
 

 

 

شـناختی  های گـویش مروری بر فعالیتاز فرهنگساز دیروز تا اطلس امروز: 
 در ایران

 (شناسی پژوهشااه علوم انسانی و مطالعات فرهنای دانشجوی دکترای زبان) 1فاطمه تباری

 3013، تاریخ انتشار: 22/12/3911، تاریخ پذیرش: 31/9/3011 :تاریخ دریافت مقاله

   

شناسی  مطالعاتی متخصصان علم زبانهای مهم  شناختی همواره از حوزه های گویش پژوهشچکیده: 
شود، ولی پیرامون  شناسان دیده می اختالف نظر در بین زبان« گویش»است  گرچه در تعریف مفهوم 

هگا و مراکگز  مند در این حوزه اتفاق نظر وجگود دارد  تقریبگًا در تمگام دانشگااه اهمیت مطالعات نظام
ای با موضوعات مگرتبط بگا گگویش  ثار پژوهشیشناسی فعال هستند، آ آموزش عالی که در حوزۀ زبان

شود  با این حال دستاوردهای عمده در ایگن حگوزه از  توسط استادان و دانشجویان این رشته انجام می
آید  در این مقاله سعی داریگم ناگاهی  دست می تر و مشارکت گروهی به هایی با دامنۀ گسترده پژوهش

ناختی در ایران که با تیسیس فرهناسگتان دوم )فرهناسگتان ش مند گویش های نظام بیندازیم به فعالیت
( آغاز شد و پس از انقالب اسالمی توسط نهادهای دیاری چون سگازمان 1293-1221زبان ایران، 

تگا امگروز(،  1213میراث فرهنای و گردشاری، فرهناستان سوم )فرهناستان زبگان و ادب فارسگی، 
المعارف بزرع اسالمی ادامه پیدا کرد  در انتها نیز  و دایرهپژوهشااه علوم انسانی و مطالعات فرهنای 

هگای  هگا و کتگاب نامگه شناختی در حوزۀ مقگاالت، پایگان های پراکندۀ گویش نااهی داریم به فعالیت
 مرتبط 

 شناسی، مطالعات توصیفی  گویش، اطلس زبانی، گویش جغرافیایی، رده ها: کلیدواژه

 
 
1. p.pennyroyal@yahoo.com 
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 مقدمه  1
 گویش جغرافیاییهای جغرافیایی را جغرافیای زبانی یا  پراکنده در پهنه های زبانی   مند گونه نظام ۀمطالع

 قگرنشد  اما در اواخگر  شناسی درنظر گرفته می مترادف گویش گویش جغرافیاییگویند  در گذشته  می
هگای  تگدریج در قالگب طگرح هشناسی در معنای جدید خود شکل گرفگت و بگ گویش ،نوزدهم میالدی

هگای  همگواره تفگاوت ،هگای پژوهشگی های زبانی به آن توجه شگد  در ایگن طگرح گونه ۀاردرب  پژوهشی
 پژوهشگاران ایگن حگوزهدیاگر مگدنظر بگود   ۀبگه ناحیگ ای ساختاری، معنایی یا تلف  کلمات از ناحیه

زبگانی  کردند و به این ترتیب اطلس گویشی یا اطلس های این کلمات را روی نقشه مشخه می مکان
گشگوده اسگت و  مگااندازهایی جدید را به روی  شناسی نوین، چشم ر شرایط کنونی، گویشپدید آمد  د
شناسگی شگهری شگناخته  ای مسگتقل از آن کگه بگا نگام گگویش شناسی اجتماعی در شگاخه مسائل زبان

شناسگی یکگی  یا جغرافیای زبگانی بگا گگویش گویش جغرافیاییاند  اکنون دیار  هم آمده ، گردشود می
  شگود شناسی یاد می ای از گویش عنوان شاخه شناسی سنتی و به بلکه از آن تحت عنوان گویش ؛نیست
شناسی سنتی نکاسته اسگت و  وجه از اهمیت و اعتبار گویش هی  های جدید به بندی تقسیم حال،با این 

 رسگت  د آید  توصگیف   شمار می توصیفی به شناسی   های زبان شناسی سنتی یکی از بنیاد هم نان گویش
ای در آن  پذیر خواهد بود که مطالعات گسگترده جغرافیایی زمانی امکان ۀپراکنده در پهن های زبانی   گونه

 تشخیه داده شوند  ها ها از ناهمانندی ی منطقه انجام و همانند
هگای  در پژوهش حاضر سعی داریگم بگه ایگن موضگوع بپگردازیم کگه مطالعگات در حگوزۀ گگویش

چه ابعادی و در پی چه اهدافی صورت گرفته است  تالش بگرای ثبگت و ضگبط جغرافیایی در ایران در 
تگوجهی را در  جای پهنۀ جغرافیایی  این مرزوبوم، که تنوعات زبگانی قابگل های زبانی  متنوع از جای داده

ها است که مورد توجه پژوهشاران حوزۀ زبان و گویش، چه در ایران و چه  خود جای داده است، مدت
 ران، بوده است خارج از ای

تگوجهی دارد  زبگان  های زبانی از مناطق مختلف اهمیت فرهناگی و تگاریخی قابگل گردآوری داده
اش در آمگوزش، رسگانه و سگایر ابزارهگای  معیار در ایران، با توجه بگه قگدرت خگود و کگاربرد گسگترده

مروزه درمعگرض خطگر ها ا کند  بسیاری از این زبان های محلی را تهدید می ها و گویش فرهنای، زبان
برند یا  کار نمی فهمند ولی به فهند یا می ها را نمی نابودی هستند و گویشوران جوانتر یا اصاًل این گویش

کنند  این موضوع یکی از دالیلی است که اهمیت مطالعگات و  از آموزش آن به نسل بعد خودداری می
 دهد  ها را نشان می ثبت گویش

های ایرانی به این شرح معرفی شگده اسگت:  ، تبارشناسی زبانهای ایرانی شناسی زبان رد در کتاب 
شگده اسگت: اوسگتایی،  زبان ایرانگی کهگن تشگکیل مگی 9، که از 1در دورۀ باستان، زبان ایرانی آغازین

 
1. Proto-Iranian 
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ها متن باقی مانده است( مادی و سکایی؛ در دوره میانگه کگه از قگرن  فارسی باستان )فقط از همین زبان
گیرد، زبگان فارسگی میانگه، اسگتمرار  پیش از میالد تا قرن هشتم و نهم میالدی را دربرمیسوم و چهارم 

های غربگی  های ایرانی غربی جنوبی است؛ زبان پارتی که جزئی از زبان فارسی باستان و در دستۀ زبان
هگای سگغدی، خگوارزمی، سگکایی و بلخگی  های اصلی گروه شرقی شمالی زبان شمالی است و زبان

های غربی جنگوبی،  شود، در گروه زبان در دوره نو که از قرن هشتم و نهم تا امروز را شامل می هستند؛
تگوان  فارسی، دری، تاجیکی، لری، بختیاری، دوانی، الرستانی، دلواری، ُکمزاری، الرکی و تات را می

زازاکی، اورامگی، های غربی شمالی، کردی، تالشی، بلوچی، گیلکی، مازندرانی،  نام برد؛ در گروه زبان
های فالت مرکزی ایران )وفسگی، آشگتیانی، کاشگانی، یگزدی و   ( از  طور زبان سمنانی و تاتی و همین

انگد از : آسگی، یغنگابی،  های گروه ایرانی شگرقی نیگز عبگارت های برجسته هستند  برخی از زبان نمونه
-۹1: 1۲۹۳ی )دبیرمقگدم، های پامیری، برتنای، یزغالمی، اشکاشگمی، روشگنی و پراچگ پشتو، زبان

۹۲ ) 
 19۴۴تگا سگال  1۲9۹منگد در حگوزۀ مطالعگات گویشگی از سگال  های نظگام در این مقاله فعالیت

سگازمان میگراث هجری شمسی را معرفی خواهیم کرد که عمدتًا به نهادهگایی چگون فرهناسگتان دوم، 
المعگارف  هنای و دایگرهفرهنای و گردشاری، فرهناستان سوم، پژوهشااه علوم انسانی و مطالعات فر

 بزرع اسالمی تعلق دارد 
 

 بحث و بررسی  2
پگردازیم و از تگاریخ  ها و نهادهگای دولتگی مگی های حوزۀ مطالعات گویشی در سازمان حال به فعالیت

ها سگخن  اندرکاران اصلی، اهداف، امکانات و دستاوردهای آن فعالیت های پژوهشی، دست آغاز طرح
هگای پراکنگده در ایگن حگوزه را در قالگب کتگاب، مقالگه و  انتهایی نیز فعالیتخواهیم گفت  در بخش 

 نامه به صورت آماری ارائه خواهیم کرد  پایان
 

 3فرهنگستان دوم  2-1
مند در این حوزه در  های نظام بینیم که یکی از اولین تالش با بررسی سیر مطالعات گویشی در ایران می

با ریاسگت دکتگر صگادق کیگا کگار  1293این فرهناستان در سال فرهناستان دوم صورت گرفته است  
زبان    ۀها و مطالعات گوناگون دربار    بررسی به که ای بود وسیع تحقیقاتی  ۀبرنامخود را آغاز کرد و شامل 

 پرداخت  میهای ایرانی  ها و گویش طورکلی زبان و به ،فارسی

 
آغگاز و فرجگام کگار »ای از دکتگر صگفارمقدم بگا عنگوان  دست آمده است  اول مقالگه   اطالعات این بخش از مقاله از دو منبع به1

طور اطالعاتی کگه دکتگر عاصگی  و همین« نامه استاد سید مصطفی عاصی جشن»و دیار مصاحبه با دکتر عاصی در « فرهناستان
 دراختیار نویسندۀ این مقاله قرار دادند  در بخش منابع اطالعات مربوط به این دو منبع ذکر شده است 
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پژوهشگااه  ی، هگای فارسگ پژوهشگااه  واژهشرح زیر بگود:  هایی به فرهناستان دوم شامل پژوهشااه
، پژوهشگااه  دسگتور و امگالی فارسگی، هگای خگاص    پژوهشگااه  نگامنگه، های ایرانی  باستان و میا زبان

، هگای گفتگاری  زبگان  فارسگی پژوهشگااه  گونگه، هگای دیاگر های ایرانی بگا زبگان زبان  ۀپژوهشااه  رابط
  شناسی پژوهشااه  گویش و وران ها و پیشه پژوهشااه  اصطالحات  رسته

 1223تگا سگال  1293شناسی برعهدۀ دکتر یداللگه ثمگره بگود  از سگال  ریاست پژوهشااه گویش
هگای  های این پژوهشااه بر تکمیل و بررسی مطالعات پیشین  دکتر کیگا پیرامگون گگویش عمدۀ فعالیت

مختلف بود  ایگن پژوهشگااه اهگداف زیگر را ها در مناطق  اطراف محالت و کاشان و بعد سایر گویش
 کرد: دنبال می

 های ایرانی به فارسی و برعکس؛ نامه برای هریک از گویش کردن واژه گ فراهم

هگای  فارسی در گویش  های ایرانی شامل برابر هر واژه جامع  فارسی به گویش  ۀنام کردن  واژه گ فراهم
 متعدد ایرانی؛

 های ایرانی و دستور برای هریک از آنها؛ گویش  ۀکردن  نقش گ فراهم

 .های ایرانی های بازمانده به گویش های انتقادی از نوشته کردن  متن گ فراهم

هگای پیرامگون محگالت و  گگویشهای پژوهشی در آن زمان سه طرح مربگوط بگه  هم نین از طرح
ۀ نامگ هشگت واژههگای گویشگی در  واژه و (1۲۵۵ای از گگویش شوشگتری ) نامگه واژه، (1۲۵۱کاشان )
هگای زیگر تگا  ها و گگویش نامه واژهتا پیش از انحالل فرهناستان تکمیل و منتشر شد   (1۲۵1فارسی )

 شد:چاپ  ۀبه پایان رسید و آماد 1۲۵1سال  

گویش  گگوداری ، دری  زردشتیان ۀنام واژه، گویش  زردشتیان کرمان ۀنام واژه، بزرع  سمنانی ۀنام واژه
  1گویش  بابلیو  گویش  ارزین، گویش  هلیستان و یخکش، و دهاری  چالوس

های فعالیت  فرهناستان شناسگایی و     در طی  سال نیز های متعددی گذشته از موارد  یادشده، گویش
 گفتگۀ دکتگر عاصگی، بگه برداری محدود بود  شده به نمونه انجام کار   ،بررسی شد  در مورد  برخی از آنها

های ایرانگی کگه قبگل از تیسگیس فرهناسگتان  زبگان ایگران  ای از گویش به دستهاطالعات و مواد  مربوط 
 های شناسی تمرکز یافت  گویش کیا گردآوری و فراهم شده بود نیز در پژوهشااه  گویش    همت  صادق به

ابیانه، اروانگه، افگین قگاین، امگامزاده عبداللگه، امگامزاده  بررسی شد:موردبحث  ۀاز مجموع مناطق زیر
قاسم، انارک، انزلی و غازیان، انوج، ایجی، برغان، بروجرد، بهبان، پشتو در مازندران، تگاتی کالسگور، 

آباد، خوانسار، خور، دستارد، دماوند، ده گردان زریگن دشگت، رامهرمگزی،     تالخون ه، جعفرآباد، خرم
 

 فرهناسگتان   و ایگران ستانفرهنا»از مقالۀ  های ناتمام و متوقف  فرهناستان زبان  ایران شده و طرح اطالعات مربوط به آثار  چاپ  1
  و نیز سوابق موجگود در مؤسسگه ،221۲ایران در  زبان   فرهناستان کیا، منتشرشده در صادق و گالب گل   قلم حسین   به «ایران زبان

: 91۲1)صگفارمقدم،  اسگت دسگت آمگده بگه )پژوهشااه علوم انسانی و مطالعات فرهنای امروز(مطالعات و تحقیقات فرهنای 
11۳ ) 
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ساری، سمنان، سولقان، شهسوار، طالشی  اسگالم، طالشگی مینابگاد، طالقگان، فرخگی، زردشتیان  یزد، 
آباد، کردی سنندج، کردی کرمانشگاه، کگردی     فریان، فیروزکوه، کردی جاین، کردی سقز، کردی سلطان

کالم خزانه، کالرساق، کلیکان، کمندی، گیلکی  الهیجان، الرستان، لکی  بیرانونگد، لکگی  ترکاشگوند، 
یهودیگان  بروجگرد، گگویش ساوند، لکی  کولیوند، ماها، مزینان، مالیر، نسا، یهودیگان  اصگفهان،  لکی  

 یهودیان  یزد  گویش یهودیان  همدان،گویش 

( 12-۹۴: 1۲۹۳نامه دکتگر سگید مصگطفی عاصگی،  در بخشی از مصاحبه با دکتر عاصی )جشن
 1۲2۳کننگد کگه از سگال  مطلگب اشگاره مگیایشان در اشاره به خاطرات خود از فرهناستان دوم به این 

وسوی جدیدی پیدا کرد  در این سال در یکگی  شناسی فرهناستان سمت های پژوهشااه گویش فعالیت
منظور  از شوراهای فرهناستان، سپهبد علی کریملو، رئیس سازمان جغرافیایی ارتش، از طرح بزرگی به

بردار به تمام نقاط کشور خبر داد  این مطلگب، ایگده  های نقشه برداری از سراسر ایران و اعزام گروه نقشه
های گویشی پدید آورد  با  آوری  داده همکاری فرهناستان  وقت و سازمان جغرافیایی را درراستای جمع

شناس همگراه بگا یگک ضگبط  برداری، یک زبان نفرۀ نقشه های سه پیشنهاد دکتر کیا، قرار شد همراه با تیم
 شگداعتبار  طرح مذکور ازطرف سازمان برنامه و بودجه تیمین ن اعزام شود  ای مدو نامه صوت و پرسش

ریگزی و  برنامگه  ۀو شورای مشترکی از مقامات سازمان جغرافیایی کشور و فرهناستان  زبان ایران وفیفگ
  این طرح برمبنای نگام رئیس فرهناستان بود  ۀدار شد  ریاست  شورا برعهد نظارت بر اجرای آن را عهده

 نام گرفت « فرهناساز»نهاد  ذکرشده )فرهناستان و سازمان جغرافیایی(،  دو

هگزار     های کشور، که شمار  آنها پنجاه تگا شصگت    تمام آبادی ضبط نام   اهداف اولیۀ این طرح شامل
 بود  ها    های هریک از آبادی شناسایی گویشو  شد، مشخصات  جغرافیایی آنها تصور می

 ای تنظیم شد تگا در نخسگتین مرحلگه، بگا مشخصگات اصگلی   نامه مذکور، پرسشدر اجرای طرح 
برداری شود  مراحگل  بعگد بگه  زمان، از هر گویش روی نوار صوتی نمونه    د، و همشوجغرافیایی تکمیل 

داری و نشگر  مگواد  ها اختصاص داشت  ناگه    تر جغرافیایی و گویشی  آبادی تر و گسترده    مطالعات  عمقی
داری و انتشار  مگواد گویشگی  بوط به مشخصات جغرافیایی دراختیار سازمان جغرافیایی کشور و ناهمر

التحصگیالن  مقگاطع کارشناسگی     تگن از فگارغ    گرفت  سگی  اختیارات  فرهناستان  زبان قرار می ۀدر حوز
 :پرداختند فعالیت گروه زیر به    آموزشی  الزم، در سه  ۀارشد، پس از طی دور

 ها برداری از گویش ها و نمونه نامه گروه  گردآوری یا گروه صحرا برای تکمیل پرسش گ

 نویسی برای ثبت  نوارهای گویشی در فرهناستان    گ گروه  آوا

 .گ گروه  وارسی برای کنترل  مواد  ثبت و ضبط شده

بگه چهگارده  ادامه یافت  در طی این مدت، گویش نزدیک 1۲۵1اجرای طرح  فرهناساز تا مهرماه  
شده در اختیار  فرهناسگتان قگرار  تکمیل  ۀنام    برداری شد و با پرسش هزار آبادی بر روی نوار  صوتی نمونه
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 .گرفت

هگای تحقیقگاتی  فرهناسگتان، از مهرمگاه  شناسی، مانند بسیاری دیار از طگرح های گویش فعالیت
شگد در طگرح فرهناسگاز تحگت  بینی مگی هزار آبادی که پیش 11تا  13د  از میان دچار  رکود ش 1۲۵1

آوری  نامه جمع هزار آبادی در قالب نوارهای صوتی و پرسش 12تا  19هایی از  پوشش قرار بایرند، داده
جمله بود که گویشور هرکدام را دو بار  21واژه و عبارت و  132نامۀ موردبحث شامل  شده بود  پرسش

شگد تگا منبعگی بگرای  پیوسته از گویشگور ضگبط مگی طور حدود نیم ساعت گفتار کرد  همین تکرار می
آمده، عالوه بر سه طرح منتشرشده کگه پیشگتر بگه  دست های به تر باشد  با تکیه بر داده های دقیق بررسی

هایی مرتبط با گویش کردی مهاباد و گویش افتری در مرکز مطالعات و تحقیقگات  آنها اشاره شد، طرح
همگت دکتگر کلباسگی و دکتگر  ترتیب به مطالعات فرهنای امروز( بهفرهنای )پژوهشااه علوم انسانی و 
ها و دستاوردهای پژوهشی دکتر کیا نیگز بگه همگین  نوشته طور دست همایون تکمیل و منتشر شد  همین

مرکز منتقل شد که در بخش مربوط به پژوهشااه علگوم انسگانی و مطالعگات فرهناگی بگه آن خگواهیم 
 پرداخت 

هگگای مربگگوط بگه طگگرح فرهناسگاز در اختیگگار  مرکگگز   نامگه ارهگا و پرسگگشنو ۀ، همگگ1۲۱۴در سگال 
هگا  ها و متعاقبًا کار  شناسایی و بررسی  گگویش نامه بندی نوارها و پرسش شناسی قرار گرفت و طبقه    مردم
هگای  گگویش  هگای ایگران دربگاره شناسایی گگویش  چاپ و انتشار  دو شماره ،این طرح ۀد  ثمرهشآغاز 

سگاله در اوایگل    پس از یگک دورۀ دهشناسی است     همت  مرکز مردم های اردستان و اصفهان به شهرستان
های پژوهشی  طرح فرهناساز به سگازمان میگراث فرهناگی و گردشگاری منتقگل شگد   دهۀ هفتاد داده

ه توجهی از نوارها در اثر ناهداری نامناسب درمعرض آفتاب و بگاران تخریگب شگد متیسفانه تعداد قابل
علت تیثیرات مغناطیسی نوارهایی که سگالیان طگوالنی بالاسگتفاده رهگا شگده  بودند  برخی دیار نیز به

 1213بودند، کیفت خود را ازدست دادند  با این حگال یگک دهگۀ دیاگر نیگز سگپری شگد تگا در سگال 
  1شودها در پژوهشااه زبان و گویش سازمان میراث فرهنای ازسر گرفته  برداری از این داده بهره

 
 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور  2-2

، سازمان میراث فرهنای شکل گرفت  براساس قانون، به وزارت فرهنگگ و آمگوزش عگالی 1۲۱۱ سالدر 
واحگد پراکنگده در وزارت فرهنگگ و ارشگاد اسگالمی و نیگز وزارت فرهنگگ و  11ادغام  بااجازه داده شد تا 

 31)در سگال  صورت سازمانی وابسته بگه خگود تشگکیل دهگد آموزش عالی، سازمان میراث فرهنای را به
شناسگی  با پیوستن مرکگز مگردم  ای مستقل تبدیل شد( پس از تییید شورای ناهبان این سازمان به وزارتخانه

 
نامه اسگتاد سگید  جشن»شده در طرح فرهناساز در مصاحبه با دکتر عاصی در  های گردآوری اطالعات مربوط به سرنوشت داده  1

( قابگل 19۴۴خگرداد  ۳طور مصاحبه با دکتر اخالقی، منتشرشده در وبااه ایرنگا )در تگاریخ  ( و همین12-۹۴« )مصطفی عاصی
 مشاهده است 
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های طگرح فرهناسگاز نیگز بگه ایگن  نامه طور که اشاره شد، نوارها و پرسش تیسیس همان این سازمان  تازه به
ها و متون انتقال پیگدا کگرد  در ایگن  شناسی، کتیبه مرکز و پس از آن به پژوهشااه میراث و پژوهشکدۀ زبان

دگی گویشگی یگک اطلس گویشی، پراکنگمرکز طرحی تحت عنوان طرح ملی اطلس زبانی شکل گرفت  
هگا همگواره  تواند یک دهستان باشد یا یک کشور و فراتر از آن  در ایگن طگرح می دهد که  ناحیه را نشان می

های ساختاری، معنایی یا تلف  کلمات از یک ناحیه به ناحیۀ دیار مدنظر اسگت  بگه ایگن صگورت  تفاوت
بگه ایگن ترتیگب اطلگس گویشگی یگا کردند و  های این کلمات را روی نقشه مشخه می که محققان مکان

ای در دستور کگار  گیرد  در پژوهشکدۀ زبان  این سازمان، ترسیم اطلس زبانی رایانه اطلس زبانی شکل می
گیگری  و با مدیریت علمی دکتر یدالله پرمون پیایری شد  از آنجا که بهگره  13قرار گرفت و از ابتدای دهۀ 

ز از اهداف این طرح بود، فرهناساز فاز اول  طرح درنظرگرفتگه شده در طرح فرهناسا های گردآوری از داده
  1فاز دوم طرح اطلس زبانی نامیده شد 13های دهۀ  و فعالیت

های خراسان و سیسگتان و بلوچسگتان در طگرح  های زبانی در استان با توجه به اینکه گردآوری داده
کگاره مانگده بگود، و در جهگت  نیمگه هگای کرمگان و زنجگان فرهناساز خاتمه پیدا کرده بود و در اسگتان

نامه در مناطق مختلف آغاز شد؛ بگا  ها با همان پرسش مقایسه، گردآوری داده هایی قابل دستیابی به داده
شگد تگا  این تفاوت که در این فاز بر ثبت و ضبط گفتار شفاهی تیکید بیشتری وجود داشت و تالش می

هگای زبگانی  بیشگتری  محلی ترغیب کنند تگا از ایگن راه داده گویشور را به بیان خاطره یا داستانی با زبان
هگا  نامۀ مذکور را پوشش دهند  فعالیگت دیاگر در ایگن مرکگز ثبگت داده دست آورند و نواقه پرسش به
ای بهگره گرفگت  بگدین  ای بود تا بتوان از آن برای ترسیم اطلس زبگانی رایانگه صورت آوانویسی رایانه به

 IPAدیگده بگا الفبگای  شناسان دوره که تا آن زمان دردسترس بود، توسط زباننمونۀ زبانی  21۴۴شکل 
طگور اختصاصگی بگرای ترسگیم  افزاری بود که بگه سازی نرم ای شد  قدم بعدی نیز آماده آوانویسی رایانه

 اطلس زبانی ایران تهیه شده بود 
متوقف شگد   ۳1ل آمده در سازمان میراث فرهنای، طرح اطلس زبانی در سا در پی تحوالت پیش

هگای مگرتبط بگا  وارد فاز سوم خود شد  در این مرحله عالوه بر ادامگۀ فعالیگت 1۲۹9این طرح در سال 
افگزار انجگام گرفگت و هگم سگاماندهی  روزرسگانی نگرم ها، هم کار بازنویسی، ارتقا و بگه گردآوری داده

راردادهگایی بگا مراکگز میگراث نیز طی ق 1۲۹2های صوتی و فیزیکی در دستور کار بود  از سال  گنجینه
صورت تیمین نیروی انسانی و چه مشگارکت  گیری از همکاری آنها )چه به ها، ضمن بهره فرهنای استان

اطلگس سگمنان و کرمگان، فگاز اول های زبانی  استانی آغاز شگد  تگا امگروز  ها( ترسیم اطلس در هزینه
ی خراسگان جنگوبی و سیسگتان در حگال هگا اصفهان و فاز اول لرستان به پایان رسیده اسگت  و اطلگس

 
های دکتگر اخالقگی بگا ایرنگا  های مربوط به طرح اطلس زبانی در مصاحبه اث فرهنای و فعالیت  اطالعات مرتبط با سازمان میر1

)در انتظگار چگاپ « ریزی زبگانی گزارش کامل سه طرح برنامه»( و نیز در 1۲۳1اسفند  12جم،  جم آنالین )فراهانی )همان( و جام
 در پژوهشااه علوم انسانی و مطالعات فرهنای( قابل مشاهده است 
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 تکمیل شدن است 
عنگوان  گیگرد  بگه افزار امکانات متنوعی در دسترس پژوهشار قرار می در صفحات مختلف این نرم

نمونه، در یک از صفحات اولیه تقسیمات جغرافیایی  آبادی و گونۀ زبانی کگه مگدنظر پژوهشگار اسگت 
العات کلی مربوط به آبگادی، گویشگور، تگاریخ مصگاحبه شود  سپس با انتخاب شناسنامه، اط وارد می

شگدۀ آن  آید؛ با انتخاب بخش صوتی، فایل صوتی  آن گونۀ زبانی و مگتن آوانویسگی نمایش درمی و    به
هگای مختلگف بگه  شود  یا در بخشی دیار با انتخاب یک منطقۀ جغرافیایی و اختصاص رنگگ ارائه می

های زبانی در آن رواج دارد با تفکیگک رنگگ نمگایش داده  ه آن گونههای زبانی  گوناگون، مناطقی ک گونه
افزار امکانات متنوع دیاری نیز دارد که در این مجگال فرصگت اشگاره بگه آنهگا وجگود  شوند  این نرم می

پژوهان عرصگۀ  افزار برای عموم کاربران مقدور نیست و دانش گیری از این نرم ندارد  تا امروز امکان بهره
ای در راسگتای حفگ   دانشااه محل تحصگیل و امضگای تعهدنامگهنامه از  توانند با ارائۀ معرفی زبان می

 افزار بهره بایرند  از امکانات این نرم حقوق معنوی  این پایااه
 

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی  2-3
و ادب هگای ایرانگی در ابتگدای تیسگیس فرهناسگتان زبگان  ها و گویش زبان ۀمطالعه و پژوهش درزمین

هگای  آغاز شد  تشگکیل گگروه زبگان« شناسی گویش»و « های ایرانی زبان»فارسی، در دو گروه مجزای 
بگا مگدیریت شگادروان  1۲11ماه سال  تصویب رسید و در اردیبهشت به 1۲1۴ایرانی در اسفندماه سال 

تصگویب  بگه 1۲1۴شناسی نیگز در اسگفندماه سگال  کار کرد  تشکیل گروه گویش دکتر سرکاراتی آغاز به
هگای گگروه  هگدف کگار کگرد  با مدیریت شادروان دکتر تفّضلی آغاز به 1۲11ماه  رسید و در اردیبهشت

های ایرانگی در فرهناسگتان سگوم بگدین شگرح اسگت: دسگتیابی بگه شگناختی بهتگر از  ها و گویش زبان
ستان، ایرانگی میانگه و های ایرانی )ایرانی با ها و گویش های آوایی، صرفی، نحوی و واژگانی زبان  ویژگی

؛ دسگتیابی بگه  هگای میگدانی گیری از پژوهش مانده، یا با بهره  ایرانی نو( با بررسی و بازناری آثار برجای
؛  هگای ایرانگی هگا و گگویش شناختی بهتر از تحوالت تاریخی و جغرافیایی زبان فارسگی و دیاگر زبگان

هگای  ایرانی  درمعرض نابودی؛ تهیگۀ فرهنگگهای  ها و گویش شناسایی و ثبت اطالعات مربوط به زبان
  1های ایرانی ها و گویش تخصصی درزمینۀ زبان

طگور  شود، اهداف فرهناستان سوم نسگبت بگه فرهناسگتان دوم و همگین گونه که مشاهده می همان
عنگوان نمونگه، تیکیگد ایگن مرکگز عمگدتًا بگر واژگگان و  هایی دارد  بگه پژوهشااه میراث فرهنای تفاوت

 های واژگانی است  دیار اینکه ترسیم اطلس زبانی از اهداف این سازمان نیست  فرهنگ
 

تواننگد بگرای کسگب  مندان مگی دست آمده است  عالقه اطالعات مربوط به فرهناستان زبان فارسی از وبااه رسمی این مرکز به  1
« های ایرانگی ها و گویش زبان»های گروه پژوهشی  طور فعالیت اطالعات بیشتر به این وبااه و قسمت مربوط به تاریخ ه و همین

 مراجعه کنند 
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تنهگا بگه  نگه هاا، راهنمای گردآوری گویشهایی با عنوان  فرهناستان با تهیه و انتشار برخط دستنامه
هگای  هگا و گونگه مقایسگه از گگویش دست و قابگل هایی یک کند تا نمونه پژوهشاران این مرکز کمک می

مندان  غیرمتخصه در حگوزۀ مطالعگات گویشگی  اهم کنند، بلکه این امکان را دراختیار عالقهزبانی فر
های الزم را گردآوری کنند و سگپس درصگورت  عبگور از سگد  دهد که مطابق با این راهنما، داده قرار می

شگارات ای توسط متخصصان فرهناستان، اثر  پژوهشی  خود را با نام خود در انت داوری و ویرایش حرفه
 فرهناستان منتشر کنند 

)هگر  1233و  1213قلگم آذر فتحگی(،  )به1213های  در سال ها راهنمای گردآوری گویش 2تاکنون 
عنگوان نمونگه، بگین نسگخۀ  دو بدون نام مؤلف( توسط فرهناستان منتشر شده است که در مقام مقایسه، به

صفحه است کگه  19و  93ترتیب  اثر به شود  تعداد صفحات این دو هایی دیده می تفاوت 1233و  1213
تر  نسخۀ متیخر در بخش مقدمه است، دیاگر اینکگه واژگگان در  علت مطالب مفصل این تفاوت بخشی به

تکیگۀ اصگلی در ایگن راهنماهگا بگر انگد   نسخۀ جدیدتر به دو شیوه، هم الفبایی و هم موضوعی، ارائه شده
هگا  واژگانی وجود دارد که براساس حوزۀ معنایی )اندام طبقۀ ۲۴تعداد  ۳۹واژگان است  در راهنمای سال 

وران و   ( یگا صگرفی )ضگمایر،  ها، بستاان، پیشه های بدن انسان، ابزار کار، وسایل خانه، بیماری و وابسته
انگد  در ایگن راهنمگا  شده، مصدر افعال سگاده و مرکگب( مرتگب شگده شکل صرف افعال الزم و متعدی به

ای از  مجموعگه ۹۹شگود  در راهنمگای سگال  مصدر فعلی مشاهده می 1۳۴واژه و  11۴۴ای از  مجموعه
یابی در گویش موردمطالعه ارائه شده است  در هر دو راهنمگا  مصدر فعلی برای معادل ۲9۴واژه و  1۹۴۴
 اند  یابی ارائه شده است که بدون تغییر باقی مانده جمله فارسی جهت معادل 1۴۴تعداد 

بنگدی و حتگی عنگاوین  بنگای الاگوی ذکرشگده در فرهناسگتان، حجگم، فصگلآثار منتشرشده برم
، همگراه بگا ذکگر منگاطق «شناسی ایران گنجینۀ گویش»دست و منظمی دارند  این آثار تحت عنوان  یک

هگای  های منگاطق مختلگف اسگتان شوند  تاکنون آثاری مرتبط با گویش تحت پوشش آن اثر منتشر می
مانشاه، حاشیه زاگرس، گیالن و خراسان و آثگاری در ارتبگاط بگا گگویش فارس، اصفهان، مازندران، کر

 سازی است  چاپ رسیده یا در حال آماده تاتی خلخال و گویش اسکنانی در فرهناستان به
شگناختی  ای که ذکر آن رفت، آثار متعدد دیاری در ارتباط با موضوعات گگویش عالوه بر مجموعه

موضاوعی -فرهناگ تطبیقایتگوان بگه  اجراست  از آن جملگه مگیدر این مرکز منتشر شده یا در دست 
قلگم دکتگر  )هگردو بگه شاناختی زباان فارسای فرهناگ ریشاهدر دو جلگد، های ایرانی  ها و گویش زبان

و  هاای ایرانای هاا و گاویش معرفای زباان، شناختی افعال در زبان فارسای بررسی ریشهحسندوست(، 
 رد اشاره ک فرهنگ لغات و اصطالحات ایل باصری

 
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  2-4
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مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنای که امروزه بگه نگام پژوهشگااه علگوم انسگانی و مطالعگات فرهناگی 
شناسگی و  هگای مگرتبط بگا زبگان لحاظ پگژوهش شود یکی از مراکز علمی کشور است که به شناخته می

، برخگی از اسگتادان و 21های باستانی بسیار فعال بوده است  پس از انحالل فرهناستان در سگال  زبان
یاد دکتر ثمگره،  پژوهشاران فعالیت پژوهشی خود را ازطریق این مرکز ادامه دادند  از بین آن افراد، زنده

هگای دکتگر  نوشگته سگتگونه که پیشتر اشاره شد، د توان نام برد  همان دکتر عاصی و دکتر کلباسی را می
همت دکتر عاصی و همکاری دکتر همگایون و دکتگر  صادق کیا نیز به این مرکز منتقل شد و درنهایت، به

برمبنگای آن پگژوهش در پژوهشگااه منتشگر شگد   گاویش ایرانای 17نامۀ  واژ  1233دومانیان در سال 
ناتمگام فرهناسگتان، نظیگر هگای  گونه که در بخش فرهناستان دوم اشاره کردیم، برخگی از طگرح همان

  1گویش کردی مهاباد و گویش افتری نیز در این مرکز انتشار یافت
مدیریت دکتگر  از همان ابتدای فعالیت این مرکز، گروه پژوهشی  مطالعات گویشی در پژوهشااه به

زنشستای نامه در زمان مدیریت ایشان که تا زمان با اندازی شد  آثار متعددی در قالب پایان کلباسی راه
ای بگا هگدف  روزه اندیشگی یگک ادامه داشت، تهیه شد  در اواسط دهگۀ هفتگاد نیگز هگم 1۲۳۳در سال 

منگدان و  های گویشگی در پژوهشگااه بگا حضگور عالقگه مدت برای فعالیت ای کوتاه سازی برنامه فراهم
و تگدوین  نظران این حوزۀ پژوهشی برگزار شد که متیسفانه با وجگود تبگادل نظرهگای ارزشگمند صاحب

وخگم مشگکالت اداری و نبگود نیگروی انسگانی  ها، این طگرح در پگی  ای برای گردآوری داده نامه دست
 متوقف شد 
هگای پژوهشگی و انتشگار کتگاب،  صگورت طگرح های مرتبط با حوزۀ گویش در این مرکز به فعالیت

العگات گویشگی در گگروه جدیگد مط1۲۹۹نامه ادامه داشت تگا اینکگه در نیمگۀ دوم سگال  مقاله و پایان
بگر برگگزاری  زاده فعالیت خود را آغاز کرد  در ایگن گگروه  نوپگا عگالوه پژوهشااه با مدیریت دکتر طبیب

، طرحگی درنظگر گرفتگه شگد تگا مطگابق بگا 2هگای گویشگی منظم سمینارهایی بگا محوریگت پگژوهش
و متخصصگان، هگا، و بگا همکگاری دانشگجویان  شگناختی زبگان دستاوردهای روز دنیا و مطالعگات رده

صگورت  3نامگۀ برنگارد کگامری های ایرانی برمبنگای پرسگش ها و تدوین دستور برای زبان گردآوری داده
 پذیرد 
 

 المعارف بزرگ اسالمی دایره  2-5
 

دسگت آمگده  طور مصاحبه با دکتر کلباسگی بگه ای با دکتر عاصی و همین ط به این بخش از مصاحبه مکاتبه  عمده اطالعات مربو1
 است 

با سخنرانی اسگتادان  19۴۴آذر  1۲شناسی پژوهشااه علوم انسانی و مطالعات فرهنای در تاریخ    نخستین همایش گروه گویش3
 قالب سخنرانی ارائه شده است این رشته برگزار شد  مقالۀ حاضر نیز در آن همایش در 

3. B. Comrie 
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 هگرهگای  هگا و گگویش تنها راهی مؤثر در شناساندن و معرفگی زبگان زبان و گویش نه ۀنام تدوین دانش
دردسگترس پژوهشگاران سراسگر  هم های زبانی را منابع الزم برای پژوهشکه بل ،آید شمار می منطقه به

زبگان و گگویش  ۀنامگ نخستین دانگش های ایران و ایرانی ها و گویش زبان ۀنام دانش دنیا قرار خواهد داد 
هگای ایگران در چهگار جلگد در مرکگز  هگا و گگویش داشگتن زبگان است که با هگدف شناسگاندن و پگاس

فگراهم  1213نامه در سگال  اسالمی در دست تدوین است  طرح آغازین این دانشالمعارف بزرع  دائره
ن آن آغگاز شگد  یالمعارف بزرع اسالمی روند تگدو ب در شورای عالی علمی مرکز دائرهیآمد و با تصو

نامگه، شناسگایی و گگردآوری منگابع و شناسگایی  این مرکز اکنون پس از تنظیم شگیوه شناسی   بخش زبان
تگوجهی از مقگاالت  ن حوزه در ایران و دیار کشورهای جهان، بخش قابگلیا پژوهشاران  سندگان و ینو

  در دست ویرایش علمی دارد است و ف کردهیمربوط را تیل
گگامی درراسگتای  ،نامگه هگای دانگش ها برای ناارش مگدخل ها و گویش هم نین با شناسایی زبان

آوردن منگابع،  خواهد داشت و افزون بر آن، با فگراهمهای ایرانی برداشته  ها و گویش تدوین اطلس زبان
المللی و داخلی، برگزاری  های بین های زبانی خواهد بود  برگزاری همایش خود پایااهی برای پژوهش

نشگده و  های شناسگایی مدخل افزودن   ۀهای ایران با انایز ها و گویش های آموزش گردآوری زبان کارگاه
نامگه  ایگن دانگش رامونی  یهای پ ها در سراسر دنیا از برنامه اکز و دانشااهپژوهشی با مر گسترش همکاری  

  1است
کند، حدود صد هگزار  های پژوهشی  این مرکز را تیمین می الزم به ذکر است یکی از منابعی که داده

هگای  المعارف منتقل شده است  در فاصلۀ سال نوار صوتی است که از وزارت جهاد کشاورزی به دایره
، با همکاری دکتر ثمره و دکتگر کلباسگی، طرحگی مشگابه طگرح فرهناسگاز در وزارت 1213تا   1211

های زبانی، تعداد  کار کرد  پس از آموزش نیروهای جهادی برای گردآوری داده جهاد کشاورزی آغاز به
ا شگده یگ کارگرفتگه نامگۀ بگه توجهی از مناطق کشور تحت پوشش قرار گرفت که متیسفانه از پرسگش قابل

نامگه در  هگای صگوتی  چنگدین پایگان شگده اطالعگاتی دردسگت نیسگت  ولگی از آن داده مناطق بررسی
المعگارف بگزرع  ها بگه مرکگز دایگره گونه که ذکر آن رفت، این داده پژوهشااه منتشر شد و در ادامه همان

 اسالمی انتقال یافت 
 

 شناختی های پراکنده در حوزۀ مطالعات گویش فعالیت  2-1
های پراکنده و خودجوش   ها و مراکز علمی و پژوهشی که نام برده شد، همواره فعالیت بر سازمانعالوه 

نامگه تهیگه و منتشگر  مندان  این حوزه در قالب کتاب، مقالگه و پایگان گویشی توسط متخصصان و عالقه
 اندازیم  شود  در این بخش نااهی صرفًا آماری به این دستاوردها می می

 
 طور از مصاحبه با دکتر کلباسی به دست آمده است  المعارف بزرع اسالمی و همین   اطالعات این بخش از وبااه مرکز دایره1
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 مقاالت گویشی  2-1-1

مقاله در  211تا امروز  13پژوهشی مرتبط با مسائل زبان و گویش، از دهۀ -عنوان نشریۀ علمی 33در 
و مقاالت حوزۀ  12ترتیب مقاالت حوزۀ صرف با  چاپ رسیده است که از این تعداد به حوزۀ گویش به

مقالگه  21انگد   اختصگاص داده عنوان، بیشترین تعداد مقاالت را به خود 12شناسی با  آواشناسی و واج
مقاله نیگز در سگایر  31مقالۀ معناشناختی و  32مقاله در حوزۀ نحو،  22شناسی زبان،  در حوزۀ جامعه

  1اند ها منتشر شده حوزه

و  92ترتیب بگا انتشگار  ، به۹1و  1۲۹2های  های انتشار، سال بندی دیار برمبنای سال در یک طبقه
 اند  بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادهمقاله در حوزۀ گویش  91

، چگاپ فرهناسگتان، بگاالترین تعگداد «های ایرانگی ها و گویش زبان»از میان این نشریات، نشریۀ 
ترتیگب در  به« های خراسان شناسی و گویش زبان»و « جستارهای زبانی»مقاالت را منتشر کرده است  

 های دوم و سوم قرار دارند  رتبه

 1۲91شناختی در قالب مقاله از سال  مقاله در حوزۀ گویش 19۴1تر، تعداد  بررسی جامعدر یک 
ترویجگی -چاپ رسیده است  این نشریات شامل نشگریات علمگی در نشریات متنوع به 1۲۹۹تا سال 
چاپ دانشااه آزاد اسالمی واحد « های محلی ایران ادبیات و زبان»شود که در میان آنها، نشریۀ  نیز می

توجهی برعهگده داشگته  چاپ رسیده است، سهم قابل شماره به ۳۳تاکنون در  1۲۹۴وج، که از سال یاس
 است 

هگای  ترتیگب سگال است و بعد از آن بگه 1۲۹1شده در این حوزه مربوط به سال  بیشترین آثار چاپ
 قرار دارند  1۲۹2و  1۲۹1
 

 ها نامه پایان  2-1-2
 313تگا امگروز،  1293و دکتری  ثبت شده در ایرانداک، از سال های کارشناسی ارشد  نامه از میان پایان

 11نامگۀ کارشناسگی ارشگد و  پایان 311نامه در حوزۀ مطالعات گویشی ثبت شده است که  عنوان پایان
شود  در این میان، بیشترین فراوانی متعلق به دانشگااه سیسگتان و بلوچسگتان  رسالۀ دکتری را شامل می

هگای بعگدی قگرار  نگور تهگران در رتبگه ران، رازی، عالمه طباطبائی، شیراز و پیامهای ته است و دانشااه
ترین اسگتادان در ایگن حگوزه هسگتند   عنوان فعال 21عنوان و دکتر کلباسی با  92دارند  دکتر روشن با 

ص خود اختصگا های بعدی را به دکتر آهنار، دکتر زندی، دکتر پرمون و دکتر کرد زعفرانلو کامبوزیا رتبه
 

 گاه مجگالت تخصصگی طور از وب شناسی و همین های مجالت تخصصی در حوزۀ زبان و زبان گاه   اطالعات این بخش از وب1
 نور استخراج شده است 
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  1اند داده

 1221رساله  بیشترین تعداد سال  19نامه و  پایان 29: 1213تا  1293از 

 1213بیشترین تعداد سال   نامه پایان 32: 1213تا  1211از 

 12و  1219های  بیشترین تعداد سال  نامه پایان 19: 1213تا  1211از 

 1233رساله  بیشترین تعداد سال  12نامه و  پایان 233: 1233تا  1211از 

 1231رساله  بیشترین تعداد سال  91نامه و  پایان 921: 1933تا  1231از 

 ،هگای شگیراز دانشگااه 1۴ ۀدانشااه تهران پیشتاز در ایگن عرصگه اسگت  در دهگ، 1۴تا پایان دهه 
سگابقه در  شوند  جهش بگی میهای فعال در این حوزه اضافه  هم به دانشااه طباطبائی فردوسی و عالمه

هگای  دانشااه ۹۴در دهه   نور نسبت داد دانشااه پیام رشد روبهتوان تاحدودی به فعالیت  را می ۳۴ ۀده
نظگر  شگوند  بگه رو در این عرصه تبگدیل مگی تهران مرکز به مراکز پیش ، رازی و آزاد  و بلوچستان سیستان

بگه موضگوعات گویشگی همسگو بگا  ،طع دکتگریدر مق مخصوصاً  ،عالقای دانشجویان رسد که بی می
اسگت   فرهناگی هگم در فرهناسگتان و هگم در سگازمان میگراث ،های گویشی در ایگران تتوقف فعالی

تواند از عوامل رشگد فعالیگت دانشگجویان در  مند می هعالقاستادان های مراکز علمی و سالیق  سیاست
 این حوزه باشد 

 

 ها کتاب  2-1-3
از ایگن میگان سگهم  چگاپ رسگیده اسگت  های ایرانی تا امگروز بگه عنوان کتاب با موضوع گویش 121

عنگوان و پژوهشگااه  2عنوان، سازمان میراث فرهنای و گردشاری  33فرهناستان زبان و ادب فارسی 
  2عنوان است 32علوم انسانی و مطالعات فرهنای 

هگای گیلکگی،  عنوان کتاب در حگوزۀ زبگان ۳9نشر فرهنگ ایلیا از ناشران برگزیده در شهر رشت، 
 تاتی و تالشی را در فهرست عناوین خود دارد 

هگای سگمنانی،  عنگوان کتگاب در حگوزه زبگان 11رود، ناشر برگزیده استان سمنان، نیز با  نشر حبله
 ای از ناشران پرکار است  سناسری و سرخه

هگای آن بیشگترین  زبان لگری و لکگی و گونگههای آن و  های ایرانی، زبان کردی و گونه در میان زبان
عنگوان از  ۳عنگوان و سگمنان بگا  1۴های کردسگتان بگا  دانشااه اند  حجم آثار را به خود اختصاص داده

 ترین ناشران دانشااهی در این حوزه هستند  فعال
 

 
 دست آمده است  )ایرانداک( به پژوهشااه علوم و فناوری اطالعات ایرانگاه    اطالعات این بخش از وب1
 گاه شبکۀ جامع کتاب گیسوم استخراج شده است    اطالعات این بخش از وب3
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 بندی جمع  3
این رشته بوده است  از مندان  شناسان و عالقه شناختی در ایران همواره موردتوجه زبان مطالعات گویش

هگا، مراکگز دانشگااهی و پژوهشگی  های ارزشمندی توسط نهادها و سازمان تا امروز تالش 1293سال 
نامگه، دسگتور زبگان و اطالعگات  تگوان تهیگۀ واژه ها می صورت گرفته است  از میان اهداف این فعالیت

هگای دیجیتگال،  نی همراه با پایااه دادههای ایرا ها و زبان ای گویش سازی اطلس رایانه آواشناختی، آماده
هگای  نامگه شگناختی منطبگق بگا پرسگش های رده طور بررسی ها، و همین ها و گویش نامۀ زبان تهیۀ دانش

مند گویشی، در کنار برگزاری سگمینارهای  های نظام استاندارد جهانی را نام برد  پیایری و رونق فعالیت
در این حوزه اختصاص دارند، شاید بتواند در افگزایش انایگزه و چاپ مقاالت  گوناگون و نشریاتی که به

 شوق در استادان این حوزه و سپس در دانشجویان تیثیرگذار باشد 
 

 منابع
  تهگران: پژوهشگااه علگوم انسگانی و نامه استاد سیبمصطفی عاصی جشن(  1231زاده ) افراشی، آزیتا و امید طبیب

 مطالعات فرهنای 
خگرداد، کگد  1  ایرناا«  هگای زبگانی ایگران تدوین اطلس زبانی؛ آوانویسی و بارگگذاری آوانوشگته»(  1933نام ) بی

  3911خبرناار: 
   تهران: سمت های ایرانی شناسی زبان رد (  1233دبیرمقدم، محمد )

  121-113، 3  شنامه فرهنگستان«  آغاز و فرجام کار فرهناستان(  »1219صفارمقدم، احمد )
  تهران: پژوهشااه علوم انسگانی ریزی زبانی گزارش سه طرح پژوهشی دربار  برنامه(  1231فی )عاصی، سیدمصط

 و مطالعات فرهنای 
 اسفند  12  تهران، جم روزنامه جام«  اطلس زبانی ایران(  »1211جم، فرانک ) فراهانی

 www.irandoc.ac.irگاه رسمی پژوهشااه علوم و فناوری اطالعات ایران:  وب
 www.richt.irگاه رسمی پژوهشااه میراث فرهنای:  وب
 www.cgie.orgالمعارف بزرع اسالمی:  گاه رسمی دایره وب
 www.gisoom.comگاه رسمی شبکه جامع کتاب گیسوم:  وب

 www.apll.irگاه رسمی فرهناستان زبان و ادب فارسی:  وب


