
  

سروش و دفتر : شناختي قصران داخل، گيتي ديهيم، تهران اطلس گويش

  .صفحه 348، 1388، هاي فرهنگي پژوهش

  

در قطـع   1388گيتي ديهيم در سـال   نوشتة داخل شناختي قصرانِ اطلس گويش
هـاي   دفتـر پـژوهش  همكـاري  صفحه توسط انتشـارات سـروش بـا     348رحلي و 

  .چاپ رسيده است فرهنگي به
 محموديـان، (انـد   دانسـته ‘ كوهسـاران ’يـا  ‘ هسرانُك’كه آن را معرب  ،‘قصران’

هاي  هاي رودخانه ههاي واقع بين در سرزميناي است كهن كه  منطقه ،)57: 1381
قي هاي شر و سرشاخه ،در شمال و شمال شرقي ،الر ،در غرب و شمال غربي ،كرج

منـاطق  (ري قـديمي  و جنوب آن به شمال شـهر  گيرد برميرا در شرق در جاجرود
بـه دو  ايـن منطقـه در گذشـته     .درسـ  مي) شهرداري كنوني تهران 20و  19، 15

نواحي هموار دشـتي و  ” ،، و قصران خارج“نواحي كوهستاني” ،بخش قصران داخل
  .). همان. (شد تقسيم مي ،“كوه توچال ههاي جنوبي رشت دامنه

 وجـود نـدارد و  ‘ داخـل  قصـرانِ ’اي با نـام   منطقهدر تقسيمات كشوري كنوني 
را، كـه   ‘لواسـان ’بخـش  و  ‘رودبار قصران’فعلي آن تقريباً مجموع بخش  محدودة

اطلـس   نويسـندة . شـود  شامل مي هستند، ‘شميران’شهرستان  هاي دو از بخشهر
حسـين كريمـان    اسـتاد پيـروي از محقـق فقيـد     بـه  داخل شناختي قصرانِ گويش

هـايي كـه در    و نقشه ،‘)كوهساران(قصران  ’تحت عنوان  كه در اثر خود ،)1356(
 ‘قصران خارج’و  ‘قصران داخل’بر حفظ دو نام  ،اند اين منطقه ارائه كرده از اين اثر

شـناختي   اطلس گـويش  عنوان محدودة تهية را به‘ قصران داخل’ .اند رار ورزيدهاص
 ،ديهـيم (حالت روستايي بيرون آمده كه از ،را‘ قصران خارج’ و ،استخود برگزيده 

  .خارج كرده است بررسي ةاز محدود ،)12: 1388
يكـي اطلسـي كـه توزيـع     : كردند شناسان از قديم با دو نوع اطلس كار مي زبان

اطلـس كـه    داد و ديگـري نـوعي   هاي يـك منطقـه را نشـان مـي     جغرافيايي زبان
هـاي يـك زبـان     شناختي در گويش هاي زبان ويژگيتوزيع جغرافيايي  دهندة نشان
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ناميـده   ‘2بـازنمودي ’و  ‘1تفسـيري ’ ،ترتيـب  شناسي جديـد، بـه   ، كه در گويشبود
تـا   ،ايـن كتـاب   .از نـوع دوم اسـت   شناختي قصران داخل اطلس گويش . شوند مي
مندي است كه به بررسـي و   تنها اثر روش ،اين سطور اطالع دارد جا كه نگارندة آن

  .نظر درخور اهميت فراوان است اينپرداخته است و از  هاي اين منطقه گويشثبت 
حقوق، بـا فهرسـت نـام گويشـوران و نـام       از صفحة عنوان و صفحة ، پسكتاب

 دادنِ نشان ي براي، فهرستآناز و پس) 3. ص(شود  مي روستاهاي مورد بررسي آغاز
، )8تـا   5 .صـص (اطلـس  رفتـه در  كار هـاي بـه   ، فهرست واژه)4. ص( آواييعالئم 
ز ا پـس  .انـد  قـرار گرفتـه  ) 14تا  10 .صص(  و مقدمه )9. ص(نويسنده  گفتارِ پيش

 317 .صص(نامه  پرسش آناز پس و ،)316تا  16 .صص(هاي گويشي  هنقش ،مقدمه
  .نامه ارائه شده است كتاب ،آخر در صفحةو  ،)347تا 

، آيـد  ميـان مـي   بـه  شـناختي  شناختي يا گويش س زبانكه صحبت از اطل زماني
هـاي   شود كه ويژگـي  هايي مي هچيز ذهن ما متوجه نقشاز هر ، پيشطور طبيعي به

كتـاب اطلـس    . گذارنـد  نمـايش مـي   مشخصي به جغرافياييِ موردنظر را در گسترة
ه از گونـه كـ   و همـان  ،نظر كـامالً غنـي اسـت    ، از اينشناختي قصران داخل گويش

توزيع مطالب در آن از نظمي منطقي برخوردار  ،آيد ميشده در باال بر فهرست ارائه
  .است

 حروف الفبا و برابرهاي آواييِ’با نام  ،در كتاب استفاده مورد عالئم آواييِجدول 
ايـن   در. )4صـفحة  (شـود  مـي تقسيم ‘ ها مصوت’و ‘ ها صامت’به دو بخش  ،‘ها آن

ي كـه بـراي ايـن نگارنـده روشـن      دليل بهگونه كه از نام آن پيداست،  همان ،جدول
 ،براي هر حرف ،ها در بخش صامتحروف الفباي فارسي اصل قرار گرفته و نيست، 

مانند ( ،ترتيب، حروفي كه تلفظ يكسان دارند اين به. ك برابر آوايي ارائه شده استي
اند  نه در جدول ذكر شدهطور جداگا هريك به ،)ث، س و ص؛ ح و ه ؛ذ، ز، ض و ظ

  اين روش نه .ها تكرار شده است آن همة برايواحدي  )نشانة آوايي( ‘آواييِبرابر ’و 
  .داردكافي دقت علمي  و نه ستااقتصادي 

                                                 
1  . interpretive 

2. display 
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، )هـا  مصـوت (ها  واكه هاي آواييِ نشانه منظور معرفيِ ، بهحروف الفباكارگيري  به
ازاي  ه اين دسـته از آواهـا غالبـاً مابـه    وجود آورده است، چراك تري به مشكل جدي

وشـيده اسـت تـا بـا     دليل نويسـنده ك  همين خصي در الفباي فارسي ندارند و بهمش
ارزش  ،)ايو  او(يـا اسـتفاده از تركيـب دو حـرف      ،)اُو  اَ، اصورت  به(گذاري  اعراب
تمايز  دادنِ ، كه نشانمورد برخي آواهادر ،زمينه درهمين. ها را روشن كند آن آواييِ

دچـار مشـكل    ،)ω↵و  Οω، οωنظيـر  ( ،پذير نيست ها در خط فارسي امكان آن
كـه   ،برخي ديگر از آواها براينويسنده . قرار داده است ‘اُو’سه را هر معادلِشده و 
ان فرانسه هاي زب ناگزير شده است از تلفظ واژه ،ندارندمعيار وجود فارسي  در زبان

 )τυفرانسـه   ةواژ( دوكمان مقابل آن در داخلدر، كه  ψ كمك بگيرد، نظير واكة
  .را قرار داده است

هـاي   نشـانه  ،گونه كه در آثار گويشي مرسـوم اسـت   كه همان بود آنتر  صحيح
معمـول بـا ذكـر دقيـق     طور ، كـه بـه  شـان  همـراه ارزش آوايـي   ، بهرفتهكار به آواييِ

ترتيـب   اين به. شوندشود، در جدولي ارائه  ميآوا نشان داده  هر هاي توليديِ ويژگي
در درك مشـتركي   ،گونه سردرگميدور از هر به ،نويسنده و خواننده از همان ابتدا

   .شدند ها سهيم مي از نشانه
بـه   ،هـاي مجـزا   در بخـش  ،كـه در آن  ،خوبي برخـوردار اسـت   مقدمةكتاب از 

هـاي   اين منطقـه، نكتـه   يانِروستاي زبانِ نامه، محدوديت نسبيِ هاي پرسش ويژگي
، باشـد بايـد داشـته   ) گويشور(گو پاسخمطالعه، كار ميداني، شرايطي كه مورد انيِزب

  .خل، منطقة قصران، و زبان منطقة قصران پرداخته شده استهاي قصران دا آبادي
نامه كـار   نويسنده اشاره كرده است كه در تدوين پرسش ،نامه در بخش پرسش

ايراني نظير دكتر صادق كيا و دكتر ناتـل خـانلري    شناسانِ را با پيشنهادهاي زبان
. فرانسـوي و انگليسـي اسـت    شناسانِ اما روش كار وي مأخوذ از گويش ،آغاز كرده

اطلــس  واژه و جملــه اســت امــا بــراي تهيــة 1200 نامــة وي دربردارنــدة پرســش
قـرار  طور گزينشي مبنـاي كـار    واژة آن به 300داخل تنها  قصرانِ شناختيِ گويش

  .استه گرفت
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تقسيم شده اسـت   ،)‘مختلف زمينة’( معنايي گروهتعدادي  نامه به اين پرسش
هـا و لـوازم    خـوراكي ها، درختان، جانوران،  خانواده، اندامتوان به  ميان مي آن كه از

تعـداد  ” :گفتـة نويسـنده   بـه . اشـاره كـرد   ،آن خانـه و اثاثيـة  و  غذاهاها، لباس،  آن
آن زمينه در زبـان   بستگي به وسعت واژگانيِ ،در هر زمينه يافته، گزينش هاي واژه

  .)10. ص(“ ايم ها را در هر مورد انتخاب كرده ترين آن فارسي دارد، و البته متداول
، انـد  ها گنجانده شـده  هايي كه در اين گروه نايي و واژهمع هاي گروه انتخاب اين

و ‘ غذاها’دو گروه  جداسازيِمشخص نيست ، نمونه عنوان به. خالي از اشكال نيست
شايد بهتر . منظوري صورت گرفته است چه ديگر به از يك‘ ها ها و لوازم آن خوراكي’

هايي كه در گروه دوم بـه لـوازم    و واژه ،شدند هم ادغام ميروه درهاي دو گ بود واژه
خانـه و  ’در گـروه  ‘ سماور، كاسه، پيالـه، بشـقاب و سـيني   ’د، نظير نشو مربوط مي

‘ از تولد تا مـرگ ’ گروهدر ‘ بابا’و ‘ ننه’ي ها  حضور واژه .گرفتند مي قرار ‘آن ةاثاثي
كنـار سـاير   در و ‘خـانواده ’ در گـروه رسد كـه بايـد    نظر مي پذير نيست و به توجيه

از ’ ها مانند گـروه  گروهبرخي از ، عالوه به. دنهاي خويشاوندي جاي داشته باش واژه
 بـودنِ  ، كه دركنـارهم اند خود جاي دادهمتفاوت را درچنان هايي  واژه‘ تولد تا مرگ

. بـرد  ال مـي نامـه زيـر سـؤ    ها را در اين پرسش ژهوا بنديِ نياز به طبقه اساسِ ،ها آن
در ‘ هاي تلفظي نكته’و ‘ هاي دستوري نكته’هاي  عنوان دو گروه تحت ،اينبر عالوه

هـاي متفـاوتي    اقالم واژگاني و عبـارت حاوي كه  ،اند نامه آورده شده انتهاي پرسش
و هـاي ايـن دو گـروه     واژه گـزينشِ  با چرايـيِ  بهتر بود توضيحي درارتباط. ندهست

  .شد داده مي ،شود ها دنبال مي هدفي كه از گردآوري آن
هنگام مصـاحبه شـرايطي را ايجـاد    كند، كه بايد در مي درستي بيان نويسنده به

 تحـت تـأثير تلفـظ يـا انتخـاب واژگـانيِ       كـه  شـونده بـدون آن   كرد كـه مصـاحبه  
. مـوردنظر را ادا نمايـد   واژه يـا سـاختارِ   معادل گويشيِ ،كننده قرار بگيرد مصاحبه

هـاي   داده روش سنتيِ مرسوم در گردآوريِ كارگيريِ به جاي وي بهمنظور  همين به
ها يا ساختارهاي زباني  اژهمعادل فارسي ومستقيماً كننده  كه در آن مصاحبه ،زباني
پرسـش غيرمسـتقيم    ، از شيوةكند و گويشور معادل گويشي را ادا ميگويد،  را مي

 را امكان سـاده ، و تاحداي استفهامي جمله ،واژهبراي هر يعني .استفاده كرده است
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نيز جاي واژة  در برخي موارد .نظر پاسخ آن باشدكه واژة مورد نحوي ، بهطرح كرده
كنـد كـه    در ساخت يك جمله خالي گذاشـته و شـرايطي فـراهم مـي     نظر رامورد

  .داي آن واژه، جمله را تكميل كندگويشور با ا
در طـرح   ،اما در برخي مـوارد ها به اين شيوه كامالً علمي است،  گردآوري داده

در نمونه  عنوان به. كار نرفته است دقت الزم بهنامه  پرسشاين  هاي استفهاميِ جمله
 ،اسـت  كار رفته به‘ بابا’ برساند، واژة‘ پدر’ كه قرار است گويشور را به واژة پرسشي

گرامي خـود در مقدمـه    كه نويسندةگونه  بهتر بود همان. كاهد كار مي از دقتكه 
مستقيم طور غير ند كه گويشور را بهشد اي طرح مي گونه ها به ، پرسشاند بيان كرده

هـاي   معيار بـر گـردآوري داده   رسميِ تأثير زبانِاز امكان تاحدو  ،دنبه پاسخ برسان
لحـاظ سـاختاري هـم     هم بـه  ،ها پرسشنيز مواردي در . شد مي گويشي جلوگيري

و  هـا  دسـت ’ پرسشِ ، مثالًندنيستو روشن ساده  ،كافي ميزان به ،لحاظ مفهومي به
 شِو يا پرسـ  ،از گويشور ‘انگشت’ پاسخِ شنيدنِبراي  ،‘شوند ها ختم مي پاها به آن

  . دنرس نظر نمي مناسب به ،‘آب’پاسخ  براي شنيدنِ ،‘درياها از آن پر است’
وجب ، مكمتر و با هزينة زماني كوتاه آن در تمايل به اتمامِ كار و نيز گستردگيِ

و بـراي ترسـيم    يك گويشور مصـاحبه  در هر روستا تنها با  شده است كه نويسنده
پذيري و دقت اثر آسـيب زده   به استناد تاحدي اين امر .اطلس به همان اكتفا كند

  .است
اي مجـزا يـك    شده، در صـفحه  پرسيده واژة 300اين اطلس براي هريك از در 

و  ، كـه نـام  منطقـه  جغرافيـاييِ  زمينـة نقشـة   ، و در پـس تنقشه ترسيم شده اسـ 
واژة  گويشـيِ   معـادلِ  وشـتة دهـد، آوان  پراكندگي روستاهاي منطقـه را نشـان مـي   

نقشـه، واژة  در قسـمت بـاالي هر  . نمايش داده شـده اسـت   ،روستاموردنظر در هر
بعضـي از   پـايينِ  در. ، درج شـده اسـت  مربوط بـه آن  استفهاميِ موردنظر و جملة

 اسـت توضـيحات   بـوده  كه قـرار  ،اضافه شده ‘توضيحات’ عنوانِ، كادري باها نقشه
 اوي نكتـة ، اما در بيشـتر مـوارد حـ   تكميلي در مورد آن نقشه را در خود بگنجاند

پـردازد و حضـور آن    قشه ميموجود در ن جديدي نيست و صرفاً به تكرار اطالعات
بين اطالعات موجود در اين بخش با  ،در برخي موارد عالوه، به. رسد نظر مي زائد به
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كـه در جـاي خـود بـه آن اشـاره       ،تعـارض وجـود دارد   ،چه در نقشه قيد شده آن
  .كنيم مي

، داخل قصرانِ شناختيِ گويش هاي اطلسِ نقشه ،شد گونه كه پيشتر اشاره همان
جغرافيـايي   ي يك پارامتر زباني در يك منطقةها  معادل به تنوع و پراكندگيِ چون
رسم است كه  ،هاي بازنمودي در نقشهامروزه . از نوع بازنمودي هستند ،پردازند مي
 ،2ويـث ( ستا 1هاي متني نقشه كه خاصِ ،ها در داخل نقشه جاي ثبت آوانوشته به

نظر گرفته اي در ، نشانههاي پارامترهاي زباني يك از معادلبراي هر ،)521: 2006
هـا   ز سـاير معـادل  را ا كـه آن  ال شكل مثلث، دايره، مربع و غيـره، مث عنوان به .شود 

قـرار داده   ،در محـل رواج هـر معـادل    ،اين نشانه بر روي نقشـه  كند و متمايز مي
 ،). همـان (رود  مـي كـار   بـه  3نماهاي نماد كه در ترسيم نقشه با اين روش،. شود مي

 ، در پهنـة مورد استفاده براي هر پـارامتر زبـاني   هاي گويشيِ پيگيري تعداد معادل
در . تر خواهـد بـود   ها بسيار ساده پراكندگي آن مورد بررسي و مشاهدة جغرافياييِ

هـا از   هه است و نقشـ حث از اين شيوه استفاده نشدمورد ب هاي كتابِ ترسيم نقشه
چنـدان متـداول نيسـت     جديـد  گويشـيِ هـاي   اطلـس كـه در   ،نوع متني هستند

  .هاي نمادين را ندارد تأثير نقشهلحاظ بصري  و به ،). همان(
 ديده ياشتباهاتگاه  ،گويشي هاي معادلدر ثبت تلفظ  ،كتابهاي اين  نقشهدر 

هـا معرفـي    در جـدول نشـانه   كـه  ها بدون آن مثال برخي از نشانه عنوان به. شود مي
عنـوان نمونـه نشـانة    بـه   .اند رفته كار به  ها تنها براي تعداد محدودي از واژه ،شوند

در نقشة  مثالً .كاررفته اما مفهوم آن روشن نيست ها به از واژه كميدر تعداد ) ∪(
بـراي دو  ،  ξυ∪Αρ ، با آوانوشـتة ‘خواهر’ واژة گويشيِ معادلِ در ثبت ،6 شمارة

و در  ،رو هسـتيم  به رو) ‘نجاركال’و ‘ افجه’ترتيب روستاهاي  به(‘ غ’و ‘ ظ’روستاي 
بـراي  ‘ شـوهر ’ واژة عنـوان معـادلِ   ، بهΣυ∪Αρ گويشي  با واژة 10نقشة شمارة 

 در واژة) ∪( ، همـين نشـانة  )26 نقشة شـمارة (در جاي ديگر،  .‘نجاركال’روستاي 

                                                 
1. text map 

2. W. H. Veith 

3. symbol map 
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ــه δ:υνو  δ:υ گويشــيِ ــاي  ، ب ــه‘دهــان’معن ــه ب ترتيــب در دو روســتاي  ، ك
  . كار رفته است ، بهگيرند مورد استفاده قرار مي‘ ترقيان’و ‘ كمش باغ’

 تــوان بــه كــاربرد عالمــت مــي ،دســتي در ثبــت تلفــظ از ديگــر مــوارد نايــك
 جملـه واژة  از( ،دو واژه ، كـه تنهـا درمـورد يكـي    اشـاره كـرد  )  ∫(شدگي  خيشومي

البته . است كار برده شده ، به)روستايي كه به آن اشاره شددر ،  δ∪υ  گويشيِ
  .ها ذكري از آن رفته باشد نشانه كه در فهرست هم بدون آنباز

ورد تعـدادي از  مـ كـه در  بـاوجود آن و  كشش هم همين وضـعيت را دارد  نشانة
در روسـتاي  ‘ لـب ’ واژة مـثالً معـادل گويشـيِ   (رفته است  كار هاي گويشي به واژه

هـا معرفـي    در فهرست نشـانه  ،)ثبت شده است λ↵Σαصورت  بهكه  ‘ده نيكنام’
 Φ نشانة ،نمونه عنوان به. نددست وجود دار هاي ديگري هم از اين نشانه. است نشده

در ،  38 آن در نقشـة شـمارة   آوايـيِ  ارزشِ كـردنِ  نشانه و مشـخص  بدون معرفيِ
ين وضـعيت  همـ . كار رفتـه اسـت   بهدر روستاي ترقيان ‘ قلب’ واژة گويشيِ معادلِ

، كـه درمـورد   شـود  ديده مـي  35 ، در نقشة شمارة Θ آواييِ درمورد كاربرد نشانة
 αصـورت   ، كه در اين اثـر بـه  نظرنشانة واكة مورد كارگيريِ طورقطع در به اخير به

  .، اشتباه رخ داده استشود نشان داده مي
برخـي از   .ردوجـود نـدا  دسـتي   يكنيز  اين اثر هاي گويشيِ ثبت داده در نحوة

ثبـت   ،رخـي بـه خـط فارسـي    و ب ،)νανa ،µΑρمـثالً  (ها با الفباي آوانگار  واژه
موارد حتا در  در برخي ).17 .ص() ‘عزيز جون’، ‘ننه’، ‘مادر’مثال عنوان به(اند  شده

 ،ايـن وضـعيت   .اسـتفاده شـده اسـت    متفـاوت ي ها  از شيوه ،واحد ثبت يك جملة
 .ص(‘گوييم ميهم  ηαµσΑδαگوييم،  همسايه هم مي’ در جملةنمونه  عنوان به

 هـاي گويشـي بـراي    داده ثبـت  نبـودنِ  دست كه يك  براين عالوه. شود ديده مي) 37
 دقيقِ تلفظ نبودنِ دليل مشخص به ،شود ضعف محسوب ميشناختي  اطلس گويش

شـناختي   هـاي گـويش   ، استفاده از آن در پـژوهش هنگام ثبت با خط فارسي ،واژه
اي  مشخص نيست كه در جملـة بـاال واژه   مثال عنوان به. مناسب نيستروي  هيچ به

ــالوه  ــه ع ــر واژة ك ــه ηαµσΑδα ب ــي  ب ــار م ــا   ηαµσΑϕε ،رود ك ــت ي اس
ηαµσΑϕα.  



 شناسي مجلة زبان و زبان

 164

آن است كه،  ،دشو انتظاري كه در اين اثر ديده ميدوراز يكي ديگر از اشتباهات
شـده  بـا واژة ادا  ،در نقشـه  ،شده براي يك روستا ثبت گويشيِ در برخي موارد، واژة

از  .همخـواني نـدارد   ،اطلس قرار گرفته گويشوري كه گويش او مبناي تهية توسط
اين امـر   شده است، مؤلف در هر روستا تنها با يك نفر مصاحبه جا كه به گفتة آن

در بخـش   ،3 مثـال در نقشـة شـمارة    عنـوان  بـه . توانـد داشـته باشـد    توجيهي نمي
 :شود مي ‘بچه’ معادل واژة ،)‘جان واصف’(‘ و’در روستاي كه  است توضيحات آمده

αϕΑλ  ياαϕΑλακ. دو معادل  ،براي اين روستا ،اما در داخل نقشهϖατΣα 
 كه در آن ،شود ديده مي 1 نقشة درديگر  نمونة). 19 .ص(اند  ثبت شده αϕΑλو 
رة شــما گويشــورِ ،)شنســتان(‘ ح’نقشــه، در روســتاي  زيــر اســاس توضــيحاتبر

از قديم ’: است  گفته‘ كسي كه شما را زاييده است’ در پاسخ به پرسشِ ،نهو بيست
νανa گفتند يا  ميµΑρ‘نظرروستاي مـورد  در محل جغرافياييِ ،، اما در نقشه، 

بـا   ،)‘آهار’(‘ ذ’ترتيب، گويشور روستاي  همين به. ثبت شده است µΑρتنها تلفظ 
اسـت،   داده‘ مـادر ’يـا   ναναفوق را  شدة ، پاسخ پرسش مطرحهشتو ة سيشمار

اما  ،.)اند  صورت، اولي با الفباي آوانگار و دومي با خط فارسي ثبت شده همين كه به(
  .درج شده است µΑρ اين روستا، واژة در محل جغرافياييِ ،در نقشه

‘ ف’در توضيحات تصريح شده كه در روستاي  ،)2 نقشة شمارة(در جاي ديگر 
آن روسـتا  در ‘ پـدر ’ كـه معـادل واژة  گفته است  21شمارة  گويشورِ ،)سبوبزرگ(
 πιϕαρو ديگـر   ،)با خط فارسـي ثبـت شـده    طور همينكه ( ،است‘ پدر’يا ‘ بابا’
در  ،نظرامـا در بخـش مـورد    .)18 .ص(گوينـد   نمـي ) شده با الفبـاي آوانگـار   ثبت(

را نشـان  ‘ پـدر ’ واژة هـاي گويشـيِ   معادل اي كه قرار است توزيع جغرافياييِ نقشه
در نقشـة  ترتيـب،   همـين  بـه  .ثبت شده است πιϕαρ واژة ،براي اين روستا دهد،

 اسـاس توضـيحِ  بر ،)شنسـتان (‘ ح’در روسـتاي   ،‘سـبيل ’ ، معـادل واژة 30 شمارة
ثبـت   σεβιλصورت  ، اما در نقشه بهاست σιβιλشده در بخش توضيحات،  ارائه

چـه در بخـش توضـيحات     مطـابق آن  ،33 در نقشة شمارةو  .)46. ص( شده است
 δυΣو  Συνα ، دو واژة‘شـانه ’ واژة معـادل گويشـيِ   ،در روستاي ميگـون  ،آمده
  ). 49. ص( ثبت شده است δυΣاما در نقشه فقط  .است
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هـاي   زبـان، گـردآوري و تـدوين داده    ترين اهداف در مستندسازيِ يكي از مهم
را بايگـاني كـرد و    بتـوان آن مـورد بررسـي اسـت كـه      ماندگار و مناسبي از زبـانِ 

تـرين   مهم .مورد استفاده قرار داد ،شناختي هاي زبان منظور تحليل مورد، به به بسته
 فراينـد  داد گيري از بـرون  با بهرهنيز آن است كه شناختي  هاي گويش اطلسنقش 

و  كننـد خـوبي ترسـيم    يك پهنة جغرافيايي را بـه  زبانيِ چهرة ،زبان مستندسازيِ
  .دهند دست  ريزي زبان به راي توصيف و برنامهاتكا ب هايي قابل داده

شـود و تالشـي    د ارزيـابي مـي  بسيار مفي ،فاهدااين  گرفتنِ اين كتاب با درنظر
 و ارائةقصران  هاي منطقة گويش خرده جهت مستندسازيِ، كه درتوجهخوراست در

از برخـي  بحـث  مورد بِكتـا اگرچه . انجام شده استاين منطقه  هاي گويشيِ نقشه
امـا ايـن اشـكاالت     هـا اشـاره شـد،    نآكه به برخـي از   ،دارد هايي نارساييها  جنبه

  .بكاهد نويسندة محترمحدي نيست كه از ارزش كار درروي  هيچ به
 

        فريار اخالقيفريار اخالقيفريار اخالقيفريار اخالقي

  ه ميراث فرهنگي و گردشگريپژوهشگا
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