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محمدصاحل ذاکری

چکیده
پااینانمهها ،از هممترین منابع پژوهشی به شامر میآیند که آخرین ایفتههای علمی را در هر
رش تهای ابزاتب میدهند؛ ویل متأسفانه آش نایی اب این منابع و دسرتیس به آهنا در ایران
بهدشواری صورت میگرید .در سالهای گذش ته ،شامری از پااینانمههای مربوط به
زابنهای حمل ایراین به ِ
صورت پراکنده در بعیض از منابع کتابش نایس معریف شدهاست.
در دهههای اخری نزی از سوی بریخ پژوهشگران ،تالشهای ارزندهای در زمینه معریف
گسرتدگی
پااینانمههای مربوط به زابنهای ایراین صورت گرفتهاست .اب توجه به
ِ
پژوهشها درابره زابن مازندراین و نیاز پژوهشگران به آش نایی اب این منابع ،نگارنده در این
مقاهل کوش یدهاست ات بهطور جداگانه ،پااینانمههای مربوط به زابن مازندراین را معریف کند
و به این منظور ابتدا مشخصات  143پااینانمه مربوط به زابن مازندراین را در سه مقطع ِ
اکرش نایس ،اکرش نایس ارشد و دکرتی گرد آورده و سپس به نتاجی حاصل از گردآوری این
اطالعات پرداختهاست.
لکیدواژهها :زابن مازندراین ،پااینانمه اکرش نایس ارشد ،رساهل دکرتی
پژوهشی نگارنده است.
 1این مقاهل ،خبشی از طرح
ِ
 دانشآموخته دکرتی زابنش نایس دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و حتقیقات ،هتران
mzakeri.45@gmail.com

48

پژوهشهای زابین – ادیب قفقاز و اکس پنی  /سال اول ،شامره  ،4هبار 1399

 .1مقدمه
بر هر پژوهشگری ابیس ته است که برای اجتناب از دوابرهاکری ،به مرور منابع پیشنی ای
بهاصطالح پیشینه پژوهش1بپردازد ات بتواند در عرصه پژوهش گامی به پیش هند و دس تاورد
اتزهای به جامعه علمی عرضه کند.
منابع پژوهشی در قالبهای گوانگوین عرضه میشوند که هممترین آهنا عبارتند از :مقاهل،
کتاب ،طرحهای پژوهشی و پااینانمه .حال اگر پژوهشگری خبواهد در زمینه زابن مازندراین
حتقیق کند ،اب مكی جس تجو میتواند به انبوهی از «مقاالت» و «کتابها» دسرتیس پیدا کند،
ویل دستیایب به «پااینانمهها» بهسبب عدم انتشار معمو ًال دشوار است و درست به مهنی دلیل
نزی بس یاری از پژوهشگران از موضوع پااینانمههای حوزه ختصیص خود یبخربند .افزون بر
این ،هر دانشگاهی ،مقررات و حمدودیتهای خایص برای دسرتیس مراجعهکنندگان به
پااینانمهها دارد (برای آگاهی از مقررات دانشگاههای خمتلف ایران در این زمینه ،نکـ  :پیشگامداد/
زنداین .)3-4 :1386،بریخ از دانشگاهها بههیچوجه اجازه دسرتیس به این نوع منابع را
منیدهند ،از سوی دیگر حیت اگر دانشگاهها مه ،چننی اماکین را برای پژوهشگران فرامه
کنند ،بس یاری از حمققان ،برای اس تفاده از پااینانمهها اماکن و فرصت مراجعه به تکتک
دانشگاهها و دانشکدهها را ندارند .نگارنده این مقاهل اب آگاهی از این مشالکت و اب توجه به اینکه
پااینانمه ،هممترین دس تاورد علمی هر دانشآموخته دانشگاهی است کوش یدهاست به عالقهمندان
و پژوهشگران زابن مازندراین ایری رساند و مشخصات کتابش ناخیت پااینانمههای موجود را
در اختیار آهنا قرار دهد.
ِ
گذشت سالهای بس یاری از زمان
البته ممکن است شامری از این پااینانمهها بهسبب
نگارش آهنا از نظر معیارهای پژوهشی نوین ،بس یار پیشپاافتاده و ای حیت انمعترب حمسوب
شوند .ویل ابید توجه داشت ،حیت اگر حتلیلهای این پااینانمهها ،اعتبار زایدی نداش ته
ابشد ،ممکن است از جتزیه و حتلیل جمدد مواد و دادههای آهنا اطالعات ارزمشندی حاصل
شود .اگرچه آش نایی اب پااینانمههای مربوط به زابن مازندراین میتواند برای بس یاری از
طورویژه ،چند گروه هستند:
پژوهشگران مفید ابشد ،ویل خماطب این منابع ،به ِ
review of literature
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خنست ،دانشجوایین که قصد نگارش پااینانمهای درابره زابن مازندراین دارند و در مرحهل
«انتخاب موضوع» هستند .این دانشجواین میتوانند اب مراجعه به این مجموعه ،از «پیشینه
پژوهش» در این حوزه آگاه شوند و موضوع اتزهای برای پااینانمه خود برگزینند.
گروه دوم ،اعضای هیئتعلمی دانشگاهها هستند که بهعنو ِان «اس تاد راهامن» ای «مشاور»،
مس ئولیت نظارت بر پااینانمههای مربوط به زابن مازندراین را برعهده میگریند .آهنا نزی از اب
اس تفاده از این مجموعه میتوانند به دانشجواین برای انتخاب موضوعِ اتزه و غریتکراری مكک کنند.
شااین ذکر است که نگارنده اب برریس پااینانمههای این مجموعه متوجه شد که متأسفانه بریخ از
آهنا از روی مه بهاصطالح «کپییبرداری» شدهاند که این موضوع خود نشاندهنده این است
که اس تادان راهامنی این پااینانمهها ،از موضوع و حمتوای پااینانمههای پیشنی یباطالع
بودهاند .ظاهر ًا ،قراردادن نسخه الکرتونیکی بعیض از این پااینانمهها در فضای جمازی ،اماکن
سوءاس تفاده و سقت علمی را فرامه کرده است.
آخرین گروه ،مس ئوالن اس تان مازندران و بهویژه ،تصممیگریان فرهنگی این اس تان هستند .آهنا
میتوانند اب دسرتیس به این مجموعه ،از دس تاوردهای علمی دانشگاههای خمتلف در زمینه زابن
مازندراین آگاهی ایبند و از ایفتهها و نتاجی این پژوهشها در تصممیگرییها و برانمهریزیهای آینده
اس تان اس تفاده کنند .گفتین است در دهههای اخری ،بس یاری از اهایل مازندران از آموزش
زابن مازندراین به فرزندان خود خودداری میکنند .به مهنی سبب ،زابن مازندراین بر پایه
معیارهای زابنش ناخیت در حال حارض جزو «زابنهای در معرض خطر» 1به شامر میآید.
بنابراین ،دس تاوردهای این پااینانمهها میتواند به ادارات و سازمانهایی ،مانند اس تانداری،
آموزش و پرورش ،اکنون پرورش فکری کوداکن و نوجواانن ،فرهنگ و ارشاد اسالمی ،حوزه
هرنی و صدا و س امی ،برای حفظ و ثبت و ضبط این زابن ایری رساند.
مهچننی اب توجه به اینکه مازندران ،جزء مناطق دوزابنه 2به شامر میآید ،ایفتههای علمی
پااینانمههایی که به مس ئهل آموزش زابن به دانشآموزان دوزابنه اختصاص ایفتهاند ،میتواند
مورد اس تفاده مس ئوالن آموزش و پرورش اس تان مازندران قرار گرید.
endangered languages
bilingual
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 -2روش اکر
ِ
اطالعات پااینانمههای مربوط به زابن مازندراین از راههای خمتلفی اقدام
نگارنده برای گردآوری
کردهاست :مراجعه به کتابها ،مقاهلها ،سایتهای اینرتنیت مربوط به دانشگاههای دولیت و
غریدولیت و مهنیطور سایتهای کتاخبانه مل ایران و پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی
ایران (ایرانداک ،)1مراجعه حضوری به بعیض از دانشگاهها و گفتگوی حضوری و تلفین اب
اس تادان و دانشجواین رش تههای ذیربط.
مالک ما برای اینکه پااینانمهای را مربوط به زابن مازندراین بدانمی ،رصف ًا حمدوده جغرافیا ِیی
فعل این اس تان لزوم ًا اب مرزهای زابین
فعل اس تان مازندران نبوده؛ چرا که مرزهای جغرافیا ِیی ِ
ِ
و فرهنگی و اترخیی آن مهخواین ندارد .در بس یاری از مناطق مازندران ،اب وجود تغیری مرزهای
جغرافیایی ،اکربرد زابن به صورت پیوس تاری 2ادامه میایبد .بر این اساس ،گونههایی از زابن
مازندراین ،در خبشهایی از اس تانهای مهسایه مازندران ،مانن ِد گلس تان ،مسنان ،هتران و الربز
نزی رواج دارد و به مهنی سبب ،پااینانمههایی که به زابن بریخ از این مناطق پرداختهاند نزی
در این فهرست گنجانده شدهاند (مانن ِد این پااینانمهها :حایجمشهدی1365 ،؛ علمداری،
1373؛ سادایت1374 ،؛ اسفندایر1385 ،؛ مددی1385 ،؛ لکهر1388 ،؛ روحاین1390 ،؛
اکردگر1390،؛ مؤمین1391،؛ زنگانه.)1392،

تیب «الفبایی انم خانوادگی پدیدآورنده» تنظمی
معمو ًال در کتابش نایسها ،منابع را به تر ِ
میکنند ،ویل نگارنده در مقاهل حارض ،این پااینانمهها را بر اساس «سال نگارش» مرتب
کردهاست .این روش نسبت به روش الفبایی ،مزااییی دارد :خنست اینکه ،اب این روش مه «فضل
تقدم»ِ پدیدآورندگان آاثر نشان داده میشود و مه «سری اترخیی»ِ پژوهشهای زابن ما نزدراین.
البته در مواردی که سال نگارش دو ای چند پااینانمه یکسان بوده ،نگارنده آهنا را به ترتیب الفبا ِیی
یس
انم پدیدآورنده تنظمی کردهاست .مضن ًا ،فهرست پااینانمههای دورههای اکرش نایس ،اکرش نا ِ
ارشد و دکرتی به ِ
صورت جداگانه تدوین شدهاند.
گفتین است در زابن فاریس و انگلییس ،اغلب از اصطالح پااینانمه 3و گاه از اصطالح
پاایین دورههای «اکرش نایس ارشد» و «دکرتی» اس تفاده میشود ،ویل ما
رساهل4برای پژوهشهای ِ
dissertation
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در این مقاهل به خاطر رعایت مهساین ،برای متام ِی دورهها ،از اصطالح پااینانمه اس تفاده کردهامی.
 -3پیشینه موضوع
ات سال  1373مشخصات بریخ از پااینانمههای مربوط به زابنها و گویشهای ایراین ،از
مجهل زابن مازندراین به ِ
صورت پراکنده در بعیض از منابع کتابش نایس آمده بود .در این سال،
نرجس جواندل صومعهسایی« ،چکیده پااینانمههای زابنش نایس (از سال  1345ات »)1372
را منترش کرد که خبشی از آهنا به زابن مازندراین مرتبط بود .بعد از او ،محمدامنی انحص به
صورت گسرتدهتر ،به معریف پااینانمههای مربوط به زابن و زابنش نایس پرداخت و نتیجه اکر
خود را در قالب چند کتاب و مقاهل منترش کرد که هممترین آهنا عبارتند از« :فهرست
پااینانمههای اکرش نایس ارشد و دکرتی در زمینه گویشهای ایران (از سال  1339ات
 »)1379و «چکیده پااینانمههای حوزه زابن و زابنش نایس (از سال  1333ات  .»)1385در
این مجموعهها ،تعدادی از پااینانمههای مربوط به زابن مازندراین مه معریف شدهاند .گذش ته از
این ،در بعیض از کتابها و مقاالیت که اطالعات کتابش نایس مربوط به اس تان مازندران را
گردآوری کردهاند ،بریخ از این پااینانمههای زابن مازندراین نزی معریف شدهاند که هممترین آهنا
مقاهلای است به زابن انگلییس 1از حبیب برجیان که در سال  2004/1383در جمهل ایران
و قفقاز 2منترش شدهاست.
اگر چه این تالشها ،بس یار ارزمشند است ،ویل اب توجه به گسرتش مطالعات زابنش نایس
در سالهای اخری و نیاز پژوهشگران به آش نایی اب آهنا ،نگارنده در این مقاهل قصد دارد به ِ
صورت
اختصایص و جامع ،پااینانمههای مربوط به زابن مازندراین را معریف کند.
 -4فهرست پااینانمهها
الف -پااینانمههای اکرش نایس

 .1سورتیجی ،خفرادلین (« ،)1339وندهای مازندراین در گویش مردم ساری» ،رش ته
”)“Māzandarān: Language and People (The State of Research
Iran and the Caucasus
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ادبیات فاریس دانشگاه هتران 39 ،ص.
 .2نوراین قادیالکیی ،ایرج (« ،)1341گویش شاهی» ،رش ته ادبیات فاریس دانشگاه هتران،
124ص.
 .3برزویی ،کیومرث (« ،)1344اوضاع اترخیی و جغرافیایی ،آداب و سنن و لهجه مازندراین»،
رش ته ادبیات فاریس دانشگاه اصفهان.
 .4گریجزاده ،زهرا (« ،)1348حتقیق در افعال گویش شهرس تان اببل» ،رش ته ادبیات
فاریس دانشگاه هتران.
 .5ساداتیان جویباری ،رضا (« ،)1350لهجه مازندران ،هجات دس توری و مفردات لهجه
مازندراین» ،رش ته ادبیات فاریس دانشگاه اصفهان.
 .6مسلمی پطرودی ،رقیه (« ،)1387برریس وضعیت گویش مازندراین در میان دانشآموزان
دبریس تانهای شهرس تان جویبار» ،اس تاد راهامن :امحد رضایی ،رش ته علوم اجامتعی (گرایش
پژوهشگری) ،دانشگاه مازندران121 ،ص.
ب -پااینانمههای اکرش نایس ارشد

 .1درگاهی ،اخرت (« ،)1345برریس و مقایسه فعلواژه گویش آمل اب فعلواژه زابن
فاریس» ،اس تاد راهامن :محمدرضا ابطین ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه هتران122 ،ص.
 .2هجانگریی ،اندر (« ،)1352برریس تعداد ،توزیع و گسرتش گویشهای راجی در اس تان
مازندران» ،اس تاد راهامن :یدهللا مثره ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه هتران 75 ،ص.
 .3حایجمشهدی ،عزیزهللا (« ،)1365نگاهی لکی به ساخامتن دس توری گویش مازندراین»،
اس تاد راهامن :علارشف صادیق ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه هتران186 ،ص.
 .4دهگان ،روزبه (« ،)1368فرهنگ تطبیقی گونههای گویش مازندراین» ،اس تاد راهامن:
علارشف صادیق ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه هتران 73 ،ص.
 .5سامیئ ،س یدهمدی (« ،)1370برریس گویش تناکبین» ،اس تاد راهامن :علارشف
صادیق ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه هتران209 ،ص.
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6. Aghagolzadeh, Ferdows (1994), “Verb Phrase in the Mazandarani
Eastern Dialect”, Guided by: Ali-Mohammad Haghshenas, Department
of Linguistics, Tarbiat-Modarres University, 102 p.
]آقاگلزاده ،فردوس (« ،)1372گروه فعل در گویش مازندراین رشیق» ،اس تاد راهامن:

علمحمد حقش ناس ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه تربیت مدرس102 ،ص [.
 .7حدادی ،نرصتهللا (« ،)1373فرهنگ واژگان فاریس–مازندراین (گویش آمل)»،
اس تاد راهامن :جلیل جتلیل ،رش ته زابن و ادبیات فاریس ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد هتران
مرکزی253 ،ص.
 .8علمداری ،همدی (« ،)1373فرهنگ ،گویش و ادبیات شهر دماوند» ،اس تاد راهامن:
حسن امحدی گیوی ،رش ته زابن و ادبیات فاریس ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد هتران مرکزی،
260ص.
 .9والیی ،جمید (« ،)1373برریس اجزای الکم در گویش مازندراین رشیق؛ لهجه آمل»،
اس تاد راهامن :دمحم دبریمقدم ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه عالمه طباطبایی 75 ،ص.
 .10جعفری ،محمدجواد (« ،)1374برریس گویش سوادکوهی» ،اس تاد راهامن :مصطفی
عایص ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،پژوهشگاه علوم انساین و مطالعات فرهنگی229 ،ص.
 .11محیدی ،انرص (« ،)1374برریس ساختواژه در گویش مازندراین» ،اس تاد راهامن:
ویدا شقایق ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه عالمه طباطبایی116 ،ص.
 .12سادایت ،س ید جمید (« ،)1374برریس گویش دماوندی» ،اس تاد راهامن :یدهللا مثره،
رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه هتران195 ،ص.
 .13مششریاین ،همدی (« ،)1374پژوهشی ریشهش ناسانه در گویش مازندراین (سوریک)»،
اس تاد راهامن :محمودرضا دس تغیب هبش یت ،رش ته فرهنگ و زابنهای ابس تاین ،دانشگاه شریاز،
118ص.
 .14مؤمین ،فرش ته (« ،)1374برریس زابنش ناخیت گویش دامنه شامیل الربز مرکزی اب
ارائه اطلس زابین و مقایسه آن اب گویشهای مهسایه» ،اس تاد راهامن :یدهللا مثره ،رش ته
زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه هتران 134 ،ص.
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 .15خفر روحاین ،محمدرضا (« ،)1375نفی در گونه رشیق گویش مازندراین» ،اس تاد راهامن:
مصطفی عایص ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،پژوهشگاه علوم انساین و مطالعات فرهنگی،
109ص.
16. Bagherzadeh Kasmani, Morad (1998), “A description of the
Mazandarani Dialect (Baboli Dialect)”, Supervised by: Dr. Firouz
Sadighi, Department of Linguistics, Shiraz University, 200 p.
]ابقرزاده اکسامین ،مراد (« ،)1376توصیفی از گویش مازندراین (گویش اببل)» ،اس تاد
راهامن :فریوز صدیقی ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه شریاز200 ،ص[.

 .17رادمرد ،رقیه (« ،)1376برریس و توصیف گویش رامرس» ،اس تاد راهامن :رضا
زمرداین ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه فردویس مشهد150 ،ص.
 .18شاکری ،همدی (« ،)1376گویش س یدخیل (مازندراین)» ،اس تاد راهامن :فرح
زاهدی ،رش ته فرهنگ و زابنهای ابس تاین ،دانشگاه هتران179 ،ص.
 .19جعفری آهنگرالکیی ،آمنه (« ،)1377آواش نایس و واجش نایس گویش قامئشهر»،
اس تاد راهامن :علارشف صادیق ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه هتران 310 ،ص.
 .20نعمیی ،امحد (« ،)1377واژگان گویش مازندراین و معادل فاریس آهنا و حیتالاماکن
ریشهاییب هر یک» ،اس تاد راهامن :تقی وحیداین اکمیار ،رش ته زابن و ادبیات فاریس ،دانشگاه
فردویس مشهد 385 ،ص.
 .21ابقرپس ندی ،همدی (« ،)1378برریس گویش لنگا (مازندراین)» ،اس تاد راهامن :فرح
زاهدی ،رش ته فرهنگ و زابنهای ابس تاین ،دانشگاه هتران159 ،ص.
 .22پواینفر ،فضلهللا (« ،)1378برریس فرآیندهای ساختواژی در گویش مازندران
(گویش اببل)» ،اس تاد راهامن :س یدهمدی سامیئ ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،واحد هتران مرکزی140 ،ص.
 .23موسوی ،س یدحییی (« ،)1378ساختواژه در گویش مازندراین» ،اس تاد راهامن :عل
اخفمی ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه هتران114 ،ص.
 .24بشرینژاد ،حسن (« ،)1379برریس جایگاه و اکربرد فاریس و مازندراین دانشآموزان
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و معلامن دوره متوسطه شهرس تان آمل» ،اس تاد راهامن :حییی مدریس ،رش ته زابنش نایس
مهگاین ،دانشگاه عالمه طباطبایی140 ،ص.
 .25شعباین ،محمدابقر (« ،)1379برریس و توصیف گویش شویالشت دهس تان خبش
چهاردانگه شهر کیاس (شهرس تان ساری)» ،اس تاد راهامن :رضا زمرداین ،رش ته آموزش زابن
فاریس ،دانشگاه فردویس مشهد169 ،ص.
 .26گلس تاین ،محید (« ،)1379حنو گویش مازندراین (ساروی) در قالب نظریه اصول و
پارامرتهای چامسکی ( ،»)1992 ،1986 ،1982اس تاد راهامن :منژیه یوحنایی ،رش ته زابنش نایس
مهگاین ،دانشگاه اصفهان128 ،ص.
 .27رضاپور ،ابراهمی (« ،)1379رمزگرداین از منظر الکمی و جنبههای اکربردش ناخیت
بنی افراد دوزابنه فاریس و مازندراین در شهر آمل» ،اس تاد راهامن :س یدمحمد ضیاءحسیین،
رش ته آموزش زابن فاریس ،دانشگاه عالمه طباطبایی113 ،ص.
 .28جمییب ،هبروز (« ،)1379برریس ساخامتن رصیف و آوایی افعال در گویش مازندراین
شاهوی» ،اس تاد راهامن :ارسالن گلفام ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه آزاد اسالمی،
واحد هتران مرکزی130 ،ص.
 .29مدین ،الهام (« ،)1379برریس گفتار کوداکنه اب تکیه بر گویش ساروی» ،اس تاد
راهامن :یدهللا مثره ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد هتران مرکزی،
 248ص.
 .30ابراهمیپور کُرد رودابری ،سریوس (« ،)1380برریس ساخامتن گروه امسی در گویش
مازندراین بر مبنای نظریه ایکس تریه» ،اس تاد راهامن :عل درزی ،رش ته زابنش نایس مهگاین،
دانشگاه هتران.
 .31مریاسامعیل ،محمود (« ،)1380برریس خطاهای زابین در نوش تار فاریسآموزان
مازندراینزابن اب توجه به سطح متوسط زابنآموزی» ،اس تاد راهامن :س یدمحمد ضیاءحسیین،
رش ته آموزش زابن فاریس ،دانشگاه عالمه طباطبایی 73 ،ص.
 .32اکربپور ،جعفر (« ،)1381برریس خطاهای نوش تاری زابنآموزان مازندراینزابن
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پایه چهارم و پنجم شهرس تان بـهشهر» ،اس تاد راهامن :س یدمحمد ضیاءحسیین ،رش ته آموزش
زابن فاریس ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
 .33رجبزاده ،علاصغر (« ،)1381برخورد زابین میان فاریس ،مازندراین ،تریک در
شهرس تان گلوگاه» ،اس تاد راهامن :س ید محمد ضیاءحسیین ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه
عالمه طباطبایی.
 .34فالح ،علمحمد (« ،)1381گروههای حنوی در گویش آمل (مازندراین)» ،اس تاد
راهامن :ایران لکبایس ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه عالمه طباطبایی130 ،ص.
 .35آذری محیداین ،شادی (« ،)1382طرح مل گویشش نایس ایران (برریس
مقایسهای واژگان و مجالت پایه در چهل روس تا از اس تانهای گیالن و مازندران)» ،اس تاد
راهامن :ایران لکبایس ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد هتران مرکزی،
 301ص.
 .36امحدینسب معران ،شهرام (« ،)1382برریس گویش س نگچایل» ،اس تاد راهامن :بدرالزمان
قریب ،رش ته فرهنگ و زابنهای ابس تاین ،دانشگاه هتران243 ،ص.
 .37جالیل کندلویس ،مرتیض (« ،)1383برریس ساختار گروه امسی در گویش غرب
مازندران (نوشهر) بر اساس نظریه ایکس تریه» ،اس تاد راهامن :هبمن زندی ،رش ته زابنش نایس
مهگاین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد هتران مرکزی119 ،ص.
 .38اسفندایر ،اصغر (« ،)1385برریس گویش روس تای لزور در فریوزکوه» ،اس تاد
راهامن :ایران لکبایس ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،پژوهشگاه علوم انساین و مطالعات فرهنگی،
 347ص.
 .39اسفندایری ،مصطفی (« ،)1385روابط مرجعگزیین در گویش مازندراین قامئشهر و
مقایسه آن اب زابن انگلییس» ،اس تاد راهامن :محمدهمدی واحدی لنگرودی ،رش ته زابنش نایس
مهگاین ،دانشگاه تربیت مدرس115 ،ص.
 .40ابالبنداین ،محمدهمدی (« ،)1385توصیف ساخامتن فعل در گویش رامرسی»،
اس تاد راهامن :جمتیب منشیزاده ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه شهید هبش یت151 ،ص.
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ایج گونه اصیل شهر نور» ،اس تاد
 .41ذاکیی ،حسنی (« ،)1385برریس فرآیندهای و ِ
راهامن :یدهللا پرمون ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد هتران مرکزی.
 .42سلمیی خورش یدی ،عل (« ،)1385برریس ساخامتن گروه امسی در گویش مازندراین
بر اساس نظریه ایکس تریه» ،اس تاد راهامن :ارسالن گلفام ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه
عالمه طباطبایی 82 ،ص.
 .43الرمیی ،همرنوش (« ،)1385برریس تشابه شاخص زابین «توایل واژگاین» بنی زابنهای
اول و سوم :مطالعهای بر روی صفات وصفی مس تقمی در مازندراین و انگلییس» ،اس تاد راهامن:
امحد معنیزاده ،رش ته آموزش زابن انگلییس ،دانشگاه اصفهان.
 .44خمتاری ،معصومه (« ،)1385برریس تکیه در زابن مازندراین» ،اس تاد راهامن :محمود
یبجنخان ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه هتران108 ،ص.
 .45مددی ،نامی (« ،)1385برریس زابنش ناخیت گویش شهمریزادی» ،رش ته زابنش نایس
مهگاین ،دانشگاه پیام نور.
 .46همرابین ،ژیال (« ،)1385برریس و توصیف ساخت آوایی گویش اببلرسی :رویکردی
زایشی» ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اتکس تان.
 .47واسو جویباری ،خدجیه (« ،)1385برریس تفاوت بنی نسل در اکربرد واژههای
مازندراین جویباری» ،اس تاد راهامن :شهنی نعمتزاده ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه الزهرا،
 241ص.
 .48یدهللاپور ،زبیده (« ،)1385برریس آواش ناخیت گویش مازندراین (لهجه اببل)»،
اس تاد راهامن :گلناز مدریس قوامی ،رش ته آموزش زابن فاریس ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
 .49اکربپور ،رسول (« ،)1386برریس ساختار دس توری گویش اببل» ،اس تاد راهامن:
اورنگ ایزدی ،رش ته زابن و ادبیات فاریس ،دانشگاه عالمه طباطبایی172 ،ص.
 .50ابابنژاد افغان ،مرمی (« ،)1386تأثری گویش اببل بر روی نوش تار فاریس دانشآموزان این
شهر» ،اس تاد راهامن :یدهللا پرمون ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه پیام نور هتران 94 ،ص.
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 .51رمحیت ،رضا (« ،)1386برریس گویش روس تای رس مترود در شهرس تان نور»،
اس تاد راهامن :ایران لکبایس ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه پیام نور هتران.
 .52رضاپور ،محمدعل (« ،)1386برریس مقابهلای گونههای زابین گویش مازندراین در
رصف فعل» ،اس تاد راهامن :عل اكرب رستـمی ابوسعیدی ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه
سیس تان و بلوچس تان130 ،ص.
 .53رضایی ،عل (« ،)1386برریس ساخت وایج گویش مازندراین منطقه سوادکوه بر
پایه واجش نایس زایشی» ،اس تاد راهامن :عالیه کرد زعفرانلو اکمبوزای ،رش ته زابنش نایس مهگاین،
دانشگاه تربیت مدرس141 ،ص.
 .54غالمی ورندی ،مینا (« ،)1386مزیان تأثریپذیری گویشوران ساروی از فاریس
معیار :یک برریس در چهارچوب گویشش نایس شهری» ،اس تاد راهامن :عل اخفمی ،رش ته
زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه هتران.
 .55امحدی ،مصطفی (« ،)1387مقایسه دو گونه قامئشهری و سوادکوهی در اس تان
مازندران» ،اس تاد راهامن :ایران لکبایس ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه آزاد اسالمی،
واحد هتران مرکزی.
 .56ایزدیفر ،راحهل (« ،)1387مفعولنمایی افتراقی در منتخبی از زابنهای ایران ِی نو
شمال غربی» ،اس تاد راهامن :محمد راخس همند ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه بوعل سینای
مهدان.
 .57پورمحمد ،همدی (« ،)1387خطاهای واژگاین–معنایی و رمزگرداین گویشوران مازندراین
(اببل) در فاریس گفتاری» ،اس تاد راهامن :جمتیب منشیزاده ،رش ته آموزش زابن فاریس،
دانشگاه عالمه طباطبایی.
 .58ترک منیابیش رزگاه ،جاوید (« ،)1387برریس ساخامتن واژه در گویش مازندر ِاین
نوشهر» ،اس تاد راهامن :مراد ابقرزاده اکسامین ،رش ته زابن و ادبیات فاریس ،دانشگاه آزاد اسالمی،
واحد چالوس.
 .59جعفرزاده ،حمسن (« ،)1387گویش قامئشهری :موقعیت ،اکربرد و نگرش گویشوران»،
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اس تاد راهامن :نسرتن تولکی ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و حتقیقات
فارس 231،ص.
 .60پیرشواین ،مسعود (« ،)1388ساخامتن واژه در گویش تناکبین» ،اس تاد راهامن :آزیتا
افرایش ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ابـهر.
 .61ترایب ،بنفشه (« ،)1388وجه و وجهمنایی در گویش مازندراین از دیدگاه نقشگرای
هلیدی» ،اس تاد راهامن :کیوان زاهدی ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
علوم و حتقیقات هتران123 ،ص.
 .62تقدیس ،نینا (« ،)1388برریس گویش آمل» ،اس تاد راهامن :حمسن ابوالقامسی،
رش ته فرهنگ و زابنهای ابس تاین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و حتقیقات هتران،
162ص.
 .63اثمین ،شهناز (« ،)1388برریس ساختار و معنای صورتهای دوگانساخته در
گویشهای سواحل جنویب درایی خزر» ،اس تاد راهامن :همرداد نغزگوی کهن ،رش ته زابنش نایس
مهگاین ،دانشگاه بوعل سینای مهدان.
 .64رحیاین ،نظر (« ،)1388برریس ساخت و نقشهای گروهها در گویش مازندراین
(لهجه بـهشهری) بر اساس نظریه اصول و پارامرتها» ،اس تاد راهامن :خرسو غالمعلزاده ،رش ته
زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه رازی کرمانشاه.
 .65عامراین ،فاطمه (« ،)1388برریس تأثری سن و جنسیت بر اکربرد مازندراین در
میان هماجران مازندر ِاین دوزابنه ساکن هتران» ،اس تاد راهامن :حییی مدریس ،رش ته زابنش نایس
مهگاین ،پژوهشگاه علوم انساین و مطالعات فرهنگی119 ،ص.
 .66لکهر ،مرمی (« ،)1388نظام آوایی گونه والترویی (روس تای والیترود) از گویش
مازندراین بر اساس انگاره واجش نایس زایشی و پسازایشی (جزء مس تقل)» ،اس تاد راهامن:
س یدمحمد ضیاءحسیین ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اتکس تان،
221ص.
 .67لطیفی رس متی ،س یده فاطمه زهرا (« ،)1388توصیف گروه فعل گویش مازندراین
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(رس متالکیی) بر پایه نظریه ایکس تریه» ،اس تاد راهامن :فردوس آقاگلزاده ،رش ته زابنش نایس
مهگاین ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
 .68نصریی املویت ،سارا (« ،)1388برریس جایگاه و اکربرد زابن فاریس و گویش راجی
در شهر تناکبن اب توجه به ابفت و موقعیت و متغریات سن ،جنس ،شغل ،حتصیالت و زابن
مادری مهرس» ،اس تاد راهامن :هبمن زندی ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه پیام نور مرکز
هتران 249 ،ص.
اتلشی شهرس تان
 .69نوری ،الهه (« ،)1388مقایسه گویش اببل (مازندراین) و گویش ِ
اتلش» ،اس تاد راهامن :ایران لکبایس ،رش ته زابنش نایس مهگاین 242 ،ص.
 .70امحدی ،ایوب (« ،)1388برریس زابنش ناخیت گویش طربی» ،اس تاد راهامن :مویس
محمودزهی ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه سیس تان و بلوچس تان.
 .71پریزاد ،انرص (« ،)1389توصیف مشخصههای ترصیفی فعل در گویش مازندراین (گونه
اببل)» ،اس تاد راهامن :محمدحسنی قریش ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه بریجند123 ،ص.
72. Rahmani, Zeynolabedin (2010), “A head parameter survey on
Mazandarani dialect and its effect(s) on learning English from CA
perspective (on the basis of X bar syntax)”, Supervised by: Dr. Ali
Alizadeh, Department of Linguistics, Birjand University, 126 p.
]رحامین ،زینالعابدین (« ،)1389برریس پارامرت هس ته در گویش مازندراین و تأثری آن بر

ایدگریی زابن انگلییس از منظر زابنش نایس مقابهلای (بر اساس حنو ایکس تریه)» ،اس تاد
راهامن :عل علزیاده ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه بریجند126 ،ص[.
 .73فاضل هریکندهای ،عبدالعل («،)1389برریس رصیف کتاب کزنالاسار مازندراین»،
اس تاد راهامن :همرداد نغزگوی کهن ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه بوعل سینای مهدان،
155ص.
 .74همامچنیان ساروی ،خدجیه (« ،)1389برریس ردهش ناخیت آرایش مجهل و توایل واژگاین
در گویش آتین ساروی در چهارچوب نظریه هبینگی» ،اس تاد راهامن :همنیانز مریدهقان ،رش ته
زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه شهید بـهش یت 289 ،ص.
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 .75امیین ،س یده عامله (« ،)1390برریس ساختواژه در گویش بـهشهری» ،اس تاد راهامن:
ایران لکبایس ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد هتران مرکزی116 ،ص.
 .76دستیار ،هانیه (« ،)1390برریس فرآیندهای آوایی در گویش تناکبین» ،اس تاد راهامن:
محمدتقی فاضل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و حتقیقات هتران146 ،ص.
ایج فعل در گویش شهمریزادی»،
 .77زماین ،سلمیه (« ،)1390برریس ش بکه قواعد واژ–و ِ
رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و حتقیقات هتران.
 .78روحاین ،حسنی (« ،)1390پژوهشی در فرهنگ بومی و گویش مردم روس تای
پرور در اس تان مسنان» ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و حتقیقات هتران172 ،ص.
 .79س یدآقایی رضایی ،س یدههمنا (« ،)1390واژگان رویس دخیل در گویش مازندراین»،
اس تاد راهامن :آبتنی گلاکر ،رش ته آموزش زابن رویس ،دانشگاه تربیت مدرس.
 .80قرابین ،مرمی (« ،)1390برریس مزیان اس تفاده از گویش گرگاین در بنی زانن این
شهر بر اساس متغریهای سن ،طبقه اجامتعی و مزیان حتصیالت» ،اس تاد راهامن :یدهللا پرمون،
رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد هتران مرکزی.
 .81اکردگر ،آصفه (« ،)1390برریس گویش فریوزکوهی» ،اس تاد راهامن :ایران لکبایس،
رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و حتقیقات هتران281 ،ص.
 .82نصریی ،جمید (« ،)1390برریس ویژگیهای آوایی ،رصیف و حنوی گویش ُجنی
بدلهای» ،اس تاد راهامن :علاکرب مخیجاین فراهاین ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه پیام
نور ،اس تان هتران.
 .83بـهزادفر ،آتنا (« ،)1391برریس فرآیند تضعیف و تقویت در گونههای خمتلف
اس تان مازندران :رویکرد واجش نایس زایشی» ،اس تاد راهامن :عالیه کرد زعفرانلو اکمبوزای ،رش ته
زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه تربیت مدرس.
 .84قبادی قادیالکیی ،وازان (« ،)1391پیوند واژگاین گویش تربی اب زابنهای ابس تاین
ایران» ،اس تاد راهامن :محمدهمدی اسامعیل ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه آزاد اسالمی،
واحد هتران مرکزی.
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 .85مؤمین ،ندا (« ،)1391برریس زابنش ناخیت ساخت ترصیفی و اش تقایق واژه در
گویش شهمریزادی» ،اس تاد راهامن :س یدهانزننی امریارمجندی ،رش ته زابنش نایس مهگاین،
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اتکس تان.
 .86جشاعوردی ،زهرا (یبات)« ،برریس گروه امسی گویش تناکبن بر اساس برانمه مكینهگرا»،
اس تاد راهامن :محمود فرخپیی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اتکس تان.
 .87غالمی لنگرودی ،محمدربیع (یبات)« ،برریس زابنش ناخیت رضباملثلهای اببل»،
اس تاد راهامن :محمدهمدی اسامعیل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد هتران مرکزی.
 .88جنایت ،فاطمه (یبات)« ،مقایسه دو گونه زابین گوداری و بـهشهری در شهرس تان
بـهشهر» ،اس تاد راهامن :ایران لکبایس ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
هتران مرکزی.
 .89امریی رسکیت ،حبیب (« ،)1392برریس فرایندهای ساختواژی زابن مازندراین
شهرس تان ساری» ،اس تاد راهامن :س یدتقی اندی ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،واحد ساری.
 .90تقوی کوتنایی ،مینا (« ،)1392دوگانسازی در گویش مازندراین» ،اس تاد راهامن:
مسعود اسدی ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساری.
 .91تقیپور ،آزاده (« ،)1392برریس روند همجورشدگی واژگان مازندراین در اببل»،
اس تاد راهامن :حسن بشرینژاد ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساری.
 .92رحامین ،الهام (« ،)1392حتلیل نظریه بـهینگی از ساختار هجای مازندراین» ،رش ته
زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد خوراسگان.
اکوردی ،س تاره (« ،)1392طرایح سامانه سلسهلمراتب واژگاین برای اِس
 .93س یار َ
در زابن تربی» ،اس تاد راهامن :علریضا قل فامیان ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه پیام
نور ،اس تان هتران.
 .94ش یخالاسالمی ،جمید (« ،)1392ابزخواین منت و لغات نصاب نوایفته تربی» ،اس تاد
راهامن :حسن بشرینژاد ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساری.
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 .95قلتبار ،سارا (« ،)1392برریس حتوالت وایج گویش مازندراین (گونه اببل)»،
اس تاد راهامن :محمدهمدی اسامعیل ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
هتران مرکزی.
 .96س یدمریزاپور ش یاده ،س یدیوسف (« ،)1392مقایسه مزیان اکربرد زابن مازندراین در
جامعه روس تایی و شهری شهرس تان اببل» ،اس تاد راهامن :حسن بشرینژاد ،رش ته زابنش نایس
مهگاین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساری.
 .97علزیاده حصرایی ،جمتیب (« ،)1392برریس پیکرهبنیاد ویژگیهای ردهش ناخیت توایل
لکامت در زابن مازندراین» ،اس تاد راهامن :محمد راخس همند ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه
بوعل سینای مهدان.
 .98امامی میانپش ته ،مجش ید (« ،)1393برریس مزیان گرایش وادلین مازندراین به دوزابنه
بودن فرزندانشان (مازندراین–فاریس) در شهرس تان اببل» ،اس تاد راهامن :حسن بشرینژاد ،رش ته
زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساری.
 .99برهاین ،مسیهالسادات (« ،)1393برریس ساخامتن گروه فعل در زابن مازندراین بر
اساس نظریه حامكیت و مرجعگزیین» ،اس تاد راهامن :عل سلمیی خورش یدی ،رش ته زابنش نایس
مهگاین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساری.
 .100حسیین قادیالکیی ،س ید رضا (« ،)1393برریس حنوی و معنایی انمآواهای زابن
مازندراین» ،اس تاد راهامن :شعبان برمیاین ورندی ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،واحد ساری.
 .101ذبیحی اسفندوین ،صادق (« ،)1393برریس فرایندهای وایج زابن مازندراین بر
اساس واجش نایس زایشی» ،اس تاد راهامن :حسن بشرینژاد ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه
آزاد اسالمی ،واحد ساری.
 .102ریض ،حسینعل (« ،)1393برریس ساختواژی فعلهای مرکب مازندراین» ،اس تاد
راهامن :شعبان برمیاین ورندی ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساری.
 .103زایل ،رضا (« ،)1393برریس ساخامتن افعال در گویش رشق مازندران» ،اس تاد
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راهامن :وحید صادیق ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اتکس تان.
 .104زنگانه ،حمدثه (« ،)1393گویش کتویل :بقا ای زوال؟» ،اس تاد راهامن :س یدتقی
اندی ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساری.
 .105شهرایری ،ذاتهللا (« ،)1393برریس فرآیندهای وایج زابن مازندراین گویش
سوادکوه» ،اس تاد راهامن :س یدتقی اندی ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه آزاد اسالمی،
واحد ساری.
 .106صابراین اثین ،مرتیض (« ،)1393برریس عوامل مؤثر در اکربرد رضباملثلهای
مازندراین» ،اس تاد راهامن :عل سلیـمی خورش یدی ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،واحد ساری.
 .107صفری سایج ،زهرا (« ،)1393برریس گروه قیدی در زابن مازندراین بر اساس
نظریه ایکس تریه» ،اس تاد راهامن :س یدتقی اندی ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،واحد ساری.
 .108عقیل ،س یدهزهرا (« ،)1393برریس و گردآوری انم ابزارها و اصطالحات ختصیص
پیشههای سنیت در اس تان مازندران» ،اس تاد راهامن :حسن بشرینژاد ،رش ته زابنش نایس مهگاین
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساری.
 .109فالیح واسکیس ،محمد (« ،)1393برریس ساختارهای جمهول در زابن مازندراین»،
اس تاد راهامن :مسعود اسدی ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساری.
 .110قدمی قادی ،افسانه (« ،)1393برریس واژهبست در زابن مازندراین» ،اس تاد
راهامن :س یدتقی اندی ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساری.
 .111کتاالین ،ملیحه (« ،)1393برریس مزیان رمزگرداین گویشوران مازندراین ،تریک و
کردی (منطقه انرمک هتران)» ،اس تاد راهامن :شعبان برمیاین ورندی ،رش ته زابنش نایس مهگاین،
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساری.
 .112محمدی ،طاهره (« ،)1393برریس اس تعاره شعرهای مازندراین در چارچوب نظریه
طرحواره تصوری در معناش نایس ش ناخیت» ،اس تاد راهامن :س یدتقی اندی ،رش ته زابنش نایس
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مهگاین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساری.
 .113مرتضوی کیاسی ،مرمی (« ،)1393بیگانهگرایی در دوبهل اکرتون از زابن فاریس
به زابن مازندراین» ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و حتقیقات ،واحد شهر قدس.
 .114امریزاده ،هاجر (« ،)1394برریس حتوالت آوایی واژههای قریض در زابن مازندراین»،
اس تاد راهامن :مسعود اسدی ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساری.
 .115خورش یدی هیکویی ،علریضا (« ،)1394تأثری عوامل اجامتعی بر اکربرد زابن
مازندراین در میان دانشآموزان متوسطه اول شهر ساری» ،اس تاد راهامن :س یدتقی اندی،
رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساری.
 .116رس متی ریگچشمه ،سهیال (« ،)1394مقایسه دو گونه ساروی و گوداری در
شهرس تان ساری» ،اس تاد راهامن :ایران لکبایس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد هتران مرکزی.
 .117ساالرفر ،مرمی (« ،)1394تصویرگونگی دوگانساختها در زابن مازندراین :طبقه
معنایی» ،اس تاد راهامن :س یدتقی اندی ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
ساری.
 .118همدیزاده گنجی ،بـهروز (« ،)1394برریس روابط واژگاین در زابن مازندراین»،
اس تاد راهامن :عل سلمیی خورش یدی ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
ساری.
 .119مریی س یدخیل ،قاِس (« ،)1394برریس مقایسهای زمان دس توری در فاریس و
مازندراین» ،اس تاد راهامن :س یدتقی اندی ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه آزاد اسالمی،
واحد ساری.
 .120نیکنشان ،مرضیه (« ،)1394برریس مضری انزتاعی ) (PROدر زابن مازندراین بر
اساس نظریه حامكیت و مرجعگزیین» ،اس تاد راهامن :س یدتقی اندی ،رش ته زابنش نایس مهگاین،
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساری.
 .121توسل ،ویدا (« ،)1394برریس وندهای اش تقایق در زابن مازندراین» ،اس تاد راهامن:
عل سلمیی خورش یدی ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساری.
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 .122خال ،محید (یبات)« ،برریس زابن طربی (مازندراین) بهحلاظ دس توری و مقایسه
آن اب دس تور زابن فاریس» ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اسالمشهر.
 .123یعقویب ،همتاب (« ،)1394برریس واژگان مهریشه زابن مازندراین و زابنهای
اروپایی» ،اس تاد راهامن :حسن بشرینژاد ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه آزاد اسالمی،
واحد ساری.
ج -پااینانمههای دکرتی

 .1کیا ،صادق (« ،)1323واژهانمه طربی» ،اس تاد راهامن :محمد مقدم ،رش ته ادبیات
فاریس ،دانشگاه هتران 289 ،ص.
2. Zav’jalova .V. I. (1955), “Fonetika gilanskogo i mazanderanskogo
jazykov”, Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoj stepeni
kandidata nauk, Leningrad, 257 p.

[زاوایلووا.و.ا (« ،)1334آواش نایس زابنهای گیالین و مازندراین» ،لنینگراد257 ،ص].
 .3صبا ،حس نعل (« ،)1342برریس تطبیقی گویشهای ایراین» ،اس تاد راهامن :محمد
مقدم ،رش ته زابن و ادبیات فاریس ،دانشگاه هتران125 ،ص.
 .4لکبادی ،وس میه (« ،)1354گویش ساروی» ،اس تاد راهامن :منصور اختیار ،رش ته
زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه هتران 250 ،ص.
5. Sergeant, A. (1978), “Le mazanderani de Babol” (these nonpubliee),
Paris.

[سژان ،آ« ،)1357( .مازندر ِاین اببل (پااینانمه چاپنشده)» ،پاریس].
6. Borjian, Habib (2004), “The Mazandarani Dialect of Kordkheil”,
guided by: Garnik Asatrian, Iranian Philology, Yerevan State University.

[برجیان ،حبیب (« ،)1383گویش مازندر ِاین کردخیل» ،اس تاد راهامن :گارنیک آساطوراین،
رش ته ایرانش نایس ،دانشگاه دولیت ایروان].
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7. Mokhtarian, Bahar (2004), “Die Maqamen des Hariri in
Tabarischer Ubersetzung (I- VII), nach einer Tehraner Handschrift
(Bibliothek Malak, ms. 2487)”, Dissertation zur Erlanung des
Doktorgrades der Eberhard- Karls Universitat Tubingen im Fach
Irankunde, 167 p.
]خمتاراین ،هبار (« ،)1383ترمجه مقامات حریری به زابن طربی» ،رش ته ایرانش نایس،

دانشگاه ایربهارد – اکرلز توبینگن آملان167 ،ص[ .
 .8بشرینژاد ،حسن (« ،)1386مازندراین :جایگاه ،اکربرد و نگرشهای گویشوران در
اس تان مازندران» ،اس تاد راهامن :حییی مدریس ،رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه عالمه
طباطبایی 214 ،ص.
9. Shahidi, minoo (2008), “A Sciolinguistic Study of Language Shift
in Mazandarani”, Supervisor: Peter Trudgill, University of Lausanne.
]شهیدی ،مینو (« ،)1387برریس روند جایگزیین زابین در مازندراین از نظر جامعهش نایس
زابن» ،اس تاد راهامن :پیرت ترادگیل ،دانشگاه لوزان سوئیس[ .

 .10خبتیاری ،فرزاد (« ،)1388برریس تطبیقی ساخامتن گروه امسی زابن فاریس و
گویشهای اتلشی ،آذری (اتیت جنویب) ،گیلکی و تربی (مازندراین)» ،اس تاد راهامن :علارشف
صادیق ،رش ته زابن و ادبیات فاریس ،دانشگاه هتران 742 ،ص.
 .11ابراهمیی ،عباسعل (« ،)2010خصوصیات زابن طربی» ،اس تاد راهامن :گارنیک
آساطوراین ،رش ته زابنش نایس ایراین ،دانشگاه دولیت ایروان.
 .12شاکری ،همدی (« ،)1389مقایسه دس توری گویش مازندراین (منطقه زارمرود) اب
زابنهای ایراین میانه غریب (فاریس میانه ،پـهلوی اشاکین)» ،اس تاد راهامن :زهره زرش ناس،
رش ته فرهنگ و زابنهای ابس تاین ،پژوهشگاه علوم انساین و مطالعات فرهنگی.
 .13فرش یدفر ،عل (« ،)2011اصطالحات کشاورزی و دامداری در گویشهای مازندران»،
اس تاد راهامن :گارنیک آساطوراین ،رش ته ایرانش نایس ،دانشگاه بنیامللل آرای.
 .14مالیی پاشایی ،س یفهللا (« ،)1393گویشس نجی رااینشی دامنه شامیل الربز مرکزی
بر پایه الگوریمت ِل ِونش تنی :تدوین یک اطلس زابنش ناخیت» ،اس تاد راهامن :آرزو جنفیان ،رش ته
زابنش نایس ،دانشگاه پیام نور ،واحد هتران.
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 -5نتاجی
اطالعات گردآوریشده نشان میدهد که اتکنون  143پااینانمه درابره زابن مازندراین نوش ته
شده که  6پااینانمه مربوط به دوره «اکرش نایس» 123 ،پااینانمه مربوط به دوره «اکرش نایس
ارشد» و  14پااینانمه مربوط به دوره «دکرتی» است .اکرث این پااینانمهها در ایران و به
«زابن فاریس» نوش ته شدهاند ،اما از میان آهنا 8 ،پااینانمه به «زابنهای خاریج» نگارش
ایفتهاند 5 .پااینانمه نزی در کشورهای ارمنس تان ،فرانسه ،روس یه ،آملان و سوئیس ،به زابن
علمی راجی در این کشورها و  3پااینانمه در دانشگاههای داخل کشور به زابن انگلییس نوش ته
شدهاند.
نگارنده در این مقاهل کوش یدهاست نشان دهد که اتکنون در پااینانمههای دانشگاهی چه
پژوهشهایی درابره «زابن مازندراین» اجنام پذیرفتهاست .اگر اماکن دسرتیس به متامی پااینانمهها
وجود داشت ،نگارنده میتوانست حتقیقات دانشگاهی درابره «زابنش نایس مازندراین» را اب دقت
بیشرتی برریس کند و به نتاجی ژرفتری برسد .متأسفانه این اماکن –بهجز در مواردی حمدود–
فرامه نشد؛ اب این حال ،نگارنده اب برریس دقیق اطالعات گردآوریشده ،به نتاجیی در حوزه
پژوهشهای زابن مازندراین رس یدهاست که آگاهی از آهنا میتواند برای پژوهشگران جالب و
مفید ابشد .این نتاجی عبارتاند از:
 -1از نظر موضوعی ،بیشرت پااینانمههای این مجموعه ،به توصیف 1یکی از گونههای زابن
مازندراین پرداختهاند .از آجنا که یکی از اکرهای ابیس ته و رضوری که ابید برای «زابنهای در
معرض خطر» اجنام گرید ،ثبت و ضبط و مستندسازی آهناست ،این نوع پااینانمهها ،بس یار
ارزمشندند .حال که پااینانمههای بس یاری به توصیف زابن مازندراین پرداختهاند ،فرصت
مناس یب دست دادهاست ات خو ِد این پااینانمهها نزی از دید انتقادی ،مورد برریس قرار گریند.
هبرت است از این پس ،دانشجواین ،به جای تکرار این نوع توصیفات ،خو ِد این پااینانمهها را
موضوع پژوهش خود قرار دهند و به نقد و ارزاییب آهنا بپردازند.
اتکنون چند منونه از این برریسهای انتقادی درابره موضوعات دیگر ،در بریخ از دانشگاههای
کشور اجنام شده که مشابه آهنا در مورد پااینانمههای زابن مازندراین نزی میتواند اجنام گرید (برای
description
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مثال ،نکـ  :گالیب1381،؛ طاویل1385 ،؛ غالمینژاد1386 ،؛ مندچیان .)1386 ،بهعنوانِمنونه ،به
دانشجواین پیش نهاد میشود پااینانمههایی را که به یک موضوع مشرتک مانند آواش نایس،
ساختواژه ای ساخت حنویِ لهجه خایص از زابن مازندراین پرداختهاند ،اب مه مقایسه کنند و اب
توجه به دادههایی که از گونههای خمتلف این زابن در این پااینانمهها وجود دارد ،آهنا را به
صورت تطبیقی و مقایسهای ،مورد مطالعه انتقادی قرار دهند.
افزون بر توصیف زابن مازندراین ،شامری از این پااینانمهها به مسائل اجامتعی این زابن
پرداختهاند که جنبه اکربردی بیشرتی دارد .هامن طور که پیش از این گفته شد ،از آجنا که
زابن مازندراین جزو «زابنهای در معرض خطر» حمسوب میشود ،پااینانمههایی که به این
نوع موضوعات میپردازند ،مطمئن ًا میتوانند پاخسگوی نیازهای رضوریتری ابش ند (برای منونه،
نکـ  :بش نریژاد1379 ،؛ مهو1386 ،؛ رضاپور1379 ،؛ واسو جویباری1385 ،؛ غالمی ورندی1386 ،؛
شهیدی2008 ،؛ عامراین1388 ،؛ نصریی املویت1388 ،؛ رحامین1389 ،؛ قرابین1390،؛ مریزاپور،
1392؛ امامی میانپشته1393 ،؛ خورشیدی هیکویی .)1394 ،بر مهنی اساس ،پااینانمههایی نزی که به
مسائل دوزابنگی و آموزش زابن در مازندران اختصاص ایفتهاند ،اولویت بیشرتی دارند (برای منونه ،نکـ :
مریاسامعیل1380،؛ اکربپور1381،؛ رجبزاده :1381 ،الرمیی1385 ،؛ ابابنژاد افغان1386 ،؛ رحامین،
.)1389

بریخ تصور میکنند ،زابنش ناسان بهعنو ِان یک آاکدمیسنی ،در برج عاج خود نشس تهاند
و تنها به موضوعات انزتاعی و ذهین میپردازند و اب مسائل و نیازهای جامعه سواکر ندارند.
پرداخنت به این نوع موضوعات اکربردی ،این تصور را تصحیح میکند .به مهنی سبب ،توصیه ما
به دانشجوایین که قصد نوشنت پااینانمهای درابره زابن مازندراین دارند ،این است که
موضوعات اکربردیتری را انتخاب کنند ات بتوانند پاخسگوی نیازهای اسایستر جامعه ابش ند.
 -2زابنش ناسان معتقدند اکر کیس که به توصیف زابین میپردازد ،زماین علمی خواهد بود
که مبنای پژوهش خود را بر پایه یکی از «نظریههای معومی زابن» 1قرار دهد .نظریه را به
مشعل و چراغی تشبیه کردهاند که راه پژوهشگر را در مطالعات زابین روشن میکند .وقیت
حمققی بدون اتاک به یک نظریه زابنش نایس ،وارد عرصه حتقیق شود ،به بریاهه میافتد و
general linguistic theories
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توصیف او از ساخامتن زابن ،آشفته ،انمنظم و هنایت ًا اندرست و گمراهکننده خواهد بود
(ابطین.)15 -14 :1364 ،
در طول یک سدهای که از ظهور عمل زابنش نایس در هجان میگذرد ،نظریههای خمتلفی
در این رش ته مطرح شده که میتوان مهه آهنا را ذیل چهار نگرش لک ِی صورتگرا ،1نقشگرا،2
ش ناختگرا 3و ردهش ناخیت 4قرار داد (دبریمقدم .)2-1 :1395 ،از میان این چهار نگرش،
دیدگاه صورتگرا بیشرت مورد توجه جمامع علمی و دانشگاهی ایران بوده و اتکنون بیشرت
پژوهشهای زابنش نایس در ایران در چهارچوب نظرایت صورتگرا اجنام شده است .راخس
همند ( )14-12 :1396پنج دلیل برای گرایش به نظریههای صورتگرا و یبتوهجیی به
نگرشهای دیگر بهویژه دیدگاه نقشگرا در ایران مطرح کرده است؛ از مجهل اینکه در میان
واحدهای دریس رش ته زابنش نایس ،بیشرت دروس به آموزش دیدگاه زایشی اختصاص
ایفتهاست و اگر خسین از دیدگاههای دیگر به میان آید ،بس یار گذراست .به مهنی سبب،
دانشجواین اب ماکتب دیگری غری از مکتب صورتگرا ،آش نایی معیقی پیدا منیکنند و در
نتیجه ،آمادگی چنداین برای نگارش پااینانمه در چهارچوب دیدگاههای دیگر ندارند.
به مهنی سبب ،در پااینانمههای مازندراین مه گرایش به نظریههای زایشی ،غالب است؛
بهطوریکه از بنی این پااینانمهها ،پانزده پااینانمه در چهارچوب دیدگاههای چامسکی نوش ته
شدهاست .چامسکی در طول بیش از شش دهه فعالیت علمی ،در چهارچوب دیدگاههای
خود ،الگوهای خمتلفی مانند« :نظریه معیار» (« ،)1965نظریه معیار گسرتده» (،)1970
«نظریه معیار گسرتده ابزنگریشده» (« ،)1973نظریه حامكیت و مرجعگزیین» (،)1981
«نظریه اصول و پارامرتها» ( )1986و «برانمه مكینهگرا» ( )1995را مطرح کرده که از میان
آهنا ،در این مجموعه ،شش پااینانمه فقط بر اساس یکی از مفاهمی طرحشده از سوی او ،یعین
«قواعد ایکس تریه»5به نگارش درآمدهاست.
البته تسلط نظرایت چامسکی بر حمافل دانشگاهی ،تنها مربوط به ایران نیست ،بلکه
مویج است هجاین؛ بهطوریکه بهگفته دبریمقدم 90 ،درصد گروههای زابنش نایس در آمریاک
typological
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–و از آن گسرتدهتر ،در سطح آمریاکی شامیل– دارای گرایش زایشی هستند (رضوی/
صناعیت .)38 ،20 :1396 ،اساس ًا در دهههای گذش ته در بس یاری از حمافل زابنش نایس در

دنیا ،اینگونه القا شده بود که زابنش نایس یعین دس تور زایشی و دس تور زایشی یعین
زابنش نایس (راخس همند .)46 :1396 ،به مهنی دلیل ،در پااینانمههای مورد مطالعه ما نزی،
حضور بقیه دیدگاهها و نگرشهای زابنش نایس مانن ِد نقشگرایی ،ش ناختگرایی و ردهش نایس
زابن مکرنگ است .شایس ته است دانشجواین از این پس ،در پژوهشهای خود از این
دیدگاهها بیشرت اس تفاده کنند (برای آگاهی بیشرت از این ماکتب ،نکـ  :راخس همند1396 ،؛ مهو،
.)1398
 -3هر کس که میخواهد به مطالعه علمی بپردازد ،خنست ابید حمدوده پژوهش خود را
مشخص کند .اب توجه به اینکه در هر جامعه زابین ،تنوع و گوانگوین زایدی وجود دارد ،برای
اینکه دقت و انسجام حتقیق حفظ شود ،الزم است پیشاپیش مشخص شود که پژوهشگر،
کدام گونه زابین 1را موضوع حتقیق خود قرار دادهاست .زابن مازندراین مه مانند هر زابن
دیگری ،گونههای خمتلفی دارد که نویس ندگان اکرث این پااینانمهها اب توجه به اینکه خود به
کدام گونه ،آش نایی ای دسرتیس بیشرتی داش تهاند ،یکی از این گونهها را برای پژوهش انتخاب
کردهاند.
مروری بر این مجموعه نشان میدهد که اتکنون درابره اغلب گونههای زابن مازندراین ،مک و بیش
پااینانمههایی نوش ته شدهاست .سهم هر کدام از مناطق و شهرهای خمتلف «مازندراینزابن» در
پااینانمههای مربوط به این زابن عبارتند از :ساری و اببل (هر کدام نُه پااینانمه)؛ آمل (هشت
پااینانمه)؛ قامئشهر (هفت پااینانمه)؛ تناکبن (شش پااینانمه)؛ بـهشهر (پنج پااینانمه)؛ سوادکوه
(چهار پااینانمه)؛ نور و فریوزکوه (هر کدام سه پااینانمه)؛ رامرس ،جویبار ،گرگان ،دماوند و
نوشهر (هر کدام دو پااینانمه)؛ نوکنده ،گلوگاه ،ناک و اببلرس (هر کدام یک پااینانمه) .هامن طور
که آمار نشان میدهد ،اتکنون در پااینانمههای مربوط به زابن مازندراین ،بیشرتین حتقیق بر روی
گونه «ساری» و «اببل» اجنام شده و جای پژوهش بر روی بعیض از گونههای دیگر این زابن،
خایل است.
linguistic variety

1
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زابین شهر ای روس تای خایص را موضوع
بریخ از نویس ندگان پااینانمههای مزبور ،گونه ِ
حتقیق خود قرار دادهاند که این حمدود بودن دامنه پژوهش طبع ًا نتیجه اکر آهنا را دقیقتر و
ارزش آن را بیشرت کردهاست؛ مانند این پااینانمهها :شاکری ( )1376بر اساس گونه روس تای
«س یدخیل» در منطقه هزارجریب ،واقع در  85کیلومرتی شهر ناک؛ شعباین ( )1379بر
اساس گونه روس تای «شویالشت» در منطقه کیاس ،واقع در  35کیلومرتی شهر ساری؛
امحدینسب معران ( )1382بر اساس گونه روس تای «س نگچال» ،واقع در  40کیلومرتی
شهر آمل؛ اسفندایر ( )1385بر اساس گونه روس تای لزور شهرس تان فریوزکوه و رمحیت
( )1386بر اساس گونه روس تای رس مترود شهرس تان نور.
 -4یکی از موضوعایت که در جامعه علمی ما بس یار حبثانگزی است ،اکربرد سه اصطالح
زابن ،1گویش 2و لهجه 3برای انواع گوانگوینهای زابین است .این مشلک در پااینانمههای این
مجموعه نزی مشاهده میشود .اگرچه اکرث نویس ندگان این پااینانمهها بنا بر روال معمول در
ایران ،مازندراین را گویش انمیدهاند ،ویل در مواردی از اصطالح لهجه (برزویی1344 ،؛
ساداتیان جویباری )1350 ،نزی برای آن اس تفاده کردهاند .گاهی نزی ،مه از مازندراین و مه از
شاخههای فرعی آن ،اب عنوان گویش انم برده شدهاست ،مانن ِد «گویش مازندراین (گویش
اببل)» (ابقرزاده اکسامین )1376 ،و «گویش مازندراین (گویش اببل)» (پواینفر )1378 ،و در
مواردی مه ،زابن اهایل یک روس تای کوچک –که در واقع شاخه فرعیتر زابن مازندراین
است– گویش انمیده شدهاست ،ازمجهل :گویش س یدخیل (شاکری)1376 ،؛ گویش
شویالشت (شعباین)1379 ،؛ گویش س نگچایل (امحدینسب معران)1382 ،؛ گویش روس تای
لزور (اسفندایر )1385 ،و گویش روس تای رس مترود (رمحیت.)1386 ،
پرسشی که در اینجا مطرح میشود ،این است که اگر قرار ابشد زابن یک روس تا که
بزرگرت آن،
شاخه کوچکی از زابن مازندراین است ،گویش انمیده شود ،در مورد شاخههای
ِ
زابن لکِ آن شهرس تان و اس تان ،از چه اصطالیح ابید اس تفاده کرد؟ مث ًال اگر زابن
مثل ِ
اهایل س نگچال را که روس تایی کوچک از شهرس تان آمل است ،گویش بناممی ،زابن دهس تان
چالو –که س نگچال ،یکی از روس تاهای آن است– زابن لکِ شهرس تان آمل و ابالخره زابن
accent
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لکِ اس تان مازندران را چه ابید انمید و اگر برای مهه از اصطالح گویش اس تفاده کنمی ،در این
صورت ،رابطه میان آهنا ،انمشخص ابیق میماند .بنابراین ،برای جلوگریی از این انهامهنگیها
پیش نهاد میشود برای «لک مازندران» ،از اصطالح زابن ،برای شهرها و شهرس تانها ،از لهجه
و برای روس تاها ،از اصطالح گونه اس تفاده شود.
گفتین است این اختالف نظر بیش از آن که به نویس ندگان این پااینانمهها مربوط ابشد،
از اس تادان آهنا منشأ میگرید .بهنوش ته دبریمقدم ( )106 ،92 :1387زابنش ناسان ایراین،
دیدگاههای بس یار متفاوت و گاه متناقیض درابره این مفاهمی ارائه کردهاند؛ بهگونهای که
بهعنو ِانمنونه آچنه را که محمدرضا ابطین ،گویش خوانده ،علارشف صادیق ،لهجه انمیده و آچنه را
صادیق ،گونه به شامر آورده ،ابطین ،لهجه دانس ته و این انهامهنگی و انبساماین ابعث
سدرگمی و تشتت در جامعه زابنش نایس و در بنی دانشجواین ایراین شدهاست .دبریمقدم
( :1392بیستوچهار) بهاکربردن اصطالح گویش را برای زابنهای حمل ایران ،غریدقیق و
خالف تعریف معیار و هجاین این مفهوم میداند و بر این اساس معتقد است که ابید این
اصطالح را برای زیرخبشها ای گونههای فرعی یک زابن به اکر بربمی .برای آش نایی بیشرت اب
دیدگاه دبریمقدم (120 :1387؛  :1392بیستوسه) ،در اینجا تعریفی را که او از این
اصطالحات ارائه کرده ،مطرح میکنمی .این تعاریف ،مطابق است اب معیارهای علمی و مورد
اجامع جامعه زابنش نایس در هجان:
 زابن :دو گونه زابین که خسنگواین آهنا ،خسن مهدیگر را منیفهمند ،هر کدام زابن جداگانهایهستند؛ مانند :فاریس ،مازندراین ،گیلکی ،اتلشی و اتیت که هر کدام ،زابین مس تقل از گروه
زابنهای ایراین به شامر میآیند.
 گویش :دو گونه زابین که خسنگواین آهنا اب وجود تفاوتهای آوایی ،واژگاین و دس توری،خسن مهدیگر را میفهمند ،گویشهای یک زابن هستند؛ مانند :شهمریزادی ،تناکبین و قرصاین
که گویشهایی از زابن طربی ای مازندراین به شامر میآیند.
 لهجه :دو گونه زابین که خسنگواین آهنا اب وجود تفاوتهای آوایی ،خسن مهدیگر رامیفهمند ،لهجههای یک زابن هستند؛ مانند :بـهـشهری ،ساروی ،قامئشهری ،اببل ،آمل که
مهگی لهجههایی از زابن مازندراین حمسوب میشوند.
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 گونه :مفهومی است عام و خنیث که میتوان آن را بهعنو ِان اصطالیح لکی برای هر کدام ازگوانگوینهای زابین به اکر برد .هر زمان در مورد یک نوع زابین دقیق ًا ندانمی که ابید کدامیک از
سه اصطالح :زابن ،گویش و لهجه را به اکر برد ،بهجایِ آهنا میتوانمی از لکمه گونه اس تفاده کنمی؛
مانند :گونه دیبایج ،گونه چامشی و گونه والترویی .اگر خبواهمی به زابن عامیانه ،این اصطالح را
بیان کنمی ،میتوانمی آن را به «آچار فرانسه» تشبیه کنمی که برای هر مشلکی به اکر میآید.
یک اصطالح دیگر نزی برای انمگذاری گوانگوینهای زابین وجود دارد که مارتینه،
زابنش ناس فرانسوی آن را اب واژه ” “patoisبیان کردهاست “patois” .کوچکرتین واحد زابین–
جغرافیایی است که در سطح یک روس تا به اکر میرود (دیـهمی .)1 :1384 ،شاید این مفهوم را
بتوان اب اصطالح «خردهلهجه» بیان کرد.
خسن آخر اینکه کوشش ما در این مجموعه بر این بوده که متامی پااینانمههایی که بهنوعی
مربوط به زابن مازندراین بوده ،گردآوری شود ،ویل این نوش ته ،ادعای اس تقصای اتم ندارد و
ممکن است بریخ از پااینانمههای مربوط به این زابن ،از قمل افتاده ابش ند .در مضن ،نگارنده
اب روشهای خمتلف ،سعی کرده حداکرث دقت را در ارائه اطالعات گردآوریشده مبذول دارد.
اب این حال ،ممکن است خطاهایی نزی به این مجموعه راه ایفته ابشد .نگارنده امیدوار است اب
مهاکری صاحبان پااینانمههای مربوط به زابن مازندراین ،این مجموعه در آینده تمکیل و بهروز
شود و در دسرتس مهه پژوهشگران قرار گرید.
کتابنامه
امشیت ،رودیگر ( ،)1383راهامنی زابنهای ایراین (ج ،)2ترمجه فاریس زیر نظر حسن رضایی
ابغبیدی ،هتران :انتشارات ققنوس.
ابطین ،محمدرضا ( ،)1364توصیف ساخامتن دس توری زابن فاریس ،هتران :امریکبری.
پیشگامداد ،طاهره /زنداین ،فاطمه (« ،)1386برریس وضعیت اس تفاده از پااینانمههای دانشگاه
تربیت مدرس طی سالهای  ،»1382 -1379منا (جمهل الکرتونیکی پژوهشگاه اطالعات و
مدارک علمی ایران) ،دوره  ،7مشـ . 3
پورامحد جکتایج ،محمدتقی و دیگران ( ،)1370کتابش نایس گیالن (ج ،)2رشت :سازمان برانمه
و بودجه اس تان گیالن.
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تواچنه ،فاطمهزهرا (« ،)1383کتابش نایس دس تور زابن فاریس دوره معارص (کتابها ،مقاهلها،
هامیشها و پااینانمهها)  ،»1383 -1300پااینانمه اکرش نایس ارشد زابن و ادبیات فاریس،
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد سزبوار.
جواندل صومعهسایی ،نرجس ( ،)1373چکیده پااینانمههای زابنش نایس (از سال  1345ات ،)1372
هتران :کتاخبانه مل مجهوری اسالمی ایران.
دبریمقدم ،محمد (« ،)1387زابن ،گونه ،گویش و لهجه :اکربردهای بومی و هجاین» ،ادبپژوهی ،مشـ
.128-91 :5
ــــــــــــــــــــــــ ( ،)1392ردهش نایس زابنهای ایراین2( ،ج) ،هتران :مست.
راخس همند ،محمد ( ،)1396حنو زابن فاریس :نگاهی نقشی – ردهش ناخیت ،هتران :آگه.
ــــــــــــــــــــــــ ( ،)1398ماکتب زابنش نایس ،هتران :آگه.
رضوی ،محمدرضا /صناعیت ،مرضیه ( ،)1396جشنانمه دکرت محمد دبریمقدم :مجموعه مقاالت زابنش ناخیت،
هتران :کتاب بـهار.
صد ِربزاز ،مرضیه (« ،)1367کتابش نایس توصیفی پااینانمههای حتصیل زابن و ادبیات دانشگاه
فردویس مشهد» ،پااینانمه اکرش نایس ارشد زابن و ادبیات فاریس ،دانشگاه فردویس مشهد،
 378ص.
مصدی ،حسنی ( ،)1372کتابنامه مازندران (2ج) ،ساری :سازمان برانمه و بودجه اس تان
مازندران.
طاویل ،وحید (« ،)1385برریس و مقایسه لکیه پااینانمههای موجود در دانشگاههای هتران در
مقاطع اکرش نایس ارشد و دکرتی پریامون رشد آوایی کودک فاریسزابن در س ننی خمتلف در دهه
اخری» ،پااینانمه اکرش نایس ارشد رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد هتران
مرکزی.
غالمینژاد ،محمدعل /قبول ،احسان (« ،)1386آسیبش نایس پااینانمههای زابن و ادبیات فاریس»،
پژوهش نامه زابن و ادب فاریس (گوهر گوای) ،س ،1مشـ  ،1بـهار  ،1386اجنمن تروجی زابن و
ادب فاریس.
فرهادی ،حسنی ( ،)1381اصول و روش حتقیق در زابنش نایس اکربردی ،ترمجه فاطمه جواهری
کوپایی و هاجر خاندمحم ،هتران :رهامن.
لکبایس ،ایران ( ،)1388فرهنگ توصیفی گونههای زابین ایران ،هتران :پژوهشگاه علوم انساین و

76

پژوهشهای زابین – ادیب قفقاز و اکس پنی  /سال اول ،شامره  ،4هبار 1399

مطالعات فرهنگی.
گالیب ،حبیبهللا (« ،)1381برریس اجامیل پااینانمههای اکرش نایس ارشد و دکرتی دانشگاه
اصفهان» ،پااینانمه اکرش نایس ارشد ،پژوهشگاه علوم انساین و مطالعات فرهنگی 382 ،ص.
گلنب ،محمد ( ،)1356کتابش نایس زابن و خط ،هتران :مرکز اس ناد فرهنگی آس یا.
متایج کجوری ،صاحبه ( ،)1385کتابش نایس مازندران ،هتران :آ َرون.
همیار ،محمد ( ،)1381کتابش نایس دس تور زابن فاریس ،هتران :فرهنگس تان زابن و ادب فاریس
(نرش آاثر).
انحص ،محمدامنی ( ،)1380فهرست پااینانمههای اکرش نایس ارشد و دکرتی در زمینه گویشهای
ایران (از سال  1339ات  ،)1379هتران :فرهنگس تان زابن و ادب فاریس.
ــــــــــــــــــــــــ ( ،)1386چکیده پااینانمههای حوزه زابن و زابنش نایس (از سال  1333ات ،)1385
هتران :انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی.
مندچیان ،عرشت (« ،)1386ابنک اطالعات پااینانمههای گویشی و نقد آهنا» ،پااینانمه اکرش نایس
ارشد رش ته زابنش نایس مهگاین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد هتران مرکزی.
هامشیان ،لیال (« ،)1375کتابش نایس توصیفی گویشهای ایراین (ات پااین سال  ،»)1360پااینانمه
اکرش نایس ارشد زابن و ادبیات فاریس ،دانشگاه شهید مچران اهواز 231 ،ص.
Borjian, H. (2004), “Māzandarān: Language and People (The State of
Research)”, Iran & the Caucasus, Vol. 8(2): 289-328.
http://www.irandoc.ac.ir
http://sika.iau.ir
http://tc.iau.ir
http://ut.ac.ir
http://www.modares.ac.ir
http://fgn.ui.ac.ir
http://www.um.ac.ir
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Abstract
Dissertations are considered as the utmost research sources although
their accessibility in Iran is difficult. In previous years, some
dissertations on the local dialects of Iran have sporadically have
produced. In recent decades, some researchers have also made
valuable efforts to introduce dissertations on Iranian languages.
Considering to the extent of researches on the Mazandarani language,
the author has tried to introduce the dissertations on the Mazandarani
language separately. Therefore the features of 143 on the Mazandarani
language performed BA, MA and, Ph.D. levels will be provided and the
results will be discussed in the present paper.
Keywords: Mazandarani Language, MA Dissertation, Ph.D. Dissertation

