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 مقدمه
انبگوهی از  ی است کگه حگاویشناخت اطلس رده یک (3312زبان )والس،  یها ساخت یاطلس جهان

 193و حگدود  زبگان 3133ی مربوط به حدود ها دادهی جهان بوده و شامل ها زباناطالعات در مورد 
 عیگتوزنقشگه اسگت کگه  193 یدارا )والگس همگان( اطلگس نیگاویژگی سگاختاری مختلگف اسگت  

 اریگدر اخت یامکانگات متعگدد و بگا صگورت بگرخط بگه و دهد یرا در جهان نشان م یزبان یها ساخت
شناسگی، سگاختواژه، مقولگۀ اسگم، نحگو گگروه  های واج   ساختار این اطلس از بخشدارد کاربران قرار

هگای  ماسمی، مقولۀ فعل، ترتیب واژگانی، بندهای ساده، جمالت مرکب، واژگگان، زبگان اشگاره، نظگا
شگود کگه بخگش  شگده اسگت  در ایگن مقالگه سگعی مگی آواها تشگکیل نوچ نوشتاری و کاربرد فرازبانی  

فصگل  13شناختی این سگایت شگامل  آن معرفی شود  بخش واج شناختی   های رده شناسی و ویژگی واج
را هگا  دهگد و زبگان هگا را توضگیح مگی بنگدی زبگان شناختی برای رده است که هر فصل یک ویژگی واج

کند  در هر فصل برای هگر ویژگگی چنگد مثگال  می  بندی ها دسته ازلحاظ آماری و با توجه به این ویژگی
هگا در  داده، آورده شده است و در پایان هر فصل توزیع ایگن زبگان همراه زبانی که آن ویژگی در آن رخ به
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مخگته بگه آن ویژگگی در شده بگا رناگی  نقشه نشان داده شده است  هر زبان با توجه به ویژگی معرفی
های موجگود در هگر    منابع گردآوری اطالعات در این اطلس براساس کتابستا شده نقشه مشخه

شناسی این اطلس، زبان فارسی نیز بررسی شگده اسگت  در  ها در بخش واج زبان است و در میان زبان
 شناسی والس )همان( معرفی شود  شود که هر فصل از بخش واج ادامه سعی می

 

 ها فصل اول؛ فهرست صامت
ها است  نویسگندگان در ایگن فصگل اشگاره  های موجود در زبان شده تعداد صامت اولین ویژگی معرفی

در  2تواند به پیداکردن نامزدهایی برای آواهای گفتار در هر زبان می 1های کمینه کنند که یافتن جفت می
تگوان  که چه آواهایی را در یک زبگان مگیکند  آن زبان کمک کند  بخش بعدی این موضوع را مطرح می

شگود   آن نمایگان مگی شدن مفهوم صامت در زبان، فهرسگت صگامتی   صامت دانست  بعد از مشخه
دارای  133 3صگامت اسگت؛ مگثاًل زبگان نخگو 133تگا  1هگا بگین  محدودۀ تعداد این فهرست در زبان

شگده در والگس )همگان(  بررسگیهگای  صامت است  اکثر زبان 1تنها دارای  9صامت و زبان روتوکاس
 صامت هستند  32 تا 13دارای 

 

 ها فصل دوم؛ فهرست مصوت
هگا اسگت   مصگوت و تعگداد آن در زبگانبر این فصل در تکمیل فصل قبلی قرار دارد و تمرکز اصلی آن 

اند  در برخگی  گیرند تعریف کرده طور معمول در مرکز هجا قرار می نویسندگان مصوت را آواهایی که به
شگده باشگد  نویسگندگان اشگاره  تواند تنها از یک مصگوت تشگکیل ترین واژۀ ممکن می ها کوچک زبان
های مرکب،  طور مصوت ها و همین مصوت شدگی   ای ها،  غنه کنند که مسائلی مانند کشش مصوت می

شود  آنها برای حل این مشگکل سگه ویژگگی اصگلی ارتفگاع،  ها می باعث زیادشدن تعداد انواع مصوت
تعگداد  ،انگد  بگر ایگن اسگاس ها درنظر گرفتگه بندی مصوت ها را برای دسته وقعیت زبان و موقعیت لبم

 مصوت دارند  1یا  2ها بین  مصوت است و اغلب زبان 19 تا 3شده  های بررسی ها در زبان مصوت
 

 ها مصوت-فصل سوم؛ نسبت صامت
پگردازد  ایگن نسگبت  های متفاوت مگی ها در زبان ها و مصوت این فصل به بررسی نسبت تعداد صامت

آمگده در  دسگت آیگد  کمتگرین عگدد بگه دست مگی ها به ها به مصوت طور ساده با تقسیم تعداد صامت به

 
1. minimal pair  2. speech sound  

3. !Xóõ   4. Rotokas  
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مصگوت؛ و  3صگامت و  13اسگت بگا  1آندوکگه  است کگه متعلگق بگه زبگان 11.1شده  های بررسی زبان
مصگوت  اکثگر  3صگامت و تنهگا  21بگا  2است متعلق به زبگان آبخگاز 33دست آمده  بیشترین عدد به

 هستند  2.9 تا 12.3ها دارای نسبتی بین  زبان
 

 ها ها و سایشی داری در انفجاری فصل چهارم؛ واک
ها وضعیت حنجگره در زمگان تولیگد  شود که یکی از وجوه تمایز میان صامت در این بخش تصریح می

شگوند و  ها معرفی مگی ها و سایشی ریها یعنی انفجا داری  در ادامه دو نوع از صامت است، یعنی واک
بندی  رخداد بیشتری دارد  در طبقه  واک انفجاری و سایشی در زبان های بی شود که وجود گونه ادعا می

واک را  دار و بگی هگای واک هایی که جفگت شوند: الف( زبان ها به چهار دسته تقسیم می این فصل زبان
داری را  ها تقابل واک ب( فقط انفجاری؛ /p, b/ها داشته باشند؛ مانند  ها و هم سایشی هم در انفجاری

داری وجگود  ت( هگی  تقابگل واک ؛داری را داشگته باشگند ها تقابل واک پ( فقط سایشی ؛داشته باشند
داریرایدارییدییایبیردر هیاییاتبابیاوا  شگده اکثگر زبگان ارائگه هگاینداشته باشد  بر اساس آمار

ارید هاد ایفجاری
 

 ها در نظام انفجاری داری و خأل فصل پنجم؛ واک
دهد  سپس نویسندگان بگه توضگیح  مورد بررسی قرار میرا  /p, t, k, b, d, g/های  این فصل انسدادی

پردازند  طبق اطلگس  داربودن یا نبودن آنها می طور واک ها و همین جایااه تولید هرکدام از این انسدادی
هایی که هگر  الف( زبان :شوند دسته تقسیم می 2صامت به  1ها براساس وجود این  والس )همان( زبان

هگایی  پ( زبگان ؛را نداشته باشند /p/هایی که صامت  ب( زبان ؛شده را داشته باشند انسدادی معرفی 1
ث( گگروه  ؛را نداشگته باشگند /p, b/هایی که هر دو صگامت  ت( زبان ؛را نداشته باشند /g/که صامت 

 هگایگیرنگد  براسگاس آمار دستۀ قبلگی قگرار نمگی 9هایی است که در  شامل زبان «سایر»آخر با عنوان 
 انسدادی ذکرشده را دارند یا متعلق به گروه سایر هستند  1ها یا هر  اکثر زبان ،شده ارائه
 

 های مالزی فصل ششم؛ صامت
ششگم  فقگط حگدود یگک .ها رایگج هسگتند زبانپردازد که کمتر در  های مالزی می این فصل به صامت

درصگد  13شوند  حگدود  ها در قسمت مالز تولید می ها هستند  این صامت ها دارای این صامت زبان
، مگالزی انفجگاری بگاواک [q]واک  انفجاری بگی  ترین انواع مالزی ها را ندارند  معمول ها مالزی زبان

 
1. Andoke  2. Abkhaz  
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[ɢ]1، مالزی انسدادی فورانی [ ʼ] هگای مگالزی از  والگس )همگان( تعگداد انسگدادی هسگتند  طبگق
شود   نشان داده می [χ]واک آن است که با  ترین مالزی پیوسته، نوع بی بیشتر است و متداول 2ها پیوسته
ها نگوع انسگدادی  ها هستند و در بین مالزی ها فاقد مالزی تر نیز اشاره شد اکثر زبان طور که پیش همان

ها هر دو نوع انسگدادی و  ها درصورت وجود مالزی شود که زبان دیده میتر است و این گرایش  متداول
 پیوسته را داشته باشند 

 
 شده های چاکنائی فصل هفتم؛ صامت

هایی است که تولید آنهگا نیازمنگد عمگل خاصگی در قسگمت  ویژگی مورد بررسی در این فصل صامت
هگای فگورانی،  کگرده اسگت؛ صگامتها را به سه دسته تقسگیم  حنجره است  والس )همان( این صامت

گیگرد و  ها بست کامل همزمان در تارآواها و دهان شکل می شده  در فورانی و رساهای چاکنائی 3مکیده
کنگد  شود هوا به سمت بیرون حرکت مگی کند؛ زمانی که بست آزاد می حنجره به سمت باال حرکت می

هگا حنجگره بگه  شگود  در مکیگده ن داده مگینشا [ʼ]شود که با عالمت  شبیه به انفجار تولید می یصدای
  گگروه سگوم [ɠ, ɗ]های  رود؛ مانند صامت کند و هوا به سمت داخل دهان می سمت پایین حرکت می

هگا،    بعد از معرفی ایگن طبقگه از صگامت[ʼ ]اند؛ مانند  های رسایی هستند که چاکنائی شده صامت
زبگان مگورد  211اسگت  از  بنگدی کگرده ها دسگته ها بر اساس وجود این نوع از صامت نویسندگان زبان

 ها نیستند  زبان دارای این صامت 913بررسی، 
 

 های کناری فصل هشتم؛ صامت
 [l]های دنیا یک صامت شگبیه بگه  شود که بسیاری از زبان در ابتدای این فصل به این موضوع اشاره می

شود  حگدود  قسمت دندان یا لثه تولید میدار است که در  واک 9دارند  توصیف آوایی آن کناری ناسوده
شده در والس )همان( یک یا چند صامت کنگاری را دارنگد  در میگان ایگن  های بررسی درصد زبان 12

هگای دیاگر شگامل  بندی دیاری ندارند  دسته 2ۀهای گرفت هستند و کناری /l/ها اکثرًا دارای صدای  زبان
زبگان را شگامل  1ا دارند و در نهایت دسگتۀ آخگر کگه )تنهگا های دیار ر و گرفته /l/هایی هستند که  زبان
 را ندارند  /l/های گرفته هستند اما  شود( دارای کناری می
 

 ای نرمکامی فصل نهم؛ غنه
ای نرمکامی که بگا  است  صامت غنه  ای نرمکامی در زبان موضوع این فصل وجود و توزیع صامت غنه

 
1. ejective  2. continuant  3. Implosive   
4. approximant  5. obstruent   
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/ŋ/ صگورت واج حضگور  شود اما در همگۀ مگوارد بگه ها یافت می زبانشود در بسیاری از  نشان داده می
هگای متفگاوتی از آوای  گونه تواند واج بینی است؛ برای مثال می صورت آوایی و قابل پیش ندارد و فقط به

n های نرمکامی  باشد درصورتی که قبل از صامت[k] ،[ɡ] ،[x] ،[ɤ] طگور  و مانند آن قرار بایگرد  بگه
اند از: الف( حضور آن  تکند که عبار بندی ارائه می ای نرمکامی سه دسته برای غنهکلی والس )همان( 

پ( عدم حضور آن در زبگان  طبگق  ؛ب( حضور آن فقط در پایانۀ هجا ؛هم در اول و هم در پایانۀ هجا
قگرار هگایی  گیرد و بعگد از آن زبگان های بیشتری را دربر می شده دستۀ سوم یعنی نبود آن، زبان آمار ارائه

 دارند که این صامت را در هر دو جایااه ابتدایی و پایانی داشته باشند 
 

 ها شدن مصوت ای فصل دهم؛ غنه
هگای  هگای متقابگل بگا مصگوت عنوان گونه ای است و وجود آنها به های غنه این فصل مربوط به مصوت

 113خگود دارنگد و هگای  زبان این تقابل را در فهرست مصگوت 19شده،  زبان بررسی 392دهانی  از 
هگا حتگی در  مصگوت غیرواجی   شدن   ای زبان فاقد این تقابل هستند؛ این نکته نیز قابل ذکر است که غنه

ای کمتگر از  هگای غنگه تواند رخ دهد  ازلحاظ تعداد اغلب مصوت هایی که این تقابل را ندارند می زبان
عنگوان  ای بگه هگای غنگه مصگوت 1تاشگلیتها مانند زبگان  های دهانی هستند  در برخی از زبان مصوت

 .کنند مرزنمای واژه نیز عمل می
 

 های پیشین گرد فصل یازدهم؛ مصوت
هگا در  گیگرد  شگکل لگب ها مورد بحث قرار مگی این فصل گرد بودن یا نبودن مصوت در بخش ابتدایی  

پسگین و غیرافتگاده هایی کگه  ها با ارتفاع و موقعیت زبان در ارتباط است  معمواًل مصوت تولید مصوت
شود که با وجگود ایگن    سپس این نکته مطرح می[u]و  [o]شوند؛ مانند  صورت گرد تولید می هستند به

طگور  های گرد پیشین و همگین دهد، مصوت ها در قسمت پسین و غیرافتاده رخ می مصوت که گردبودن  
طبگق آمگار والگس )همگان(  د شو هادیدهم  های غیرافتادۀ غیرگرد نیز در فهرست مصوت زبان مصوت
دهگد وجگود ایگن  شده دارای مصوت پیشین گرد هستند که نشان مگی های بررسی درصد زبان 1حدود 

 ها با رخداد پایینی همراه است  مصوت
 

 فصل دوازدهم؛ ساختمان هجایی
تگر ماننگد هجگا و  های بگزرع ها در ساخت ها و مصوت موضوع این فصل نحوۀ ترکیب و چینش صامت

شگوند؛ والگس )همگان( بگرای  بنگدی معرفگی مگی است  بعد از تعریف هجا متغیرهگا بگرای دسگتهواژه 
 
1. Tashlhiyt 
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ها براساس هجا سگه حالگت سگاده، نسگبتًا پی یگده و پی یگده را معرفگی کگرده اسگت   بندی زبان دسته
شگده  است که حداقل از یک مصوت و یک صگامت اختیگاری تشگکیل V(C)ساختمان هجایی ساده 

هگای صگامتی  است  در بسیاری از موارد خوشه CVCو  CCVنسبتًا پی یده  است  ساختمان هجایی  
هگا و  صامت دوم معمواًل از طبقگۀ روان ،هایی هستند؛ برای مثال در این دسته دارای قواعد و محدودیت

تگرین  مفصگل« پگدر او»معنگای  به 1در زبان دارای /bw k/شوند  برای نمونه واژۀ  ها انتخاب می غلت
باشگد   /w/ پذیر است که صامت دوم خوشۀ آغگازی حتمگاً  را دارد و این درصورتی امکانهجای مجاز 

ساختمان هجگا در  ،هایی هستند که ترکیب آزادتری در هجابندی دارند  برای مثال بندی آخر زبان دسته
هگا دارای  اسگت  براسگاس آمگار اکثگر زبگان V(C)(C)(C)(C)(C)(C)(C)صورت  زبان انالیسی به

 های کمتری ساختمان هجایی ساده دارند  جایی نسبتًا پی یده هستند و زبانساختمان ه
 

 فصل سیزدهم؛ نواخت
ها یگا  فصل سیزدهم به موضوع نواخت پرداخته است و آن را استفاده از الاوهای زیروبمی برای واژه

نواخگت ها را براسگاس  ها تعریف کرده است  والس )همان( زبان های دستوری مختلف واژه صورت
نواخت ساده طبق تعریف  .بندی کرده است به سه دستۀ بدون نواخت، نواخت ساده و پی یده تقسیم

 21هستند  براساس آمار نیگز حگدود  2یک تقابل زیر یا بم دارد و نوع پی یده دارای نواخت ناهموار
شگکیل هگای دارای نواخگت پی یگده تعگداد کمتگری را ت ها بدون نواخت هستند و زبگان درصد زبان

 دهند  می
 

 فصل چهاردهم؛ جایگاه تکیۀ ثابت
های انتزاعگی هجاهگا در حگوزۀ  شود  تکیه یکی از ویژگی در این فصل ابتدا به تعریف تکیه پرداخته می

توانگد  تر از هجای بدون تکیه است و برجسگتای مگی بر برجسته شده است  هجای تکیه واژگان تعریف
ها براساس تکیه در والس )همان( بگه هفگت دسگته  تر باشد  زبان بلندی، زیربودن، دیرش یا تلف  دقیق

هایی هستند که جایااه ثابتی برای تکیه ندارند و جایااه تکیۀ آنهگا  شوند  دستۀ اول زبان بندی می تقسیم
هایی هستند که جایااه تکیگۀ ثابگت دارنگد و جایاگاه  های بعدی زبان بندی حساس به وزن است  دسته

تواند اولین هجا، دومین هجا و حتی سومین هجا باشد که در والس )همان( یک زبگان  تکیه در آنها می
هایی که جایااه تکیگه در آخگرین هجگا  شرح ذیل است: زبان ها به بندی این چنین است  در ادامه دسته

هگا را در آمگار  هجای یکی مانده به آخر باشگد )ازلحگاظ تعگداد بیشگترین زبگان  باشد، جایااه تکیۀ آن
 هایی که تکیۀ آنها سومین هجا از آخر است  دهد( و درنهایت زبان کیل میتش

 
1. Darai   2. contour  
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 فصل پانزدهم؛ حساس به وزن بودن تکیه
هگای هجگا اسگت  بگر ایگن  هایی است که در آن جایااه تکیه حساس به ویژگی تمرکز این فصل بر نظام

دارند  CVساختار  شوند  هجاهای سبک معموالً  هجاها به دو دستۀ سناین و سبک تقسیم می ،اساس
بگر هسگتند و  هستند  هجاهای سگناین معمگواًل تکیگه CVCیا  CVو هجاهای سناین دارای ساختار 

گیرند که در موقعیتی خاص قرار بایرنگد  بعگد از ایگن توضگیحات  هجاهای سبک فقط زمانی تکیه می
بگه وزن نیسگتند هگایی کگه تکیگۀ ثابگت دارنگد و حسگاس  شود: زبگان های این فصل ارائه می بندی دسته

هگایی اسگت کگه  های بعگدی مربگوط بگه زبگان بندی دهند(  دسته ها را تشکیل می )بیشترین تعداد زبان
کگه تکیگه در اولگین یگا دومگین هجگا قگرار  1لبه-های چپ جایااه تکیۀ آنها حساس به وزن است: زبان

گگرا و  گیرنگد  راسگت که آخرین هجا یا یکی مانگده بگه آخگر تکیگه مگی 2لبه-های راست گیرد  زبان می
لبه در این است که مکگان تکیگۀ -لبه و چپ-بندی دیار است که تفاوت آنها با راست گرا دو دسته چپ

توانگد در  است که در آن تکیگه مگی 3بندی بعدی شامل نامقید احتمالی شامل سومین هجا باشد؛ دسته
نگام  9بندی بعدی ترکیبی ستهها نیست  د هر جای واژه فاهر شود و مخته به هجاهای نزدیک لبۀ واژه

هایی بگا ویژگگی جایاگاه  بندی را زبان لبه و نامقید است  آخرین دسته-دارد که ترکیبی از ساختار راست
هگا  لبگه-هگای حسگاس بگه وزن، راسگت بنگدی دهند  از میگان دسگته بینی تشکیل می تکیۀ غیرقابل پیش

 اند  ها را به خود اختصاص داده بیشترین زبان
 

 های تکیۀ حساس به وزن شانزدهم؛ عوامل وزنی در نظامفصل 
طگور  شوند  همگان کنند، معرفی می در این فصل عواملی که سناین یا سبک بودن هجا را مشخه می

ها وزن هجا تیثیری بر جایااه تکیگه نگدارد  عگواملی  اشاره شد، در بیش از نیمی از زبان پیش از اینکه 
شگوند؛ مصگوت  های حساس به وزن هستند به پنج دسته تقسیم می نهجا در زبا شدن   که باعث سناین

همراه مصوت بلند، برجستای )عواملی که باعث تمایز هجای سگبک  بلند، صامت پایانۀ هجا، پایانه به
که تکیه در آخگرین مصگوت  1در زبان چواش 2شوند، مانند تقابل مصوت کامل و خفیف و سناین می
، ترکیبی )ترکیبی از چند عامل(  در میان این عوامگل مصگوت 7داری واژگانی گیرد(، نشان کامل قرار می

 بلند بیشترین تعداد را در آمار والس )همان( دارد 
 

 فصل هفدهم؛ انواع ریتم
مدرن مدعی اسگت کگه وجگود ریگتم  شود که نظریۀ زبانی   در ابتدای این فصل به این موضوع اشاره می

 
1. left-edge  2. right-edge  3. unbounded   
4. Combined  5. reduced  6. Chuvash   
7. lexical marking 
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بنگدی  تقسیم شوند که معمگواًل گگروه 1هایی به نام پایه انند به ساختتو معنای این است که هجاها می به
ها دو هجای سناین وجود ندارد زیگرا هگر هجگای سگناین یگک ضگرب  دوتایی هجاها هستند  در پایه

تشگکیل  3اند: الف( اولین گگروه را تروکگی شده دسته تقسیم 2ها براساس ریتم به  است  زبان 2ریتمیک
هایی که تکیۀ اصلی اولیه دارنگد دارای تکیگه  هجاهای فرد از سمت چپ در زباندهد که در آن همۀ  می
هایی که تکیۀ اصلی یکی مانده به آخر دارند، تکیگه  شوند؛ یا هجاهای زوج از سمت راست در زبان می
هجاهای زوج از سمت چپ یا هجاهگای فگرد از سگمت راسگت تکیگه  9ب( در ریتم آیمبی ؛گیرند می
هگای بگدون ریگتم   ث( زبگان ؛ت( ریتم نامعین ؛شود ندرت یافت می م دوگانه که بهپ( ریت ؛گیرند می

 دهد  های دارای ریتم را ریتم تروکی تشکیل می ازلحاظ آمار بیشترین زبان
 

 های معمول فصل هجدهم؛ عدم وجود صامت
برخگی از  شگوند امگا ها یافت مگی کند که در اغلب زبان ها را معرفی می هایی از صامت این فصل طبقه

هگا  از  ای ها و غنه ها، سایشی اند از دولبی ها عبارت بودن، فاقد آنها هستند  این طبقه رغم رایج بهها  زبان
زبان حداقل دارای یک نماینده از این سه طبقه در فهرست صامتی خود  233زبان مورد بررسی،  211

هگا هسگتند  در یگک  ای زبان فاقد غنه 13 ها و زبان فاقد سایشی 91ها،  زبان فاقد دولبی 2هستند  تنها 
ای  هگا هگی  نماینگده ای ها و غنه زبان وجود دارد که در فهرست خود از هر دو طبقۀ دولبی 3بندی  دسته

 ای در فهرست صامتی خود ندارد  ندارد  یک زبان نیز یافت شده که نه سایشی و نه غنه
 

 های غیرمعمول فصل نوزدهم؛ وجود صامت
پردازد که رخداد آنها در زبگان کمتگر  هایی می شناختی والس )همان( به صامت بخش واجفصل آخر از 

هگای  ها  در میان زبان «th»و  2ها ها، حلقی نرمکامی-ها، لبی اند از کلیک ها عبارت است  این صامت
 زبگان دارای 3ها را ندارند؛  کدام از این صامت درصد هی  13شده توسط والس )همان( حدود  بررسی

هسگتند  دو زبگان هگر دو  thزبان دارای  93زبان حلقی و  31نرمکامی، -زبان لبی 92صدای کلیک، 
و حلقی را در فهرست صامتی خود دارند و تنها یک زبان دارای هر سه نوع صگامت کلیگک،  thصامت 

دنیگا هگای  ها در زبان است  طبق آمار نیز کاماًل مشخه است که وجود این نوع از صامت thحلقی و 
 بسیار کم و نادر است 

 

 بندی جمع
شگناختی  های زبانی یک اطلگس بسگیار مفیگد بگرای اطالعگات رده اطلس جهانی ساخت ،طور کلی به

 
1. foot  2. rhythmic beat  3. Trochaic   
4. Iambic  5. pharyngeal  
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شگناختی  فصل ارائه شده کگه هگر فصگل بگه یگک ویژگگی واج 13شناختی  ها است  در بخش واج زبان
هگای  زبگان در فهرسگت واجگی  ها از بخش صامت و مصگوت و تعگداد آنهگا  پرداخته است  این ویژگی

شگوند   هایی که رایج یا نادر هستند، معرفی مگی ها و مصوت شود  انواع مختلف صامت متعدد آغاز می
هگای ایگن بخگش وجگود  ساختمان هجایی، نواخت، تکیه و وزن نیز دیار مباحثی هستند که در فصگل

های مختلفگی طبگق آن ویژگگی  بندی شناختی، دسته واج های بعد از معرفی ویژگی ،دارند  در هر فصل
هگا اطالعگاتی را  ایگن زبگان گیرد  قرارگرفتن   ها قرار می بندی شود و هر زبان در یکی از این دسته ارائه می

 ،دهد  بگا توجگه بگه ایگن اطالعگات دست می ها به ها در زبان این ساخت بودن   به نادربودن یا رایج  راجع
طگور در  در جهگان بیشگترین و کمتگرین رخگداد را دارد  همگین توان دریافت که کدام ویژگی زبگانی می

توان دید که توزیگع جغرافیگایی هریگک از  اند که می شده مشخه  ها در نقشه انتهای هر بخش این زبان
تگوان بگه  توان به این اطلس وارد دانست که از آن می ها چاونه است  نقدهای بسیاری را می این ویژگی

منگابعی کگه بگرای ، آوردن اطالعات اشاره کرد؛ بگرای مثگال دست ار قدیمی برای بهاز منابع بسی  استفاده
(، 1333 ،)مجیگدی و ترنگز« فارسگی»هگای  زبان فارسی در این بخش استفاده شده مربوط بگه کتگاب

دسگتور »(، 1322 ،)لمبتون« دستور فارسی»(، 1312 و همکاران، )ابلنسکی« دورۀ مقدماتی فارسی»
منگدان و پژوهشگاران  این اطلس بگرای عالقگه ،( است  درنهایت1313 ،تناس ل)الو« مقدماتی فارسی

 کند  شناسی زبان اطالعات مفید و ارزشمندی را ارائه می حوزۀ رده
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