
 

 

 

 پردازش ادراکی استعارۀ زمان در کودکان نابینای مادرزاِد 
 فارسی ا دوزبانۀ کردی

 (دانشگاه ایالم) 2الاام ثباتی
 )دانشگاه عالمه طباطبائی( 1دوست شاال رقیب

 (دانشگاه ایالم) 3طاهره افشار

   94/1/9500، تاریخ پذیرش: 30/9/9311 :تاریخ دریافت مقاله

 

افراد زمان را ازطریا  حرکات در (، 9111های مفهومی لیکاف و جانسون ) استعاره ۀنظری برپایۀ: چکیده
را ازطریا  کنند، زیرا زمان یک توانمنادی یاا مفهاوم ذهنای اسات کاه افاراد آن  سازی می مکان استعاره

 حاضار پژوهِش کنند. اهداف  تجربیا  ملموس و قابل درک، مانند مکان و رویدادهای حرکتی، درک می
هاای  و تأثیر جنسیت در درک استعارِی مفهاوم زماان در آزماودنی بینایی وضعیِت  نقِش بررسی و مقایسۀ 

هتای بارای اشااره باه ساه حرکت استعارِی ج 201اند. با استفاده از آزمون عبارا  اشاری،  پژوهش بوده
آزمودنی که به دو زباِن کردِی ایالمای و فارسای مسالط  21زمان گذشته، حال و آینده از حرکا  اشارِی 

سال گردآوری و تحلیال  1-۰بستۀ بینا و نابینای مادرزاد در ردۀ سنی  بودند، در سه گروه کودک بینا، چشم
ها نشان دادند که وضاعیت  درنظر گرفته شدند. یافتهحرکت، درست  919شدند. از این تعداد، درمجموع 

هاای نابیناا، بارخالف  بینایی بر درک استعارِی افراد از زمان براساس مکان تأثیرگذار است، زیرا آزمودنی
دادند، الگوی جهتی متغیری را برای اشااره  بینایان، که اغلب زمان حال را با اشاره به جهت پایین نشان می

 
1. e.sobati@ilam.ac.ir 
2.  raghibdoust@atu.ac.ir 
3.  t.afshar@ilam.ac.ir 
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کردناد،  بر آن، بینایان برای نمایِش زماِن آینده به جهت جلو اشاره مای بردند. عالوه کار می به زمان حال به
کردناد. همچناین،  که نابینایان از هر دو جهِت جلو و راست برای نمایِش این زمان اساتفاده مای درحالی

و زماانی  های عباارا  اشاارِی مکاانی آزمون های مذکر و مؤنث در خرده سرعت عمِل یکساِن آزمودنی
 .(p>04/0)داری بر سرعِت عملکرِد آنان نداشته است  نشان داد که جنسیت تأثیر معنی

بیناا،  کودکاان ماادرزاد، نابیناای مفهومی، کودکان های استعاره نظریۀ زمان، استعارۀ پردازش :ها کلیدواژه
 آزمون عبارا  اشاری.

 
 مقدمه  1

هساتند، ازساوی برخای  1هاای زماانی منشاأ بازنماایی 2های مکاانی یاا فضاایی ازنماییاین دیدگاه که ب
( و 292: 9111، 5شناسان شاناختی )لیکااف (، زبان9174، 3شناسان )گیبسون پژوهشگران ازجمله روان

( مورد تأیید قرار گرفته است. یکی از دالیِل طارِح ایان دیادگاه آن اسات 907: 9129، 4فیلسوفان )الیبنیتز
ای ها هحاوزکان، زمان یاک حاس تجرباِی ملماوس نیسات و سااختار که، برخالف تجربیا  افراد از م

(. 27:9127، 9گیرناد )ترنار شاکل مایهاای ملماوس مانناد مکاان  ازطری  انگاره ،مانند زمان ،انتزاعی
 ،«زماان»های مرباوط باه  در بسیاری از استعاره( نیز مطرح کرده است، 57: 9111) 1طور که بوئرز همان

 Leave the، مانناد دنایاب می 6نگاشت «مکان» ۀبه حوز 8مسیر ۀوار طرح زمانی ازطری  مفاهیم مۀتلِف 

past behind you (یذشته را پشت سا بگذار) .؛ باه ایان قراردادی هساتند یزمانی و های مکان استعاره
کاردن و بافات  عوامل فرهنگای مانناد زباان، شایوۀ صاحبتهای مۀتلف به  ها و فرهنگ معنا که در زبان

 22یماایا ،20جنتنار) شوند های متفاوتی تفسیر و ساخته می صور  و در هر زبان به دندار بستگیفرهنگی 
 (.417: 2002، 21یتسکیبرود و

؛ 0211 ،25کیاکورم و مک 23رمنوفبرودیتسکی،  ؛0221ی، تسکیبرودمطالعا  مۀتلف )مانند 
افقی و صور   بهزمان را  ها اند که گویشوران در برخی زبان ( نشان داده0210، 29و یاسمین 24کازازانتو

کنند؛ برخی زمان را از چ  به راست و برخی دیگار  سازی می صور  عمودی مفهوم برخی دیگر بهدر 
 ،بارای مثاال ؛پندارناد ت و برخای در حرکات مایابابرخی آن را ث و گیرند از راست به چ  درنظر می

باه درک زماان باود،  بار آن ریو تأث زبان انیم ۀرابط افتِن ی منظورِ  به کهپژوهشی در ( 0221برودیتسکی )
ی و همچناین، نیراماناد ینایچی، ساینگلا هاای بینااِی زباان شاوراِن یگو ذهنزمان در  مفهوِم  ۀسیمقا

 
1. spatial representation  2. time representation 3. J. Gibson   
4. G. Lakoff   5. G. W. Leibniz  6. F. Boers  
6. M. Turner   8. path schema  9. mapping    
10. D. Gentner   11. M. Imai  12. L. Boroditsky   
13. O. Fuhrman   14. K. McCormick  15. D. Casasanto   
16. K. Jasmin 
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 مانناد ،یرزباانیو غ یزباان یها با استفاده از روشاو پرداخت.  انگلیسی-گویشوراِن دوزبانۀ ماندارینی
زماان را صاور  معماول  به ینیراماند ِی نیچ شوراِن یگو که افتیدر زمان، ترتیب به ریکردن تصاو مرتب
قارار  نییدر پا ندهیکه گذشته در باال و آی طور به نند،ک سازی می مفهوم ،نییاز باال به سمت پا ،یعمود

 ،کنناد ساازی مای از عقب به جلو مفهاومصور  افقی  بهزبانان زمان را  که انگلیسیی درحال رد،گی می
همچنین، بازنمایی مفهوِم زمان در جلو قرار دارد.  سمتدر  ندهیکه گذشته در سمت عقب و آ یطور به

انگلیسی نیاز باه سان یاادگیری زباان دوم )انگلیسای( بساتگی داشات. -های ماندارینی ذهِن دوزبانه
بودناد. هایی که زبان دوم را دیرتر آموختند، از زبان مادری خود )مانادارین( متاأثر  طوری که دوزبانه به

دریافات کاه افاراد در پژوهشی دیگر در رابطه با چگاونگِی درِک مفهاوم زماان،  ،(0229) 2فووا آیسی
عباورکادن، پاوازکاادن،  مانناد  یمفهوم زمان را در ارتبااط باا کلماا  دیگار زباِن بینا بلغاری بزرگسال

شمار محادودی  کنند. درک می زساد، کم، داشتن، نداشتن، بدن، دست و خورشرد کادن، دوسدن، دنبال
هاای دارای معلولیات مانناد  هاای اشااری و زماان را در برخای گاروه ها نیز پردازش جهت از پژوهش

 درو گفتاار  3میاان حرکاا  ِی رابطاۀ( در بررسا0222) و همکاران 1ورسنیااند.  نابینایان بررسی کرده
 یکساانی ِی دو گروه از حرکا  اشاار هر ،یآموز زبان نۀست مراحل در که افتندیدر نایو ب نایکودکان ناب

 در و بردناد مای کاار باه راحرکاا   ناایب کمتار از کودکااِن  ناایناب ، کودکااِن همه نیا کنند. با استفاده می
 اءیدر تعامل باا اشا شتریب عمدتاً  نایردند. کودکان نابک می استفاده یشفاه گفتار از شتریخود ب تعامالِ  
 ،5روجیارو .کنندبه آنها اشاره  توانستند نمی دور، اءیاش به یدسترس عدم دلیِل  بودند و به کینزد ملموِس 

افراد نابینای ماادرزاد  نیز در پژوهش خود به این نکته پی بردند که (093: 0221) 9ایاچینیو  4روتولو
مکان هر شایء  در ارجاع ناهرمحور، متکی هستند. 8محوردگرهای  ارجاع بیشتر از 1ناهرمحوربر ارجاع 

 .شاود گفته می 6شیء بارابطۀ میان شۀ  شود و به آن  میرمزگذاری یا بازنمایی  خوِد شۀ  در رابطه با
افاراد  باا توجاه باه خاود اشایاء و مساتقل از موقعیاِت  محیِط اطرافاشیاء در  مکاِن  در ارجاِع دگرمحور،

محاور شاناخته  دگارعناوان ارجااع  باه اءمیاان اشای روابط مکانی ،این نوع بازنماییدر ود. ش میبازنمایی 
، 21و فیناک 22)وگلایشاود  گفتاه مای 20شایء باارابطۀ شایء  ،د. به این نوع چارچوب ارجاعینشو می

را حرکتی، بینایی و زباانی  تأثیر اختالالِ  ( در پژوهشی 0210) 23راموس-فووا و مارمولیو (. آیسی0223
ماورد  24زماانی و 25بر درک عبارا  اشاری مکاانی آنها سن کودکان و وضعیت بینایِی با توجه به دو متغیِر 

مکانی و زماانی در  های اشارِی  جهت چگونگِی کاربردِ  بررسِی  این پژوهش،هدف  دادند.بررسی قرار 

 
1. R. Iossifova  2. J. M. Iverson  3. gesture   
4. G. Ruggiero  5. F. Ruotolo  6. T. Iachini   
7. egocentric  8. allocentric  9. subject to object relation   
10. object to object  11. K. Vogeley  12. G. R. Fink   
13. Marmolejo-Ramos 14. spatial deixis  15. temporal deixis   
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باه ایان  .باودو کودکاان نابیناا  2حرکتای -با اخاتالال  دیاداری ، کودکاندر حال رشد طبیعِی کودکان 
مورد سنجش قرار  1با استفاده از آزمون عبارا  اشاریسال  9تا  3سنی محدودۀ کودک در  19منظور، 

 دارای اخاتالل بیناایی و کودکااِن  نابینا، کودکااِن  کودکاِن ها مشۀ  شد که  گرفتند. پس از تحلیل داده
مکاانی نسابت باه عباارا   اشاارِی  عبااراِ   ه ازرا به اساتفاد یترتیب تمایل بیشتر به کنترل گروهِ  بینای

جاای  باه 3شۀصای ی میان اساتفاده از عباارا  اشاارِی دار معنیارتباط  ادند.د میزمانی نشان  اشارِی 
؛ به این صور  که دو گروه از کودکاان کودکان مشاهده شد متغیر سنعبارا  اشاری مکانی و زمانی و 

مشاۀ   تر و نابینایان تمایل بیشتری به این جایگزینی داشتند. همچنین، شامل کودکان در سنین پایین
 گار،ید یپژوهشا در. ندبینایی و سن نقش مهمی در اجرای عبارا  اشاری مکانی و زمانی داشت شد که
ی را باا اساتفاده از و زماان یمکاان ِم یمفااهبازنماایِی  ی( چگونگ0213) راموس-ویمارمول و فووا آیسی

ماورد  ناایو عملکرد آنها را باا کودکاان ب یبررس نایو ناب یینایاختالل ب یدارا کودکاِن حرکا  اشاری در 
کشاور  هاای دبساتان ساال از 9تاا  9کاودک در محادودۀ سانی  59 ،درمجماوع قرار دادناد. سهیمقا

اختالل بیناایی  کودک دارای 19عنوان گروه کنترل و  کودک بدون اختالل بینایی به 19 بلغارستان، شامل
مکاانی و زماانی ماورد بررسای قارار  های اشاارِی  زمونآزیر با استفاده از ،نابینای مادرزاد کودک 19و 

تار  ساریع را مکانی کودکان عبارا  اشارِی  ،های سنی نشان داد که در تمام گروه پژوهش گرفتند. نتایج
ترتیب  زمانی به شده برای عبارا  اشارِی . بیشترین زمان صرفدادند می زمانی انجام از عبارا  اشارِی 

-محرومیت از تجربیاا  حسایهمچنین، مربوط به افراد نابینا، دارای اختالل بینایی و سپس بینا بود. 
در روش جبرانای ایان افاراد و شات ثیر داأتافراد  انتزاعِی  مفاهیِم  محیط بر پردازِش  در رابطه با 5حرکتی

ۀ  شاد کاه کودکااِن دارای درنهایت، مشا. ردندک اشاره می یعنوان منبع ارجاع بدن خود به به بیشتر
فضاای بادن دادناد و  محور را با اشاره به بدن خود انجام می های ارجاعِی دگر اختالل بینایی چارچوب

 کردند. جایگزین می ناهرمحورخود را با چارچوب 
اشااره  (0211) همکااران و 4توان باه پاژوهش برناز های مشابه روی افراد بینا می از دیگر پژوهش

 9 تاا 9 کودکااِن  حرکاا  زماان،-مکاان نگاشت برای استفاده مورد حرکاِ   بررسِی  هدف کرد. آنها با
 را زماان دربارۀ صحبت هنگام زبان انگلیسی بزرگساالن و سال 14 تا 13نوجوانان  سال و 11 تا 1سال، 

 راادا مانناد) زماان قیاد جفات دو میاان تفاو  که شد خواسته ها آزمودنی از. دادند قرار مطالعه مورد
 پاژوهش هاای یافتاه. کنناد اساتفاده خود دستان از کار این انجام هنگام و کنند بیان را( اوزسد درمقابل

 در تادریج باه زماان، ماورد در صاحبت هنگام مکانی استعارِی  حرکا  تولید به تمایل که دادند نشان
 محاور در نوجواناان، و کودکاان ویاژه باه هاا، آزماودنی طور کلای، به. یافت می افزایش سنی های گروه

 
1. vision-motor impairment  2. deictic pointing test 3. personal deixis   
4. sensorimotor experience  5. P. Burns  

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Burns%2C+Patrick
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 نگاشاِت  باا کاه حرکااتی. دادناد مای انجاام 2چ /راسات محور به نسبت کمتری حرکا  جلو/عقب
 بارای جلو و راست گذشته؛ برای پشت سر و چ ) زبانان انگلیسی میان در رایج زماِن -مکان استعارِی 

بار  تاأثیر فرهناگ سالگی 9-9 سن در. یافت می کاهش سن افزایش با تدریج به نبود، انطباق در( آینده
و  1در پژوهشای دیگار نیاز اساتار زماان کااماًل مشاهود باود. بازنماایِی  در مکاانی اساتعارِی  حرکا 
گیارِی دو ناوع بازنماایِی  در شاکل 4های فردی و تفاو  5( نقش عوامل فرهنگی0201) 3واسان سرینی
در محاور  9سال مورد بررسی قرار دادند: خاط ذهناِی زماان 14تا  9های  زمانی را در آزمودنی-مکانی
گیرناد( و محاور  )که در آن رویدادهای گذشته و آینده در محور افقی یا عمودی قرار می 1عمودی افقی/
گیرناد کاه از محاور جلاو باه عقاِب بادن عباور  )که در آن رویدادها روی خطی قرار مای /راست چ 

 8ای هندی مورد بررسی قرار گرفتند، زیارا جهات خاط نوشاتارِی ه کند(. در این پژوهش، آزمودنی می
هاای پاژوهش نشاان  آنها ممکن است بر خط ذهنِی زمان در محور افقی/عمودی تأثیر بگاذارد. یافتاه

صاور   راسات باه دادند که خط ذهنِی زمان در محور افقی/عمودی و خط ذهنِی زمان در محور چ /
هاای فرهنگای و  گیاری ای باا جهات طاور فزایناده شوند و باه موازی در طول دوران کودکی ساخته می

ن است بار کان نسبت به گذشته و آینده ممکودکهای فردی در نگرش  شوند. تفاو  متعارف همسو می
همچنین، نتایج پاژوهش حااکی  .آنها تأثیر بگذارد راست /چ گیری خط ذهنِی زمان در محور  جهت

ذهنِی زمان به هردو عامل فرهنگی و فاردی حسااس  6های از آن بودند که کودکان هنگام ساختن انگاره
اناد.  هستند. چندین پژوهش نیز در زمینۀ پردازِش مفهوِم زمان در زبان فارسی روِی افراِد بینا انجام شده

ۀ طرحای بارای مفهاوم زماان در ذهان گویشاوران ( با هادف ارائا1313نژاد ) نصیب ضرابی و پهلوان
 ساه های آنان در هنگام اساتفاده از قیادهای مرباوط باه زبان به بررسِی حرکاِ  استعارِی دست فارسی

آزماودنی را هنگاام پاساخ باه  00هاای  آیناده پرداختناد. آنهاا حرکاا  دسات و حاال زمان گذشاته،
کارد،  ساتفاده از قیادهای زماانی مۀتلاف مایساؤال، کاه افاراد را ملازم باه ا 12ای شامل  پرسشنامه

دسات  حرکات باه 011ای شاامل  آمده، پیکره دست های به تصویربرداری نمودند و پس از تحلیل داده
نوع حرکت مۀتلف بود که مسیر اشاره باه قیادهای زماانِی مۀتلاف را  9آوردند. پیکرۀ حاصل شامل 

 سار مانناد بدن، اعضای دیگر حرکا  زیرا هاست؛ دست حرکا  شامل تنها حرکا  داد. این نشان می
آماده را  دسات پژوهشاگران، حرکاا  باه. شادند حاذف پیکرۀ آنان از پایین بسیار بسامد دلیل به تنه، و

ها توانستند طرحی بارای  بندی کردند و براساِس تحلیل حرکا  آزمودنی براساِس بسامِد وقوع آنها طبقه
های گذشته و آیناده  پیشنهاد کنند که برپایۀ آن، مفهوم زمان زبان مفهوم زمان در ذهن گویشوراِن فارسی

 
1. sagittal axis  2. A. Starr  3. M. Srinivasan   
4. cultural factor  5. individual difference 6. the mental timeline (MTL(   
7. horizontal/vertical 8. writing direction  9. model   



111 
  6911، بهار و تابستان 61/6شناسی،  زبان و زبان

 
...پردازش ادراکی استعارۀ زمان در کودکان  

 

 

طاوری کاه  گیارد؛ باه صور  افقی، از عقب به جلو و از راست به چ  شکل مای زبانان به برای فارسی
شاود. همچناین  گذشته در دو جهِت پشت سر و راست و آینده در دو جهت جلو و چ  بازنماایی مای

کنند؛ یعنی گویشاوران  اره به زمان حال، به سمت پایین اشاره میزبانان برای اش مشۀ  شد که فارسی
دهندۀ واحدی از زمان در  بینند که نشان ای از خط زمان می در بازنمایی این زمان، خود را بر روی نقطه

( 1319زاده و افراشای ) ای که در آن قرار دارند. دیگر منصوری، نعمت زماِن حال است، نه صرفًا لحظه
فراگیری چهاار ناوع اساتعارۀ حرکتاِی زماان و تعیاین سان درک هریاک از آنهاا در کودکاان به بررسی 

 9، 4، 5، 3های سنِی  کودک در گروه 101ها روی  رو، آزموِن درِک استعاره زبان پرداختند. از این فارسی
ها نشاان  هعنوان گروه کنترل انجام شد. نتایج آمارِی حاصل از تحلیل داد فرد بزرگسال به 59سال و  9و 

گیرناد. افازون بار ایان، دو  های حرکتِی زمان را در سنین متفاوتی فرامای دادند که کودکان انواع استعاره
های حرکتِی زمان در کودکان مؤثر بودند. نۀساتین عامال،  عامل در تعیین میزاِن دشوارِی درِک استعاره

اره از موضاوعاِ  بیشاتری تعداد موضوعا  در مسیر حرکِت حاوزۀ مبادأ اسات؛ یعنای هرقادر اساتع
توان به  له را میئشود. این مس تر است و در سنین باالتری درک می برخوردار باشد، برای کودکان پیچیده

های شناختِی کودکان با افزایش سان نسابت داد. دوماین عامال، تعیاین میازاِن دشاوارِی  رشِد توانایی
بودِن تعداد موضوعا ،  ست. درصورِ  یکسانها و نوع موضوِع در حال حرکت در حوزه مبدأ ا استعاره
 شاوند کاه از نگاشاِت  هاایی درک مای هایی که شامل حرکِت خوِد فرد باشند، زودتر از استعاره استعاره

(، بررسای درک الگاوی اساتعاری 1319) همکااراناند. هدف رئیسای و  حرکِت رویدادها ایجاد شده
پیراپزشکی براساس جنسیت، سن و وضعیت تحصیلی باود. های پزشکی و  در دانشجویاِن رشته 2زمان

دانشاجوی دانشاگاه تهاران را ازطریا   920یابی،  پژوهشگران با استفاده از روش توصیفی از نوع زمینه
هاای زماان و میازان بساامد  اِی اساتعاره پرسشنامۀ الگوی استعارِی زمان کاه براسااس تحلیال پیکاره

( ساخته شده بود و دارای سه عامل شیء، مکان و ماده باود، 9119های مبدأ زمان توسط رئیسی ) حوزه
 درصاد زیار 94درصد مرد بودناد.  3/01درصد از پاسۀگویان، زن و  9/99مورد مطالعه قرار دادند. 

دارای  هاا از آزماودنی درصاد 02بودناد. ازنظار تحصایال ،  ساال 52 بااالی درصد 04 و سال 52
درصاد دارای  19/91ارشاد و   ارای تحصیال  کارشناسیدرصد د 3/19تۀص ،  یا تحصیال  دکترا

بودند. نتایج مشۀ  ساختند که برخالف جنسیت، وضاعیت تحصایال  بار  کارشناسی تحصیال 
های مااده و  چه در زیرمقیاس عملکرد افراد در درک الگوی استعاری زمان تأثیرگذار بود. همچنین، اگر

بًا در تمام سطوِح سانی مشاابه باود، میازان درک الگاوی مکان، میزان درِک الگوی استعارِی زمان تقری
( نیاز 1311) شد. هدف مطوری و همکاران استعارِی زمان در زیرمقیاِس شیء با افزایش سن بهتر می

این بود که مشۀ  سازند خط فرضِی زمان در ایما و اشارا  در مکالمه دارای چه ُبعد و جهتی است 
 
1. metaphorical time pattern 
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نوشاتاری خاط فارسای(  رفاتن و جهات راه استعارِی فضا )مانند جهتیک از منابع  تأثیر کدام و تحت
هاای  یافتاه .ساال بودناد 33تا  11دانشجو در محدوده سنی  139های پژوهش شامل  است. آزمودنی

دارد.  نسابتًا متفااوتی الگوهای زبان فارسی ذهن گویشوران در زمان ذهنی پژوهش نشان دادند که خط
 و ابعااد گذشاته و آیناده باه اشااره بارای آزماایِش  مفهوم دو عنوان به فردا و دیروز واژۀ افزون بر این، دو

 ارائه کردند. مۀتلف استعاری منابع را با مۀتلفی جها 
هاای زباانی و شاناختِی افاراد نابیناا در  با توجه به جستجوی جامع نگارندگان، روشن شاد کاه جنباه

گرفته است و در زباان فارسای و کاردی نیاز  های محدودی مورد توجه قرار های خارجی در پژوهش زبان
رو، هادف اصالِی پاژوهِش  شاناختی بررسای نشاده اسات. ازایان تاکنون عملکرد این افراد ازمنظِر زبان

رو، بررسی و مقایسۀ چگاونگِی بازنماایی و پاردازِش عبااراِ  اشاارِی مکاانی و زماانی در کودکاان  پیش
فارسی است. هدف دیگر پژوهش آن است که تاأثیِر متغیاِر -دیزبانۀ کر نابینای مادرزاد و کودکان بینای دو

تردیاد،  هاای پاژوهش مشاۀ  کناد. بای جنسیت را بر فرایند درک استعارِی مفهوِم زماان در آزماودنی
اساتفادۀ نابینایاان  تنها فرایندها و سازوکارهای ذهناِی ماورد تواند نه می دست این از ییها های پژوهش یافته

آماوزی  تواند نکا  مبهمی را دربارۀ فرایند و روند طبیعِی زبان مشۀ  سازد، بلکه میدر پردازش زبان را 
تاأثیر  افاراد مکاانی و زماانِی  بر شاناخِت ممکن است  یکه هرنوع اختاللسازد. با توجه به این  بر ما روشن

مکاانی و زماانی  عباارا  اشاارِی  کاارگیرِی  بهتا چه میزان بر  بینایی وضعیِت  بررسی این مسئله کهگذارد، 
 دست خواهد داد. های درخور تأملی را به تواند اثرگذار باشد، یافته می

 
 روش پژوهش  2

فارسی نابینا و همتایاان بیناای آنهاا، -جامعه آمارِی پژوهِش حاضر شامل گویشوران کودک دوزبانۀ کردی
هاای دوران باارداری، انتۀااب  دلیاِل مراقبات های اولیه نشان داد که به ساکن در شهر ایالم بودند. بررسی

 20طاوری کاه خوشابۀتانه در شاهر ایاالم تنهاا  پذیر نبود، باه حجم باالیی از افراد نابینای مادرزاد امکان
نفر شارایط الزم را بارای  92کودک نابینای مادرزاد در زمان انجام تحقی  وجود داشت که از میان آنها تنها 

شناختِی افاراد  های جمعیت روه کنترِل بینا نیز با توجه به ویژگیهای پژوهش دارا بودند. گ شرکت در آزمون
دساتی، ساطن تحصایال ، ساطن فرهنگای و  نابینا، مانند نبود مشاکال  عصابی و شاناختی، راسات

های گروِه آزمایش ازطری  مطالعۀ پروندۀ پزشاکِی کاِل افاراِد نابیناا در  اجتماعی انتۀاب شدند. آزمودنی
باان، کاه مۀصاو   ایالم از میان افراد نابیناای ماادرزاِد مدرساۀ اساتثنایی باغچاهمراکز بهزیستِی استاِن 

گاروه  1کاودک در  21شدند. بارای انجاام آزماوِن عبااراِ  اشااری،   کودکان نابینا و ناشنواست، انتۀاب
کاودک  4پسار( و  9دختار و  9کاودک بیناا ) 92پسار(،  9دختار و  9کاودک نابیناا ) 92آزمودنی شامل 

ساال انتۀااب شادند.  11/7سال باا میاانگین سانِی  1-9پسر( در ردۀ سنی  2دختر و  1بستۀ بینا ) چشم
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دلیل بررسی تأثیِر اطالعاِ  دیداری و رفع تأثیر آنها برای جلاوگیری  بستۀ بینا به حضور گروِه کودکاِن چشم
( و 2001) 1و مای 2از بروز هرگونه خطا در نتیجۀ پژوهش الزامی بود. پژوهشاگراِن دیگاری مانناد نااف

پایش از شاروع اناد.  های خاود از ایان گاروه اساتفاده کارده ( نیز در پژوهش2009و همکاران ) 3پویریر
هاا توضاین داده شاد. هریاک از آنهاا باا  آزمون، موضوع و روش اجرای پژوهش برای هریک از آزمودنی

اطالعاا  خصوصاِی آنهاا  ها اطمیناان داده شاد کاه رضایت کامل در آزمون شرکت کردند و به آزمودنی
وجه هویت آنها فاش نۀواهاد شاد. متغیرهاای مساتقِل پاژوهش عباار   هیچ محرمانه خواهد ماند و به

بودند از جنسیت و وضعیت بینایی )بینایی/نابینایی( و متغیرهای وابسته، درصد حرکاا  اشاارِی صاحین 
 حرکا  اشاری بودند.زمان اجرای  زمانی و مد -های عبارا  اشاری مکانی آزمون در خرده

راماوس  - فاووا و ماارمولیو هاای آیسای برای انجاِم این پژوهش، آزمون عبارا  اشاری برپایۀ پژوهش
های این آزمون شامل دو نوع عبارا  اشارِی مکانی و زمانی بودناد  ( طراحی شد. محرک0213و  0210 (

، بااال،  شامل شش جهت جلو، پشت سارآزمون اجرا شدند. عبارا  اشارِی مکانی  صورِ  دو خرده که به
پایین، چ  و راست و عبارا  اشارِی زمانی شامل شش بازۀ زمانِی دیروز، امروز، فردا، دو روز پیش، ساه 

هاا داده  های آزمون عباراِ  اشاری به زبان کردی باه آزماودنی روز پیش و حاال بودند. تمامی دستورالعمل
خواسات باا  ها می ور  اجرا شد که یکی از آزمونگرها از آزمودنیاین ص شد. آزمون توسط دو آزمونگر به 

زماان  های مکانی و زمانی اشاره کنند و دیگری مد  کارگیرِی دست یا انگشت به موقعیت بدن خود و با به
ها توسط آزماونگر و باا شاروع اجارای حرکااِ   اجرای آزمون عباراِ  اشاری را پس از دادِن دستورالعمل

بایسات  ها می کرد. آزمودنی حسب صدم ثانیه( ثبت می ها با کرونومتر دیجیتال )بر مودنیاشاری توسط آز
آزماوِن اشااره باه  های شفاهی استفاده کنند. خارده در پاسخ به دستورالعمل 5از حرکا  اشارِی غیرکالمی

در مرحلاۀ ها کمک کند با کال فرایناد آزماون آشانا شاوند.  عباراِ  مکانِی نۀست اجرا شد تا به آزمودنی
های مۀتلاِف مکاانی  آزمون اشاره به عبارا  زمانی اجرا شد. با توجه به احتماِل اشاره به جهت دوم، خرده

شدند که تنها باه یاک جهاِت مشاۀ   برای اشاره به زمان، این حرکا  هنگامی درست درنظر گرفته می
ارائاۀ پاساِخ شافاهی  (1از:  مانند جلو/عقب یا چ /راست اشاره داشتند. اجراهای نادرست عبار  بودند

 هاای مکاانی و زماانی؛ جاای اشااره باه موقعیات اشاره به بدن خود به (0جای اجرای حرکت اشاری؛  به
هاا. هنگاام انجاام آزماون، بارای سانجش عملکارد  نبودن جهِت حرکاا  دساِت آزماودنی مشۀ  (3

صدم ثانیه محاسبه شاد. صور   زمان اجرای حرکا  اشاری به ها برحسب متغیر جنسیت، مد  آزمودنی
محاسابه  9ها، تحلیل آماری با اساتفاده از رویکارد فراوانای گیرِی داده بودِن مقیاِس اندازه4با توجه به اسمی

منظور مقایسۀ درصاد  همراِه درصد آنها ارائه شد. به شد؛ به این صور  که فراوانِی حرکاِ  اشاره به زمان به
 
1. M. Knauff  2. E. May   3. A. Poirier   
4. non-verbal  5.  nominal  6. frequency   
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 2دو-بساتۀ بیناا و نابیناا از نمودارهاای آمااری و آزماون خای شمهای بینا، چ حرکا  اشارِی صحیِن گروه
زماان اجارای حرکاا  اشااری از آزماون  باودِن ماد  استفاده شد. همچنین، برای بررسِی فارض نرماال

زماان اجارای ایان حرکاا  از آزماون  و برای بررسِی تاأثیِر جنسایت بار ماد  1اسمیرنوف-کلموگروف
 .انجام شد SPSS افزار محاسبا  با استفاده از نرم ۀکلیاستفاده شد.  5من ویتنی-یو 3ناپارامتری

 
 بحث و تحلیل   3
 آزمون عبارا  اشارِی مکانی خرده  3-1

هاای حرکاا   آزمون عبارا  اشارِی مکانی، آزمونی مقدماتی است که با هدِف سنجِش درِک جهت خرده
هاای مکاانی در ایان  ها که باه تماامِی جهات ها اجرا شده است. هریک از آزمودنی مکانی برای آزمودنی

کردند. باا  آزموِن عبارا  اشارِی زمانی را کسب می کردند، مجوز شرکت در خرده آزمون اشارۀ درست می
بستۀ بیناا و  ها در هر سه گروِه آزمودنِی کودکاِن بینا، چشم انجام این آزمون، مشۀ  شد که همۀ آزمودنی

های مکانی، درست اشاره کردند. بنابراین، با توجه باه اینکاه هار ساه  جهتدست به همۀ  طور یک نابینا به
آزماون عباارا  اشاارِی مکاانی نداشاتند، بارای انجاام  گروه آزماودنی هایچ اشاکالی در اجارای خارده

 آزمون عبارا  اشارِی زمانی مناسب تشۀی  داده شدند. خرده
 

 آزمون عبارا  اشاری زمانی خرده  3-2
 201هاا  آزمون عبارا  اشارِی زمانی مشۀ  شد که درمجموع، آزمودنی ها در خرده دهبا تحلیل کلِی دا

هاای اشاارِی  حرکت نادرست شامل اشاره به خاود و جهات 92حرکت درست و  919حرکت استعاری )
هاا  اند. در اداماه، تجزیاه و تحلیال عملکارد آزماودنی برای اشاره به مفهوم زمان اجرا کردهنامشۀ ( را 

 در سه زمان گذشته، حال و آینده ارائه خواهد شد. تفکیک به
 

 ها در اشاره به زمان گذشته عملکرد آزمودنی  3-2-1
بستۀ بینا و نابینا را بارای  های آزمودنِی کودِک بینا، چشم های اشارِی گروه ( تعداد و درصد جهت9جدول )

شده مربوط به جهت پشات سار  برده کار های اشارِی به دهد. بیشترین فراوانِی جهت زمان گذشته نشان می
بساتۀ بیناا و  های کاودک بیناا، چشام گروهی عملکرد آزمودنی در هر سه گروه آزمودنی است. مقایسۀ بین

طاور کلای، بیشاتر از دو گاروه کاودک بیناا و  دهد که، برخالف انتظار، کودکاان نابیناا، باه نابینا نشان می
 
1. Chi-square test   2. Kolmogrove -Smirnove Test  
3. nonparametric test  4. Mann-Whitney U Test  
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دو -اند. باا ایان هماه، نتاایج آزماوِن خای ر اشاره کردهبستۀ بینا برای زمان گذشته به جهت پشت س چشم
 (. = 29/5Chi-squareو  = 01/0pدار نیست ) ها معنی حاکی از آن است که اختالف میان آزمودنی

 
 های کودک بینا،  یآزمودنهای اشاری  تعداد و درصد جات .1جدول 

 بستۀ بینا و نابینا برای زمان گذشته چشم

 ها آزمودنی
زمااااان 

 گذشته
 جلو پشت سر پایین باال راست چپ فراوانی

هااای  جااات
اشااااااارِی 

 نادرست

 کودک بینا

 دیروز
 2 2 9 2 1 4 2 تعداد

 2 2 42 2 33/9 99/51 2 درصد

دو روز 
 پیش

 2 2 9 0 2 0 0 تعداد

 2 2 42 99/19 2 99/19 99/19 درصد

سااه روز 
 پیش

 2 1 9 2 3 1 1 تعداد

 2 33/9 42 2 04 33/9 33/9 درصد

کااااااااودک 
 بستۀ بینا چشم

 

 دیروز
 2 2 5 2 2 2 1 تعداد

 2 2 92 2 2 2 02 درصد
دو روز 

 پیش
 1 2 0 2 2 1 1 تعداد

 02 2 52 2 2 02 02 درصد
سااه روز 

 پیش
 2 2 3 2 2 1 1 تعداد

 2 2 92 2 2 02 02 درصد

 کودک نابینا
 

 دیروز
 2 2 1 2 2 1 0 تعداد

 2 2 94 2 2 33/9 99/19 درصد
دو روز 

 پیش
 2 2 9 2 2 1 3 تعداد

 2 2 99/99 2 2 33/9 04 درصد
سااه روز 

 پیش
 2 2 1 2 2 2 3 تعداد

 2 2 94 2 2 2 04 درصد

 
 ها در اشاره به زمان حال عملکرد آزمودنی  2-2- 3

بستۀ بینا و نابیناا بارای  های آزمودنِی کودِک بینا، چشم های اشارِی گروه (، تعداد و درصد جهت2در جدول )
شده برای زماان حاال، مرباوط  کاربرده های اشارِی به زمان حال نشان داده شده است. بیشترین فراوانِی جهت
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های نابینا برای اشاره به زمان حاال باه  بستۀ بیناست و آزمودنی به جهت پایین در دو گروه آزمودنی بینا و چشم
گروهِی عملکرد هر سه گاروه آزماودنی باا  کردند. مقایسۀ بین شاره میچهار جهت باال، پایین، جلو و راست ا

داری بیشاتر از کودکاان بیناا و  طور معنی بستۀ بینا به دهد که کودکاِن چشم دو نشان می-استفاده از آزموِن خی
،  ( = 91/29Chi-squareو   = 00/0pکنناد ) نابینا برای اشاره به زماان حاال باه جهاِت پاایین اشااره مای

داری به سه جهت بااال،  طور معنی درحالی که کودکان نابینا، برخالف دو گروه دیگر، عالوه بر جهت پایین به
 . ( = 22/29Chi-squareو   = 00/0pکردند ) جلو و راست اشاره می

 

 های کودک بینا،  یآزمودنهای اشاری  تعداد و درصد جات .2جدول 
 بستۀ بینا و نابینا برای زمان حال چشم

 ها  آزمودنی
زمااااان 

 حال
 جلو سر پشت پایین باال راست چپ فراوانی

هاااای  جاااات
 اشاری نادرست 

 کودک بینا
 امروز

 0 2 2 12 2 2 2 تعداد
 14 2 2 94 2 2 2 درصد

 االن
 0 1 1 9 2 2 1 تعداد

 0/19 1/1 1/1 4/45 2 2 1/1 درصد

کاااااااااودک 
 بستۀ بینا چشم

 امروز
 2 2 2 5 1 2 2 تعداد

 2 2 2 92 02 2 2 درصد

 االن
 2 2 2 4 2 2 2 تعداد

 2 2 2 122 2 2 2 درصد

 کودک نابینا
 امروز

 3 3 2 2 0 5 2 تعداد
 04 04 2 2 99/19 33/33 2 درصد

 االن
 0 3 2 5 0 1 2 تعداد

 99/19 04 2 33/33 99/19 33/9 2 درصد

 
 آیندهها در اشاره به زمان  عملکرد آزمودنی  3-2-3

بستۀ بینا و نابیناا بارای زماان آیناده در جادول  های آزمودنِی کودِک بینا، چشم های اشارِی گروه فراوانِی جهت
هاای اشااری بارای  بستۀ بینا، بیشترین فراوانِی جهات های بینا و چشم ( نشان داده شده است. در آزمودنی1)

بیشترین فراوانی برای اشاره به ایان زماان مرباوط باه های نابینا،  زمان آینده مربوط به جهت جلو و در آزمودنی
دو نشاان -هاا براسااِس آزماون خای گروهِی عملکرِد این آزمودنی دو جهت جلو و راست است. مقایسۀ بین
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کنناد  داری به جهت جلو اشاره مای طور معنی بستۀ بینا بیشتر از کودکان بینا و نابینا به دهد که کودکان چشم می
(02/ 0p =  41/7وChi-square  = )طاور  ، درحالی کاه گاروه کودکاان نابیناا عاالوه بار جهات جلاو باه

 دهند. نیز نشان می (= Chi-square 2 /25و   = 02/0p)داری زمان آینده را در جهت راست  معنی
 

 های کودک بینا،  یآزمودنهای اشارِی  تعداد و درصد جات .3جدول 
 بستۀ بینا و نابینا برای زمان آینده چشم

 جلو سر پشت  پایین باال راست چپ فراوانی زمان آینده ها آزمودنی
های  جات

اشاااااری 
 نادرست 

 کودک بینا
 فردا

 2 9 2 2 2 1 5 تعداد
 2 33/49 2 2 2 33/9 33/33 درصد

 فردا پس
 2 9 2 2 2 2 5 تعداد

 2 99/95 2 2 2 2 33/33 درصد

کاااااودک 
بساتۀ  چشم

 بینا

 فردا
 2 5 2 2 1 2 2 تعداد

 2 92 2 2 02 2 2 درصد

 فردا پس
 2 5 2 2 1 2 2 تعداد

 2 92 2 2 02 2 2 درصد

کاااااودک 
 نابینا

 فردا
 1 4 2 2 0 3 1 تعداد

 33/9 99/51 2 2 99/19 04 33/9 درصد

 فردا پس
 1 3 2 2 1 5 3 تعداد

 33/9 04 2 2 33/9 33/33 04 درصد

 
 ها در آزمون عبارا  اشاری تأثیر متغیر جنسیت بر عملکرد آزمودنی  3-3

 سانِی  میاانگین ترتیب باا به بینا بستۀ چشم کودک 2و  کودک نابینا 9 کودک بینا، 9 شامل پسر های آزمودنی
 بیناا بستۀ کودک چشم 1 و نابینا کودک 9 و بینا کودک 9 شامل نیز دختر های آزمودنی و سال 7 و 42/7 ،2
زماان اجارای حرکاا   میاانگین ماد  (9نماودار ) هساتند. سال 2 و 52/2 ،2 سنی میانگین ترتیب با به

هاای عباارا  اشاارِی  آزمون بستۀ بینا و نابینا را برحسب جنسیت در خرده کودکاِن بینا، چشم  اشارِی گروهِ 
اشااری  حرکاِ   ایزمان اجر شود، میانگین مد  طور که مشاهده می دهد. همان مکانی و زمانی نشان می

، 00/99ترتیاب  آزماون عباارا  اشاارِی مکاانی باه بستۀ بینا و نابینا به خارده در کودکان مؤنث بینا، چشم
دسات  باه 97/19و  11/27، 11/25ترتیاب  آزمون عبارا  اشارِی زمانی باه و در خرده 40/94و  97/90
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بستۀ بینا و نابیناا باه  مذکر بینا، چشمزمان اجرای حرکاِ  اشاری در کودکان  آمد. همچنین، میانگین مد 
آزماون عباارا  اشاارِی  و در خارده 97/97و  00/92، 40/2ترتیب  آزمون عبارا  اشارِی مکانی به خرده

هاای ماذکر و  گروهِی عملکرِد آزماودنی است. در مقایسۀ بین 11/47و  00/24، 11/99ترتیب  زمانی به
عبارا  اشاارِی   آزمون نی و زمانی مشۀ  شد که در خردههای عبارا  اشارِی مکا آزمون مؤنث در خرده

ترین عملکارد و  سریع 40/2زمان اجرای حرکا  اشاری  های مذکر بینا با میانگین مد  مکانی، آزمودنی
کندترین عملکارد را دارناد.  97/97زمان اجرای حرکاِ  اشاری  های مذکر نابینا با میانگین مد  آزمودنی

زمان اجارای  های مذکر بینا با میانگین مد  آزمون عبارا  اشارِی زمانی، آزمودنی ازسوی دیگر، در خرده
زمان اجارای حرکااِ   های مذکر نابینا با میانگین مد  بهترین عملکرد و آزمودنی 11/99حرکاِ  اشاری 

 ترین عملکرد را دارند. ضعیف 11/47اشاری 
 

 

 های آزمون های مذکر و مؤنث در خرده آزمودنیزمان اجرای حرکا  اشاری  نمودار میانگین مد 
 عبارا  اشاری مکانی و زمانی 

زمااِن اجارای  های مد  بودِن داده (، فرض نرمالK-S) اسمیرنوف-براساس آزمون کلموگروف
( و زماانی K-S=41/9و  p=02/0هاای عباارا  اشاارِی مکاانی ) آزماون حرکاِ  اشاری به خارده

(09/0=p  92/9و=K-S) رد می ( 0.04شود>pاز این .) هاای  ها ازطریاِ  آزماون رو، مقایسۀ گروه
-مان-بودِن گروه کودکاِن ماذکر و مؤناث از آزماون یاو گیرد. با توجه به مستقل ناپارامتری انجام می

هاای  داری میاان عملکارِد آزماودنی شود. براساس این آزمون، تفاو  معنای استفاده می (U)ویتنی 
( و زماانی U=40/904و  p=72/0هاای عباارا  اشاارِی مکاانی ) ونکودِک مذکر و مؤنث در آزم

(29/0=p  00/909و=U( وجود ندارد )0.04<pبه این دلیل، می .)  تاوان گفات کاه جنسایت بار
هاای عباارا  اشااری مکاانی و زماانی تاأثیر  آزمون ها در خرده سرعت کلی عملکرد همۀ آزمودنی

 داری نداشته است. معنی
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 گیری نتیجه  4
اصلی از انجام این پژوهش، بررسی و مقایسۀ نوع حرکاِ  اشااری در ساه گاروه کودکاان دوزباناۀ هدف 
های گذشته، حال و آینده بود. به ایان منظاور،  بستۀ بینا و نابینا برای اشاره به زمان فارسی بینا، چشم-کردی

آزماوِن مکاانی  از خارده آماده دسات های باه آزموِن عبارا  اشارِی مکانی و زمانی اجرا شد. داده دو خرده
درستی و بدون نق  حرکا  اشارِی مکانی را اجرا کردناد.  ها در هر سه گروه به نشان داد که همۀ آزمودنی

های بیناا  آزموِن زمانی مشۀ  شد که در اشاره به زمان گذشته، آزمودنی های خرده همچنین، مطاب  یافته
هاای بیناا بارای  کردناد. افازون بار ایان، آزماودنی یصور  مشابهی به جهت پشت سر اشاره م و نابینا به

های نابینا، الگوی جهتاِی مشاۀ   کردند، درحالی که آزمودنی بازنمایِی زمان حال به جهِت پایین اشاره 
کردند. نتیجۀ دیگار  می و غالبی را برای نمایِش مکانِی زمان حال نشان ندادند و از جها  مۀتلف استفاده 

کردناد،  های بینا کاه باا اشااره باه جهاِت جلاو زماان آیناده را بازنماایی مای ودنیآن بود که برخالف آزم
دادناد. عملکارِد متفااوِ   های نابینا، عاالوه بار جهات جلاو، جهات راسات را نیاز نشاان مای آزمودنی
دهنادۀ آن اسات کاه وضاعیت  های نابینا برای نمایش مفهوِم زمان درمقایسه با کودکاِن بینا نشاان آزمودنی

فاووا و  های آیسی تواند بر پردازِش استعارِی مفهوِم زمان تأثیر گذارد. این نتیجه همسو با پژوهش می بینایی
 زبان است. های کودک بلغاری ( روی آزمودنی2091و  2092راموس )-مارمولیوس

 فارسی برای بازنمایِی زماان در تحقیا -آمده از عملکرد بینایاِن دوزبانۀ کردی دست های به تحلیل داده
( بارای 0221حاضر نشان داد که الگوهای جهتاِی آناان متفااو  از الگوهاایی اسات کاه برودیتساکی )

انگلیسای ارائاه کارده اسات. در -هاای مانادارینی ی و دوزباناهنیرامانادی نیچهای  بینای زبان گویشوران
هاای  آزمودنیدست آمد که  پژوهش وی، در بررسی قیدهای مربوط به دو زمان گذشته و آینده این نتیجه به

صاور   باهعمدتًا زمان را انگلیسی که زبان دوم را دیرتر آموختند، -های ماندارینی زبان و دوزبانه ماندارین
قارار  نییدر پاا نادهیکه گذشاته در بااال و آی طور به نند،ک سازی می مفهوم ،نییاز باال به سمت پا ،یعمود

های گذشته و آینده در ذهان  ازنمایی مفهوِم زماندرحالی که الگوی جهتی که برودیتسکی برای ب .ردگی می
هاای بیناای  بینا ارائه کرده بود، مشابه با الگوی جهتِی ایان دو زماان در آزماودنی زبان گویشوران انگلیسی

 .( باودجلاو سامتدر  نادهیگذشته در سامت عقاب و آ)از عقب به جلو صور  افقی  پژوهش حاضر به
های گذشاته و آیناده باا نتاایج پاژوهش نصایب ضارابی و  نتایج پژوهش حاضر در بازنمایِی مفهوم زمان

( نیز تفاو  دارد. آنها به این نتیجه رسیدند که مفهوِم این دو زماان در ذهان گویشاوران 1313نژاد ) پهلوان
درحاالی کاه مطااب   چ  است، به راست و جلو به صور  افقی در چهار جهت عقب زباِن بینا به فارسی

صاور   فارسی بینا اگرچه به-های این پژوهش، مفهوم این دو زمان در ذهن گویشوران دوزبانۀ کردی یافته
شود. ازسوی دیگر، بازنماایی زماان حاال  افقی است، اما تنها در دو جهت پشت سر به جلو بازنمایی می

 صور  عمودی در جهت پایین بود. نژاد به در پژوهش حاضر مشابه با پژوهش نصیب ضرابی و پهلوان
های این پژوهش آن بود که اکثر خطاهای کودکان نابیناا در نماایش جهتاِی مفهاوِم  یکی دیگر از یافته
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طوری که برای نمایش آن، برخالف کودکان بینا، به  خطا( مربوط به زمان حال بود، به 10مورد از  1زمان )
های روجیارو و  ارجاع ناهرمحور داشتند. این نتیجه در پژوهش کردند و تمایل به استفاده از خود اشاره می

( نیز تأیید شده است. این محققان 0213و  0210راموس )-فووا و مارمولیوس ( و آیسی0221) همکاران
های ناهرمحور تمایل  دریافتند که کودکان نابینا، برخالف کودکان بینا، در برخی موارد به استفاده از ارجاع

هاا در اجارای  دیگِر این پژوهش آن بود که تأثیر متغیِر جنسیت بر سرعِت عملکرِد آزمودنی داشتند. هدف
های مذکر و مؤنث در سه گروه  های مربوط به آزمودنی حرکاِ  اشاری مورد ارزیابی قرار گیرد. مقایسۀ داده

نماایش مفهاوم زماان داری بار سارعت  بستۀ بینا و نابینا نشان داد که جنسیت تأثیر معنی کودک بینا، چشم
( روی 1319ها نداشته است. این نتیجه هماهنگ با نتیجۀ پاژوهش رئیسای و همکااران ) توسط آزمودنی

 دست نیاوردند. ای دال بر تأثیر جنسیت بر درک استعاری زمان به های بیناست که داده آزمودنی
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. ماارتین هساپلمث و همکااران های زبان )والاس( اطلس جاانی ساخت
کسفورد،   2صفحه.712 ،2225)ویراستاران(، دانشگاه آ

 شناسی همگانی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعا  فرهنگی( )دکترای زبان 1ایفا شفائی

  5/9/9500، تاریخ پذیرش: 3/4/9311 :نقد و بررسی تاریخ دریافت

 

شاناختی  رده-، اطلسی اسات زباانی شود یم دهینام والس اختصار به که، زبان های ساخت یجهان اطلس
 هساپلمث، نیماارت یهمکار با اطلس نیا .دهد یم نشان را زبان یساخت های ویژگی ِی جهان یپراکندگکه 

 یگاردآور 2005 تاا9111 یها لسا نیب 3پالنک سمک سسه  ؤم در یکامر برنارد و ، دیوید گیلریدرا متیو
کسفورد انتشارا  توسط 2004 ژوئیه  در  و شد  44تااکنون  .(221: 2001، هساپلمث) دیرس چاپ به آ

ی سااخت ِی ژگایو کیا یبررس به تنها( آنها از یگروه ای) هرکدام که اند شتهدا مشارکت آن یۀته در سندهینو
هاا و نیاز  شناختِی زباان های رده طور کلی، این اطلس حاوی اطالعا  سودمندی از ویژگی به اند. پرداخته

 هاست. الگوبندی جغرافیایی این ویژگی
 

 ساختاربندی
( 5هااا؛  ( زبااان1هااا؛  ( فصاال2هااا؛  هااا و ارزش ( ویژگاای9بۀااش اصاالی دارد کااه شااامِل  4والااس 

 
1. Haspelmath, M. & Dryer, M. & Gil, D. & Comrie, B. (eds.) (2005). The World Atlas of 

Language Structures (WALS). Oxford: Oxford University Press. ISBN: 0-19-925591-1 

2. ifashafaei@yahoo.com         3. Max Plank Institude for Evelutinary Antropology  
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شارح  کنایم و باه هاا را معرفای مای ها است. در ادامه، هریک از ایان بۀاش ( نقشه4منابع/نویسندگان و 
 مرتبط با آنها خواهیم پرداخت. ها و نقدهای محدودیت

 
 ها ویژگی  1

واا شناسی، صرف، مقولۀ اسام، نحاو گاروه  1در دوازده حوزۀ 2ویژگی 912در نسۀۀ برخط والس تعداد 
هاای  اسمی، مقولۀ فعل، ترتیب کلماا ، بنادهای سااده، بنادهای مرکاب، واژگاان، زباان اشااره، نظاام

یاا پاارامتر  5ها شاامل تعادادی ارزش است. ویژگی بررسی شده 3آواها نوشتاری و کاربردهای فرازبانِی ُنچ
هاای  ها و شاکل پارامتر برای هر ویژگی متغیر است. این پارامترها با رنگ 22تا  2هستند که تعداد آنها بین 

است اماا برخای  های جداگانه توصیف شده ها در فصل ویژگی 4اند. ها نشان داده شده گوناگون روی نقشه
 مل توصیف چند ویژگی هستند.ها شا از فصل

 
 ها معیار انتخاب ویژگی

هاایی باوده اسات کاه در  ها و پارامترهای زبانی در این اطلس با ویژگای اولویت اصلی در گزینش ویژگی
هاای اصالی  اند تا تمامی حیطه اند. ازسوی دیگر، ویراستاران کوشیده های دستور زبان توصیف شده کتاب

ها محدود به آنهایی است کاه  بان را پوشش دهند اما در عمل، انتۀاب ویژگیساختارِی ز های  و زیرحیطه
هاا توساط خاود نویساندگان انتۀااب  شوند. به این ترتیاب، بیشاتر ویژگای های دستور دیده می در کتاب

ها نیز میزان دسترسی شۀصی به مناابع ماورد نیااز  است و اولویت اصلی نویسنده در انتۀاب ویژگی شده
 بوده است.

هاایی را برگزینناد کاه تماام  اناد تاا ویژگای اعتقاد نگارنده، اگرچه نویسندگان و ویراستاران کوشایده به
هاای  هاای موجاود در کتااب های اصلِی دستور زبان را دربرگیرند اما انتۀاب را محدود باه ویژگای حوزه

ترهاای سااختارِی مهام در اند و به این ترتیب، براساس گفتۀ خود ویراستاران، بسایاری از پارام مرجع کرده
هاای دردساترس  هاا در کتااب این اطلس وجود ندارد و دلیل این فقدان تنها ایان اسات کاه ایان ویژگای

 اند. نویسنده تعریف نشده
توانناد بسایاری از  به این ترتیب، یکی از ایارادا  مهام ایان اطلاس آن اسات کاه خواننادگان نمای

بند. وجود چنین محدودیتی در بدو امر طبیعی بوده اسات اماا پارامترهای دستورِی مد نظرشان را در آن بیا

 
1. Feature 

 تواند حیطۀ مورد نظر خود را انتۀاب کند. قرار دارد و کاربر می Areaها این بۀش تحت عنوان  در صفحۀ ویژگی .0
3. Click   4. Value  

 ارزش بوده است. 1تا  2( بین 2005ها در والس ) تعداد ارزش .4



145 
   6911، بهار و تابستان 61/6شناسی،  زبان و زبان

 
 ...های زبان )والس اطلس جهانی ساخت

 

 

انتقاد اصلی نگارنده آن است که چرا با گذشت نزدیک به پانزده ساال از زماان انتشاار ایان اطلاس تغییار 
ای که نگارنده بین نساۀۀ چااپی والاس و نساۀۀ  شود. با مقایسه ها دیده نمی چشمگیری در تعداد ویژگی

های اصلی در طاول زماان تغییار محسوسای  شود که تعداد ویژگی ست مشاهده میبرخط آن انجام داده ا
اسات. قطعاًا در طاول زماان  هاا افازوده شاده نداشته و بیشتر در حوزۀ ترتیب کلماا  بار تعاداد ویژگای

هاای مهاِم دساتوری بیابناد اماا چناین  توانستند منابع بیشتری را برای بررسِی سایِر ویژگی نویسندگان می
 است. نشده

 
 ها ارزش  2

ها از یکادیگر متماایز  موجب آن زبان ها یا همان پارامترها همراه است که به ای از ارزش هر ویژگی با مجموعه
هاا ایان پارامترهاا باا  است. برروی نقشه ها داده شده شوند. در هر فصل توصیف دستورِی دقیقی از ارزش می

ها برای هار ویژگای  اند. تعداد ارزش متفاوتی نشان داده شدههای  های رنگی و در برخی از موارد با شکل نقطه
ارزش باوده زیارا  1تاا  2ارزش در نوسان است. در نسۀۀ چااپی ایان طیاف باین  22ارزش تا  2از حداقل 

تارین نقشاه از والاس اسات  ساده 2(9ارزش بر روی نقشه میسر نبوده است. نقشۀ شماره ) 1نشاندن بیش از 
هاای دنیاا  دهد. براساس این دو پارامتر، زباان ها نشان می مورد ویژگی مجهول در زبانکه فقط دو ارزش را در 

هایی که فاقد سااخت مجهاول هساتند.  هایی که ساخت مجهول دارند و زبان شوند: زبان به دو رده تقسیم می
مجهاول هاایی هساتند کاه سااخت  است و نقاط سفید زبان هر زبان با یک نقطه نشان داده شدهدر این نقشه 

 دهد که ساخت مجهول دارند.  هایی را نشان می ندارند اما نقاط سیاه زبان
 

 
 (1) ۀشمار  نقشه  

 
 در والس 107Aنقشۀ شمارۀ  .1
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نمایی کناد و نقااط زباانی را  ها را بزر  تواند نقشه در اطلس برخط و نیز نسۀۀ الکترونیکی، کاربر می
قااب کاوچکی بار هاا در  صور  مشۀ  و جدا از هم مشاهده کند. در صفحه اول هر فصال، ارزش به

کاه  2تار در جادول بزرگتاری صور  مفصل ها به شود. همچنین این ویژگی روی خود نقشه نشان داده می
ها با نقطاه یاا  است. هر ارزش در این قاب ها قرار داده شده شود، درون متن فصل جدول ویژگی نامیده می

هاایی کاه دارای  نهاا تعاداد زبااناست و نیز در ساتون مقابال آ سایر اشکال هندسِی رنگی نشان داده شده
زباان مفعاول  191دهاد کاه در   عنوان مثال، جدول زیر نشان می شود. به ارزش مورد نظر هستند دیده می

 غیرمستقیم وجود دارد.
هاای  هاای دومفعاولی باا ارزش هاست که درخصو  سااخت ای از جدول ارزش ( نمونه1جدول )

 شود. شده در والس دیده می برده نام
 

 
 1جدول 

 
گاذاری  ای است که هر زبان ارزشی دارد و هیچ زبانی نیسات کاه ارزش گونه ها به گذاری زبان ارزش

هاا  نیز در میان ارزش 3یا ناموجود 1هایی تحت عناوین کلی مانند ترکیبی نشده باشد. به این منظور، ارزش
قابلیت این را دارند که باه زیرپارامترهاای ها، پارامترهای دقیقی نیستند و هرکدام  شوند. این ارزش دیده می

 5دیگری تقسیم شوند.
 

 شود. ها دیده می تری راجع به ارزش متنی توضیحا  مفصل های درون در جدول .1
2. mixed   3. absent  

های  های والس، تعییِن تعداِد دقیِ  پارامترهای دستوری است. اگرچه تعداد پارامترهای دستوری برای ویژگی یکی از محدودیت .5
پایانی، ترتیب آزاد(،  آغازین، هسته ارزشی )هسته ساختی چندان زیاد نیست )مانند: دوارزشی )ترکیبی و غیرترکیبی(، سه

ای  گونه نما دربرابر صفرنما(، اما این امکان وجود دارد که یک ویژگی دستوری به نما، مضاعف نما، وابسته چهارارزشی )هسته
شود. بنابراین در  پارامتر نیز برای یک ویژگی دیده می 22توصیف شود که پارامترهای بیشتری داشته باشد، در نسۀه برخط تا 

یم که ارزش مواجه می« ترکیبی»، و «سایر»هایی تحت عناوین  ها با ارزش لیست ارزش های دقیقی نیستند و هرکدام قابلیت  شو
 های دیگری تقسیم شوند. این را دارند که به زیرارزش
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 ها فصل  3
( فصال اسات و هار 952)و در نساۀۀ چااپی  942در نسۀۀ برخط شامل  های زبان اطلس جهانی ساخت

توصایف هاا  در هرکدام از این فصال 2است. فصل توسط یک نویسنده )یا گروهی از نویسندگان( نوشته شده
همچنین نویسنده با تفسایر است.  آورده شدهها با ذکر مثال و ضرور  نظرِی آنها  ها و ارزش جامعی از ویژگی

 1ها توصیف کرده است. نقشه، پراکندگی جغرافیایی و بسامد وقوع ویژگی مورد نظر را در میان زبان
-1شاده )در بۀاش  برده اند و درمجموع، دوازده حوزۀ نام بندی شده صور  موضوعی گروه ها به فصل

هاایی  های اصلِی دستور زبان هستند که هریک به زیرحوزه گیرند. هشت حوزۀ نۀست حوزه ( را دربرمی1
تار و  ای دهند. چهار حوزۀ دیگر شامل مباحاث حاشایه اند و هستۀ اصلِی اطلس را تشکیل می تقسیم شده

 3تر هستند. لحاظ ماهیت متنوع به
 

 ها زبان  4

، ژن زباانی، 911-1حرفاِی والاس، کاد ایازو  به نام زبان، کد ساه ها شامل اطالعاتی مربوط بۀش زبان
روی نام هر زباان در ایان بۀاش،  خانوادۀ زبانی، نام کشور و طول و عرض جغرافیایِی آن است. با فشردن

شاده در آن زباان باا  ها و پارامترهای بررسی شود که در آن تمام ویژگی ای دیگر هدایت می کاربر به صفحه
های مربوط باه آن زباان کاه  شود. در جدولی نام اتنولوگِی زبان و همچنین سایر نام دیده می ذکر مرجِع آن

شاود، نیاز آورده  ( دیده می9115) 9و اشر 4( و موزلی9127) 5های زبانِی مشهور مانند رولن در کاتالو 
اجتمااعی ازجملاه تعاداد ساۀنگویان، صاور  رسامی و -شاناختی است. ساایر اطالعاا  زباان شده

های جغرافیایِی متفاوِ  یک زبان در والس وجود ندارد، زیرا چناین اطالعااتی  ررسمی زبان و نیز مکانغی
 (.210: 2001ها در دسترس است )هسپلمث،  برای درصد کمی از زبان

 
 های والس نمونه  4-1

کاه  شاوند، درحاالی ها فقط روی یک نقشه دیده مای زبان است که برخی از این زبان 2979والس شامل 
 

یسنده محول شده .1 نویسنده در تدوین  55تعداد  است. درمجموع، فقط در تعداد کمی از موارد بیش از یک فصل به یک نو
 اند. والس مشارکت داشته

ای وجود ندارد؛ اگرچه روش ارزیابی  در نسۀۀ برخط و برنامۀ الکترونیکی )لوح فشرده( امکان ارزیابی الگوهای منطقه .0
بۀش توزیع  ها، شناسی تطبیقی است. به همین دلیل، نویسندگان در فصل ای یک رویکرد در حال توسعه در ساحت زبان منطقه

 های شۀصی خودشان اختصا  داده اند. جغرافیایی را به ارزیابی
شود. هر فصل  در هر فصل عالوه بر متن اصلی، جدولی برای نظرا ، جدول منابع و یک لینِک هدایت به نقشه نیز دیده می .3

تواند دیدگاه خود را در مورد صحت  بر میشود. در جدوِل نظرا ، کار یک نقشه دارد اما در مواردی بیش از یک نقشه نیز دیده می
 و سقم نتایج بیان و دیدگاه دیگران را نیز مشاهده کند.

4. M. Ruhlen  5. C. Moseley  6. R. E. Asher   



148 
  6911، بهار و تابستان 61/6شناسی،  زبان و زبان

 
...های زبان )والس اطلس جهانی ساخت  

 

 

باوده  عهاده نویساندگان هاا باه شوند. انتۀاب زباان ها تکرار می برخی دیگر مانند انگلیسی، در اکثر نقشه
شاود، توساط ویراساتاران باه  در والاس نامیاده مای 2زبانی 900زبان که نمونۀ  900است اما فهرستی از 

ای  شاده ای شاناختهها های خود بگنجانند )این فهرسات شاامل زباان نویسندگان معرفی شده تا در نقشه
زباان دیگار نیاز باه  900های دستور زبان دارند(. عالوه بر آین فهرست، فهرساتی شاامل  است که کتاب

هاای  ها اضافه کنند. این فهرسات شاامل زباان نویسندگان پیشنهاد شده تا درصور  تمایل آنها را به نقشه
اسات.  تناوع ژنتیکای تادوین شاده شادِن  جهت لحااظ های زبانی گوناگون است که به بیشتری از خانواده

 3گویند )والس برخط(. می 1زبانی 200درمجموع، به این دو فهرست، نمونۀ 
ای و ژنتیکای گونااگون باشاند و  ها ازنظر منطقاه های زبانی آن بوده که زبان اصلی در تهیۀ نمونه معیار

هاا  شناسِی زبان شتر مطالعا  ردهدست دهند. در بی های جهان را به ای متعادل و همگن از انواع زبان نمونه
انااد و ایاان مساائله در مااواردی منجاار بااه  هااای هناادواروپایی یااا اروآساایایی انتۀاااب شااده از خااانواده

عناوان مثاال، در قاارۀ  اسات. باه های زبانی شاده ها و ویژگی های نادرست در مورد همبستگی گیری نتیجه
هاای جهاان را درباردارد، الگاویی مشااهده  زبانرغِم وسعت جغرافیایی فقط بیست درصد  اوراسیا که به

هاایی کاه مفعاول پایش از فعال قارار  شود که در هیچ کجای دیگِر جهان نیست. در این قاره در زباان می
اشاتباه آن را  شناساان باه براساس چنین الگویی، زبان 5، صفا  نیز پیش از اسم قرار دارند.(OV)گیرد  می

دهد که در خاارا  تر نشان می دانستند. اما مطالعا  گسترده می OV های های طبیعی زبان یکی از ویژگی
صافت اغلاب پاس از اسام قارار دارد.  OVهاای  گونۀ دیگری اسات و در زباان از قارۀ اورآسیا شرایط به

اند تاا تناوع  های زبانی کوشیده ای، ویراستاران در تهیۀ نمونه منظور جلوگیری از بروز چنین نتایج شتابزده به
 ها را به حداکثر ممکن برسانند )همان(. ایی و خانوادگی در انتۀاب زبانجغرافی
شامار  یکی از اصاول اولیاه آن باه اعتقاد نگارنده، این معیار در تهیۀ اطلسی که مقیاسی جهانی دارد به

طور که از مطلب فوق پیداست، ویراستاران به این اصل مهم توجه داشته اناد اماا ازساوی  رود و همان می
اسات کاه اصال فاوق را  های والس از سوی ویراستاران مطرح شاده مالحظاتی نیز در انتۀاب زبان دیگر

هاای  ای جامع و همگان از زباان های والس نمونه است که درحقیقت زبان دار کرده و موجب شده خدشه
فرضایا   گیارِی  درستی نشان ندهند. این نقصان به شکل های زبانی را به جهان نباشند و پراکندگِی ویژگی
 شود. های زبانی منجر می ها و همبستگی و نتایج نادرستی در مورد ویژگی

ها است و این همان محادودیتی  تریِن این موارد دسترسی و موجودبودِن منابِع دستوری برای زبان مهم
هاای مرجاع دساتور زباان  کناد کاه در کتااب هایی محدود می ها را نیز به ویژگی است که انتۀاب ویژگی

 
1. 100-language sample   2. 200-language sample 
 

 است. زبانی آورده شده 200زبانی و  900ها در نمونۀ  در نسۀۀ برخط، لینکی برای دستیابی به لیست زبان .3
 در والس مراجعه شود. 97Aبرای مشاهدۀ این الگو به نقشۀ . 5
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هاا از میاان  هاا ماورد نقاد و بررسای قارار گرفات. در انتۀااب زباان اند و در بۀش ویژگی توصیف شده
هاای دساتور زباان  اسات کاه در کتااب های زبانِی مشابه نیز در بیشتر موارد زبانی انتۀااب شاده خانواده

ان، بسایاری از اند و نویسنده به آن منابع دسترسی داشته است. اما طب  گفتۀ خاود ویراساتار توصیف شده
دست دهند، تنها باه ایان دلیال  ها به تری از پراکندگی ویژگی توانستند تصویر جامع رغِم اینکه می ها به زبان

 2اند. ها دسترسی نداشتند، انتۀاب نشده که نویسندگان به منابع دستورِی کافی برای آن زبان
تنهاا  دهدکه ایان محادودیت ناه  نشان میبررسی که نگارنده در پایگاه دادگان والس انجام داده است، 

تر نیز تنهاا باه ایان دلیال  اهمیت های کم است، بلکه زبان های مهم شده شدِن برخی از زبان موجب حذف
اناد. فهرسات زیار  هاا نشاان داده شاده که در منابع مورد استفادۀ نویسندگان وجود داشته است، در نقشه

اند: عربی، ارمنی، آذربایجانی، آذری، بلاوچی،  ر والس نمایه شدهدهد که د  هایی را در ایران نشان می زبان
دوماری، گیلکی، کباتئی، خلجی، کلوری، کردی مرکزی، لری، مندائی، مازندرانی، آرامی نو )آذربایجاان 

 ایران(، فارسی، ترکی، تالشی )جنوب(، تاتی )جنوبی( و وفسی.
بان خلجی است که تباری ترکی دارد و بیشاتر در ها ز شود، یکی از این زبان گونه که مالحظه می همان

شاود و تقریباًا زباانی در حاال  هایی از شمال استان فارس بدان تکلام مای استان مرکزی و قم و نیز بۀش
هاا بررسای کارده  از والس که ویژگی جنسایت را در زباان 32(در فصل 0213) 1انقراض است. کوربت

عنوان زبانی فاقد جنسیت در ایران بر روی نقشه نشاان داده  به جز زبان فارسی، زبان خلجی را نیز است، به
هاای زباان  های ایرانی ازجمله گونه ها و زبان است و این در حالی است که جنسیت در بسیاری از گویش

هاا و  شود اما این زباان تاتی، کردی )مرکزی و شمالی(، زازاکی، گورانی، سمنانی، پشتو و غیره نیز دیده می
ویژگی دیگر نیز در این زباان در والاس  39جز ویژگی جنسیت،  اند. به ر نقشۀ کوربت نمایه نشدهها د گونه

 است. بررسی شده
یاابیم کاه تماامی نویساندگانی کاه زباان خلجای را در  با بررسی بیشتر در پایگاه دادگان والس درمی

اعتقااد نگارناده، تنهاا  اناد. باه ردهعنوان منبع استفاده ک به 3(1199اند، از دورفر ) های خود نشان داده نقشه
شود، دسترسای نویساندگان باه  ها نشان داده می دلیلی که یک زبان در حال انقراض در ایران برروی نقشه

 منبعی بوده که در آن توصیفاتی دستوری در مورد این زبان وجود دارد.
موثا  دیگاری بارای  ها از مناابع پرسش نگارنده آن است که چرا کوربت در بررسی جنسیت در زبان

( یکای از 1191عناوان مثاال، یارشااطر ) های ایرانی استفاده نکرده است؟ باه دادن جنسیت در زبان نشان
های مۀتلِف زباان تااتی جنسایت وجاود  دهد در گونه  انگلیسی و موث  است که نشان می منابع دستورِی 

 
هایی بودند که هیچ  ها گنجانده شده بودند، ازجمله زبان هایی که در نمونه ( برخی از زبان9111در ابتدای پروژۀ والس ) .1

 های نویسندگان بوده است. متۀص  زبان پاسۀگوی پرسش توصیف دستوری برایشان وجود نداشت اما یک

2. G. Corbett   3. G. Doerfer  
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ض، مانند خلجی، زباان تااتی کاه زباانی جای یک زبان فاقد جنسیت و در حال انقرا دارد و بهتر بود که به
دلیال  ها باه زعم نگارنده در بسیاری از موارد زبان رایج و دارای جنسیت است روی نقشه نشان داده شود. به

شادِن برخای از  اند و تنها دلیل کناار گذاشاته آشنانبودن نویسنده با منابع دستوری در والس گنجانده نشده
 وده است، بلکه آشنانبودن منابع برای نویسندگان نیز بوده است.ها فقدان منابع دستوری نب زبان

 
 زبان در برابر گویش  4-2

هاای والاس در تحقیقاا  خاود  شناسی کاه بۀواهاد از داده های نگارنده و شاید هر زبان یکی از پرسش
شاامل اناد یاا اینکاه ایان اطلاس  هاا نمایاه شاده استفاده کند، آن است که آیا در این اطلاس فقاط زباان

هاا  هاا از زباان شود؟ آیا ویراستاران و نویساندگان در جهات افتاراق گاویش های یک زبان نیز می گویش
فهرساِت  اند؟ در پاسخ به این پرسش باید بگوییم که اهتمام ویراساتاران بار آن باوده اسات تاا در کوشیده

جاز  ن اطلاس وجاود دارد کاه باهای دیگر از آن زبان نباشد. اما مواردی در ای زبانِی والس هیچ زبانی گونه
های یک زباان  اند و برخی از نویسندگان درصورتی که گویش های یک زبان نیز نمایه شده ها، گویش زبان

اناد. ویراساتاران  هاای خاود نشاان داده اند، آنها را نیز در نقشاه ازنظر پارامترهای مورد بررسی تمایز داشته
یناه دسات نویساندگان بااز باوده اسات و آنهاا تغییاری در کنند کاه در ایان زم صراحت بیان می والس به

 اند. های نویسندگان ازنظر تمایز گویش از زبان نداده نقشه
ای افراطای  گوناه که در آن نویسانده باه (45Aای از زبان آلمانی است )نقشۀ  یکی از این موارد نقشه

هاا ازنظار  ذکر شاد، تفااو  گاویشطور که  همانهای آلمانی را نشان داده است و دلیِل آن،  انواع گویش
های دیگر بدون آنکه گونۀ خاصی از این زباان  این در حالی است که نقشهپارامتر مورد بررسی بوده است. 

دهناد. شارایط مشاابهی در ماورد زباان ایرلنادی دیاده  را مشۀ  کرده باشند، فقط آلمانی را نشان مای
اند. اما یکای  ای خا  ارائه کرده کردِن گونه ون مشۀ های این زبان را بد شود. بیشتر نویسندگان داده می

هاا از  را ارائه کرده است زیارا ایان گوناه 1و دیگری گویش مانستر 2های گویش دونگال از نویسندگان داده
 جهاتی با یکدیگر متفاو  هستند )والس برخط(.

صاد دارد پراکنادگِی کناد زیارا در اطلسای کاه ق نگارنده دیدگاه نویسندگان فوق را مثبت ارزیابی مای
های زبانی وجود تمایز سااختاری  دادن گونه های ساختِی زبان را نشان بدهد، معیار اصلی در نشان ویژگی

ها ازنظر پارامترهاای ماورد بررسای اسات، زیارا تنهاا در چناین شارایطی اسات کاه پراکنادگی  بین گونه
گونۀ مورد نظر زبان است یا گاویش؟ های ساختی نشان داده خواهد شد. حال چه اهمیتی دارد که  ویژگی

هاای ایرانای را نشاان بدهاد.  محققی را درنظر بگیرید که قصد دارد پراکندگِی ویژگای جنسایت در زباان
هاای زباان تااتی از ایان نظار باا یکادیگر متفااو  هساتند )یارشااطر،  دهند که گونه تحقیقا  نشان می

 
1. Donegal Irish   2. Munster Irish  
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هاای شاالی، طاارم، شااهرودی(،  هساتند )گوناههای تاتی فاقاد نظاام جنسایتی  (. برخی از گونه1191
شاکل باارز دیاده  های جنوبی( این ویژگی به های دیگر )گونۀ خلۀالی و بیشتر تاتی درصورتی که در گونه

هایی از زبان تاتی هستند باید نادیده گرفته شود؟ در ایان  ها تنها به این دلیل که گویش شود. آیا این گونه می
 ویژگی نشان داده شود؟ صور  چگونه پراکندگی این

اند، نکتۀ مهمی است اما توجاه باه  ها در تهیۀ اطلس توجه داشته اینکه ویراستاران به تنوع ژنتیکی زبان
هاا نیسات و بسایار  معنای تشابه ساختاری باین زباان این نکته نیز الزم است که قرابت خانوادگی لزوما به

های ساختی بسایار باا یکادیگر  ا یکدیگر دارند ویژگیهایی که قرابت بیشتری ب است که زبان مشاهده شده
های زبانی بایاد اولویات  اعتقاد نگارنده، ویراستاران و نویسندگان والس در انتۀاب گونه متفاو  است. به

تار در ایان  تار و جاامع های ساختی زباان را هرچاه دقیا  هایی بدهند که تنوع ویژگی ها/گویش را به زبان
لحاظ ژنتیکی مشابه در یاک خاانوادۀ زباانی قارار داشاته  ها به حال چه این زبانتصویر بکشند،  اطلس به

 های یک زبان باشند. باشند یا حتی گویش
 

 ها گردآوری داده  5
هاای مرجاع در حاوزۀ دساتور زباان، فرهناگ لغات،  های زبانی از کتاب نویسندگان برای گردآوری داده

اناد.  نحاو، آواشناسای و صارف اساتفاده کارده هاای هاای دکتاری در حاوزه مقاال  تۀصصی و رسااله
هاای زباانی  در ماوارد محادودی، گاردآوری داده 2است. منبع مکتوب استفاده شده 7171درمجموع، از 

هاای انگلیسای، اساپانیایی و  براساس شم زبانِی نویسنده بوده است که این مورد بیشتر درخصو  زباان
 1شود. روسی مشاهده می

هاای گویشای کاه عمادتًا  رغِم روش معمول در تهیۀ اطلاس ر تهیۀ والس بهطور که پیداست، د همان
است. ویراساتاران  ای استفاده شده نامه است، از روش کتابۀانه مبتنی بر تحقیقا  میدانی و پرکردن پرسش
ای در مقیاس جهانی انجاام تحقیا  میادانی  اند زیرا برای نقشه علت آن را بیشتر از جنبۀ مادی عنوان کرده

 بر بوده است )والس برخط(. یار هزینهبس
هاا انساجام وجاود  شود، آن است که بین برخی از فصل یکی از ایراداتی که در این حوزه مشاهده می

هاای دساتورِی  هاا و ارزش ای که هریک از نویسندگان براساس معیارهای متفااوتی ویژگای گونه ندارد، به
هاای اسامی  فصل از والاس باه بررسای حالات در گاروه عنوان مثال، سه اند. به مشابهی را توصیف کرده

 
شناختی )نام نویسنده اثر، نام اثر، سال انتشاار  های مورد استفادۀ نویسندگان و اطالعا  کتاب در بۀش منابع، نام منبع و فصل .1

 است. مقاله، کنفرانس و غیره(( آنها آورده شده اثر و نوع اثر )کتاب،
شناسای زباان خاارا  ( و نیز منابعی که نویساندگان آنهاا از حاوزه مطالعاا  رده9170نویسندگان ازمنابع قدیمی )اوایل دهۀ  .0

 اند. اند، استفاده نکرده شده
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 ،1و نیکاولز 2آمیۀتگاِی ونادهای تصاریفی )بیکال)اسات  پردازد که توسط سه نویسنده تدوین شاده می
، 4گازنیهاا )ا (، تعداد حالت در زباان0213، 5و براون 3(، آمیۀتگی یا تلفی  نشانۀ حالت )بارمن0213
هاایی را فاقاد  ای زباان شاودکه نویسانده ها مشااهده مای نقشه ها و بررسی ((. با مطالعۀ این فصل0213

 داند. ها را دارای ویژگی حالت می ویژگی حالت معرفی کرده است اما نویسندۀ دیگر همان زبان
هایی آن است که نویسندگان از مناابع گونااگونی بارای توصایف و بررسای  دلیل اصلی چنین تفاو 

منابع ویژگی مورد نظر تعاریف متفاوتی دارد. این امکان نیاز وجاود دارد اند و در آن  ها استفاده کرده ویژگی
عالوه بر ایان، از دیاد  9از مفاهیم موجود در منابع دستوری داشته باشند. که نویسندگان برداشت اشتباهی

های مۀتلف نوعی حشو در روند بررسِی پارامترهای دساتوری  نگارنده بررسی مکرر یک پارامتر در فصل
سااختِن  گونه تعااملی در همگان دهندۀ آن است که میان نویسندگان والس هیچ شود و نشان میمحسوب 

هاا،  عناوان مثاال، پاارامتر وجاود یاا نباود حالات در زباان های مورد بررسی برقرار نبوده است. به ویژگی
شاه است و درنتیجه، والاس شاامل چنادین نق پارامتری بوده است که توسط چندین نویسنده بررسی شده

ای دیگار در بررسای  اند. نمونه های فاقد حالت متمایز شده های دارای حالت از زبان است که در آنها زبان
شود. درخصاو  ایان ویژگای نیاز در چنادین  ها مشاهده می پارامتر وجود یا نبود حروف اضافه در زبان

 اند. های فاقد حروف اضافه متمایز شده های دارای حروف اضافه از زبان نقشه زبان
هاای نظاری و حشاوها دو راهکاار وجاود داشاته  از دید نگارنده، برای پرهیز از بروز این ناهماهنگی

است. نۀست آنکه فهرستی از منابع موث  از ابتدا تدوین بشود تا نویسندگان در توصیف مباحاث نظارِی 
های سااختی میاان  ویژگی بایست در بررسِی  مشابه از منابع مشترکی استفاده کنند. دوم آنکه ویراستاران می

ای که هریک از آنها از مباحثی که توساط نویساندگان در دسات  گونه کردند به نویسندگان تعامل ایجاد می
ساختِن پارامترهای دساتوری مشاارکت  بررسی قرار دارد آگاه باشند و درصور  لزوم با یکدیگر در همگن

 1کنند.
 

 ها نقشه  6
نقشه در نسۀۀ برخط و  نقشاه در نساۀه چااپی اسات کاه  990شامل های زبانی  اطلس جهانِی ساخت

زباان نشاان  200هاا بایش از  دهند. در بیشتر نقشه های ساختِی زبان را نشان می توزیع جغرافیایِی ویژگی

 
1. B. Bickel  2. J. Nichols  3. M. Baerman   
4. D. Brown  5. O. Iggesen  

 شوند. است. چنین خطاهایی ازطری  فرم تماس یا لینک نظردهی به ویراستاران گزارش می مواردی از اشتباه در کدگذاری نیز دیده شده. 9
هاای تاألیفِی نویسانده، و آدرس  ای تحات عناوان نویساندگان، ناام نویسانده، فصال در نسۀۀ برخط والس در بۀش جداگانه .9

 اند. نویسنده مشارکت داشته 55است. درمجموع،  دهصفحل خانگی نویسندگان آورده ش
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های دنیاا، در اطلاس نشاان داده  زبان یعنی کمی کمتر از نصف زبان 2979درمجموع،  2است. داده شده
 شوند )والس برخط(. های والس نامیده می اند. اینها زبان شده

ای  ها الگوهای منطقاه دادن الگوهای جغرافیایی متفاو  هستند. در برخی از نقشه ها ازنظر نشان نقشه
توان توزیع بارزی از دو الگوی ترتیاب  ( می83Aعنوان مثال، در نقشل ) شود. به کاماًل مشۀصی دیده می

)فعال پایش از  VOهاا  های اورآسیایی یافت. در اروپاا بیشاتر زباان کلماِ  فاعل و مفعول در میان زبان
هساتند  OVهاا  که در شرق که شامل منطقۀ وسیعی از قارۀ آسیا است، اکثر زبان مفعول( هستند، درحالی

 VO)مفعول پیش از فعل( و در آسیای جنوب شرقی تا اقیاانوس آرام در منطقاۀ وسایعی مجاددًا الگاوی 
ها میسر نیسات )والاس  سادگی از تمامی نقشه استۀراا چنین الگوهای دقیقی بهالگوی غالب است. اما 

 برخط(.
 

 سازی امکانا  جستجو و شخصی  7
دادن  هاای جساتجو و نشاان نسۀۀ برخط والس و لوح فشردۀ آن شامل امکانا  مشاابهی درزمیناۀ شایوه

های مۀتلاف، جساتجوی خودکاار،  صور  ها به ها هستند. این اطلس به کاربران امکان نمایش داده داده
شارح  دهد که در اداماه باه  ها در جستجوی خودکار را می کردن ویژگی ها و ترکیب انتقال اطالعا  و نقشه

( انادازه، شاکل و 9سازی کنند:  ها را شۀصی های مۀتلفی نقشه شیوه توانند به پردازیم. کاربران می آنها می
ای محدود کرد کاه فقاط ناام  گونه توان به ها را می ( نقشه2است؛ ها قابل تغییر  رنگ نقاط زبانی روی نقشه

هاا قابال  ( نقشه5شدن هستند؛ ها قابل حذف ( مرز کشورها و رودخانه1شهرها و کشورها را نشان بدهند؛ 
( کااربران 4دهاد( هساتند؛ هایی که سطوح مرتفع زا نیز نشان می های توپوگرافی )نقشه جایگزینی با نقشه

ها از هم فاصاله  نمایی کنند، به این ترتیب نقطه احی پرتراکم که تعداد زیادی نقطه دارد را بزر توانند نو می
شادن هساتند و  هاا قابال انتقاال و چااپ ( نقشاه9شوند؛ صور  مجزا دیده می گیرند و نقاط زبانی به می
( باا حرکات 7ه کرد وهای مۀتلفی را بنا به انتۀاب کاربر برای استفادۀ درزمانِی دیگر ذخیر توان بۀش می

ای با اطالعا  بیشتر درخصو  آن زبان مانناد  ها نام کامل زبان و با فشردن آنها پنجره موس برروی نقطه
 شود. نام ارزش و نام منبع نشان داده می

( چنانچه در شرایط خاصی ارزشی چنادان 1سازی کرد:  توان شۀصی ها را نیز به دو طری  می ویژگی
هاا کاه  عنوان مثال، پنج ارزش درخصو  فهرست واکه توان آن را حذف کرد. به میاهمیت نداشته باشد، 

شامل )کوچک، نسبتًا کوچک، متوسط، نسبتًا بزر  و بازر ( قابال تقلیال باه ساه ارزش )زیار متوساط، 

 
 ها را دربردارد اما دو نقشۀ مرتبط با دهد، بیشترین تعداد زبان ها نشان می که ترتیب مفعول و فعل را در زبان 83Aنقشۀ  .1

 مطالعا  دهند که دلیل آن نوبودِن  ها را نشان می ( تعداد بسیار کمتری از زبان139A,140Aهای  زبان اشاره )نقشه
 دستوری زبان اشاره ازمنظر تطبیقی است.-ساختاری
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توان با یکادیگر ادغاام و باه یاک ارزش  ( درمقابل، چندین ارزش را می0متوسط و باالی متوسط( است؛ 
 تبدیل کرد.

های زباانی و ناام کشاورها را جداگاناه جساتجو  ها، نام خانواده ها، ژن زبان توانند نام زبان کاربران می
( حارف اول آنهاا 1هایی نمایش داده شوند کاه:  عنوان مثال، این امکان وجود دارد که فقط نام زبان کنند. به

باانی خاا  هساتند نماایش داده هایی که متعل  باه یاک خاانوادۀ ز ( تمام زبان0شود؛  شروع می /x/با 
هاایی  ( تمام زبان5شوند نمایش داده شوند و  هایی که در کشوری خا  صحبت می ( تمام زبان3شوند؛ 

 2اند، نمایش داده شوند. ای خا  توصیف شده که توسط نویسنده
و نیاز ناام شده در آن زباان  ها و پارامترهای بررسی نام یک زبان به فهرستی از ویژگی فشردن کاربران با

ناام  عنوان مثال، با فشردن کنند. به شود دسترسی پیدا می کشور یا کشورهایی که در آنها بدان زبان تکلم می
شاود و درمجماوع،  شودکه این زبان در دو کشور ایران و عراق تکلام مای زبان کردِی مرکزی مشۀ  می

هاای کمیااب، سااختار  همۀاوانای،  های واا شناسی )فهرست همۀاوانی و واکاه ویژگی در حیطه 92
هجایی، نواخت و غیره( صرف )پیشوندسازی و پسوندسازی(، مقوال  اسمی )حاروف معرفاه و نکاره، 

نماود(، ترتیاب کلماا  و -جنسیت، حالت و غیره(، مقوال  فعلی )وجه امری، جایگاه ونادهای زماان
اسات. فهرساتی از مناابع  ی شدهبندهای ساده )ساختار مجهول، تکواژهای نفی و غیره( در این زبان بررس

است. در صفحۀ ماذکور، عاالوه بار اطالعاا   ها نیز آورده شده مورد استفاده در بررسی هریک از ویژگی
های زباانی نیاز  های دیگِر زبان در سایر کاتالو  ای از مکان جغرافیایی زبان، نام اتنولوگی و نام فوق، نقشه

 شود. دیده می
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