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 صفحه.377، 9411تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

 شناسی دانشااه پیام نور( )دانشجوی دکترای زبان 3فاطمه اتراکی

 3013، تاریخ انتشار: 17/2/3013، تاریخ پذیرش: 55/35/3011 :تاریخ دریافت مقاله

   

هگای  روش»حاصل طرحی پژوهشی با عنگوان  زبان یسنجی و مستندساز شیگو ،یاطلس زبانکتاب 
هگای  است که در سگال« سنجی و مستندسازی زبان عملی در مطالعات گویشی: اطلس زبانی، گویش

شناسی پژوهشااه علگوم  بیک تفرشی، استادیار پژوهشکده زبان رستم توسط دکتر آتوسا  1239-1232
 انجام رسیده است   مطالعات فرهنای در این پژوهشااه بهانسانی و 

عنوان یکگی  شناسی با معرفی مطالعات گویشی به نامۀ حوزۀ گویش نویسنده در پیشافتار این درس
شناسگی امگروز  هگای زبگان تگرین حگوزه شناسی، آن را جزو پویاترین و مطرح های دیرپای زبان از شاخه

 داند  می
هگای  هگای تهیگۀ اطلگس زبگانی، محاسگبۀ فاصگله تصویرکشیدن پیشرفت وی هدف این کتاب را به

های زبانی  کند و با تیکید بر اینکه تالش برای حف  گونه ها معرفی می گویشی و ثبت و توصیف گویش
شناسگی،  هگای زبگانی ازمنظگر زبگان هگا و تنگوع سگو و اهمیگت توصگیف گونگه و بیم زوال آنهگا از یگک

های زبانی اسگت،  سوی دیار، دلیلی برای توصیف و مستندسازی گونهشناسی از شناسی و مردم جامعه
گیگری  تحگولی بگزرع در ایگن شگاخه از  هگای رایانشگی را موجگب شگکل گذر زمان و گسترش فناوری

شگناختی و ابگزاری در  داند و این کتگاب را معگرف سگیر تحگول روش های زبانی و گویشی می پژوهش
 
1. atrakifateme@gmail.com 
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عنگوان سگه روش در بازنمگایی، ارزیگابی و  ازی زبگان بگهسگنجی و مستندسگ های زبانی، گویش اطلس
 شمارد  های زبانی و گویشی برمی مستندسازی تنوع

 
 مقدمه

فاهر پنهان ازطریق بررسی تعگداد  سنجی، شناسایی ساختارهای کلی  به در کتاب حاضر، هدف گویش
ه از ایگن روش، زیادی مشخصۀ زبانی برشمرده شده است  نویسنده بر این بگاور اسگت کگه بگا اسگتفاد

مشگگکل اسگگتثناهای مربگگوط بگگه یگگک ویژگگگی خگگاص، نتگگایج آمگگاری نگگامرتبط و ماهیگگت تصگگادفی و 
آید  بگر مبنگای  دست می شود و شواهد زبانی  قابل استناد به ها کم می بودن  انتخاب مشخصه بخواهی دل

های گویشی  ها و حد فاصل گیری، تجسم و تحلیل مجموع شباهت سنجی به اندازه این شواهد، گویش
 پردازد  می

هگای  شناسگی اطلگس روش»کتاب در قالب سه فصل کلی تدوین شده است؛ فصل اول با عنگوان 
هگای گگردآوری  داده، تحلیگل و نمگایش  های زبانی، روش شامل تاریخ ۀ مختصری از اطلس« زبانی

صگل دوم کگه هگای جدیگد اسگت  در ف هایی از اطلگس های زبانی و معرفی نمونه نتایج در انواع اطلس
گگذاری شگده اسگت، مطگالبی ازجملگه معرفگی  نگام« سنجی گویشی سنجی: فاصله گویش»صورت  به

سگنجی و معرفگی برخگی  شناسگی مطالعگات گگویش های پیشرو در این زمینگه، بررسگی روش پژوهش
مگپ و دیاتگک؛ آمگده  سنجی هم ون گب های گویش های زبانی و انجام تحلیل افزارهای تهیۀ نقشه نرم

شگامل شگرح و بررسگی اصگول و « مستندسازی زبان، فراتر از یگک روش»فصل سوم با عنوان  است و
هگای  شناسی پگژوهش های مستندسازی  یک زبان یا گویش، مالحظات انسانی، اخالقی و روش روش

افزارهای مختلف مربوط به مستندسگازی  زبگان ماننگد ابلگن، پگرات و  شناسی و معرفی نرم میدانی  زبان
 فلکس است 

 
 های زبانی شناسی اطلس فصل اول: روش

شناسگی جهگان، بگه  هگای گگویش نویسنده در این بخش با ارائه توضگیحاتی دربگارۀ تاریخ گۀ اطلگس
 کند  گرفته در ایران نیز اشاره می های صورت تالش

شناسگی در قگرن نگوزدهم  ای مگرتبط بگا زبگان عنوان شگاخه های زبانی به بر این اساس، تهیۀ اطلس
ها و معمواًل تنهگا بگه  اولیه در درجۀ اول به آواها و واژه 2های زبانی ( و نقشه3313، 1)الملیمطرح شد 

هگای  شناسگان دو روش عمگدۀ پرسشگنامه (  گویش3333، 3اند )کرک یک مشخصۀ زبانی توجه داشته
 گرفتنگد و کگار مگی هگای گویشگی بگه های مربوط به نقشه پستی و پژوهش میدانی را برای گردآوری داده

 
1. A. Lameli  2. Linguistic map  3. J. M. Kirk   
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و    را روی نقشگه  9، مگرز هماگویی3، چنگدزبانای2، دوزبانای1های رسمی اطالعاتی هم ون زبان
 کردند  مشخه می

شگود  اشاره می 1293در نیمۀ اول دهۀ  2یارشاطر و ژرژ ردار« ثمرننشسته به»های  در ایران به تالش
ایگران و سگگازمان ( بگا همکگاری فرهناسگگتان زبگان 13-31: 1219سگاز پورریگگاحی ) و طگرح فرهنگگ

 ها انجام گرفته است  شود که با هدف گردآوری گویش جغرافیایی کشور معرفی می
توانسگتند از  1221تا  1222در توضیح این طرح چنین آمده است: مجریان طرح از شروع کار در 

 جلدی با عنوان شناسایی صورت کتابی سه به1211برداری کنند که در سال  روستا نمونه 19333حدود 
 های ایران منتشر شد  گویش

پگردازد و چنگین  های انفرادی  پراکنده بگرای تهیگۀ اطلگس گویشگی مگی در ادامه، نویسنده به تالش
ها پیش آغگاز شگده اسگت،  آورد: هرچند گردآوری داده با هدف تهیۀ اطلس زبانی و گویشی از سال می

هگای زبگانی  شناسی  تهیۀ اطلگس شهایی که به رو ارائۀ این اطلس هنوز محقق ناردیده است و پژوهش
 اند  اند نیز بسیار اندک پرداخته

ای  عنگوان مجموعگه های زبانی بگه معرفی اطلس به« های زبانی از نقشه نااری تا اطلس»در بخش 
پردازد و اطلگس  اند می هایی که در قالب کتاب با هدف خاصی گردآوری شده مند متشکل از نقشه نظام

بگاور  گیگرد  بگه های گویشی درنظر مگی عنوان نقطۀ آغاز تهیۀ اطلس ( را به1191 ،1زبانی اروپا )بیوندلی
( در آلمان 1111) 9( اولین اطلس گویشی حاصل پژوهش ونکر11-11: 3339) 8و ترادگیل 7چمبرز

است  او فهرستی از جمالت را به آلمانی معیار نوشت و برای مدیران مدارس شمال آلمان فرسگتاد و از 
تا این جمالت را به گویش محلی آوانااری کنند  این طرح که تا چهار دهه بعد، یعنی تگا آنها خواست 

نیگز در  ههگای ونکگر امگروز طول انجامید، وسعت پوششگی  قابگل تگوجهی دارد و جملگه به 1331سال 
صورت الکترونیکی نیز دردسترس قرار داده شده اسگت  پگس  گیرد و به ها مورد استفاده قرار می پژوهش

 های مشابهی در دانمارک، فرانسه، سوییس، ایتالیا و اسپانیا نیز انجام گرفت  آن پژوهشاز 
ناگاری  که اصول زیربنایی  نقشگه 11نویسنده در ادامه پس از اشاره به آثار پژوهشی ونکر و ژیلیرون

( و اطلگس زبگانی 1321-1313و همکگاران ) 12، میتزکگا11زبانی را معرفی کردنگد، آثگار فردینگان ورد
 کند  عنوان پیشاامان تهیۀ اطلس زبانی معرفی می ( را به1322) 13دولف هوتسنکوچرلهرا

هگای  بنگدی اطلگس دربگارۀ طبقگه« های زبانی شناسی تهیه اطلس روش»در بخش دیاری با عنوان 
ها و وسگعت ناحیگه تحگت پوشگش از یگک سگو و شگیوه نمگایش  ها و گویش زبانی برمبنای تعداد زبان

 شود  توضیحاتی داده می اطالعات ازسوی دیار
 
1. official language  2. bilingualism  3. multilingualism   
4. isogloss  2. G. Radar  6. B. Biondelli   
7. J. Chambers  8. P. Trudgill  9. G. Wenker   
10. J. Gillieron  11. F. Wrede  12. W. Mitzka   
13. R. Hotzenkoecherle 
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سگابقه بگرای  ها و اینترنت را فرصگتی بگی بیک شروع هزارۀ جدید و فهور منابع برخط، تارنما رستم
شگناختی  هگای زبگان دهد: نقشه شمرد و ادامه می ای برمی های چندرسانه شیوه ها به نمایش و توزیع داده

ای گگرد  المللگی، ملگی یگا ناحیگه وسگیع بگینهگای  اند که طی پیمایش معمواًل از مواد زبانی مشتق شده
نامگۀ حضگوری همگراه بگا ضگبط صگدا، گفتاگوی تلفنگی و  اند  مصاحبه مستقیم، پرکردن پرسگش آمده

های زبانی مورد اسگتفاده قگرار  اند که برای تهیۀ اطلس های مختلفی های کتبی ازجمله روش نامه پرسش
 گیرند  می

ناگاری  هگای کمگی و کیفگی  نقشگه ی پایه به توضیح روشها نویسنده در ادامه، پس از معرفی نقشه
هگا از  نویسد: هرچند اخیرًا در عمل در همۀ اطلس ای می های زبانی  رایانه پردازد و در معرفی اطلس می

های زبگانی اسگتفاده کردنگد،  هایی که از رایانه برای کشیدن نقشه شود ولی اولین طرح رایانه استفاده می
 رفتند انجام گ 1313در دهه 

 
 سنجی گویشی سنجی: فاصله فصل دوم: گویش

گیری دربارۀ منابع مگورد نیگاز بگرای  تواند شاخه خوبی برای تصمیم فاصله بین دو زبان یا گویش می
 شده باشد  های کمتر شناخته رساندن فناوری زبان به زبان

هگا ازطریگق  هگا و زبگان سنجی در تالش برای کشف روابط بگین گگویش در کتاب ذکرشده، گویش
هایشگان معرفگی  گیگری تفگاوت مند مجموعۀ بزرگی از اقالم زبگانی و تلفیگق آنهگا و انگدازه مقایسۀ نظام

های گویشگی و  گیری  فاصله سنجی در اندازه شود  نویسنده بر این باور است که به این ترتیب گویش می
 های آماری و رایانه است  شدت متیثر از روش تعیین مرزهای زبانی به

س از شرحی کلی دربارۀ چارچوب کلی  برخی از مطالعات  پیشرو در ایگن حگوزه، پرکگاربردترین پ
های انجگام  محاسگبات آمگاری و نمگایش نتگایج در  شوند و شیوه های آماری معرفی و بررسی می روش

ام سگنجی انجگ ای تخصصگی  گگویش افزارهای رایانه های زبانی و نمودار که با استفاده از نرم قالب نقشه
 Diatechو  Gabmapو  RuG/L04افزارهگا بگه  گردند  نویسنده ازجمله این نگرم شود، معرفی می می

گیگری  سنجی بگرای انگدازه های گویش تازگی در ایران نیز استفاده از روش کند و با بیان اینکه به اشاره می
هگگای گویشگگی مگگورد توجگگه برخگگی از پژوهشگگاران قگگرار گرفتگگه اسگگت، از آثگگار اسگگدپور  فاصگگله

 برد  ( نام می1232( و نجفیان و همکاران )1232بیک تفرشی ) رستم (، 1231)
های رایانشی اسگت کگه  روش« های گویشی گیری فاصله سنجی: اندازه گویش»در بخشی با عنوان 

دادن الاوهگای توزیگع  های نشگان عنوان یکی از روش ، بهتا حد زیادی وابسته به محاسبات کمی است
کگه بگرای شود  نویسنده با توجگه بگه این های سنتی و ادراکی مطرح می جغرافیایی متغیرها در کنار روش

تگوان نگوعی پراکنگدگی  فضگایی درنظگر گرفگت،  های مورد استفاده در جوامع مختلف مگی همۀ گویش
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نگوعی  هگای نگاطق را موضگوعی جهگانی و هم نگین بگه انسگانچاونای مدیریت زبانی  فضگا توسگط 
شناسی و ژنتیک  جمعیگت نیگز  شناسی، قوم های مختلفی چون مردم داند زیرا در حیطه ای می رشته میان

 شود  های مشابهی درزمینۀ مدیریت فضا )مکان( مطرح می پرسش
درزمانی مگرتبط دانسگته سنجی به مباحث  شناسی لغات، نتایج حاصل از گویش اما در زمینۀ ریشه

های مختلف  ارتبگاط و تعامگل  های مهم  درزمانی دربارۀ جنبه گیری شود و نویسنده بسیاری از نتیجه می
 داند  هایی دردسترس می در فضا را در چنین پژوهش

شوند که نخستین آنهگا  معرفی می« ها بندی گویش های طبقه روش»در بخش دیاری از فصل دوم، 
هگای  توان یک ناحیۀ زبانی را به ناحیگه است  با استفاده از این روش، می« ساختاری روش جغرافیایی»

دهنگد و  های یکسان یک ناحیه گویشی را تشگکیل مگی هایی با فهرست واج گویشی تقسیم کرد  گویش
شگود  تگاکنون از ایگن روش فقگط بگرای  های خاص خود شناخته مگی هر ناحیۀ گویشی با فهرست واج

 کتر استفاده شده است های کوچ ناحیه
کنندۀ نظر  گویشوران   های منعکس است که محاسبات و تحلیل« های ادراکی آزمایش»روش دیار 

گیرد   های زبانی و گویشی در این گروه قرار می غیرمتخصه و برمبنای ادراک شنوندگان دربارۀ فاصله
های ادراکگی  برای بررسی فاصله کند که ( اشاره می1331) 1نویسنده در مثالی به کار پژوهشی گوسکنز

داد و از آنگان  های هلندی، قطعگات صگوتی را در اختیگار افگراد قگرار مگی بین هلندی معیار و دیار گونه
 تعیین کنند  13های یک تا  خواست تا شباهت آن قطعات به هلندی معیار را با شماره می

پگردازد  و همکگارانش مگی 2ایزیربخش دیاری است که به کار سا« ای های آماری و رایانه روش»
هگای مجگاور،  های آماری بهره گرفتند  آنان با درنظرگرفتن  مکان ها از روش تر  نقشه که برای ترسیم عینی

های گویشی  دو منطقه را شمردند و آنها را با درصد نشگان دادنگد  ایگن درصگد، نمگرۀ شگاخه  تفاوت
هگا و  هگا، واژه وش فراوانی حروف، آواها، مشخصهفاصلۀ زبانی بین دو مکان درنظر گرفته شد  در این ر

ها= فاصگله ویگرایش( مگورد  ها و جایازینی ها، حذف )ارزش عددی افزایش 3محاسبۀ فاصلۀ لونشتاین
 توجه قرار گرفت 

هگای  های تعیین نقطگه ، روش«نااری های گویشی و نقشه نمایش فاصله»در بخش بعدی با عنوان 
هگای  تعیین مرکز ثقل، دندوگرام، کوهونن، کروپلت، اینترپوینگت، نقشگهبندی،  گویشی ازجمله خوشه

 شوند  ای نام برده می های شبکه ای و دیاگرام های خوشه های پیوستاری، نقشه پرتویی، نقشه
هگای  بررسی الاگوی تنگوع زبگانی بگا اسگتفاده از روش»ها به  بندی گویش های طبقه در ادامه روش

گیگری مجمگوع تنگوع و ازطریگق  شود  نویسنده الاوهای تنگوع را بگا انگدازه پرداخته می« سنجی گویش
هگای بگین تعگداد  داند؛ به این ترتیگب کگه تفگاوت سنجی قابل دستیابی می های گویش استفاده از روش

 
1. C. Gooskens  2. J. Séguy  3. Levenshtein distance   
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شود تا قدرت آنها بیشتر شود  بر این اساس، در این روش فگرض بگر  زیادی متغیر زبانی جمع بسته می
ها حاصل پراکندگی هستند، حتی اگر منشی آنها مشخه نباشد  به ایگن ترتیگب  نوعاین است که همۀ ت

 اعمال فنون مورد نظر بدون بررسی شروع تغییرات و جهت آنها وجود دارد 
شگود   سنجی برای خوانندگان معرفی می افزار مرتبط با کار گویش در پایان این فصل چند نمونه نرم

تهیگه  2هگایمرل  توسط ادگار 3333که در سال  1(VDMتجسمی )سنجی  افزار گویش مجموعه نرمدر 
هگای  هگای داده و محاسگبه مگاتریس هگای زبگانی، ارزیگابی مگاتریس دهی نقشه شد، نمایش و سازمان

 های فاصله دردسترس است  های نمایش شباهت یا ماتریس شباهت و انواع مدل
 

 فصل سوم: مستندسازی زبان: فراتر از یک روش
های مختلگف در ایگران  ها و لهجه ها، گویش پایانی  کتاب، نویسنده با اشاره به اینکه ثبت زباندر فصل 

هگا، جمگالت و متگون کوتگاه و توصگیف  هگای زبگانی شگامل واژه شیوه سنتی، یعنی با گگردآوری داده به
الگب های بسگیاری کگه در ق دستوری  گونۀ زبانی و چاپ آن در قالب کتاب، انجام شده است، از کتاب

هگای  دهد: با این حال، مستندسازی زبان نویسد و ادامه می چاپ رسیده می نااشت در این زمینه به تک
افزارهای تخصصی  کردن اطالعات زبانی و استفاده از نرم ایرانی در معنای تخصصی آن که با دیجیتالی

 گیرد، در ایران هنوز رواج نیافته است  انجام می
ها باید سطوح مختلفی از جامعۀ مورد نظگر  که پیش از آغاز گردآوری دادهبیک با تیکید بر این رستم

جغرافیگایی و مسگائل اقتصگادی( را مگورد کنکگاش قگرار داد، -)ترکیب اجتماعی، مرزهگای اجتمگاعی
 های در خطر مطالعه میدانی است  ترین شیوه بررسی زبان نویسد: مهم می

دربگارۀ تگدوین دسگتور زبگان، « انی مستندشدههای مستندسازی زبان و پیکره زب ویژگی»در بخش 
ها توضگیح داده شگده  عنوان کارهای اولیه درزمینۀ توصیف زبان فرهنگ لغت و گردآوری متون روایی به

هگای  است  امروزه تیکید بر مستندسازی زبان اسگت کگه شگامل ضگبط صگوتی و ویگدیویی  موقعیگت
 مه و شرح آنها در مرکز توجه قرار دارد ای که آوانااری، ترج گونه شود، به مختلف گفتاری می

(، گردآوری داده، ارائه و انتشگار آن جگزو اهگداف اصگلی و 3331هم نین با نقل قولی از آستین )
تنهگا  شگوند  نگه عنوان هدف ثانویه و وابسگته برشگمرده مگی شرح دستور، تدوین فرهنگ لغات و غیره به

شناسی یا تاریخ شگفاهی و هم نگین  شناسی، موسیقی های دیاری چون مردم شناسان، بلکه حوزه زبان
منگد ازجملگه مخاطبگان  شگان مسگتند شگده اسگت و سگایر افگراد عالقگه اعضای جامعه زبانی که زبگان

 مستندسازی زبان هستند 
بگودن از دیگدگاه  ای، خنثی شیوۀ چندرسانه پس از شروط مستندسازی زبان، ازجمله ثبت و ضبط به
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ها کگه معمگواًل بگه مطالعگۀ مگردم و جوامگع زبگانی  اده برای بسیاری از رشتهنظری، داشتن قابلیت استف
ها و نبود نیاز به دانش و اطالعگات اولیگه از آن  پردازند، قابل درک بودن برای پژوهشاران  سایر رشته می

ر شگوند؛ ازجملگه اینکگه بهتگ مطرح می« ها استانداردهایی برای ارائه داده»زبان برای درک و کاربرد آن، 
حداکثررسگاندن   المللی استفاده شود  هم نگین، بگرای بگه است برای آوانااری از الفبای آوانااری بین

بگرای رمزگگذاری  MPEG1/2صورت  ها به های استاندارد  ذخیرۀ داده ها، فرمت میزان دسترسی به داده
عنوان زیربنای نحوی و سگاختاری  انگواع مختلگف  به XMLهای صوتی،  برای فایل WAVویدیویی، 

 شوند  ها معرفی می برای یکسانی فونت UNICODEمتن و 
بخش دیار این فصگل اسگت کگه بگه فراینگدهای دخیگل در گگردآوری، « فرایندهای مستندسازی»

 های صوتی، تصویری و متن(، ثبت )انتقال محتواهگای پردازد: ضبط )فایل ها می پردازش و ذخیره داده
بگرداری فگراداده(،  آنالوع و دیجیتال(، تحلیل )آوانااری، ترجمه، شرح و حاشگیه نویسگی و یادداشگت

پذیرکردن )نشر  های دسترسی و حقوق استفاده از آن(، انتقال آرشیوکردن )ایجاد آرشیو و درنظرگرفتن  راه
 های مختلف(  و توزیع محتواها به شکل

ضگمن « ابزارهگای دیجیتگالی در مستندسگازی زبگان کاربسگت»نویسنده در بخش بعدی با عنوان 
شگکل  هگای زبگانی و ناهگداری آنهگا بگه شدن  گردآوری  حجم  وسیعی از اسناد و توصیف اشاره به آسان

دهد: آوانویسگی  مگواد  زبگانی بگا اسگتفاده از خگط مناسگب، سگازماندهی آنهگا در  دیجیتالی، ادامه می
 پذیر است  سادگی امکان های زبانی به یفها و الصاق آنها به توص های داده پایااه

تگوانیم  آسانی منابع زبانی  ارزشمند را در اینترنت منتشر کرد  با این حگال، نمگی توان به هم نین می
شناسگانی کگه  اطمینان داشته باشیم که این منابع توسط دیاران نیز قابگل اسگتفادۀ مجگدد باشگند  زبگان

انگد، خیلگی زود  واد زبانی دیجیتالی خلق و در تارنماها منتشر کردهاند و م ها گام برداشته همپای فناوری
افگزار،  هایی از نگرم های مستندسازی به نسخه بینند  معمواًل طرح ها گرفتار می خود را در باتالق فناوری

سال دارند  با تغییر ایگن  2تا  2اند که خود حداکثر عمری برابر با  فرمت فایل و تنظیمات سیستم وابسته
شگود  ایگن  والی فناوری قگدیمی و مهجگور گرفتگار مگی سرعت در گل ساختارها، مستندسازی  زبان به

در « هگا بهتگرین روش»شناسگان بایگد از  تر است  بنابراین زبان های در خطر بحرانی وضعیت برای زبان
یگادی ناهگداری و حفگ  آنهگا را در مستندسازی و توصیف دیجیتالی  زبان استفاده کنند کگه تگا حگد ز

 دهند  درازمدت افزایش می

شناسان بگرای  افزار در اختیار زبان عنوان ابزار و نرم افزاید: از آنجا که بسیاری از آن ه به نویسنده می
های قابل تگوجهی در ارتبگاط بگا زبگان  دهد، تالش مستندسازی وجود دارد، زبان فارسی را پوشش نمی

( پیکره ای با قابلیت ارائه فهرسگت 1211های فارسی )عاصی،  است؛ پایااه داده فارسی صورت گرفته
خگان  جگن هگای دسگتوری، آوایگی و معنگایی، پیکگرۀ بگی دهگی نمگا و برچسگب بسامدی و فهرست واژه
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( دربردارنده متون عمومی و اخبار، فارس نت پایااه دانشی مشتمل بر اطالعگاتی 1212خان،  جن )بی
هگزار مجموعگه 13ترکیبات زبان، اطالعات نحوی و روابط معنایی میان آنها مشتمل بر  ها و درباره واژه

هزار کلمه فارسی، فارس دات پایااهی بگا دادگگان گفتگاری اسگتاندارد زبگان فارسگی و 11هم معنی و 
 اند  شده در این بخش های معرفی افزار شنوا برای تبدیل گفتار به نوشتار فارسی ازجمله وبااه نرم
 

 گیری نتیجه
مندی نسبت به موضوع کتگاب در کشگور و نبگود منگابع  تنوع گویشی قابل توجه در ایران، تازگی دغدغه

روشنی آشکار می سازد و از این بابت  هایی از این دست را به فارسی در این زمینه، جای خالی پژوهش
هگای جالگب  د  از ویژگگیتر خواهگد بگو ای بر کارهای مفصل کتاب مورد نظر اثری مفید، بجا و مقدمه

های زبگانی همگراه بگا تصگاویر  افزارهای مرتبط با رسم نقشه توجه این اثر، روزآمدبودن آن و معرفی نرم
مپ، نویسنده بگا  افزار گب افزارهاست؛ به طوری که، در معرفی نرم ها و محیط نرم گویا و رنای از نقشه

گیرد و با حوصله و دقگت او را  ست خواننده را میافزار، د گنجاندن تصاویر متعدد و روشن از محیط نرم
نامۀ فارسی بگه انالیسگی و انالیسگی بگه  کند  در پایان کتاب دو واژه در آشنایی با این ابزار همراهی می

هگای زبگانی،  فارسی قرار داده شده که مخاطب را در آشنایی با اصطالحات پرشمار مربوط بگه اطلگس
 رساند  یاری میها  سنجی و مستندسازی زبان گویش

از سه فصل تشکیل شده است که، بگا تفصگیل  زبان یو مستندساز یسنج شیگو ،یاطلس زبانکتاب 
توانست موضوعی برای کتابی مستقل باشد و بگا توجگه بگه  نارتر، چه بسا هریک می بیشتر و نااهی جزئی

هگا در  تعگدد گگویش استقبال دانشجویان از مطالعات گویشی و همین طور فرفیت قابل توجه مربوط بگه
مند قرار دهگد  هم نگین در کنگار معرفگی آثگار درخشگان  تری در اختیار مخاطبان عالقه ایران، آثار بنیادی

شناسگان ایگران یگا حتگی مطالعگاتی کگه توسگط  پژوهشاران خارجی، پرداختن  بیشتر بگه مطالعگات زبگان
 غنای کار را دوچندان سازد توانست  های ایران انجام گرفته است، می خارجیان بر روی گویش

 
 منابع

زباان «  یشگیگو یبا روش فاصله سنج یجان غربیدر استان آذربا یزبان یگونه ها یبررس(  »1231اسدپور، هیوا )
  112-333، 1  دوره جدید، شنامۀ نامه فرهنگستان( ها و گویش های ایرانی )ویژ 

 ، تهران: سازمان میراث فرهنای کشور 2ج  های ایران شناسی گویش کتام(  1219پورریاحی، مسعود )
  «در اسگتان همگدان یشگیگو هگای فاصگله یرگیگ و انگدازه یشگیاطلگس گو»(  1232بیک تفرشگی، آتوسگا ) رستم

  23-21، 1، ش1  سیزبان یجستارها
  یشناسا کنفارانس زباان نیمجموعه مقاالت ساوم «یزبان فارس یها داده ااهیپا(  »1211عاصی، سید مصطفی )

 یی دانشااه عالمه طباطبا :تهران
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 شیو گگو یشیاطلس گو (  »1232یی )پاشا ییالله مال فیس و روشن سیبلق ،انااهیم یموسو بهیط ،آرزو، انینجف
، 1س  خراساان یهاا شیو گاو یشناس زبان«  مازندران به روش بسامد واکه یایدر یکرانه جنوب شرق یسنج

  13-31، 11ش
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