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 چكيده 

 
 كـه  شـده  آوانويـسي  يا گفتاري  نوشتاري هاي  از متن  از مجموعه اي   رتست عبا 1زباني  ة   پيكر ،بنابر تعريف  

از   بسياري،در گذشته گرچه )Kennedy, 1998:1 (.گرفت بهره از آن زبان و تحليل در توصيف توان مي
 كـه  جديد است  كيد كرده اند، اما در دوران     أت هايشان در بيشتر بررسي   زباني پيكره بر اهميت  شناسان زبان
 نظري هاي از پژوهش بسياري و شرط اساسي يافته رواج اي صورت گسترده به زباني واقعي هاي  دادهبر تكيه

 نگـاري    فرهنـگ   و  دستورنويـسي  ،شناسـي  گويش،  توصيف ساختمان زبان  پردازي و      نظريه  مانند و كاربردي 
تازه  هاي زباني، افق هاي داده سريع  تفكيك، جستجو و دستيابي، سازماندهي، تنظيمامكان  . ��� ��شمار  به

 گرديـده  اي  رايانـه  شناسي  زبان در حوزه  شاخه اي تخصصي   پيدايش و باعث  گشوده در برابر پژوهندگان   اي
 ايجـاد شـد و در همـين        بيـستم  قرن هاي دهه  تنها در آخرين   2 اي  پيكره شناسي  زبان بانام شاخه  اين .است
 متعدد و ايجاد هاي كتاب  تاليف.است زمينه ها شده و پركاربردترين از فعال ترين به يكي تبديل كوتاه زمان

 ،شـاخه  ايـن  اينترنـت بـراي    هاي  و سايت  و بين المللي   تخصصي هاي   نشريه ، مراكز پژوهشي  ،علمي مجامع
 رويكردهـاي  رشته، به اين شكل گيرية ار، پس از اشاره اي به تاريخچ     گفت  در اين  .است واقعيت اين گوياي
آنهـا،   پيكـره هـا، سـازماندهي      گذاري  نشانه ،زباني هاي  پيكره  انواع ،اي  پيكره شناسي  زبان و كاربردي  نظري
و  انگليـسي  زبـان  مهـم  هـاي   از پيكـره   برخي  سپس .پردازيم ميدر آنها    رايانه و نقش  زباني هاي  داده پايگاه

اند، معرفـي   يافته   انجام زباني هاي  از پيكره  با بهره گيري   را كه  نگاري فرهنگ مهم پروژه و نيز چند   فارسي
 .كنيم مي

 
 :كليد واژه ها 

 دهي  برچسب - فارسي  زبان-  رايانه- اي پيكره شناسي زبان - شناسي زبان -  زبانية پيكر- پيكره

  

  :پيشگفتار
 از نخـستين  ": گويـد  مي اي  پيكره شناسي  زبان درباره ويژه اي   در همايش  ،نامي شناس  زبان ، هليدي 1992 در سال 
 نظريه با مقدار زيادي   است دستور موضوعي  انديشيدم كه  مي  همواره ،شوم دستور نويس  فتمگر تصميم كه روزهايي

 حجـم  دستور نياز به   بررسي براي آنكه اول: بوده ام    قائل اهميت براي دو نكته   روي  و از اين   .داده و مقدار ناچيزي  
ـ  شـكلي  دستور را بايد به    باور دارم   چرا كه  ،داريم  زباني هاي  از داده  بزرگي بايـد  ،كـرد و ديگـر آنكـه       مطالعـه  يكم  



 كاري(داد  نشان گوناگون دستوري دستگاههاي ارتباط ميان  درجات تعيين را براي  يكم هاي  كاربرد روش  چگونگي
  (Halliday, 1992: 61)   ")خود كرده ام   دكتريةنام در پايان كه

 شناسـان  زبـان  آرزوهـاي  از يكي هميشه. ددارن همانند هليدي   ديدگاهي ،زبان شناسان  هاي  از بررسي  بزرگي بخش
 داشـته  دسترسـي  زبـاني  هـاي  از داده به مقادير بزرگي   كه است بوده اين پردازان از نظريه  بسياري و حتي  كاربردي

از   بـسياري  .اسـت  بـوده  و هزينـه   بسيار دشـوار، پـر زحمـت       منابعي ساختن چنين  فراهم در گذشته  باشند، گرچه 
گـرد   و حوصله فـراوان    را با رنج   زبان كاربرد واقعي  مربوط به  يادداشت بزرگي  انبوه ،گذشته شناسان سرشناس  زبان
زياد،  حجم دليل يادداشت ها به   اين بسيار از  كنند و چه   را استخراج  زبان آنها قواعد و قوانين    آوردند تا براساس   مي

 (Svartvik, 1992: 7)   . رهاشده اند استفاده بي عمر دانشمندان و پايان پراكندگي

  

 : زباني هاي  پيكرهةپيشين به نگاهي

 زبـاني  هـاي   دادههـاي  بر مجموعه  مروري" .Language Corpus B.C" با عنوان در گفتاري فرانسيس نلسون
 را رايانـه  از پيـدايش  پـيش  طنـز، دوران  با وي شود كه مييادآور . آمده اند فراهم طور دستي به در گذشته  دارد كه 
B.C.

 امپراتور ژوستي كه است ميالدي ششم  قرن، را يافتcorpusواژه  توان مي كه مواردي ستيناز نخ. نامد مي 3
از  فهرسـتي  هـشتم  در قرن. برد ميكار  به رومي از قوانين مجموعه اي عنوان به  راCorpus Juris Civilis نين
 نخـستين  و شـايد  تداشـ  الفبـايي  ترتيبـي  شد كـه   فراهمCorpus Glossary با عنوان التيني  مشكلهاي واژه

 كه گرفت شكل گوناگون به منظورهاي  يهاي  در اروپا پيكره   از آن  پس. شمار آيد  به انگليسي  التين ةدو زبان  فرهنگ
 :داد جاي دسته آنها را در سه توان مي

 ،هجـده  در قـرن    جانـسون  ةوسـيل  بـه  انگليسي زبان آنها براي  مهمترين كه نگاري فرهنگ هاي   پيكره ها و داده    -1
 .است فراهم شده بيستم وبستر در قرن و ميريام نوزده در قرن ايمور

 .است آمده فراهم بيستم قرن  اولةو نيم نوزده در اواخر قرن اغلب كه گويشي هاي  پيكره-2
 (Francis, 1992:17). است بيستم قرن مربوط به كه دستوري  پيكره ها و مطالب-3

يـا   زبان يك توصيف كه كردند ميكيد  أت بردند و همواره   ميكار   را به ساختگ شناسان زبان ويژه را به  پيكره اصطالح
 عامـل  پيكـره  و بزرگـي   فراگيري باشد و با آنكه    داده ها  اين و تحليل  شده گردآوري هاي  بر داده  بايد مبتني  گويش
در برابـر     زمـان  و انساني نيروي هاي  ا محدوديت آمد، ام  ميشمار   و اعتبار نتايج به    دقت در افزايش  كننده اي  تعيين

توانستند   بود كه  1960 ةتنها از ده  ". شد مياكتفا   برگزيده اي  هاي  نمونه  بيشتر به  ،درنتيجه و قرار داشت  عامل اين
  زبـاني  ةاينهـا، پيكـر    ةنمايند و آغازگر همـ     فراهم معتبر زباني  هاي  از متن  بسيار بزرگي  هاي  مجموعه رايانه كمك با

. ".آيـد  مـي شـمار    بـه  رقمـي  هـاي   رايانـه  در اسـتفاده  امـروز بـراي    انگليـسي  ز زبـان  معيار ا  نمونه اي  بود كه  براون
(Svartvik, 1992:7) يك  به نزديك با گردآوري براون كوچرا در دانشگاه و هنري فرانسيس را نلسون پيكره اين 

. دهنـد  را پوشش   زباني ايه  ايجاد كردند و كوشيدند انواع مقاله ها و گونه         پيوسته متنيِ از پانصد نمونه   واژه ميليون
 حجم به و با توجه گذشته با كارهاي مدت در مقايسه اين. رسيد پايان  به1964  آغاز گرديد و در سال1961كار از   

   (Francis and Kučera, 1964)  .رسيد ميبه نظر  بسيار كم زمان  زياد داده ها در آناًنسبت



را در شمار  نظر آن اين آمد و از فراهم از رايانه بهره گيري ا بدون ام،دهه در همين كه يهاي پيكره از مهم ترين يكي
SEU يا   انگليسي  بررسي كاربرد زبان   ةدهند، پيكر  ميقرار   الكترونيك از دوران  پيش هاي  پيكره

 رانـدلف  كه  است 4
كشيد، چرا   ل طو 1989 تا سال  آن سازي و آماده   آوانگاري ،و گردآوري  آغاز كرد  لندن  در دانشگاه  1959 از   5كرك  

  بـا  1987 تـا    1953 هـاي   سـال  مربوط بـه   هاي  سطر از متن   با هفده  برگه ميليون يك  آن ةميليون واژ  يك براي كه
 انگليـسي  لوند، بررسـي    لندن ةپيكر با عنوان  آن گفتاري  بخش ، نوشتاري ةپيكر در كنار اين   البته. شد نوشته دست

 بخـش  اين از آنجا كه  .  آغاز گرديد  1975 سال لوند سوئد و از    در دانشگاه  سوارتويك يان وسيله  به )SSE( گفتاري
 ارائـه   1980در سال    واژه ميليون و با حدود نيم    گرفت خود پيشي  گرديد، از همتاي نوشتاري    فراهم رايانه با كمك 

  (Kennedy, 1998:32).گرديد

  

 : اي پيكره شناسي زبانآغاز :  نظري از ديدگاهي پيكره

 عنـوان  را بـه  آن تـوان  ميكه  است شده آوانويسي يا گفتاري  نوشتاري از متون  مجموعه اي " ، پيكره ،زبان در دانش 
 فراگير ،تواند بسيار بزرگ مي  زبانيةپيكر (Kennedy, 1998:1) ".كار برد به زباني و توصيف تحليل براي مبنايي

 شـامل  اي  رايانـه  هـاي   يـا پرونـده    يادداشـت  هاي  برگه شكل به باشد، از آن  و يا گونه اي    زبان يك  تمامي ةو نمايند 
 و حتـي   قـول هـا و نكـات       از نقـل   يا گزيده اي   از متون  پيوسته اي  هاي  آنها، بخش  از يهاي  يا گزيده  كامل هاي  متن

 و بـي   عظـيم  ة مجموعـ  ةشود و يا دربر گيرنـد      فراهم خاصي  بررسي ةتواند ويژ  مي پيكره. باشد واژگاني هاي  فهرست
 .كار رود به گوناگون منظورهاي براي د كهباش گوناگون از متون ساختاري

 1990 ة در آغاز دهـ    .دست بشماريم  يك را با انگشتان   الكترونيكي هاي  پيكره توانستيم مي شايد   1980 ةدر آغاز ده  
 مختلف بعد در كشورهاي رسيد و چند سال  ميدهها   به بودند فعال زباني هاي  ايجاد پيكره  براي كه يهاي  تعداد طرح 

 بـا   ،تنهـا دو دهـه     از گذشـت   پـس  اكنـون . بـود  آغـاز گرديـده    گونـاگون  هاي  براي زبان  بسياري هاي فعاليت جهان
 از بـسياري  بـراي  و كوچـك    بـزرگ  ةاز سيـصد پيكـر     بـيش ) اينترنت  (رايانه ها    جهاني ساده در شبكه   جستجويي

و  حـوزه  در ايـن   انـه راي يـافتن   راه ،وهله در نخستين  شتابنده گسترش اين علت .شوند مي فهرست جهان هاي  زبان
 شناسـي   زبـان  ،سـان  بـدين " .اسـت  آن بـه  و دسـتيابي   سازي و ذخيره  متن پردازش هاي  بنيادي در روش   تغييرات

 ،كامـل  سرعت شگفت انگيز، شـمارپذيري     كه است وسيله و همين  است پيوند يافته  با رايانه  ناگزير اكنون اي  پيكره
 ".اسـت  آورده همـراه  داده هـا را بـه      عظـيم  حجـم  كـارگيري بـه    و امكـان   آمـاري   صحت ،دقيق تكرار و روبرداري  

(Kennedy, 1998:5) 
 ةدهـ  يعنـي   زبـاني  ةرونق پيكر  يادآور دوران   اغلب  "اي  پيكره شناسي  زبان" قديمي تر، اصطالح   شناسان زبان براي

 ايـن  كـه  سـت بعـد ا   بـه  دوران ا از آن   ام . و ديگر ساختگرايان آمريكايي    8هيل ،7، فريس 6هريس  دوران ، است 1950
 ،شناسـي   زبـان از   مشخص شاخه اي  عنوان به كه  است 1990 ةده اوايل در ويژه و به  يافته كاربرد بيشتري  اصطالح

 شـكل  1970 و   1960 هـاي   در دهـه   كه متني شناسي  زبانو   روانشناختي شناسي  زبان ، اجتماعي شناسي  زبانمانند  
دارد،  تفاوتي ياد شده هاي رشته با اي پيكره شناسي بانزا امLeech, 1992:105)(  .است شده گرفته اند، شناخته

 بـه  زبـاني  هـاي   پـژوهش  براي شناختي روش بنيادي نيست بلكه  زباني از مطالعات   مشخص ةحوز  يك ةزيرا نمايند 



بـا   تـوان  مـي . آميزد مي شناسي  زبانديگر   هاي با شاخه  آساني به اي پيكره شناسي زبان و عمالً  در اصل . آيد ميشمار  
 كـه  گوييم مي و در اين صورت    پرداخت زبان هاي  يا ديگر زمينه    اجتماعي ، نحوي ،آوايي هاي  بررسي به  پيكره كمك
 ,Leech) .ايم آميخته و مانند آن  زباناجتماعيِ و  نحوي،آوايي را با موضوعات اي پيكره شناسي زبان ها و فنون روش

1992:106) 
سـروكار دارد،    با موضـوعي خـاص     و نه  مطالعه هاي   با ابزار و روش    ،هرشت مانند اين  كه شناسي  زبان ديگر   ةتنها رشت 

 رسد كه مينظر  به  و امروزه.است شده تعريف "رايانه  با كمك  زبانةمطالع" عنوان به كه است اي رايانه شناسي زبان
        CCL   يـا  9 "اي انـه راي اي پيكـره  شناسي زبان"را  حوزه اين توان مييعني . با يكديگر پيوند يافته اند دو رشته اين

 در فلـسفي  بـا رويكـردي    تازه اي  پژوهشي فعاليت بلكه زبان بررسي نوين هاي  تنها روش  نه صورت در اين  ناميد كه 
 :شمارد ميبر را چنين رشته اين مهم هاي  ويژگي،ليچ  .آيد ميشمار  به شناسي زبان

 زباني  توانش و نه زباني  تمركز بر كنش-1

 زبان  هاي بر همگاني و نه زباني صيف تمركز بر تو-2

 آن  كيفي همانند الگوهاي زباني يكم  تمركز بر الگوهاي-3

 زبان  علمي هاي در بررسي) عقالني  و نه( تجربي  تمركز بر ديدگاههاي-4

 اريرفت هاي جنبه به توجه بيشتري آورد كه ميوجود  را به ويژگي ها مجموعه اي شود، اين مي مشاهده كه همانگونه
 .گيـرد  مـي قـرار    وي و پيـروان   چامـسكي   در مقابـل ديـدگاههاي     گفتار و نوشـتار دارد و عمـالً        و بروز طبيعي   زبان

(P:107) 
  پديـده اي   اًاساسـ  زبان باور كه   اين ةبرپاي اي  پيكره شناسي  زبان" :دهد مي نشان همسو با ليچ    را نيز نگرشي  تويبرت

 در  يعني ،آماده تجربي هاي  را با داده   آن توان مياز هر چيز،     پيش كه  پديده اي  .شده است  بنا نهاده  است اجتماعي
 ".گـذرا هـستند     ارتبـاطي  هـاي   كنش  در اصل  ،مورد مشاهده  هاي  متن. كرد و توصيف   مشاهده ،ارتباطي هاي  كنش

(Teubert, 1999:1)   
 از مطالـب   شـنونده يـا    گوينـده  درك چگـونگي  دانـستن  مستلزم را  اجتماعي ةپديد اين  بررسي ، وي ديگر از سوي 

 ،را مـشاهده   آن تـوان  مـي  گـردد كـه    مي متجلي متني صورت  به ، اجتماعي ةپديد عنوان يك   به ،داند، زيرا زبان   مين
 در پيكره  گنجاندن براي) امروز جهان    هاي  زبان در اغلب ( مواد زباني  حجم از آنجا كه   .كرد و تحليل  توصيف ضبط،
 ة وظيفـ  ، پيكره ةگستر حدود و  تعيين. ايجاد كرد  نمونه صورت را به  پيكره توان ميموارد    در برخي  ،زياد است  بسيار
از  يـا محـدوده اي    بـرش ،حدود دخالت دارند عبارتند از زبان در تعيين كه از متغيرهايي   برخي .است شناسان زبان
 توصيف به اي پيكره شناسي زبان .ديگر و بسياري متني و دروني بيروني هاي  ويژگي، شرايط و موقعيت، منظقه،زمان
كرد، تنها   افراد رخنه  ذهن درون به توان مين  از آنجا كه   . زبان هاي  همگاني پردازد و نه   مي طبيعي هاي  زبان تك تك
دسـتور و    هـاي    كتـاب  ،لغـت  هـاي   فرهنـگ  گرچه .يافت و متون  ارتباطي هاي  كنش را در  زباني قراردادهاي توان مي

و مـتن هـا بهتـر        كالمـي  از فـضاي   واقعـي  هاي  ا نمونه هستند، ام   كالمي از فضاي  نيز جزئي  زبان درسي هاي  كتاب
 تجربـي  دانـش  آوردن فـراهم   بـه  ،روش سه با آميختن  اي  پيكره شناسي  زبان .دهند زبان را نشان   توانند واقعيات  مي

 :كند ميكمك  زباني



 از پيكره ها زباني هاي خودكار داده استخراج:  الف

  آماري اًعمدت هاي برونداد با روش پردازش:  ب

 شده  پردازش هاي داده و تفسير اينگونه ارزيابي:  پ

 تصميم گيري  نياز به  سوم ةا مرحل داد، ام  و خودكار انجام   با برنامه  طور كامل  و بايد به   توان ميرا   مو دو  لاو مراحل
   (Teubert, 1999:1)  .دارد انساني و منطق

  

 : زباني هاي انواع پيكره

و  و يا تخصـصي    زبان يك از  تصادفي ةنمون،و گسترده  توانند عام  مي زباني هاي  شد، پيكره  پيشتر اشاره  كه همانگونه
 فرهنـگ  بـراي   ازجمله ،كار گرفت  به گوناگون براي منظورهاي  توان ميآنها را   . باشند زبان  خاص ةگون  يك ةنمايند
 بـه  و گستره  از نظر اندازه   توان مييكره ها را    پ. و مانند اينها   زبان  آموزش ، دستوري هاي   بررسي ، معناشناسي ،نگاري
 توان انواع زير را براي مي، )و كاركرد فرم(از رويكردها  يكي براساس. كرد تقسيم  محدود، متوسط و عظيمهاي دسته

 :پيكره ها درنظر گرفت 
  اشـباع، ويژگـي    .پـر شـده اسـت      اضافي با اطالعات  معين و متغيرهاي  عوامل به با اشاره   كه 10 اشباع شده    ة پيكر -

ارتبـاط   )type/token   ها به شمار مـوارد كـاربردي   ژهنسبت شمار سروا ( واژگاني غناي با نسبت كه است آماري
 .است شده بخش مشابه هاي پاره به متن مورد، كل در اين .دارد

 .گردد مي  فراهم،بررسي يك خاص بنابر نيازهاي  كه11 موقعيتية پيكر-
 گونـاگون  هـاي   از برهـه   رود و  مـي كار   به زباني تغييرات ثبت و براي  است ابعاد تاريخي  ارايد  كه 12 پايشگر ة پيكر -

 .را دارد مشابه هاي نمونه زماني
 .است از هر زبان مشابه هاي با نمونه چند زبانه اي پيكره، 13 تطبيقية پيكر-
) هدف  هاي يا زبان( ديگر   هاي  در زبان   آن ةو ترجم  زبان از يك  اصلي با متني  چند زبانه  اي  پيكره،  14 موازي ة پيكر -

 .است
 .زبـان هـا اسـت    ةهمـ   آنهـا بـه  ة زبـان هـا و ترجمـ   ةهمـ  بـه  اصلي با متن چند زبانه اي پيكره، 15 دو سويهة پيكر -

Teubert, 1999:3).(  
را نيز   مدو  دسته ،الكترونيكي هاي  و پيكره  الكترونيك از دوران  پيش پيكره ها به   بندي از دسته  پس) 1998( كندي

 .كند مي تقسيم مدو و نسل لاو نسل به
 انگليـسي  زبـان  بـراي  اغلـب  و ويـژه  محـدود و كاربردهـاي   پيكره ها با حجم    اين: ل  او نسل الكترونيكي هاي  پيكره

  : آنها عبارتند از  شوند و مهم ترين مي مشخص
-The Brown Corpus 

 - The Lancaster-Oslo-Bergen Corpus (LOB)  

 - The London-Lund Corpus (LLC)   



 American Heritageماننـد   نگـاري  فرهنـگ  بـراي  ازجملـه  انگليـسي  زبـان  بـراي  تخصـصي  هـاي  و پيكـره 

Intermediate Corpus  (AHIC)يا  .بود هريتج مدرسه اي فرهنگ آن تدوين شد و هدف در آمريكا فراهم كه
 پروژه ها مربوط بـه     اين آورد و هردوي   فراهم انگليسي نزبا بريتانيايي كاربردهاي بررسي  براي 16آلگيو كه اي  پيكره

 لغـت  هاي  از فرهنگ  بهره گيري  براي يهاي  در جهت ديگر، طرح    همچنين). 35 و   34 ص ص . (شوند مي 1960 ةده
 رايانه آكسفورد به بزرگ و درونداد فرهنگ امروز النگمن انگليسي فرهنگ ازجمله .اجرا گرديد زباني پيكره عنوان به
 تاريخي هاي و بررسي انگليسي گفتاري زبان بررسي ديگر نيز براي تخصصي هاي پيكره .بود آن بعدي هاي ازشپرد و
 (Kennedy, 1998: 35-40) .و ايجاد شد طراحي آن نيز يادگيري و

 يري و با بهره گ    90 و   80 ةده در و اغلب   است 17پيكره ها، غول آسا    ديگر اين  نام:  مدو نسل الكترونيكي هاي  پيكره
آنها  كامل برد و مشخصات   تنها نام  توان ميبرخي از آنها را     . ايجاد شده اند   تازه هاي  رايانه بسيار پيشرفته  از امكانات 
  :آورد تار به دستنوش در اين ياد شده را از منابع

The COBUILD Project 

Bank of English 

The Longman Corpus Network 

The British National Corpus (BNC) 

The International Corpus of English (ICE) 

 ارتبـاط بـا شـبكه      راه  و از  )on-line( پيوسـته  صـورت   به ،ياد شده  هاي  از پيكره  بسياري اكنون شود كه  مييادآور  
 .هستند و استفاده دسترسي قابل) اينترنت ( اي رايانه جهاني

  

 : پيكره ها 18گذاري  نشانه

سـو   از يـك   گـذاري  نشانه اين. شود مي افزوده آن به متفاوتي  كدهاي ،خاص ربردهايو كا  پيكره گوياتر شدن  براي
و مانند   فصل،سطر، صفحه باشد، مانند شماره   ي آن ساختار كلّ  به پيكرده يك هاي  بخش ارتباط دادن  تواند براي  مي

ـ  ،مانند شرايط توليد زباني   ،  نمايد را مشخص  زباني اينها و يا بافت    ديگـر   از سـوي   .و ماننـد آن     رسـانه  ، زبـاني  ة گون
  :پذيرد  انجام سطح در سه است ممكن زباني گذاري نشانه .باشد  زبانياًتواند صرف مي گذاري نشانه

 در مـتن  ) كـد ( يـك نـشانه    كـاربردي  هر صورت  مورد، براي  در اين  : )tokens( كاربردي هاي  صورت  در سطح  -1
 .شود مي افزوده

 .است در متن كاربردي چند صورت توالي مربوط به نشانه كه : )segments( زباني هاي پاره  در سطح-2
 زباني هاي و پاره  زبانيهاي صورت ميان ارتباط و تداعي يهاي نشانه كه: ) associative level( تداعي  در سطح-3

 .سازد مي مشخص را در متن
گويند  مي شده دهي برچسب  يا دار شوند، برچسب  مي گذاري نشانه كاربردي هاي  صورت در سطح  كه يهاي  پيكره به

 در سـطح  گـذاري  نـشانه  .دهند را نشان آن معنايي هاي يا برخي ويژگي  واژه توانند نوع دستوري   مينشانه ها    و اين 
واحـدها را بـا آنهـا        يا النـه گيـري     ارتباط نحوي يا با همايي     توان ميگويند و    مي نحوي دهي را برچسب   زباني ةپار

 .كمتري دارد داعي ها، رواجت گذاري نشانه. داد نمايش



 پيكـره   آن ةنمونـ  كـه . شود گذاري نشانه يا چند سطح   در يك  است ممكن پيكره يك اينكه يادآوري شايسته نكته
LOBاست .(Mills, 1996: 247)  هـاي  پيكـره  دهي برچسب  براي،فارسي زبان در كه از معدود كارهايي يكي 
 فارسـي  خودكـار متـون    دسـتوري  دهي برچسب براي اي  رايانه ايو اجراي برنامه      طراحي ،است شده انجام فارسي

   (Assi and H. Abdolhosseini, 2000) .است
 

 : اي پيكره هاي طرحنگاهي به برخي از 

 متفـاوت  زباني كاربردهاي بررسي ها، پژوهش ها و     براي بنيادي ابزارهاي اي  پيكره شناسي  زبان شد كه  پيشتر اشاره 
 :كنيم  مي موارد اشاره از اين برخي ها بهتن اكنون. آورد مي فراهم

و   درك ،دسـتاورد ايـن حـوزه       مهـم تـرين    .اسـت  طبيعـي  زبـان  در پردازش  پيكره كاربردهاي از مهم ترين    يكي -
 .است گشته امكان پذير بزرگ هاي از پيكره تنها با بهره گيري كه است گفتار بوده بازشناسي

 زبـاني  هـاي   داده هاي  پايگاه و زباني هاي  از پيكره  كه يافت توان مين يپيشرفته ا  نگاري  فرهنگ ةپروژ هيچ  اكنون -
 1990ة در دهـ ،اسـت  كـرده   ارائـه 1980 را در 19مقابله اي  متن شناسيةپيشتر نظري  كه هارتمن .نكند بهره گيري 

 تيجـه  ن ،نگـاري  فرهنـگ  چنـدين طـرح    بيند و با بررسـي     مي  موازي متنيِ هاي  پيكره سوي را به  آن و تكامل  تداوم
ــي ــه  م ــرد ك ــن گي ــزاري  اي ــا اب ــره ه ــه     پيك ــا ب ــگ ه ــدوين فرهن ــار ت ــاگزير در ك ــارا و ن ــمار  ك ــيش ــد م . رون

(Hartmann,1994:11) نرم افـزار    كه است شناسي  زبان ةگزيد واژگان فارسي در زبان  كاربردي  چنين ةنمون
 ،و عبـدعلي  عاصـي (و ) 1373 ،عاصـي  (، (Assi, 1994) .شده اسـت  تر ايجاد  گسترده نيز با امكانات آن اي رايانه

1375.( 
 را هم  متعدد آن  هاي  نمونه كه است زباني هاي  ديگر از كاربرد پيكره    نيز جنبه اي   زباني هاي  داده هاي   ايجاد پايگاه  -

نيـز   فارسـي  زبـان  را بـراي   پايگـاهي   چنين .داريم در اختيار  يا ناپيوسته  پيوسته صورت به در سراسر جهان   اكنون
 )1376 ،عاصي (.است نموده ايجاد انساني علوم هشگاهدر پژو نگارنده

و   مهـم  ة نمون .است شده اجرا زباني هاي  پيكره با كمك  گوناگون هاي   در زبان  20همايند هاي  واژه بررسي هاي   طرح -

نيـز   انـساني  علـوم  در پژوهـشگاه   اكنـون  هم .است انگليسي زبان  براي BBI همايند هاي  واژه فرهنگ آن موفق
 .اجراست در دست فارسي زبان هاي داده پايگاه براساس فارسي همايند هاي واژه فرهنگ دوينت براي طرحي

. برنـد  مـي سود  زباني هاي نيز از امكانات پيكره زباني تحوالت و ردگيري پي گيري براي زبان پايشگري هاي   برنامه -
 (Kennedy, 1998 : 22).نامند مي پايشگر ة پويا يا پيكرةپيكره ها را پيكر گونه اين

بويژه رويكرد بسيار نوينِ پيكره بنيـاد       برند   ميسود   زباني هاي  از پيكره  گونه اي  به ماشيني ترجمه هاي   طرح ة هم -
 .است مانده ديگر ناگفته هاي و هنوز بسياري از زمينهآن،  

 تنها در سه كه گفت نتوا مي ،اي پيكره شناسي زبان ةرشت و گسترش زباني هاي  پيكرهةفزايند هاي كارايي به با توجه
 با كمـك   تازه  انديشه ها و كاركردهاي    ،نوين هاي  و به روش   است داشته انگيزي رشد اعجاب  رشته اين  گذشته ةده

توانـد   مي كه دستگاهي و مهم ترين  اينها، هنوز بزرگترين ةبا هم " .است دست يافته  و رايانه  الكترونيك هاي  دستگاه
 (Svartvik, 1992: 12)  ".است انسان ذهن كند، همان و تدوين ا استخراجر انبوه واقعيت ها قوانين از ميان



  :يادداشت ها و پي نوشت ها 

١.linguistic corpus 

٢.corpus linguistics 

٣.before computer 

٤.Survey of English Usage 

٥.Randolph Quirk 

٦.Harris 

٧.Feries 

٨.Hill 

٩.computer corpus linguistics 

١٠.saturated 

١١.opportunistic 

١٢.monitoring 

١٣.comparable 

١٤.parallel 

١٥.reciprocal 

١٦. J., Algeo 

١٧.mega corpora 

١٨.corpus annotation 

١٩.contrastive textology 

٢٠.collocations 
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