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ها و مراحل آوری اطالعات مربوط به شاخصبا جمع دارداین پژوهش تالش 
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 . مقدمه1

پیشگیری از هر گونه ابهام، ابتدا بهتر است بدانیم چه چیزی عمدتاً برای و ، 1برای تعریف پیکره

ها را پیکره توان آنمتون زبانی بسیاری وجود دارد که نمی ةمجموع. شودپیکره محسوب نمی

نامید. به عنوان مثال، وب جهانی پیکره نیست زیرا مدام در حال تغییر است و بر اساس رویکردهای 

 آوری متونشود زیرا دالیل جمعاست. آرشیو نیز پیکره محسوب نمی شناسی طراحی نشدهزبان

کنند های خاصی را در این راستا دنبال میدر پیکره و آرشیو متفاوت است و هر کدام اولویت

شده، معتبر و موثق از زبان است که برای ایمند، رایانهای نظام(. پیکره، مجموعه2004: 2)سینکلر

های زبانی موجود در پیکره هم داده ةگیرد. مجموعمورد استفاده قرار میشناسی مطالعات زبان

ای که صورت متن و هم برگردان مکتوب گفتار ضبط شده باشد. اصوالً هر مجموعه تواند بهمی

 ةپیکر»یا عبارت « پیکره» ةواژ ،اما .خواند 3متنی ةپیکرتوان باشد را میداشته بیش از یک متن 

شود که برای ای از متون اطالق میرود و به مجموعهکار میشناسی مدرن بهزباننوعاً در « متنی

 گیرد.شناسی یا پردازش زبان طبیعی مورد استفاده قرار میتجزیه و تحلیل زبان

ل تشکی هایی بسیار طوالنی از متون کاملتواند هم از متون کامل و هم از گزیدهپیکره می

ای یا گونه زباناز  ینوع خاص ةنمایند شوند کهبه نحوی انتخاب میها معموالً متون پیکره. شود

کار رفته در آوری شود که زبان انگلیسی بهاز زبان باشند؛ مثالً ممکن است پیکره به شکلی جمع

نی، ویژگیمت ةپیکر  ةتهی در. کانادایی زبان فرانسوی را نمایندگی کند ةگون های تاریخی یاکتاب

گیری و نمایندگی، اندازه، قابلیت خوانش توسط رایانه و ارجاع استاندارد و معتبر نمونه دهایی مانن

 ها،جمله دقیق شمارش اساس بر مورد مطالعه، ةپیکر در هاداده تحلیل جا کهآن از شود.لحاظ می

 را رایانه توسط خوانش قابلیت باید حتماً مطالعه مورد متون ست،ا هاتکواژ حتی و هاواژه عبارات،

 درشوند. های الکترونیکی ذخیره میاین متون معموالً به شکل مجموعه داده .باشند داشته

 ایشدهحساب صورت به که است الکترونیکی متون از بزرگ نسبتاً ایمجموعه حقیقت، پیکره

                                                             
1. corpus 

2. Sinclair 

3. text corpus 
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 متنوعی بسیار هایبررسی امکان نتیجه در و اندشده بندیدسته و گذاریبرچسب ،1نویسیحاشیه

 (. 2001: 3ویلسون و 2انریمک(آورند فراهم می کاربر برای را

اند و انواع پیکره را از چند دیدگاه مختلف بررسی کرده( 1992) و همکاران 4اتکینز

، 5کامل متنمتون:  ةانداز بر اساس عبارتند از: اند که ها ارائه کردهاز آن ایگانهنه بندیتقسیم

، بر اساس تاریخ متون: 9و باز 8بستهبر اساس امکان افزودن متون به پیکره:  ، 7و نظارتی 6اینمونه

بر اساس تعداد  ،13سیشناو اصطالح 12عمومی، بر اساس نوع کاربرد: 11و درزمانی 10زمانیهم

کار رفته در پیکره )مثالً بر اساس زبان به، 16و چندزبانه 15زبانه، دو14زبانهیککار رفته: های بهزبان

، 18موازی، 17منفردشده در پیکره: های استفاده، بر اساس ارتباط زبان(و ...فارسی، انگلیسی، روسی 

ها: بر اساس امکان اشتراک متون در پیکره و 20ایو پوسته 19مرکزیبر اساس نوع مدیریت متون: 

 . 22پیرامونی و 21ایهسته

 که عبارتند از: انجام شده استها نیز بر اساس شکل دادههای دیگری بندیالبته تقسیم     

 شده، ویدئویی یا تلفیقی از چند شکل(، روششده، متن الکترونیکی، گفتار دیجیتالی)پرینت

 شده(، استفاده ازکنترل ةانداز ثابت، ةپیکره )انداز ةانداز طراحی پیکره )متوازن، هرمی و سایر(،

                                                             
1. annotation 

2. McEnery 

3. Wilson 

4. Atkins 

5. whole text 
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9. closed 
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بودن پیکره، یا نوشتاری 1استفاده )عمومی یا تخصصی(، گفتاریشده، نوع متن اصلی یا ترجمه

های متنی حاوی هزاران/ متون موجود در پیکره شده(.گذارینویسی )ساده، نشانهنوع حاشیه

  ةتهی کنند. درکه گویشوران در بافت طبیعی گفتار یا نوشتار استفاده می هستندها کلمه میلیون

ها ابها و کتها متون روزنامهترین آنشود که مهمگوناگونی استفاده میهای متنی از منابع پیکره

های متنی مورد استفاده قرار میپیکره ةتهی است. امروزه صفحات وب نیز به عنوان منبع غنی

زبان مورد مطالعه  ةآوری متون مختلف، به نحوی که نمایندگیرند؛ زیرا صفحات وب امکان جمع

آوری متون گوناگون مربوط به ژانرها و نویسندهرند و این امر از طریق جمعآوباشد، را فراهم می

تواند تصویر معقولی از زبان مورد مطالعه متنی می ةپیکر ،پذیرد. در نتیجهانجام می مختلفهای 

 ارائه دهد.

 
 زبانی ةساخت پیکر ةشده در زمینهای انجامپژوهش .2

های متنی به منظور ( به بررسی برخی از ابعاد فنی ساخت و استفاده از پیکره1993) 2نورلینگ

ها پرداخته است انواع در این پژوهش به آن اوپردازد. برخی از مواردی که ساخت فرهنگ لغت می

سباتی و محاپیکره، انواع ابزار، الگوی استاندارد، استفاده از پیکره، انواع تجزیه و تحلیل، ابزارهای 

نویسندگان و پژوهشگران  ی( آرا2005) 3شود. واینهمیرا شامل گذاری دستوری برچسب

ی کاربردی برای ساخت پیکره ارائه هاشنهادیپ که کندساخت پیکره را ارائه می ةسرشناس حوز

 ساخت ةکه در مرحله کنند های این پژوهشگران استفادراهنماییاز ند نتواکسانی میدهند. می

تعاریف  به توانمیگیرد زبانی هستند. از موضوعاتی که در این کتاب مورد بررسی قرار می ةپیکر

 آوایی ةپیکرهای مورد استفاده و نویسی زبانی، نوع دادهکردن حاشیهکلی مربوط به پیکره، اضافه

  کرد. اشاره

ساخت یک منبع پردازند که طی ( نیز به بررسی مسائلی می2011خان و همکاران )جنبی

شده در این پژوهش معرفی ةپیکر. انده، مورد توجه قرار گرفت«پیکره»مکتوب زبانی، تحت عنوان 

 ةتصادفی از یک پروند ةنمون متنی است که هر کدام حاوی متن کامل یا ةپروند 35058حاوی 

نویسی فارسی . برای حاشیهاست کلمه 1000ای با حداقل هر متن زنجیره ةانداز .باشدمیمتنی 

                                                             
1. spoken corpus 

2. Norling 

3. Waynne 
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این پیکره، به ساخت اضافه و   ةتهی استفاده شده است. در  EAGLESدر پیکره، از دستورالعمل 

 1یزورکنند، توجه خاصی شده است. ریها که در تجزیه و تحلیل متن مشکالتی ایجاد مینگارههم

ای استاندارهتخصصی بر اساس  ةپیکر( نیز ابتدا رهنمودهایی برای طراحی و ساخت یک 2010)

مهندسی ارتباط از  ةپیکرسپس، به توصیف مراحل ساخت  ؛دهدای ارائه میشناسی پیکرهزبان

در نهایت، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری مربوط به پیکره  .پردازدهای آن میو ویژگی 2دور

 کند. را ارائه می

فهرست   ةتهی و 4تخصصی ةپیکرساخت  ة( نیز به توضیح مرحله به مرحل2016) 3کلود توریدا

( 1391محمدی ) پردازد.شده و مبتنی بر فراوانی واژگان در پیکره مینویسیواژگان حاشیه

برای ایجاد این پیکره از او . دهدرا توضیح میانگلیسی  -تطبیقی فارسی ةپیکرساخت چگونگی 

آمده، معیارهایی دستو از اسناد به کندمیسی استفاده بیهای همشهری و بیاسناد خبری روزنامه

تاریخ  ةمشابه و فاصل هایعنوانخاص یکسان،  هایاسمتعداد کلمات کلیدی مشترک،  مانند

 آمده بر اساس میزان اهمیتدستمعیارهای به در این پژوهش. کندمیاستخراج را انتشار دو خبر 

 ةکرپیموازی از  هایجمله و سپسیب های مختلف با یکدیگر ترکمتون، با وزن یدر ترازبند هاآن

 . شوند، استخراج میشدهتطبیقی ساخته

( 2014و همکاران ) 5دوراند. شوندتوانند آوایی باشند و برای اهداف خاصی تهیه ها میپیکره

پس از  ،در این راستاها، آنپردازند. های آوایی میبه فرآیند ساخت پیکره خوددر فصلی از کتاب 

 اپردازند؛ این اجزهایی میآوایی، به بحث پیرامون اجزای مهم ساخت چنین پیکره ةتعریف پیکر

ی مربوط به هاسؤالمجدد از پیکره،  ةو استفاد اشتراک گذاشتنپیکره، چگونگی به  ةذخیر

 ها در. آنشوندرا شامل می نویسی پیکرهخام و حاشیه ةپیکره، انتخاب داد ةنمایندگی و انداز

( نیز 1389آیت ) دهند.ای مربوط به فرآیند ساخت پیکره را مورد بحث قرار میهنهایت، نظریه

 کند: بیان می گونه نیا را زبان فارسی ةمراحل تهیه یک دادگان دایفون ویژ
پس . سشدهای زبان را شامل شوند، تهیه ابتدا پایگاه واژگانی که دایفوندر این پژوهش، 

هایی ها، دایفونهای واجی واژهسازی شد که با گرفتن صورتافزاری طراحی و پیادهنرم

ی های گفتاربعد سیگنال ةکه قرار است از آن استخراج شوند. در مرحلکند میمشخص را 
                                                             
1. Rea Rizzo 

2. telecommunication  

3. Claude Toriida 

4. specialized corpus 

5. Durand 
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دادگان مورد نظر  ةها و تهی. در پایان نیز جداسازی دایفونشدها ضبط و بررسی واژه

ها از شده، مراحل جداسازی دایفونرای افزایش دقت دادگان تهیهصورت پذیرفت. ب

شده با استفاده از سه روش شنوایی، بررسی سیگنال زمانی و های گفتاری ضبطسیگنال
نگاشت، ارزیابی و از ترکیب هر سه روش برای افزایش دقت دادگان استفاده طیف ةمطالع

 . شد

. وی معتقد پردازدمیهای زبانی در نوشتن دستور زبان ( به نقش پیکره1383خان )جنبی     

های بالقوه و نه بالفعل زبانی برای کشف شناسان زایشی بر دادهاست که اگرچه با تأکید زبان

، اما با است ها در تجزیه و تحلیل دستوری تضعیف شدههای ذهن انسان، جایگاه پیکرهگیپیچید

های زبانی با حجم بسیار باال از ها و دادگانپیکره  ةتهی شناسی اطالعات، ضرورتنرشد سریع ف

( نقل قول 1994) 1زبانی که از کریستال ةپیکراولویت باالیی برخوردار شد. وی پس از تعریف 

دستور  ة. سپس به رابطنداشده وارد های زبانیکه بر پیکرهپردازد میکند، به بررسی نقدهایی می

یف زبانی( را معرفی و توص ةپیکرافزار افزار  )نرمپردازد و در نهایت یک نرمزبانی می ةپیکرو  زبان

دهی ها، برچسبسازی دادهها، آمادهآوری دادهزبانی عبارتند از جمع ةپیکرکند. مراحل تولید می

اده دتوضیح در این اثر زبانی نیز  ةپیکرجستجوی هوشمند در  ةمعنایی و آمارگان. نحو-نحوی

 . شودمی

 
 زبانی ةپیکرهای ساخت شاخص .3

ایی که از هپردازند لزوماً در ساخت پیکره/ پیکرهزبانی می ةپیکرخبرگانی که به تجزیه و تحلیل 

که ممکن  مواجه هستنداین خطر با کنند، تبحر ندارند؛ در حقیقت همیشه ها استفاده میآن

 ، و بنابراین اطالعاتدانستندمیای بسازند که حاوی اطالعاتی باشد که یا از قبل است پیکره

که شرایط مطلوب شناسی آن را حدس بزنند. حال آنتوانند جزئیات زبانجدیدی نیست، و یا می

در پیکره این است که پیکره باید طوری طراحی و ساخته شود که الگوهای ارتباطی جوامعی 

از محتوای اسناد مکتوب و گفتاری  صرف نظرشود. استفاده می هازبان در آنکه آن منعکس شود 

نویسند یا میآوری مکالمات مردم و مطالبی باشد که مردم میپیکره، اسناد باید حاصل جمع

خوانند. بنابراین، محتویات پیکره باید بدون در نظر گرفتن زبان پیکره و بر اساس کارکرد کاربردی 

 عبارتند از:زبانی  ةپیکرهای اصلی ساخت ترین شاخصمورد استفاده باشد. مهم ةزبان در جامع

                                                             
1. Crystal 
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 5، نوع پیکره: عمومی4، اندازه3های زبانی، توازنداده ةانداز بودن/ نماینده2، نمایندگی1گیرینمونه

 (. 2004)سینکلر:  7یدستکی و 6یا تخصصی

 

 گیرینمونه. 1-3

 ؤالسپیکره است.  ةتهی مربوط به هر ژانر با توجه به هدف گیری در واقع عمل انتخاب متوننمونه

-نمونه ةگیری دربارگیری کرد. برای تصمیمتوان از یک زبان نمونهمی چگونهاساسی این است که 

ای که ما نسبت به زبان یا گونه 8گرایش/ سوگیری .1گیری دو مسئله باید در نظر گرفته شود: 

هایی که و آن 9«براون ةپیکر»های اولیه، مانند کنیم. طراحان پیکرهگیری قرار است از آن نمونه

 10ای نزدیک به زبان معیاربودند، به دنبال ساخت پیکره ساخته شده« براون»بر اساس مدل 

خودکار  های زبانی به طورشدند و اکثر گونهانتخاب می منتشرشدهبودند؛ بنابراین، تنها مستندات 

نند. کشوند نیز از همان سیاست پیروی میهایی که امروزه ساخته مییکرهشدند. بیشتر پحذف می

 ةیکرپشوند؛ به عنوان مثال، یک ساخته می شدهنییتعها بر اساس متغیری از پیش برخی از پیکره

تصویری  ةای طراحی شده است و هدف آن ارائتاریخی )به لحاظ ساختار درونی(، عمداً مقابله

 ان طی زمان نیست. واحد و منسجم از زب

است که نمونه 11پایشگر/ نظارتی ةپیکرزمان را نیز لحاظ کرده است،  بُعدنوع دیگر پیکره که 

افزار آن، تغییرات واژگان و عبارات را ثبت کند و نرمآوری میمنظم جمع ةهای زبانی را در باز

کند(، حاوی اجزای استفاده میای که از بیش از یک زبان )هر پیکره 12های موازیکند. پیکرهمی

های زبانی دو زبان یا بیشتر در سطوح مختلف ها و شباهتای هستند که به تفاوتدرونی مقابله

                                                             
1. sampling 

2. representativeness 

3. balance 

4. size 

5. general corpus 

6. specialized corpus 

7. homogeneity 

8. orientation 

9. Brown corpus 

10. standard language 

11. monitor corpus 

12. parallel corpora 
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-اصلی ساخت چنین پیکره ةنامید، انگیز 1ایهای مقابلهتوان پیکرهها را میاین پیکره .پردازندمی

است. بنابراین، سوگیری طراحان پیکره و ها های مورد مطالعه آنهایی، تقابل اجزای اصلی زبان

ا و های با تقابل قراردادن چه اجزایی باشند، محتوای پیکرهکه به دنبال ساخت چه نوع پیکرهاین

شوند. برخی از ها انتخاب میها نمونهمعیارهایی که بر اساس آن .2کند. گیری را تعیین مینمونه

متن )گفتاری/  2شکلعبارتند از: پذیرد صورت میگیری ها نمونهمعیارهایی که بر اساس آن

متن )آکادمیک/ عمومی(، زبان  ةنوشتاری/ الکترونیکی(، نوع متن )کتاب/ مجله/ حتی نامه(، حوز

 های زبانی پیکره( و مکان متن )به عنوان مثال، انگلیسی بریتانیا باشد یا استرالیا(. ها یا گونه)زبان

پیکره باید تا حد امکان شامل اکثر اسناد مکتوب یا رخدادهای های زبانی برای یک نمونه

اردی گیری معموالً مود. در نمونهن، یا حداقل به هدف مذکور نزدیک باشباشند شدهگفتاری مکتوب

 ةنمونه )کتاب/ روزنامه/ مقاالت/ فصول کتاب/ مجله(، شبک ةگیری و محدوداز قبیل واحد نمونه

شامل « براون ةپیکر» ةنمون ةدهای ممکن؛ به عنوان مثال، شبکنمونه )فهرستی از تمام واح

 ،(2004)سینکلر: « براون»های موجود در دانشگاه نامهها و هفتهها، ماهنامهفهرستی از کتاب

هایی از متون( و ژانر متن در نظر نمونه )متن کامل/ بریده ةانداز گیری،کاربران پیکره، روش نمونه

اثر  ،اثر منثور داستانی و غیرداستانییی مانند بر اساس ژانرهامعموالً  هانمونهد. نشوگرفته می

ات ادبی، نامهفیلم، نامهنمایش، علمی و ادبی و تخصصی ةمجله و نشری، شعری از شاعران معاصر

های درسی دبستانی و راهنمایی و کتاب، پسند و متنوعخبری همه ةروزنامه و نشری، کودکان

و  ای از قوانینمجموعه، زبانانآموزش زبان به غیرفارسی ةدر زمین یفیهای تألابکت، دبیرستان

گیری معموالً به دو صورت روش نمونه شوند.انتخاب می راهنما و بروشورها ةدفترچ، مقررات

گیری تصادفی ساده، روشی است. نمونه 4«ایگیری الیهنمونه»و  3«گیری تصادفی سادهنمونه»

شوند. در گذاری مینمونه قرار داده و شماره ةواحدهای نمونه، داخل شبک ةهماست که در آن 

شوند و احتمال انتخاب هر عضو صورت تصادفی انتخاب می آماری به ةاین رویکرد، اعضای جامع

 :5شود )واتامآماری محاسبه می ةجامع ةانداز نمونه به ةانداز آماری از طریق نسبت ةاز جامع

2015.)  

                                                             
1. Contrastive corpora 

2. mode 

3. Simple Random Sampling (SRS) 

4. Stratified sampling  

5. Wattam 
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آماری، از شانس یکسانی برای انتخاب ةمتون موجود در جامع ةگیری تصادفی، همدر نمونه     

د. در نبندی دارکه ریشه در طبقهشود نمیشدن برخوردار هستند. این روش مرتکب خطاهایی 

ود، شاز قبل تعیین می ،متونی که به عنوان نمونه استفاده خواهند شد ةانداز ایگیری الیهنمونه

ها نیز مشخص  شوند و نسبت استفاده از هر گروه از دادههای همگن تقسیم میها به گروهداده

ر ای، دگیری الیهشوند. در نمونهاز هر الیه به طور تصادفی انتخاب میها دادهدر نهایت  .شودمی

شود. یهای خاص، شکسته مهایی با اندازهبه مجموعه شبکه شدهانتخابتصادفی  ةنمون واقع یک

گیری تصادفی از این کردن مجموعه به طبقات خاص متقابل و نمونهاین روش مستلزم تقسیم

    (. 2015طبقات است )واتام: 

 

 نمایندگی. 2-3

اشد هایی باید داشته بزبانی چه ویژگی ةپیکرزبانی این است که  ةپیکرمطرح در طراحی هر  سؤال

زبانی  ةیک گون ةتوان گفت یک پیکره نمایندزمانی میزبان تلقی کرد.  ةتا بتوان آن را نمایند

انی زب ةاز تجزیه و تحلیل محتوای پیکره، قابل تعمیم به کل گون آمدهدستبههای است که یافته

د، گیرترین سند مکتوبی که در ایران مورد استفاده قرار میباشد. به عنوان مثال، فرض کنید بیش

ترین خواننده باشد. در این صورت همشهری دارای بیش ةها، روزنامروزنامه باشد و از میان روزنامه

ترین همشهری باشند؟ عمده ةتر متون مستخرج از روزنامفارسی باید بیش ةپیکر  ةتهی آیا در

ده زبانی استفاده ش ةزبان است؛ به این معنی که احتماالً گون ةهایی، مسئلچالش چنین انتخاب

اخبار روز است و استفاده از این گونه به عنوان مدل کلی نوشتار توصیه ها برای گزارش در روزنامه

زبان مورد استفاده در  ةکه گوندهد نشان می را زبانی ةنمون شود. این مثال اهمیت انتخابنمی

 کند. مییک جامعه را نمایندگی 

استفاده  ی موردهای زبانزبانی باشد تا به عنوان پایه و اساس تعمیم ةگون ةپیکره باید نمایند

 ةونگ آماری )زبان یا ةنمایندگی یک پیکره به چگونگی تعریف جامع ةقرار گیرد. ارزیابی مسئل

زبانی(،  ةگون آماری )زبان یا ةدارد. در تعریف جامعبستگی گیری زبانی( مورد استفاده برای نمونه

گیری )چه متونی انتخاب و چه متونی جامعه/ قالب نمونه ةانداز د: حد ونشودو جنبه لحاظ می

ون مت ةشود: همبراون حد و اندازه به این صورت تعریف می ةپیکرحذف شوند؛ به عنوان مثال، در 

بندیطبقه کداممراتبی درون جامعه )ی سلسلهدهسازمان( و 1961در سال  منتشرشدهانگلیسی 
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 ةکرپیفته شوند؛ به عنوان مثال، در زبانی مورد مطالعه در نظر گر ةگون های مربوط به متون در

اصلی از متون و تعداد بسیار  ةطبق 15»شود: مراتب به این صورت تعریف میبراون این سلسله

 :2کوسراو  1فرانسیس) «این طبقات به تفکیک ژانرهای مربوط به هر متن ةزیادی زیرمجموع

بودن پیکره میزان نماینده ةکنندپژوهش، تعیین سؤالی، به طور کل .(1993: 3، نقل از بایبر1964

تفاده ، اساستفارسی عمومی  ةنمایند ای بسازد کهخواهد پیکرهاست. به عنوان مثال، اگر کسی می

 ةنمایند ای بسازد کهخواهد پیکرهاگر کسی می طورنیهمها مناسب نیست؛ از متون روزنامه

 استفاده کند.  Times ةتواند تنها از روزنامهای انگلیسی باشد، نمیروزنامه

 

 توازن. 3-3

ه توازن کاست یکی از عواملی گفتاری زبان  ةمیزان استفاده از گوننیاز نمایندگی است. پیشتوازن 

ت. نوشتاری و گفتاری زبان اس ةمتوازن حاوی گون ةکند؛ در حقیقت، پیکریک پیکره را تعیین می

 ةگون کافی حاوی ةبرخوردار نیستند، زیرا به اندازها از این نظر، از توازن خوب و مناسبی اکثر پیکره

وشتاری ن ةگون تر ازبیش گفتاری زبان ةاین در حالی است که مردم از گون .گفتاری زبان نیستند

مومی باید ع ةگفتاری در یک پیکر ةکنند. بنابراین، در حالت بهینه میزان استفاده از گوناستفاده می

ید این نکته را هم مدنظر قرار داد که اجزای نوشتاری یک پیکره با ،درصد باشد. البته 90تا  50

ی گفتار ةدارد که برای هر کدام لزوماً معادل گون غیره راهایی مانند روزنامه، مجله، کتاب و زیرشاخه

 ود. شگاه فراهم نمیها، جلسات، مکالمات( وجود ندارد. بنابراین حالت بهینه هیچزبان )مانند رسانه

از  توازن پیکره است؛ استفاده ةبر مسئل رگذاریتأثعامل دیگر بودن متون پیکره تخصصیمیزان 

متن  شود. بنابراین، نوععمومی باعث بر هم خوردن توازن پیکره می ةمتون بسیار تخصصی در پیکر

بسیار تخصصی مستلزم استفاده از متون بسیار  ةاز اهمیت باالیی برخوردار است. ساخت پیکر

زند و روش ساخت چنین بوط به هر حوزه است و این مسئله توازن را بر هم نمیتخصصی مر

و  «نمایندگی» ةی، دو مسئلبه طور کلهای عمومی کمی تفاوت دارد. هایی با ساخت پیکرهپیکره

باید در طراحی پیکره و انتخاب اجزای پیکره لحاظ وجود  نیابا  .تعریف خیلی دقیقی ندارند« توازن»

در  منتشرشدههای ایرانی ای از روزنامهخواهیم پیکرهاگر ب(. به عنوان مثال، 2004لر: )سینک شوند

                                                             
1. Francis 

2. Kucera 
3. Biber 
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تمام مقاالت  آوریجمعرسد ای که به نظر میزمانی خاص را تهیه کنیم، اولین مسئلهة یک باز

. چالش مربوط به توازن پیکره در این شودمیکار ساخت پیکره شروع  باشد و سپسمی هاروزنامه

تر از بخش/ به این صورت است که مقاالت یک بخش از روزنامه ممکن است بسیار طوالنی مورد

 د. نهای دیگر روزنامه باشبخش

توان مشکالتی از این دست را به این صورت حل کرد که پژوهشگران میاز برخی به اعتقاد 

نوع متون  ةکرد. درباربرای هر متن تهیه و در پیکره وارد  را کلمه 5000تا  2000های حاوی نمونه

باید خیلی غیررسمی یا خیلی رسمی باشد. البته ه نشدانتخاب زبان متون این باور وجود دارد کههم 

رسمی زبان در بافت  ةانتخاب نوع متن خود وابسته به هدف پژوهش است. اگر هدف، بررسی گون

این، به زبان رسمی باشد. بنابر ای استفاده شود که حاوی مطالبیاجتماعی باشد، قطعاً باید از پیکره

 ةشود. به عنوان مثال، یک پیکرهای آن تعریف میقبول یک پیکره بر حسب استفاده توازن قابل

های نوشتاری و که حاوی داده«( براون»نوشتاری  ةیا پیکر« ملی بریتانیایی ةپیکر»عمومی )مانند 

پوشش  راهایی حد وسیعی از انواع متون شود؛ چنین پیکرهگفتاری باشد، متوازن در نظر گرفته می

 زبانی مورد مطالعه هستند.  ةزبان یا گون ةکه نماینددهد می

رغم اینکه در نظر گرفتن توازن، شرط اساسی طراحی پیکره است، هیچ مقیاس و معیار علی

 اعتمادی برای سنجش توازن یک پیکره وجود ندارد. این مسئله عمدتاً شمی و تخمینی علمی قابل

بندی انواع متون در رسیدن به تنها اطمینانی که وجود دارد این است که طبقه نیبا وجود ااست؛ 

(. 1992شود )اتکینز و همکاران: بندی متون میتوازن، از اهمیت باالیی برخوردار است و باعث رده

و مدل  شودمی ای متوازن شناختهعموماً به عنوان پیکره« 1ملی بریتانیایی ةپیکر»به عنوان مثال، 

، «3ایملی کره ةپیکر»، «2ملی آمریکایی ةپیکر»های بسیاری از جمله این پیکره در ساخت پیکره

، نقل از مک2003 :6شاروفدنبال شده است )« 5مرجع روسی ةپیکر»و « 4ملی لهستانی ةپیکر»

 .قابل مشاهده است (1)ملی بریتانیایی در جدول  ة(. ساختار پیکر2006انری و همکاران: 

 

                                                             
1. British National Corpus (BNC) 

2. American National Corpus 

3. Korean National Corpus 

4. Polish National Corpus 

5. Russian Reference Corpus 

6. Sharoff 
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 ملی بریتانیایی : نوع متنی این پیکره ةساختار پیکر (1) جدول

 (2006انری و همکاران: ، نقل از مک2003)برگرفته از شاروف:  

 منابع )درصد( تاریخ )درصد(  حوزه/موضوع )درصد(

 

 %21.91تخیلی                            

 %8.08  هنر                               

 %3.40        عقاید و افکار              

 %7.93          گذاری سرمایه تجارت/

 %11.13        فراغت                    

 %4.18علوم طبیعی/محض              

 %8.21            علوم کاربردی         

 %14.80             علوم اجتماعی      

 %18.39                        امور جهان

  %1.93                   نشدهیبندطبقه

 

1974-1960                    2.26% 

1993-1975                  89.23% 

 %8.49                 نشدهیبندطبقه

 %58.58                  کتاب            

 %31.08                نشریه             

 %4.38منتشرشده                متفرقه.

 %4.00متفرقه. منتشرنشده              

To-be-spoken              1.52% 

 %0.40                  نشدهیبندطبقه

 

 %10ها متون نوشتاری است و آن %90میلیون کلمه است.  100این پیکره تقریباً شامل      

 گفتاری است. ةشدهای مکتوبداده

 

 اندازه. 4-3

منظور از اندازه در ساخت پیکره، تعداد کلمات پیکره است. فرض کلی در رویکرد آماری این است 

 ةانداز ریتأث ةمندی دربارتر باشد، بهتر است. اما در واقع، هیچ رویکرد نظامکه پیکره هر چه بزرگ

ا به یک هولین نسل پیکرها ةانداز پیکره و ساختار آن بر کیفیت پیکره و کاربرد آن وجود ندارد.

 ةرسید که در نوع خود در آن دوره با امکانات محدود، پیشرفتی عظیم در حوزمیلیون کلمه می

ها به بزرگی چندصد میلیون کلمه بودند. همین شد. نسل دوم پیکرهساخت پیکره محسوب می
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نادر  ررسی موارد زبانیتوان به بتر میتر باشد، آسانشود تصور کنیم هر چه پیکره بزرگباعث می

  (.2012: 1، نقل از بیانچی2001انری و ویلسون: ها پرداخت )مکدر آن

( 2013) 3و اورت 2شود. به عنوان مثال، بارشپیکره تا حدی به هدف مطالعه مربوط می ةانداز

افت، بها در آیندتر اما تمیز و متوازن، برای مطالعاتی مانند بررسی همای کوچکمعتقدند پیکره

به طور  ،های تخصصیای بزرگ برگرفته از صفحات وب یا متون روزنامه است. پیکرهبهتر از پیکره

های عمومی هستند. به عنوان مثال، اشکال گوناگون کلمه )تصریفی یا تر از پیکرهی، کوچککل

های های عمومی است. از طرفی، پیکرهتر از پیکرههای تخصصی بسیار کماشتقاقی( در پیکره

های واژگانی یا دستوری خاص با فراوانی باال در زبان علل اصلی وقوع ساخت ةبزرگ امکان مطالع

گیری در ساخت مجهول انگلیسی، مستلزم بهره get ةواژ ةآورند. به عنوان مثال، مطالعرا فراهم می

 ای بزرگ است که بتوان این واژه را در بافت بررسی کرد. از پیکره

نایی افزار و تواشوند، سرعت و کارایی نرمپیکره لحاظ می ةانداز لی که در تعیینبرخی از عوام

ممکن است در پردازش و هم مغز انسان با مقادیر زیاد داده است؛ هم رایانه  کارکردنانسان در 

های کردن این مسئله ممکن است منجر به ساخت پیکرهمقادیر زیاد داده ناتوان باشد؛ لحاظ

پیکره از چند منظر حائز اهمیت  ةانداز ةهای دیگر شود. مسئلسازی از پیکرهجموعهکوچک یا زیرم

 های کمّی و محاسبات آماریهای دیگر، انجام تجزیه و تحلیلپیکره با پیکره ةاست: برای مقایس

 (. 2012نمایندگی پیکره )بیانچی:  ةو مسئل

 

 نوع پیکره: عمومی یا تخصصی. 5-3

لی مپیکرة »های مختلف و ابعاد گوناگون زبان است. عمومی، نمایش گونههای پیکره  ةتهی هدف

های عمومی (. پیکره1997: 5و برنارد 4ها، است )استونای از این نوع پیکرهنمونه« بریتانیایی

های تر باشد، بهتر است. پیکرهبزرگپیکره های تخصصی هستند؛ هر چه تر از پیکرهمعموالً بزرگ

شوند؛ زیرا عمدتاً به عنوان پایه و اساس انواع مقایسه و های مرجع خوانده میپیکرهبزرگ، غالباً 

های ها یا گونهای زبانمقابله ةشوند و امکان مطالعهای زبانی محسوب میگونه ةقضاوت دربار

                                                             
1. Bianchi 

2. Bartsch 

3. Evert 

4. Aston 

5. Burnard 
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 زمانی یا بافت ةهای تخصصی حاوی متونی از ژانرهای خاص یا دورآورند. پیکرهزبانی را فراهم می

 ةپیکرهایی از ژانر مورد مطالعه هستند. به عنوان مثال، یک ها حاوی نمونهاص هستند. آنخ

ها، به عنوان منابع های شکسپیر باشد. این پیکرهنامهنمایش ةتواند حاوی همتخصصی می

ری گفتا ةپیکر»شوند. ای خاص یا ژانری خاص در نظر گرفته میحوزه ةارزشمند بررسی و مطالع

. پیکرههستند هایی از این نوع پیکرهنمونه 2«المللی آموزشی انگلیسیبین ةپیکر»و  1«میشیگان

ها نمایندگی زبان آن متون است. این و هدف آن هستند یهای تخصصی حاوی متون خاص

 ةیکرپشوند. به عنوان مثال، یک ساخته می یبسیار خاص سؤاالتها عمدتاً برای پاسخ به پیکره

و حاوی  کنندکند که پرستاران و کارکنان بیمارستان استفاده میاستفاده میپزشکی از زبانی 

 پزشکی و پیراپزشکی است.  ةکلمات تخصصی رشت

 

 یدستکی. 6-3

ی یک پیکره تعریف نشده است. یک پیکره دستکگیری میزان یهیچ مقیاس دقیقی برای اندازه

های درون مستندات بارز در مشخصه هایشود که حاوی تفاوتدر نظر گرفته می دستکزمانی ی

 وجود دارند، متونی شودمیزبانی که در پیکره استفاده  ةگون در هر (.2002: 3خود نباشد )کاواگلیا

 ةنمایند توانندگیرند و در حقیقت نمیکه با متون دیگر متفاوت هستند و در یک طبقه قرار نمی

این باور است که واردکردن این متون در  ( بر2004) زبانی مورد مطالعه باشند. سینکلر ةگون

که کارکرد خاصی داشته باشد یا وجودشان دهد، بدون آنپیکره را افزایش می ةپیکره، تنها انداز

  ةیته ای مهم درهای پیکره مسئلهداده ةانداز اگر محدودیت .شودهای زبانی مفید واقع در تحلیل

حذف شوند یا هنگام ساخت پیکره، وارد نشوند. حال پیکره باشد، بهتر است این متون از پیکره 

ت های پیکره درساعمال نظر در واقعیت دادهپیکره معتقدند  ةکه برخی دیگر از متخصصان حوزآن

گیری شود و به همان میزان چه وجود دارد با توجه به توزیع فراوانی آن، نمونهنیست. باید هر آن

 ود.شای هم باشد، در توزیع فراوانی منعکس میساخت حاشیهدر پیکره سهم داشته باشد. اگر یک 

 
 متنی ةفرآیند ساخت پیکر .4

                                                             
1. Michigan Corpus of Academic Spoken English  

2. international corpus of learner English 

3. Cavaglia 
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، متنی مورد استفاده قرار خواهند گرفت ةپیکرمتنی، پس از انتخاب متونی که در  ةپیکردر ساخت 

شود. نامیده می 1«سازی متنبهنجار»که به اصطالح  روی متن انجام شود هاییپردازشپیش باید

های گذاریها، نشانهکردن فاصلهدستکتواند شامل، یها در متون فارسی میپردازشاین پیش

، همزه و «ک»، «ی»شده در متون )مانند انواع استفاده 2هایکردن نویسهدرون متن، یکسان

دادن های امالیی، ارتباطکردن روش اتصال وندهای گوناگون به ستاک، اصالح غلط(، یکسانغیره

زینی های متن با جایگنویسه ةهم دابتدا بایها باشد. ات چندامالیی و یکسان در نظر گرفتن آنکلم

 بسیار به هم شبیه باشندمتون مختلف . ممکن است شوندسازی با معادل استاندارد آن، یکسان

ین اابتدا باید ظاهری از نظر ماشین متفاوت باشند؛ به همین دلیل  ةهای ساداما به دلیل تفاوت

اصالحات ، تر متونمنظور پردازش دقیق . همچنین بهشوندظاهری برطرف  ةهای سادتفاوت

در  جوییدر جهت تسهیل فرآیند ساخت پیکره و صرفه ،یبه طور کل .شودمی انجامدیگری نیز 

ی های پیکره، ابزارهایاستفاده از نیروی انسانی و تسریع فرآیند ساخت یا تجزیه و تحلیل داده

ازش پردها استفاده کرد، یکی از این ابزارها، ابزاری برای پیشتوان از آنف شده است که میتعری

 متن است. 

نویسی پیکره به عمل اضافهحاشیه شود.نویسی انجام میپردازش متون، حاشیهپس از پیش     

ز رایجاشود. به عنوان مثال، یکی تفسیری به پیکره اطالق می-کردن اطالعات زبانی توضیحی

ها به کلمات پیکره است. برخی از پژوهشگران کردن برچسبنویسی پیکره، اضافهترین نوع حاشیه

نویسی پیکره حاشیه ةدهند وارد مقول( ترجیح می2004: 3، نقل از لیچ2004مانند سینکلر )

شناسی نای خالص است و برای مطالعات زبانشده، پیکرهنویسیحاشیه ةپیکرند نشوند؛ زیرا معتقد

نویسی اعتماد ندارند و با شک به دهند. این پژوهشگران به حاشیههایی را ترجیح میچنین پیکره

تواند بدون خطا باشد. اما اکثر پژوهشگران این نویسی نمیحاشیه باور دارند کهنگرند و آن می

؛ از نظر کندمی خام ةپیکرتر از نویسی، پیکره را بسیار مفیدتر و غنیکه حاشیه معتقدندحوزه 

ها شامل نویسیترین حاشیهدهد. برخی از رایجبه پیکره می ینویسی، ارزش مضاعفها حاشیهآن

 (:2004موارد زیر است )لیچ: 

                                                             
1. normalization 

2. characters 

3. Leech 
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 ةپیکرتلفظ یک کلمه در  ةنحو ةکردن اطالعاتی دربار: اضافه1نویسی آواییحاشیه -

( به 5، وقفه4، آهنگ کالم3)مانند تکیه 2های زبرزنجیریکردن مشخصهگفتاری یا اضافه

 .است یک پیکره ةدهندکلمات تشکیل

یک جمله  ةتجزی ة)نحو 7اجزای کالم ةکردن اطالعاتی دربار: اضافه6نویسی نحویحاشیه -

 .است آن( ةدهندها و اجزای تشکیلبه عبارت

بندی معنایی کلمات مقوله/ طبقه ةکردن اطالعاتی دربار: اضافه8نویسی معناییحاشیه -

در انگلیسی، فارغ از صورت  <cricket>. به عنوان مثال، صورت نوشتاری است کرهپی

یرد گبندی انواع ورزش )نوعی ورزش( قرار مینوشتاری یا تلفظی یکسان، هم در طبقه

 بندی دیگر و متفاوتی تحت عنوان حشرات )نوعی حشره(.و هم در طبقه

نشانگرهای  /10کنش گفتار ةدربارکردن اطالعاتی : اضافه9نویسی کاربردیحاشیه -

های در انگلیسی، در موقعیت <okay> گفتارپارهگفتمانی است. به عنوان مثال، 

روع ش ةاقرار و تصدیق، درخواست بازخورد، پذیرفتن یا نشان ةتواند به منزلمختلف می

 جدیدی از بحث باشد. ةمرحل

در متن. به  12ارتباطات ارجاعی ةکردن اطالعاتی دربار: اضافه11نویسی گفتمانیحاشیه -

 :زیر ةدر جمل <the horses>  و مرجع آن <them>دادن ضمیر عنوان مثال، ارتباط

o .round themand bring  the horsesll saddle ’I 

                                                             
1. phonetic annotation 

2. prosodic 

3. stress 

4. intonation 

5. pause 

6. syntactic annotation 

7. Part Of Speech (POS) 

8. semantic annotation 

9. pragmatic annotation 

10. speech act 

11. discourse annotation 

12. anaphoric 
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، گفتار 2نمود گفتار )گفتار مستقیم ةکردن اطالعاتی دربار: اضافه1نویسی سبکیحاشیه -

 .(3غیرمستقیم

 کلمه. ةکردن اطالعاتی مانند ریش: اضافه4واژگانینویسی حاشیه -

 

 گفتاری ةفرآیند ساخت پیکر .5

های نوشتاری است. در مقایسه با دادهکاری بسیار دشوار  های گفتاری زبانکارکردن روی داده

های متنی الکترونیکی است. مشکل اساسی در ی قابل ذخیره در پروندهبه راحتزبان نوشتاری 

یا گفتاری است که در  شدهخواندههای گفتاری زبان، نمود نوشتاری متنی است که مورد داده

های متنی این مشکل وجود ندارد. زیرا در مورد پیکره که یحالگذشته ضبط شده است. در 

کته این ن ،یبه طور کلاند. متنی، قبل از ساخت پیکره وجود داشته ةپیکرکلمات موجود در یک 

گفتاری باید تحت شرایط خاص و با توجه به هدف ساخت  ةپیکرکه ساخت  را باید در نظر داشت

شناسی قصد بررسی فراوانی واژگانی کلمات در چه زبانپیکره صورت پذیرد. به عنوان مثال، چنان

نیست  گفتار ةهای زبانی را داشته باشد، نیازی به آوانویسی دقیق و موشکافانحجم عظیمی از داده

در . این کندبنابراین آوانویسی ساده کفایت می .و سرعت آوانویسی است اصلی کمیت ةو مسئل

تری است، های کمهای گفتاری، نیازمند دادهیک آواشناس برای بررسی آوایی داده کهاست  یحال

ها باید با دقت بسیار باال همراه با جزئیات آوایی دقیق، آوانویسی شده باشند و امکان اما این داده

گر گفتمان مربوط به هر آوانویسی هم وجود داشته باشد. یک تحلیل ةشدصدای ضبطدسترسی به 

است  های بافتیویژگی ةهای گفتاری زبان، نیازمند اطالعات دقیق درباربرای تجزیه و تحلیل داده

 ةکرپیاست. بنابراین، هدف مطالعه بر چگونگی ساخت  گرفتهکه گفتار/ مکالمه در آن صورت 

برای را پنج مرحله ( 2004: 5نقل از تامسونبه ، 1995و همکاران ) لیچاست.  ذاررگیتأثگفتاری 

، کدگذاری )یا حاشیه6گیرند: ضبط، آوانویسی، نمایش/ نمودگفتاری در نظر می ةپیکرساخت 

 کارگیری. هنویسی(، ب

                                                             
1. stylistic annotation 

2. direct speech 

3. indirect speech 

4. lexical annotation 

5. Thompson 

6. representation 
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جمع تصویری،ی/ صوت ضبطهای فنی در نظر گرفت: ویژگی را چند مسئلهباید اول  ةمرحل ةدربار     

 نامید. پس« هاآوری دادهجمع»توان کنندگان؛ این مرحله را میآوری اطالعات بافتی و رضایت شرکت

سوم، تبدیل آوانویسی به  ةشود. مرحلهای گفتاری زبان، فرآیند آوانویسی آغاز میآوری دادهاز جمع

تواند، به تناسب هدف گر میلیلشکلی است که برای رایانه قابل خواندن باشد. پس از این مرحله، تح

 ةکردن طبقها یا مشخصهای گفتاری دادهبندی کنشساخت پیکره، اطالعات اضافی از قبیل طبقه

 ة( دو مرحل2004شود. تامسون )خوانده می« نویسیحاشیه»دستوری کلمات را اضافه کند؛ این مرحله 

کند. وی را برای آن انتخاب می« نویسییهنمایش و حاش»گیرد و عنوان اخیر را یک مرحله در نظر می

روی دسترسی به پیکره است و نه لزوماً به کار بردن  دیتأکنامد؛ زیرا می 1«دسترسی»نهایی را  ةمرحل

توان هایی را مورد بررسی قرار داد. اما میتوان دقیقاً رویکردهای مربوط به کاربرد چنین پیکرهآن. نمی

گیرد؟ و به چه شکلی در دسترس دسترس دیگر پژوهشگران قرار میآیا پیکره در که بررسی کرد 

 ةبرای ساخت پیکر را چهار مرحلهبا در نظر گرفتن تغییرات مذکور، ( 2004است؟ بنابراین، تامسون )

  نویسی، دسترسی.ها، آوانویسی،  نمایش و حاشیهآوری دادهکند: جمعگفتاری تعریف می

( سه 2004، نقل از تامسون :1993) 2زادواردشوند. وری میآها ضبط و جمعاول داده ةمرحل

هم،  ها باید مجزا ازبندیگیرد: طبقهآوانویسی دستی و کامپیوتری در نظر می ةاصل را برای مرحل

ند مقابل خواندن باشند و برای کامپیوتر باید نظام پژوهشگرانقابل تشخیص و دقیق باشند، برای 

اساسی این است که باید نوع آوانویسی مشخص باشد:  ةآوانویسی نکتبینی باشد. در و قابل پیش

شود و از استاندارهای )در این حالت یک فرهنگ لغت مرجع در نظر گرفته می 3وابسته به امال

 یریزبرزنجشود(، شود و هر جا الزم باشد اطالعات اضافی گنجانده میآوانویسی آن پیروی می

نمایش داده شود( یا آوانگاری )استفاده از الفبای جهانی آوانگاری )تکیه، آهنگ کالم و مانند آن 

است که  SAMPAگذاری آوایی  یکی از عالئم نشانهکنند؛ همچنین شناسان استفاده میکه زبان

 کنند(. تر مهندسان گفتار استفاده میبیش

ویسی باید انواع آوانتوان حتی بیش از یک نوع آوانویسی را در پیکره گنجاند، در این صورت می

 ةهای مجزا از هم قرار گیرند. در آوانویسی باید دربارها یا ردیفمربوط به هر کلمه در ستون

های فرازبانی نیز ها و مشخصههای غیرکالمی مانند اطالعات بافتی، وقفهچگونگی نمایش داده

                                                             
1. access 

2. Edwards 

3. orthographic 
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ا بر باشد. هر کدام را زمانتواند کوتاه، کمی طوالنی ی. به عنوان مثال، وقفه میکردگیری تصمیم

گذاری و حاشیههای گوناگون در آوانویسی لحاظ کرد. باید روشی برای نشانهتوان به شکلمی

ای قابل خواندن باشد. که مستقل از هر سیستم خاص کاربری و در هر رایانه کردنویسی اتخاذ 

های در مقایسه با دادههای گفتاری زبان )چه دستی یا ماشینی(، نویسی دادهقبل از حاشیه

ها صورت پذیرد. به عنوان مثال، یکی از پیشهای بیشتری روی دادهپردازشنوشتاری، باید پیش

حذف یا تصحیح تکرار )مانند تکرار یک  ةگیری دربارهای گفتاری، تصمیمهای خاص دادهپردازش

است که آوانویسی باید مهم این  ةهای ناتمام است. نکتهجا یا یک کلمه در گفتار( یا عبارت

شناسی باشد تا به عنوان درونداد درست مورد شده در زباندرست و طبق استاندارهای تعریف

 استفاده قرار گیرد. 

توان کردن امکان دسترسی دیگران به پیکره است. میآخرین مرحله از ساخت پیکره، فراهم

ره را ها مبتنی بر پیکامر تجزیه و تحلیل چاپی پیکره را در اختیار دیگران قرار داد، اما این ةنسخ

ا هر نوع جو یوالکترونیکی منتشر شود تا به راحتی بتوان جست ةکند. بهتر است نسخمحدود می

بهتر است غیر از آوانویسی گفتار،  منتشرشده ةبنیاد را انجام داد. در نسختجزیه و تحلیل پیکره

 ةوطه نیز وارد شود تا برای کاربر امکان مقایسشده و اطالعات مربمستنداتی مانند گفتار ضبط

ای/ نرمهای رایانهبرنامه ،این منظور بههای صوتی/ تصویری فراهم شود؛ آوانویسی با پرونده

 ةپروندتا دهد گر این امکان را میوجود دارد که به تحلیل Anvilو  Transanaافزارهایی مانند 

بسیار  های گفتاری، کاریمبتنی بر داده ةدهد. ساخت پیکرصوتی/ تصویری را به آوانویسی ارتباط 

وطه اطالعات مرب ةریزی دقیق است. باید این اطمینان حاصل شود که هممستلزم برنامه وپیچیده 

ها، فرآیند آوانویسی، پیروی از قراردادها و استاندارهای آوری شده است و از نظر کیفیت دادهجمع

آوریهای گفتاری جمعمیزان داده ةهستند. باید دربار دستکی، ینویسمربوطه، نمایش و حاشیه

گیری شود. در صورت وجود کردن جزئیات، تصمیمنویسی و میزان واردشده و جزئیات حاشیه

امکان نمایش  ،تری در ساخت پیکره وارد شوندهای بیشمنابع کافی، بهتر است تا حد امکان داده

ی های صوتی/ تصویراالمکان سعی شود بین پروندهفراهم شود و حتیهای گوناگون ها به شکلآن

 و آوانویسی مربوطه ارتباط ایجاد شود.
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ای زبان فارسی گفتار محاورهة و پیکر 1داتتوان به فارسهای گفتاری فارسی میاز میان پیکره

ان ای از عبارات و جمالت است که توسط گویندگدات مجموعهدادگان فارساشاره کرد. 

زبان از مناطق مختلف کشور بیان شده است. این دادگان در سطح واج )آوا( با دقت فارسی

است. این دادگان،  شدههای مجزا ذخیره صورت فایل دهی شده و بهثانیه تقطیع و برچسبمیلی

به عنوان دادگان استاندارد گفتاری زبان فارسی در داخل و خارج کشور شناخته شده و برای 

ای زبان گفتار محاوره ةپیکر. 2شودهای هوشمند تشخیص گفتار استفاده میسیستمآموزش 

زبانان داوطلب از فارسی یکیصورت سیگنال آکوست که به داردگفتاری  ةساعت داد 350فارسی 

های های مختلف ارتباطی با هدف تحقیقات کاربردی و آموزش و آزمون سامانهدر موقعیت

ره های پیکشود. خروجیگذاری میگفتار نشانهای ضبط شده است و در سطح نوبت و پارهمحاوره

 سیاق، کنندگان برحسب سن، جنسیت، لهجه، میزان تحصیالت، نوعشرکت ةپرونداز جمله 

، گذاری نوشتاریمتنی نشانه ةمتنی متناظر، پروند ةهای صوتی و شبکزمان گفتمان، پروندهمدت

 .3شوندرا شامل میواژگان پیکره و مستندات پیکره  ةپروند

 
 گیریبندی و نتیجهجمع .6

 هاهای زبانی پرداخته شد. این شاخصهای کلی ساخت پیکرهدر این پژوهش، ابتدا به شاخص

گیری، نمایندگی، توازن، اندازه، که نمونه دنگیررا در بر میمتنی و گفتاری  ةپیکرساخت انواع 

ل متنی ارائه شد که شام ةپیکر. سپس، فرآیند ساخت شوندرا شامل مینوع پیکره و دسترسی 

 هر یک ةنویسی است و در این راستا به تفصیل دربارپردازش متون و حاشیهانتخاب متون، پیش

آوری دادهکه جمع گفتاری بیان شد ةپیکراز مراحل توضیح داده شد. در پایان، فرآیند ساخت 

هر یک از مراحل مذکور  ة. دربارشودرا شامل میی و دسترسی سینوهیحاشها، آوانویسی، نمایش و 

 نیز به تفصیل توضیح داده شد. 

 

 
  

                                                             
1. FarsDat 

2. peykaregan.ir 

3. peykaregan.ir 
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Abstract 

The aim of this paper is to take readers through the basic steps involved in 

building a corpus of language data for different purposes. This is done via 

gathering information about corpus construction from related sources. After a 

review of literature (regarding corpus construction and the use of corpus in 

different fields) , this article offers advice in a non-technical style to help the 

researchers to make sure that their corpus is well-designed and fit for the 

intended purpose. Key points to be considered in constructing any corpus 

(written or spoken language) include: Sampling, Size, Representativeness, 

Balance, General vs. Specialized corpus and Homogeneity. The steps 

involved in constructing a text corpus are: text selection, text normalization 

and different kinds of annotation. The steps to be followed in constructing a 

spoken language/speech-based corpus are: data gathering, transcription, 

representation, annotation and access. In this paper all the afore-mentioned 

steps have been explained with related details. 

Keywords: Corpus, Key Points in Corpus Construction, Corpus Construction 

Process, Text Corpus, Spoken Language Corpus 

 


