
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )اَزیران( ایران هایزبان اطلس

 شفاهی متون صوتی و تصویری ضبط
 (42/01/0211 سخة:)ن

 
 

هیه ت (اَزیران) ایران هایزبان اطلس چارچوب در شفاهی متون صوتیِ و تصویری ضبط چگونگی به کمک برایراهنمای حاضر، 
بسیار  زبان مستندسازی آموزش از بخشی عنوانبه یصوت و تصویری ضبطشیوة  ةزمین در تجربه وقبلی  آموزش داشتن شده است.

 و انگلستان در( خطردرمعرض هایزبان مستندسازی ةبرنام) ELDP توسط مفیدی گاه آموزشی هایدوره. استحائز اهمیت 
 (Bowern) رنبَوِ در زمینة چگونگی مستندسازی زبان عبارتند از: مهم منابع از برخیهمچنین، . شودمی ارائه دیگر مؤسسات

 .(4100)( Chelliah & de Reuse) یوزو دِ ر لیاچِ و (4100)( Austin & Sallabank) سالابانک و آستین ،(4112)
 

 :زیر استترتیب مطالب به سرفصل . شوداشاره میضروری است  ضبط برای که مفیدی نکاتاز برخی در اینجا، به 

 نیاز مورد تجهیزات  

 انزبانور انتخاب  

 متون انواع 

 ضبط ملاحظات قبل از 

 ضبط انجام و لازم اتتنظیم  

 ضبط از بعدلاحظات م  

متن »و « شدهضبط یمتون شفاه یبرا یاطلاعات کل»را با عنوان  رانیاَز ةپرسشنام یهالطفاً بخش ،یهنگام ضبط هر متن شفاه
آمده  رانیاَز پرسشنامه یموارد در انتها نی. ادیکن لیتکم زین« شدهضبط یمتون شفاه یزبانور برا رامونیپ اتیکسب اجازه و جزئ

 است.
 

 ةروژپ در زبانی هایداده گردآوری منظوربه خاص طوربه شودره میابه آنها اش اینجاکه در  یهایدستورالعمل باشید داشته توجه
مختف  نواعا برایو صوتی  تصویری ضبطچگونگی  مورد در جامع راهنمای یکسند  اینبنابراین، . است شده گرفته نظر در اَزیران

 .نیست یزبان مستندسازی میدانی کار
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 مورد نیاز تجهیزات. 1

  با کیفیت  فیلمبرداری دوربینعدد یکFull HD  4یاK 

  یکروفونم مثال، برای) تصویری ضبط در کنار صداضبط  مطلوب کیفیت برای )اکسترنال( خارجی میکروفونیک عدد 
Beyer) 

  فیلمبرداری دوربین به خارجی میکروفون اتصال برای( طول متر 3 حدود) کابلیک عدد 

 بالا کیفیت )رکوردر( با صدا یک عدد دستگاه ضبط (مثال، برای Olympus LS-14) 

  بسیار خوبصدای یک عدد تلفن همراه با کیفیت ضبط 

  صدا دستگاه ضبطمیکروفون و  دوربین، برای: پایهسهسه عدد 

 گیگابایت 62 ظرفیت با کارت حافظهسه عدد  حداقل 

  بالا ةظرفیت ذخیر اکسترنال بایک عدد هارد 

 فیلمبرداری دوربین برای شارژ قابل باتری 

 سایز  باتری اضافیAAA  )میکروفون و صدا دستگاه ضبط برای)یا دیگر سایزهای مورد نیاز دستگاه 

  چند دستگاه به طور همزمان برق برای شارژراهی سهیک عدد 

  جلسه هراتمام  از بعدآن  به های تصویری و صوتیفایل انتقال برای تاپلپیک عدد 

 

 زبانوران انتخاب. 2

 :که هر جامعة زبانی شرایط خاص خود را دارد اما درطول تحقیق باید تلاش کنید

 گیرد مرد، ضبط تصویری و صوتی صورت و زن زبانور از هردو. 

 تأثیر تحت رکمت مسن زبانوران کلی، طورزبانورانی انتخاب شوند که به نوع زبانِ موردنظر تسلط کامل داشته باشند: به 
 .ضروری است شناختیردهتنوع مطالعات  اند که این مساله برایقرار گرفته فارسی زبان

 داشته باشند (ضبط برای بلند کافی اندازة به)، شفاف و قابل فهم )با دندان( واضح که شیوة بیان زبانورانی انتخاب شوند. 

 ندفیلمبرداری قرار بگیر دوربین مقابل و با اعتماد به نفس بتوانند در زبانورانی انتخاب شوند که بدون استرس. 

 و های زبانی اَزیران را با ادهید که پرسشنامة داده ضبط صوتی و تصویری را علاوه بر سایر زبانواران، از زبانوری انجام
  .ایدتکمیل کرده

 شخصی توجه ویژه داشته باشید. و فرهنگی ملاحظات به نسبت فراموش نشود برای فیلمبرداری

 

 متون انواع. 3

 و صوتی انجام دهید: یتصویرضبط یکبار  حداقل ،زیرمتون  انواع هر یک ازاز 

 برای  که کارآواهایی ؛رایج در مراسم عزاداری هایترانه عروسی؛رایج در  هایترانه :مثال عنوان به) اشعار و هاترانه
رتبط های مآهنگ اشعار با مضامین عشق و طبیعت، ،هالالایی شوند؛می خوانده رهکَ تهیة یا یریگماهی هنگام درمثال 

 مراسمات مذهبی در ماه رمضان و غیره.(برای مثال: آیین و رسوم مربوط به جشن نوروز، ها با مناسبت

 هاافسانه وهای عامیانه داستان 
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 ةیته طرز فرش؛ تهیة ةنحو: مثال عنوان بهفرایند انجام کار یا حرفة خاص در منطقة مورد تحقیق، ) یروند متون 
 (و غیره نان، ماست

 شود.دیگر متن نیز توصیه می در صورت امکان، ضبط انواع

 

 ضبط از قبلملاحظات  .4

 کافی اختصاص دهید.زمان ، ضبطجهت  آرام مکانی یافتن برای 

 نبایدضبط  محیط درکند، می ضبط را نیز محیط اطراف صداهای ةهم و است حساس از آنجایی که میکروفون 
 یرهو غ ترافیک هوا، ةتهویدستگاه  ،یخچالهای مزاحم از قبیل صدای دیگر افراد یا صدای وسایلی از قبیل صدای

 .باشدوجود داشته 

 هایمحل و هادانشگاه در خالی و بزرگ هایاتاق .کنید خودداریکه صدا در آنجا انعکاس دارد  هاییمکانانتخاب  از 
 .نیستند مناسب برای ضبط کار

 رصورتداطمینان حاصل کنید  همچنین و باشند شده شارژ کامل طوربه هادستگاه برای هاباتری تمام که فراموش نکنید 
 .وجود داردشده شارژ هایباتری به دسترسی دوربین، شارژ اتمام

 باشید مطلع شارژ دارد شما باتری که زمانی مدت از. 

 باشدقرار گرفته  دوربین مناسب جک در خارجی میکروفون که کنید حاصل اطمینان. 

 باشد روشن خارجی میکروفون دکمة که کنید حاصل اطمینان. 

 باشدداشته  ددار کافی شارژخارجی  میکروفون باتری که کنید حاصل اطمینان. 

 به شرطی که  ،البته ؛استفاده کنید از یک دستگاه ضبط صداتنها  آنعلاوه بر  دهید،ی که ضبط ویدیویی انجام میزمان
 داشته باشید. ی خوبی نیزکیفیت صدای ضبط ویدیوی

 کیفیت اب هایفیلم چراکه وجود دارد. سازیذخیرهبرای  کافی حجم اکسترنال هارد و تاپلپ در که کنید حاصل اطمینان 
 .دارند زیادی حجم بالا

 برای مثال:  .ی در مقابل دوربین داشته باشدراحتاحساس بتواند  تا اده شودد اختصاصزمان لازم  زبانور به ضبط، از قبل
 .میوه تکه یک خوردن یا قهوه یا چای فنجان یک نوشیدن ،دوستانه گفتگوی یک با

 برای کنید امتحان ،احتمالی ةزمینپس (نویزنوفه )با در نظر گرفتن  را)صدا و تصویر(  ضبط کیفیت جلسه، هر از قبل .
 .دهید گوشبه آن  هدفون با ،اصلی ضبط انجام از قبل و کنید ضبط ثانیه 31 حدود کوتاه ةقطع یک این منظور

 فرمت با ضبط ما mp4 گانیبای و )آپلود( بارگذاری تحلیل، و تجزیه امکان که رایج فایل نوعی کنیم،می توصیه را 
 کند.می فراهم را ترآسان

 

 ضبط انجام ولازم  اتتنظیم. 5

 شما بنابراین، .نیست نقصآل و بیایده هرگز ضبط شرایط حال، این با. است ممکنتصویری  کیفیت بهترینضبط نهایی،  هدف
 باید که دارد جودو مواردی اینجا در. باشیدممکن  تصویری ثبت بهترین کیفیتبرای  فرصتی هر از استفاده دنبال به باید همیشه

 :گیرید قرار توجه مورد تجهیزات تنظیمدر حین 

 باشد اتاق در کافی نور. 

 باشد متر 3 تا 4 بیناو  از دوربین ةفاصل ،قرار گیرد دوربین قاب درزبانور چگونه  بسته به اینکه. 
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 قرار گیرد او دهان از یمترسانتی 01 ةزبانور و در فاصل جلوی در صدا دستگاه ضبط. 

 باشد دوربین مناسب جک در خارجی میکروفون که کنید حاصل اطمینان. 

 است روشن خارجی میکروفون دکمة که کنید حاصل اطمینان. 

 است مهم زبانور، از متری 4 تا 0.0 ةدر فاصل خارجی میکروفون گرفتنِقرار.  

 نقاب دوربی وسط در زبانور. واضح مشخص باشد طوربه هایشتا دهان و لب شود متمرکز زبانور صورت روی دوربین 
 اه ضبطدستگ یا میکروفون کنید سعی امکان، صورت در. دهد نشان را زبانور دست ،چیزی توصیف هنگام در تا باشد
   .دنگیر قرار در تصویر صدا

 شودمی کیفیت کاهش باعث امر این زیرا نکنید استفاده دیجیتال زوم ةنیگز از کنید سعی.  

 ًدو یا چهچنان وجود، این با. جلوی دوربین قرار گیردنولوگ( مو)سخنگویی به صورت تک زبانور یک است بهتر معمولا 
  .ار گیرنددوربین قر توانند با هم در جلویمی ،باشند شنیدن قابل و مشاهده قابلدوربین تصویر  در وضوحبه نفرچند 

  هافراداده با تصویری هایضبط تمام ،صدا ضبط مانندبه (metadata )انجام کار میدانی زمان و تاریخ: دشو شروع، 
 و زبان مورد مطالعه. (را ذکر کنید نام او که خواست شما از اگر) زبانور نام ،پژوهش محل ،پژوهشگر نام

 اید، قبل از اینکه هر متن شفاهی را ضبط کنید، اطمینان ندادههای مختلف پرسشنامه این کار را انجام اگر در طول بخش

   نید.شده دریافت کشده بخوانید و اجازه زبانور را برای هر متن ضبطحاصل کنید که متن کسب اجازه را در فایل ضبط

 نید مینان حاصل کاید، قبل از ضبط هر متن شفاهی، اطهای مختلف پرسشنامه این کار را انجام ندادهاگر در طول بخش
 بپرسید. اوینة زبانورِ پرسشنامه را از که تمام سوالات پیرامونِ پیش

 ًتنوع ات مطالع برای ،اندقرار گرفته فارسی زبان تأثیر تحت کمتر که زبانورانی از متونضبط  باشید داشته خاطر به مجددا
 .است ضروری شناختیرده

  گفتگوی حین در زبانور ذهن کردن منحرف ازدر اختیار بگیرید تا  دور راه ازرا  دوربین ،کنترلسعی کنید با استفاده از 
 .اجتناب شود( narrative) روایتی

 کنید ضبط را زبانور ةاجاز و بخوانید را کسب اجازه متن شفاهی، متن هر ضبطِ از قبل فراموش نکنید. 

 را فراموش نکنید فارسی هر متن یل کنید، ضبط ترجمةهای شفاهی را تحلنکتة مهم: اگر قصد دارید متن. 

 

 ضبط از بعد. 6

 های فایل عنوان بههارد اکسترنال  هم در و تاپلپ در هم ،جلسه هر از بعد بلافاصله را های صوتی و تصویریفایل
 ذخیره کنید. پشتیبان

 جلوگیری شود باتریاند تا از هدر رفتن شده خاموش آن جانبی هایدستگاه و دوربین که اطمینان حاصل کنید. 

 ًکنید آوریجمع همیشگی ترتیب همان به را تمامی وسایل مجددا. 

 کنید شارژ دوباره را هاباتری لزوم صورت در. 

 


