
انجمن زبانشناسي ايران، نخستين 
ــي نحــو را 27  بهمن 90  هم انديش
ــگاه علوم انساني و  در محل پژوهش
مطالعات فرهنگي برگزار مي کند.اين هم انديشي در چهار 
ــتادان، دکتر علي اشرف  نشست تخصصي و سخنراني اس
صادقي، دکتر مهرداد نغزگوي کهن، دکتر محمد دبير مقدم، 
دکتر علي درزي، دکتر غالمحسين کريمي دوستان، دکتر 
عالءالدين طباطبايي، دکتر اميد طبيب زاده و دکتر محمد 
ــخ مهند و در انتها ميزگرد نحو زايشي و نحو نقش گرا  راس
برگزار مي شود.مهلت ثبت نام از   8 بهمن تا 23 بهمن است. 

قبل از ثبت نام و واريز وجه به اين سايت مراجعه و از امکان 
ــويد، در صورت  ثبت نام و عدم تکميل ظرفيت مطمئن ش
ــترد  پرداخت هزينه و تکميل ظرفيت، هزينه واريزي مس
ــاي انجمن 25 هزار  ــد.هزينه ثبت نام براي اعض خواهد ش

تومان و  اعضاي عادي 40 هزار تومان است.
ــه مرحله: 1 - واريز هزينه به شماره  ــيوه ثبت نام در س ش
حساب 0243122783 به نام انجمن زبان شناسي ايران، 
ــي. 2 - فکس فيش  ــعبه عالمه طباطباي بانک تجارت ش
پرداختي به شماره 88212003 دفتر انجمن 3 - تماس با 

همين شماره تلفکس و تاييد نهايي ثبت نام.

کميته »زبان، مفاهيم و واژگان علوم 
ــي  اجتماعي« انجمن جامعه شناس
ــتاي برنامه هاي تعريف  ايران در راس
شده خود در دوره جاري بر آن است »همايش زبان و مفاهيم 
علوم اجتماعي« را در 2۶ و 27 ارديبهشت ماه سال 1391 
برگزار مي کند. اين اقدام جهت فراهم آوردن زمينه اي براي 
ــم اندازهاي اساتيد و پژوهشگران اين  بيان ديدگاه ها و چش
ــت.  ــاي چند زباني علوم اجتماعي معاصر اس حوزه در دني
ــوع واژگان و  ــيله از تمامي عالقه مندان به موض بدين وس
ــف آن اعم از  ــاخه هاي مختل مفاهيم علوم اجتماعي در ش
جامعه شناسي، انسان شناسي، جمعيت شناسي، ارتباطات و 
همچنين زبان شناسان، نويسندگان و مترجمين اين حوزه 
درخواست مي شود با مشارکت خود در اين همايش بر غناي 
آن بيفزايند. دبير علمي همايش دکتر فکوهي و  دبير اجرايي 
همايش، مرضيه دافعيان است.محورهاي همايش عبارتند از: 
نقش زبان به طور عام در علوم انساني و به طور خاص در علوم 
ــرف اجتماعي تفکر اجتماعي و  اجتماعي،  زبان به مثابه ظ
کاربرد آن در علوم اجتماعي، واژگان علوم اجتماعي و مباحث 
مربوط به ريشه شناسي و ساخت و تحول آن ها، مفاهيم علوم 

اجتماعي و رابطه آن ها با زبان،  رابطه زبان هاي بين الملي و 
زبان هاي محلي به طور عام و در حوزه علوم اجتماعي به طور 
ــائل عمومي ترجمه و تأليف متون تخصصي در  خاص، مس
حوزه  علوم اجتماعي، استفاده از تخصص هاي غير از علوم 
اجتماعي، اعم از علوم انساني و علوم دقيقه در تعريف و ساخت 
ــنهادي براي  واژگان و مفاهيم اجتماعي، راهکارهاي پيش
انسجام و يک دست شدن زبان علوم اجتماعي،  راهکارهاي 
پيشنهادي براي گسترش و بهبود کيفيت تأليف و ترجمه 
ــي روش هاي تدريس و نقد زبان  در علوم اجتماعي،  بررس
تخصصي  عالقه مندان مي بايست چکيده ها را تا 15 اسفند 
1390 ارسال نمايند. پاسخ چکيده هاي پذيرفته شده در  28 
اسفند 1390 اعالم مي شود و پذيرفته شدگان موظفند تا 
15فروردين 1391  مقاله کامل را ارسال کنند.   خواهشمند 
ــود را در فرمت word به  ــت چکيده و اصل مقاالت خ اس
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 آغاز به کار گروه
 آموزش زبان و ادبيات فارسي

ــي با تاريخ و فرهنگ و تمدن ما پيوندي ديرينه و  زبان فارس
ناگسستني دارد، به طوري که امروزه يکي از مهم ترين ارکان 
ــه همين دليل،  ــاب مي آيد. ب هويت ملي ما ايرانيان به حس
ــي، ارج نهادن به اين ميراث  پاسداشت و تقويت زبان فارس
ارزشمند فرهنگي و استحکام بخشيدن به بنيان هويت ملي 
ما تلقي مي شود. عالوه بر اين، زبان فارسي زبان رسمي کشور 
ــت و بخش  ما و زبان آموزش و ارتباطات فکري و علمي ماس
مهمي از تفکر ما در چارچوب قواعد اين زبان شکل مي گيرد. 
به همين علت، کيفيت ارتباطات فکري و رشد علمي و فني 
ما کامالً وابسته به کيفيت زبان فارسي است. در کنار اين زبان 
شيرين، ادبيات غني و شورانگيز فارسي با آثار و متون کهن 
و گران سنگ خود ميراثي ارجمند را براي ما و نسل  هاي بعد 
ــت. حفظ، توسعه و ترويج زبان و ادبيات  به يادگار گذارده اس
فارسي، امروزه رسالت مهم يکايک ايرانيان و موکد در قانون 
اساسي و جزو وظايف ذاتي فرهنگستان زبان و ادب فارسي 
ــترش فعاليت  هاي  ــي از اين رسالت بزرگ گس است. بخش
ــکيل گروه آموزش زبان و ادبيات  ــت که با تش آموزشي اس
فارسي محقق مي شود. ازاين رو، در تاريخ 11 /7 /90 با حکم 
ــتان زبان و ادب  دکتر غالمعلي حداد عادل، رئيس فرهنگس
فارسي، دکتر حسن ذوالفقاري، عضو هيات علمي دانشگاه 
تربيت مدرس و مولف کتاب  هاي درسي، به عنوان مدير اين 
ــد. در اجراي حکم، ابتدا اعضاي شوراي اين  گروه انتخاب ش
ــکل از اعضاي فرهنگستان، مولفان کتب درسي  گروه، متش
و استادان دانشگاه به شرح زير، به عنوان عضو شورا معرفي و 

احکام آنان از سوي رئيس فرهنگستان صادر شد:
    دکتر حسن انوري، عضو پيوسته فرهنگستان زبان و ادب 
ــي؛ آقاي فريدون اکبري،  ــي و مولف کتاب  هاي درس فارس
ــي دفتر برنامه  ريزي و تأليف  مدير گروه زبان و ادبيات فارس
ــب، عضو هيات  ــي؛ دکتر محمد پارسانس کتاب  هاي درس
علمي دانشگاه تربيت معلم و مولف کتاب  هاي درسي؛ آقاي 
حسين حسيني نژاد، دبير بازنشسته و مدير مسئول و سردبير 
فصلنامه انشا و نويسندگي؛ دکتر غالمعلي حداد عادل، رئيس 
ــي؛ دکتر محمد دبيرمقدم،  ــتان زبان و ادب فارس فرهنگس
ــتان زبان و ادب فارسي؛ دکتر حسن  عضو پيوسته فرهنگس
ــگاه تربيت  ذوالفقاري، مدير گروه و عضو هيات علمي دانش
مدرس و مولف کتاب هاي درسي؛ دکتر محمدرضا سنگري، 
عضو هيات علمي سازمان پژوهش و مولف کتاب  هاي درسي؛ 
دکتر شهين نعمت زاده، عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا و 
مولف کتاب  هاي درسي؛ دکتر سليم نيساري، عضو پيوسته 
ــي و مولف کتاب  هاي درسي؛  فرهنگستان زبان و ادب فارس
ــگاه عالمه  ــعلي وفايي، عضو هيات علمي دانش دکتر عباس
طباطبايي و رئيس شوراي گسترش زبان فارسي؛ دکتر حسين 
هاجري، عضو هيات علمي و معاون پژوهشي انتشارات سمت؛ 
دکتر روح اهلل هادي، عضو هيات علمي دانشگاه تهران و مولف 
کتاب  هاي درسي؛ دکتر محمدجعفر ياحقي، عضو هيات علمي 
دانشگاه فردوسي مشهد و عضو پيوسته فرهنگستان زبان و 

ادب فارسي و مولف کتاب  هاي درسي.
ــنبه 21 /9 /1390 اولين جلسه   به دنبال آن، در تاريخ دوش
گروه آموزش زبان و ادبيات فارسي در فرهنگستان زبان و ادب 
فارسي، با حضور اعضاي شورا تشکيل شد. در اين جلسه ابتدا 
دکتر حداد عادل خطوط کلي و هدف فرهنگستان از تشکيل 
گروه تشريح و رهنمودهاي الزم را ارائه کرد. وي ضمن بيان 
ــتان و چگونگي و ضرورت تشکيل  سابقه گروه در فرهنگس
آن، عمده  ترين انتظارات فرهنگستان را از اين گروه به شرح 

زير برشمرد:
 1. تهيه سند ملي آموزش زبان و ادبيات فارسي؛ 

 2. تبيين روش  هاي آموزش زبان، ادب، خط و رسم الخط؛
 3. بررسي وضعيت آموزش زبان فارسي در مناطق دوزبانه؛

ــائل آموزش زبان و ادبيات فارسي در   4. جهت  دهي به مس
ــوا، روش  هاي  ــاعت، آزمون، محت آموزش وپرورش نظير س

آموزش، آموزش معلمان؛
 5. استفاده از رسم الخط و برابرهاي ساخته فرهنگستان در 

کتاب  هاي درسي؛
 ۶. تهيه برنامه سه ساله و تشکيل دست کم سه کارگروه براي 

آماده سازي محتوا و تصويب در شورا.
ــرح وظايف گروه تدوين شد و در جلسه     در اولين جلسه ش
مديران فرهنگستان به تصويب نهايي رسيد. اهداف اين گروه 

به شرح زير است: 
ــتان در کتاب  هاي   1. پيگيري اجراي مصوبه هاي فرهنگس

آموزشي؛
 2. نقد علمي و آسيب شناسانه وضعيت آموزش زبان و ادبيات 

فارسي؛
 3. تهيه سند ملي آموزش زبان و ادبيات فارسي.

    عمده ترين وظايف گروه در حوزه هاي برنامه  ريزي، پژوهش 
و ارتباطات عبارت اند از:

ــطح   1. برنامه ريزي کوتاه مدت و بلندمدت براي ارتقاي س
آموزش زبان و ادبيات فارسي و اصالح آن در کشور؛

 2. پيگيري اجراي مصوبه هاي فرهنگستان در تمام کتاب هاي 
درسي و ساير مواد انتشاراتي و آموزشي؛

ــان آموزش زبان و   3. ارزيابي و نقد برنامه هاي تربيت معلم
ادبيات فارسي؛

    4. اجراي پژوهش هايي براي نقد علمي وضعيت آموزش زبان 
و ادبيات فارسي در آموزش  وپرورش و آموزش عالي؛

ــت گذاري  هاي  ــول، اهداف، راهکارها و سياس  5. تدوين اص
ــي در قالب تدوين منشور  کالن آموزش زبان و ادبيات فارس
ــي و ابالغ از طريق  ــند ملي آموزش زبان و ادبيات فارس و س

مراجع مربوط؛
 ۶. پيشنهاد تحقيقات بنيادي، کاربردي و توسعه اي در حوزه 

آموزش زبان و ادبيات فارسي و حمايت از آن  ها.
ــگاه، توليد نرم افزار براي   7. حمايت از مجالت، راه اندازي وب
ــا رويکردها و  ــو ب ــجويي همس ــز دانش آموزي و دانش مراک

سياست هاي فرهنگستان زبان و ادب فارسي؛
 8. حمايت از توليدات در حوزه روش هاي علمي آموزش زبان 

و ادبيات فارسي در مراکز آموزشي؛
 9. برگزاري کارگاه ها و همايش هاي تخصصي در حوزه آموزش 

زبان و ادبيات فارسي يا مشارکت در آن ها.
 10. ارتباط موثر و تعامل سازنده با وزارت آموزش وپرورش و 

وزارت علوم و تحقيقات و فناوري؛
    11. همکاري با گروه هاي ديگر فرهنگستان و بهره گيري از 

نتايج فعاليت هاي آنان؛
ــدان، محققان و  ــا متخصصان، منتق ــاط علمي ب     12. ارتب

انجمن  هاي ادبي در عرصه آموزش زبان و ادبيات فارسي.

روزنامهفرهنگي،اجتماعيواقتصاديزبانشناسي
13يكشنبه/16بهمنماه12/1390ربيعاالول1433

انجمن زبان شناسي ايران با انتشار اطالعيه اي، از عالقه مندان براي همکاري داوطلبانه دعوت به همکاري نموده 
است. متن اين اطالعيه که توسط اين انجمن منتشر شده به شرح  زير است: 

  به اطالع اعضاي محترم انجمن مي رساند، باافزايش فعاليت هاي علمي انجمن و در راستاي استمرار و گسترش 
آن، از تمامي عالقه مندان براي همکاري داوطلبانه در حوزه هاي مختلف با انجمن زبان شناسي ايران دعوت به 

عمل مي آيد. از عالقه مندان درخوست مي شود تا حداکثر 20  بهمن1390 به وبگاه انجمن زبانشناسي مراجعه 
و فرم مربوطه را تکميل نمايند. 

عالقمندان براي کسب اطالعات بيشتر مي توانند با شماره تلفن دفتر انجمن زبانشناسي ايران، 88212003  
تماس حاصل نمايند.
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زبانيبااوبهگفتوگونشستهايم.

هدفازپردازشهوشمندمتونزبانيچيست؟
هدف از پردازش زبان را مي توان در چند ديدگاه جست وجو 
کرد. در يک ديدگاه، شناخت گرايان سعي مي کنند با 
روش هاي هوشمند رايانه اي رفتارهاي شناختي انسان را 
شبيه سازي مي کنند و از نتايج به دست آمده تعميم هايي به 
دست مي آورند. يک ديدگاه سطح پايين تر نيز وجود دارد، 
ديدگاهي که معتقد است رايانه بايد در هر مسئله اي بتواند 
کار را براي انسان راحت کند. انسان، خود يک متخصص 
خبره است که با استفاده از هوشمندي نسبي رايانه اين 
خبرگي را مي تواند به يک سامانه هوشمند منتقل کند. مثاًل 
اگر يک روزي براي خريد بليت قطار به متخصص فروش 
)يعني فروشنده باجه ايستگاه( مراجعه مي کرديد، اکنون 
يک خبره هوشمند رايانه اي تحت وب برايتان طراحي شده 
است که از طريق آن مي توانيد بدون مراجعه حضوري آن 
کار را سريع تر انجام دهيد. در مورد زبان نيز همين مسئله 
صدق مي کند. مثاًل هم اکنون نرم افزارهايي مانند »ُرِزتا 
استون« براي چنين کاربردهايي طراحي شده اند و يا براي 
آزمون هايي مانند تافل، بخش اعظم ارزيابي ها به صورت 
هوشمند و رايانه اي انجام مي شود. تلفيق اين دو ديدگاه 
باعث پديد آمدن روندهاي جديدي در پردازش هوشمند 
متون شده است که حتي تا حدودي در زبان شناسي نظري 
نيز تأثير گذاشته است. به عنوان مثالي از اين تأثير، مي توان 
به دستور درخت الحاقي از آريواند جوشي استاد دانشگاه 
پنسيلوانيا اشاره کرد که اين دستور تعميمي است بر دستور 
زايشي عبارت محوِر چامسکي که براي کارهاي پردازشي 

بهينه تر است.
ديدگاه سومي نيز وجود دارد که از بعد نظري به ديدگاه اول  
و از نظر عملياتي به ديدگاه دوم نزديک تر است. مديريت 
حجم زياد اطالعات در دنيا کاري بس شگرف است و حتي 
ديگر با توان کار انسان قابل انجام نيست. چون اين اطالعات 
به قدري افزايش يافته است که ديگر نمي توان با روش هاي 
دستي و در زمان مناسب اين اطالعات را سامان داد، بخشي 
از اين سامان دهي صرفاً مربوط به بُعد نرم افزاري مي شود 
ولي بُعد محتوايي آن مسئله اي است که بسياري از نهادها 
و شرکت هاي بزرگ در دنيا به فکر حل چالش هاي موجود 
در اين مسئله افتاده اند. مثال ساده و دِم دستي را مي توان 
در شرکت گوگل و خدمات هوشمند آن که به کاربرانش 
به صورت رايگان مي دهد، ديد. ساده ترين خدمات اين 
شرکت که براي همه ملموس شده است، ترجمه خودکار 
بين زباني و خطايابي و تصحيح امالي پرس و جوي کاربران 
جست وجو است. اين تازه نکته شفاف مسئله است. پيشنهاد 
مي کنم قسمت تقدير و تشکر مقاالت چند سال اخير انجمن 
بين المللي زبان شناسي رايانه اي را مطالعه کنيد. خواهيد ديد 
که اسامي نهادهايي مانند سازمان فضايي آمريکا )ناسا( و 
سازمان پژوهش هاي دفاعي آمريکا )دارپا( به عنوان حاميان 
مالي چنين پروژه هايي بسيار به چشم مي خورد. کارهايي 
مانند پيگيري محتوا، موضوع يابي و حتي جاسوسي از 
طريق شنود هوشمند يا پردازش محتواي وب از جمله 
کارهايي است که با پردازش هوشمند زبان با دقت بسيار 

خوبي قابل دسترسي است. تا آنجا که مطلع هستم، چند 
سالي است که نهادهاي دولتي و نظامي ايران نيز به اهميت 
اين موضوع پي برده اند و پروژه هايي در حوزه پردازش زبان و 

متن کاوي ارائه کرده اند.
برايپردازشهوشمندزبانبهچهابزارهايينيازهست؟

براي پردازش هوشمند، ابزارهاي متن باز فراواني وجود دارد. 
از جمله محاسني که در روش هاي هوش مصنوعي وجود 
دارد اين است که عمده آنها بر حسب داده اي که دريافت 
مي کنند، الگوي يادگيري  مي سازند؛ همچنين اين روش ها 
خيلي وابسته به زبان خاصي نيستند. بدين معنا که شما 
مي توانيد تا حد زيادي از همان ابزاري که براي پردازش زبان 
فرانسوي يا انگليسي استفاده مي کنيد، با اندکي تغيير براي 
زبان فارسي نيز استفاده نماييد. البته در بعضي از سطوح 
مانند سطح ساخت واژه و واژه شناسي اين مسئله کمرنگ تر 
است و نياز به ساخت سامانه هاي خاص براي هر زبان وجود 
دارد. به عنوان مثال، ما در حين کار پروژه خود مجبور شديم، 
سامانه اي براي تصريف و شناخت انواع فعل در زبان فارسي 
بسازيم. دليل اين کار هم اين بود که زبان فارسي از اين نظر 
بسيار خاص بوده، نمي توان از ابزارهاي زبان هاي ديگر براي 
اين کار بهره گرفت. اّما اگر بخواهيم ابزارها را فهرست کنيم، 
دقيقاً به تعداد کاربردهاي زبان شناختي نياز به ابزارهاي 
تحليل وجود دارد؛ مانند خطاياب اماليي، خطاياب نحوي، 
تصريف گر، تجزيه گر نحو، معنا و گفتمان، استخراج واژه هاي 
مرکب، استخراج اسامي خاص، شناخت هم مرجع هاي زباني 

و مترجم هوشمند بين زباني.
آيادادگانموجودزبانفارسيبراياينكاركفايت

ميكند؟
به  نظر من با توجه به کاربردهايي که عرض کردم آن قدر 
وضعيت دادگاني ما ضعيف است که نمي شود حتي نام 
دادگان را براي آن برگزيد. از زماني که جناب آقاي دکتر 
عاصي پيکره شان را عرضه کردند، تاکنون پيکره هايي 
مانند پيکره مرکز عالئم هوشمند در سطح صرف و 
برچسب اجزاي سخن )با پژوهش دکتر بي جن خان(، 
پيکره فارس دات )دکتر بي جن خان(، پيکره دو زبانه 
فارسي- انگليسي )دکتر موسوي ميانگاه(، پيکره دوزبانه 
فارسي- انگليسي محاوره اي از زيرنويس فيلم هاي 
هاليوودي دانشگاه تهران )دکتر فيلي( و پيکره دوزبانه 
دبيرخانه شوراي عالي اطالع رساني )در حال انجام(، 

پيکره رده هاي متني همشهري )دانشگاه تهران( و پيکره 
بازيابي اطالعات دات آي آر )محک( نيز ارائه شده اند که 
از نظر من هنوز بسيار فاصله داريم از آن چيزي که بايد 
باشد. ما هم اکنون به اين مسئله مي باليم که اولين پيکره 
نحوي وابستگي زبان فارسي را ارائه کرده ايم، در حالي 
که چنين پيکره اي حدود 8 سال پيش در زبان هاي ديگر 
مانند سوئدي، هلندي، دانمارکي، آلماني، عربي، ترکي و 
ژاپني وجود داشته است. البته از اين نظر فاصله مان بسيار 
کم شده است؛ چرا که مثاًل فاصله اولين پيکره در سطح 
صرف )براون( در زبان انگليسي با اولين پيکره زبان فارسي 
نزديک به 40 سال بوده است. هم اکنون در کشورهاي 
ديگر مانند فرانسه، سوئد و آلمان، اطالع دارم که پروژه هاي 
دادگاني زبان فارسي تعريف مي شود. اين که آنها چه هدفي 
از تعريف اين پروژه ها دارند، جاي بحث دارد اما نکته حائز 
اهميت اين است که آنها به اهميت چنين پروژه هايي پي  
برده اند در حالي که در جامعه علمي داخل اين اتفاق آن 

طور که بايد نيفتاده است.

برايتهيهدادگاننحويچهبايدكرد؟
    جواب ساده اش اين است که بايد با انتخاب رويکرد زباني 
مناسب و کارا براي زبان فارسي، سريعاً اقدام به برچسب زني 
کرد. در سال هاي قبل، پيکره ها با وسواس بسيار زيادي 
جمع آوري مي شد ولي يکي دو سال است که دانشگاه هاي 
سطح اول دنيا به اين نتيجه رسيده اند که حجم زياد پيکره 
اهميت بيشتري دارد. مثاًل اگر شما با وسواس، خطاي 
حاشيه نويسي دادگان را به 1 درصد برسانيد، ممکن است 
به اندازه دادگاني با چند برابر حجم و با حدود 5 درصد خطا، 
کارا نباشد. چون روش هاي هوشمند عمدتاً بر بنيان هاي 
آماري بنا شده اند و در روش هاي آماري وجود خدشه و خطا 
در داده هميشه در نظر گرفته مي شود. ما هم به اين نتيجه 
رسيده ايم که نخست با شناخت يک رويکرد بهينه، پس از 
انجام مطالعات و تشکيل کارگروه هاي مباحثه اي اين کار را 
به نحو احسن انجام دهيم. اين پروژه از تابستان سال 1389 
شروع شده است و ممکن است با ادامه يافتن کار در سطح 

معنا تا دو سال ديگر نيز ادامه يابد.
هدفاصلياينپروژهكهدرمركزتحقيقاتكامپيوتري

علوماسالميانجامميشودچيست؟
به دليل اشتراک هاي مديريتي مرکز تحقيقات کامپيوتري 
علوم اسالمي )نور( با دبيرخانه شوراي عالي اطالع رساني، 
اين پروژه در معاونت تهراِن نور در حال انجام است ولي باني 
اين پروژه دبيرخانه شوراي عالي اطالع رساني است. هدف 
اصلي اين پروژه ترويج زبان فارسي در محيط هاي فناوري با 
در نظر گرفتن اولويت هاي پردازشي و آموزشي است. فراهم 
کردن يک زيرساخت مناسب دادگاني براي پژوهشگران 
هدفي است که ما به دنبال آن هستيم و طيف مخاطباني که 
تاکنون داشته ايم نشان دهنده اين مسئله است که در حال 

نزديک شدن به اين هدف هستيم.
درحالحاضروضعيتاينپروژهچگونهاست؟آيادراين

زمينهموفقبودهاست؟
در آغاز ما با انتخاب دستور وابستگي و مفهوم ظرفيت 
واژگاني، اقدام به مطالعه در مورد نحوه ساخت يک پيکره 
درختي نحوي کرديم. در همين حين به صورت موازي، بر 
اساس نظرات کتاب »ظرفيت فعل« دکتر اميد طبيب زاده، 
اقدام به جمع آوري دادگان فرهنگ ظرفيت فعل در زبان 
فارسي کرديم. اين مجموعه و همين طور پيکره وابستگي 
در وبگاه به صورت رايگان قرار داده شده است. پس از آن 

جمالتي را به صورت تصادفي از وب جمع آوري کرده، 
برچسب زني کرديم. هم اکنون با در نظر گرفتن فعل هايي 
که در پيکره کنوني ديده نشده اند، جمالت نمونه اي را از وب 
به صورت تصادفي جمع آوري و پااليش مي کنيم که داراي 
فعل هاي مذکور باشند. بدين ترتيب با توجه به مرکزيت 
فعل در دستور وابستگي، پيکره اي خواهيم داشت که در آن 
عمده فعل هاي زبان فارسي حضور داشته باشند. هم اکنون، 
در اين پروژه سه کار به صورت هم زمان انجام مي شود. 
برچسب زني جمالت جديد در سطح صرف و نحو، ويرايش 
جمالت برچسب زني شده و پااليش آن از خطاها و مطالعه 
در مورد نحوه ارتقاي اين پيکره از سطح نحو به معنا. اميد 
است که بتوانيم در مدت زمان کوتاهي پيکره معنايي زبان 
فارسي را نيز ارائه دهيم. تاکنون نيز از دانشگاه هاي مختلف 
در کشورهاي ايران، آمريکا، کانادا، آلمان، چک، تاجيکستان، 
سوئد، بلغارستان، فرانسه، قطر، پاکستان، هند، انگلستان، 
اتريش و هلند درخواست داده داشته ايم. عمده اين افراد 
پژوهشگران پردازش زبان طبيعي يا زبان شناسان متخصص 
در زمينه زبان فارسي بوده اند. برخي از افراد زبان شناس 

اصالتاً ايراني و برخي ديگر آشنا به زبان فارسي بوده اند.
   در کنار اين مسائل، طرح نسخه تحت وب فرهنگ ظرفيت 
با امکانات جست وجوي پيشرفته، امکان تحليل زباني، 
خطايابي نحوي و اماليي براي اهداف آموزشي از اسفندماه 
آغاز خواهد شد. هدف از اين نسخه، ارتقاي آموزش زبان 
فارسي در سطح بين المللي است. با توجه به طيف وسيع 
مخاطبان به اين نتيجه رسيده ايم که اين نرم افزار تحت 
وب، مي تواند به عنوان يک ابزار آموزشي زبان در کالس هاي 

درس مورد استفاده قرار گيرد.
ودرپايان

فکر مي کنم ما آن طور که از جامعه پردازشي و زباني خارج 
از کشور بازخورد داشته ايم، از داخل بازخورد زيادي نديديم. 
استاداني مانند دکتر طبيب زاده با تبادل اطالعات و نظرهايشان 
با گروه ما بسيار از اين نظر به ما کمک کردند ولي به نظر من 
با توجه به جوان بودن اعضاي پژوهشي اين پروژه بيش از 
اينها نياز به تبادل نظر وجود دارد و از همين طريق از همه 
عالقه مندان به زبان شناسي، زبان فارسي و يا مسائل پردازشي 
زبان دعوت مي کنم با گروه ما در ارتباط باشند و با نظرهايشان 
به ارتقاي کار ما کمک کنند. اميدوارم زحمات دوستان در گروه 

دادگان براي جامعه علمي داخل و خارج مفيد واقع شود. 
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