رویکردهای نظری در پژوهشهای گویشی .آتوسا رستمبیک تفرشی ،تهران:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی377 ،9411 ،صفحه.
سعیده قندی( 3دانشجوی دکترای زبانشناسی دانشااه تربیت مدرس)
تاریخ دریافت مقاله ،3013/3/3 :تاریخ پذیرش ،3013/2/22 :تاریخ انتشار3013 :

پژوهشهای گویشی شامل بررسیهای تاریخی-تطبیقی متمرکز بر گونگههگای زبگانی ،ریشگهشناسگی
واژهها و ترسیم درخت زبانی ،بررسی تفاوتها و تنوعهای زبانی و گویشی به شیوۀ همزمگانی و یگا در
زمانی در جوامع زبانی مختلف در سطح یک یا چند ناحیه جغرافیایی ،هم نگین تگالش بگرای ثبگت و
حف تنوعهای زبانی و جلوگیری از زوال و نابودی آنها از دیرباز در کانون توجه گروههای مختلفگی از
پژوهشاران زبانشناس ،مردمشناس و جامعهشناس و قرار داشتهاند
اهمیت پژوهشهای گویشی زمانی دوچندان میشود که سخن از زوال یک گونۀ زبگانی خگاص و
کهن به میان آید همایون ( )1۲۹۴در پیشگفتار کتاب واژ نامۀ شصاتوهفات گاویش ایرانای (کیگا،
 )1۲۹۴در تییید اهمیت پژوهشهای گویشی به کاربرد اطالعات گویشی در واژهسازی و یافتن معادل
مناسب برای سیل واژههای جدید از زبانهای غربی به فارسی اشاره میکند خطگر زوال گگویشهگای
ناحیهای و زبانهای اقلیت ،به ویژه در سالهای اخیر ،نه فقط در ایگران بلکگه در سراسگر جهگان توجگه
بسیاری از زبانشناسان و سازمانها و عالقهمندان حف میراثفرهنای را به خود جلب کگرده اسگت و
منابع مادی و معنوی گستردهای برای حف زبانها و گویشهای در خطر اختصاص یافته است
کتاب رویکردهای نظری در پژوهشهای گویشی شرحی است موجز و مقگدماتی از رویکردهگای
1. Sid.gh.14@gmail.com
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سنتی و جدید در گویششناسی با ارجاع به منابع دست اول و معتبگر تگا مخاطگب ایگن اثگر بتوانگد بگا
آشنایی مقدماتی با رویکردها و منابع اصلی آنهگا ،در حگوزۀ موردعالقگۀ خگود ،مطالعگات عمیگقتگر و
تخصصیتری به انجام رساند این کتاب در قالب شش فصل تدوین شده و سگرآغاز گگویششناسگی،
سیر تحول و مالحظات نظری و عملی مرتبط با آن در این فصلهگا ارائگه مگیگگردد نویسگندۀ کتگاب،
معرفی شیوههای علمی سگنتی و نگوین گگویششناسگی از یگک سگو و تیکیگد بگر اهمیگت مالحظگات
روششناختی در انجام پژوهشهای گویشی از سوی دیار را انایزهبخش تدوین کتاب حاضر میداند
ً
و یادآور میشود گویششناسی در ایران هنوز عمدتا به ثبت و توصیف سنتی یک گویش محلگی تعبیگر
میشود و جای خالی تدوین اطلس زبان ملی به طور محسوسی به چشم میخورد
عنوان فصل اول مقدمات است که بر دو موضوع کلی متمرکز است :اول ،شرح مفاهیم بنیگادی در
حوزۀ گویششناسی و بحث و بررسی برخی از ابهامات ذاتی این مفاهیم و راهکارهای ارائه شده بگرای
رفع آنها دوم ،ارائۀ تاریخ ۀ مختصری از پژوهشهای گویشی تیثیرگذار و پیشگرو در جهگان و ایگران
بخش اول با پرسش «زبان چیست؟» آغاز میشود و سگپس نویسگنده دربگارۀ تعگداد زبگانهگای حگال
حاضر جهان به این مسیله اشاره میکند که هنوز دربارۀ زبانهای دنیا اطالعات دقیق و کگافی نگداریم
حتی دربارۀ اینکه چند زبان در دنیا وجود دارد نیز توافق عام وجود ندارد هرچه بیشتر آگاهی مییابیم،
شمارۀ زبانها نیز بیشتر میشود در نیمۀ اول قرن بیستم ،تعداد زبانها بگین  ۳2۴۴تگا  ۲2۴۴تخمگین
زده میشد ولی در اوایل نیمۀ دوم قرن بیستم تعداد زبانها بین  9۴۴۴تا  1۴۴۴برآورد شد (سامارین،
1
 )۹ :1۲۳1و امروزه نیز حدود  1۴۴۴تخمین زده مگیشگود در عگین حگال ،همگانطگور کگه وارداف
( )۳2 :۳۴۴1اشاره کرده است« :همۀ زبانها تنوع درونی دارند و به گونههای مختلفی دیده میشگوند
و به نوعی مجموعهای از این گونهها هستند» در ادامگه ایگن بخگش ،دو اصگطالح گگویش و لهجگه از
دیدگاههای مختلف تعریف شده و اشاره شده که لهجه به شیوۀ تلف گویشور و بگه گونگۀ زبگانی اشگاره
میکند که به لحاظ آوایی یا واجی متفاوت از گونههای دیاگر اسگت و گگویش بگه گونگههگایی اطگالق
میشود که عالوه بر تفاوتهای واجی ،به لحاظ دسگتوری و شگاید واژگگانی نیگز بگا گونگههگای دیاگر
متفاوت است نویسنده در ادامگه بگه ارائگۀ معیارهگایی پذیرفتگهشگده بگرای تفکیگک گگویش از لهجگه
میپردازد این معیارها فهم متقابل ،استقالل و وابستای ،قگدرت و وحگدت و معیگار ّ
کمگی اسگت در
بحث معیار استقالل و وابستای باید این نکته را دانست استقالل یا وابستای نتیجگۀ عوامگل سیاسگی و
ً
فرهنای و نه صرفا زبانی است و دستخوش تغییر نیز هستند به نظر میرسد به طگور معمگول «زبگان»
برای اشاره به گونهای استفاده میشود که استقالل دارد و خود شامل گونههای مختلفی است کگه بگه آن
وابستهاند قدرت مستلزم نوعی رابطۀ نامتقارن بگین موجودیگتهاسگت :یگک گگویش بیشگتر از سگایر
1. Wardhaugh, R.
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گویشها از عوامل مهمی چون مرتبه و پول و تیثیر بهرهمند است یک زبان قدرت بیشتری از هریک از
گویشهایش دارد و این قدرت نتیجۀ عوامل غیرزبانی است
بخش سوم این فصل به مرزهای هماویی و پیوستار گویشی و بخش چهارم به زنجیرهای گویشی
(انتقال و تغییر زبانی) اشاره دارد رستمبیک تنوع زبانی را که بگه صگورت پیوسگتاری دیگده مگیشگود و
حرکت تدریجی از یک گویش به گویش دیار را پیوستار گویشی مینامد پیوستار گویشی نگه تنهگا از
جنبۀ جغرافیایی ،از جنبۀ اجتماعی نیز میتواند وجود داشته باشد نویسنده در ادامه به این مسیله اشاره
دارد که زبانها در نتیجۀ دور شدن گویشوران از یکدیار و تحت تیثیر دو عامگل زمگان و فضگا از درون
دستخوش تغییر میشوند و در نتیجۀ این تغییرات گویشهای یک زبگان شگکل مگیگیرنگد و ایگنگونگه
التین در فرانسه میشود فرانسوی ،در اسپانیا میشود اسپانیایی و در ایتالیا میشود ایتالیایی
در بخش بعدی فصل اول ،متغیر زبانی به عنوان یکی از روشهای کارآمد برای بررسگی زبگانهگا،
به ویژه گویش اجتماعی ،معرفی شده و آن عنصری زبانی است که گونههای متمگایز دیاگری نیگز دارد
برای نمونه ،واژههایی مانند « »singingو « »fishingگاهی « »singinو « »fishinتلف میشگوند و
آوای پایانی این واژهها را میتوان یک متغیر زبانی در نظر گرفت (وارداف)19۲-19۳ :۳۴۴1 ،
هدف دوم این فصل که پیشتر ذکر شد ،در دو بخش پایانی ارائه میشود در این بخگش تاریخ گۀ
ً
نسبتامفصلی از پژوهشهای گویشی و رویکردهای آن پیش روی خواننده قرار میگیرد نویسنده نقطگۀ
آغازین پیوستار تحول پژوهشهای گویشی را زبگانشناسگی تگاریخی-تطبیقگی مگیدانگد کگه در کنگار
جغرافیای گویشی به عنوان رویکردهگای سگنتی شگناخته مگیشگوند و مبگاحثی چگون گگویششناسگی
ساختگرا و یا زایشی را نیز برای یافتن بهترین شیوۀ تحلیگل دادههگای گویشگی در بگر مگیگرفتنگد در
نیمههای قرن بیستم ،همزمان با پررنگ زدن گرایش به زبانشناسی اجتمگاعی و جامعگهشناسگی زبگان،
گویششناسی اجتماعی نیز سر برآورد و بسیار موردتوجه قرار گرفت دهۀ  1۹1۴و  1۹1۴را مگیتگوان
سرآغاز شکلگیری رویکردهای گویشی دیاری نیز دانست که با عنوانهایی چون ردهشناسی گویشی،
گویششناسی پیکره بنیاد و گویشسنجی شناخته میشوند نقطۀ اشگتراک ایگن رویکردهگای گویشگی
کاربرد ابزارهای گردآوری و تحلیل پیشرفتهتر (ضبط صوت و تصویر و رایانگه) از یگکسگو و توجگه بگه
رویکردهای تلفیقی در بررسی تنوعها و متغیرهای زبانی است در هرکدام از فصلهگای بعگدی کتگاب
رویکردهای نظری در پژوهشهای گویشی ،یکی از رویکردهای گویششناسگی معرفگیشگده در ایگن
بخش به تفصیل شرح داده خواهد شد
سرانجام در بخش پایانی فصل یکم ،پیشینۀ پژوهشهای گویشی در ایران بیان میشگود نویسگنده
از قول قریب ( )1۲۳1دربارۀ سابقۀ پژوهشهای گویشی در ایران چنین نوشته اسگت« :در کتگابهگای
تاریخ و جغرافیای قدیم ،که در سدههای چهارم تا هفتم نوشگته شگدهانگد ،از گگویشهگا و لهجگههگای
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گوناگون ایران زمین یاد شگده اسگت امگا تحقیقگات و پگژوهشهگای گگویششناسگی کگه از نخسگتین
سالهای قرن حاضر در ایران و توسط ایرانیها انجام شگدهانگد در ابتگدا دو جهگت اصگلی را در پگیش
گرفتند :بررسی میدانی گویشها و بررسی واژههای گویشی متون قدیم نخستین پیشگامگان در ایگران
کسانیاند که فعالیت خود را در سه دهۀ قرن کنونی ( )1۲۲۴-1۲1۴آغاز کردهاند؛ یعنی دکتگر محمگد
مقدم و دکتر صادق کیا » رستمبیک در این قسمت ،به بخشی از آثار داخلی مرتبط بگا گگویششناسگی
که جنبۀ ثبت و توصیف یک یا چند گویش پرداختند و کتاب ،مقاله ،طرح پژوهشی و پایگاننامگههگای
دانشجویی را دربرمیگیرند ،اشاره میکند فصل با خالصهای از مطالب بیانشده پایان مییابد
جفرافیای گویشی عنوان فصل دوم کتاب است از این فصل تا فصل ششم ،نویسنده هر فصگل را
با یک گفتاوی کوتاه از یک گویش را آغاز میآورد که با موضوع آن فصل مرتبط اسگت تمرکگز اصگلی
فصل حاضر بر جغرافیای گویشی است که مهمترین رویکرد سنتی در پژوهشهای گویشی بگه شگمار
میآید در گویششناسی سنتی بیش از هر چیز بگر واجشناسگی ،تنگوعهگای آوایگی و واژگگانی تمرکگز
میشود و شناسایی تنوعهای ناحیهای و توصیفهای گویشی اغلب بگدون در نظگر گگرفتن متغیرهگای
اجتماعی و ادراکی و یا به کارگیری ابزارهای رایانهای و دادههای پیکرهای صورت میگیرند
این فصل با معرفی مختصر زبانشناسی تاریخی – تطبیقی به عنوان خاستااه گویششناسگی آغگاز
میشود و تیثیر آرای نودستوریان در شکلگیری گویششناسی شگرح داده مگیشگود نویسگنده در ایگن
بخش یادآور میشود بااینکه پژوهشهای گویشی در ابتدا تحت تیثیر زبانشناسگی تگاریخی – تطبیقگی
بوده است ،از شروع این مطالعات تابهحال تغییرات بسگیاری در انایگزه و رویکردهگای پگژوهشهگای
گویشی رخ داده است
بخش دوم این فصل به گویششناسی سنتی میپردازد این بخش شامل سه زیگربخش جغرافیگای
گویشی ،گویششناسی ساختگرا و گویش شناسی زایشی است بعگد از شگرح پیشگینۀ مختصگری از
گویششناسی سنتی ،نویسنده به مبحگث جغرافیگای گویشگی مگیپگردازد وی بگه نقگل از چمبگرز 1و
ترادگیل )۳1 :۳۴۴9( 2مینویسد« :اساس و بنیاد جغرافیای گویشگی بسگیار سگاده اسگت :اسگتفاده از
روش تجربی برای گردآوری اطالعات دربارۀ تنوع زبگانشگناختی در یگک منطقگۀ جغرافیگایی از ایگن
ً
جهت ،گویششناسی دقیقا مشابه سایر شاخههای زبانشناسگی اسگت و از روشهگای مشگابهی بهگره
میجوید برای نمونه ،برای ضبط دادهها از همان شیوههایی استفاده میشود که زبگانشناسگانی کگه در
حوزۀ مردمشناسی فعالاند به کار میبرند و درنتیجه مستلزم همان آموزشهای عملی در آواشناسی نیگز
هست» در ادامۀ فصل ،نویسنده به یکی از ابزارهای مهم گردآوری دادههای گویشی یعنی پرسشنامگه
اشاره میکند و انواع پرسشنامه و انواع پرسشها در پژوهشهگای جغرافیگای گویشگی را بگا دو شگکل
2. K.& Trudgill
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بسیارگویا بیان میکند در راسگتای موضگوع بخگش دوم فصگل و گگویششناسگی سگنتی ،رسگتمبیگک
محدودیتهای مطالعات سنتی گویشی و شیوۀ مطالعۀ گونههای منطقهای یگک زبگان را شگامل مگوارد
زیر میداند :نادیده گرفتن نواحی شهری ،تمرکز بر یگک سگبک گفتگار ،مگواد زبگانی در پیمگایشهگای
گویششناسی سنتی ،بیتوجهی به متغیرهای اجتماعی و عدم ویرایش مجدد آوانویسیهای اولیه
نویسنده در ادامۀ معرفی رویکردهای سگنتی گگویششناسگی ،دو رویکگرد سگاختگگرا و رویکگرد
زایشی را معرفی میکند و رویکرد نظاممند به تفاوتهای گویشگی را رویکگرد سگاختگگرا مگیدانگد و
اشاره میکند که گویششناسی ساختگرا با انتشار مقالگۀ یوریگل واینگرایش )1۹29( 1بگا عنگوان «آیگا
گویششناسی ساختگرا ممکن است؟» آغاز شد گویششناسی ساختگگرا مگیتوانگد تفگاوت بگین
فهرست واجها در گونههای مختلف را به خوبی نشان دهد ،ولی نمیتوانگد تفگاوت در وقگوع و توزیگع
واجها را نمایش دهد چمبرز و ترادگیل ( )9۴-۲۹ :۳۴۴9به رویکرد زایشی به گویششناسگی بگرای
حل این مشکل اشاره کردهاند در چهارچوب گویششناسی زایشی بررسی همزمگان بگیش از دو گونگه
ممکن میشود و از مفاهیم و یافتههای واجشناسی زایشی برای توصیف و مقایسۀ گویشهای مختلگف
استفاده میشود
در بخش دیاری از این فصل بگه روشهگای دسگتهبنگدی ناحیگهای و نمگایش حاصگل از بررسگی
گویشها پرداخته میشود جغرافیدانان گویشگی ،پگس از نمگایش اطالعگات بگر روی نقشگه ،سگعی
میکردند که مرزهای جغرافیایی توزیع یک مشخصۀ زبگانشگناختی خگاص را بگا اسگتفاده از کشگیدن
خطی که مرز هماویی نامیده میشود نشان دهند در یک سوی این خط مردم چیزی را به یگک شگیوه
میگویند و در سوی دیار به شیوهای دیار این بخش با دو ناارۀ بسیارسودمند که رویکگرد تگاریخی –
تطبیقی و رویکرد جغرافیای گویشی را نشان میدهد تمام میشود بخش آخگر فصگل دوم بگا خالصگۀ
فصل و فهرست برخی از اطلسهای گویشی پایان مییابد
در فصل سوم کتاب حاضر به گویششناسی اجتماعی پرداخته میشود فصل پگیش رو ابتگدا بگه
پیدایش مطالعات گویششناسی اجتماعی اشاره میشود سپس ،با مرور برخی از پژوهشهای پیشگرو
و تیثیرگذار در این حیطه ،روش پژوهش در گویششناسی اجتماعی بحث و بررسی میشود
بررسی زبان به عنوان یک پدیدۀ اجتماعی و از منظری همزمانی ریشه در آثار زبگانشناسگانی دارد
که پایهگذار زبانشناسگی نگوین بگه شگمار مگیرونگد بگه تعریگف کریسگتال،)991-99۴ :۳۴۴۳( 2
«زبانشناسی اجتماعی و جامعهشناسی زبان شاخهای از زبانشناسی است که همگۀ جنبگههگای رابطگۀ
بین زبان و جامعه را مطالعه میکند و مباحثی مانند هویت زبانی گگروههگای اجتمگاعی ،ناگرشهگای
اجتماعی به زبان ،صورتهای معیار و غیرمعیار زبان ،الاوها و نیازهای کاربرد زبان ملگی ،گونگههگای
2. Crystal, D.

1. Weinreich, U.

111

زبان و زبانشناسی ،2/61 ،پاییز و زمستان 6911
رویکردهای نظری در پژوهشهای گویشی...

اجتماعی و سطوح زبان و گوناگونیهای زبانی ،پایۀ اجتماعی چندزبانای و غیره را دربگر مگیگیگرد»
رابطۀ درهمتنیده و گریزناپذیر گویششناسی با زبانشناسی اجتماعی همواره مسئلهساز و بحثبرانایگز
ً
بوده و این پرسش را به ذهن متبادر میکند که آیا اساسا گویششناسی مستقل از زبانشناسی اجتماعی
ممکن است؟ نویسنده در بخش سوم این فصل به این پرسش پاسگخ مگیدهگد و گگویششناسگی را از
بخشی از زبانشناسی اجتماعی میداند ،زیرا زبان را در بافت اجتماعیاش بررسی میکنگد و اهگداف
زبانشناسی دارد و باید داشته باشد ،هرچند همانند سایر حیطههای زبانشناسی اجتمگاعی ایگن رشگته
هم ممکن است اهداف آمیخته را نیز دنبال کند از سوی دیار ،گویششناسی بخشی از زبگانشناسگی
اجتماعی نیست ،زیرا رشتهای اسگت کگه قگدمت بیشگتری از زبگانشناسگی اجتمگاعی دارد و پیشگینه،
رویکردها و سنتهای خودش را دارد درنهایت وی یادآور مگیشگو اینکگه گگویششناسگی بخشگی از
زبانشناسی اجتماعی است یا نه اهمیتی ندارد آن ه انجام میدهیم اهمیت دارد ،نگه نگامی کگه بگر آن
مینهیم
در بخش دیاری از فصل سوم ،به مفاهیم بنیادی در گویششناسی اجتمگاعی پرداختگه مگیشگود
برخی از مهمترین مفاهیم این حیطه که نویسنده آنها را معرفی کرده و شرح میدهد شگامل مگوارد زیگر
است :گویش منطقهای در مقابل گویش اجتماعی ،گونۀ زبانشناسگی اجتمگاعی ،جغرافیگای گویشگی
درمقابل گویششناسی اجتماعی،گویش محلی ،سبک ،متغیر زبانی ،تنوع زبانی و تغییگر زبگان ،تنگوع
ناحیهای در مقابل تنوع اجتماعی ،برخورد  /تماس گویشها ،پراکندگی
رستمبیک در بخش پایانی به روش پژوهش در رویکرد گویششناسی اجتماعی میپردازد و اشگاره
میکند یک پژوهش گویششناختی با رویکرد اجتماعی به لحاظ هدف و روش بگا رویکگرد سگنتی در
گویششناسی تفاوت دارد وی مصاحبه ،مکالمه و نظرسنجی (پستی  /پست الکترونیگک ،شخصگی و
تلفنی  /رودررو ،سریع ،بینام) را شیوههای گردآوری دادهها در گویششناسی اجتماعی و تحلیلهگای
کمی و کیفی و تحلیلهای زبان-جامعهشناختی و آماری را دو روش پژوهش در این رویکرد میدانگد
وی دستاورد این روش پژوهش را به دو صورت بررسی آماری توزیع اجتماعی مشخصههگای زبگانی و
جدول و نمودار و تحلیلهای آماری میداند در پایان نویسنده به این نکتۀ جگالبی اشگاره مگیکنگد کگه
مفاهیم گویششناسی اجتماعی در تحلیل متون ادبی نیز کاربرد دارنگد نویسگندگان بگه طگور ضگمنی
امضای خودشان را پای اثرشان میگذارند گویشهای فردی شباهتهای کاربرد زبان توسط یک فگرد
است و گویشهای اجتماعی شباهتهای کاربرد زبان توسط یک جامعۀ زبانی است
ً
گویششناسی ادراکی عنوان فصل چهارم کتاب است تقریبا همزمان با گسترش توجگه بگه تگیثیر
متغیرهای اجتماعی بر تنوعهای زبانی و شکلگیری پژوهشهایی در حیطۀ گویششناسگی اجتمگاعی،
شاخۀ دیاری از پگژوهشهگای گویشگی متگیثر از زبگانشناسگی عامیانگه شگکل گرفگت کگه بگا عنگوان
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گویششناسی ادراکی شناخته میشود این شاخه زیربخشی از زبانشناسی عامیانه را تشکیل میدهگد
که با سایر زیربخشها چون بررسی نارشزبانی و درک گفتار رابطهای تنااتنگ دارد بگا اینکگه اولگین
پژوهشهای گسترده در این حیطه در هلند (وینن )1۹91 ،1و پس از آن در ژاپن (شگیباتا )1۹2۹ ،2در
حدود نیمۀ قرن بیستم انجام شدهاند ،روششناسی و تاریخ ۀ این شگاخه از گگویششناسگی بگه طگور
نظاممند و در قالب کتاب را پرستون )1۹۹۹( 3معرفی کرده است
این فصل بگا معرفگی گگویششناسگی ادراکگی گگویششناسگی ادراکگی آغگاز مگیشگود ایگن شگاخه از
گویششناسی به مطالعۀ ادراک گویشوران از شباهتها و تفاوتهگای زبگانی و ناگرش آنهگا بگه تنگوعهگای
زبانی و گونههای مختلف زبگانی اختصگاص دارد در ایگن تعریگف از گگویششناسگی ادراکگی ،زبگان یگک
اصطالح کلی درنظر گرفته شده است که همۀ گونههای زبانی و گویشها و لهجهها را میتواند در برگیرد
بخش بعدی این فصل به روش پگژوهش در رویکگرد گگویششناسگی ادراکگی اشگاره دارد اولگین
پژوهشهای قابل مالحظه در حوزۀ گویششناسی ادراکی اغلب با ارجاع به پژوهشهای انجگام شگده
در دو کشور هلند و سپس در ژاپن شرح داده میشود این پژوهشها بیشتر بر تعیین درجۀ شباهت یگا
تفاوت گفتاری بین گونههای زبانی مناطق مختلف بنابر باور و نظگر گویشگوران و افگراد غیرمتخصگه
متمرکز بودهاند این بخش با آوردن چند نمونه از زبانهای مختلف و روشهگای پگژوهش متفگاوت در
این زبانها خاتمه مییابد
بخش آخر فصل چهارم ،به گویششناسی ادراکی بهمثابۀ رویکردی تلفیقی میپگردازد و نویسگنده
معتقد است اگر قرار است که گویششناسی در فصل مشترک بین زبانشناسی ،زبانشناسی ،توصگیفی
و زبانشناسی اجتماعی برای شناسایی و تعریف زبانها و گویشها انجام شود ،روشهگا و الاوهگایی
باید طراحی شوند که بینش و دیدگاههایی از هر سه حوزه را در برداشته باشند وی با نمایش یک انااره
تلفیق گویششناسی با مطالعات تاریخی-تطبیقگی ،ردهشگناختی-توصگیفی و اجتمگاعی-شگناختی را
نشان داده و یادآور میشود همۀ این رویکردها به نحوی متیثر از عوامل فرازبانی زمان و تگاریخ ،فضگا و
جغرافی و جامعه و فرهنگ هستند
عنوان فصل پنجم گویششناسی پیکرهبنیاد و گویشسنجی است در ایگن فصگل از یگک سگو بگه
گویششناسی پیکرهبنیاد ،انواع پیکرههای گویشی و ویژگیها و کاربرد آنها در پژوهشهای گویشی بگه
عنوان یکی از مظاهر گویششناسی جدید اشاره میشود و از سوی دیار با شگرح مختصگر روشهگای
رایانهای جدید و کاربرد پیکره در تحلیلهای گویشی ،حیطۀ گو یشسنجی معرفی میگردد
در آغاز فصل پنجم ،نویسنده ابتدا به تفاوت زبگانشناسگی پیکگرهای و گگویششناسگی پرداختگه و
مینویسد« :متمایزترین ویژگی روششناختی در زبانشناسی پیکرهای استفاده از پیکرههگای زبگانی بگه
3. Preston, D.R.

2 Sibata, S.

1. Weijnen, A.
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عنوان منبع اصلی داده است درحالیکه گویششناسی سنتی به اطلسهای گویشگی رقمگیشگده 1بگه
عنوان اولین منبع داده وابسگته اسگت ،در گگویششناسگی پیکگرهبنیگاد از پیکگرههگای گویشگی اسگتفاده
میشود» به باور وی ،پرسشهایی که در حوزۀ گویششناسی پیکرهبنیاد مطرحاند را میتوان در چهگار
دستۀ کلی طبقهبندی کگرد :زبگانشناسگی جغرافیگایی بگا تمرکگز بگر مسگائل هگمزمگانی و در زمگانی و
ردهشناختی؛ زبانشناسی جغرافیایی متراکم؛ کشف رتبهبندی محدودیتها و دادهکاوی
در بخش بعدی رستمبیک به نقل از اندروالگد 2و سگمرک انی )2 :۳۴۴۹( 3روشهگای تهیگۀ پیکگرۀ
گویشی را برمیشمارد و هریک را به صورت مختصر شرح میدهد :مصاحبه ،پروژههای تاریخ شگفاهی،
مصاحبهها  /مکالمات خودگویشوران با یکدیار ،ضبط مکالمات خودانایخته در نواحی مختلف
تحلیل پیکرههای گویشی در قسمت دیاری از این فصل بررسگی مگیشگود پیکگرههگای زبگانی و
ً
گویشی ماهیتا به گونهای تهیه میشوند که بتوانند توسط نرمافزارها تحلیل شوند حجم باالی دادههگای
پیکره ای نیز اغلب تحلیل دستی این دادهها را ناممکن مگیسگازد ویدوسگن  )۳۹۲ :۳۴۴۳(9نیگز بگه
استفاده از رایانه به عنوان اصلیترین ابزار تحلیل پیکرهای اشاره کرده است از امتیازهای چنین تحلیلی
این است که میتواند بسیار جامع باشد ،حقایق متنی را پوشش دهد و موارد تکرار و بگا هگمآیگی همگۀ
واژههای متن را به صورت کمی محاسبه کند اما نویسنده یادآور میشود که بگا وجگود ایگن مزیگتهگا
تحلیلهای پیکرهای بدون اشکال نبوده و اصلیتگرین اشگکال ذاتگی روش پیکگرهبنیگاد ایگن اسگت کگه
پراکندگی دادهها ،پرداختن به پدیدههای غیررایج متنی را تحتالشعاع قرار میدهد
نویسنده در ادامۀ فصل به گویشسنجی به عنوان یکی از شیوههگای محاسگباتی و آمگاری مناسگب
کشف الاوهای پراکندگی جغرافیایی متغیرها اشاره میکند و به نقگل از نربگون 2و کرچمگار:۳۴۴۲( 1
 )۳92گویشسنجی را در تقابل با گویششناسی اینگونه تعریف میکنگد« :گگویششناسگی مطالعگۀ
گویشهاست و گویشسنجی اندازهگیری تفاوتهگای گویشگی اسگت ،بگه عبگارتی تفگاوتهگایی کگه
ً
توزیعشان عمدتا جغرافیایی است» وی ،سپس گویشسنجی پیکرهبنیاد را معرفی مگیکنگد و از آن بگه
عنوان رویکردی یاد میکند که مطالعات مبتنی بر یک مشخصه را رها کگرده و بیشگتر بگه رویکردهگای
کلگرای رایانهای تمرکز دارد که تنوع و گوناگونی را در مجموعهای از مشخصهها بررسی میکند
در پایان فصل ،دو شیوۀ کمی و کیفی در تحلیلهگای گگویششناسگی پیکگرهبنیگاد معرفگی شگده و
نویسنده به این نکته اشاره میکند که این دو شیوه اغلگب بگه دو رویکگرد کلگی تعلگق دارنگد؛ در یگک
رویکرد بر فراوانی مشخصهها تمرکز میشود و در رویکرد دیار بر محدودیتهایی که موجگب حگذف
برخی صورتهای زبانی و انتخاب صورتهای زبانی دیار میشود
3. Szmrecsanyi, B.

2. Anderwald, L.

1 digitalized

6. Kretzschmar, W.

5. Nerbonne, J.

4 Widdowson, H. G.
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فصل ششم و آخرین فصل کتاب ،ردهشناسی گویشی و مستندسازی زبان اسگت در ایگن فصگل
پس از پرداختن به مالحظات ردهشناختی در پژوهشهای گویشی و اهمیت چنین مطالعاتی ،به پدیدۀ
مرع زبانها و اهمیت مستندسازی زبان اشاره میشود
در این فصل بعد از معرفی ردهشناسی و ارائۀ پیشینۀ مختصری از آن ،به تفگاوت گگویششناسگی و
ردهشناسی اشاره میشود نویسنده به نقل از کرافت )۳-1 :۳۴۴۲( 1مینویسد« :گگویششناسگان بگه
تنوع زبانشناختی در سطح گویشها میپردازند و ردهشناسان به تنوع بین زبانها آنها سعی مگیکننگد
دریابند تا چه حد زبانها تنوع ساختاری نشان میدهند و کجا از الاوهای جهانی تبیعیت مگیکننگد»
در ادامۀ همین قسمت ،رستمبیک روش پژوهش در مطالعات ردهشناختی را با یگک اناگارۀ سگاده امگا
کاربردی نشان میدهد و آنها را به هدف ،ابزار گردآوری داده ،منابع،
مبنای نمونهگیری ،تحلیل و یافتهها تقسیم میکند
در قسمت دیاری از فصل ششم ،نویسگنده ردهشناسگی گویشگی را معرفگی مگیکنگد و آن را خگط
اتصال ردهشناسی زبانشناختی ،کگه بگه مقولگهبنگدی زبگانهگا بگر مبنگای تفگاوتهگا و شگباهتهگای
ساختاریشان میپردازد و گویششناسی ،که مطالعۀ گونههای غیرمعیار ناحیگهای یگا اجتمگاعی زبگان
است ،میداند وی در ادامه برخی از مبانی ردهشناسی گویشی را بیان کرده و به جهانیهای گویشی به
عنوان یکی از این مبانی پرداخته و سپس به ردهبندی زبانها بر مبنای همین جهانیهای گویشی اشگاره
کرده است
در ادامه به زبانهای در خطر و مستندسازی زبان پرداخته شگده و عبگارت «زبگانهگای در خطگر»
3
عبارتی آشنا برای عالقهمندان و پژوهشاران حوزۀ زبان و گویش معرفی شده است آستین 2و سلبنک
( )1 :۳۴11عنوان کردهاند که حدود هفت هزار زبان امروزه در نقاط مختلف جهان تکلم میشگود کگه
از این میان دست کم نیمی از آنها بعد از چند نسل از بین میروند ،زیرا کودکان این زبانها را دیار بگه
عنوان زبان اول فرانمیگیرند؛ چنین زبانهایی زبان در خطر لقب گرفتهاند رستمبیک یادآور مگیشگود
امروزه تهیۀ اطلس و برنامههای مستندسازی زبان تالشهایی درجهت شناسایی و حف زبگانهگای در
خطر و روبه زوال هستند و کشورها باید این تالشها را به صورت جدی دنبال کنند
بخش بعدی فصل ششم ،مستندسازی زبگان و توصگیف زبگان اسگت و نویسگنده آن را بگه نقگل از
هیملمان )۳۴۴1( 9ثبت و ضبط پایا و چند منظورۀ یک زبان میداند به باور برخی زبگانشناسگان ،در
مستندسازی زبان ،بازنمایی مستقیم یک گفتمگان طبیعگی هگدف اولیگه و اصگلی اسگت ،درحگالیکگه
ً
توصیف و تحلیل احتماال محصوالت فرعگی وابسگته و برآمگده از آن هسگتند ولگی همگواره نسگبت بگه
2. Austin, P. K.

1 Croft, W.

4. Himmelmann, N.

3. Sallabank, J.

111

زبان و زبانشناسی ،2/61 ،پاییز و زمستان 6911
رویکردهای نظری در پژوهشهای گویشی...

مستندسازی زبان فرع و قابل تغییر به شمار میآینگد (وودبگری )۲۹ :۳۴۴۲ ،1در ادامگه ،رسگتمبیگک
تفاوتهای گردآوری(مستندسازی) و تحلیل (توصیف) اولیۀ دادههای زبانی را در قالب یگک جگدول
بیان کرده و این تفاوتها را شامل نتیجه ،روال و مسائل روششناختی میداند وی تفاوت اصگلی بگین
قالب مستندسازی زبان و سایر قالبهای دربردارندۀ دادههای اولیه – به ویژه قالب معیار زبگانشناسگی
توصیفی ،یعنی دستور ،واژگان ،و گردآوری متن – را در این حقیقت نهفتگه مگیدانگد کگه مستندسگازی
ً
زبان صرفا دادهمحور است
محدودیتهای مستندسازی در بخش دیاری به بحث گذاشگته شگده و یکگی از محگدودیتهگای
عمده در این زمینه ،حف حریم خصوصی است محدودیت دیار به شیوۀ ناهداری اطالعات مربگوط
میشود نویسنده در این باره به این نکته اشاره میکند که با وجود ذخیرۀ دادهها بگه صگورت دیجیتگالی
نمیتوانیم اطمینان داشته باشیم که این مستندسازی و توصیف دیجیتالی زبگان در آینگده بگرای دیاگران
قابل استفاده باشد
در پایان این فصل ،رستمبیک یادآور میشود آن ه شرح داده شد تنها گوشهای از مسائل مطگرح در
حیطۀ مستندسازی زبانها و گویشهاست و هدف از بیان آن تنها جلب توجه به این حقیقت است کگه
فرآیند گردآوری دادهها و ثبت یک زبان نیاز به تیمل و بهرهجویی از مباحث روششناختی و شگیوههگای
عملی جدید دارد
کتاب با فهرست منابع ،واژهنامهها و پیوستها پایان مییابد یکی از مهگمتگرین بخگشهگای ایگن
کتاب «فهرست برخی از پژوهشهای گویشی در ایران» است در ایگن بخگش فهرسگتی از کتگابهگا،
فرهنگهای لغت و واژهنامهها  ،تگکنااشگتهگا ،اطلگسهگا و راهنماهگای گویشگی و آثگار ادبگی بگه
گویشهای مختلف ارائه شده تا تصویری از تنوع موضوعی و روششناختی در این حوزه به دست داده
شود و مشخه شود در کدام یک از حوزهها یا در مورد کدامیک از زبانها و گویشها بگا غنگا و تعگدد
پژوهش مواجهیم و در مورد کدامیک با فقر توجه و پژوهشهای معدود

نتیجهگیری

با توجه به وجود زبانها و گویشهای درخطر در ایران ،لزوم اهمیت به این حوزه و پرداختن به آن بیش
از پیش احساس میشود کتاب رویکردهای نظری در پژوهشهای گویشی اثری اسگت کگه بگه شگرح
رویکردهای سنتی و جدید در گویششناسی میپردازد و تگالش مگیکنگد بگا ارائگۀ رویکردهگا و منگابع
اصلی و بهروز در حوزۀ گویششناسی ،امکان مطالعۀ عمیقتر و تخصصیتری را بگرای مخاطگب ایگن
حوزه فراهم آورد
1. Woodbury, T.
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از جنبه صوری و فنی ،اشکاالت تایپی و امالیی در کتاب بسیار ناچیز است و تا آنجا کگه ناارنگده
بررسی کرده است ،تنها یک اشکال تایپی در صفحۀ  21کتاب (واژۀ نیز) وجود داشگت نثگر اثگر روان
بوده و نویسنده تالش میکند در قسمتهای ترجمهشده ،رنگ و بوی ترجمه را کم کنگد و خواننگده بگا
متنی یکدست روبرو شود فصلبندی کتاب سگیر منطقگی دارد و خواننگده در پیوسگتار مطالگب دچگار
سردرگمی نمیشود آوردن گفتاویی از هر گویش در ابتگدای فصگلهگا خواننگده را بگه بگرای برقگراری
ارتباط بین این گفتاو و محتوای هر فصل ترغیب میکند اناارههای ساده اما سودمندی کگه در بیشگتر
فصلها برای خالصهسازی مطالب آمده است ،به خوانندۀ اثر کمک میکند تا با یگک ناگاه مطالگب را
دستهبندیشده و مختصر ببیند و این نکته یکی از ویژگیهای مهم کتابهای نظری است کگه مطالگب
مفصلی دارند یکی دیار از سودمندهای بسیار مهم کتاب فهرست برخی از پژوهشهای گویشگی در
ایران است جمعآوری یکجای این فهرست باعث میشگود پژوهشگاران از پگژوهشهگای مگوازی و
تکراری خوددداری کنند و در بسیاری موارد میتوانند ادامههندۀ این پژوهشها باشند
به عنوان یک پیشنهاد ،نویسنده میتوانست در کنگار مثگالهگا و پگژوهشهگای غیرفارسگی ،نمونگه
پژوهشهای انجامشده برای زبان فارسی و گویشهای آن را که با محتوای هر فصگل و رویکگرد نظگری
معرفیشده همخوانی دارد ،در هر فصل بیاورد و امکان مقایسه را برای خواننده فراهم کند
در پایان ،به باور ناارندۀ این سطور مگیتگوان گفگت ایگن کتگاب مگیتوانگد اثگری سگودمند بگرای
دانشجویان زبانشناسی و پژوهشگران حوزۀ گویششناسی باشد و چشمانداز وسیع و ابعاد گونگاگون
پژوهشهای گویشی را برای آنان آشکار سازد هم نین ،این اثر میتوانگد بگه عنگوان منبعگی بگه زبگان
فارسی برای آموزش و تدریس در حوزۀ گویششناسی استفاده شود
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