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چکیده
زبانشناسی پیکرهای یکی از شاخههای نو در زبانشناسی است که بههرغه مرهر کوتهاهش توان هته بهه پیشهر تی
چشرگیر و جایگاهی برج ته در پژوهشهای زبانشناختی دست یابهد و ایهر را بهیش از هرهه مهدیون پیشهر ت
شتابندۀ ناوری اطالمات و ابزارهای رایانهای است .با توجه به نقش کارساز پیکرهها در زبانشناسهی امهروز و نوپها
بودن زبانشناسی پیکرهای در ایران ،آشنایی با کاربرد پیکرهها در حوزههای گوناگون پژوهشهی رشهتۀ زبهانشناسهی
نیازی تردیدناپذیر است .از ایر رو ،هدف از پژوهش پیش رو آن است کهه نقهش و کهاربرد پیکهرههها را در چههار
حوزۀ پژوهشی زبانشناسی مهورد مااعههه اهرار دههد .ایهر چههار حهوزه مبهارتانهد از واژگهان ،دسهتور زبهان،
کاربردشناسی و مااعهات ترجره .یا تههای پژوهش گویای آن است که کهاربرد پیکهرههها در ایهر چههار حهوزه از
زبانشناسی ،کاربردی بنیادیر و تحولآ ریر است و تأییدی است بر سخر ک انی هرچون تهاگنینی بهون ی )0202
و هانکس  )0200که از ’انقالب پیکرهای‘ نام بردهاند.
کلیدواژهها زبانشناسی پیکرهای ،رویکرد پیکرهبنیاد ،کاربردشناسی پیکرهای ،مااعهات ترجره ،واژه-دستور.
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 -3مقدّمه
هنگامی که اصاالح ”زبانشناسی پیکهرهای“ را مهیشهنوی  ،بهیدرنه

دو پرسهش در نههر مها

برانگیخته میشود پیکره چی ت؟ زبهانشناسهی پیکهرهای چی هت؟ بهرای پیکهره تهریه ههای
گوناگونی ارائه شده است ،اما شاید یکی از شناختهشدهتریر و پذیر تهشهدهتهریر تهریه هها آن
باشد که مه انهری 4و دیگهران  )4 0226ارائهه دادهانهد و پیکهره را ”بدنههای از زبهان طبیههی“
دان تهاند .تهری

زبانشناسی پیکرهای ه بحثانگیز است و بهرای آنکهه وارد ایهر بحهثههای

شاید بیپایان و بیهوده نشوی  ،بهتر است که به پیروی از تی ور )0228 5تهری های گونهاگون را
گرد ه آوری و بگویی زبانشناسی پیکرهای ی
رویکرد روششناختی ،ی

رشته ،ی

نظریه ،ی

ابهزار ،یه

روش ،یه

رویکهرد نظهری ،یه

روششناسهی ،یه
چهارچوب نظهری یها

روششناختی) یا ترکیبی از هرۀ ایرهاست.
زبانشناسی پیکرهای بیشهتریر سهود را از رونهد شهتابان پیشهر ت و گ هترش نهاوریههای
اطالمات و م وم رایانهای برده است .امروزه با ناوریها و ابزارهای رایانهای نهویر کهه ههر روزه
بر دامنۀ ااب یتها و کاربردهای آنها ا زوده میشود ،ایجاد پیکرههای زبهانی در انهدازههها و انهوا
گوناگون و بهرهبرداری از آنها در راستای انجام پژوهشهای دایه تهر و دادهبنیهادتر کهار چنهدان
دشواری نی ت .یکی از مزیتهای ک ی کار با پیکرهها ایر است که برای ش ّ زبانی پژوهشهگران
ی

شاعودۀ تجربی راه میکنند .ش ّ نقاۀ آغاز هر پهژوهش زبهانی اسهت ،امها گهاه مهیتوانهد

گرراهکننده باشد و به نتیجهگیریهای نادرست بینجامد .از ایر رو ،باید آن را با دادهههای تجربهی
و وااهی مح

زد و بهبود بخشید .ا زون بر ایر ،به کر

یا تههایی که از بررسیههای کرّهی بهه

دست میآید ،نه تنها میتوان به یاری آزمونهای آماری) به تهرهی ههای اصهوعی دسهت یا هت،
ب که میتوان به پیشبینیهایی ه رسید گری وت 6و موش ر.)00 0204 ،7
امروزه پیکرههای زبانی و زبانشناسی پیکهرهای ابزارههای باارزشهی در خهدمت شهاخههها و
زمینههای گوناگون زبانشناسی ه تند که دسترسی و بکارگیری آنها بهه عاه
ب یار آسان شده است؛ اما ی

رایانهه و اینترنهت

زبانپژوه پیش از آنکهه بخواههد از پیکهرههها در راسهتای اههداف
4. T. McEnery
5. C. Taylor
6. C. Grisot
7. J. Moeschler

نگاهی به کاربرد پیکرهها در برخی حوزههای زبانشناسی 000/

پژوهش خویش بهره گیرد ،باید بداند که چه یا تهها و دستاوردهایی را میتوانهد از پیکهرههها بهه
دست آورد .پژوهش پیش رو مهیکوشهد بهه ایهر پرسهش بنیهادیر و آغهازیر پاسهخ دههد کهه
”زبانشناسی پیکرهای چه کاربردهایی در زمینۀ پژوهشهای زبانشناختی میتواند داشته باشهد؟“.
هدف ما آن است که کاربردههای پیکهره و زبهانشناسهی پیکهرهای را در چههار زمینهۀ پژوهشهی
گوناگون مورد بررسی ارار دهی  .ایر زمینههای پژوهشی مبهارتانهد از واژگهان ،دسهتور زبهان،
کاربردشناسی و مااعهات ترجره.
بهرهگیری از پیکرهها در پهژوهشههای زبهانشهناختی پیرامهون ارسهی و دیگهر زبهانهها و
گویشهای ایرانی تاکنون ب یار ک بوده است و شاید مهرتریر دعیل آن کربود پیکرهههای زبهانی
برای ایر زبانها باشد .اعبته در سالهای اخیر تهالشههایی در راسهتای پیکهرهسهازی بهرای زبهان
ارسی انجام گر ته است هرچون پیکرۀ دادگهان زبهان ارسهی و پیکهرۀ متنهی اسهتاندارد زبهان
ارسی) .در ادامه به چند مورد از پژوهشهای پیکرهبنیاد در زبان ارسی اشاره میکنی .
گ شایی و دیگران  )0131استهارۀ ”بحث به مثابه جن “ را در زبهان ارسهی مهورد بررسهی
ارار داده و برای ایر کار نرونهای پنجاه می یون واژهای از پیکرۀ هرشهری را به صهورت تصهاد ی
گزینش کردهاند .اینان دریا تهاند که استهارههای زبانی متهارف هرچهون ”بحهث ،جنه

اسهت“،

نظاممند ه تند و اعگوهای مهنایی استهارههای زبانی پیچیدهتر از آن چیزی ه هتند کهه در نظریهۀ
استهارۀ مفهومی پیشبینی شدهاند و نیز موامل کاربرد زبان نقش برج تهای در شکلدههی مهنهای
استهارههای زبانی بازی میکنند .زورورز و دیگران  )0130اسهتهارهههای مفههومی شهادی را در
پیکرۀ پایگاه دادگان زبان ارسی بررسی کردهاند .ایر پژوهشگران پی بهردهانهد کهه پرکهاربردتریر
ا رروهای مبدأ در استهارههای شهادی مبهارتانهد از شهی( ماننهد غه ههای بهزرم مهیتوانهد
شادیهای بزرم را نیز در کنار خود برآورد) ،ماده مانند شور و شادی ب یار مینرودند) و مرهل
مانند کودکان بازی و شادی میکردند) .مهدر

خیابهانی  )0130در پژوهشهی کهه روی پیکهرۀ

”دادگان زبان ارسی“ انجام داده ،برخی واژههای ه مهنا در زبان ارسی را بررسهی کهرده اسهت.
برای نرونه ،بررسی باه آییهای چهار واژۀ ”پیر“” ،کهنه“” ،اهدیری“ و ”کهن هال“ نشهان داد کهه
واژۀ ”کهن ال“ تنها با دو واژۀ درخت و درختان به کار ر ته است؛ واژۀ ”پیر“ بیشتر با جانهداران و
به ویژه ان انها باه آیی دارد؛ واژۀ ”ادیری“ بیشتر با اشیا( و به ویژه انهوا سهاختران هه نشهیر
میشود؛ و واژۀ ”کهنه“ از سه صفت دیگر بار ماطفی منفیتری دارد .ح ینی مهصوم و غضهنفری
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 )0130کاربرد پیکرههای زبانی پویا را در ترجرهۀ اینترنتهی متهون ارسهی و انگ ی هی واکهاوی
نرودهاند .ایر پژوهشگران با ارائۀ نرونههایی به ویژه از مترج گوگهل ،بهه برشهراری و بررسهی
برخی سودمندیها و کاستیهای ترجرۀ پیکرهبنیاد پرداختهاند.
در بخش دوم مقاعه به بررسی کاربردههای زبهانشناسهی پیکهرهای در چههار زمینهۀ واژگهان،
دستور ،کاربردشناسی و مااعهات ترجره خواهی پرداخت و در بخش سهوم نتیجههگیهری مقاعهه
میآید.
 -2کاربردهای زبانشناسی پیکرهای در پژوهشهای زبانشناختی
امروزه کاربرد پیکرهها را در ب یاری از زمینههای زبانشناسی میتوان دید و ایهر رونهد بهه طهور
زایندهای رو به گ ترش است .اثرگذاری پیکرهها در پژوهشهای زبانشناسی آن چنان است کهه
برخی هرچون تاگنینی بون ی )0202 8و هانکس )0200 3سخر از ’انقالب پیکرهای‘ گفتههانهد.
از جر ه حوزههایی که زبانشناسی پیکرهای به آنها راه یا ته است ،میتوان ایر موارد را برشهررد
واژهشناسی ،دستور زبان ،گفترانکاوی ،زبانشناسهی اجترهامی ،آمهوزش زبهان ،مااعههات ادبهی،
مااعهههات ترجرههه ،زبهانشناسههی حقههوای و کاربردشناسههی .در ایههر بخههش کههاربرد پیکرهههها و
زبانشناسی پیکرهای را در چهار حوزۀ پژوهشی بررسی خواهی کرد.
 -3-2واژگان

تاکنون نخ تیر و بیشتریر کاربرد پیکرهها در بررسی واژگان زبان بهوده اسهت و ایهر مویهومی
طبیهی است ،زیرا ج تجوی واژهها در پیکره و کار روی آنها از دیگر حوزهههای زبهان سهادهتهر
است .کاربرد پیکرهها در ایر زمینۀ پژوهشی را میتوان به چند دستۀ اص ی تق ی نرهود ،هرچنهد
تنو ایر کاربردها و گ تردگی آنها روزبهروز در حال ا زایش است.
 -3-3-2واژگان پایة زبان

یکی از پرسشهای ک یدی دربارۀ واژگان ی

زبان میتواند ایر باشد کهه واژگهان پایهه و اصه ی

ی

زبان کدامند؟ پاسخ به ایر پرسش ،یهنی شناسایی پرب هامدتریر و پرکهاربردتریر واژههها در

ی

زبان ،میتواند در برخی زمینهها هرچون آموزش و یادگیری زبهان و نگهارش رهنه هها و
8. E. Tognini Bonelli
9. P. Hanks

نگاهی به کاربرد پیکرهها در برخی حوزههای زبانشناسی 001/

واژهنامهها سودمند باشد .برای نرونه ،در آموزش زبان ارسی به غیر ارسیزبانان ب هیار یهروری
است که زبانآموزان واژگان پایۀ زبان ارسی را یاد بگیرند تها بتواننهد در گفتگهوهها و ارتباطهات
زبانی روزمرۀ خود بر ح ب نیاز به ایر گنجینه دسترسی داشته باشند .پاسهخ بهه ایهر پرسهش را
میتوان به خوبی از ی
میتوان واژگان ی

پیکرۀ زبانی هرگانی و نه نی و تخصصی) اهوی گر هت .بهه سهادگی

پیکرۀ زبانی را بر پایۀ ب امد رخداد آنها استخراج نرهود و آنهها کهه بیشهتریر

ب امد را دارند ،به منوان واژگان پایه شناخته میشوند .اعبته برای ایر کار نیاز به پیکهرهههای چنهد
ده می یون واژهای است تا نتیجۀ به دست آمده از آنها موث و اابل امتراد باشد .بهدیهی اسهت کهه
هرچه پیکره بزرگتر باشد ،نتایج به دست آمده به وااهیتهای زبانی نزدی تر خواههد بهود .بهرای
نرونه ،مون

02

 )0202واژگان پایۀ زبان انگ ی ی را از پیکرۀ بانه

انگ ی هی

00

 )BoEاسهتخراج

نرود .ایر پیکره دارای  452می یون واژه است که در دانشگاه بیرمنگههام طراحهی شهده و  %70آن
انگ ی ی بریتانیایی %00 ،انگ ی ی آمریکای شراعی و  %8انگ ی ی استراعیایی است .جدول شهرارۀ
 )0گوشهای از نتایج به دست آمده از ایر پژوهش را نشان میدهد.
جدول شمارة ( .)3توزیع اقالم واژگانی در پیکرة بانک انگلیسی (مون)331 :2030 ،

شمار اقالم

درصد فراوانی در پیکره

نرخ تقریبی رخداد

 02تای نخ ت

01/5

 8222رخداد در می یون

 022تای نخ ت

44/3

 0222در می یون

 0222تای نخ ت

68/5

 022در می یون

 02222تای نخ ت

88/3

 5در می یون

 05222تای نخ ت

30/5

 0در می یون

 022222تای نخ ت

34/5

 0در  02می یون

در ایر جدول ده ا پرب امد نخ ت ،واژههای دستوری ه تند کهه مبهارتانهد از ،be ،the
 to ،in ،a ،and ،ofنشانۀ مصدری) to ،have ،حرف ایها ه) و  .itدر میهان صهد واژۀ پرب هامد
اس هایی هرچون  people ،person ،time ،yearو هلههایی هرچهون  make ،go ،sayو  getو
نیز صفتهایی هرچون  newو  goodرا میتوان دید.
10. R. Moon
)11. Bank of English (BoE
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 -2-3-2واژهسازی و تکواژها

پیکرهها میتوانند اطالماتی دربارۀ رایندهای واژهسازی و به ویژه اشتقاق و ترکیب به مها بدهنهد.
در ایر راستا میتوان بررسی کرد که ی

واژۀ خاص چه تکواژهای اشتقاای میتواند بپذیرد یا بها

چه واژههای دیگر ترکیب شود .برای نرونه ،واژۀ ”رن “ ارسی هرهراه چهه تکواژهها پیشهوند/
پ وند /میانوند) یا واژههایی میتواند بیاید رنگی ،رنگیر ،پررن  ،ک رن  ،بهیرنه  ،رنگارنه ،
رنگرزی ،رن آمیزی ،خوشرن  ،بدرن

و مانند آن .هرچنیر مهیتهوان بررسهی کهرد کهه یه

تکواژ خاص به چه واژههایی میتواند ا زوده شود .برای نرونه ،میتوان هرۀ واژههایی که پ هوند
”-مند“ میگیرند را از پیکره استخراج کرد و بر پایۀ آن سویههای گوناگون کهاربرد ایهر تکهواژ را
بررسی نرود؛ یا اینکه میتوان بررسی کرد کهدامی

از انهوا راینهدهای واژهسهازی پرکهاربردتر

ه تند .پیرامون تکواژهای تصریفی مانند نشانههای جرع ”-ها“ و ”-ان“ ارسهی) نیهز مهیتهوان
چنیر کاوشهایی را انجام داد و با تهای کهاربرد آنهها را ن هبت بهه موامهل گونهاگون واجهی،
ساختواژی ،نحوی ،مهنایی و کاربردی بررسی کرد.
 -1-3-2همنشینی و

کاربرد دیگری که ی

باهمآیی32

پیکرۀ زبانی میتوانهد در بحهث واژگهان یه

زبهان داشهته باشهد ،بحهث

گروههای زبانی است .گروهشناسی 01و بررسی چند و چون گروهها ه در مهناشناسی و هه در
کاربردشناسی آنها ب یار دارای اهریت است .کنار ه ارار گر تر واژهها میتواند ناشی از موامهل
ساختاری ،باه آیی یا هر دوی آنها باشد .بررسی باه آیی واژگان مهیتوانهد در مهناشناسهی آنهها
سودمند باشد ،زیرا مهنای واژهها در ه نشینی با یکدیگر دستخوش دگرگونی مهیگهردد و بهرای
شناخت مهناهای گوناگون ی

واژه باید آن را در کنار واژههای ه نشهینش مهورد بررسهی اهرار

داد .اهریت ه نشینی تا اندازهای است که حتی اگر مهنای ی
را با توجه به واژههای ه کنارش حد

واژه را ندانی  ،میتوانی مهنهای آن

بزنی مون .)033 0202 ،برای نرونه ،در زبهان ارسهی

هلهای مرکب ب یاری وجود دارد و ایر رایند هلسازی در ایر زبان رایندی پویا و زایاسهت.
مثالً برای بررسی هلهای مرکبی که با ”کردن“ یا ”زدن“ ساخته مهیشهوند نفهریر کهردن ،ترهام
کردن ،ریاد زدن ،دست زدن) ،ی

پیکرۀ زبانی خوب میتوانهد ب هیار سهودمند باشهد .بررسهی
12. collocation
13. phraseology

نگاهی به کاربرد پیکرهها در برخی حوزههای زبانشناسی 005/

اعگوهای ه نشینی در موارد دیگری هرچون ساختار مویهومی ههلهها ،جانهداری و بهیجهانی
مویو ها ،حروف ایا ه و مانند آن نیز سودرسان است.
 -4-3-2بافت و معنا

یکی دیگر از کاربردهای پیکره در زمینۀ واژگان میتواند بررسهی تهأثیر با هت بهر مهنهای واژههها
باشد .برای نرونه ،صفت ”روشر“ ارسی در با تهای گوناگونی میتواند به کار رود و مهناههای
گوناگونی از خود نشان دهد .مهنای ایر واژه در با هتههای ”رنه

روشهر“” ،المه

روشهر“،

”اتومبیل روشر“” ،روشر کر“ و غیره دربردارندۀ اطالمات جهاعبی از تهأثیر با هت بهر روی مهنها
است .ی

پیکره هرچنیر میتواند به ما بگوید که ی

واژه در چه با تههایی مهیتوانهد مهنهادار

باشد و به کار رود.
 -5-3-2چندمعنایی و هممعنایی

چندمهنایی یکی دیگر از م ائل مرتبط با مهنهای واژههاسهت کهه بهرای واکهاوی آن مهیتهوان از
دادههههای پیکههرهای بهههره ج ههت .پههژوهشههها بههرای نرونههه ،الپاتهها0220 ،04؛ گ ههیر0204 ،05؛
رابین ون )0204 ،06نشان داده است که واکهاویههای پیکهرهبنیهاد و آمهاری مهیتوانهد در زمینهۀ
چندمهنایی واژهها ب یار کارآمدتر و دای تر از واکاویهای مبتنی بر اضهاوت گویشهوران و شه ّ
زبانی باشد .اغ ب گفته میشود که در زبانها ه مهنایی کامل دیده نریشود و واژههای بههظهاهر
ه مهنا ،ناهرگونیهایی در با تها و کاربردهای گوناگون از خود نشان میدهنهد .پیکهرههها ایهر
امکان را راه میکنند که درستی یا نادرستی ایر گفتهه مهورد آزمهایش اهرار گیهرد و نظریهه بها
دادههای وااهی مح

زده شود .امروزه سخر از مهناشناسی پیکرهبنیاد گفته میشهود کهه تالشهی

برای مهر ی مهناشناسی به منوان ی

رویکرد کاربردبنیاد که بهر پایهۀ دادهههای وااههی و کهاربرد

زبان در با ت اسهتوار اسهت و در نتیجهۀ آن مهرز میهان مهناشناسهی و کاربردشناسهی روزبههروز
کررن تر میشود.
 -6-3-2استعاره و مجاز

بررسی زبان آرایههای 07کهه دههههاسهت جهزو گیراتهریر و پویهاتریر زمینههههای پژوهشهی در
زبانشناسی و به ویژه زبانشناسی شناختی به شرار میآیهد ،امهروزه بها بههرهگیهری از ابزارههای
14. M. Lapata
15. D. Glynn
16. J. A. Robinson
17. figurative language
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پیکرهای وارد مرح ۀ تازهای شده است .پژوهشهای پیکرهبنیاد پیرامون استهاره و مجاز پ ی میهان
زبانشناسی پیکرهای و زبانشناسی شناختی به شرار میآید که بهه سهرمت بهر دامنهۀ آن ا هزوده
میشود .هرچنانکه استفانویچ

08

 )6 0226گفته اسهت ،دادهههای پیکهرهای و واکهاوی جهامع و

نظاممند آنها توان ته دستاوردهای تازهای در زمینۀ استهاره و مجاز به ارمغان آورد ،به گونههای کهه
برخی از ادمای ک یدی مارحشده در نظریۀ استهارۀ مفههومی را بها چهاعش روبهرو سهازد .بهرای
آشنایی با نرونههایی از پژوهشهای انجامشده در زمینۀ اسهتهاره و مجهاز مهیتهوان بهه مجرومهه
مقاعههای کتاب رویکردهای پیکرهبنیهاد بهه اسهتهاره و مجهاز ویراسهتۀ اسهتفانویچ و گهرایس،03
 )0226مراجهه کرد.
دو نرونه از ایر گونه پژوهشها در زبان ارسهی ،کهار گ شهایی و دیگهران  )0131پیرامهون
استهارۀ ”بحث به مثابه جن “ و زورورز و دیگران  )0130پیرامون استهارههای مفههومی شهادی
در زبان ارسی است که در بخش پیشینۀ پژوهش به آنها اشاره شد.
 -7-3-2حوزههای معنایی

در پژوهش پیرامون حوزههای مهنایی 02نیز پیکهرههها مهیتواننهد کهارایی مهیثری داشهته باشهند.
حوزههای مهنایی مجرومهای از واژهها ه تند که از دید مهنهایی بها هه در ارتباطنهد و مهرهوالً
هرراه یکدیگر به کار میروند .بررسی حوزههای مهنایی میتواند بهرای نرونهه در پهژوهشههای
پیرامون پیوستگی 00متنی ،گفترانکاوی و استهاره کاربرد داشته باشد .پهژوهش پیکهرهبنیهادی کهه
سیرون -اندنبرگر 00و آیرر

01

 )0227روی حوزۀ مهنایی ااهیهت وجههی 04در ایهدهای زبهان

انگ ی ی انجام دادهاند ،نرونۀ سودمند و راهگشایی از ایر گونه پژوهشها است.
پادمهنایی 05و تقابل 06نیز میتواند به کر

پیکرهها مورد پژوهش اهرار گیهرد .بهرای نرونهه،

میتوان بررسی نرود که واژههای دارای پادمهنایی ساختواژی از جر ه درسهت /نادرسهت ،شهاد/
18. A. Stefanowitsch
19. S. Th. Gries
20. semantic field
21. cohesion
22. A. Simon-Vandenbergen
23. K. Aijmer
24. modal certainty
25. antonymy
26. opposition

نگاهی به کاربرد پیکرهها در برخی حوزههای زبانشناسی 007/

ناشاد ،باادب /بیادب و باهوش /بیهوش در کاربرد نیز ایر یدیت را دارند یا خیر .یه

نرونهۀ

دیگر از تقابلهای مهنایی که مون  )0228 0202به آن اشاره کرده است ،تقابهل میهان واژهههایی
چون مرد/زن ،دختر/پ ر ،خان /آاا و زن/شوهر است .خود او در پژوهش پیکرهبنیهادی کهه روی
تقابل زن/شوهر انجام داد ،دریا ت که مهروالً واژۀ شوهر با صفتهایی هرچون سو(اسهتفادهگهر،
بیو ا ،خودسر ،زحرهتکهش و م هت هرهراه اسهت ،در حهاعی کهه واژۀ زن/هر هر بیشهتر بها
صفتهایی مانند خوب ،بینظیر ،کت خورده ،باردار و زیبا باه آیی دارد .ایر یا تههها دربردارنهدۀ
نکتههای باورشناختی و جامههشناختی جاعبی ه تند و میتوانند مویهو پهژوهش زبهانشناسهی
اجترامی ،زبانشناسی شناختی و حتی زبانشناسی حقوای نیز باشند .پژوهش پیکهرهای پیهر

07

 )0228بر روی ر تار باه آیی دو واژۀ زن و مرد نیز نرونۀ دیگری از ایر گونه پژوهشها است.
 -2-2دستور زبان

مااعهۀ دستور در زبانشناسی پیکرهای رویکهردی ن هبتاً نهو اسهت .مزیهت مرهدۀ زبهانشناسهی
پیکرهای در زمینۀ دستور زبان ایر است که توانایی پژوهشگر در بررسی نظاممند گونهاگونیههای
دستوری در مجرومۀ بزرگی از مترها که توسط سخنگویان و نوی ندگان پرشراری توعیهد شهده
است را به صورت چشرگیری ا زایش میدهد .روشهای پیکرهبنیاد امکان شناسایی ساختههای
دستوری رایج و غیررایج و اعگوهای مهرول و غیرمهرول در با تهای ویژۀ کهاربردی ،گفترهانی
و مواهیتی را به پژوهشگر مهیدههد کنهارد .)008 0202 ،08از ایهر رو ،زبهانشناسهی پیکهرهای
توانایی تررکز بر اعگوهایی که نشاندهندۀ شیوۀ بکارگیری زبان توسط شرار ب هیاری از زبهانوران
است را به ما میدهد و ایر ب یار سودمندتر و کهاراتر از مااعههۀ مجرومهۀ کهوچکی از دادههها و
تکیه بر ش ّ زبانی در بازشناسی ساختهای دستوری و نادستوری یا درسهت و نادرسهت اسهت.
هران گونه که کنهارد  ،0202بهه نقهل از اوکیفهه 03و دیگهران )0227 ،گفتههانهد ،پهژوهشههای
پیکرهبنیاد ما را به توصیفی از دستور نهه تنهها از دیهد سهاختاری ،ب کهه از دیهد احترهاالتی 12نیهز
میرسانند ،یهنی توصی

شرایط اجترامی و گفترانی در پیوند با کاربرد ویژگیها و سهاختارهای

دستوری خاص.
27. M. Pearce
28. S. Conrad
29. A. O’Keeffe
30. probabilistic
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 -3-2-2پیوندهای دستور-واژگان

پیوندهای میان دستور و واژها را اغ ب با نام ’واژه-دسهتور‘ 10مهیشناسهند .یکهی از نرونههههای
واژه-دستور ،رخداد واحدهای واژگانی خهاص در سهاختارهای دسهتوری خهاص اسهت ،ماننهد
رخداد برخی هلها با بندهای مفهوعی  thatدر زبان انگ ی ی؛ شرار زیادی از هلهها مهیتواننهد
در چنیر ساختاری به کار روند .یا تههای پژوهشهای پیکرهبنیاد گویای آن است کهه ههلههایی
که دالعت بر بیان و اندیشه دارند ،بیشتر در ایر ساختارها پدیدار میشوند و در ایر میان سه ههل
 say ،thinkو  knowب امد بیشتری از دیگر هلها دارند .ایر پژوهشها هرچنیر نشهان دادهانهد
که در مترهای دانشگاهی دو هل  suggestو  showبیشتریر کاربرد را در ساختار نامبرده دارنهد؛
اما بهیش از آنکهه نشهانگر اندیشهههها و اح اسهات باشهند ،اشهاره بهه پهژوهشههای پیشهیر و
گزارشدهی آنها دارند و امل آنها مهروالً غیران ان است ،مانند
Reports suggest that in many subject areas, textbooks and materials are not
available.

در نتیجه ،واکاوی ب امد رخداد نشاندهندۀ اعگوهای واژه-دستور است ،یهنهی بهرای نرونهه،
کدام هلها بیشتریر کاربرد را هرراه بندهای مفهوعی  thatدارند؛ و تف یر ایر ب هامد نشهانگر آن
است که مهرتریر کارکرد ایر ساختار گزارش اندیشهههها و اح اسهات اسهت امها در مهترههای
دانشگاهی بیشتر اشاره به پژوهشهای پیشیر دارد کنارد.)012 0202 ،
ایر گونه تح یلها را تح یل باه آیی 10مینامند که در آن واژههایی کهه بها یه

واژۀ دعخهواه

که آن را واژۀ گره 11مینامند) استخراج شهده و سهپس روی آن بررسهیههای نحهوی ،مهنهایی،
کاربردشناختی و مانند آن انجام میگیرد .برای نرونه ،بررسی باه آییهای صفت-اس نه تنهها مها
را به یا تههایی در مورد خود اس و صفت میرساند ،ب که پیرامون نحو ایر ترکیبها و نیز تهأثیر
مهنای صفت بر مهنای اس نیز آگاهیبخش است اسهتفانویچ و گهرایس .)316 0223 ،در کنهار
تح یل باه آیی ،یکی دیگر از روشها در بررسیهای دستوری پیکرهبنیاد ااعب باه آیهی 14اسهت
که مبارت است از زنجیرۀ گ

تهای از دو واژۀ نقشهی کهه میهان آنهها یه

واژۀ ااموسهی اهرار

31. lexico-grammar
32. collocational analysis
33. node word
34. collocational framework

نگاهی به کاربرد پیکرهها در برخی حوزههای زبانشناسی 003/

مهیگیهرد ،ماننهد ] [a + N + ofو ] [too + ADJ + toدر زبهان انگ ی هی .اسهتفانویچ و گهرایس
 )0223در پژوهش خود دریا تهاند که پرب امدتریر واژهها در ااعب بهاه آیهی ] [a + N + ofدر
پیکرۀ  BNC Worldواژۀ  lotاست و پس از آن واژههای  numberو  coupleارار دارند .در میهان
واژههای یا تشده ،آنها که بیانگر کریّت ه تند ،بیشتریر ب امد را دارند .وجود چنیر ااعبههایی
در دستور زبان ،گواهی است برای ’اصل اصاالح‘ 15که میگوید زبهانوران گهزینشههای زبهانی
خود را از میان گروههای پیشساخته انجام میدهنهد و نهه از میهان مجرومههای بهاز از واژهههای
منفرد ،یهنی آن چیزی که ’اصل گزینش آزاد‘ 16بیان میکند.
پیوند میان ساختار دستوری و واحدهای واژگهانی را مهیتهوان از دیهد ویژگهیههای مهنهایی
واحدهای واژگانی نیز مورد بررسی ارار داد که آن را ’نوای مهنایی‘ 17مینامنهد و بهدان مهناسهت
که ساختارهای دستوری خاص گرایش دارند که مهناهای خاصی را از خهود نشهان دهنهد .بهرای
نرونه ،اوکیفهه و دیگهران  )004-026 0227بررسهی پیکهرهبنیهادی روی مجههولههای  getدر
انگ ی ی مانند  )he got arrestedانجام دادند و دریا تند که ایر ساختار دستوری در بیشتر مهوارد
بیانگر رخدادهای ناخوشهایند اسهت و بیشهتر هرهراه ههلههایی چهون killed, sued, beaten,

 arrested, burgled, intimidated, criticizedو مانند آن به کار میرود.
 -2-2-2هممتن

دستوری11

ا زون بر پیوند میان واحدهای واژگانی و ساختارهای دستوری ،پژوهشهای پیکرهبنیاد میتواننهد
در بررسی باه آیی ی
یهنی ی

ساختار دستوری با ساختارهای دستوری دیگر نیز کهاربرد داشهته باشهند؛

ویژگی دستوری خاص تا چه اندازه گرایش دارد که هرهراه بها ویژگهیههای دسهتوری

خاص دیگری پدیدار شود که آن را ه متر دستوری مینامند .ی
را رازیر

13

نرونه از ایر گونه پژوهشهها

 )0221انجام داده که به بررسی بندهای  wouldدر ساختارهای شهرطی ریهی 42یها

خالف وااع 40پرداخته است .با توجه به اینکهه در کتهابههای آمهوزش زبهان انگ ی هی هرهواره
35. idiom principle
36. open-choice principle
37. semantic prosody
38. grammatical co-text
39. S. Frazier
40. hypothetical conditional
41. counterfactual conditional

 /002ص نامۀ مااعهات زبان و گویشهای غرب ایران ،سال دوّم ،شرارۀ  ،6پاییز 0131

بندهای حاوی  wouldرا هرراه بندهای شرطی حاوی  ifمیآورند ،رازیر به بررسی ایر مویهو
در پیکرههای گفتاری و نوشتاری پرداخهت .وی دریا هت کهه بهر خهالف آنچهه در کتهابههای
آموزش زبان انگ ی ی گفته میشود ،حدود  %82از بندهای حهاوی  wouldهرهراه بها بنهدهای if

پدیدار نریشوند ،مانند ساختارهای دارای  –ingو مصدر با  toرازیر)456-457 0221 ،
To greet them with repulsion would turn what before was neutral into
something bad.
Letting the administration take details off their hands would give them more
time to inform themselves about education as a whole.

 -1-2کاربردشناسی

کاربردشناسی شاخهای از زبانشناسی است که به بررسی شیوۀ تبادل مهنا با توجه به با ت سهخر
میپردازد .در سالهای اخیر کاربردشناسی و زبانشناسی پیکرهای که سهالههای درازی جهدای از
ه کار میکردند ،به یکدیگر پیوستند و شهاخۀ تهازهای پدیهد آوردنهد کهه آن را ’کاربردشناسهی
پیکرهای‘ 40مینامند .کاربردشناسی پیکهرهای آمیهزهای از کاربردشناسهی و زبهانشناسهی پیکهرهای
است که روشهای ک یدی هر دو رویکرد را به کار میگیرد .به باور نگارندگان پژوهش در زمینهۀ
کاربردشناسی پیکرهای که میتوان آن را کاربردشناسی تجربهی نیهز نامیهد ،دایه تهر و ژرفتهر از
کاربردشناسی نظری اسهت کهه تنهها از روشههای کیفهی بههره مهیگیهرد؛ و هرچنهیر راتهر از
زبانشناسی پیکرهای است که تنها از روشهای کرّی بهره میجویهد .در کاربردشناسهی نظهری از
دادههایی استفاده میشود که پژوهشگر بر پایهۀ شه ّ زبهانی خهود آنهها را سهاخته اسهت ،امها در
کاربردشناسی پیکرهای یا تجربی) دادههایی به کهار گر تهه مهیشهود کهه مینهی ،کریّهتپهذیر و
تکرارپذیر باشند که هرانا دادههای پیکرهای و آزمایشهای تجربی است.
برای آنکه پیکرهها را بتوان به خوبی در پژوهشههای کاربردشهناختی بهه کهار گر هت ،بایهد
اطالمات کاربردشناختی الزم به آنها ا زوده شود .به مبارت دیگهر ،بهر روی ایهر پیکهرههها بایهد
حاشیهنوی ی کاربردشناختی 41انجام گیرد .اما انجام ایر کار با دشواریهایی روبهرو اسهت .دعیهل
اینکه حاشیهنوی ی کاربردشناختی پیکرهها گ هترش دعخهواه را نیا تهه اسهت ،روشهر اسهت؛ در
بیشتر پدیدههای کاربردشناختی میان صورت-کارکرد تاهاب م هتقی وجهود نهدارد و از ایهر رو
42. corpus pragmatics
43. pragmatic annotation
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دادهها را نریتوان به صورت خودکار برچ بگذاری نرود ،ب که باید به صورت دستی ایهر کهار
را انجام داد .حاشیهنوی یهایی که امروزه در دستر

است ،مواردی هرچون کنشهای گفتهاری،

نشانگرهای گفتران ،نقلاول ،نقشهای مشارک و اصل ادب را دربرمیگیرد .در برخهی پیکهرههها
اطالماتی پیرامون گویندگان و ویژگیهای جامههشناختی آنهها هرچهون سهر ،جن هیت و طبقهۀ
اجترامی نیز گنجانده شده و از ایر رو امکان بررسی پدیدههای کاربردشناختی بها توجهه بهه ایهر
ویژگیها برای پژوهشگران راه شده است .برای نرونه ،در بررسی کنشهای گفتاری مهیتهوان
در پیکره به ج تجوی واژههایی کهه بیهانگر کهنش گفتهاری ه هتند ،هرچهون  sorryیها thanks

پرداخت و ب امد ،توزیع و باه آییهای آنها را واکاوی نرود.
برای آشنایی هرچه بیشتر با پژوهشهای ایر حوزه میتهوان بهه مجرومهه مقاعههههای کتهاب
کاربردشناسی پیکهرهای آیرهر و روعرهان )0205 ،رجهو کهرد کهه در آن مااعههات پیکهرهبنیهاد
گوناگونی بر روی مویو ههای گونهاگون کاربردشناسهی هرچهون کهنشههای گفتهاری ماننهد
م آعی تر ،)0205 ،44اصهول کاربردشناسهی آندرسهر0205 ،45؛ دیهانی ،)0205 ،46نشهانگرهای
گفتران آیرهر ،)0205 ،ارزیهابی پهارتینگتون ،)0205 ،47ارجها روعرهان 48و اُدنهل )0205 ،43و
نوبتگیری توتی )0205 ،52گزارش شده است .کار کالیتی 50و وی هون

50

 )0204در بررسهی

رایندهای دگرگونی مهنایی هرچون محدودشهدگی ،51گ هترشیها تگی ،54نزدیه شهدگی 55و
استهاره نیز نرونۀ دیگری از ایر گونه پژوهشهاست که در ا رهرو کاربردشناسهی واژگهانی و بهر
پایۀ دادههای پیکرهای انجام گر ته است .کاربردشناسی واژگانی شاخهای از کاربردشناسهی اسهت
که به بررسی رایندهایی میپردازد کهه در آنهها مهناههای واژههها در کهاربرد وااههی دسهتخوش
دگرگونی میگردد.
44. P. G. Mcallister
45. G. Andersen
46. G. Diani
47. A. Partington
48. C. Rühlemann
49. M. B. O’doonnell
50. G. Tottie
51. P. Kolaiti
52. D. Wilson
53. narrowing
54. broadening
55. approximation
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 -4-2مطالعات ترجمه

مااعهات ترجره از جر ه زمینههای پژوهشی است که در ی

دهۀ گذشته از روشهای پیکهرهای

ب یار سود ج ته و به پیشر تهای چشرگیری دست یا تهه اسهت .در مااعههات ترجرهه ،بهرای
اهداف گوناگون میتوان از پیکرههای گوناگون بهره برد .برای نرونه ،پیکرههای موازی میتواننهد
در بررسی ایر م ئ ه به کار روند که ی
میشود و دستاورد آن به ما کر

ایده در یه

زبهان چگونهه در یه

زبهان دیگهر بیهان

میکند که رایند ترجره از ایر زبان بهه آن زبهان بایهد چگونهه

باشد .ایر گونه پیکرهها در طراحی و ساخت سامانههای ترجرۀ ماشینی نرونهبنیاد 56یها آمهاری و
نیز در ایجاد واژهنامههای دوزبانه و حا ظههای ترجره کاربرد دارند .پیکرههای ایها پهذیر 57نیهز
در ا زایش درک مترج از مویو ترجره و نیز بهبهود کیفیهت ترجرهه از نظهر روانهی ،گهزینش
درست واژهها و مبارتهای اصاالحی در مویو مورد نظر کارایی خود را نشهان دادهانهد .ایهر
پیکرهها در ساخت پایگاههای اصاالحشناسی 58نیز مهیتواننهد سهودمند باشهند زیها 53و یهو،62
.)0223
پیکرههای ترجرهای میتوانند دربردارنهدۀ دادههها و شهواهد خهوبی بهرای مااعههات ترجرهۀ
رآورده-محور 60و هرچنیر مااعهات جهانیهای ترجرهه باشهند .اگهر بهه ایهر گونهه پیکهرههها
پارامترهای زبانشناختی اجترامی و رهنگی نیز ا زوده شود ،مهیتهوان آنهها را در زمینهۀ مااعههۀ
با ت اجترامی -رهنگی ترجرهها نیز بهه کهار گر هت .در مااعههات ترجرهه ،حتهی پیکهرهههای
ی زبانه از زبان مبدأ و مقصد نیز میتوانند ب یار ارزشرند باشند ،زیرا آگهاهی زبهانی و رهنگهی
مترج را ا زایش داده و ی

مرجع کارا و میثر برای مترجران و ترجرهآموزان به شرار مهیآینهد.

اکنون نگاهی کوتاه به کاربرد پیکره در سه شاخۀ اص ی مااعهات ترجره ،یهنی مااعههات ترجرهۀ
کاربردی ،توصیفی و نظری خواهی ا کند.
 -3-4-2مطالعات ترجمة کاربردی

در راباه با مااعهات ترجرۀ کاربردی ،نقش پیکرهها در سه زمینه اابل بررسی است ،کهه مبارتنهد
از ترجره به کر

پیکره ،آموزش و یادگیری ترجره به کر

پیکره و ایجهاد ابزارههای ترجرهه.

)56. Example-Based Machine Translation (EBMT
57. comparable corpora
58. terminology bank
59. R. Xiao
60. M. Yue
61. product-oriented
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در ساخت ناوریهای ترجره مانند سامانههای ترجرۀ ماشینی 60و ابزارهای ترجرهۀ رایانههای،61
پیکرهها و به ویژه پیکرههای موازی نقش ک یدی دارند .هدف از ساخت سهامانۀ ترجرهۀ ماشهینی
آن است که بدون یا با کرتریر نیاز به دخاعت ان ان بتوانند کار ترجره را انجام دههد .از ایهر رو،
نقش مدلهای آماری مبتنی بر دادههای پیکرهای تأثیر ب زایی در بهبود و پیشر ت ایهر سهامانههها
دارد .میتوان گفت که پیکرههای موازی نقهش بنیهادینی در ایجهاد سهامانهههای ترجرهۀ ماشهینی
نرونهبنیاد و آماری ایفا میکنند .در ابزارهای ترجرۀ رایانهای نیهز یهروری اسهت کهه واحهدهای
ترجرهشده و اصاالحات در حا ظههای ترجره و پایگاهههای اصهاالحات نخیهره و نگههداری
شوند و هریر جاست که پیکرهها وارد بازی میشوند زیا و یو.)041 0223 ،
 -2-4-2مطالعات ترجمة توصیفی

در مااعهات ترجرۀ توصیفی تأکید روی خود مااعهۀ ترجره و ماهیت آن اسهت و در پهی پاسهخ
به ایر پرسش است که ”چرا مترج ایر گونه ترجره میکند“ و نه اینکهه ”چگونهه بایهد ترجرهه
کرد“ هوعرز ،0388 ،64به نقل از زیا و یو .)0223 ،با داشتر پیکرههای بزرم از مهترههای اصه ی
و مترهای ترجرهشهدۀ آنهها و بکهارگیری روشههای پیکهرهبنیهاد ،پژوهشهگران حهوزۀ ترجرهه
میتوانند به شناخت ماهیت ترجره به منوان ی

رخداد ارتباطی نایل شوند.

 -1-4-2مطالعات ترجمة نظری

هدف مااعهات ترجرۀ نظری آن اسهت کهه اصهول ک هی حهاک بهر ترجرهه را تویهی دههد و
پیشبینی کند .برای ایر هدف ،اصول ،نظریهها و اعگوهایی ارائه میگردد که بتواند رایند ترجرهه
را در شرایای خاص تبییر و پیشبینی نراید .ایر شاخه از مااعهات ترجره در پیوند با یا تهههای
تجربی به دست آمده از مااعهات ترجرۀ توصیفی و متکی بر آن است .یکی از چاعشههای پهیش
روی ایر دو حوزه ،رییۀ جهانیهای ترجره و زیر رییههای در پیوند بها آن اسهت کهه گهاهی
آنها را ویژگیهای سرشتیر زبان ترجرهای مینامند .در پژوهشهای پیکرهبنیاد اخیهر نرونههههایی
از جهانیهای ترجره به دست آمده است که شهناختهشهدهتهریر آنهها مبهارت از شهفافسهازی،
سادهسازی ،بهنجارسازی ،به ازی و یک انسازی یا هرگرایی) است زیا و یو.)0223 ،
)62. Machine Translation (MT
)63. Computer-Aided Translation (CAT
64. J. Holmes
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 -1نتیجهگیری
با گذار زبانشناسی از توصهی

و تح یهلههای شهرّی و جهدا از با هت بهه سهوی رویکردههای

کاربردبنیاد و کرّی ،نقش پیکرههها بهه طهور زاینهدهای رو بهه ا هزایش و نیهاز زبهانشناسهی بهه
پژوهشهای پیکرهبنیاد رو به زونی است .مها در ایهر پهژوهش برخهی از مهرتهریر کاربردههای
زبانشناسی پیکرهای در چهار حوزۀ زبانشناسی یهنهی واژگهان ،دسهتور زبهان ،کاربردشناسهی و
مااعهات ترجره) را مورد بررسی ارار دادی و نشان دادی که دامنۀ کاربرد ایر شهاخۀ نورُسهته از
زبانشناسی تا چه اندازه میتواند گ ترده و گوناگون باشد .جرعبندی ایر مااعب را مهیتهوان در
نرودار شرارۀ  )0دید.
واژه-دستور
هممتن دستوری

واژگان
شناسایی واژگان پایۀ زبان
واژهسازی و تکواژها
باهمآییها
بافت و معنا
چندمعنایی و هممعنایی
استعاره و مجاز
حوزههای معنایی

دستور زبان
مطالعات ترجمۀ کاربردی
مطالعات ترجمۀ توصیفی
مطالعات ترجمۀ نظری

کاربردهای
زبانشناسی
پیکرهای

کاربردشناسی

مطالعات ترجمه
کنشهای گفتاری
اصول کاربردشناسی
نشانگرهای گفتمان
ارزیابی
ارجاع
نوبتگیری

نمودار شمارة ( .)3کاربردهای پیکره در چهار حوزة زبانشناسی
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