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 -1مقدمه
اهمیت ثطت و سپس دستهبندی داد های زبانی در یک گست ی جغ افیایی هشخص ،بها ریکاه بتا ان با
اساس آن به تطیینهای زبانشناختی دست یافت ،ب کمت کسی پ شید است .ب رسی تفاوتهاای سااختاری،
هعنایی یا تلفظ کلمات از ناحیهای به ناحیه دیگ ب روی نقشههای جغ افیایی به ت سیم االس زبانی 1هنتهای
هیش د .االس زبانی ه م الهای از نقشههای جغ افیایی اسات کاه ت زیاع هشخصاههاای زباانی را در یاک
هحدود جغ افیایی هشخص به نمایش هیگذارد (هارتمن و جیمز .)88 :2002 ،2هطالعهی نظامهند گ نههاای
زبانی پ اکند در پهنههای جغ افیایی که با الن ان جغ افیای زبانی 3یا جغ افیای گ یشای 4شاناخته هایشا د،
ه رد المقه و دغدغه بسیاری از زبانشناسان ب د است؛ زی ا پاسخ به بسیاری از پ سشهای هطا در اللام
زبانشناسی را هیت ان از البهالی این هطالعات دریافت .ت صیف درست گ نههای پ اکناد در یاک هحادود
جغ افیایی زهانی هیسا اسات کاه در اا ل هطالعاات گسات د ان اام شاد در آن هنطقاه ،هماننادیهاا از
ناهمانندیها تمیز داد ش ند .گست ی این گ نه هطالعات هیت اناد درب گی ناد ی واجشناسای ،صا  ،نحا ،
واژگان و هانند آن باشد .االسهای زبانی گ ناگ نی تاکن ن در جای جای جهان تدوین شد اناد ،کاه هام در
شناخت اص ل زبانی حاکم ب یک زبان خاص و هم در تدوین االس جهانی زبانها 5نقشآف ینای هایکنناد.
تدوین االسهای زبانی بهویژ ب ای زبانهای در هع ض خط  ،6هیت اند نقش ههمی در حفظ هیا ا زباانی
در ج اهع گ ناگ ن ایفا کند؛ ب همین اساس تمشهای زیادی در جهت ثطات و ضاطد داد هاای زباانهاای
گ ناگ ن ص رت پذی فته است.
اه وز به کمک فناوریهای ثطت و تحلیل انط داد هاا تهیاهی االاسهاا ،باه شای رایاناهای صا رت
هیپذی د و به سطب اهکان دستهبندی و خ شهبندی داد ها با سه لت بیشت  ،قابلیت سن ش کمّی این داد ها
نیز بهص رت انط ف اهم است .انداز گی ی آن دسته از تفاوتهای گ یشای کاه الم هااً ت ساد جغ افیاا رقام
هیخ رد ،ذیل الن ان گ یشسن ی 7ق ار هیگی د؛ اگ چه ب خی همکن اسات گا یشسان ی را در گسات ای
وسیعت بگن انند ،آن ا که هطالعات تغیی ات و تن الات زبانی المو ب جغ افیا ،هتغی های دیگ ی چ ن ال اهل
اجتماالی ،جنسیت ،سن و هانند آن را در ب هیگی د .انتظار هیرود روشهاای گا یشسان ی ،در آیناد با ای
سن ش تفاوتهای زبانی ب اساس این ال اهل بهکار گ فته ش ند .آنچه در گ یشسن ی ن ین در کان ن ت جه
ق ار دارد ارائه نتایج آهاری با استفاد از تحلیل ان اع داد هاست؛ این شی ی کار از االمال سالیقه در ه زبنادی
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گ یشها که یکی از هعایب اصلی گ یششناسی سنتی است ،جل گی ی هیکند .دقت و س الت و نیاز ت اناایی
ان ام کار ب روی داد های بیشت از هزایای دیگ گ یشسن ی ن ین هحس ب هیش د.
هد این پژوهش ب رسی تن الات آوایی در هنطقه چا داول (حا ز آب یاز رود چا داول) اساتان ایامم باا
استفاد از شی های گ یشسن ی ن ین و ب اساس فه ست واژگان هفاهیم پایه ه ریس س ادش 1است .قا ار
گ فتن در حد فاصل هیان استانهای ،ک هانشا  ،ل ستان ،و ایمم که در آنها به گ نههاایی از کا دی ،لکای و
ل ی تکلم هیش د ،باالث شد است چ داول ،هنطقاهای باا تن الاات زباانی قابال همحظاه باشاد کاه در آن
اث گذاری هتقابل گ نهها ب همدیگ هشه د است.
یکی از نخستین تمشها در جهت تدوین االسهای زبانی ه ب ط به ک را  )1949( 2است؛ وی نخستین
االس زبانی انگلیسی ایاالت هتحد آه یکا را ت سیم نما د اسات .چمطا ز و ت ادگیال )2004( 3چاارچ بی را
ب ای ب رسیهای جاهعهشناختی زبان و هسائل پی اه ن آن ارائه نما د اناد و باه ب رسای هتغی هاای ها ث در
گ ناگ نیهای زبانی پ داختهاند .از جملهی این هتغی ها ،تأثی جغ افیا با گا یش اسات ،کاه از آن باا النا ان
جغ افیای گ یشی نام ب د هیش د .تهیهی االس زبانی اسپانی لی در نی هکزیک و کل ادو جن بی ت سد بیلز و
وی یل )2008( 4ص رت پذی فته است .در این االس زبانی که ب پایهی تن الات آوایای و واژگاانی بناا شاد
است ،ان اع نقشههای زبانی نشاندهند ی ه زهای همگ یی 5ارائه شد است .همس با تمشهای فا اوان در
پهنهی جهان ،در داخل کش ر نیز تمشهایی در جهت تدوین االسهای زبانی گ نههای رایج ،ص رت گ فته
است که از جملهی آنها هایتا ان باه جهاانگی ی ( ،)1352قلای فاهیاان ( ،)1389الیاسای ( ،)1389ها الیی
( ،)1390بصی ت ( ،)1391همیی پاشایی( ،)1393صادقی ( )1394و سنایی ( )1395اشار ک د .المو ب ایان،
ه م اله ا هلی گ یششناسی هشتمل ب چند ا پژوهشی و پایانناهاه دانشا یی اسات کاه در چناد
استان از جمله فارس ،ه هزگان ،ک هانشا  ،ایمم ،ل ستان ،ک دستان ،یزد ،همدان ،گیمن ،هازندران ،اصافهان،
ک هان و نیشاب ر تدوین گ دید است .در این ا الم هاً از ه شه ستان چند روستای هحدود بهالن ان نم نه
انتخاب شد اند .االسهای زبانی هتعددی نیز در هیان پایانناهههای دانش یی دانشاگا هاای شا ک کشا ر
بهویژ دانشگا سیستان و بل چستان و دانشگا ف دوسی هشهد به چشم هیخ رد که هیت ان از آن هیاان باه
االس زبانی بی جند ،س بیشه ،نهطندان ،اطس ،سی جان ،زابل ،پشتآب و ...اشار نم د.
اگ چه بها ر کلی ب روی گ نههای زبانی اساتان ایامم پژوهشهاایی صا رت گ فتاه اسات ،اهاا هاد
پژوهش حاض ارائه جزئیات فنیت و دقیقت از قلم وی هحادودت باا اساتفاد از ابزارهاای گا یشسان ی و
هع فی کارک د آنها است تا جزئیات زبانی بیشت ی را بت ان نشان داد .آنچه در پژوهشهای پیشین هنطقاهای،

1. Swadesh, M.
2. Kurath, H.
3. Chambers, J. K. & P. Trudgill
4. Bills, Garland D. and Neddy A. Wigil
5. Isoglosses
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یکدست نمایش داد شد است خ د دارای تن الات زبانی قابل ت جه است؛ این اها باه در بهتا وضاعیت
گ نههای زبانی ه ج د در هنطقه کمک هیکند.
 -1-1گویشسنجی

گ یشسن ی به هعنای انداز گی ی هیزان تفاوتها و شطاهتهای هیان گ یشها (گ نهها) است و باه تطاع آن
هیت ان الگ های گ یشی هنطقه ه رد هطالعه را آشکار ک د .از گ یشسن ی به هنظا ر ثطات ساابقه گ یشای
یک هنطقه ،آشکار ساختن اث ات زبانشناختی ناشی از ههاج ت ،ب خ ردهای زبانی و یاا تن الاات درونزباانی
هیت ان به گ فت .ب ناههریزان زبان ،زبانآه زان ،خط نگاران و ایف وسیعی از اف اد هخااب ایان شااخه از
زبانشناسی هستند.
سگ ی 1را هیت ان آغازگ هطالعات زبانی هطتنی ب گ یشسان ی ،دانسات .او شای ای را در دهاه 1970
هیمدی بنا نهاد که به کمک آن انداز گی ی ف اصل زبانی هیان گ یشهایی که در هکانهای هختلف بدانها
تکلم هیش د ف اهم هیشد .در شی ی سگ ی ،با هقایسهی صا رتهاای ثطاتشاد در دو هکاان ه ااور و
شمارش تفاوتهای آنها جدولی تهیه هیشد که در آن هقادی الددی تفاوت زبانی ه هکان با هکان ه اورش
ثطت هیگ دید .از این جدول ب ای تعیین ه زهای گ یشی 2استفاد هیشاد ،بهگ ناهای کاه بیشات ین هقاادی
تفاوت زبانی هحاسطه شد بهالن ان ها ز گ یشای تلقای و با روی نقشاه ت سایم و نا احی گ یشای 3تعیاین
هیشدند .این ه زهای گ یشی جایگزین دستههای همگ یی 4در گ یششناسی سانتی شادند .ه چناد بعادها
سگ ی نیز تعیین ه زهای گ یشی را غی دقیق دانست و رسیدن به ه ز دقیق گ یشها را ناهمکن (ف انسیس،5
.)158 :1983
هانس گ بل 6را باید نخستین کسی دانست که از رایانه در پ دازش داد های گ یشی به ب د و به تطع آن
این اهکان ب ای وی وج د داشت که هقادی بیشت ی از داد ها را پ دازش نماید .او نگاا هاا را از تفااوتهاای
زبانی به شطاهتهای زبانی هعط ک د و هحاسطات گ یشسن ی را که ساگ ی فقاد در ها رد هکاانهاای
ه اور بهکار هیب د بهگ نهای بسد داد که تشابهات زبانی ه هکان با تماهی هکانهای دیگا  ،چاه ه ااور و
چه غی ه اور سن ید هیشد و حاصل آن جدولی هتقارن ب د که باه اناداز تعاداد هکانهاا ،اا ل و الا ض
داشت .هع فی تحلیل خ شهای 7بهالن ان ههمت ین ه فقیت گ بل در گ یشسن ی شناخته هیش د که ابزاری

1. Seguy, Jean
2. dialect boundaries
3. dialect areas
4. bundles of isogloss
5. Francis, W. N.
6. Goebl, Hans
7. Cluster Analysis
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ههم در اطقهبندی الددی 1هحسا ب هایشا د .از تحلیال خ شاهای با ای دساتهبنادی هکاانهاای دارای
ویژگیهای زبانی هشابه استفاد هیش د.
ن ب ن و ه ینگا ،2با هع فی هعیارهای هشخص اهکان ورود آواشناسی را به ال صاه گا یشسان ی فا اهم
ک دند و از این رو اهکان سن ش ف اصل هدرج زبانی را ف اهم آوردناد .روشهاای قطلای همگای هطتنای با
سن ش صف و یک ب دند و تنها وقتی خاصیت هدرج پیدا هیک دند که بهص رت انط تحلیل هیشادند .آنهاا
همچنین ت انستند با هع فی نم دار هقیاسگذاری چند بُعدی 3بهالن ان ابزاری در گ یشسن ی هسئله نماایش
چندبُعدی هتغی های زبانی را در فضای دو بُعدی هح ر هختصات  xو  yف اهم آورند که در صافحات نماایش
رایانه و ب ای ن شتارهای کاغذی هلم ست ند (ن ب ن و ه ینگا.)399 :2001 ،
 -2روش تحقیق
قلم و پژوهش حاض هنطقه جغ افیایی چ داول (ح ضه آب یز رود چ داول) در استان ایمم است و در ه ما ع
تعداد  35آبادی در این قلم و ه رد ب رسی ق ار گ فتهاند .شی انتخاب روستاها بهص رت نقطه به نقطاه با د
است ،بها ریکه تق یطاً تماهی شه ها و روستاها را در این ح ضه شاهل هیش د .از هنظ زبانشاناختی ،ایان
هنطقه ،درب گی ند ایفی از گ نههای زبانی است که ک دی ،لکی و ل ی را شااهل هایشا د .ایان هطالعاه از
روستای زن ی اللیا که یکی از س چشمههای رود چ داول است آغاز و در اهتداد هسی رودخاناه باه روساتای
چمچ ود رسید است .المو ب این آبادیها ،داد های روستاهای حسن گاوداری (شمار  )27و چشمه خزاناه
(شمار  )4که از ویژگیهای هتمایز زبانی در هنطقه ب خ ردارند ،نیز لحا گ دید اناد .ناگفتاه پیداسات کاه از
ویژگیهای خ ب االسهای رایانهای خاصیت بسدپاذی ی آنهاا اسات کاه باه راحتای هایتا ان با تعاداد
سایتهای آنها در ه زهان افزود.
جدول  :1سایتهای بررسی شده برای تهیه اطلس رایانهای منطقه چرداول استان ایالم
 .4چشمه خزانه  .5باخله

 .6ه شکان

 .7شطاب

 .1زن ی اللیا

 .2زن ی سفلی  .3س ابله

 .8ج ب شی اللی

 .9ج ب س خ

 .10لتاب

 .11سنگ سفید  .12دراشکفت

 .13چم کط د

 .14چم ق له

 .15ق یب

 .16ب دبل

 .17هلسم

 .18قاسم آباد  .19ااک گاورین

 .20سعدآباد

 .21کله قطار اللیا

 .23کلاااه قطاااار
 .22اللیم ادخانی اللیا
سفلی
 .29بمو ت

 .24ش رابه  .25چغاسطز

 .30بمو خشکه  .31ن رآباد

 .26اللیم ادخاااااانی  .27حسااااااااان
گاوداری
سفلی

 .32چم پ ش  .33کلنگ ب

 .34ج ب شله

 .28ج ب ب ر
 .35چم چ ود

1. Numerical Taxonomy
2. Nerbonne, John. and W. Heeringa
3. Multidimensional Scaling Plot
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شکل  :1نقشه منطقه جغرافیایی چرداول در استان ایالم (پلیگ ن 1هستخ ج از گ گل ار )2

 -1-2شیوه گردآوری دادهها

در این پژوهش ،از شی هصاحطه ب ای گ دآوری داد های آوایی استفاد شد است .ب ای این هنظ ر فه سات
واژ های س ادش که شاهل صد واژ است هطنای کار ق ار گ فته است؛ این فه ست ایفی از واژ های پایاه را
که در تماهی زبانهای بش ی ب ای آنها هعادل یافت هیش د در ب هیگی د که شاهل هفاهیمی چا ن اسااهی
حی انات ،اشیاء ،ضمای  ،اندامهای انسان و حی انات ،ب خی فعلهای پایه ،رنگها و هانند آن اسات .گا دآوری
داد ها حتیالمقدور با استفاد از تصاوی تهیه شد از آن هفاهیم ب د است و در فاصله زهانی هه ها  95تا آذر
 96ص رت گ فته است.

1. Polygon
2. Google Earth
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 -2-2مصاحبهشوندگان

هصاحطهش ندگان در این پژوهش ،بهص رت تصادفی از آبادیها انتخاب شد اند .به هنظ ر گ دآوری داد ها ،در
ه هکان سعی شد است حداقل با سه نف هصاحطه حض ری ص رت پذی د .سن هصاحطهش ندگان الم هاً باین
 35تا  45سال ب د است و به دلیل هحدودیتهای پژوهش غالطاً ه د ب د اند.
 -3-2تحلیل نرم افزاری

ب ای تحلیل جغ افیایی -زبانی داد ها از ن مافزار آنمین  Gabmapبه گ فتاه شاد اسات .ایان نا مافازار،
داد های زبانی و جغ افیاایی را در قالابهاای هناساب و ها رد قطا ل خا د دریافات هایکناد و قاادر اسات
دستهبندیها و نقشههای زبانی -جغ افیایی را ت لید نماید .1تعیاین ف اصال جغ افیاایی -زباانی و ارائاه انا اع
نقشهها ،نم دارها و هیزان همطستگی داد ها ،بهص رت خ وجیهای ه رد نیاز از هزیتهای این ن مافزار است.
 -3تحلیل دادهها
همانگ نه که پیشت گفته شد ،ب ای گ یشسن ی از روشهای هختلفی به گ فتاه شاد اسات کاه از آن
جمله هیت ان گ یشسن ی با شی ارزش تفاوت نسطی ،2ارزش تفاوت وزنی 3و فاصله ل نشاتین 4را ناام با د.
فاصله ل نشتین را گا فاصله وی ایشی 5نیز هیناهند؛ این هفها م را والدهیا ل نشاتین 6در ساال  1956با ای
نخستین بار هط ک د و در نظ یه اامالات ،7الل م رایانه و بعدها در گ یشسن ی بهکار گ فته شد و الطاارت
است از کمت ین هزینه =( 8الملیات )9ب ای انططاک 10دو زن ی ی زبانی .11به بیان دیگ  ،ایان فاصاله حاداقل
تعداد جایگزینی ،درج و یا حذ ب ای تطدیل یک رشته زبانی به رشته دیگا اسات .در گا یشسان ی با ای
هحاسطه فاصله ل نشتین ،هقدار تفاوتها را هیت ان با کمک جدول همت ازی 12بهدسات آورد .با ای هااال ،در
سطح تلفظی اگ دو ص رت زباانی ] [dymو ] [demرا کاه هعاادل با ای واژ «دُم» در دو هکاان هختلاف
هستند در نظ بگی یم ،آنگا با استفاد از جدول همت ازی داریم:

 .1ب ای اامالات بیشت با استفاد از ه ورگ ه زیم فای فاکس ر.

https://www.gabmap.nl .
2. Relative Difference Value
3. Weighted difference value
4. Levenshtein Distance
5. edit distance
6. Vladimir Levenshtein
7. Information Theory
8. cost
9. operation
10. mapping
11. Linguistic string
12. alignment
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 = 1 / 3 = 33 %درصد تمایز یا فاصله
گ یشی

m
m

y
e

d
d

0

1

0

تعداد کل تمایزها =1
ا ل جدول همت ازی =3

و اگ دو ص رت  demو  dyرا هقایسه کنیم آنگا داریم:

 = 2/ 3 = %67درصد تمایز یا فاصله گ یشی

m

e
y

d
d

1

1

0

تعداد کل تمایزها =2
ا ل جدول همت ازی =3

در همت ازسازی زبانی ،واکهها با واکهها و نیز همخ انها با همخ انها انططااک هاییابناد .تن الاات هیاان
گ یشها را هعم الً ب اساس تعداد هشخصی از واژ ها هیسن ند.؛ ناگفته پیداسات کاه با ای بهدسات آوردن
فاصله گ یشی ،ه چه تعداد واژ هایی که ب رسی هیش ند بیشت باشند ،دقت انداز گی ی بیشت هیشا د .حاال
باید دید که این تن الات چگ نه در قالب االداد و ارقام هشاخص هایت انناد هعا ف اصال گ یشای باشاند.
اامالات جدول  2حاوی هعادلهای شش واژ (از هیان صد واژ ) و پنج هکان (از هیاان سای و پانج هکاان)
ب رسی شد در این پژوهش هیباشد .ف ض کنیم بخ اهیم ف اصل گ یشی روستاهای جدول زی را ب اسااس
واژ های ششگانه آن جدول هحاسطه کنیم.
جدول  :2دادههای زبانی پنج آبادی بر اساس شش واژه
واژ
آبادی
زن ی اللیا
شطاب
چم چ ود
حسن گاوداری
س ابله

خب

استخ ان

خشک

دندان

ه رچه

ناخن

xas

seqan

heʃk

degan

muriʒ

nyxan

xas

seqan

heʃk

denan

meruʒ

nexan

xu

sexan

hweʃk

denan

meryʒ

naxwen

xu

sexo

heʃk

deno

meriʒ

naxo

xas

seqan

heʃk

denan

meryʒ

naxon

حال دو هکان زن ی اللیا و شطاب را از جدول ف ک در نظ هیگیا یم؛ هایتا ان باا ت سایم جادولهاای
همت ازی ه ب ط به ه واژ در دو هکان انتخابی ،فاصله زبانی دو هکان را در آن واژ بهدست آورد .با هحاسطه
فاصله  nواژ هعادل در دو هکان انتخاب شد  ،هیت ان فاصله گ یشی دو نقطاه هکاانی را با اسااس  nواژ
بهدست آورد .جدول  3با نشان دادن فاصله ه یک از هعادلها در دو هکان زن ی اللیا و شطاب ،بیانگ وج د
 4تمایز زبانی از ه م ع  27واحد ا ل جدولهای همت ازی رسم شد است که هعادل  14/8درصد هی باشد.
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جدول  :3خالصه جدولهای همترازی دو مکان زنجیره علیا و شباب
آبادی

زن ی اللیا

شطاب

تعداد تمایزات
(تغیی ات الزم جهت انططاک)

xas
seqan
heʃk
denan
meruʒ
nexan

0
0
0
1
2
1
جمع تعداد تمایزها = 4

واژ
xas
خب
seqan
استخ ان
heʃk
خشک
degan
دندان
muriʒ
ه رچه
nyxan
ناخن
4 / 27
 = 14/%8تمایز دو روستا

ا ل جدول همت ازی
3
5
4
5
5
5
جمع ا ل جدولهای
همت ازی= 27

ب ای تعیین فاصله گ یشی ه روستا از روستای دیگ  ،جدولی هانناد جادول  3الزم اسات .باا تکا ار ایان
جدولها و بهدست آوردن فاصله گ یشی ه روستا از سای روستاها ،هیتا ان باه جادول  4رساید (االاداد با
حسب درصد هستند).
جدول  :4فاصله گویشی پنج مکان بر اساس شش واژه
زن ی اللیا
شطاب
چم چ ود
حسن گاوداری
س ابله

زن ی اللیا

شطاب

چم چ ود

حسن گاوداری

س ابله

0
14/8
34/48
44/44
18/51

14/8
0
25/8
39/28
11/11

34/48
25/8
0
32/14
21/42

44/44
39/28
32/14
0
33/33

18/51
11/11
21/42
33/33
0

داد های جدول  ،4هطین ف اصل گ یشی ه یک از هکانهای ه رد ب رسی (با اسااس شاش واژ پایش
گفته) با سای هکانهاست .به هنظ ر نمایش بهت و داشتن در هناسابتا در گا یشسان ی ،از روشهاای
نمایش ف اصل گ یشی استفاد هیش د که در ذیل به چند شی اشار هیگ دد.
از تحلیل خ شهای ب ای گ و بندی گ یشی اساتفاد هایشا د .با ای گا و بنادی پانج هکاان جادول ،4
ک چکت ین الدد را هییابیم که ه ب ط به فاصله گ یشی هیان شطاب و سا ابله اسات و ب ابا  11/11درصاد
است؛ بناب این شطاب و س ابله را یک خ شه در نظ هیگی یم و ب ای بهدست آوردن فاصله ساای هکاانهاا از
این خ شه ،جدول زی را ت سیم هیکنیم؛ ب اساس فاصله ه یک از هکانهای دیگ از شاطاب و نیاز سا ابله،
فاصله آنها از خ شه را بهدست هیآوریم که ب اب با هیانگین دو الدد قطلی است .بهالن ان هاال فاصاله زن یا
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اللیا از خ شه (شطاب و س ابله) ب اب است با هیانگین فاصله زن یا اللیاا از شاطاب ( )14/8و زن یا اللیاا از
)14/80 + 18/51( / 2 = 16/65
س ابله ( )18/51یعنی:
جدول  :5فاصله هر مکان تا خوشه (شباب و سرابله)
زن ی اللیا
چم چ ود
حسن گاوداری

شطاب

س ابله

(شطاب و س ابله)

14/80
25/80
39/28

18/51
21/42
33/33

16/65
23/61
36/30

با تشکیل خ شه (شطاب و س ابله) جدول  4بهص رت زی بازن یسی هیش د.
جدول  :6فاصله گویشی پنج مکان بر اساس شش واژه
زن ی اللیا

)شطاب و س ابله(

چم چ ود

حسن گاوداری

0
16/65
34/48
44/44

16/65
0
23/61
36/30

34/48
23/61
0
32/14

44/44
36/30
32/14
0

زن ی اللیا
(شطاب و س ابله)
چم چ ود
حسن گاوداری

ب ای تشکیل دادن سای خ شهها ،الملیات باال را با االداد جدول جدید تک ار هیکنایم؛ بادین صا رت کاه
ک چکت ین الدد را هییابیم که ه ب ط به فاصله هیان زن ی اللیا و خ شه (شاطاب و سا ابله) اسات و خ شاه
جدید را ت سیم و فاصله گ یشی سای هکانها را از خ شه جدید بهدست هیآوریم.
جدول  :7فاصله هر مکان تا خوشه (زنجیره علیا و (شباب و سرابله))
چم چ ود
حسن گاوداری

(شطاب و س ابله)

زن ی اللیا

(زن ی اللیا و (شطاب و س ابله))

23/61
36/30

34/48
44/44

29/05
40/37

و بدین ت تیب هیت انیم جدول  6را نیز بهص رت جدول زی بازن یسی کنیم.
جدول  :8فاصله گویشی پنج مکان بر اساس شش واژه
(زن ی اللیا و (شطاب و س ابله))
چم چ ود
حسن گاوداری

(زن ی اللیا و (شطاب و س ابله))

چم چ ود

حسن گاوداری

0
29/05
40/37

29/05
0
34/14

40/37
34/14
0
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از هیان سه فاصله باقیماند  ،ک چکت ین الدد ه ب ط به فاصله چم چ ود و خ شه (زن ی اللیا و (شطاب و
س ابله)) است .پس داریم:
جدول  :9فاصله حسن گاوداری تا خوشه (چم چرود و (زنجیره علیا و (شباب و سرابله)))
حسن گاوداری

چم چ ود

(زن ی اللیا و (شطاب و س ابله))

(چم چ ود و (زن ی اللیا و (شطاب و س ابله)))

40/37

32/14

36/26

اامالات بهدست آهد از تحلیل خ شه باال را هیت ان در قالب دندوگ ام 1زی ت سیم نم د.

نمودار  :1دندوگرام پنج مکان بر اساس شش واژه

اگ تعداد هکانهای ه رد ب رسی را به همه  35هکان ه رد ب رسی در این پژوهش بسد دهیم و نیز تعاداد
واژ ها را از شش واژ ف ک به صد واژ فه ست واژگان س ادش ب سانیم ،آنگاا باا همحظااتی کاه در اداهاه
خ اهد آهد ،نم دار دندوگ ام زی بهدست هیآید .ناگفته پیداست کاه باا لحاا کا دن تعاداد بیشات واژ هاا و
هکانها ،دندوگ ام جدید لزوهاً ب دندوگ ام قطل هنططق نیست.

1. dendogram
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نمودار  :2دندوگرام منطقه مورد مطالعه بر اساس صد واژه لیست سوادش

در جداول همت ازی که پیشت دربار آنها سخن گفتیم ،از ارزشهای صف و یک به گ فته شد است .به
هنظ ر هدرج ک دن ارزشگذاری در ف اصل گ یشی ،هیت ان با االمال تعدیلهایی ،سن شهای واقعیتا ی را
رقم زد .در ارزشگذاری هقادی جدولهای همت ازی که هطنای دندوگ ام ف ک قا ار گ فتاه اسات ،با ای ها
جایگا تطدیل  cبه ( cهمخ ان به همخ ان) ارزش الددی  1لحا شد است .در ه اردی که تطادیل  vباه v
(واکه به واکه) رخ داد است ،ارزش الددی  0/5در نظا گ فتاه شاد اسات .اگا تطادیل  vباه ( cواکاه باه
همخ ان) و بالعکس رخ داد باشد ،ارزش الددی  2در نظ گ فتاه شاد اسات .اگا بخا اهیم نتاایج تحلیال
خ شهای داد ها را ب روی نقشه نمایش دهیم ،با ت جه به تعداد دستههایی که در نظ هیگی یم ،همکن اسات
حالتهای هختلف نمایش داد ش د .نقشه زی هنطقه ه رد هطالعه را به پنج قسمت زبانی دساتهبنادی کا د
است.
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شکل :2نقشه تفکیکی منطقه مورد مطالعه بر اساس تقسیم مناطق گویشی به پنج منطقه

یکی دیگ از شی های نمایش فاصله گ یشی هیان هکانها ،استفاد از نم دار هقیااسگاذاری چنادوجهی
است .در آهار و الل م وابسته به آن ،هقیاسگذاری چندوجهی شی ای ب ای ارائه و نمایش فاصلهها و تماایزات
هیان دستههای داد هاست (ک وسکال و ویاش .)1978 ،1ها هکاان حااوی ه م الاهای از داد هاای زباانی
هنحص به ف د است .هکانهایی که دارای شطاهت بیشت در داد های زبانی خ د باشند (به دیگ سخن ،فاصله
زبانی کمت ی داشته باشند) ،ب روی نم دار هقیااسگاذاری چندبعادی باه همادیگ نزدیاکت خ اهناد با د.
همانگ نه که پیشت گفته شد ،استفاد از نم دار هقیاسگذاری چندبعدی ،شی ای ب ای کاهش در تعداد ابعاد
اامالات چندبعدی است بهگ نهای که بت ان هیزان همطستگی ه ج د در داد ها را در تعداد ابعاد کمت نمایش
داد (ب یا و همکاران .)2007 ،2همانگ نه که در نم دار هقیاسگذاری چندبعدی زی هشاهد هیش د ،روساتای

1. Kruskal & Wish
2. Buja et al

58

اطلس گویشی چرداول :بررسی ...

ل زبان حسن گاوداری (شمار  )27دارای بیشت ین فاصله از سای هکاانهاسات .چهاار روساتای لاک زباان
(شمار های  32تا  )35نیز در جایگاهی نزدیک به هم و دور از سای هکانها ق ار دارند.

نمودار  :3نمودار مقیاسگذاری چند بعدی منطقه مورد مطالعه

ارزش تفاوتها هیان ف اصل ک چکت  ،بهص رت نسطی بزرگت اسات از ارزش تفااوتهاا هیاان ف اصال
بزرگت ؛ این بدان هعناست که ارزش تفاوت هیان  2و  3بهص رت نسطی بزرگت از ارزش تفاوت هیاان  20و
 21است؛ زی ا در حالت اول هقدار تفاوت دو الدد ب اب است با  50درصد ارزش الدد کا چکت (یعنای  )1 / 2و
در حالت دوم هقدار تفاوت دو الدد ب اب است با  5درصد ارزش الدد ک چکت (یعنی  .)1 /20ب ای نشاان دادن
ه چه بهت این ه ض ع ،در آهار ب ای سن ش فاصلهها از ف اصل لگااریتمی 1اساتفاد هایشا د .نما دار زیا
فاصله لگاریتمی و فاصله خطی هیان هتغی های جغ افیایی -زبانی را در پژوهش حاض نمایش هیدهد.
1. Logarithmic distances
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نمودار  :4نمایش فاصله خطی و فاصله لگاریتمی میان متغیرهای جغرافیایی -زبانی در منطقه
مورد پژوهش
جاع1

اگ بخ اهیم داد های زبانی یک هکان هشخص و یا ه گ نه زبانی هعیار دیگ ی را بهالن ان نقطه ه
تعیین کنیم ،و ف اصل جغ افیایی -زبانی دیگ را نسطت به آن سن ش کنایم ،از نما داری هانناد نما دار زیا
استفاد هیکنیم که در آن همطستگی هتغی های فاصله جغ افیایی تفاوتهای گ یشی ،نشان داد شاد اسات.
این نم دار نشان هیدهد که چگ نه با افزایش فاصله جغ افیایی ،تفاوتهای زبانی افزایش یافتاهاناد و آهناگ
این تغیی  ،از نقطه ه جع (در این هاال روستای دراشکفت هکان شمار  )12به چه هیزان است.2

1. Reference point

 .2در ن مافزار  Gabmapنقطه ه جع بهگ نهای قابل تعیین است که ب ای همه هکانها همطستگی جغ افیایی -زباانی را بتا ان بهدسات
آورد.
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نمودار  :5نمایش همبستگی جغرافیایی– زبانی منطقه مورد مطالعه از نقطه مرجع روستای دراشکفت

یکی دیگ از شی های نمایش ف اصل جغ افیایی -زبانی ،استفاد از نقشه پ ت ی 1است .در این شی ها
هکان ،بهوسیله یک خد هستقیم ب ه یک از سای هکانها هتصل هیش د .ه چه شطاهت زبانی بیشت باشد،
این خد تی ت و ه چه فاصله زبانی بیشت باشد ،این خد کمرنگت خ اهد ب د .شکل  3نقشه پ ت ی هنطقه
ه رد هطالعه را نمایش هیدهد.

شکل  :3نقشه پرتوی منطقه مورد مطالعه

1. Beam map

نشریه پژوهشهاي زبان شناسی تطبيقی

سال نهم -شماره  -18پایيز و زمستان 1398

61

 -4نتیجهگیری
گ یشسن ی ،بهالن ان رویک دی آهارگ ا ،با ارائه هعیارهای هشخص در تعیین فاصلهی زبانی هیان گ نههاای
زبانی و ارتطاط آن با ال اهل غی زبانی هانند جغ افیا ،سعی دارد تا ال اهل ه ث در گ ناگ نیهای زباانی را تطیاین
نماید .از ویژگیهای بارز هطالعات هطتنی ب گ یشسن ی بهدست آوردن نتایج تحلیلی به دور از پیشف ضها
و اتکای ص به داد های زبانی ،شفافیت و الدم س گی ی است ،بهگ نهای که به کمک نم دارهاا و االاداد و
ارقام هیت ان ف اصلی گ یشی را تعیین و هیزان تشابه و افت اک گ نههای زبانی را در یک پهناهی جغ افیاایی
هشخص از همدیگ باز شناخت؛ خ ا این هکانها از هم دور باشاند خا ا نزدیاک .ها یاک از نم دارهاای
هع فیشد در این ب رسی اامالاتی را دربار ی ارتطاط ه لفههای زبانی و ه لفههای جغ افیایی ارائاه هایکناد
که ب خی از آنها هانند نم دارهای  2و  3تطیین کنند ی اامالات کلی هنطقه ها رد هطالعاه هساتند و ب خای
دیگ هانند نم دار  5جزئیات بیشت ی را از یک هکان خاص و رابطهی زبانی -جغ افیایی آن با سای هکاانهاا
نمایان هیسازد .همانگ نه که پیشت گفته شد ،ن مافزار  Gabmapایان اهکاان را فا اهم آورد اسات کاه
دربار ی یک هکان خاص ،ه یک از ه لفههای زبانی -هکانی بهص رت هعین با اامالاات بیشات ی نماایش
داد ش ند که نم دارهای ارائه شد تنها بهالن ان نم نه ارائه شد اند.
انططاک یافتههای گ یشسن ی دربار ی ه زهای گ یشی با ال اهل ه ث در ای اد گ نااگ نیهاای زباانی از
هطاحث درخ ر ت جه است .تن الات زبانی ناشی از ال اهلی چ ن ف هناگ ،ق هیات ،هاذهب ،ه زهاای سیاسای
(چ ن استان شه ستان دهستان و هانند آن) و ال اهل اطیعای (چا ن کا هاا ،در هاا ،رودهاا و هانناد آن) را
هیت ان با ابزارهای گا یشسان ی اناداز گی ی نما د و هیازان تأثی گاذاری ها یاک از ایان ال اهال را با
هشخصههای زبانی سن ید.
ه قعیت جغ افیایی هنطقه چ داول بهگ نهای است که در همسایگی اساتانهای ک هانشاا و ل ساتان و در
شمال استان ایمم ق ار دارد .در این هنطقه ،بهگ نههای هختلف ک دی ،لکی و ل ی تکلم هیش د و هایتا ان
تأثی پذی ی هتقابل گ نههای زبانی را از همدیگ در هیان داد های زبانی هشاهد ک د .این پاژوهش ک شاید
است تا با هعیارهای گ یش سن ی ،ه ز نسطی هیان گ نههای زبانی را هشخص کند .بهالن ان نم نه ،نم دار 3
که ه ب ط به نم دار هقیاسگذاری چند بعدی هنطقه ه رد هطالعه است ،تناسب هیان تن الات زبانی و جغ افیاا
را هنعکس هیکند که در آن سه دسته زبانی شکل گ فتهاند :روستاهای ک دنشین که بیشت ین ف اوانای را باه
خ د اختصاص داد اند ،روستاهای لک نشین و نیز تک روستای ل نشین هنطقه ها رد هطالعاه در ایان نما دار
قابل هشاهد اند.
همس ا یی و یکپااارچگی در ارائ اهی تحلیلهااای آهاااری از ویژگ ایهااای نتااایج حاصاال از رویک دهااای
گ یشسن ی است .هامً در نم دارهای  2و  3و نیز شکلهای  2و  3هیت ان به وض تفااوت زباانی هکاان
شمار ( 27حسن گاوداری) را در قیاس با هکانهای ه اور هشاهد نم د؛ این تفاوت فاصاله زباانی در هماه
نم دارهای ارائه شد هنعکس شد است .از ایان هنظا هیتا ان روساتای ل نشاین حسان گااوداری را یاک
جزی ی زبانی دانست که دارای بیشت ین فاصله زبانی با روستاهای ه اور است که الم هاً ک دنشین هساتند.
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انططاک یافتههای پژوهش حاض با باورهای سنتی حاکم در هنطقه ه رد هطالعه دربار دستهبنادی گ ناههاای
زبانی نیز ،خ د هیت اند ه ض ع تحقیقی هستقل باشد.
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