اطلس زبانی ،گویشسنجی و مستندسازی زبان .آتوسا رستمبیک تفرشی،
تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی377 ،9411 ،صفحه.
فاطمه اتراکی( 3دانشجوی دکترای زبانشناسی دانشااه پیام نور)
تاریخ دریافت مقاله ،3011/35/55 :تاریخ پذیرش ،3013/2/17 :تاریخ انتشار3013 :

کتاب اطلس زبانی ،گو یشسنجی و مستندسازی زبان حاصل طرحی پژوهشی با عنگوان «روشهگای
عملی در مطالعات گویشی :اطلس زبانی ،گویشسنجی و مستندسازی زبان» است که در سگالهگای
 1232-1239توسط دکتر آتوسا رستمبیک تفرشی ،استادیار پژوهشکده زبانشناسی پژوهشااه علگوم
انسانی و مطالعات فرهنای در این پژوهشااه بهانجام رسیده است
نویسنده در پیشافتار این درسنامۀ حوزۀ گویششناسی با معرفی مطالعات گویشی بهعنوان یکگی
از شاخههای دیرپای زبانشناسی ،آن را جزو پویاترین و مطرحتگرین حگوزههگای زبگانشناسگی امگروز
میداند
وی هدف این کتاب را بهتصویرکشیدن پیشرفتهگای تهیگۀ اطلگس زبگانی ،محاسگبۀ فاصگلههگای
گویشی و ثبت و توصیف گویشها معرفی میکند و با تیکید بر اینکه تالش برای حف گونههای زبانی
و بیم زوال آنهگا از یگکسگو و اهمیگت توصگیف گونگههگا و تنگوعهگای زبگانی ازمنظگر زبگانشناسگی،
جامعهشناسی و مردمشناسی ازسوی دیار ،دلیلی برای توصیف و مستندسازی گونههای زبانی اسگت،
گذر زمان و گسترش فناوریهگای رایانشگی را موجگب شگکلگیگری تحگولی بگزرع در ایگن شگاخه از
پژوهشهای زبانی و گویشی میداند و این کتگاب را معگرف سگیر تحگول روششگناختی و ابگزاری در
1. atrakifateme@gmail.com
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اطلسهای زبانی ،گویشسگنجی و مستندسگازی زبگان بگهعنگوان سگه روش در بازنمگایی ،ارزیگابی و
مستندسازی تنوعهای زبانی و گویشی برمیشمارد

مقدمه

در کتاب حاضر ،هدف گویشسنجی ،شناسایی ساختارهای کلی بهفاهر پنهان ازطریق بررسی تعگداد
زیادی مشخصۀ زبانی برشمرده شده است نویسنده بر این بگاور اسگت کگه بگا اسگتفاده از ایگن روش،
مشگگکل اسگگتثناهای مربگگوط بگگه یگگک ویژگگگی خگگاص ،نتگگایج آمگگاری نگگامرتبط و ماهیگگت تصگگادفی و
دلبخواهیبودن انتخاب مشخصهها کم میشود و شواهد زبانی قابل استناد بهدست میآید بگر مبنگای
این شواهد ،گویشسنجی به اندازهگیری ،تجسم و تحلیل مجموع شباهتها و حد فاصلهای گویشی
میپردازد
کتاب در قالب سه فصل کلی تدوین شده است؛ فصل اول با عنگوان «روششناسگی اطلگسهگای
زبانی» شامل تاریخ ۀ مختصری از اطلسهای زبانی ،روشهگای گگردآوری داده ،تحلیگل و نمگایش
نتایج در انواع اطلسهای زبانی و معرفی نمونههایی از اطلگسهگای جدیگد اسگت در فصگل دوم کگه
بهصورت «گویشسنجی :فاصلهسنجی گویشی» نگامگگذاری شگده اسگت ،مطگالبی ازجملگه معرفگی
پژوهشهای پیشرو در این زمینگه ،بررسگی روششناسگی مطالعگات گگویشسگنجی و معرفگی برخگی
نرمافزارهای تهیۀ نقشههای زبانی و انجام تحلیلهای گویشسنجی هم ون گبمگپ و دیاتگک؛ آمگده
است و فصل سوم با عنوان «مستندسازی زبان ،فراتر از یگک روش» شگامل شگرح و بررسگی اصگول و
روشهای مستندسازی یک زبان یا گویش ،مالحظات انسانی ،اخالقی و روششناسی پگژوهشهگای
میدانی زبانشناسی و معرفی نرمافزارهای مختلف مربوط به مستندسگازی زبگان ماننگد ابلگن ،پگرات و
فلکس است

فصل اول :روششناسی اطلسهای زبانی

نویسنده در این بخش با ارائه توضگیحاتی دربگارۀ تاریخ گۀ اطلگسهگای گگویششناسگی جهگان ،بگه
تالشهای صورتگرفته در ایران نیز اشاره میکند
بر این اساس ،تهیۀ اطلسهای زبانی بهعنوان شگاخهای مگرتبط بگا زبگانشناسگی در قگرن نگوزدهم
ً
مطرح شد (الملی )3313 ،1و نقشههای زبانی 2اولیه در درجۀ اول به آواها و واژهها و معموال تنهگا بگه
یک مشخصۀ زبانی توجه داشتهاند (کرک )3333 ،3گویششناسگان دو روش عمگدۀ پرسشگنامههگای
پستی و پژوهش میدانی را برای گردآوری دادههای مربوط به نقشههگای گویشگی بگهکگار مگیگرفتنگد و
3. J. M. Kirk

2. Linguistic map

1. A. Lameli
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اطالعاتی هم ون زبانهای رسمی ،1دوزبانای ،2چنگدزبانای ،3مگرز هماگویی 9و را روی نقشگه
مشخه میکردند
2
در ایران به تالشهای «بهثمرننشسته» یارشاطر و ژرژ ردار در نیمۀ اول دهۀ  1293اشاره میشگود
و طگرح فرهنگگسگاز پورریگگاحی ( )13-31 :1219بگا همکگاری فرهناسگگتان زبگان ایگران و سگگازمان
جغرافیایی کشور معرفی میشود که با هدف گردآوری گویشها انجام گرفته است
در توضیح این طرح چنین آمده است :مجریان طرح از شروع کار در  1222تا  1221توانسگتند از
حدود  19333روستا نمونهبرداری کنند که در سال 1211بهصورت کتابی سهجلدی با عنوان شناسایی
گویشهای ایران منتشر شد
در ادامه ،نویسنده به تالشهای انفرادی پراکنده بگرای تهیگۀ اطلگس گویشگی مگیپگردازد و چنگین
میآورد :هرچند گردآوری داده با هدف تهیۀ اطلس زبانی و گویشی از سالها پیش آغگاز شگده اسگت،
ارائۀ این اطلس هنوز محقق ناردیده است و پژوهشهایی که به روششناسی تهیۀ اطلگسهگای زبگانی
پرداختهاند نیز بسیار اندکاند
در بخش «از نقشه نااری تا اطلسهای زبانی» بهمعرفی اطلسهای زبانی بگهعنگوان مجموعگهای
نظاممند متشکل از نقشههایی که در قالب کتاب با هدف خاصی گردآوری شدهاند میپردازد و اطلگس
زبانی اروپا (بیوندلی )1191 ،1را بهعنوان نقطۀ آغاز تهیۀ اطلسهای گویشی درنظر مگیگیگرد بگهبگاور
چمبرز 7و ترادگیل )11-11 :3339( 8اولین اطلس گویشی حاصل پژوهش ونکر )1111( 9در آلمان
است او فهرستی از جمالت را به آلمانی معیار نوشت و برای مدیران مدارس شمال آلمان فرسگتاد و از
آنها خواست تا این جمالت را به گویش محلی آوانااری کنند این طرح که تا چهار دهه بعد ،یعنی تگا
سال  1331بهطول انجامید ،وسعت پوششگی قابگل تگوجهی دارد و جملگههگای ونکگر امگروزه نیگز در
پژوهشها مورد استفاده قرار میگیرد و بهصورت الکترونیکی نیز دردسترس قرار داده شده اسگت پگس
از آن پژوهشهای مشابهی در دانمارک ،فرانسه ،سوییس ،ایتالیا و اسپانیا نیز انجام گرفت
نویسنده در ادامه پس از اشاره به آثار پژوهشی ونکر و ژیلیرون 11که اصول زیربنایی نقشگهناگاری
زبانی را معرفی کردنگد ،آثگار فردینگان ورد ،11میتزکگا 12و همکگاران ( )1321-1313و اطلگس زبگانی
رادولف هوتسنکوچرله )1322( 13را بهعنوان پیشاامان تهیۀ اطلس زبانی معرفی میکند
در بخش دیاری با عنوان «روششناسی تهیه اطلسهای زبانی» دربگارۀ طبقگهبنگدی اطلگسهگای
زبانی برمبنای تعداد زبانها و گویشها و وسگعت ناحیگه تحگت پوشگش از یگک سگو و شگیوه نمگایش
اطالعات ازسوی دیار توضیحاتی داده میشود
3. multilingualism
6. B. Biondelli
9. G. Wenker
12. W. Mitzka

2. bilingualism
2. G. Radar
8. P. Trudgill
11. F. Wrede

1. official language
4. isogloss
7. J. Chambers
10. J. Gillieron
13. R. Hotzenkoecherle
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رستمبیک شروع هزارۀ جدید و فهور منابع برخط ،تارنماها و اینترنت را فرصگتی بگیسگابقه بگرای
نمایش و توزیع دادهها بهشیوههای چندرسانهای برمیشمرد و ادامه میدهد :نقشههگای زبگانشگناختی
ً
معموال از مواد زبانی مشتق شدهاند که طی پیمایشهگای وسگیع بگینالمللگی ،ملگی یگا ناحیگهای گگرد
آمدهاند مصاحبه مستقیم ،پرکردن پرسگشنامگۀ حضگوری همگراه بگا ضگبط صگدا ،گفتاگوی تلفنگی و
پرسشنامههای کتبی ازجمله روشهای مختلفیاند که برای تهیۀ اطلسهای زبانی مورد اسگتفاده قگرار
میگیرند
نویسنده در ادامه ،پس از معرفی نقشههای پایه به توضیح روشهگای کمگی و کیفگی نقشگهناگاری
ً
میپردازد و در معرفی اطلسهای زبانی رایانهای مینویسد :هرچند اخیرا در عمل در همۀ اطلسهگا از
رایانه استفاده میشود ولی اولین طرحهایی که از رایانه برای کشیدن نقشههای زبگانی اسگتفاده کردنگد،
در دهه  1313انجام گرفتند

فصل دوم :گویشسنجی :فاصلهسنجی گویشی

فاصله بین دو زبان یا گویش میتواند شاخه خوبی برای تصمیمگیری دربارۀ منابع مگورد نیگاز بگرای
رساندن فناوری زبان به زبانهای کمتر شناختهشده باشد
در کتاب ذکرشده ،گویشسنجی در تالش برای کشف روابط بگین گگویشهگا و زبگانهگا ازطریگق
مقایسۀ نظاممند مجموعۀ بزرگی از اقالم زبگانی و تلفیگق آنهگا و انگدازهگیگری تفگاوتهایشگان معرفگی
میشود نویسنده بر این باور است که به این ترتیب گویشسنجی در اندازهگیری فاصلههای گویشگی و
تعیین مرزهای زبانی بهشدت متیثر از روشهای آماری و رایانه است
پس از شرحی کلی دربارۀ چارچوب کلی برخی از مطالعات پیشرو در ایگن حگوزه ،پرکگاربردترین
روشهای آماری معرفی و بررسی میشوند و شیوههای انجگام محاسگبات آمگاری و نمگایش نتگایج در
قالب نقشههای زبانی و نمودار که با استفاده از نرمافزارهای رایانهای تخصصگی گگویشسگنجی انجگام
میشود ،معرفی میگردند نویسنده ازجمله این نگرمافزارهگا بگه  RuG/L04و  Gabmapو Diatech
اشاره میکند و با بیان اینکه بهتازگی در ایران نیز استفاده از روشهای گویشسنجی بگرای انگدازهگیگری
فاصگگلههگگای گویشگگی مگگورد توجگگه برخگگی از پژوهشگگاران قگگرار گرفتگگه اسگگت ،از آثگگار اسگگدپور
( ،)1231رستمبیک تفرشی ( )1232و نجفیان و همکاران ( )1232نام میبرد
در بخشی با عنوان «گویشسنجی :اندازهگیری فاصلههای گویشی» روشهای رایانشی اسگت کگه
تا حد زیادی وابسته به محاسبات کمی است ،بهعنوان یکی از روشهای نشگاندادن الاوهگای توزیگع
جغرافیایی متغیرها در کنار روشهای سنتی و ادراکی مطرح میشود نویسنده با توجگه بگه اینکگه بگرای
همۀ گویشهای مورد استفاده در جوامع مختلف مگیتگوان نگوعی پراکنگدگی فضگایی درنظگر گرفگت،
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چاونای مدیریت زبانی فضگا توسگط انسگانهگای نگاطق را موضگوعی جهگانی و هم نگین بگهنگوعی
میانرشتهای میداند زیرا در حیطههای مختلفی چون مردمشناسی ،قومشناسی و ژنتیک جمعیگت نیگز
پرسشهای مشابهی درزمینۀ مدیریت فضا (مکان) مطرح میشود
اما در زمینۀ ریشهشناسی لغات ،نتایج حاصل از گویشسنجی به مباحث درزمانی مگرتبط دانسگته
میشود و نویسنده بسیاری از نتیجهگیریهای مهم درزمانی دربارۀ جنبههای مختلف ارتبگاط و تعامگل
در فضا را در چنین پژوهشهایی دردسترس میداند
در بخش دیاری از فصل دوم« ،روشهای طبقهبندی گویشها» معرفی میشوند که نخستین آنهگا
«روش جغرافیایی ساختاری» است با استفاده از این روش ،میتوان یک ناحیۀ زبانی را به ناحیگههگای
گویشی تقسیم کرد گویشهایی با فهرست واجهای یکسان یک ناحیه گویشی را تشگکیل مگیدهنگد و
هر ناحیۀ گویشی با فهرست واجهای خاص خود شناخته مگیشگود تگاکنون از ایگن روش فقگط بگرای
ناحیههای کوچکتر استفاده شده است
روش دیار «آزمایشهای ادراکی» است که محاسبات و تحلیلهای منعکسکنندۀ نظر گویشوران
غیرمتخصه و برمبنای ادراک شنوندگان دربارۀ فاصلههای زبانی و گویشی در این گروه قرار میگیرد
نویسنده در مثالی به کار پژوهشی گوسکنز )1331( 1اشاره میکند که برای بررسی فاصلههای ادراکگی
بین هلندی معیار و دیار گونههای هلندی ،قطعگات صگوتی را در اختیگار افگراد قگرار مگیداد و از آنگان
میخواست تا شباهت آن قطعات به هلندی معیار را با شمارههای یک تا  13تعیین کنند
«روشهای آماری و رایانهای» زیربخش دیاری است که به کار ساای 2و همکگارانش مگیپگردازد
که برای ترسیم عینیتر نقشهها از روشهای آماری بهره گرفتند آنان با درنظرگرفتن مکانهگای مجگاور،
تفاوتهای گویشی دو منطقه را شمردند و آنها را با درصد نشگان دادنگد ایگن درصگد ،نمگرۀ شگاخه
فاصلۀ زبانی بین دو مکان درنظر گرفته شد در این روش فراوانی حروف ،آواها ،مشخصههگا ،واژههگا و
محاسبۀ فاصلۀ لونشتاین( 3ارزش عددی افزایشها ،حذفها و جایازینیها= فاصگله ویگرایش) مگورد
توجه قرار گرفت
در بخش بعدی با عنوان «نمایش فاصلههای گویشی و نقشهنااری» ،روشهای تعیین نقطگههگای
گویشی ازجمله خوشهبندی ،تعیین مرکز ثقل ،دندوگرام ،کوهونن ،کروپلت ،اینترپوینگت ،نقشگههگای
پرتویی ،نقشههای پیوستاری ،نقشههای خوشهای و دیاگرامهای شبکهای نام برده میشوند
در ادامه روشهای طبقهبندی گویشها به «بررسی الاگوی تنگوع زبگانی بگا اسگتفاده از روشهگای
گویشسنجی» پرداخته میشود نویسنده الاوهای تنگوع را بگا انگدازهگیگری مجمگوع تنگوع و ازطریگق
استفاده از روشهای گویشسنجی قابل دستیابی میداند؛ به این ترتیگب کگه تفگاوتهگای بگین تعگداد
3. Levenshtein distance

2. J. Séguy

1. C. Gooskens
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زیادی متغیر زبانی جمع بسته میشود تا قدرت آنها بیشتر شود بر این اساس ،در این روش فگرض بگر
این است که همۀ تنوعها حاصل پراکندگی هستند ،حتی اگر منشی آنها مشخه نباشد به ایگن ترتیگب
اعمال فنون مورد نظر بدون بررسی شروع تغییرات و جهت آنها وجود دارد
در پایان این فصل چند نمونه نرمافزار مرتبط با کار گویشسنجی برای خوانندگان معرفی میشگود
در مجموعه نرمافزار گویشسنجی تجسمی ( 1)VDMکه در سال  3333توسط ادگار هگایمرل 2تهیگه
شد ،نمایش و سازماندهی نقشههگای زبگانی ،ارزیگابی مگاتریسهگای داده و محاسگبه مگاتریسهگای
شباهت و انواع مدلهای نمایش شباهت یا ماتریسهای فاصله دردسترس است

فصل سوم :مستندسازی زبان :فراتر از یک روش

در فصل پایانی کتاب ،نویسنده با اشاره به اینکه ثبت زبانها ،گویشها و لهجههای مختلگف در ایگران
بهشیوه سنتی ،یعنی با گگردآوری دادههگای زبگانی شگامل واژههگا ،جمگالت و متگون کوتگاه و توصگیف
دستوری گونۀ زبانی و چاپ آن در قالب کتاب ،انجام شده است ،از کتابهای بسگیاری کگه در قالگب
تکنااشت در این زمینه بهچاپ رسیده مینویسد و ادامه میدهد :با این حال ،مستندسازی زبانهگای
ایرانی در معنای تخصصی آن که با دیجیتالیکردن اطالعات زبانی و استفاده از نرمافزارهای تخصصی
انجام میگیرد ،در ایران هنوز رواج نیافته است
رستمبیک با تیکید بر اینکه پیش از آغاز گردآوری دادهها باید سطوح مختلفی از جامعۀ مورد نظگر
(ترکیب اجتماعی ،مرزهگای اجتمگاعی-جغرافیگایی و مسگائل اقتصگادی) را مگورد کنکگاش قگرار داد،
مینویسد :مهمترین شیوه بررسی زبانهای در خطر مطالعه میدانی است
در بخش «ویژگیهای مستندسازی زبان و پیکره زبانی مستندشده» دربگارۀ تگدوین دسگتور زبگان،
فرهنگ لغت و گردآوری متون روایی بهعنوان کارهای اولیه درزمینۀ توصیف زبانها توضگیح داده شگده
است امروزه تیکید بر مستندسازی زبان اسگت کگه شگامل ضگبط صگوتی و ویگدیویی موقعیگتهگای
مختلف گفتاری میشود ،بهگونهای که آوانااری ،ترجمه و شرح آنها در مرکز توجه قرار دارد
هم نین با نقل قولی از آستین ( ،)3331گردآوری داده ،ارائه و انتشگار آن جگزو اهگداف اصگلی و
شرح دستور ،تدوین فرهنگ لغات و غیره بهعنوان هدف ثانویه و وابسگته برشگمرده مگیشگوند نگهتنهگا
زبانشناسان ،بلکه حوزههای دیاری چون مردمشناسی ،موسیقیشناسی یا تاریخ شگفاهی و هم نگین
اعضای جامعه زبانی که زبگانشگان مسگتند شگده اسگت و سگایر افگراد عالقگهمنگد ازجملگه مخاطبگان
مستندسازی زبان هستند
پس از شروط مستندسازی زبان ،ازجمله ثبت و ضبط بهشیوۀ چندرسانهای ،خنثیبگودن از دیگدگاه
2. E. Heimerl

1. Visual DialectoMetry
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ً
نظری ،داشتن قابلیت استفاده برای بسیاری از رشتهها کگه معمگوال بگه مطالعگۀ مگردم و جوامگع زبگانی
میپردازند ،قابل درک بودن برای پژوهشاران سایر رشتهها و نبود نیاز به دانش و اطالعگات اولیگه از آن
زبان برای درک و کاربرد آن« ،استانداردهایی برای ارائه دادهها» مطرح میشگوند؛ ازجملگه اینکگه بهتگر
است برای آوانااری از الفبای آوانااری بینالمللی استفاده شود هم نگین ،بگرای بگهحداکثررسگاندن
میزان دسترسی به دادهها ،فرمتهای استاندارد ذخیرۀ دادهها بهصورت  MPEG1/2بگرای رمزگگذاری
ویدیویی WAV ،برای فایلهای صوتی XML ،بهعنوان زیربنای نحوی و سگاختاری انگواع مختلگف
متن و  UNICODEبرای یکسانی فونتها معرفی میشوند
«فرایندهای مستندسازی» بخش دیار این فصگل اسگت کگه بگه فراینگدهای دخیگل در گگردآوری،
پردازش و ذخیره دادهها میپردازد :ضبط (فایلهای صوتی ،تصویری و متن) ،ثبت (انتقال محتواهگای
آنالوع و دیجیتال) ،تحلیل (آوانااری ،ترجمه ،شرح و حاشگیه نویسگی و یادداشگتبگرداری فگراداده)،
آرشیوکردن (ایجاد آرشیو و درنظرگرفتن راههای دسترسی و حقوق استفاده از آن) ،انتقالپذیرکردن (نشر
و توزیع محتواها به شکلهای مختلف)
نویسنده در بخش بعدی با عنوان «کاربسگت ابزارهگای دیجیتگالی در مستندسگازی زبگان» ضگمن
اشاره به آسانشدن گردآوری حجم وسیعی از اسناد و توصیفهگای زبگانی و ناهگداری آنهگا بگهشگکل
دیجیتالی ،ادامه میدهد :آوانویسگی مگواد زبگانی بگا اسگتفاده از خگط مناسگب ،سگازماندهی آنهگا در
پایااههای دادهها و الصاق آنها به توصیفهای زبانی بهسادگی امکانپذیر است
هم نین میتوان بهآسانی منابع زبانی ارزشمند را در اینترنت منتشر کرد با این حگال ،نمگیتگوانیم
اطمینان داشته باشیم که این منابع توسط دیاران نیز قابگل اسگتفادۀ مجگدد باشگند زبگانشناسگانی کگه
همپای فناوریها گام برداشتهاند و مواد زبانی دیجیتالی خلق و در تارنماها منتشر کردهانگد ،خیلگی زود
ً
خود را در باتالق فناوریها گرفتار میبینند معموال طرحهای مستندسازی به نسخههایی از نگرمافگزار،
فرمت فایل و تنظیمات سیستم وابستهاند که خود حداکثر عمری برابر با  2تا  2سال دارند با تغییر ایگن
ساختارها ،مستندسازی زبان بهسرعت در گلوالی فناوری قگدیمی و مهجگور گرفتگار مگیشگود ایگن
وضعیت برای زبانهای در خطر بحرانیتر است بنابراین زبانشناسگان بایگد از «بهتگرین روشهگا» در
مستندسازی و توصیف دیجیتالی زبان استفاده کنند کگه تگا حگد زیگادی ناهگداری و حفگ آنهگا را در
درازمدت افزایش میدهند
نویسنده میافزاید :از آنجا که بسیاری از آن ه بهعنوان ابزار و نرمافزار در اختیار زبانشناسان بگرای
مستندسازی وجود دارد ،زبان فارسی را پوشش نمیدهد ،تالشهای قابل تگوجهی در ارتبگاط بگا زبگان
فارسی صورت گرفته است؛ پایااه دادههای فارسی (عاصی )1211 ،پیکره ای با قابلیت ارائه فهرسگت
بسامدی و فهرست واژهنمگا و برچسگبدهگیهگای دسگتوری ،آوایگی و معنگایی ،پیکگرۀ بگیجگنخگان
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(بیجنخان )1212 ،دربردارنده متون عمومی و اخبار ،فارس نت پایااه دانشی مشتمل بر اطالعگاتی
درباره واژهها و ترکیبات زبان ،اطالعات نحوی و روابط معنایی میان آنها مشتمل بر 13هگزار مجموعگه
هم معنی و 11هزار کلمه فارسی ،فارس دات پایااهی بگا دادگگان گفتگاری اسگتاندارد زبگان فارسگی و
نرمافزار شنوا برای تبدیل گفتار به نوشتار فارسی ازجمله وبااههای معرفیشده در این بخشاند

نتیجهگیری

تنوع گویشی قابل توجه در ایران ،تازگی دغدغهمندی نسبت به موضوع کتگاب در کشگور و نبگود منگابع
فارسی در این زمینه ،جای خالی پژوهشهایی از این دست را بهروشنی آشکار می سازد و از این بابت
کتاب مورد نظر اثری مفید ،بجا و مقدمهای بر کارهای مفصلتر خواهگد بگود از ویژگگیهگای جالگب
توجه این اثر ،روزآمدبودن آن و معرفی نرمافزارهای مرتبط با رسم نقشههای زبگانی همگراه بگا تصگاویر
گویا و رنای از نقشهها و محیط نرمافزارهاست؛ به طوری که ،در معرفی نرمافزار گبمپ ،نویسنده بگا
گنجاندن تصاویر متعدد و روشن از محیط نرمافزار ،دست خواننده را میگیرد و با حوصله و دقگت او را
در آشنایی با این ابزار همراهی میکند در پایان کتاب دو واژهنامۀ فارسی بگه انالیسگی و انالیسگی بگه
فارسی قرار داده شده که مخاطب را در آشنایی با اصطالحات پرشمار مربوط بگه اطلگسهگای زبگانی،
گویشسنجی و مستندسازی زبانها یاری میرساند
کتاب اطلس زبانی ،گو یشسنجی و مستندسازی زبان از سه فصل تشکیل شده است که ،بگا تفصگیل
بیشتر و نااهی جزئینارتر ،چه بسا هریک میتوانست موضوعی برای کتابی مستقل باشد و بگا توجگه بگه
استقبال دانشجویان از مطالعات گویشی و همین طور فرفیت قابل توجه مربوط بگه تعگدد گگویشهگا در
ایران ،آثار بنیادیتری در اختیار مخاطبان عالقهمند قرار دهگد هم نگین در کنگار معرفگی آثگار درخشگان
پژوهشاران خارجی ،پرداختن بیشتر بگه مطالعگات زبگانشناسگان ایگران یگا حتگی مطالعگاتی کگه توسگط
خارجیان بر روی گویشهای ایران انجام گرفته است ،میتوانست غنای کار را دوچندان سازد
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