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 (۱نشست )عنوان های این گفتار

 پیکره  چیست؟-۱

 پیکرة سنتی-۲

 زبان شناسی پیکره ای –پیکره های نوین -۳

 ویژگی های پیکره های امروزی-۴

 رویکردهای پیکره ای-۵

 حوزه های کاربرد بررسی های پیکره ای-۶

 

 

 

 

  ۱۴۰۰ ماه دی 2 مدرسه زمستانی زبان شناسی پیکره



 پیکره  چیست؟
 تعریف پیکره       

۱- Corpus in English 

Oxford English Dictionary 

Cambridge Dictionary  

 در فارسی  پیکره -۲

 لغتنامه دهخدا

 فرهنگ فارسی معین

 فرهنگ فارسی معاصر

 

 

 

 

  ۱۴۰۰ ماه دی 3 مدرسه زمستانی زبان شناسی پیکره



 پیکره  چیست؟
 تعریف پیکره       

“A collection of written or spoken material 

stored on a computer and used to find out  

how language is used” OED/Cambridge 

مجموعه ای از مطالب نوشتاری یا گفتاری که در رایانه ذخیره »
 «شده و برای دریافت چگونگی کاربرد زبان به کار می رود

 

 

 
  ۱۴۰۰ ماه دی 4 مدرسه زمستانی زبان شناسی پیکره



 پیکرة سنتی  

بررسی های گویشی 

فرهنگ نگاری 

دستورنویسی 

واژه گزینی 

 

 

 

  ۱۴۰۰ ماه دی 5 مدرسه زمستانی زبان شناسی پیکره



 زبان شناسی پیکره ای –پیکره های نوین 

بهره گیری از رایانه 

امکانات تازه و کاربردهای تازه 

پیدایش رشتة زبان شناسی پیکره ای 

 نظریه های زبانی و پیکره ها 
“Theoretical overview of the evolution of corpus 

linguistics” Elena Tognini Bonelli, 2010, in:The 

Routledge Handbook of Corpus Linguistics Edited by 

Anne O’Keeffe and Michael McCarthy  

 

 

 

  ۱۴۰۰ ماه دی 6 مدرسه زمستانی زبان شناسی پیکره



 ویژگی های پیکره های امروزی

داده های واقعی از گونه های مختلف زبان 

 متن پیوسته 

 روزآمدی 

 ثبت و ضبط دقیق 

  چندکاربره 

چندمنظوره 

  دائمی 

رایانشی 

 

 

 

 

  ۱۴۰۰ ماه دی 7 مدرسه زمستانی زبان شناسی پیکره



 رویکردهای پیکره ای

 پیکره محور رویکرد(corpus driven)  : 

 پیکره ای زبان شناسی بنیاد نظری 
A corpus-driven analysis is a more inductive process: 

the corpus itself is the data and the patterns in it are 

noted as a way of expressing regularities (and 

exceptions) in language. A corpus-driven analysis tends 

to only use minimal theoretical presuppositions about 

grammatical structure. 

 

 

 

 

  ۱۴۰۰ ماه دی 8 مدرسه زمستانی زبان شناسی پیکره



 رویکردهای پیکره ای

 :  (corpus based) پیکره بنیاد  رویکرد

برای تایید یا رد یک نظره یا زبان شناسی پیکره ای کاربرد 
   آزمودن یک فرایند یا مدل زبانی

Uses a corpus as a source of examples to check 

researcher intuition or to examine the frequency 

and/or plausibility of the language contained 

within a smaller data set. 

 

 

 

 

  ۱۴۰۰ ماه دی 9 مدرسه زمستانی زبان شناسی پیکره



 ۱-حوزه های کاربرد بررسی های پیکره ای

  

 :  رویکرد پیکره محور  ۱-۳
پیدایش گرایش های  –پی افکندن نظریه های تازه  – کشف مبانی جدید نظری)

 (نوین
 : رویکرد پیکره بنیاد  ۲-۳

تأیید و تثبیت روش ها، الگوها و  –تأیید نظریه های موجود  ۱-۲-۳ 
 فرضیه های موجود    
:  پیشبرد فعالیت ها و طرح های حوزه های زبان شناسی کاربردی ۲-۲-۳ 
 –( terminologyاصطالح شناسی )واژه گزینی  -ترجمه  

 آموزش زبان –گویش شناسی  -فرهنگ نگاری  
:  پیشبرد فعالیت ها و طرح های میان رشته ای های زبان شناسی  ۳-۲-۳ 
زبان شناسی  –زبان شناسی رایانشی  –ترجمة ماشینی   
 زبان شناسی حقوقی    –شناختی   
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 ۲-حوزه های کاربرد بررسی های پیکره ای

  

 
  : پیشبرد فعالیت ها و طرح های حوزة ادبیات  ۴-۲-۳ 
 –بررسی های واژگانی  –بررسی های موضوعی و محتوایی   

  –مطالعات تطبیقی  –ریشه شناسی –غنای واژگانی   
 تصحیح متون –سبک شناسی   
 :  پیشبرد فعالیت ها و طرح های زبان  شناسی تاریخی ۵-۲-۳ 
بررسی تاریخ تحول  –رمزگشایی از متن های ناشناخته   
 خانواده های زبانی   –زبان ها   
 :پیشبرد فعالیت ها و طرح های رشته های دیگر علوم انسانی ۶-۲-۳ 
  -جامعه شناسی –باستان شناسی  –بررسی های تاریخی   
   روان شناسی  
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 ۱-برخی از منابع

  

  
 .تهران، چاپخانة دولتی ایران . لغتنامه  :  "مقدمه"( 1337)، علی اکبر دهخدا

مجموعه مقاالت سومین  :، در"پایگاه داده های زبان فارسی"( 1376)عاصی، مصطفی 
، تهران، دانشگاه عالمه طباطبایی و پژوهشگاه علوم انسانی کنفرانس زبان شناسی

 .ومطالعات فرهنگی
مجموعه : در "از پیکرة زبانی تا زبان شناسی پیکره ای"( 1382)عاصی، مصطفی 

 ، تهران، دانشگاه  عالمه طباطباییمقاالت پنجمین کنفرانس زبان شناسی
: از آغاز تا امروز در: نخستین پیکرة جامع جامع زبان فارسی( 13۹۵. )عاصی، مصطفی

، انجمن زبان شناسی مجموعه مقاالت دومین همایش ملی زبان شناسی پیکره ای
 .ایران، تهران

 .تهران، سمت ،فرهنگ زبان آموز پیشرفتة فارسی (13۹8)عاصی، مصطفی 
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 ۲-برخی از منابع

  

Assi, Mostafa (1981) "Persian Computing at Exeter". Official 

Rumours, No.33, 7-9, Exeter: University of Exeter.  

Assi, Mostafa (1997) " Farsi Linguistic Database (FLDB) " in: 

The International Journal of Lexicography,Vol.10,No.3,p.6, 

Oxford University Press. 
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of Persian Linguistics, Oxford University Press, UK. 
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 15 مدرسه زمستانی زبان شناسی پیکره

 
 سپاس زگارم

  ۱۴۰۰ ماه دی


