قرار داد. در این متد نخست محدودیت

شود. به عنوان مثال، فعل ریختن در ها، نگاشت مفاهیم منبع و ماخذ مشخص میمحاسبه تقارن بین حوزه

شگاه و پول در دارایی است. یایی داراي محدودیت گزینشی مایعات براي آزمادو حوزه آزمایشگاه و دار

شگاه و نگاشت مفهومی به یآزما-اي به صورت داراییسیستم کورمت چنین استنتاج کرده که نگاشت حوزه

  صورت پول نوعی مایع است.    

  

هاي مختلف تفسیر زبان استعاريروش- ٣

هاي موجود براي فرایند تشخیص هستند، با این تفاوت که وشهاي تفسیر زبان استعاري همانند رروش

اند که در ادامه بر آنها فرد خود بهره جستههاي منحصربهها و مهارتپدیدآورندگان بخش تفسیر از خالقیت

  دهیم. مروري انجام می

 يرییادگ و 4ر، داللتیستم تفسیس) 1992(3نیبا همزمان با تشخیص زبان استعاري توسط فاس، مارتیتقر

متداول و  ةن اساس است که استعاریستم بر این سیبه کار رفته در ا ةدیا کرد. یطراح 5داسیاستعاره را با نام م

 يگاه دانش خود را برایداس پای، مياافت عبارت استعارهیرند. با دریگیعام سرچشمه م يهااز استعاره یمیقد

 يستم به جستجویافتن آن، سیح دهد که در صورت نیتوض را یقاعدگیکرد که بیجستجو م يمتناظر ةاستعار

را  یستم نگاشتیتر، سعام ةت در صورت یافت استعاریداد. در نهایتر به کار خود ادامه مم عامیاستعاره در مفاه

- یبه کار م 6کسیونیستم مشاوره یداس امروزه در سیکرد. میجاد میتر اخاص ةآن یا استعار يهارشاخهیز يبرا

  رود.

                                          
1 Mason
2 CorMet
3 Martin
4 denotation
5 MIDAS

٦
کس یستم یونیعملکرد س دهد که بتوانند راجع به نحوهین امکان را مید ایهوشمند است که به کابران جد یعیکس یک واسط زبان طبییون يستم مشاورهیس

ندیاطالعات الزم را کسب نما



- یم يبه در درك زبان استعارو استنتاج مشبه و مشبه يریادگیها وجود دارد که بر اساس دگاهیاز د يادسته

 یۀطبق نظر یاستنتاج ی، چارچوبستمیان هر دو سی. مجر2متا-یتیتياةو پروژ 1کارماستم یباشد؛ مانند س

است که از قبل در  يسراسر یر اساس دانشند استنتاج بیاند. فرال دادهیاستعاره تشک يبرا یادراک ةاستعار

به  یادراک یج با استفاده از نمود نگاشتیکند. سپس نتایمشبه عمل م ةشتر در حوزیه شده است و بیستم تعبیس

و  یذهن يهاحالت يو مجاز يف استعاریتوص متا- یتیتياةشود. اساس کار پروژیبه منتقل ممشبه ةحوز

ست، بلکه عبارات ین یعیستم زبان طبین سیا ياول است. ورود اده از منطق مرتبهن استنتاج آنها با استفیهمچن

 یانتزاع يشامدهایخود با اعمال و پ ز به نوبهیباشند. کارما نیم یکالم يهااست که نمود چارچوب یمنطق

  کند.یافت میدر يشده را به عنوان ورودهیسروکار دارد و متن تجز

اند. یاد کرده 4ناطق يهابا نام نشانه "د استعارهیر و تولیتفس يال برایازنمود دانش سب"از  )2008(3وئال و هائو

ق ین حقایبه و همچنمشبه و مشبه يهستند که به حوزه یمفهوم يهایژگیاز و ياناطق، مجموعه يهانشانه

ها، ن نشانهیکنند. ایمک از ورد نت و وب اقتباس یسندگان به طور اتوماتیشوند که نویمربوط به جهان مربوط م

ات و یاز الحاقات، حذف يتعداد ياست که برا ینت چارچوبپیشوند. سلیم یدهسازمان 5نتپیسپس در سل

به ان مشبه و مشبهیم يادهد که رابطه ین امکان را میها، ایژگیگونه ونیف ایموجود در تعار يهايگذاریجا

بنا نهاده شده  یانتزاع يهادر حوزه7هانهیدرك قر يبرا 6پاژیش سلده بر اساس بازنمود دانین ایجاد کنند. ایا

  است.

يهالمجاز در سا يو دارا يم استعاریر مفاهیص و تفسیرا در رابطه با تشخ يمقاالت متعدد 8نا شتووایاکاتر

در  2011تاً در سال ینها يآن پرداخته است. و یشناختو زبان یمنطق يهانوشته و به مدل 2010و  2009

دگاه یبا استفاده از د يپرداخته است. و يدر مورد زبان استعار یانشیرا يهاخود به استخراج روش يدکتر ۀرسال

ر یص و تفسیستم حوزه باز تشخین بار سیاول يرا انجام داده و برا يسازو داده محور، کار مدل يکامالً آمار

ز گسترش داده یر مجاز نیتفس يهاروش را به حوزهن یجاد کرده است و سپس ایاستعاره در متون نامحدود را ا

  است.

                                          
1 KARMA
2 Att-Meta
3 Veale and Hao
4 Talking Points
5 Slipnet
6 slippage
7 analogies
8 Ekaterina VShutova



هاي تشخیص و تفسیرارزیابی روش- ۴

تشخیص و تفسیر مفاهیم زبان استعاري هستند. این ترین معیارهاي ارزیابیعمده 2و بازخوانی 1معیارهاي دقت

شوند:صورت زیر تعریف میمعیارها به
  

ba

a


دقت )1(

ca

a


بازخواني )2(

تعداد جمالت غیر استعاري است که  bاند، تعداد جمالتی است که به طور صحیح شناسایی و تفسیر شده aکه 

تعداد جمالت استعاري است که به اشتباه غیر استعاري شناسایی  cاند و به اشتباه برچسب جمله استعاري خورده

  اند.شده و تفسیر نشده

بندي و بحثجمع- ۵

هاي رایانشی مهم در زمینه تشخیص و رفع ابهام معنایی مفاهیم استعاري و داراي قاله گلچینی از روشن میدر ا

نه ین زمیت ایمجاز در زبان انگلیسی به تفصیل تشریح شد. اما همانطور که قبال نیز بدان اشاره شد، اهم

 یناخته بوده و بدان خاطر مطالعاتران ناشیدر ا یانشیرا یشناسو زبان یعیعلم پردازش زبان طب يبرا یقاتیتحق

شناسی گیري رشتۀ زبانن بار پس از شکلیاول يتا اینکه برا  .رفته استیصورت نپذ 1390ن رابطه تا سال یدر ا

شناسی دانشگاه صنعتی شریف ها و زبانرایانشی در دانشگاه صنعتی شریف تحقیقات در این زمینه در مرکز زبان

نیز بتوان انواع استعاره و مجاز را در جمالت  یزبان فارس يسعی بر این است که برا کلید خورد. در این تحقیقات

آنها استخراج کرد. در پژوهش  ين معنا را برایترکین و  نزدیترمشخص کرده و محتمل یرادبیموجود در متون غ

م یمفاهص و درك یدر تشخ ی، منطق، هوش مصنوعی، روانشناسیمختلف زبانشناس يهاهیها و نظردگاهیمذکور د

هاي رد و امیدواریم که با تلفیقی از روشیگقرار می یق مورد مطالعه و بررسیبه صورت دق يو مجاز ياستعار

  شود.حاصل  یزبان فارس يبرا نهیبه يدستاوردرهگذرمعرفی شده در این 

اطالعات،  یابیانند بازم یعیهاي مختلف پردازش زبان طبکه سامانه ياز موارد ياریق در بسین تحقیا ۀجینت

متون،  يبندخوشهمتون، درك گفتار،  يبندخودکار، دسته ي، استخراج اطالعات، پاسخگوینیماش ترجمه

شوند،یبا ابهام روبرو م یل مقصود در زبان فارسییا تحل يکاودهین عقیو همچن ر متونیو تفس يسازخالصه

                                          
1 precision
2 recall



زان قابل یها به من سامانهین پژوهش، قدرت و دقت عملکرد ایاج حاصل از یق نتاین رو با تزریکاربرد دارد. از ا

  ابد.ییش میافزا یتوجه

ن یباشد. در ایم ییخطاها ياز نقص نبوده و همواره دارا يچگاه عاریده هید یک ایبرداشتن هر گام اول در تول

ابهام استعاره و مجاز ص و رفع یدر تشخ یق و بدون نقصیدق يهان است که تا حد امکان روشیق تالش بر ایتحق

  االمکان نتایج نهایی داراي کمترین خطا و ایراد باشد.ارائه شود و حتی
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