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Abstract 

Recent attitude towards studying a language or a linguistic phenomenon is based on 

the existence of a collection of linguistic data. Therefore, it is required to develop a 

linguistic corpus that has been compiled from the real, naturally-occurred speech 

and not on the basis of an individual’s intuition. This research methodology is highly 

important for studying historical linguistic data, as part of the dead languages which 

have no speakers now. The present research aims to develop a linguistic corpus of 

Middle (Pahlavi) Persian and to organize it in a database. To this end, six 

information layers are defined in the annotation process, including transliteration of 

the Pahlavi texts, transcription of the words along with their Persian translation, 

defining fine-grained syntactic category of the words, lemmatizing the words, and 

identifying whether the word is huzwāreš or not. To define fine-grained syntactic 

categories, the tag set for contemporary Persian developed by Bijankhan et al. 

(2011) and organized by Ghayoomi (2004) are modified and adapted to the Pahlavi 

language according to the requirements. The new tag set is used to label Pahlavi 
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words. After annotating words and organizing the information, extracting the 

statistical information is possible to deepen the insight over the text content. 

Keywords: Pahlavi Language, Middle Persian, Corpus Linguistics, Database, 

Annotation. 
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  تحليل پيكره بنيان متون فارسي ميانه بر مبناي پايگاه داده پارسيگ

  *فرزانه گشتاسب
  ***پور ناديا حاجي ،**مسعود قيومي

  چكيده
اي از  اصل وجـود مجموعـه   پديده زباني برشناختي يا يك  رويكرد نوين در مطالعات زبان

است؛ بنابراين به تهيه يك پيكره زباني نياز  است  شده نهادينه شده هاي زباني گردآوري داده
اسـت. ايـن    كه از توليدات واقعي گويشوران و نه براساس شم زبانيِ فردي گردآوري شده

هاي مرده است و اكنـون   نهاي زباني تاريخي كه جزء زبا شيوة پژوهشي براي بررسي داده
سـزايي برخـوردار اسـت. هـدف از انجـام ايـن        از اهميت بـه  هيچگونه گويشوري ندارد

تهيه پيكرة زبان پهلوي ساساني (فارسي ميانـه) و سـاماندهي آن در يـك پايگـاه       پژوهش،
نويسـي مـتن پهلـوي، آوانويسـي      ، اعم از حـرف است. براي هر واژه، شش الية اطالعاتي

سـازي   واژه هـا، بـن   ريـز واژه  همراه ترجمة فارسي آنها، تعيين مقولة دستوري دانه ها به واژه
ها،  ريز واژه است. براي مقولة دستوري دانه بودن آنها، تعريف شده ها و تعيين هزوارش واژه

خان و همكاران  جن شده توسط بي مجموعة برچسب مقوالت دستوري فارسي معاصر تهيه
به نيازهاي زبـان پهلـوي جـرح و     ) باتوجه2014وسط قيومي () و ساختارمندشده ت2011(

هـاي پهلـوي اسـتفاده     گـذاري واژه  است و از مجموعة جديد بـراي برچسـب   تعديل شده
عات، امكـان اسـتخراج اطالعـات    ها و ساماندهي اطال واژه گذاري از نشانه پس است.  شده

                                                                                                 

شناسـي، پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات       زبـان  ةهاي باسـتاني، پژوهشـكد   دانشيار گروه فرهنگ و زبان *
  f.goshtasb@ihcs.ac.irمسئول)،  ةفرهنگي (نويسند

شناسـي، پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات فرهنگـي،        زبـان  ةشناسـي، پژوهشـكد   استاديار گـروه زبـان   **
m.ghayoomi@ihcs.ac.ir  

شناسي، پژوهشـگاه علـوم انسـاني و     زبان ةهاي باستاني، پژوهشكد كارشناس پژوهشي گروه فرهنگ و زبان ***
  nadiahajipour@yahoo.comمطالعات فرهنگي، 

  24/02/1400تاريخ پذيرش:  ،27/11/1399تاريخ دريافت: 
Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article 

distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to 

download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose 



  1400سال دوازدهم، شمارة اول، بهار و تابستان  ،شناخت زبان   258

رو،  منتقـل نمايـد. ازايـن    تري از محتـواي مـتن   تواند بينش عميق آماري وجود دارد كه مي
شود تـا دورنمـاي    آمده استخراج شده و توضيح داده مي دست اطالعات آماري از پيكرة به

  آيد.  دست دهندة اين پيكره به به منابع تشكيل كلي نسبت
  گذاري داده اي، پايگاه داده، نشانه شناسي پيكره زبان پهلوي، زبان ها: كليدواژه

  
  مقدمه. 1

از پايـان   )سـال  1200حـدود  (اي نسـبتاً طـوالني    هاي ايرانـي، شـامل دوره   دورة ميانة زبان
 مكتوب از شش زبـانِ  ياسناد ،اين دورهاز حكومت هخامنشيان تا قرن سوم هجري است. 

به دسـت   ، پهلوي اشكاني، سغدي، بلخي، ختني و خوارزمي(پهلوي ساساني) فارسي ميانه
ها و مادر زبان فارسي معاصر به  ترينِ اين زبان ميانه يكي از مهماست. زبان فارسي  ما رسيده
كـه شـامل   اسـناد نوشـتاري   آن آيد، و تنها زبان ايراني است كـه از دورة باسـتاني    شمار مي

  است.  دست آمده بهشود  هاي فارسي باستان نيز مي كتيبه
» پهلـوي «ا (پهلـوي ساسـاني) كـه از ايـن پـس در ايـن مقالـه آن ر        فارسي ميانـه زبان 

هاي ساساني، متـون مـانوي و متـون     هاي فارسي ميانه زردشتي، كتيبه زبانِ نوشتهخوانيم،  مي
 .ستا متفاوت نوشته شده هاي متون با خط اين فارسي ميانه مسيحي است كه البته هر يك از

هاي ديني زرتشتي اسـت كـه بـه     است نوشته جاي مانده بيشترين آثاري كه از زبان پهلوي به
است و پس از آن (از نظر تعـداد آثـار) متـون     فارسي ميانة كتابي يا شكسته نوشته شده خط

  گيرد.  شده به خط مانوي قرار مي فارسي ميانه مانوي نوشته
اسـت.   دربارة موضوعات مختلفـي بـه دسـت مـا رسـيده     جامانده از متون پهلوي  آثار به

ير اوسـتا بـه زبـان پهلـوي و     ها مربوط به متـون زنـد يعنـي ترجمـه و تفسـ      بيشترين كتاب
اسـت، ماننـد    هـاي اوسـتا تـدوين شـده     هايي است كه بر اساس متون زنـد و ترجمـه   كتاب

و جـز آن.  » روايـات پهلـوي  «، »دادستان دينـي «، »هاي زادسپرم گزيده«، »بندهش«، »دينكرد«
شكند «كالمي، مانند - هاي پهلوي عبارت است از: الف) متون فلسفي ديگر موضوعات كتاب

؛ ب) متــون كشــف و شــهود و »كامــگ و گجســتك ابــاليش پــس دانــش«، »مانيــك وزارگ
، »هــاي جاماســب پيشــگويي«، »زنــد وهمــن يســن«، »نامــه ارداويــراف«پيشــگويي، ماننــد 

هـا شـامل    ؛ پ) اخالقيات و اندرزنامه»بهرام ورجاوند«و » يادگار جاماسبي«، »نامه جاماسب«
» دادستان مينوي خرد«، »اندرز پوريوتكيشان«، »بزرگمهريادگار «تعداد زيادي اندرزنامه، مانند 

؛ ث) تـاريخ و جغرافيـا، ماننـد    »درخـت آسـوري  «و جز آن؛ ت) مناظره و مفـاخره، ماننـد   
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؛ چ) فقه »يادگار زريران«؛ ج) حماسه، مانند »هاي ايران شهرستان«و » كارنامه اردشير بابكان«
روايــت آذرفرنبــغ «، »شووهيشــتانروايــت اميــد ا«، »شايســت نشايســت«و حقــوق، ماننــد 

هـاي هيربـد    پرسـش «، »ماديـان هـزار دادسـتان   «، »روايت آذر فرنبـغ سـروش  «، »فرخزادان
، »هـاي سيسـتان   شـگفتي «، »خسرو و ريدگ«؛ ح) رساالت كوچك تعليمي، مانند »اسفنديار

آيــين «و » سـور ســخن «، »مــاه فـرودين و روز خــرداد «، »گـزارش شــطرنج و وضـع نــرد  «
ايـن  ». فرهنگ اويم ايوك«و » فرهنگ پهلوي«ها، مانند  نامه ها و واژه ؛ خ) فرهنگ»نويسي نامه

 اي ارزشمند براي شناخت پيشينة فرهنگي، ديني و تاريخي سرزمين ن كه گنجينهايمتون جز 
، بـراي مطالعـات زبـان فارسـي،     آنهـا شـناختي   شود، مطالعة دقيـق زبـان   محسوب ميايران 
  گزيني بسيار سودمند است. و واژه هاي تاريخي اين زبان بررسي

ايـن  شـناختي   ميت مطالعة دقيق زبـان با وجود پيشينة غني اطالعات از متون پهلوي، اه
متون و نقش آن در مطالعات زبان فارسي امري بديهي و آشكار است. نخستين قدم در ايـن  

اين زبان به كار آوردن همة اطالعاتي است كه براي مطالعة  ساماندهي اين متون و فراهم ،راه
نويسـي و آوانويسـي    ميانة كتـابي، حـرف   آيد، از جمله امالي واژه براساس خط فارسيِ مي
 ارجـاع بـه  واژه، ارجـاع متنـي و     ها، معنا، همة جزئيات دربارة مقولة دستوري واژه، بـن  واژه

 . هاي موجود دستنويس

هـا   تمـامي تحليـل   اين است كهتوان مشاهده كرد  مي هاي پيشين آنچه در شيوة پژوهش
ج از اي كه خار نامه قالب واژهشده از متن در  صورت دستي بوده و تمام اطالعات استخراج به

  است. بافت زباني است در انتهاي كتاب ذخيره شده
هاي سنتي  ، به شيوهپهلويروشن است كه گردآوري همة اين اطالعات براي همة متون 

 اسـتفاده از فنـاوري اطالعـات    رسد بـا  به نظر ميكاري تقريباً ناممكن است. به همين دليل 
 پهلـوي هاي زبـان   داده گردآوري توان يك پيكرة زباني از متون پهلوي تهيه كرد و ضمن مي
م از شناختي، اين حج ت زبانكردن اطالعا اضافهسازي متون با  غنيصورت الكترونيكي و  به

شـناختي و   اطالعات زبـان  وجود اين .نمود ساماندهيه پايگاه داد در قالب يكاطالعات را 
تـر و خـوانش    بـه درك عميـق  وي  تا كند اطالعات آماري به پژوهشگر كمك مياستخراج 

  دست يابد.جديدتري از متون 
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  پژوهش ةپيشين. 2
هاي تمامي متون پهلوي  امل واژهاي كه ش نامه براي زبان پهلوي فرهنگ جامع واژگان و واژه

)،  1386نوشـته فرهوشـي (  » فرهنـگ زبـان پهلـوي   «با ارجاع به متن باشـد، وجـود نـدارد.    
نامه  دست«) و 1379و ترجمه فارسي آن در  1971نوشته مكنزي (» فرهنگ كوچك پهلوي«

ميانـه   هايي هستند كه براي متون فارسي نامه ) تنها واژه1974 - 1964نوشتة نيبرگ (» پهلوي
  باشد.  نويسي و معناي واژه مي است و شامل آوانويسي، حرف زردشتي تدوين شده

هـاي گونـاگون ترجمـه     و به زبان شده بسياري از متون فارسي ميانه آوانويسيهمچنين 
تـرين   . ازجملـه شـاخص  اسـت  نامـه نيـز تهيـه شـده     از آنهـا واژه  و بـراي برخـي   ستا شده

» هاي زادسـپرم  گزيده«هاي  اشاره كرد عبارت است از كتابتوان به آنها  ميهايي كه  پژوهش
) و 1990از ويليـامز ( » روايـت پهلـوي  «)، 1389؛ 1385از راشدمحصـل ( » دينكرد هفتم«و 

) و 1393) و ميرفخرايـي ( 1979از شـاكد ( » بررسي دينكـرد ششـم  «)، و 1367ميرفخرايي (
نامه به زبان پهلوي  گي داراي واژه) كه هم1382از ژينيو (ترجمه فارسي در » نامه ارداويراف«

نامة  بوده و بجز امالي پهلوي واژه و آوانويسي آن، معناي فارسي و ارجاع به متن نيز در واژه
است اغلـب داراي ترجمـه    است. متون ديگري كه از زبان فارسي ميانه منتشر شده آنها آمده

بررسي «و » ناشايست شايست«د نامه است مانن فارسي و تعليقات و گاه آوانويسي و فاقد واژه
از صفاي اصفهاني » روايت اميد اشوهيشتان«)، 1378؛ 1369از مزداپور (» 29دستنويس م.او 

) 1913از انكلساريا (» مينوي خرد«)، 1369) و بهار (1908از انكلساريا (» بندهش«)، 1376(
ــي«)؛ 1379و تفضــلي ( ــتان دين ــاريا (» دادس ــي (1911از انكلس ــري دهق ) و 1998)، جعف
) جز آن (براي 1371) و عريان (1913آسانا ( از جاماسب» متون پهلوي«)، 1397ميرفخرايي (

، صـص  1378است نـك: تفضـلي،    شدههايي كه روي متون پهلوي انجام  آگاهي از پژوهش
هـا   هايي كه در انتهاي اين كتاب نامه واژه . بجز)196- 116، صص 2009ماكوچ،  ؛324- 111

» شايست نشايست«)، 1351(بهار، » هاي زادسپرم گزيده«براي متوني چون است،  فراهم آمده
 اسـت. بـراي   نامة جداگانه نيز تهيـه شـده   ) واژه1345(بهار، » بندهش«) و 1365(طاووسي، 

و هنوز آوانويسـي و  است  ها نيز انجام نشده همين پژوهش متون فارسي ميانه،از هايي  بخش
هـايي از دينكـرد    فصـل و  »زند اوستا«ترينِ آنها، متون  همكه ماست  ترجمة آنها فراهم نيامده

  1.است
سـت و اقـدامي بـراي    ا ها تاكنون فقط به صورت كتـاب منتشـر شـده    همة اين پژوهش

است؛ حتي به دليل  هاي زباني آنها در يك پايگاه اطالعاتي واحد انجام نشده آوري داده جمع
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تهيـه  بـراي متـون فارسـي ميانـه     كتاب نيـز  به صورت جامع  اي هنام واژهها،  حجم زياد داده
ة نامـ  واژهنخسـتين   تـوان  را مي )نو فارسي - فارسي ميانه جامع (فرهنگ »پهلواژ«. است نشده

مشـتمل بـر   مـتن فارسـي ميانـه     نُـه هـاي   واژهكه در آن اطالعـات   بر شمرد برخط موجود
شـده در   هاي استفاده است. پيكره ثبت شده آوانويسي، معناي فارسي و ارجاع به متن پهلوي

هـاي   گزيـده « ، »روايـت پهلـوي  «، »يسن زند بهمن«گيري اين فرهنگ عبارت است از:  شكل
كارنامـة اردشـير   «، »شايست ناشايست«، »نامه ارداويراف«، »فريان  ماتيكان يوشت«، »زادسپرم
پژوهشـگاه   انادتاسـ از گروهـي  نامه را  اين واژه». مينوي خرد«و » هاي پهلوي متن«، »بابكان

تهيه كردند ولي به دليل مشـكالتي كـه بـراي     1370 - 1360ي ها سالطول علوم انساني در 
چيني دشوار آن در آن زمـان وجـود داشـت، هيچگـاه بـه مرحلـه چـاپ نرسـيد و          حروف
ها آغـاز شـد.    مجدداً كار تصحيح و بازبيني برگيزه 1385هاي آن بايگاني شد. از سال  برگيزه
 درو شـده   حروفچينـي ، هاي اين فرهنگ پس از بازنگري مجـدد  د نيمي از واژهحدواكنون 
نامه، چنان كه گفته شد، داراي اطالعات  اين واژه 2.است بارگذاري شدهبه همين نام  وبگاهي
 ميسر نيسـت به صورت پايگاه داده توسعة آن امكان محدودي دربارة هر واژه است و بسيار 

  ).117 - 97، صص 1390(نك: مزداپور و ديگران، 
است، طرحـي بـه نـام     ترين اقدامي كه براي تهيه پايگاه داده زبان پهلوي انجام شده مهم

است كـه حـدود بيسـت سـال      Middle Persian Dictionary Project »نامه فارسي ميانه واژه«
گرديد. اين كه در رم برگزار شد، براي نخستين بار مطرح  در همايشي 2001پيش، در سال 

اي، متـون پازنـد و    آوري تمام متون فارسي ميانـه كتـابي، مـانوي و كتيبـه     شامل جمع طرح
نامـه   صورت كتاب و هم واژه هاي فارسي ميانه در متون ديگر بود كه هم به واژه همچنين وام

گرفت. اين طرح قرار بود بـه سرپرسـتي شـائول     ديجيتال و پايگاه داده در دسترس قرار مي
 علـوم  يآكـادم صورت يك طرح مشترك بـا همكـاري    لو چرتي و بهشاكد و همكار او كار

 ينسيل يآكادم ،The Israel Academy of Sciences and Humanities لياسرائ تجربي و انساني
 و شـرق)  قـا يمطالعات آفرمؤسسه ( سائويا ييايتالي، مؤسسه اThe Accademia dei Lincei رم

Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO) ــاپ ــگاه س  Sapienza رم يانزاي، دانش

Università di Romaناپــل يشناســ ، دانشــگاه شــرق Università degli Studi di Napoli 

"L'Orientale" مياورشل يو دانشگاه عبر Hebrew University of Jerusalem
انجام شود (شاكد  

آوري شـده اسـت، در    اين پايگـاه جمـع  هايي كه براي  ). تا امروز داده189: 2005و چرتي، 
دسترس عموم قرار نگرفته است و تنها اطالعاتي كه از اين طرح در دسـت اسـت، مطلبـي    
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نامـة ايـن    اي در معرفي طرح و مقاله 3لياسرائ تجربي و انساني علوم يآكادمكوتاه در سايت 
- 181: در مجموعة مقاالت همـايش رم منتشـر شـد (همـان     2005پايگاه است كه در سال 

190.(  
، طرحـي بـا عنـوان    1999، در سال »نامه فارسي ميانه واژه«زمان با مطرح شدن طرح  هم

The Dictionary of Manichaean Texts »نامة متون مانوي واژه«
در دانشگاه لندن، در مدرسـه   

بيش   با بودجه School of Oriental and African Studies (SOAS) مطالعات شرقي و آفريقايي
داده   از نيم ميليون پوند معرفي شد. زمان اين طرح پنج سال تعيين شده بود و قرار بود پايگاه

هاي متون مانوي تهيه و در دسترس قرار گيرد. خبر كوتاهي  اي كامل از تمام واژه نامه و واژه
  4 درباره اين طرح در سايت دانشگاه لندن منتشر شده است.

 )تيتـوس ( »و مـواد متنـي   هـاي هنـدواروپايي   تـزاروس زبـان  « يتسـا در حال حاضـر  
Thesaurus indogermanischer Sprach- und Textmaterialien (TITUS)   اي  تنهـا پايگـاه داده

در  دهد. ميدر اختيار پژوهشگران قرار  برخطبه صورت است كه تعدادي از متون پهلوي را 
ايدة ايجاد ايـن   5است. مردة دنيا بارگذاري شدههاي زنده و  متون بسياري از زباناين سايت 

اروپايي در اليدن مطرح شـد و در همـان سـال در     در كنفرانس هندي 1987پايگاه در سال 
Sprache »زبــان«مجلــة  32شــماره  2جلــد 

هــاي  تــزاروس زبــان«در فراخــواني بــا عنــوان  
ــدواروپايي روي  ــكتهنـ  Thesaurus indogermanischer Textmaterialien auf »ديسـ

Datenträgern
مطرح شد. اين ايده هشت سال پرورانده شـد و در نهايـت منجـر بـه ايجـاد       

قـراردادن تمـام    گرديد. هدف اين پايگـاه چنانكـه گفتـه شـد، در دسـترس     » پايگاه تيتوس«
اروپايي مانند هندي باسـتان، ايرانـي باسـتان، يونـاني باسـتان،       هاي هندي هاي كهن زبان متن

اي آناتولي و جز آن بود. البته ايدة ايجاد پايگاه داده براي متون زباني بـه سـال   ه التين، زبان
ميالدي اين پيشنهاد و  1960ويژه در ايالت متحدة امريكا از دهه  شود و به محدود نمي 1987

گنجينـة زبـان   «اروپـايي، قبـل از ايـن، سـايت      هاي هندي است. دربارة زبان فكر مطرح بوده
ــاني  توســط ماريــان مكدونالــد 1971در ســال  Thesaurus Linguae Graecae (TLG) »يون

Marianne McDonald
ايراني  هاي هندي و آن را بايد نخستين پايگاه متون زبان 6اندازي شد راه 

Bruno Snell هاي نافرجام قبلي مانند تـالش برونـو اسـنل    شمار آورد كه پس از تالش به
در  

هاي ايرانيِ اين پايگـاه، متـوني از    در بخش زبانشست. رسيد و به بار ن به نتيجه 1950سال 
هاي اوستايي، فارسي باستان، ختني، بلخـي، سـغدي، پهلـوي اشـكاني، فارسـي ميانـه        زبان

هـاي   است. در بخش پهلوي، بجـز مـتن   (پهلوي)، فارسي نو و آسي در دسترس قرار گرفته
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، »دينكـرد هفـتم  «، »بنـدهش «، »دانااندرز اوشنر «، »نامه ارداويراف«فارسي ميانه مانوي، متون 
، »شايسـت نشايسـت  «، »ماديـان هـزار دادسـتان   «، »مينـوي خـرد  «، »كارنامه اردشير بابكان«
 ايـن متـون   در دسترس قرار دارد.» متون پهلوي«و » زند بهمن يسن«، »هاي زادسپرم گزيده«

بـراي  اسـت و   نويسـي)  متن (بدون ترجمه و گاهي همـراه بـا حـرف    شامل آوانويسيتنها 
(تـأليف  » فرهنگ كوچك زبان پهلـوي «آوانويسي و معناي واژه بر اساس  نيزهاي متن  واژه

جـز ايـن مـوارد، در ايـن دادگـان تحليـل        اسـت. بـه   ) ثبـت شـده  1971ديويد نيل مكنزي، 
  است.  ها انجام نشده شناختي ديگري از واژه زبان

ي باستان را ديجيتال و رقمي هاي زباني و متون ايران از كارهاي ديگري كه بخشي از داده
اشـاره كـرد. در سـايت     Wikisourceتوان به وبگاه دانشگاه تگزاس و وبگـاه   است، مي كرده

هـايي شـامل    نامـه  اروپـايي، درس  هاي هندي دانشگاه تگزاس در بخش آموزش آنالين زبان
تـدوين   هاي مختلف هنـدواروپايي  نامة تحليلي براي آموزش زبان گرامر و نمونه متن و واژه

هايي براي زبان فارسي باستان و اوستا تهيـه شـده و    نامه هاي ايراني، درس است. از زبان شده
هايي از كتيبه داريوش در بيستون و نقش رستم و كتيبه  چند متن فارسي باستان (شامل بخش

يشت، مهريشـت   هايي از هوم جمشيد) و چند متن اوستايي (شامل بخش خشيارشا در تخت
شناختي كلمات ايـن چنـد مـتن بـر روي سـايت       نامه و تحليل زبان همراه با واژهو گاهان) 

اوسـتا   شده تمـام اوسـتا بجـز خـرده     در اين وبگاه، تنها متن آوانويسي 7است. بارگذاري شده
ها، يسنا و ويسپرد) و ستون اول كتيبه بيستون به خط ميخـي فارسـي    (شامل ونديداد، يشت
هاي اين متون در ايـن سـايت    شناختي از واژه هيچ تحليل زبان 8است. باستان بارگذاري شده

  است.   ارائه نشده
انـدازي   هـاي ايرانـي راه   جديدترين فرهنگ برخطـي اسـت كـه بـراي زبـان      9»پهلويكا«
در دسترس پژوهشگران قرار گرفـت، شـامل    2019است. اين وبگاه كه در اواخر سال  شده
 شناسـي  ي، معناي انگليسي و فارسي و نيـز ريشـه  نويسي، آوانويس هاي پهلوي با حرف واژه

etymology
صورت مثال ذيل هر  ها در متون به هاي كاربرد واژه ها است. همچنين نمونه واژه 

مدخل در حال بارگذاري و تكميل اسـت. در ايـن فرهنـگ بـرخط نيـز هيچگونـه تحليـل        
  است.  هاي پهلوي ارائه نشده شناختي از واژه زبان

هـاي ايرانـي از نيمـه قـرن بيسـتم آغـاز        ايدة ايجاد پايگاه داده براي زبانرغم اينكه  علي
هـاي   است، غير از پايگاه تيتوس، پروژة ديگري موفق به ايجاد پايگـاه داده بـراي زبـان    شده

هـا را در   شـناختي واژه  است؛ و چنانكه گفته شد، پايگاه تيتوس نيز تحليل زبـان  ايراني نشده
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ترين دليل اين امر، گستردگي ايـن متـون بـوده اسـت كـه       است. مهم برنامه خود قرار نداده 
مدت، با همكاري گروهي از پژوهشگران توانمنـد و آشـنا بـه زبـان      نيازمند طرحي طوالني

ايجـاد و  شود ضمن معرفي طرحي پژوهشي براي  پهلوي بوده است. در اين مقاله تالش مي
، شـناختي آنهـا   ليـل اطالعـات زبـان   و تحكتـابي   گسترش پيكره دادگان متون فارسي ميانـه 

شـناختي و   اطالعات زبـان   هايي از تحليل ها در پايگاه و نيز ذكر نمونه چگونگي تحليل واژه
همراه تحليل آماري هشت متن از متون اين پايگاه و همچنين اهميت، ويژگي  ها به هزوارش

  و امكانات اين پايگاه داده توضيح داده شود.  
  

  رسيگپايگاه داده پا. 3
صورت يـك   هاي زباني از متون فارسي ميانه به ، گردآوري دادهدر اين پژوهشهدف اصلي 

شده به زبان پهلوي و خط فارسي ميانة  نوشته هاي متون شناختي واژه پايگاه داده، تحليل زبان
در اين فناوري اطالعات امكانات استفاده از با دانش جديد  آوردن دست همچنين به وكتابي 

 پژوهشـگر  عنوان يك ابزار مفيد مـورد اسـتفاده   ، رايانه بهكارپايگاه داده است. در انجام اين 
  حـوزة  .دسـت آورد  نمود بـه  نيافتني مي گيرد تا دانش جديدي كه پيش از اين دست قرار مي

تواند  گيرد. اين پيكره مي ها و افراد حقيقي جزء كاربران اين پايگاه قرار مي وسيعي از سازمان
هاي گوناگون زبان فارسي و فارسي ميانه و ديگر  هاي تاريخي و نيز فرهنگ در تهية فرهنگ

گزيني علمي مورد استفاده قـرار گيـرد. همچنـين ايـن      هاي ايراني به كار آيد، براي واژه زبان
شناسي، تحليل نحوي و بررسـي سـير    شناسي، واج هاي معني تواند در بررسي پايگاه داده مي

  كار برده شود. تاريخي واژگان فارسي  بهتحول 
است. يكي از اين اصول مربوط بـه   ريزي شده چارچوب اين پايگاه داده بر دو اصل پايه

هايي است  هاي متني فارسي ميانه در پايگاه داده است و ديگري تحليل ساختارمندسازي داده
  است.  كه برروي متون اين پايگاه انجام شده

  
  داده ساختارمندسازي 1.3

هاي كاربرد فناوري اطالعات در علوم انساني اين است كه داده و اطالعـات   يكي از ويژگي
و سـازمان   هديـ اي كه براي رايانه قابل فهم باشد منظم گرد گونه پراكنده و غيرمنسجم بايد به

شـود.   ساختارمند تبديل مـي  ةبدون ساختار به داد ة. طي اين فرايند، داد)1397(قيومي،  يابد
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هاي رايانشي، از اين داده براي  با كاربرد الگوريتم  بتوان  شود وجود ساختار در داده سبب مي
سـازي   سـاختارمند  هـاي  شـيوه  هايترين كاربرد . يكي از مهمنمودكاربردهاي متنوع استفاده 

كار جستجو در پايگاه را توان  ميدر پايگاه داده از ساماندهي داده  پس .پايگاه داده است ،داده
اسـتخراج   پايگـاه از را هاي متنوعي  كاربر، خروجي به سؤاالت مورد نظرِ باتوجهنجام داد و ا

  .و از اين خروجي براي پاسخ به فرضيات پژوهشگر استفاده نمود كرد
، نويسـي  حـرف ، آوانويسـي اطالعاتي نظيـر  در اين پژوهش براي هر واژة فارسي ميانه، 

آوريم.  ميرا فراهم  بودن واژه واژه و تعيين هزوارش مقولة دستوري واژه، بن ترجمة فارسي،
در يك  شناختي مورد نياز را تمام اطالعات زبان در مرحلة اول، براي رسيدن به اين اهداف،

، اين شناختي واژه از تحليل زبان پس ؛كنيم فايل اكسل وارد كرده و اطالعات را ساماندهي مي
 XML  eXtensible Markupن نشــانداري بــه ســاختار زبــا صــورت ســاختارمند بــه داده را

Language نماييم.. تبديل كرده و به پايگاه داده منتقل مي  
توان تمام يك متن را به ساختار  ويژگي اين روش ساختارمندسازي داده اين است كه مي

نيـز  هـا   هـاي آن درخـت بـوده و واژه    يك درخت تبديل كرد كه بنـدها و جمـالت شـاخه   
هاي مختلف اطالعـات   تواند در اليه ي گردد. هر برگ اين درخت ميهاي هر ساقه تلق برگ
attribute تري را در بر گيرد. اين اطالعات در قالب خصيصه جزئي

value و ارزش 
براي هـر   

  گردد. واژه كه در يك برگ است تعريف مي
  
  هاي پايگاه داده پارسيگ تحليل داده 2.3

چنـدين ويژگـي مـورد     اسـت  حاضر تهيه شدهپايگاه داده پهلوي كه در چارچوب پژوهش 
  شود. است كه در ادامه توضيح داده مي توجه قرار گرفته

  اندازه و حجم 1.2.3
اندازه و حجم هر پيكره، با هدف تشكيل پيكره و برخي مالحظات كـاربردي ارتبـاط دارد.   

هـاي   ازة واژهبا توجه به هدف تشكيل پايگاه داده زبان پهلوي، حجم پيكرة اين پايگاه به اند 
اي، محدوديتي بـراي رسـيدن بـه هـدف      تمام متون پهلوي است. با توجه به امكانات رايانه

را بدون محدوديت افـزايش داد. مـوانعي كـه باعـث       ها توان اندازة پيكره وجود ندارد و مي
شود تهيه اين پيكره به سختي و به كندي پيشـرفت رود، ايـن اسـت كـه پژوهشـگر در       مي

نويسي و آوانويسي متن بايد بدون  هاي مختلف كلمات، حرف پهلوي و قرائت خواندن متن
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نمايد.  واسطة رايانه، مداخلة مستقيم داشته باشد و اين امر سرعت ورود اطالعات را كند مي
به جمـالت فارسـي و    هاي ساخت واژه در عبارات پهلوي نسبت دليل پيچيدگي همچنين به

مدل پردازش خودكار براي تحليل متون پهلوي نياز اسـت  نبود داده اوليه براي طراحي يك 
صورت دستي و با نظـارت نيـروي انسـاني خبـره      آوري و تحليل داده به تمامي فرايند جمع

  انجام پذيرد.

 ها دهي محتوايي به متن اولويت 2.2.3

بنـدي   گيرد، دسـته  هاي گوناگون مورد توجه قرار مي هايي كه در ايجاد پيكره يكي از ويژگي
ها بر اساس زمان توليد، نوع توليد  س گونه و سبك ادبي آنها و انتخاب اين متنها براسا متن

(كتاب، نشريه و جزآن) و اعتبار مؤلف است. با توجه به اينكه قرار است در پايگاه داده زبان 
 هاي باستاني ايران فراهم شود، نياز است با شناختي زبان اي براي تحقيقات زبان پهلوي پيكره
تمامي متون پهلوي در اين پايگاه قرار گيرد؛ به اين صورت كـه   بندي محتوايي، يك اولويت
هـاي پهلـوي و متـون تعليمـي و تـاريخي و سـپس        هاي ساده مانند اندرزنامـه  نخست متن

هاي دشوار مانند متون فقهي و سپس حقوقي و فلسفي در پايگاه بارگذاري خواهد شد.  متن
شـده   شدن متون جديد براساس معيار مطرح اده در طول زمان با اضافهرو، اين پايگاه د ازاين

  گردد. توسعه و گسترش مي

 اطالعات براي هر واژهتعريف  3.2.3

شـود، شـامل    چنان كه پيشتر گفته شد، اطالعاتي كه براي هـر واژه در پايگـاه تعريـف مـي    
يـا نبـودن واژه،   نويسي، آوانويسي و ترجمة فارسي هر واژه، تعيـين هـزوارش بـودن     حرف

اسـت، تعيـين    برچسب مقولة دستوري واژه بر اساس جدولي كه براي اين كـار تهيـه شـده   
واژه، ارجاع به صفحه و سطر دستنويس پهلوي و ارجاع به شمارة بنـد هـر مـتن اسـت.      بن
شود، آوانويسي كل متن و ترجمة آن جداگانه  جز اين اطالعات كه براي هر واژه ثبت مي به

توانـد   شود مـي  صورت فراداده به دادة اوليه اضافه مي شود. اين اطالعات كه به يبارگذاري م
در جستجو كاربرد داشته باشد. بر اين اساس، وجود امكانات جستجوي متنـوع بـر كـارايي    

آمده از اين پايگاه كمك شاياني  دست تواند در تعميق دانش به اين پايگاه داده مؤثر بوده و مي
عنـوان هـزوارش، از دو عـدد     است در براي تعيين بودن يا نبودن واژه بـه نمايد. شايان ذكر 



 267   )و ديگران فرزانه گشتاسب( ... يانهم يمتون فارس يانبن يكرهپ يلتحل

بودن و صـفر بـه مفهـوم عـدم      شود كه عدد يك به مفهوم هزوارش صفر و يك استفاده مي
  بودن آن واژه است. هزوارش

  
  امكانات پايگاه براي جستجوي متن و واژه 3.3

يانه در پايگاه داده پارسيگ فـراهم  هاي فارسي م در حال حاضر اطالعاتي كه از متون و واژه
جستجوي در متن، جستجوي واژه، جسـتجوي   10است ازطريق وب در دسترس است. آمده

ها در متون ازجمله امكانات جسـتجويي   آيي واژه برچسب مقولة دستوري و جستجوي باهم
ش سـازد. در بخـ   است كه امكان استخراج اطالعات از پايگاه داده فارسي ميانه را ميسر مـي 

نويسي، معنا و بن هر واژه را جستجو كرد. نمايش  توان آوانويسي، حرف جستجوي واژه، مي
اسـت را بـا    نتيجه جستجو، فهرستي از تمام متوني است كه واژة هدف در آنها به كار رفتـه 

همـراه جملـة شـاهدي كـه واژة هـدف در       است، به هايي كه براي آن انجام شده تمام تحليل
  است، مشاهده نمود. جمله به كار رفته

  
  درونداد و تحليل داده. 4

  درونداد و ساماندهي اطالعات 1.4
كاغذي به شكل ها در قالب يك پيكرة زباني از شكل  از انجام تحليل، نياز است اين متن قبل

ساماندهي و تحليل نمـود. در ايـن   ها را در پايگاه داده  بتوان متنالكترونيكي تبديل گردد تا 
هـاي مقابـل هـر واژه، پـنج اليـه       واژه در يك رديف قـرار دارد و در سـتون  هر ، ساماندهي

ترتيب اطالعات در پايگاه داده به ايـن صـورت اسـت كـه     . شود ميوارد اطالعات تحليلي 
اطالعات مربوط به هزوارش بودن واژه، معني نويسي،  آوانويسي واژه و سپس حرف نخست

ارجاع بـه دسـتنويس و ارجـاع متنـي مشـخص      واژه،  فارسي واژه، مقولة دستوري واژه، بن
از مـتن   »نـام يـزدان   بـه «) نحوة ساماندهي اطالعات و تحليل عبارت 1در جدول ( شود. مي

  است. نشان داده شده» اندرز پيشينيان«
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  »نام يزدان به«: نحوة تحليل عبارت 1جدول 
 آوانويسي

 حرف

 هزوارش  نويسي
معني 
 فارسي

 مقولة
 بن واژه  دستوري

به ارجاع 
 دستنويس

 ارجاع متني

pad PWN 1 به E-------  pad JA: 39/1 HP1: 0 

nām ŠM 1 نام Ncsp-----  nām JA: 39/1 HP1: 0 

ī Y 1 ِــ K  ī JA: 39/1 HP1: 0 

yazdān 
yzdʾn 0 يزدان Nasp-----  yazad JA: 39/1 HP1: 0 

 

  هاي ورودي دادهتحليل نحوي  2.4
هـا تعيـين گـردد. نبـود دادة      ها بايد مقولـة دسـتوري واژه   براي تحليل نحوي در سطح واژه

زني خودكار سبب شد اين كار توسط  خوردة اوليه براي ساخت يك مدل برچسب برچسب
بـراي  زنـي دسـتي آن بپردازنـد.     دو فرد خبره به ساخت زبان فارسي ميانه به كار برچسـب 

) 2014ابتدا جدول استانداردشدة قيـومي ( كه  هدف به اين صورت عمل شدرسيدن به اين 
) براي فارسـي معاصـر   2011خان و همكاران ( جن كه براساس جدول مقوالت دستوري بي

زبان پهلـوي   ها و نيازهاي ويژگيبه  است مورد بررسي قرار گرفت و سپس باتوجه تهيه شده
هاي متـون پهلـوي    ة دستوري اصلي براي واژهمقول 12تغيير و توسعه يافت. بر اين اساس، 

  . تعريف شد
ابتـدا مقولـة دسـتوري واژه    ها به ايـن صـورت اسـت كـه      هاي برچسب ساختار جدول

شود و براساس اين مقوله، اطالعات صرفي و نحـوي و حتـي معنـايي واژه در     مشخص مي
ص قـرار  گردد و در هـر اليـه آن مقولـه، اطالعـات مشـخ      اي مشخص مي يك ساختار اليه

)، در ايـن  2014(توسـط قيـومي    Multi-East Textبه  استفاده از استاندارد   گيرد. با توجه مي
مقـوالت  هـاي   است؛ بنـابراين هريـك از ويژگـي    پژوهش نيز از اين استاندارد استفاده شده

اوالً طـول  شـود. ايـن نـوع نمـايش دو ويژگـي دارد:       دستوري با يك حرف نشان داده مـي 
بوط به يك مقوله يكسان است؛ و ثانيـاً در هـر جايگـاه از برچسـب، يـك      هاي مر برچسب

 انجامد. ميشود كه به سهولت در جستجو و كاربردهاي رايانشي  اطالعات مشخص درج مي
هـاي   معنايي كه در برچسـب - نحوي- دليل كمبود فضا براي شرح تمامي اطالعات صرفي به

تعريـف مقولـه   رح مختصـري از  شـ  )2اسـت، در جـدول (   هاي مختلف تعريف شده مقوله
  شود. ارائه مي» صفت«دستوري 
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  مقولة دستوري صفت ): جدول2جدول (
5th 4th 3rd 2nd 1st 

NUMBER 
 (شمار)

POLARIT
Y (قطبيت) CLITIC ( بست واژه ) TYPE (نوع) CATEGOR

Y (مقوله اصلي) 

Singular (s) 
 (مفرد)

Plural (l) 
 (جمع)

Positive (p) 
 (مثبت)

Negative (n) 
 (منفي)

Ezafe (z) (اضافه) 
Ya (y) (نشانه نكره ي) 

Adverb (d) (قيد) 
Pronominal 1ST,SG (1) (ضميري اول شخص مفرد) 

Pronominal 2ND,SG (2) (ضميري دوم شخص مفرد) 

Pronominal 3rd,SG (3) (ضميري سوم شخص مفرد) 

Pronominal 1ST,PL (4) (ضميري اول شخص جمع) 

Pronominal 2ND,PL (5) (ضميري دوم شخص جمع) 

Pronominal 3RD,PL (6) (ضميري سوم شخص جمع) 

Simple (s) (ساده) 

Comparative (c) 
 (مقايسه اي)

Superlative (u) 
 (تفضيلي)

Adjective (A) 
 (صفت)

ستون اطالعات است.  5حاوي » صفت«مقوله )، 2در جدول (اطالعات موجود براساس 
شود. در ستون دوم،  مي اصلي كه همان صفت است مشخصدر ستون اول، مقوله دستوري 

واژه يـك  گـردد. ممكـن اسـت     تعيـين مـي  اي و تفضـيلي،   اعم از ساده، مقايسهنوع صفت 
هاي ضمير متصـل ملكـي داشـته     يكي از صورتبست شامل كسره اضافه، ياي نكره يا  واژه

شود. در ستون چهارم قطبيت واژه اعم از  باشد كه اين اطالعات در ستون سوم مشخص مي
گردد. در ستون پنجم شمار صفت از نظر مفرد يـا   مثبت، منفي يا خنثي بودن واژه تعيين مي

هاي صـفت در   ) اطالعات مربوط به واژه3براي مثال، در جدول (شود.  ن ميتعييبودن  جمع
  است: داده شده) نمايش 1مثال (

(1) čē afsōsgar mard afsōs-bar zad-xwarrah nifrīdag bawēnd.        

- زد، (= موجب ريشخند خود) بر، افسوس(= ريشخندكننده) گرافسوس ... زيرا مرد )1(

  ).43شان، بند (چيده اندرز پوريوتكي شده باشند، نفرينزننده به فره خود)(= ضربهفره 

  ): نحوه تعيين اطالعات براي هر واژه صفت3جدول (
  دستوري مقولة معني فارسي نويسي حرف آوانويسي
afsōsgar ʾp̄swskl كننده گر، مسخره افسوس Ac-ns 

afsōs-bar ʾp̄sws-bl بر، موجب ريشخند خود افسوس  Ac-ns 

zad-xwarrah zt-GDE زدفره، داراي فره نابودشده Ac-ns 
nifrīdag nplytk شده نفرين Ac-ns 

  توان متذكر شد، به شرح زير است:  گذاري صفات پهلوي مي نكاتي كه در برچسب
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گـذاري قيـومي    كنندة شمار صفت است، به جـدول برچسـب   الف) ستوني كه مشخص
) اضافه شد، زيرا در زبان پهلوي گاهي صفت با موصوف از نظر شمار مطابقت دارد 2014(

  ):2)، مانند مثال (58، ص 1375(ابوالقاسمي، 
(2) pad ušahin gāh abar ēstēd ōšōmandān mardōmān  

  )2، بند(اندرز دانايان به مزديسنان  در گاه اُشهين برخيزيد اي مردمان فاني )2(
است نه سـاخت واژه. بـراي    ب) قطبيت صفت بر اساس مفهوم محتوايي آن تعيين شده

و  abēwināhهـاي   اسـت، واژه » ، بـدونِ - بي« -abēهاي زير كه داراي پيشوند  نمونه در مثال
abēbīm     ،صـفت مثبـت و    )،4) و (3هـاي (  ماننـد مثـال  با توجه به بافـت و معنـاي جملـه

abēšnōhr است.  صفت منفي در نظر گرفته شده  
(3) abēwināh bāš kū abēbīm bawē. 

  ).72(اندرز آذرباد ماراسپندان، بند  بيم باشي گناه باش تا بي بي) 3(
(4) abēšnōhr mardōm ma dār čē-t spās nē dārēd.  

  ).83(اندرز آذرباد ماراسپندان، بند  تو را سپاس ندارد زيرا نپرور،را ناسپاس مردم ) 4(
است. در زبـان پهلـوي    ها بر اساس نقش آنها در جمله تعيين شده پ) مسلماً مقوله واژه

 يا قيد ظاهر شود.نيز مانند فارسي صفت در جمله ممكن است در مقوله اسم 

در  zad-xwarrahو  afsōs-barهاي مركب از خط تيره (مانند  ها و صفت در آوانويسيِ اسم
است (مانند  ها و پسوندها بدون فاصله با بن واژه نوشته شده استفاده شد و پيشوند)) 1ل (مثا

afsōsgar  وnifrīdag 1ثال (در م .((  
 

  هاي پايگاه تحليل آماري از داده .5
شده  توضيح داده  امكانات پايگاه براي انجام انواع جستجوهاي تعريف 3- 3پيشتر در بخش 

شد. از ديگر امكانات اين پايگاه، استخراج اطالعات آماري از پيكره اسـت. ايـن اطالعـات    
اي از متون مورد نياز استخراج گردد و ديـد   تواند از يك متن مشخص يا مجموعه آماري مي

تري نسبت به هر متن ايجاد نمايد. در اين پـژوهش،   ة متون يا ديد عميقتري از مجموع كلي
ها استخراج اطالعـات آمـاري    پردازيم. يكي از تحليل با رويكرد آماري به دو نوع تحليل مي

) انـدرز  1متن موجود در اين پايگاه اسـت كـه شـامل متـون      8هاي پهلوي  توصيفي از واژه
) اندرز دانايان به مزديسـنان؛  4) اندرز خسرو قبادان؛ 3يان؛ ) اندرز پيشين2آذرباد مهرسپندان؛ 
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) يادگـار بزرگمهـر   8) سور سخن؛ و 7) گزارش شطرنج و وضع نرد؛ 6) بهرام ورجاوند؛ 5
  هاي اين مجموعة داده است.  است و تحليل آماري ديگر مربوط به هزوارش

  
  تحليل آماري متون پهلوي 1.5

، اندرزنامـه  5مشتمل بر  ارشي از آنها ارائه شده استهشت متن پهلوي كه در بخش اول گز
اطالعات آماري از هـر  است. يك رساله كوچك تعليمي، يك داستان و يك متن پيشگويي 

است. اطالعات آمـاري مـورد نظـري كـه      ) گزارش شده4متن استخراج شد كه در جدول (
بـا تكـرار مـتن تعـداد     ها  است عبارت است از تعداد بندهاي متن، تعداد واژه استخراج شده

هـاي بـا    ها بدون تكرار متن، تعداد بن واژه در هر متن، طول متوسط هر بند، تعداد واژه واژه
هاي دسـتوري در هـر    هاي محتوايي در هر متن، تعداد واژه در هر متن، تعداد واژه 1بسامد 

و  ري نبودههاي دستو هايي كه جزء واژه ها در هر متن و تعداد هزوارش متن، تعداد هزوارش
  شود. واژه محتوايي محسوب مي

تـرين مـتن و    كوتـاه » بهـرام ورجاونـد  «) قابل مشاهده است 4گونه كه در جدول ( همان
حاضـر در پايگـاه    بلندترين متن از نظر تعداد بند و واژه است كه درحـال  »يادگار بزرگمهر«

ر طول متوسط بندها بسيار كوتاه است ولي از نظ» بهرام ورجاوند«موجود است. اگرچه متن 
واژه در هـر بنـد اسـت.     41هـا بـا متوسـط حـدود      تـرين بنـد   و تعداد واژه، حاوي طوالني

تـرين بنـدها بـا     حاوي كوتـاه » اندرز خسرو قبادان« و »يادگار بزرگمهر«هاي  كه متن درحالي
هاي موجود  از تمام متن» بهرام ورجاوند«واژه است. تنوع واژگاني در متن  7متوسط حدود 

هـاي   عليرغم داشتن متن» اندرز آذرباد«و  »يادگار بزرگمهر«هاي  كه متن بيشتر است؛ درحالي
طوالني تقريباً به يك ميزان از كمترين تنوع واژگاني برخـوردار اسـت. در همـين دو مـتن،     

كاررفته در متن از كمترين نسبت برخوردار است. ايـن   هاي به ها به تمام واژه نسبت بنِ واژه
ترين داليـل،   ها است كه ازجمله مهم كاررفته در متن هاي به بودن تنوع واژه بيانگر پايين امتياز

ها  به ساير واژه نسبت 1هاي با بسامد  بودن سهم كاربرد واژه هاي تكراري و كم استفاده از واژه
  است.

حـاوي بيشـترين   » سـور سـخن  «و » اندرز دانايان به مزديسنان«هاي  از نظر نحوي، متن
طور تلويحي بيـانگر وجـود    هاي محتوايي است. اين ويژگي به به واژه هاي نقشي نسبت واژه

تر در مقايسه با ساير متون موجود در پايگاه است كه براي تأييـد   هاي نحوي پيچيده ساخت
  بيشتر نياز است. هاي  اين نظر به بررسي
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حاوي كمترين تعداد هزوارش » اندرز دانايان به مزديستان«از نظر كاربرد هزوارش، متن 
گزارش شـطرنج و  «و » اندرز خسرو قبادان«هاي متون  از واژه ٪80از  كه بيش است؛ درحالي

  ها است. متشكل از اين نوع واژه» وضع نرد

  ي هدفها ): استخراج اطالعات آماري از متن4جدول (
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واژه بـاتكرار،   7187انـد، در مجمـوع شـامل     هشت متني كه در اين بخش بررسي شده
هــاي بــدون تكــرار براســاس  فهرســت واژهبنــد اســت.  635واژه بــدون تكــرار  و  2760

واژه اسـت. طـول    بـن  2199هاي ايـن تعـداد واژه    واژه است كه بن ها تهيه شده واژه صورت
هـاي   واژه است كه بيانگر بندهاي نسبتاً طـوالني اسـت. از تعـداد واژه    32/11متوسط بندها 

است كـه حـدود    دهفقط يكبار در متون ديده ش 1واژه با بسامد  2173موجود در اين متون، 
ها اسامي خـاص اسـت.    ود. اغلب اين واژهش هاي متون را شامل مي درصد از كل واژه 30
هـاي بـا تكـرار كـه تنـوع واژگـاني (غنـاي         هاي بدون تكرار به واژه طوركلي، نسبت واژه به

ها  درصد است. اين عدد به اين مفهوم است در مجموع متن 40/38شود  واژگاني) ناميده مي
خـص، چنانچـه متـون    است. براساس اين شـا  چندان زيادي استفاده شده ع واژگاني نهاز تنو

يادگـار  «و » انـدرز آذربـاد  «ها ماننـد   ) را با يكديگر مقايسه كنيم در بعضي از متن4جدول (
تر است ولي در بعضـي از متـون ماننـد     تنوع واژگاني از متوسط اعالم شده پايين» بزرگمهر

، »بهـرام ورجاونـد  «، »اندرز دانايـان بـه مزديسـتان   «، »اندرز پيشينيان«، »اندرز خسرو قبادان«
گونه كه پيشتر  تنوع واژگاني زياد است. همان» سور سخن«و » گزارش شطرنج و وضع نرد«

نسـبتاً بـااليي   غناي واژگاني » بهرام ورجاوند«شده،   هاي بررسي مطرح شده بود از ميان متن
  گردد. ع واژگاني موجب دشواري درك مطلب ميدرصد را دارد. اين تنو 46/63با 

هـاي   هـا بـه واژه   بنـدي واژه  توان كار دسـته  ها مي قوله دستوري واژهگذاري م با برچسب
هاي محتوايي عبارت اسـت از فعـل، اسـم،     محتوايي و دستوري را به آساني انجام داد. واژه

ف ربط، حرف اضافه هاي نقشي عبارت است از حر صفت، قيد، ضمير و شبه جمله؛ و واژه
درصـد كـل    63/65واژه محتوايي است كـه   4717هاي متون،  و حرف تعريف. از ميان واژه

درصد از  37/34است كه  واژه نقشي داشته 2470شود. همچنين، اين متون  را شامل مي  واژه
، از داليل طوالني بودن متوسط بندها رسد يكي نظر مي شود. به هاي متون را شامل مي كل واژه

  شود. هاي دستوري است كه به افزايش طول بند منجر مي كاربرد همين واژه
واژه است كه اين تعداد بيانگر ايـن   3944شده  هاي تحليل ها در داده تعداد كل هزوارش

گـزارش  «ها هزوارش است. شايان ذكر است كه در متن  درصد از كل واژه 88/54است كه 
هاي متن هزوارش است. اين نكته بيانگر اهميت  هدرصد از واژ 56/80» شطرنج و وضع نرد

هاي محتوايي و نقشي است  ها شامل واژه موضوع هزوارش در متون پهلوي است. هزوارش
درصدشـان   45/64ها (با احتساب تكـرار)،   به اين صورت كه از ميان اين حجم از هزوارش

  هاي نقشي است.  هاي محتوايي و مابقي واژه واژه
  



  1400سال دوازدهم، شمارة اول، بهار و تابستان  ،شناخت زبان   274

  هاي متون پهلوي ي هزوارشتحليل آمار 2.5
هاي متون پهلوي كه در پايگاه  از نيمي از واژه در بخش پيشين به اين نتيجه رسيديم كه بيش

ها، در اين بخـش   داده پارسيك موجود است هزوارش است. بنا بر اهميت اين دسته از واژه
اي اين متـون  ه ) تعداد هزوارش5پردازيم. در جدول شماره ( ها مي به تحليل بيشتر هزوارش

براي تمامي مقوالت دستوري شامل حرف ربط، اضافه، حرف اضافه پيشين و پسـين، قيـد،   
بـر   اسـت. در ايـن جـدول عـالوه     اسم، ضمير، فعل، حرف تعريف، صفت و عدد ارائه شده

هايي كه از تركيب هزوارش و پهلوي نوشته  عنوان هزوارش، واژه هاي ساده به شمارش واژه
ام بـه تـم   هـا نسـبت   است. همچنين بسامد نسـبي هـزوارش   ظر گرفته شدهاست نيز در ن شده
  است. هاي نماينده محاسبه شده به واژه هاي اين پايگاه داده و همچنين نسبت واژه

  ها شده مربوط هزوارش : اطالعات آماري استخراج5جدول

 

بسامد نسبي 
كلي باتكرار 

  (درصد)

بسامد نسبي 
تكرار  كلي بي

  (درصد)

هزوارش 
  ساده

  (با تكرار)

هزوارش 
  ساده

  تكرار) ي(ب

هزوارش و 
  پهلوي

  (با تكرار)

هزوارش و 
پهلوي 

  تكرار) ي(ب
  22  78 17  950  41/1  30/14  (ساده) حرف ربط
  18  11 22  632  45/1  95/8  اضافه

 حرف اضافه پيشين
  2  24 5  437  25/0  41/6  (ساده)

  21  26 23  303  59/1  58/4  قيد
  50  102 54  271  77/3  19/5  اسم (ساده)
  24  69 18  181  52/1  48/3  ضمير
  163  507 32  141  07/7  02/9  فعل

  2  4 7  83  33/0  21/1  حرف تعريف
  31  43 10  68  49/1  54/1  صفت
  0  0 4  68  15/0  95/0  عدد

  2  5 2 65 15/0  97/0  حرف اضافه پسين

ها هزوارش است كـه اطالعـات    درصد از كل واژه 88/54كه در بخش پيشين گفته شد 
قابل مالحظه است. اين مقدار دربرگيرندة  5جزئي مربوط به هر مقولة دستوري در  جدول 

هزوارش ساده و تركيب هزوارش و واژه پهلوي است. چنانچـه از اطالعـات ايـن جـدول     
هـاي   هاي محتوايي فعل و اسـم و همچنـين سـه دسـته واژه     شود، دو دسته واژه مشاهده مي

بـه كـل    حرف ربط، اضافه و حرف اضافه پيشين، با احتساب مرز پنج درصد نسـبت  نقشي
  ها هستند.  ها در اين داده هاي اين پايگاه داده، پركاربردتربن هزوارش واژه
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هاي اين پيكره را  درصد از كل واژه 02/9هاي محتوايي، مقولة دستوري فعل  ازميان واژه
است كـه   فعل در اين پيكره به كار رفته  648رار، . بدون در نظر گرفتن تك11است شكل داده

صـورت هـزوارش و هـم     % هم بـه 7 /05درصد افعال هميشه هزوارش،  1 /69از اين تعداد 
است. شايان  صورت غيرهزوارش نوشته شده درصد نيز هميشه به 91امالي پهلوي و حدود 

عـه داده را شـكل   هاي نماينـده كـه واژگـان ايـن مجمو     درصد از واژه 07/7ذكر است فعل 
  است. دهد را در بر گرفته مي

هاي محتوايي  هايي است كه جزء واژه اسم مقولة دستوري دوم پربسامد درميان هزوارش
درصـد از واژگـان را    77/3هـا و   درصد از كل واژه 19/5شود. اين مقولة دستوري  تلقي مي
  ها هميشه درصد از اسم 77/3هاي باتكرار را در نظر بگيريم،  است. اگر تعداد اسم شكل داده

هـا   درصد از اسـم  95درصد هم هزوارش و هم پهلوي و حدود  1 /49صورت هزوارش،  به
اسـت،   صورت هزوارش آمده است. ده اسم پربسامد كه همواره به هميشه پهلوي نوشته شده

  .  dēw, šāh, dast, sāl, may, gāw, dar, pus, xwēš, aspاست از: عبارت
دسـتوري  قولة دستوري در اين پايگاه داده، حرف ربط است. اين مقولة  پربسامدترين م

ها بسـيار كـم تنـوع     دهد ولي اين گروه از واژه هاي پيكره را شكل مي درصد از واژه 30/14
سـاده،    ربـط  است. تعـداد حـروف    درصد از واژگان را به خود اختصاص داده 41/1بوده و 

  ayābو ciyōnست، كه ازميان آنهـا دو حـروف ربـط    ا مورد  14بدون در نظر گرفتن تكرار، 
  اند.  كار رفته صورت هزوارش به هميشه با امالي پهلوي و بقيه حروف همواره به

درصد از واژگـان را در بـر گرفتـه     45/1هاي پيكره و  درصد از واژه 95/8اضافه نيز كه 
  است همانند حرف ربط از تنوع واژگاني بسيار كمي برخوردار است.

وف اضافه پيشين سومين واژة نقشي پربسامد در ايـن پيكـره اسـت. بـدون در نظـر      حر
واژگان را تشكيل  25/0است كه  اضافه در متون به كار رفته مورد پيش 15گرفتن تكرار، تنها 

اسـت)،   كار رفتـه  اضافه پربسامد پهلوي (كه بيش از پنجاه بار در پيكره به پيش 7دهد. از  مي
صـورت غيرهـزوارش و    هم بـه صـورت هـزوارش و هـم بـه      pad, az, ōسه حرف اضافه 

  است.  صورت هزوارش نوشته شده هميشه به be, andar, abāg, abarهاي  اضافه حرف
هـاي   بينيم كه نقش هزوارش در اسـم و فعـل بـه عنـوان واژه     ها مي در بررسي اين داده

فه اسـت. بـا در نظـر    اضـا  هاي نقشي مانند حرف ربـط و پـيش   محتوايي بسيار كمتر از واژه
 33شـود كـه بـيش از     معلوم مـي  12هاي دستوري ها در تمام مقوله گرفتن كل آمار هزوارش

نقـش  هـاي محتـوايي    شـود و در واژه  صورت هزوارش نوشته مي هاي نقشي به درصد واژه



  1400سال دوازدهم، شمارة اول، بهار و تابستان  ،شناخت زبان   276

تـوان نتيجـه    هزوارش در قيد، ضمير وصفت بسيار كمتر از فعل و اسم است. بنـابراين مـي  
دهد، بيشترين  ها تشكيل مي آنكه حدود نيمي از هر متن پهلوي را هزوارش گرفت با وجود

هاي نقشي است كه بدون احتساب تكرار، تعدادشان محدود است.  تعداد آنها مربوط به واژه
هـاي نقشـي و همچنـين تعـداد      به عبارت ديگر، با يادگيري هزوارش تعداد محدودي واژه

هـاي ايـن پايگـاه داده را خوانـد. شـايد       ي از واژهتوان نيمـ  هاي محتوايي مي مشخصي واژه
آيد، با توجه به  هاي خط پهلوي به شمار مي ها در ظاهر از دشواري رغم اينكه هزوارش علي

ها  شدن نقش مقوالت دستوري واژه تعداد محدود و صورت نوشتاري خاص آنها، مشخص
د بـه خـوانش مـتن كمـك     تـوان  هاي نقشي، مـي  هاي محتوايي و واژه در جمله، اعم از واژه

  سزايي برساند.   به
  

  بندي جمع .6
متـون   هاي متعلـق بـه   هداد بنيان پيكره تحليلايجاد و در اين مقاله تالش كرديم به چگونگي 

چگـونگي تحليـل   ضمن معرفي اين پايگاه و توضـيح دربـارة   كتابي بپردازيم.   فارسي ميانه
آمـاري    هاي فارسي ميانه، به چگونگي ساماندهي اطالعات در يك پايگاه داده و تحليل واژه

  متون اين پايگاه پرداختيم و امكانات اين پايگاه داده را توضيح داديم. 
صورت الكترونيكي در قالب يك پيكرة زباني  ها به ويژگي مهم اين پايگاه، گردآوري داده

شده  نياز  هاي ارائه شناختي آنها در چندين سطح است. سطوح مختلف تحليل و تحليل زبان
همـراه تحليلشـان بـه سـاختار      ها بـه  به سازماندهي و ساختارمندسازي دارد. از اين رو، داده

XML ها اين است كه ضـمن سـادگي در كـاربري     شدن متن ويژگي الكترونيكي .تبديل شد
 XPath )XML Pathوجو مانند  كمك يك زبان جست با سادگي امكان جستجو مجدد آنها، به

Language (      براي يافتن اطالعات مورد نظـر و همچنـين اسـتخراج اطالعـات آمـاري را در
  سازد.  پژوهش ميسر مي

هـاي زبـاني ايـن     هاي تمام متون پهلوي است. داده حجم پيكرة اين پايگاه به اندازة واژه
گيرد؛ به اين صورت كـه نخسـت    پايگاه قرار مي در اين بندي محتوايي متون با يك اولويت

هاي دشوار  هاي پهلوي و متون تعليمي و تاريخي و سپس متن هاي ساده مانند اندرزنامه متن
مانند متون فقهي و سپس حقوقي و فلسفي در پايگـاه بارگـذاري خواهـد شـد. اطالعـات      

واژه، تعيين هزوارش نويسي، آوانويسي و ترجمة فارسي هر  مربوط به هر واژه شامل حرف
بودن يا نبودن واژه، برچسب مقوله دستوري واژه بر اساس جدولي كه براي اين كـار تهيـه   



 277   )و ديگران فرزانه گشتاسب( ... يانهم يمتون فارس يانبن يكرهپ يلتحل

است، تعيين بن واژه، ارجاع به صفحه و سطر دستنويس پهلوي و ارجاع به شماره بنـد   شده
) 2014ها، از جدول استانداردشدة قيـومي (  دهي دستوري واژه هر متن است. براي برچسب

براي فارسـي معاصـر   ) 2011(خان و همكاران  جن براساس جدول مقوالت دستوري بي كه
  و بر اساس نيازهاي زبان پهلوي تغيير و توسعه يافت. شد است، استفاده  تهيه شده

هاي متون اين پايگاه تعيـين   هايي كه براي واژه با توجه به ساختار پايگاه داده و برچسب
هاي موجود در اين پيكره پرداخت. در ايـن مقالـه دو نـوع     توان به تحليل داده است مي شده

 8هاي اين پايگاه ارائه و توضيح داده شد. در تحليل نخسـت براسـاس    تحليل آماري از داده
ها با تكـرار و بـدون تكـرار،     تعداد بندها، تعداد واژهجود در اين پايگاه داده، متن منتخب مو

در هـر مـتن،    1هاي بـا بسـامد    ها در هر متن، طول متوسط هر بند، تعداد واژه واژه تعداد بن
هـاي   هـا (هـم واژه   هاي محتوايي و نقشي در هر متن و همچنين تعداد هـزوارش  تعداد واژه

، شمارش و تحليل شد. در تحليل آمـاري دوم تحليلـي از   هر متن نقشي و هم محتوايي) در
 هاي اين متون براي پنج مقولة دستوري پربسامد ارائه شد. هزوارش

هـا،   تحليل توصيفي اطالعات مذكور، نكات دقيق و مهمي را دربارة گونه ادبي اين مـتن 
ي دسـتوري، همچنـين   ها هاي محتوايي به واژه تنوع يا غناي واژگاني اين متون، نسبت واژه

از  ها بـيش  دليل اين كه هزوارش ها در متن روشن نمود.  بنابراين به نقش و اهميت هزوارش
دهد اهميت توجه به هـزوارش در   هاي متون پايگاه داده پارسيك را تشكيل مي نيمي از واژه

  كند. خوانش متن را مشخص مي
  

  تقدير و تشكر
كه توسط صندوق حمايت از پژوهشگران  97004494اين پژوهش بر اساس قرارداد شماره 

و نوآوران كشور و پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي حمايت مـالي شـده اسـت،    
  انجام گرفته است.

  
ها نوشت پي

 

نامة فارسي ميانـه   واژه«هايي كه معرفي شد، مربوط به متون فارسي ميانه زردشتي هستند.  نامه واژه .1
) براي 1977اي كه بويس ( نامه ) پس از واژه2004مايسترارنست (- نوشته دوركين» و پارتي مانوي

متون مانوي را ميسر ساخت. هاي  متون مانوي تهيه كرده بود، امكان دسترسي پژوهشگران به واژه
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نامه با ارجاع به متن وجود دارد كه با توجه به محدود  هاي فارسي ميانه نيز چند واژه درباره كتيبه
  اي است. هاي فارسي ميانه كتيبه ها، تقريباً پاسخگوي پژوهش تعداد بودن كتيبه و كم

2. http://pahlavazh.ihcs.ac.ir 

3. https://www.academy.ac.il/Branches/Branch.aspx?nodeId=830&branchId=353 

4  . https://www.soas.ac.uk/nme/research/manichaeandict 

5. http://titus.uni-frankfurt.de 

6. http://stephanus.tlg.uci.edu/history.php  

7. https://lrc.la.utexas.edu/eieol/aveol 

8. https://wikisource.org/wiki/Category:Avesta ,  

https://wikisource.org/wiki/Behistun_Inscription/Column_I 

9. http://pahlavica.org/ 

10. https://www.parsigdatabase.com 

كه در صـرف ماضـي سـاده، ماضـي       )h-, ēstādan, būdanهاي كمكي ( دانيم كه همواره فعل مي .11
شوند. در پيكره ما نيز  روند، به صورت هزوارش نوشته مي نقلي، ماضي بعيد و مجهول به كار مي

كـه بـا   » نيرنگ زهـر بسـتن  «در متن  bast hēmهمواره به همين صورت بود، بجز يك مورد فعل 
 ).Jamasp-Asana, 1913, p.84نوشته شده بود ( <bst hm>امالي 

ــاره هــزوارش  .12 ــار اســتخراج شــده درب ــه دســتوري كــه در پايگــاه در   12هــا در  كــل آم مقول
 ها استفاده شده است، در پژوهش ديگري به تفصيل ارائه خواهد شد. گذاري واژه برچسب
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