اطلس جاانی ساختهای زبان (والاس) .ماارتین هساپلمث و همکااران
2
(ویراستاران) ،دانشگاه آ کسفورد712 ،2225 ،صفحه.
ایفا شفائی( 1دکترای زبانشناسی همگانی .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعا فرهنگی)
تاریخ دریافت نقد و بررسی ،9311/4/3 :تاریخ پذیرش9500/9/5 :

اطلس جهانی ساختهای زبان ،که بهاختصار والس نامیده میشود ،اطلسی اسات زباانی -ردهشاناختی
که پراکندگی جهان ِی ویژگیهای ساختی زبان را نشان میدهد .این اطلس با همکاری ماارتین هساپلمث،
متیو درایر ،دیوید گیل و برنارد کامری در مؤسسه مکس پالنک 3بین سالهای 9111تاا  2005گاردآوری

شد و در ژوئیه  2004توسط انتشارا آکسفورد بهچاپ رسید (هساپلمث .)221 :2001 ،تااکنون 44
نو یسنده در تهیۀ آن مشارکت داشتهاند که هرکدام (یا گروهی از آنها) تنها به بررسی یاک و یژگا ِی سااختی

شناختی زباانهاا و نیاز
پرداختهاند .بهطور کلی ،این اطلس حاوی اطالعا سودمندی از ویژگیهای رده
ِ
الگوبندی جغرافیایی این ویژگیهاست.

ساختاربندی
والااس  4بۀااش اصاالی دارد کااه شااامل  )9ویژگاایهااا و ارزشهااا؛  )2فصاالهااا؛  )1زبااانهااا؛ )5
ِ
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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منابع/نویسندگان و  )4نقشهها است .در ادامه ،هریک از ایان بۀاشهاا را معرفای مایکنایم و باهشارح
محدودیتها و نقدهای مرتبط با آنها خواهیم پرداخت.

 1ویژگیها

2

1

در نسۀۀ برخط والس تعداد  912ویژگی در دوازده حوزۀ واا شناسی ،صرف ،مقولۀ اسام ،نحاو گاروه
اسمی ،مقولۀ فعل ،ترتیب کلماا  ،بنادهای سااده ،بنادهای مرکاب ،واژگاان ،زباان اشااره ،نظاامهاای
ُ
ازبانی نچآواها 3بررسی شدهاست .ویژگیها شاامل تعادادی ارزش 5یاا پاارامتر
نوشتاری و کاربردهای فر ِ
هستند که تعداد آنها بین  2تا  22پارامتر برای هر ویژگی متغیر است .این پارامترها با رنگها و شاکلهاای
گوناگون روی نقشهها نشان داده شدهاند 4.ویژگیها در فصلهای جداگانه توصیف شدهاست اماا برخای
از فصلها شامل توصیف چند ویژگی هستند.

معیار انتخاب ویژگیها

اولویت اصلی در گزینش ویژگیها و پارامترهای زبانی در این اطلس با ویژگایهاایی باوده اسات کاه در
کتابهای دستور زبان توصیف شدهاند .ازسوی دیگر ،ویراستاران کوشیدهاند تا تمامی حیطههاای اصالی
ساختاری زبان را پوشش دهند اما در عمل ،انتۀاب ویژگیها محدود به آنهایی است کاه
و زیرحیطههای
ِ
در کتابهای دستور دیده میشوند .به این ترتیاب ،بیشاتر ویژگایهاا توساط خاود نویساندگان انتۀااب
شدهاست و اولویت اصلی نویسنده در انتۀاب ویژگیها نیز میزان دسترسی شۀصی به مناابع ماورد نیااز
بوده است.
بهاعتقاد نگارنده ،اگرچه نویسندگان و ویراستاران کوشایدهاناد تاا ویژگایهاایی را برگزینناد کاه تماام
اصلی دستور زبان را دربرگیرند اما انتۀاب را محدود باه ویژگایهاای موجاود در کتاابهاای
حوزههای ِ
سااختاری مهام در
مرجع کردهاند و به این ترتیب ،براساس گفتۀ خود ویراستاران ،بسایاری از پارامترهاای
ِ
این اطلس وجود ندارد و دلیل این فقدان تنها ایان اسات کاه ایان ویژگایهاا در کتاابهاای دردساترس
نویسنده تعریف نشدهاند.
به این ترتیب ،یکی از ایارادا مهام ایان اطلاس آن اسات کاه خواننادگان نمایتوانناد بسایاری از
دستوری مد نظرشان را در آن بیابند .وجود چنین محدودیتی در بدو امر طبیعی بوده اسات اماا
پارامترهای
ِ
1. Feature

 .0در صفحۀ ویژگیها این بۀش تحت عنوان  Areaقرار دارد و کاربر میتواند حیطۀ مورد نظر خود را انتۀاب کند.
4. Value

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

3. Click
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انتقاد اصلی نگارنده آن است که چرا با گذشت نزدیک به پانزده ساال از زماان انتشاار ایان اطلاس تغییار
چشمگیری در تعداد ویژگیها دیده نمیشود .با مقایسهای که نگارنده بین نساۀۀ چااپی والاس و نساۀۀ
برخط آن انجام داده است مشاهده میشود که تعداد ویژگیهای اصلی در طاول زماان تغییار محسوسای
ً
نداشته و بیشتر در حوزۀ ترتیب کلماا بار تعاداد ویژگایهاا افازوده شادهاسات .قطعاا در طاول زماان
مهام دساتوری بیابناد اماا چناین
نویسندگان میتوانستند منابع بیشتری را برای
سایر ویژگیهاای ِ
ِ
بررسی ِ
نشدهاست.

 2ارزشها

هر ویژگی با مجموعهای از ارزشها یا همان پارامترها همراه است که بهموجب آن زبانها از یکادیگر متماایز
دستوری دقیقی از ارزشها داده شدهاست .برروی نقشههاا ایان پارامترهاا باا
میشوند .در هر فصل توصیف
ِ
نقطههای رنگی و در برخی از موارد با شکلهای متفاوتی نشان داده شدهاند .تعداد ارزشها برای هار ویژگای
از حداقل  2ارزش تا  22ارزش در نوسان است .در نسۀۀ چااپی ایان طیاف باین  2تاا  1ارزش باوده زیارا
نشاندن بیش از  1ارزش بر روی نقشه میسر نبوده است .نقشۀ شماره ( 2)9سادهتارین نقشاه از والاس اسات
که فقط دو ارزش را در مورد ویژگی مجهول در زبانها نشان میدهد .براساس این دو پارامتر ،زباانهاای دنیاا
به دو رده تقسیم میشوند :زبانهایی که ساخت مجهول دارند و زبانهایی که فاقد سااخت مجهاول هساتند.
در این نقشه هر زبان با یک نقطه نشان داده شدهاست و نقاط سفید زبانهاایی هساتند کاه سااخت مجهاول
ندارند اما نقاط سیاه زبانهایی را نشان میدهد که ساخت مجهول دارند.

نقشه شمارۀ ()1
 .1نقشۀ شمارۀ  107Aدر والس
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در اطلس برخط و نیز نسۀۀ الکترونیکی ،کاربر میتواند نقشهها را بزر نمایی کناد و نقااط زباانی را
بهصور مشۀ و جدا از هم مشاهده کند .در صفحه اول هر فصال ،ارزشهاا در قااب کاوچکی بار
روی خود نقشه نشان داده میشود .همچنین این ویژگیها بهصور مفصلتار در جادول بزرگتاری 2کاه
جدول ویژگی نامیده میشود ،درون متن فصلها قرار داده شدهاست .هر ارزش در این قابها با نقطاه یاا
هندسی رنگی نشان داده شدهاست و نیز در ساتون مقابال آنهاا تعاداد زباانهاایی کاه دارای
سایر اشکال
ِ
ارزش مورد نظر هستند دیده میشود .بهعنوان مثال ،جدول زیر نشان میدهاد کاه در  191زباان مفعاول
غیرمستقیم وجود دارد.
جدول ( )1نمونهای از جدول ارزشهاست که درخصو سااختهاای دومفعاولی باا ارزشهاای
نامبردهشده در والس دیده میشود.

جدول 1

ارزشگذاری زبانها بهگونهای است که هر زبان ارزشی دارد و هیچ زبانی نیسات کاه ارزشگاذاری
نشده باشد .به این منظور ،ارزشهایی تحت عناوین کلی مانند ترکیبی 1یا ناموجود 3نیز در میان ارزشهاا
دیده میشوند .این ارزشها ،پارامترهای دقیقی نیستند و هرکدام قابلیت این را دارند که باه زیرپارامترهاای
5
دیگری تقسیم شوند.
 .1در جدولهای درونمتنی توضیحا مفصلتری راجع به ارزشها دیده میشود.
3. absent

2. mixed

تعداد دقی ِ پارامترهای دستوری است .اگرچه تعداد پارامترهای دستوری برای ویژگیهای
 .5یکی از محدودیتهای والس،
تعیین ِ
ِ
ساختی چندان زیاد نیست (مانند :دوارزشی (ترکیبی و غیرترکیبی) ،سهارزشی (هستهآغازین ،هستهپایانی ،ترتیب آزاد)،
چهارارزشی (هستهنما ،وابستهنما ،مضاعف نما دربرابر صفرنما) ،اما این امکان وجود دارد که یک ویژگی دستوری بهگونهای
توصیف شود که پارامترهای بیشتری داشته باشد ،در نسۀه برخط تا  22پارامتر نیز برای یک ویژگی دیده میشود .بنابراین در
لیست ارزشها با ارزشهایی تحت عناوین «سایر» ،و «ترکیبی» مواجه میشویم که ارزشهای دقیقی نیستند و هرکدام قابلیت
این را دارند که به زیرارزشهای دیگری تقسیم شوند.
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 3فصلها

اطلس جهانی ساختهای زبان در نسۀۀ برخط شامل ( 942و در نساۀۀ چااپی  )952فصال اسات و هار
فصل توسط یک نویسنده (یا گروهی از نویسندگان) نوشته شدهاست 2.در هرکدام از این فصالهاا توصایف
نظری آنها آورده شدهاست .همچنین نویسنده با تفسایر
جامعی از ویژگیها و ارزشها با ذکر مثال و ضرور
ِ
1
نقشه ،پراکندگی جغرافیایی و بسامد وقوع ویژگی مورد نظر را در میان زبانها توصیف کرده است.
فصلها بهصور موضوعی گروهبندی شدهاند و درمجموع ،دوازده حوزۀ نامبردهشاده (در بۀاش -1
اصلی دستور زبان هستند که هریک به زیرحوزههاایی
 )1را دربرمیگیرند .هشت حوزۀ نۀست حوزههای ِ
اصلی اطلس را تشکیل میدهند .چهار حوزۀ دیگر شامل مباحاث حاشایهایتار و
تقسیم شدهاند و هستۀ
ِ
3
بهلحاظ ماهیت متنوعتر هستند.

 4زبانها

حرفای والاس ،کاد ایازو  ،911-1ژن زباانی،
بۀش زبانها شامل اطالعاتی مربوط به نام زبان ،کد ساه
ِ
افیایی آن است .با فشردن روی نام هر زباان در ایان بۀاش،
خانوادۀ زبانی ،نام کشور و طول و عرض جغر ِ
کاربر به صفحهای دیگر هدایت میشود که در آن تمام ویژگیها و پارامترهای بررسیشاده در آن زباان باا
اتنولوگی زبان و همچنین سایر نامهای مربوط باه آن زباان کاه
ذکر مرجع آن دیده میشود .در جدولی نام
ِ
ِ
9
4
زبانی مشهور مانند رولن )9127( 5و موزلی و اشر ( )9115دیده میشاود ،نیاز آورده
های
در کاتالو
ِ
شدهاست .ساایر اطالعاا زباانشاناختی-اجتمااعی ازجملاه تعاداد ساۀنگویان ،صاور رسامی و
افیایی متفاو ِ یک زبان در والس وجود ندارد ،زیرا چناین اطالعااتی
غیررسمی زبان و نیز مکانهای جغر ِ
برای درصد کمی از زبانها در دسترس است (هسپلمث.)210 :2001 ،

 1-4نمونههای والس

والس شامل  2979زبان است که برخی از این زبانها فقط روی یک نقشه دیده مایشاوند ،درحاالیکاه
 .1فقط در تعداد کمی از موارد بیش از یک فصل به یک نویسنده محول شدهاست .درمجموع ،تعداد  55نویسنده در تدوین
والس مشارکت داشتهاند.
 .0در نسۀۀ برخط و برنامۀ الکترونیکی (لوح فشرده) امکان ارزیابی الگوهای منطقهای وجود ندارد؛ اگرچه روش ارزیابی
منطقه ای یک رویکرد در حال توسعه در ساحت زبان شناسی تطبیقی است .به همین دلیل ،نویسندگان در فصلها ،بۀش توزیع
جغرافیایی را به ارزیابیهای شۀصی خودشان اختصا داده اند.
لینک هدایت به نقشه نیز دیده میشود .هر فصل
 .3در هر فصل عالوه بر متن اصلی ،جدولی برای نظرا  ،جدول منابع و یک ِ
جدول نظرا  ،کاربر میتواند دیدگاه خود را در مورد صحت
یک نقشه دارد اما در مواردی بیش از یک نقشه نیز دیده میشود .در
ِ
و سقم نتایج بیان و دیدگاه دیگران را نیز مشاهده کند.
6. R. E. Asher

5. C. Moseley

4. M. Ruhlen
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برخی دیگر مانند انگلیسی ،در اکثر نقشهها تکرار میشوند .انتۀاب زباانهاا باهعهاده نویساندگان باوده
است اما فهرستی از  900زبان که نمونۀ  900زبانی 2در والاس نامیاده مایشاود ،توساط ویراساتاران باه
نویسندگان معرفی شده تا در نقشههای خود بگنجانند (این فهرسات شاامل زباانهاای شاناختهشادهای
است که کتابهای دستور زبان دارند) .عالوه بر آین فهرست ،فهرساتی شاامل  900زباان دیگار نیاز باه
نویسندگان پیشنهاد شده تا درصور تمایل آنها را به نقشهها اضافه کنند .این فهرسات شاامل زباانهاای
شادن تناوع ژنتیکای تادوین شادهاسات.
بیشتری از خانوادههای زبانی گوناگون است که بهجهت لحااظ ِ
3
درمجموع ،به این دو فهرست ،نمونۀ  200زبانی 1میگویند (والس برخط).
معیار اصلی در تهیۀ نمونههای زبانی آن بوده که زبانها ازنظر منطقاهای و ژنتیکای گونااگون باشاند و
شناسی زبانهاا
نمونهای متعادل و همگن از انواع زبانهای جهان را بهدست دهند .در بیشتر مطالعا رده
ِ
از خااانوادههااای هناادواروپایی یااا اروآساایایی انتۀاااب شاادهانااد و ایاان مساائله در مااواردی منجاار بااه
نتیجهگیریهای نادرست در مورد همبستگیها و ویژگیهای زبانی شادهاسات .باهعناوان مثاال ،در قاارۀ
رغم وسعت جغرافیایی فقط بیست درصد زبانهاای جهاان را درباردارد ،الگاویی مشااهده
اوراسیا که به ِ
دیگر جهان نیست .در این قاره در زباانهاایی کاه مفعاول پایش از فعال قارار
میشود که در هیچ کجای ِ
5
میگیرد ) ،(OVصفا نیز پیش از اسم قرار دارند .براساس چنین الگویی ،زبانشناساان باهاشاتباه آن را
یکی از ویژگیهای طبیعی زبانهای  OVمیدانستند .اما مطالعا گستردهتر نشان میدهد که در خاارا
از قارۀ اورآسیا شرایط بهگونۀ دیگری اسات و در زباانهاای  OVصافت اغلاب پاس از اسام قارار دارد.
بهمنظور جلوگیری از بروز چنین نتایج شتابزدهای ،ویراستاران در تهیۀ نمونههای زبانی کوشیدهاند تاا تناوع
جغرافیایی و خانوادگی در انتۀاب زبانها را به حداکثر ممکن برسانند (همان).
بهاعتقاد نگارنده ،این معیار در تهیۀ اطلسی که مقیاسی جهانی دارد یکی از اصاول اولیاه آن باهشامار
میرود و همانطور که از مطلب فوق پیداست ،ویراستاران به این اصل مهم توجه داشته اناد اماا ازساوی
دیگر مالحظاتی نیز در انتۀاب زبانهای والس از سوی ویراستاران مطرح شادهاسات کاه اصال فاوق را
خدشهدار کرده و موجب شدهاست که درحقیقت زبانهای والس نمونهای جامع و همگان از زباانهاای
گیاری فرضایا
جهان نباشند و پر
اکندگی ویژگیهای زبانی را بهدرستی نشان ندهند .این نقصان به شکل ِ
ِ
و نتایج نادرستی در مورد ویژگیها و همبستگیهای زبانی منجر میشود.
موجودبودن منابع دستوری برای زبانها است و این همان محادودیتی
مهمترین این موارد دسترسی و
ِ
ِ ِ
است که انتۀاب ویژگیها را نیز به ویژگیهایی محدود میکناد کاه در کتاابهاای مرجاع دساتور زباان
2. 200-language sample

1. 100-language sample

 .3در نسۀۀ برخط ،لینکی برای دستیابی به لیست زبانها در نمونۀ  900زبانی و  200زبانی آورده شدهاست.
 .5برای مشاهدۀ این الگو به نقشۀ  97Aدر والس مراجعه شود.
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توصیف شدهاند و در بۀش ویژگیهاا ماورد نقاد و بررسای قارار گرفات .در انتۀااب زباانهاا از میاان
زبانی مشابه نیز در بیشتر موارد زبانی انتۀااب شادهاسات کاه در کتاابهاای دساتور زباان
خانوادههای ِ
توصیف شدهاند و نویسنده به آن منابع دسترسی داشته است .اما طب گفتۀ خاود ویراساتاران ،بسایاری از
رغم اینکه میتوانستند تصویر جامعتری از پراکندگی ویژگیها بهدست دهند ،تنها باه ایان دلیال
زبانها به ِ
2
دستوری کافی برای آن زبانها دسترسی نداشتند ،انتۀاب نشدهاند.
که نویسندگان به منابع
ِ
بررسی که نگارنده در پایگاه دادگان والس انجام داده است ،نشان میدهدکه ایان محادودیت ناهتنهاا
شدن برخی از زبانهای مهم شدهاست ،بلکه زبانهای کماهمیتتر نیز تنهاا باه ایان دلیال
موجب حذف ِ
که در منابع مورد استفادۀ نویسندگان وجود داشته است ،در نقشههاا نشاان داده شادهاناد .فهرسات زیار
زبانهایی را در ایران نشان میدهد که در والس نمایه شدهاند :عربی ،ارمنی ،آذربایجانی ،آذری ،بلاوچی،
دوماری ،گیلکی ،کباتئی ،خلجی ،کلوری ،کردی مرکزی ،لری ،مندائی ،مازندرانی ،آرامی نو (آذربایجاان
ایران) ،فارسی ،ترکی ،تالشی (جنوب) ،تاتی (جنوبی) و وفسی.
همانگونه که مالحظه میشود ،یکی از این زبانها زبان خلجی است که تباری ترکی دارد و بیشاتر در
ً
استان مرکزی و قم و نیز بۀشهایی از شمال استان فارس بدان تکلام مایشاود و تقریباا زباانی در حاال
انقراض است .کوربت)0213( 1در فصل  32از والس که ویژگی جنسایت را در زباانهاا بررسای کارده
است ،بهجز زبان فارسی ،زبان خلجی را نیز بهعنوان زبانی فاقد جنسیت در ایران بر روی نقشه نشاان داده
است و این در حالی است که جنسیت در بسیاری از گویشها و زبانهای ایرانی ازجمله گونههاای زباان
تاتی ،کردی (مرکزی و شمالی) ،زازاکی ،گورانی ،سمنانی ،پشتو و غیره نیز دیده میشود اما این زباانهاا و
گونهها در نقشۀ کوربت نمایه نشدهاند .بهجز ویژگی جنسیت 39 ،ویژگی دیگر نیز در این زباان در والاس
بررسی شدهاست.
با بررسی بیشتر در پایگاه دادگان والس درمییاابیم کاه تماامی نویساندگانی کاه زباان خلجای را در
نقشههای خود نشان دادهاند ،از دورفر ( 3)1199بهعنوان منبع استفاده کردهاناد .باهاعتقااد نگارناده ،تنهاا
دلیلی که یک زبان در حال انقراض در ایران برروی نقشهها نشان داده میشود ،دسترسای نویساندگان باه
منبعی بوده که در آن توصیفاتی دستوری در مورد این زبان وجود دارد.
پرسش نگارنده آن است که چرا کوربت در بررسی جنسیت در زبانها از مناابع موثا دیگاری بارای
نشاندادن جنسیت در زبانهای ایرانی استفاده نکرده است؟ باهعناوان مثاال ،یارشااطر ( )1191یکای از
مۀتلف زباان تااتی جنسایت وجاود
دستوری انگلیسی و موث است که نشان میدهد در گونههای
منابع
ِ
ِ
 .1در ابتدای پروژۀ والس ( )9111برخی از زبانهایی که در نمونهها گنجانده شده بودند ،ازجمله زبانهایی بودند که هیچ
توصیف دستوری برایشان وجود نداشت اما یک متۀص

زبان پاسۀگوی پرسشهای نویسندگان بوده است.
3. G. Doerfer

2. G. Corbett
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دارد و بهتر بود که بهجای یک زبان فاقد جنسیت و در حال انقراض ،مانند خلجی ،زباان تااتی کاه زباانی
رایج و دارای جنسیت است روی نقشه نشان داده شود .بهزعم نگارنده در بسیاری از موارد زبانها باهدلیال
شادن برخای از
آشنانبودن نویسنده با منابع دستوری در والس گنجانده نشدهاند و تنها دلیل کناار گذاشاته ِ
زبانها فقدان منابع دستوری نبوده است ،بلکه آشنانبودن منابع برای نویسندگان نیز بوده است.

 2-4زبان در برابر گویش

یکی از پرسشهای نگارنده و شاید هر زبانشناسی کاه بۀواهاد از دادههاای والاس در تحقیقاا خاود
استفاده کند ،آن است که آیا در این اطلاس فقاط زباانهاا نمایاه شادهاناد یاا اینکاه ایان اطلاس شاامل
گویشهای یک زبان نیز میشود؟ آیا ویراستاران و نویساندگان در جهات افتاراق گاویشهاا از زباانهاا
فهرسات
کوشیدهاند؟ در پاسخ به این پرسش باید بگوییم که اهتمام ویراساتاران بار آن باوده اسات تاا در
ِ
زبانی والس هیچ زبانی گونهای دیگر از آن زبان نباشد .اما مواردی در این اطلاس وجاود دارد کاه باهجاز
ِ
زبانها ،گویشهای یک زبان نیز نمایه شدهاند و برخی از نویسندگان درصورتی که گویشهای یک زباان
ازنظر پارامترهای مورد بررسی تمایز داشتهاند ،آنها را نیز در نقشاههاای خاود نشاان دادهاناد .ویراساتاران
والس بهصراحت بیان میکنند کاه در ایان زمیناه دسات نویساندگان بااز باوده اسات و آنهاا تغییاری در
نقشههای نویسندگان ازنظر تمایز گویش از زبان ندادهاند.
یکی از این موارد نقشهای از زبان آلمانی است (نقشۀ  )A45که در آن نویسانده باهگوناهای افراطای
انواع گویشهای آلمانی را نشان داده است و دلیل آن ،همانطور که ذکر شاد ،تفااو گاویشهاا ازنظار
ِ
پارامتر مورد بررسی بوده است .این در حالی است که نقشههای دیگر بدون آنکه گونۀ خاصی از این زباان
را مشۀ کرده باشند ،فقط آلمانی را نشان مایدهناد .شارایط مشاابهی در ماورد زباان ایرلنادی دیاده
کردن گونهای خا ارائه کردهاند .اما یکای
میشود .بیشتر نویسندگان دادههای این زبان را بدون مشۀ
ِ
1
از نویسندگان دادههای گویش دونگال 2و دیگری گویش مانستر را ارائه کرده است زیارا ایان گوناههاا از
جهاتی با یکدیگر متفاو هستند (والس برخط).
اکنادگی
نگارنده دیدگاه نویسندگان فوق را مثبت ارزیابی مایکناد زیارا در اطلسای کاه قصاد دارد پر
ِ
ساختی زبان را نشان بدهد ،معیار اصلی در نشاندادن گونههای زبانی وجود تمایز سااختاری
ویژگیهای
ِ
بین گونهها ازنظر پارامترهاای ماورد بررسای اسات ،زیارا تنهاا در چناین شارایطی اسات کاه پراکنادگی
ویژگیهای ساختی نشان داده خواهد شد .حال چه اهمیتی دارد که گونۀ مورد نظر زبان است یا گاویش؟
اکندگی ویژگای جنسایت در زباانهاای ایرانای را نشاان بدهاد.
محققی را درنظر بگیرید که قصد دارد پر
ِ
تحقیقا نشان میدهند که گونههاای زباان تااتی از ایان نظار باا یکادیگر متفااو هساتند (یارشااطر،
2. Munster Irish

1. Donegal Irish
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 .)1191برخی از گونههای تاتی فاقاد نظاام جنسایتی هساتند (گوناههاای شاالی ،طاارم ،شااهرودی)،
درصورتی که در گونههای دیگر (گونۀ خلۀالی و بیشتر تاتیهای جنوبی) این ویژگی بهشاکل باارز دیاده
میشود .آیا این گونهها تنها به این دلیل که گویشهایی از زبان تاتی هستند باید نادیده گرفته شود؟ در ایان
صور چگونه پراکندگی این ویژگی نشان داده شود؟
اینکه ویراستاران به تنوع ژنتیکی زبانها در تهیۀ اطلس توجه داشتهاند ،نکتۀ مهمی است اما توجاه باه
این نکته نیز الزم است که قرابت خانوادگی لزوما بهمعنای تشابه ساختاری باین زباانهاا نیسات و بسایار
مشاهده شدهاست که زبانهایی که قرابت بیشتری با یکدیگر دارند ویژگیهای ساختی بسایار باا یکادیگر
متفاو است .بهاعتقاد نگارنده ،ویراستاران و نویسندگان والس در انتۀاب گونههای زبانی بایاد اولویات
را به زبانها/گویشهایی بدهند که تنوع ویژگیهای ساختی زباان را هرچاه دقیا تار و جاامعتار در ایان
اطلس بهتصویر بکشند ،حال چه این زبانها بهلحاظ ژنتیکی مشابه در یاک خاانوادۀ زباانی قارار داشاته
باشند یا حتی گویشهای یک زبان باشند.

 5گردآوری دادهها

نویسندگان برای گردآوری دادههای زبانی از کتابهاای مرجاع در حاوزۀ دساتور زباان ،فرهناگ لغات،
مقاال تۀصصی و رساالههاای دکتاری در حاوزههاای نحاو ،آواشناسای و صارف اساتفاده کاردهاناد.
درمجموع ،از  7171منبع مکتوب استفاده شدهاست 2.در ماوارد محادودی ،گاردآوری دادههاای زباانی
زبانی نویسنده بوده است که این مورد بیشتر درخصو زباانهاای انگلیسای ،اساپانیایی و
براساس شم ِ
1
روسی مشاهده میشود.
ً
رغم روش معمول در تهیۀ اطلاسهاای گویشای کاه عمادتا
همانطور که پیداست ،در تهیۀ والس به ِ
مبتنی بر تحقیقا میدانی و پرکردن پرسشنامه است ،از روش کتابۀانهای استفاده شدهاست .ویراساتاران
علت آن را بیشتر از جنبۀ مادی عنوان کردهاند زیرا برای نقشهای در مقیاس جهانی انجاام تحقیا میادانی
بسیار هزینهبر بوده است (والس برخط).
یکی از ایراداتی که در این حوزه مشاهده میشود ،آن است که بین برخی از فصلهاا انساجام وجاود
دساتوری
ندارد ،بهگونهای که هریک از نویسندگان براساس معیارهای متفااوتی ویژگایهاا و ارزشهاای
ِ
مشابهی را توصیف کردهاند .بهعنوان مثال ،سه فصل از والاس باه بررسای حالات در گاروههاای اسامی
 .1در بۀش منابع ،نام منبع و فصلهای مورد استفادۀ نویسندگان و اطالعا کتابشناختی (نام نویسنده اثر ،نام اثر ،سال انتشاار
اثر و نوع اثر (کتاب ،مقاله ،کنفرانس و غیره)) آنها آورده شدهاست.
 .0نویسندگان ازمنابع قدیمی (اوایل دهۀ  )9170و نیز منابعی که نویساندگان آنهاا از حاوزه مطالعاا ردهشناسای زباان خاارا
شدهاند ،استفاده نکردهاند.
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آمیۀتگای ونادهای تصاریفی (بیکال 2و نیکاولز،1
میپردازد که توسط سه نویسنده تدوین شادهاسات (
ِ
 ،)0213آمیۀتگی یا تلفی نشانۀ حالت (بارمن 3و براون ،)0213 ،5تعداد حالت در زباانهاا (ایگازن،4
 .))0213با مطالعۀ این فصلها و بررسی نقشهها مشااهده مایشاودکه نویساندهای زباانهاایی را فاقاد
ویژگی حالت معرفی کرده است اما نویسندۀ دیگر همان زبانها را دارای ویژگی حالت میداند.
دلیل اصلی چنین تفاو هایی آن است که نویسندگان از مناابع گونااگونی بارای توصایف و بررسای
ویژگیها استفاده کردهاند و در آن منابع ویژگی مورد نظر تعاریف متفاوتی دارد .این امکان نیاز وجاود دارد
که نویسندگان برداشت اشتباهی از مفاهیم موجود در منابع دستوری داشته باشند 9.عالوه بر ایان ،از دیاد
بررسی پارامترهای دساتوری
نگارنده بررسی مکرر یک پارامتر در فصلهای مۀتلف نوعی حشو در روند
ِ
محسوب میشود و نشاندهندۀ آن است که میان نویسندگان والس هیچگونه تعااملی در همگانسااختن
ِ
ویژگیهای مورد بررسی برقرار نبوده است .بهعناوان مثاال ،پاارامتر وجاود یاا نباود حالات در زباانهاا،
پارامتری بوده است که توسط چندین نویسنده بررسی شدهاست و درنتیجه ،والاس شاامل چنادین نقشاه
است که در آنها زبانهای دارای حالت از زبانهای فاقد حالت متمایز شدهاند .نمونهای دیگار در بررسای
پارامتر وجود یا نبود حروف اضافه در زبانها مشاهده میشود .درخصاو ایان ویژگای نیاز در چنادین
نقشه زبانهای دارای حروف اضافه از زبانهای فاقد حروف اضافه متمایز شدهاند.
از دید نگارنده ،برای پرهیز از بروز این ناهماهنگیهاای نظاری و حشاوها دو راهکاار وجاود داشاته
نظاری
است .نۀست آنکه فهرستی از منابع موث از ابتدا تدوین بشود تا نویسندگان در توصیف مباحاث
ِ
بررسی ویژگیهای سااختی میاان
مشابه از منابع مشترکی استفاده کنند .دوم آنکه ویراستاران میبایست در
ِ
نویسندگان تعامل ایجاد میکردند بهگونهای که هریک از آنها از مباحثی که توساط نویساندگان در دسات
بررسی قرار دارد آگاه باشند و درصور لزوم با یکدیگر در همگنساختن پارامترهای دساتوری مشاارکت
ِ
1
کنند.

 6نقشهها

جهانی ساختهای زبانی شامل  990نقشه در نسۀۀ برخط و نقشاه در نساۀه چااپی اسات کاه
اطلس
ِ
ساختی زبان را نشان میدهند .در بیشتر نقشههاا بایش از  200زباان نشاان
افیایی ویژگیهای
ِ
توزیع جغر ِ
3. M. Baerman

2. J. Nichols
5. O. Iggesen

1. B. Bickel
4. D. Brown

 .9مواردی از اشتباه در کدگذاری نیز دیده شدهاست .چنین خطاهایی ازطری فرم تماس یا لینک نظردهی به ویراستاران گزارش میشوند.
تاألیفی نویسانده ،و آدرس
 .9در نسۀۀ برخط والس در بۀش جداگانهای تحات عناوان نویساندگان ،ناام نویسانده ،فصالهاای
ِ
صفحل خانگی نویسندگان آورده شدهاست .درمجموع 55 ،نویسنده مشارکت داشتهاند.
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داده شدهاست 2.درمجموع 2979 ،زبان یعنی کمی کمتر از نصف زبانهای دنیاا ،در اطلاس نشاان داده
شدهاند .اینها زبانهای والس نامیده میشوند (والس برخط).
نقشهها ازنظر نشاندادن الگوهای جغرافیایی متفاو هستند .در برخی از نقشهها الگوهای منطقاهای
ً
کامال مشۀصی دیده میشود .بهعنوان مثال ،در نقشل ( )83Aمیتوان توزیع بارزی از دو الگوی ترتیاب
کلما ِ فاعل و مفعول در میان زبانهای اورآسیایی یافت .در اروپاا بیشاتر زباانهاا ( VOفعال پایش از
مفعول) هستند ،درحالیکه در شرق که شامل منطقۀ وسیعی از قارۀ آسیا است ،اکثر زبانهاا  OVهساتند
ً
(مفعول پیش از فعل) و در آسیای جنوب شرقی تا اقیاانوس آرام در منطقاۀ وسایعی مجاددا الگاوی VO
الگوی غالب است .اما استۀراا چنین الگوهای دقیقی بهسادگی از تمامی نقشهها میسر نیسات (والاس
برخط).

 7امکانا جستجو و شخصیسازی

نسۀۀ برخط والس و لوح فشردۀ آن شامل امکانا مشاابهی درزمیناۀ شایوههاای جساتجو و نشااندادن
دادهها هستند .این اطلس به کاربران امکان نمایش دادهها بهصور های مۀتلاف ،جساتجوی خودکاار،
انتقال اطالعا و نقشهها و ترکیبکردن ویژگیها در جستجوی خودکار را میدهد که در اداماه باهشارح
آنها میپردازیم .کاربران میتوانند بهشیوههای مۀتلفی نقشهها را شۀصیسازی کنند )9 :انادازه ،شاکل و
رنگ نقاط زبانی روی نقشهها قابل تغییر است؛  )2نقشهها را میتوان بهگونهای محدود کرد کاه فقاط ناام
شهرها و کشورها را نشان بدهند؛  )1مرز کشورها و رودخانهها قابل حذفشدن هستند؛ )5نقشههاا قابال
جایگزینی با نقشههای توپوگرافی (نقشههایی که سطوح مرتفع زا نیز نشان میدهاد) هساتند؛ )4کااربران
میتوانند نواحی پرتراکم که تعداد زیادی نقطه دارد را بزر نمایی کنند ،به این ترتیب نقطهها از هم فاصاله
میگیرند و نقاط زبانی بهصور مجزا دیده میشوند؛ )9نقشاههاا قابال انتقاال و چااپشادن هساتند و
درزمانی دیگر ذخیره کرد و )7باا حرکات
میتوان بۀشهای مۀتلفی را بنا به انتۀاب کاربر برای استفادۀ
ِ
موس برروی نقطهها نام کامل زبان و با فشردن آنها پنجرهای با اطالعا بیشتر درخصو آن زبان مانناد
نام ارزش و نام منبع نشان داده میشود.
ویژگیها را نیز به دو طری میتوان شۀصیسازی کرد )1 :چنانچه در شرایط خاصی ارزشی چنادان
اهمیت نداشته باشد ،میتوان آن را حذف کرد .بهعنوان مثال ،پنج ارزش درخصو فهرست واکههاا کاه
ً
ً
شامل (کوچک ،نسبتا کوچک ،متوسط ،نسبتا بزر و بازر ) قابال تقلیال باه ساه ارزش (زیار متوساط،
 .1نقشۀ  83Aکه ترتیب مفعول و فعل را در زبانها نشان میدهد ،بیشترین تعداد زبان ها را دربردارد اما دو نقشۀ مرتبط با
نوبودن مطالعا
زبان اشاره (نقشههای  )139A,140Aتعداد بسیار کمتری از زبانها را نشان میدهند که دلیل آن
ِ
ساختاری-دستوری زبان اشاره ازمنظر تطبیقی است.
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متوسط و باالی متوسط) است؛  )0درمقابل ،چندین ارزش را میتوان با یکادیگر ادغاام و باه یاک ارزش
تبدیل کرد.
کاربران میتوانند نام زبانها ،ژن زبانها ،نام خانوادههای زباانی و ناام کشاورها را جداگاناه جساتجو
کنند .بهعنوان مثال ،این امکان وجود دارد که فقط نام زبانهایی نمایش داده شوند کاه )1 :حارف اول آنهاا
با  /x/شروع میشود؛  )0تمام زبانهایی که متعل باه یاک خاانوادۀ زباانی خاا هساتند نماایش داده
شوند؛  )3تمام زبانهایی که در کشوری خا صحبت میشوند نمایش داده شوند و  )5تمام زبانهاایی
2
که توسط نویسندهای خا توصیف شدهاند ،نمایش داده شوند.
کاربران با فشردن نام یک زبان به فهرستی از ویژگیها و پارامترهای بررسیشده در آن زباان و نیاز ناام
کشور یا کشورهایی که در آنها بدان زبان تکلم میشود دسترسی پیدا میکنند .بهعنوان مثال ،با فشردن ناام
کردی مرکزی مشۀ میشودکه این زبان در دو کشور ایران و عراق تکلام مایشاود و درمجماوع،
زبان ِ
 92ویژگی در حیطههای واا شناسی (فهرست همۀاوانی و واکاهای ،همۀاوانهاای کمیااب ،سااختار
هجایی ،نواخت و غیره) صرف (پیشوندسازی و پسوندسازی) ،مقوال اسمی (حاروف معرفاه و نکاره،
جنسیت ،حالت و غیره) ،مقوال فعلی (وجه امری ،جایگاه ونادهای زماان-نماود) ،ترتیاب کلماا و
بندهای ساده (ساختار مجهول ،تکواژهای نفی و غیره) در این زبان بررسی شدهاسات .فهرساتی از مناابع
مورد استفاده در بررسی هریک از ویژگیها نیز آورده شدهاست .در صفحۀ ماذکور ،عاالوه بار اطالعاا
دیگر زبان در سایر کاتالو های زباانی نیاز
فوق ،نقشهای از مکان جغرافیایی زبان ،نام اتنولوگی و نامهای ِ
دیده میشود.
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