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د

گزاريسپاس

فی در طعهاي اساتید بزرگی است که آشنایی و افتخار شاگردي آنها نقطۀ نامه حاصل آموزهنگارش این پایان
اشد، سهم وجود داشته باي در این پژوهش تردید اگر موضوع قابل و ارزندهبیشود وزندگی نگارنده محسوب می

ه شود، ر آن دیدداهی پژوهشگر در مقابل دانش و تجربۀ آن بزرگان بسیار اندك است و چنانچه کاستی و اشتب
ساتید ارهون این . نگارنده خود را مداندمیدر آغاز راه خود را متوجه کسی نیست، جز این پژوهشگر که هنوز 

، تگشخوردار برارزشمندشانز راهنمایی و تجارب اکه در طول تحصیل تک آناناز تکداند و بدین وسیله می
نماید.   گزاري میسپاس

ش این یز نگارنیل و از استاد ارجمند جناب آقاي دکتر سید مصطفی عاصی، استاد راهنما که در طول تحص
.کنمنی میرداقدپژوهش از هیچ کوشش و کمکی دریغ نکردند و همیشه حامی و پشتیبان اینجانب بودند،

زد همۀ دانشجویان است.سخاوت علمی، اخالق نیکو و بزرگواري ایشان زبان
نقش تند. هده داشعنامه را بر استاد گرامی جناب آقاي دکتر یحیی مدرسی مسئولیت استاد مشاور این پایان

چه از نظر خود،نظیرحق بیش از استاد مشاور بود و با دقت، بردباري و تعهد کمنامه بهدر این پایانشانیا
تیدي ن از اسایشااند. سهم مهمی در انجام این پژوهش داشتمحتوایی و چه از نظر سایر نکات کلی و جزئی

و روش کسب گیري شیوهبرند، بلکه فراها و دانش ایشان بهرة فراوان میکه نه تنها دانشجویان از آموزههستند
کند. یدا میپرا دانش و انجام کار پژوهشی است که مایۀ مباهات هر کسی است که افتخار شاگردي ایشان

کنم.کنم و برایشان موفقیت و سالمتی آرزو میگزاري میصمیمانه از ایشان سپاس
قرار شناسیبانزانشدر مرزهاي دتوان گفت کتر دبیرمقدم که با افتخار میاز استاد گرامی جناب آقاي د

شود. دیده میجاي این پژوهش هاي ایشان در جايرد آموزهکنم.، تشکر و قدردانی میدارند
خانم فارمقدم،شناس، آقاي دکتر صخانم دکتر زرخود اساتید محترم دیگر داند از پژوهشگر بر خود الزم می
تشکر نماید.آقاي دکتر ابولقاسمیوزادهدکتر کلباسی، خانم دکتر نعمت

نامه ین پایانداوري ازاده با همکاري خانم دکتر آزیتا افراشی زحمت مطالعه واستاد محترم خانم دکتر نعمت
را تقبل نمودند، که جا دارد مجدداً از ایشان و خانم دکتر افراشی تشکر نمایم.

شناسی را در افت درس معنیینگارنده افتخار که شناسحقمحمد علیمرحوم دکتر یاد استاد گرانقدر 
همیشه زنده است.  محضر ایشان بیاموزد، در نزد این نگارنده و سایر دانشجویان

هنگی ها، دانشجویان و دوستان خود در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرکالسیین از همۀ همنهمچ
ر دز سهم مهمی آنها نیطور حتم همۀنمایم. بهمیروزي موفقیت و بهتشکر نموده و براي همۀ آنها آرزوي 

دارند.هایمآموخته
هاي شواريدهمیشه ند و ماننداهدر پایان از پدر و مادر و خانوادة عزیزم که زحمات فراوانی برایم کشید

تقدیر و ند، اهک کردن کمدر این راه به ممطالعاتی مرا تحمل کرده وادامۀ تحصیل و انجام کارهاي پژوهشی و
کنم.تشکر می



ه

چکیده

ها در اند. بازتاب این دگرگونیویژه در سطح واژگان دستخوش دگرگونیها در همۀ سطوح زبانی، بههمۀ زبان
هاي زبانی ها براي کارآمد شدن هر چه بیشتر آنها ضروري است. ثبت و ضبط دقیق و سریع واژگان، صورتفرهنگ

هاي زبانی وجود شود، مگر آنکه پایگاه عظیمی از دادهمع و تقریباً کامل میسر نمیصورت جاهاي آنها بهو دگرگونی
هاي نگاران بتوانند با تشکیل پیکرهروي منابع زبانی روز باز باشد تا فرهنگداد آن بهداشته باشد که درگاه درون

هاي خود منعکس نمایند. بر همین در فرهنگها را گرفته و راحتی رد تمام تغییرات و دگرگونیمورد نیاز خود بهزبانی
هاي زبانی براي اساس در پژوهش حاضر بر آن شدیم تا از یک سو با اثبات ضرورت طراحی و ایجاد پیکره

نگاري را به طراحی و استفاده از اندرکاران فرهنگنگاران و دستفرهنگگیري از آنها در تدوین فرهنگ،بهره
هاي زبانی اي براي طراحی و ایجاد  پیکرهرفه ترغیب نماییم و از سوي دیگر، الگو و شیوههاي زبانی در این حپیکره

هایی متناسب با هدف و نیازي که از قبل با توجه به یک ها براي تدوین فرهنگسازي و پردازش این پیکرهو آماده
ایم، ارائه نماییم.نیازسنجی دقیق قصد تدوین آنها را داشته

نگاري اي نسبتاً مفصل طرح کلی پژوهش معرفی گردید. پیشینۀ فرهنگور با ارائۀ مقدمههمین منظبه
نگاري در ایران مورد بررسی قرار گرفت. آنگاه، با توجه به انگلیسی و فرهنگمفصل و مبسوط براي زبانطوربه

بنیاد براي زبان ي پیکرهنگاربنیاد است، پیشینۀ فرهنگنگاري پیکرهاینکه موضوع اصلی این پژوهش فرهنگ
انگلیسی و سپس همین پیشینه براي زبان فارسی ارائه شد تا با مقایسۀ این دو، دالیل پیشرفت یا عدم پیشرفت هر 

یا شناسی مربوط به مطالعۀ زبان و واژگان بررسی شدند و نظریههاي زبانیک مشخص شود. آنگاه نظریه
رویکرد شد. همچنین سهآورد، شناسایی و برگزیده پژوهش را فراهم میهایی که چارچوب نظري الزم براي نظریه

کامل توضیح داده طور بنیاد است بهنگاري پیکرهمتفاوت در تدوین فرهنگ نیز معرفی شد و رویکرد دوم که فرهنگ
با هم مقایسه انتشار یافته از نظر محتوایی تحلیل وهاي انگلیسی و فارسی تازه، چند نمونه از فرهنگسپسشد. 

کار بسته شده در تدوین آنها، این هاي بهها و امتیازهاي هر کدام و رویکردها و روششدند تا بر مبناي تفاوت
هاي تدوین آنها مشخص کرد دو عنوان از ها و مقایسۀ روشها مشخص شوند. تحلیل این فرهنگرویکردها و روش

بنیاد هستند اند، هر دو پیکرهفراوانی از سوي کاربران نیز مواجه شدههاي معتبر زبان انگلیسی که با استقبال فرهنگ
طوري که مثالً فرهنگ انگلیسی امروز النگمن گیري فراوان شده است، بههاي زبانی بهرهو در تدوین آنها از پیکره

ستفاده کرده است. بنابراین، در ها اها براي ارائۀ تعاریف واژهگیري از پیکرة زبانی خود از پربسامدترین واژهبا بسامد
منظور سازي آن بهزبانی متوازن و چگونگی آمادههایی براي طراحی و ایجاد یک پیکرةمرحلۀ بعد الگوها و روش

طور خالصه، در این مرحله از پژوهش چگونگی طراحی، نگاري معرفی و ارائه شد. بهاستفاده شدن در فرهنگقابل
هاي پژوهش طور دقیق شرح داده شد. در پایان، یافتهگذاري یک پیکرة زبانی بهو نشانهاستانداردسازي، رمزگذاري 

باشند، فهرست و یک نتیجۀ کلی از پژوهش ارائه شده است. بنیاد میهایی نظریهکه اساساً یافته
و نگاري به زبان انگلیسیگونه و درخور تأمل از فرهنگجا، روایتاي اجمالی، یکگردآوري پیشینه

ذکر پژوهش حاضر است. معرفی هاي قابلآوردبنیاد از دستنگاري پیکرهنگاري در ایران و نیز فرهنگفرهنگ
هاي عمدة شناسی مرتبط با این زمینه، رویکردههاي زبانبنیاد، نظریهنگاريِ پیکرهشناسی فرهنگاصطالح
فق انگلیسی از دیگر دستاوردهاي آن است. هاي معتبر و موهاي برجسته و شاخص فرهنگنگاري و ویژگیفرهنگ

نگاري دستاورد مهم هاي زبانی مناسب فرهنگسازي پیکرهاي براي طراحی، ایجاد و آمادههمچنین ارائۀ الگو و شیوه
تفصیل به آن پرداخته شده است.   دیگري است که به

بنیاد.نگاري پیکرهي، فرهنگاشناسی پیکرههاي زبانی، زباننگاري، پیکرههاي کلیدي: فرهنگواژه
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ل:فصل او

مقدمه



هاي اصلی پژوهشبیان سؤالـ تعریف مسأله و 1ـ1

هـا و  ها، گویشهاي مختلف علمی، افزایش ارتباطات و روابط مردمِ زباندانش در حوزهآساي رشد و توسعۀ برق
ها در سطوح مختلف زبانی هاي مختلف و تغییر و تحوالت اجتماعیِ جوامع موجب شده است که همۀ زبانلهجه

تواننـد بـه شـکل   هـا مـی  نحوي) دستخوش دگرگونی گردند. در سطح واژگان، این دگرگونی(آوایی، واژگانی و
ها و نیز تغییرِ تلفظ، امالء و نگارش آنها بروز یابند. از سوي دیگر، بسیاري از افزایش، کاهش و تغییر معناي واژه

اي که تـا  هاي چندزبانهد. فرهنگشوزبان نوشته میهمهاي لغت به منظور برقراري ارتباط بین افراد غیرفرهنگ
انـد و ایـن   اند، هر چند هم که ناکارآمد بوده باشند، موجب تسهیل و افـزایش ارتباطـات شـده   کنون نوشته شده

ها شده است. همچنین افزایش سفرها و هاي واژگانی بیشتري در زبانارتباطات بیشتر، خود باعث بروز دگرگونی
بـاره  هاي زبانیِ ناشی از آن از دیگر عوامل تغییـر زبـان اسـت. مدرسـی در ایـن     ها و نیز مسألۀ برخوردمهاجرت

آورد کـه یکـی از نتـایج معمـول آن     روند مهاجرت زمینۀ مناسبی براي برخوردهاي زبانی فراهم مـی «گوید: می
ن با یکدیگر هایی است که در شهر میزباویژه واژگانی میان زبانگیري یا رد و بدل شدن عناصر زبانی و بهقرض

). 80: 1387(مدرسی، » کنندتماس و برخورد پیدا می
ها، براي کارآمد شدن هر چه بیشتر آنهـا از اهمیـت زیـادي    هاي زبانی در فرهنگانعکاس این دگرگونی

نگاري مشغول هستند به اهمیت هایی که در کشور به کار فرهنگبرخوردار است. خوشبختانه مؤسسات و شرکت
اندیشـۀ تـدوین   «آمـده اسـت:   فرهنـگ هـزاره  اند. از همـین روسـت کـه در سـخن ناشـرِ     بردهاین موضوع پی

هاي تازة زبانی باشـد و نیـاز مخاطبـان را بـا دقـت      کنندة تغییرات و صورتهاي تازه، که بتواند منعکسفرهنگ
بیشتري پاسخ دهد، از بدو تأسیس مؤسسه مطرح بود. تجربۀ فرهنگ معاصر در برخورد با متقاضیان فرهنگ این 

هـاي تـازه و یـا بازسـازي و ویـرایش      نان است کـه تـألیف فرهنـگ   بود که سرعت و میزان تغییرات زبانی آنچ
). 7: 1386شناس و همکاران، (حق» هاي موجود یک ضرورت انکارناپریر استفرهنگ

هـا  با وجود اینکه برخی از ناشران خوب داخلی بـه درسـتی بـه ضـرورت روزآینـد شـدن دائمـی فرهنـگ        
هـاي زبـان،   ها و ابزارهاي مورد استفادة آنان، براي انعکاس دقیق و جـامعِ دگرگـونی  اند، متأسفانه روشبردهپی

توان به هاي مرجع را میبکتاتعدد «گوید: نگاري نیست. هارتمن میهاي نوین فرهنگصحیح و مبتنی بر روش
نیاز اساسی انسان به اطالعات زبانی و حقیقتی نسبت داد. این میل به تولیـد، مبادلـه و پـردازش اطالعـات بـا      

شـود و در  تـر مـی  هایی نظیر سیاست، دین، آموزش و پرورش و علم بیشـتر و داغ هاي دائمی در حوزهپییشرفت



٣فصل اول: مقدمه 

هـاي لغـت بـروز    هـاي درسـی و فرهنـگ   ها، کتـاب هاي روایی، فایلنگسترة وسیعی از مصنوعات، نظیر داستا
). 234: 1996(هارتمن، » یابدمی

هـاي  هاي زبانی تازه ممکن نیست، مگر آنکـه پایگـاهی عظـیم از داده   ها و صورتثبت و ضبط دگرگونی
نگـاران بـا روزآینـد    تا فرهنگروز باز باشد داد آن به روي منابع زبانیِ بهزبانی وجود داشته باشد که درگاه درون

وهاي زبانی مورد نیاز خود به راحتی بتوانند رد تغییـرات  هاي زبانی و تشکیل پیکرهکردن دائمی این پایگاه داده
گـزینش  «گویـد:  مـی )7: 1978(ارتمنهـ ها منعکس کنند. چنانکـه  را گرفته و در فرهنگهاي زبانیدگرگونی

ها ی این واژههایی پیچیده از نیازهاي کاربران آن و بسامد ارجاعطریق ارزشیابیها براي ثبت در فرهنگ از واژه
یجـاد و  امحاسبۀ این بسامد ارجاعی میسـر نخواهـد شـد، مگـر بـا      ». شود، نه از منظر ادبی و تاریخیتعیین می

ن را دارد و نیز با ین آنگار قصد تهیه و تدوهاي زبانی متناسب با آن نوع فرهنگی که فرهنگگیري از پیکرهبهره
اي مناسب. افزارهاي رایانهها و نرمگیري برنامهکاربه

هایی که باید در فرهنگ فهرست شوند در رابطه با هاي دوزبانه مشکل گزینش واژههر چند که در فرهنگ
مخصوصـاً  هـاي دیگـر،  بنیـاد زبـان  هاي پیکـره نگاران از فرهنگهاي زبان بیگانه به دلیل استفادة فرهنگواژه
هاي افتن معادلهاي انگلیسی، فرانسه، آلمانی و غیره، به عنوان منبع، تا حدي مرتفع شده است، به هنگام یزبان

وجود خواهـد آمـد.   نگاران بهها باز هم مشکالت فراوانی براي فرهنگفارسی واژگان و اصطالحات این فهرست
شود. در واقع با توجه به حجم بسیار عظـیم  چندان میزبانه و عمومی فارسی دوهاي تکاین مشکل در فرهنگ

ها و اطالعـات زبـانی تـازه    هاي زبان فارسی معاصر، مسلماً تدوین فرهنگی نو که بازتابانندة تمامی صورتداده
نگـاران برجسـتۀ کشـور نیـز     شناسان، ادیبان و فرهنگهاي زبانی، حتی توسط زبانباشد، بدون استفاده از پیکره

ها مرتفع نخواهد شـد  هاي بسیار خواهد شد و این کاستیتولید و نشر فرهنگی داراي نواقص و کاستیمنجر به 
هاي زبانی بسته به نوع فرهنگی که بـا  هاي زبانی مناسب. این پیکرهگیري از پیکرهمگر با طراحی، ایجاد و بهره

ده است، متفاوت آن بر ما روشن ش) ضرورت تدوین 1386توجه به یک نیازسنجی دقیق (نگاه کنید به موهبت، 
ها به تولید یکرههاي طراحی و ایجاد آنها نیز متفاوت خواهد بود. ایجاد هر یک از انواع این پخواهند بود و روش

شود.ها منجر میو تدوین نوع خاصی از فرهنگ
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رحلـۀ  ملـین  در تـدوین یـک فرهنـگ معتبـر مشـاهدة زبـان مـورد اسـتفاده او        «: گویندآتکینز و راندل  می

طورکامل و دقیـق ورد استفاده) به(مشاهدة زبان من مهمرسد ایبه نظر می. )47: 2008(» اجتناب استغیرقابل
هـاي زبـانی در   گیري از پیکـره هاي زبانی. آنها در تأکید بر تأثیر بهرهگیري از پیکرهبا بهرهشود، مگرمیسر نمی

(همـان  » نگاري را متحول کـرد هاي زبانی شیوة فرهنگپیکرهباید دانست که ظهور«گویند: نگاري میفرهنگ
). با توجه به آنچه در باال مطرح شـد، در ایـن پـژوهش سـعی شـده اسـت پاسـخ مناسـبی بـراي         53منبع، ص

شود:هاي زیر ارائهپرسش

هاي زبانی بهـره  هایی که از پیکرهفرهنگاند نسبت بههاي زبانی استفاده کردهرههایی که از پیکفرهنگآیا .1
در چیست؟1بنیادهاي پیکرههاي فرهنگ؟ امتیازها و برتريکارآمدتر هستنداند نبرده

ویـژه  نگـاري و بـه  فرهنـگ براي مناسب هاي زبانی پیکرهو ایجاد ی حاطرهایی براي الگوها و شیوهآیا ارائۀ .2
ست؟پذیر اامکاننگی براي زبان فارسی تدوین فره

:پژوهش (زمانی ـ مکانی ـ موضوعی)گسترةـ 2ـ1

اي هـ نگاري و فرهنگهاي انجام گرفته در خصوص فرهنگپژوهش حاضر از نظر مکانی به اقدامات و پژوهش
ود. شمیمحدود انگلستان و آمریکاکشورهاي انگلیسی زبانِمنتشره در ایران و

موضـوع  باشـد. اند، محدود مـی که به تازگی منتشر شدههاییاز نظر زمانی نیز به فارسی معاصر و فرهنگ
طـور  شناسی و بـه طور عام به حوزة زباننگاري است، بههاي زبانی در فرهنگپژوهش که تأثیر استفاده از پیکره

شود. محدود می2شناسی رایانشیاي و زبانشناسی پیکرهنگاري، زبانخاص به حوزة فرهنگ

پژوهش:انجامـ اهمیت و ضرورت 3ـ1

اي که برخی از نظیر، اما پراکندههاي کمنگاري در ایران و با وجود تالشهزار سالۀ فرهنگبا وجود قدمت چند
اند (اسدي طوسی، فیروزآبادي، طور انفرادي انجام دادهو فرهنگ ایرانی بهفارسی دار زبان دانشمندانِ دوست

1. corpus-based dictionaries

2. computational linguistics



٥فصل اول: مقدمه 

نگاري در این مرز و بوم در مسیر اصلی خود، آن مرحوم دهخدا، دکتر معین و دیگران)، متأسفانه کار فرهنگ
رود، قرار نگرفته است. چنان که در جوامع پیشرفته پیش می

هاي منتشره توسط هایی در تدوین و چاپ فرهنگهاي اخیر با استفاده از فناوري نوین پیشرفتهدر سال
هاي کشور صورت گرفته است که تجلی واقعی آن در قطع، کتابت، چاپ، ظاهر، نوع و اندازة قلمناشران داخل 

هاي بهتر مشهود است، اما هنوز ها و مثالها و نیز در ارائه تعاریف، معادلبه کار گرفته شده توسط این فرهنگ
ست، مگر معدود زحمات برخی نگاري عمالً تالش چندانی صورت نگرفته اهاي نوین فرهنگدر بکارگیري شیوه

، که اینک به یک رشتۀ علمیِ دانشگاهی تبدیل شده است. متأسفانه این 3از متخصصان آشنا با این حرفه
هاي پراکنده هم جدي گرفته نشده است. به عنوان شاهدي بر این ادعا، تنها به بیان نقل قولی از داود تالش

ویراست دوم، نوشتۀ دکتر محمدرضا باطنی، ی ـ فارسی معاصرموسایی، در سخن ناشر فرهنگ دوزبانۀ انگلیس
نویسی با کمبودهاي فراوان روبروست و تجربۀ ما در قلمرو جامعۀ ما در زمینۀ فرهنگ«شود: بسنده می

نویسی در کشور ما ها بسیار ناچیز است. هنوز فرهنگنویسی جدید نسبت به تجربۀ چندصد سالۀ غربیفرهنگ
تخصصی دانشگاهی درنیامده است و به گفتۀ اغلب استادان هنوز یک فرهنگ فارسیِ به صورت یک رشتۀ

ها سرانجام توان فهرست این کمبودها را همچنان گسترش داد، اما همۀ اینجدید و کارآمد نداریم. هر چند می
).هشت: 1376، ی(موسای» شود: چه باید کرد؟به یک سوال ختم می

کنند که واژه مطرح میا دربارة فهرست واژگان بالقوة یک زبان و زایایی ساختبحثی ر4کاتامبا و استونهم
هاي بالقوة یک زبان وجود ندارد. بنابراین، هیچ محدودیتی براي تعداد واژه«ماحصل آن این فراز آنهاست که: 

باري نحو اسفبهاي فهرست کند، هاي یک زبان را در پیکرهواژگانی که صرفاً سعی بر آن داشته باشد که واژه
).68: 2006(کاتامبا و استونهم، » ناکافی و نامناسب خواهد بود

1375. نگاه کنید به عاصی و عبدعلی، 1

4. F. Katemba and J. Stonham
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نویسد: یم6ی است از طرح کوبیلدگزارشکه)1987(5یابی در فرهنگژهواهرحال، جان سینکلر در مقدمۀبه
جدیدترین جنبۀ این طرح، جداي از فناوري نوین، توانایی دستیابی به مالحظۀ زبانی است که هم گسترده است «

ترین الگوهاي موجود در این زبان و هم جامع. این مالحظه دربرگیرندة هزاران مشاهدة انجام گرفته از عمومی
هاي واقعی شیوهنی بر یک بررسی جامع و کامل از این فرهنگ جدید کوبیلد مبت«دهد: او ادامه می». است

شد، مگر در سایۀ ایجاد یک پیکرة زبانی عظیم که آن را کوبیلد این بررسی میسر نمی». استکاربرد واژه
نامیدند. 

واژي زبان دلیل زایایی ساختکنند که بهبنابراین، اگرچه افرادي مانند کاتامبا این بحث را مطرح می
اي ناکافی ت و نتیجههاي زبان در یک پیکرة زبانی آب در هاون کوبیدن اسئۀ فهرست کاملی از واژهسعی بر ارا

ترین مومیعمشاهدة توان بهدربر خواهد داشت، اما بنا به گفتۀ سینکلر با طراحی و ایجاد دقیق یک پیکره می
استفاده ا بگارنده نین به نظر ات.گسترده و جامع باشد، دست یافالگوهاي موجود در یک زبان، هر چند هم که

ودن فهرستباین ناکافی روز باز باشد،منابع زبانیِ بهداد آن به روياي که درگاه درونهاي زبانیاز پیکره
د.هاي زبان به سمت صفر میل خواهد کرواژه

که تا کنون شناسی آنقدر روشن و بارز است هاي زبانهاي زبانی در تحلیلاهمیت استفاده از پیکره
شود) به وجود خته میهاي مختلفی با اهداف و انواع گوناگون (بر حسب اهدافی که پیکره به آن منظور ساپیکره

اند، عبارتند از:اي که براي زبان انگلیسی ایجاد شدههاي عمدهطور نمونه، برخی از پیکرهآمده است. به

1. Lancaster Spoken English Corpus: 52,000 words

2. London-Lund Corpus: Half a million words

3. Brown University Corpus of American English: One million words of text

4. Lancaster-Oslo/Bergen (LOB) Corpus: One million

5. Birmingham Collection of English Text: 20 million words

6. British National corpus: 100 million words

7. Bank of English: 200 million words

8. Longman Corpus Network: 330 million words

5. Looking Up

شودنگاري محسوب می. طرح کوبیلد نقطۀ عطفی در فرهنگ2
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نگاري به شیوة علمی و نوین انجام هاي خوبی دربارة فرهنگهاي اخیر پژوهشبنابراین، هر چند در سال
هاي از پیکرهلحاظ استفادهویژه از رسد الزم باشد بیش از پیش، از ابعاد گوناگون و بهگرفته است، به نظر می

زبانی در تدوین انواع فرهنگ به این موضوع توجه شود.

:هاي پژوهشهدفـ 4ـ1

اهداف اصلی این پژوهش عبارتند از:
گیـري از آنهـا در تـدوین   هـاي زبـانی بـراي بهـره    پیکـره اثبات و مشخص کردن ضـرورت تشـکیل   . 1

،فارسیزبانهايفرهنگ
ایـن  جـویی از  پـردازش و بهـره  سـازي،  دهآمـا هاي زبانی، پیکرهو ایجادطراحی هایی براي ارائۀ روش. 2

،آورندمورد نظر فراهم میالزم را براي تدوین فرهنگهاي که دادههاپیکره
سایر نگاران و شناسان، فرهنگبراي هماهنگی و همکاري متقابل میان زبانارائه و معرفی راهکارهایی . 3

هایی کارآمد براي زبان فارسی.ظور تدوین فرهنگمنبههاي مرتبطمتخصصان رشته

هاي پژوهش:فرضیهـ 5ـ1

اند، برتري دارند.هاي زبانی بهره نبردههایی که از پیکرهبنیاد نسبت به فرهنگهاي پیکرهفرهنگ. 1
یهایگب تدوین فرهنمناسکه زبانی یهایي براي طراحی و ایجاد پیکرهاارائۀ الگو و شیوه. 2

پذیر است.امکاند، نباشبنیاد براي زبان فارسی پیکره

ـ روش انجام پژوهش:6ـ1

هاي تحلیل محتوا، هاي کیفّی است، در اجراي آن از روشحاضر از نوع پژوهشبا توجه به این که پژوهش
هاي ریههاي تطبیقی و مستندسازي استفاده شد. به این ترتیب که ابتدا نظاي، بررسیمطالعات کتابخانه

هایی که چارچوب نظري الزم در یا نظریهشناسی مربوط به مطالعۀ زبان و واژگان بررسی شدند و نظریهزبان
هاي انگلیسی و فارسی فرهنگشد. سپس چند نمونه ازآورد، شناسایی و برگزیده این خصوص را فراهم می

هر یک و ها و امتیازهايتدند. آنگاه بر مبناي تفاوانتشار یافته از نظر محتوایی تحلیل و با هم مقایسه شتازه
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ها مشخص شدند و با استفاده از آنها شیوه و الگویی براي تدوین آنها، این روشکار بسته شده دربههايروش
تدوین فرهنگ ارائه گردید.

سـی، ایـن   این ترتیب که ابتدا سعی شده است با تحلیل محتوايِ چند فرهنگ عمـومیِ انگلیسـی و فار  به
هاي زبانِ مورد نظر، ارائـۀ تعـاریف دقیـق و رایـج،     دادن واژههایی نظیر میزان پوششها از نظر ویژگیفرهنگ

میزان حشو و اعتبار، میزان و صحت اطالعات ارائه شده دربارة هر واژه، چگونگی ثبت و ارائۀ تلفظ معیار و دقیق 
از نظر کاربردشناختی یـا  8‘معتبر’یا 7‘واقعی’انگلیسی و فارسیِهر واژه، گستره و چگونگی ارائۀ اطالعاتی دربارة 

ایسـۀ ایـن   بـراي مق در بـاال توضـیح داده شـد و    کاربرد گفتمانی و جز آن با هم مقایسه شوند. معیارهـایی کـه   
نگاري که در زمینۀ مرور از مطالعات انجام شده توسط برخی از پژوهشگران حوزة فرهنگها انتخاب شدفرهنگ

هـا و رویکردهـاي   شده است با توجه بـه روش . در نهایت سعی9اند، اقتباس شده استها کار کردهو نقد فرهنگ
هـا و  )، الگو3ــ 3ه بخش کنید بهاي زبانی مبناي کار است (نگاهنگاري که در آن استفاده از پیکرهنوین فرهنگ

ارائه گردد. معرفی و نگاري هاي زبانی مناسب براي فرهنگطراحی و ایجاد پیکرههايروش

بنیاديمفاهیمـ 7ـ1

ناسی و شنظران حوزة زبانبخش تعریفی کلی و اجمالی از یک منبع معتبر و یا یکی از صاحبدر این
نگاري اي و فرهنگشناسی پیکرهنگاري، پیکرة زبانی، زبانفرهنگ، فرهنگمفاهیم بنیادي نگاري برايفرهنگ

توضیح است شود. الزم بهارائه میترتیب ستند، بههمطرح شده در این پژوهش بنیاد که از مفاهیم اصلی پیکره
.گرفتخواهد رسی قرار تفصیل مورد بربه4ـ 3که هر یک از این مفاهیم در بخش 

ی از ) کتابی که فهرست1کند: دو تعریف زیر را در ذیل درایۀ فرهنگ فهرست می) 440: 2007(سامرز 
) 2دهد. توضیح میبانی دیگرها را به ترتیب الفبایی ارائه کرده و معانی آنها را یا به همان زبان و یا به زواژه

دهد. کار رفته در یک موضوع خاص را توضیح میها و اصطالحات بهکتابی که واژه

7. real

8. authentic

30: 1987. نگاه کنید به رنالد کارتر، 3



٩فصل اول: مقدمه 

نظریه و ’توان آن را نگاري که میفرهنگ«گوید: می2نگارياز فرهنگ1با ارائۀ تعرف کاويهارتمن
در 3خصوص کاربرد واژگان) به تدوین کاربرد، به676: 1990(کاوي، ‘ نویسی تعریف کردعمل فرهنگ

وجود، اینپردازد. بایاند، مصورت الفبایی مرتب شدههایی که بهویژه در قالب فرهنگهاي مرجع و بهکتاب
).231: 1998(هارتمن،» نگاري کاري فراتر از این استفرهنگ

هاي زبانی است که ممکن است شامل متون اي از دادهمجموعه5زبانیپیکره«گوید: می4جون میلز
شوند. میخوانش براي ماشین تهیه شکل قابلها اغلب بهی گفتار ضبط شده باشد. پیکرهآوانویسنوشتاري و یا 

اي تصادفی از زبان تحت بررسی باشد و یا اینکه نمایندة نوع و ژانر خاصی از زبان یک پیکره ممکن است نمونه
).245: 1998(میلز، » باشد

شناسی که به کاربست فنون پیکرة اي از زبانشاخه«را 6ايشناسی پیکره) زبان31: 2002هارتمن و جیمز (
».دانندمیپردازد،ط به توصیف زبان در سطح کالن میدر حل مسایل مربو7رایانشی

برند کار میرا براي رویکردي در تدوین فرهنگ به8‘بنیادنگاري پیکرهفرهنگ’هارتمن و جیمز اصطالح 
).31: 2002اي استوار است (هارتمن و جیمز، شناسی پیکرهکه در آن اساس کار بر ابزارها و فنون زبان

طور خالصه نگاري که بههاي زبانی در فرهنگدر خصوص استفاده از پیکره) 15: 2004(1میرچارلز اف. 
ها براي درك اینکه چرا در تهیه و تدوین  فرهنگ«نویسد: بنیاد نامید، مینگاري پیکرهتوان آن را فرهنگمی

1. A. Cowie

2. lexicography

3. vocabulary

4. J. Mills

5. linguistic corpus

6. corpus linguistics

7. computational corpus techniques

8. corpus-oriented lexicography = corpus-based lexicography
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افزاري که براي تحلیل این و نرمهاپیکرهسودمند خواهد بود بدانیمشود، ها استفاده میاي از پیکرهطور فزایندهبه
تواند فرایند تدوین فرهنگ را ماشینی نماید، بلکه اطالعاتی را نیز که  در تنها میشود، نهها طراحی میپیکره

. »بخشدشود، بهبود میفرهنگ گنجانده می

1. Ch. Meyer



:دومفصل 

پیشینه



:ـ مقدمه1ـ2

خت بیشتر براي شنانویسی در ایران و اروپا ترویج ادیان مختلف و کوشش افرادیکی از علل اصلی رونق فرهنگ
از اسالم رانِ پیشر ایو شناساندن بهتر آنهاست. کوشش براي ترویج و شناساندن مسیحیت در اروپا و زرتشت د

نگاري گردید. و سپس ظهور دین مبین اسالم موجب شکوفایی فرهنگ
نگاري به تفصیل ز آنجا که منابع متعددي به رشتۀ تحریر درآمده است که در آنها دربارة پیشینۀ فرهنگا

نگاري دفاع شده است، هایی که در زمینۀ فرهنگنامهتوضیح داده شده و حتی در متون فارسی و همچنین پایان
اي که به انگلیسی و فارسی هاي عمدهگدر این جا با ذکر نام فرهن1به اندازة کافی به آن پرداخته شده است،

منظور نظیري که بههاي کمشود زحمات و تالشتدوین شده است و نیز اشاره به نام صاحبان آنها سعی می
اي کلی و طور مجمل و بسیار خالصه بیان شود. بنابراین ابتدا پیشینهثبت و ضبط واژگان انجام گرفته است، به

شود و سپس با توجه به اینکه این پژوهش از نوع تطبیقی ري به زبان انگلیسی ارائه مینگاگونه از فرهنگروایت
نگاري، شود تا ضمن ارائۀ پیشینۀ فرهنگنگاري در ایران ارائه میاي کلی از فرهنگاي است، پیشینهو مقایسه

الیل پیشرفت یا عدمنگاري براي این دو زبان فراهم آید و دگیري از روند فرهنگامکان مقایسه و نتیجه
پیشرفت هر یک از این روندها مشخص شود. 

نگاري هاي زبانی در فرهنگآنچه الزم است با توجه به هدف اصلی پژوهش که استفاده از پیکرههرحال،به
خشببنیاد است که در نگاري پیکرهاست در پیشینۀ این پژوهش به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد، فرهنگ

شود.طور جداگانه براي زبان انگلیسی و فارسی بیان میتوجه به منابع موجود بهبا 4ـ2

زبان انگلیسی:نگاري بهـ فرهنگ2ـ2

نگاري به زبان )، آغاز فرهنگ31: 2002(نگارياي بر فرهنگمقدمهدر کتاب معروف خود 2هاوارد جکسون
انگلیسی را تا دورة انگلیسی باستان ـ از زمانی که الیۀ زیرین انگلیسی یعنی انگلوساکسون در قرن پنجمِ بعد از 

597ها از سال ویژه زمان معرفی شکل رومی مسیحیت و توسعۀ صومعهشکل گرفت تا قرن یازدهم ـ و بهمیالد
ها و ها، مؤسساتی براي آموزش روحانیت به زبان کلیسا و نیز آموزهگوید: صومعهرد. او میبمیالدي به عقب می

1386، مینابادهاشمیو 1383؛ وثوقی، 1386؛ موهبت، 1379. نگاه کنید به تاریوردي، 1

2. Howard Jackson
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هاي مذهبی و نوشتههاي بزرگی از متون و دستها کتابخانهبودند. بسیاري از صومعهمسائل مربوط به ایمان
اي التین را مطالعه هنوشتههاي انگلیسی این دستغیره به زبان التین ایجاد کردند. هنگامی که راهب

هاي کردند. این ترجمهکردند، گاهی ترجمۀ انگلیسی آنها را باال یا پایین یک واژة التین یادداشت میمی
شوند که آغاز مینامیده3سطريترجمۀ میاننوشته یادداشت شده است، اي که بین سطرهاي یک دستکلمهیک

). 4ه نقل از هولنشود (جکسون بنگاري (دوزبانه) محسوب میفرهنگ
نوشتۀ صورت یک دستها بهبراي کمک به آموزش و یادگیري التین، این ترجمه«گوید: جکسون می

(جکسون، » شمار آوردبه6لغت نخستینگردآوري شد، که شاید بتوان آن را فرهنگ5نامهمجزا به مثابۀ یک واژه
2002 :31 .(

در دهۀ اول قرن یازدهم تدوین 7ها را آلفریکنامهرین واژهتگوید، یکی از معروفبنابر آنچه جکسون می
، ضمیمۀ تعدادي از نسخ کتاب دستور التین اوست. معروف است8واژگان لندننامۀ او که به کرد. واژه

اي را که حاوي نامه، واژه9عنوان نمونه فیلمون هلندبهبا ترجمۀ آثار التین به انگلیسی، برخی از مترجمان
کردند. هاي قرضی التین بود به انضمام ترجمۀ خود ارائه میواژه

افزون به هاي کالسیک یونانی و التین شد، بلکه عالقۀ روزتنها باعث رقابت بین زبانرنسانس نه
منجر به تدوین چند هاي محلی اروپا را نیز دربرداشت. این عالقه که با افزایش سفرها بیشتر نیز شد،زبان

هاي فرانسه زبانفرهنگ)، 1530(فرهنگ جان پالزلریوفرهنگ دوزبانۀ انگلیسی و فرانسوي شد که عبارتند از: 
فرهنگ ) و 1598جان فلوریو براي ایتالیایی و انگلیسی (هايِدنیاي واژه)، 1611راندل کاتگریو (و انگلیسیِ

هاي انگلیسی و ). همچنان انتشار فرهنگ1591(ی، انگلیسی و التینهاي اسپانیایسیوال براي زبانرریچارد پ

3. interlinear glosses

4. Hüllen, 1989

5. glossary

6. prototype dictionary

7. Ælfric

8. London Vocabulary

9. Philemon Holland
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٤

توماس ازفرهنگ زبان التین و انگلیسیو )1552(10لوتطور نمونه، فرهنگ ریچارد هوالتین ادامه یافت. به
)1587.(

دانند. فرهنگ کاودري ) می1604(11جدول الفباییِ رابرت کاودريزبانۀ انگلیسی را اولین فرهنگ تک
هایی از زبان التین، بود. فرهنگ کاودري عالوه بر اینکه واژه12‘هاي دشوارواژه’هاي آغاز سنت تدوین فرهنگ

هایی را که ریشۀ شد. او واژههایی از عبري را نیز شامل مییونانی و فرانسه را در فهرست خود گنجانده بود، واژه
اي نداشتند، که نشانهها سایر واژهکرد.مشخص می‘ §’هاي فرانسه را با و واژه‘gr’یا ‘g’یونانی داشتند با 

شرح دنبال شد. بخشی از 13جان بولوکارشرحی بر انگلیسیِبا اثر 1616التین بودند. اثر پیشرو کاودري در سال 
فرهنگ انگلیسیِدر 1663هاي دشوار بود، در سال هاي قرضی فرهنگ واژهبولوکار که شامل واژهانگلیسی 

کرد. استفاده می15‘لغتفرهنگ’منتشر شد. این فرهنگ اولین اثري بود که از واژة 14هنري کاکرم
گیري کرده بود، ها قرضفرهنگی بود که تا اندازة زیادي از سایر فرهنگ16زبانه و دوزبانۀ بلونتاثر تک

شد. تعاریفی هایی را نیز که بلونت در لندن به هنگام مطالعه یا گفتگو با آنها برخورد کرده بود، شامل میاما واژه
کرد از نظر طول و اندازة تعاریف، از یک واژة واحد تا توضیحات کامل متفاوت بود. اما نوآوري که بلونت ارائه می

بود. ‘مالحظات تاریخی’و 17شناسیفرد او، معرفی ریشهمنحصر به

10. Richard Huloet, Abecedarium Anglo-Latinum

11. Robert Cawdrey's A Table Alphabeticall

12. hard words

13. John Bullokar's An English Expositor

14. Henry Cockeram's The English Dictionarie

15. Dictionary

16. Blount

17. etymology


