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 های زابن مازندراینمأ خذش نایس پژوهش

یف)  1(1394ات  1323های های سالانمهپااین معر 

 صاحل ذاکریمحم د

 

 چکیده

هر  های علمی را درآ خرین ایفته که دنآ ی ترین منابع پژوهشی به شامر میاز همم ها،انمهپااین

یران ا اب این منابع و دسرتیس به آ هنا در یید؛ ویل متأ سفانه آ ش نانده ای ابزاتب میش تهر 

های مربوط به انمهاز پااین شامریگذش ته،  هایسال گرید. درصورت می دشواریبه

. استش نایس معریف شدهمنابع کتاب بعیض از پراکنده در صورِت  ایراین بههای حمل  زابن

یف  ای در زمینه  های ارزندهتالش ،پژوهشگراناز سوی بریخ  نزیهای اخری در دهه معر 

ه به گسرتدگِی . اب توج  استصورت گرفته ایراین هایهای مربوط به زابنانمهپااین

ین ارنده در  اب این منابع، نگاییبه آ ش نا پژوهشگرانمازندراین و نیاز زابن  درابره   هاپژوهش

 ندک یف عر  های مربوط به زابن مازندراین را مانمه، پااینداگانهطور جاست ات بهکوش یدهمقاهل 

 قطعِ م سه در را مربوط به زابن مازندراین انمه  پااین 143ابتدا مشخصات  منظور ه اینب و

ین ابه نتاجی حاصل از گردآ وری آ ورده و سپس  گردارشد و دکرتی  اکرش نایس، اکرش نایس

  است.پرداختهالعات ط  ا
 

 دکرتی رساهل  ارشد،  اکرش نایس    انمهزابن مازندراین، پااین ها:لکیدواژه
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 مهمقد  . 1

ای  مرور منابع پیشنیاکری، به بر هر پژوهشگری ابیس ته است که برای اجتناب از دوابره

دس تاورد به پیش هند و  یگامپژوهش  در عرصه  بتواند بپردازد ات 1پژوهش پیشینه  اصطالح به

  می عرضه کند.عل به جامعه   ایاتزه

، هلمقاترین آ هنا عبارتند از: شوند که هممعرضه میگوانگوین  هایدر قالبمنابع پژوهشی 

این زابن مازندر  خبواهد در زمینه   پژوهشگریاگر حال  .انمهپااینو  های پژوهشیطرح، کتاب

ند، یدا ک پ  دسرتیس« هاکتاب»و « مقاالت» بوهی ازان تواند به می جس تجو یحتقیق کند، اب مك

 دلیل دشوار است و درست به مهنیمعمواًل سبب عدم انتشار به« هاانمهپااین» دستیایب بهویل 

 رافزون ب .خربندختصیص خود یب های حوزه  انمهاز موضوع پااین پژوهشگراناز  یبس یار نزی

کنندگان به مراجعه دسرتیس یبرا خایص یهارات و حمدودیتاین، هر دانشگاهی، مقر  

 /اددپیشگام ، نکـ :خمتلف ایران در این زمینه هایشگاهرات دان از مقر   آ گاهی ی)براها دارد انمهاینپا

را  به این نوع منابع دسرتیس وجه اجازه  هیچها بهاز دانشگاه بریخ. (3-4: 1386،زنداین

 رامهچننی اماکین را برای پژوهشگران ف، مه ها اگر دانشگاهحیت  از سوی دیگر  دهند،منی

 تککو فرصت مراجعه به تاماکن  هاانمهبرای اس تفاده از پااینقان، بس یاری از حمق   کنند،

ه به  اب آ گاهی از این مشالکت و اباین مقاهل  نگارنده  . ندارند راها ها و دانشکدهدانشگاه ینکه اتوج 

مندان به عالقه استکوش یده دانشگاهی است آ موخته  ترین دس تاورد علمی هر دانشانمه، هممپااین

 های موجود راانمهش ناخیت پااینمشخصات کتاب وو پژوهشگران زابن مازندراین ایری رساند 

 .در اختیار آ هنا قرار دهد

زمان از  بس یاری هایسال گذشِت  سبببه هاانمهاز این پااین شامریممکن است البت ه 

سوب انمعترب حم ای حیت  پاافتاده و ، بس یار پیشنوین معیارهای پژوهشی از نظرنگارش آ هنا 

ه داشتشوند.  اش ته ها، اعتبار زایدی ندانمههای این پااین اگر حتلیل، حیت  ویل ابید توج 

د ابشد،  صل آ هنا اطالعات ارزمشندی حا هایاد و دادهمو ممکن است از جتزیه و حتلیل جمد 

 زابس یاری  تواند برایاین میهای مربوط به زابن مازندر انمهاگرچه آ ش نایی اب پااین شود.

 :هستندوه گر چند  ویژه،طورِ خماطب این منابع، بهپژوهشگران مفید ابشد، ویل 

                                                                        
1 review of  literature 
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 رحهل  مو در  دارندزابن مازندراین  ابره  ای درانمهپااین نگارش که قصددانشجوایین  خنست،

 نه  پیشی »از وعه، توانند اب مراجعه به این مجممی این دانشجواین. هستند« انتخاب موضوع»

 خود برگزینند.  انمه  ای برای پاایندر این حوزه آ گاه شوند و موضوع اتزه« پژوهش

، «مشاور»ای « اس تاد راهامن» عنوانِ ها هستند که بهعلمی دانشگاهتئ، اعضای هی دوم گروه

اب   ازهنا نزیگریند. آ  های مربوط به زابن مازندراین را برعهده میانمهمس ئولیت نظارت بر پااین

 نند.مكک ک  برای انتخاب موضوعِ اتزه و غریتکراری توانند به دانشجوایناین مجموعه می اس تفاده از

ه شد این مجموعهی هاانمهپااین شااین ذکر است که نگارنده اب برریس از  ریخه بمتأ سفان که متوج 

 این است دهنده  خود نشاناند که این موضوع شده« برداریکپیی»اصطالح هنا از روی مه بهآ  

ع اطال  پیشنی یب هایانمهپااینموضوع و حمتوای ، از هاانمهاین پااینکه اس تادان راهامنی 

ماکن ، ازیفضای جماها در انمهالکرتونیکی بعیض از این پااین ه  دادن نسخقرار ،اند. ظاهراً بوده

 و سقت علمی را فرامه کرده است. سوءاس تفاده 

گریان فرهنگی این اس تان هستند. آ هنا تصممی ویژه،، مس ئوالن اس تان مازندران و بهگروهآ خرین 

زابن  های خمتلف در زمینه  از دس تاوردهای علمی دانشگاه ،توانند اب دسرتیس به این مجموعهمی

 آ ینده  های ریزیها و برانمهگرییها در تصممیها و نتاجی این پژوهشمازندراین آ گاهی ایبند و از ایفته

های اخری، بس یاری از اهایل مازندران از آ موزش گفتین است در دهه اس تان اس تفاده کنند.

 بر پایه  ، زابن مازندراین سببمهنی  هکنند. بخودداری می خود زابن مازندراین به فرزندان

آ ید. به شامر می 1«های در معرض خطرزابن»در حال حارض جزو ش ناخیت معیارهای زابن

اس تانداری،  انندم ،ییهاتواند به ادارات و سازمانها میانمهاین پااین دس تاوردهای، ایننابر ب 

 آ موزش و پرورش، اکنون پرورش فکری کوداکن و نوجواانن، فرهنگ و ارشاد اسالمی، حوزه  

 . ایری رسانداین زابن  ثبت و ضبطهرنی و صدا و س امی، برای حفظ و 

علمی  هایایفته ،آ یدبه شامر می 2زابنهودمناطق  ءجز  ،رانه به اینکه مازندمهچننی اب توج  

تواند ، میانداختصاص ایفتهآ موزان دوزابنه آ موزش زابن به دانش ئهل   که به مس  ییهاانمهپااین

 مورد اس تفاده مس ئوالن آ موزش و پرورش اس تان مازندران قرار گرید.

                                                                        
1  endangered languages 
2  bilingual 
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 روش اکر -2

اقدام  یخمتلف هایراه های مربوط به زابن مازندراین ازمهانآ وری اطالعاِت پااینگردنگارنده برای 

های دولیت و های اینرتنیت مربوط به دانشگاهها، سایتها، مقاهلاست: مراجعه به کتابکرده

 ایران و پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی مل   های کتاخبانهطور سایتغریدولیت و مهنی

ها و گفتگوی حضوری و تلفین اب به بعیض از دانشگاهحضوری  ه  (، مراجع1ایران )ایرانداک

 های ذیربط.اس تادان و دانشجواین رش ته

 ییِ ای را مربوط به زابن مازندراین بدانمی، رصفًا حمدوده جغرافیاانمهمالک ما برای اینکه پااین

رزهای زابین  فعِل این اس تان لزومًا اب مییِ فعِل اس تان مازندران نبوده؛ چرا که مرزهای جغرافیا

مرزهای  تغیری اب وجود و فرهنگی و اترخیی آ ن مهخواین ندارد. در بس یاری از مناطق مازندران،

 از زابن ییها. بر این اساس، گونهایبدمیادامه  2پیوس تاری، اکربرد زابن به صورت ییجغرافیا

نان، هتران و الربز گلس تان، مس  ، مانندِ مازندران های مهسایه   از اس تانییهامازندراین، در خبش

اند نزی از این مناطق پرداخته ریخ که به زابن بییهاانمه، پااینسببنزی رواج دارد و به مهنی 

، ؛ علمداری1365، مشهدیها: حایجانمهاین پااین )مانندِ اند در این فهرست گنجانده شده

؛ 1390 ،ین؛ روحا1388، ؛ لکهر1385 ،؛ مددی1385 ،؛ اسفندایر1374، ؛ سادایت1373

  .(1392،زنگانه ؛1391،؛ مؤمین1390،اکردگر

 تنظمی «انم خانوادگی پدیدآ ورنده الفبایی» ها، منابع را به ترتیِب ش نایسمعمواًل در کتاب

 مرت ب« سال نگارش»ها را بر اساس انمه، این پااینحارض مقاهل   کنند، ویل نگارنده درمی

ضل ف»مه  اب این روشخنست اینکه،  دارد: یی، مزاایییاست. این روش نسبت به روش الفباکرده

م . دراینمازن های زابنپژوهش«ِ سری اترخیی»مه و  شودآ اثر نشان داده می پدیدآ ورندگان«ِ تقد 

 ییِ لفباترتیب ا بهرا آ هنا نگارنده یکسان بوده،  انمهسال نگارش دو ای چند پااین ه در مواردی کهالبت  

 یسِ اکرش نا، رش نایساکی هاهای دورهانمهفهرست پااین ،مضناً  .استهکردتنظمی  انم پدیدآ ورنده

 .اندشده دوینجداگانه ت صورِت به دکرتیو  ارشد

و گاه از اصطالح  3انمهپاایناز اصطالح  اغلب گفتین است در زابن فاریس و انگلییس،

 شود، ویل مااده میاس تف« دکرتی»و « اکرش نایس ارشد»های های پااییِن دورهبرای پژوهش4رساهل

                                                                        
1  IRANDOC 2 continuum 3 thesis 4 dissertation 
2   

3    4   
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 امی.اس تفاده کرده انمهپااینها، از اصطالح دوره یِ ، برای متاممهسایندر این مقاهل به خاطر رعایت 

 

  موضوع پیشینه   -3

از  ،های ایراینها و گویشهای مربوط به زابنانمه از پااینریخات بمشخص   1373ات سال 

ش نایس آ مده بود. در این سال، عیض از منابع کتابپراکنده در ب صورِت مجهل زابن مازندراین به

« (1372ات  1345)از سال ش نایس های زابنانمهپااین ه  چکید»، ییسانرجس جواندل صومعه

امنی انحص به درا منترش کرد که خبشی از آ هنا به زابن مازندراین مرتبط بود. بعد از او، محم  

اکر  ش نایس پرداخت و نتیجه  مربوط به زابن و زابن هایانمهیف پااینبه معر   ،ترصورت گسرتده

فهرست »ترین آ هنا عبارتند از: خود را در قالب چند کتاب و مقاهل منترش کرد که همم

ات  1339)از سال های ایران های اکرش نایس ارشد و دکرتی در زمینه گویشانمهپااین

در «. (1385ات  1333)از سال یس ش نازابن و زابن های حوزه  انمهپااین ه  چکید»و « (1379

اند. گذش ته از های مربوط به زابن مازندراین مه معریف شدهانمهها، تعدادی از پاایناین مجموعه

ش نایس مربوط به اس تان مازندران را ها و مقاالیت که اطالعات کتاباین، در بعیض از کتاب

ترین آ هنا اند که همممعریف شده زندراین نزیی زابن ماهاانمهاز این پااین ریخاند، بگردآ وری کرده

ایران  جمهل   در  3138/2004در سال که از حبیب برجیان  1ای است به زابن انگلییسمقاهل

 است. منترش شده 2و قفقاز

 ش نایسه به گسرتش مطالعات زابنها، بس یار ارزمشند است، ویل اب توج  اگر چه این تالش   

 صورِت به دارد مقاهل قصد اب آ هنا، نگارنده در این ییبه آ ش نا ژوهشگرانپ های اخری و نیازدر سال

 کند. یفهای مربوط به زابن مازندراین را معر  انمهاختصایص و جامع، پااین

 

 هاانمهفهرست پااین -4
 

 های اکرش نایسانمهپااین  -الف

 ، رش ته  «یدر گویش مردم سار مازندراین یوندها» ،(1339)ین ، خفرادل  یسورتیج  .1

                                                                        
1 “Māzandarān: Language and People (The State of Research)” 
2  Iran and the Caucasus 
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 ص. 39دانشگاه هتران،  ادبیات فاریس

ن، دانشگاه هترا ادبیات فاریس ، رش ته  «یگویش شاه» ،(1341)ایرج  یی،نوراین قادیالک  .2

 ص.124

، «ینمازندرا اوضاع اترخیی و جغرافیایی، آ داب و سنن و لهجه  » ،(1344)، کیومرث ییبرزو  .3

 ادبیات فاریس دانشگاه اصفهان. رش ته  

ادبیات  ه  ، رش ت«حتقیق در افعال گویش شهرس تان اببل» ،(1348)زهرا ، زادهگریج  .4

 دانشگاه هتران. فاریس

 و مفردات لهجه یمازندران، هجات دس تور لهجه  » ،(1350)، رضا یساداتیان جویبار  .5

 دانشگاه اصفهان. ادبیات فاریس ، رش ته  «مازندراین

آ موزان این در میان دانشبرریس وضعیت گویش مازندر » ،(1387)مسلمی پطرودی، رقیه   .6

 شعلوم اجامتعی )گرای ، رش ته  ییامحد رضا راهامن: اس تاد ،«های شهرس تان جویباردبریس تان

 ص.121دانشگاه مازندران،  ،پژوهشگری(

 

 ارشد اکرش نایس یهاانمهپااین  -ب

زابن  واژه  گویش آ مل اب فعل واژه  فعل ه  و مقایس برریس» ،(1345، اخرت )یدرگاه .1

 ص.122دانشگاه هتران،  ،مهگاین ش نایسزابن ه  ، رش تدرضا ابطین، اس تاد راهامن: محم  «فاریس

راجی در اس تان  یهاتعداد، توزیع و گسرتش گویش برریس» ،(1352، اندر )یهجانگری .2

 ص. 75دانشگاه هتران،  ،مهگاین ش نایسزابن ، اس تاد راهامن: یدهللا مثره، رش ته  «مازندران

 ،«گویش مازندراین یبه ساخامتن دس تور یلک   ینگاه» ،(1365 )، عزیزهللایمشهدحایج .3

 ص.186دانشگاه هتران،  ،مهگاین ش نایسزابن ، رش ته  ارشف صادیقاس تاد راهامن: عل

: ، اس تاد راهامن«گویش مازندراین یهاگونه یفرهنگ تطبیق» ،(1368دهگان، روزبه ) .4

 ص. 73هتران،  دانشگاه ،مهگاین ش نایسزابن ه  ، رش تارشف صادیقعل

ارشف ، اس تاد راهامن: عل«گویش تناکبین برریس» ،(1370) یهمدد، س ی  یئسام .5

 ص. 209دانشگاه هتران،  ،مهگاین ش نایسزابن ه  ، رش تصادیق
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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. 

 ، اس تاد راهامن:«رشیق در گویش مازندراین گروه فعل» ،(1372زاده، فردوس )گلآ قا[

 .]ص 102دانشگاه تربیت مدرس،  ،مهگاین ش نایسزابن ه  ش ناس، رش تد حقمحم  عل

، «()گویش آ مل مازندراین–فرهنگ واژگان فاریس» ،(1373هللا )، نرصتیادحد   .7

 رانهتواحد  میدانشگاه آ زاد اسال ،زابن و ادبیات فاریس ه  اس تاد راهامن: جلیل جتلیل، رش ت

 ص.253، یمرکز

، اس تاد راهامن: «فرهنگ، گویش و ادبیات شهر دماوند» ،(1373) ی، همدیعلمدار .8

، یزواحد هتران مرک یدانشگاه آ زاد اسالم ،زابن و ادبیات فاریس ، رش ته  یگیو یحسن امحد

 ص.260

، «آ مل لهجه   ؛رشیق الکم در گویش مازندراین یاجزا برریس» ،(1373، جمید )ییوال .9

 ص.  75 ،ییمه طباطبادانشگاه عال   ،مهگاین ش نایسزابن ه  م، رش تاس تاد راهامن: دمحم دبریمقد  

 ی، اس تاد راهامن: مصطف«یگویش سوادکوه برریس» ،(1374دجواد )، محم  یجعفر  .10

 ص.229، یو مطالعات فرهنگ پژوهشگاه علوم انساین ،مهگاین ش نایسزابن ، رش ته  ایصع

، اس تاد راهامن: «واژه در گویش مازندراینساخت برریس» ،(1374، انرص )یمحید  .11

 ص.116، ییمه طباطبادانشگاه عال   ،مهگاین ش نایسزابن ، رش ته  ویدا شقایق

ره، ، اس تاد راهامن: یدهللا مث«یاوندگویش دم برریس» ،(1374د جمید )، س ی  سادایت  .12

 ص.195دانشگاه هتران،  ،مهگاین ش نایسزابن ه  رش ت

، «()سوریک ش ناسانه در گویش مازندراینریشه یپژوهش» ،(1374) یهمد مششریاین،  .13

ز، دانشگاه شریا ،ابس تاین یهافرهنگ و زابن ه  ، رش تاس تاد راهامن: محمودرضا دس تغیب هبش یت

 ص.118

اب  یالربز مرکز شامیل ه  گویش دامن ش ناخیتزابن برریس» ،(1374ه )، فرش تمؤمین  .14

 رش ته   ، اس تاد راهامن: یدهللا مثره،«مهسایه یهاآ ن اب گویش ه  و مقایس اطلس زابین ارائه  

 ص. 134دانشگاه هتران،  ،مهگاین ش نایسزابن
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هامن: تاد را، اس  «گویش مازندراین رشیق در گونه   ینف» ،(1375درضا )، محم  خفر روحاین  .15

، یو مطالعات فرهنگ پژوهشگاه علوم انساین ،مهگاین ش نایسزابن ، رش ته  عایص یمصطف

 ص.109

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. 

اد ، اس ت«()گویش اببل توصیفی از گویش مازندراین» ،(1376، مراد )ابقرزاده اکسامین[

 ]. ص200دانشگاه شریاز،  ،مهگاین ش نایسزابن ، رش ته  یراهامن: فریوز صدیق

، اس تاد راهامن: رضا «و توصیف گویش رامرس برریس» ،(1376رادمرد، رقیه )  .17

 ص.150مشهد،  دانشگاه فردویس ،مهگاین ش نایسابنز داین، رش ته  زمر  

، اس تاد راهامن: فرح «(خیل )مازندراینگویش س ید» ،(1376) ی، همدیشاکر  .18

 ص.179دانشگاه هتران،  ،ابس تاین یهافرهنگ و زابن ، رش ته  یزاهد

، «شهرگویش قامئ ش نایسو واج آ واش نایس» ،(1377، آ منه )ییآ هنگرالک یجعفر  .19

 ص.  310دانشگاه هتران،  ،مهگاین ش نایسزابن ه  ، رش تارشف صادیقعلاس تاد راهامن: 

الاماکن آ هنا و حیت   و معادل فاریس واژگان گویش مازندراین» ،(1377، امحد )ینعمی  .20

اه انشگد ،زابن و ادبیات فاریس وحیداین اکمیار، رش ته   ی، اس تاد راهامن: تق«اییب هر یکریشه

 ص. 385مشهد،  فردویس

ح ، اس تاد راهامن: فر «(گویش لنگا )مازندراین برریس» ،(1378) ی، همدیندابقرپس    .21

 ص.159دانشگاه هتران،  ،ابس تاین یهافرهنگ و زابن ، رش ته  یزاهد

در گویش مازندران  یواژساخت یفرآ یندها برریس» ،(1378هللا )فر، فضلپواین  .22

اد دانشگاه آ ز  ،مهگاین نایسش  زابن ه  ، رش تسامیئ یهمدد، اس تاد راهامن: س ی  «)گویش اببل(

 ص.140، یواحد هتران مرکز می،اسال

 ، اس تاد راهامن: عل«واژه در گویش مازندراینساخت» ،(1378) حییید، س ی  یموسو  .23

 ص.114دانشگاه هتران،  ،ش نایس مهگاینزابن ، رش ته  یاخفم

موزان آ  برریس جایگاه و اکربرد فاریس و مازندراین دانش» ،(1379بشرینژاد، حسن )  .24
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ش نایس زابن یس، رش ته  ، اس تاد راهامن: حییی مدر  «شهرس تان آ مل متوسطه   ه  امن دورو معل  

 ص. 140، ییمه طباطبادانشگاه عال   ،مهگاین

برریس و توصیف گویش شویالشت دهس تان خبش » ،(1379دابقر )شعباین، محم    .25

زابن  آ موزش ن، رش ته  دای، اس تاد راهامن: رضا زمر  «شهر کیاس )شهرس تان ساری( چهاردانگه  

 ص.169دانشگاه فردویس مشهد،  ،فاریس

اصول و  ه  حنو گویش مازندراین )ساروی( در قالب نظری» ،(1379گلس تاین، محید )  .26

ش نایس زابن ، رش ته  یی، اس تاد راهامن: منژیه یوحنا«(1992، 1986 ،1982پارامرتهای چامسکی )

 ص.128دانشگاه اصفهان،  ،مهگاین

 های اکربردش ناخیترمزگرداین از منظر الکمی و جنبه» ،(1379اهمی )رضاپور، ابر   .27

، د ضیاءحسیینمحم  د، اس تاد راهامن: س ی  «فاریس و مازندراین در شهر آ مل ه  بنی افراد دوزابن

 ص.113مه طباطبایی، دانشگاه عال   ،آ موزش زابن فاریس رش ته  

 ال در گویش مازندراین افعییبرریس ساخامتن رصیف و آ وا» ،(1379جمییب، هبروز )  .28

 ،میدانشگاه آ زاد اسال ،ش نایس مهگاینزابن ه  ، اس تاد راهامن: ارسالن گلفام، رش ت«شاهوی

 ص.130واحد هتران مرکزی، 

، اس تاد «برریس گفتار کوداکنه اب تکیه بر گویش ساروی» ،(1379مدین، الهام )  .29

 رکزی،مواحد هتران  ،د اسالمیدانشگاه آ زا ،ش نایس مهگاینزابن ه  راهامن: یدهللا مثره، رش ت

 ص. 248

برریس ساخامتن گروه امسی در گویش » ،(1380پور کُرد رودابری، سریوس )ابراهمی  .30

 ،ش نایس مهگاینزابن ه  ، اس تاد راهامن: عل درزی، رش ت«ایکس تریه یه  مازندراین بر مبنای نظر 

 دانشگاه هتران.

آ موزان ین در نوش تار فاریسبرریس خطاهای زاب» ،(1380مریاسامعیل، محمود )  .31

 د ضیاءحسیین،محم  د، اس تاد راهامن: س ی  «آ موزیه به سطح متوسط زابنزابن اب توج  مازندراین

 ص. 73مه طباطبایی، دانشگاه عال   ،آ موزش زابن فاریس ه  رش ت

زابن آ موزان مازندراینبرریس خطاهای نوش تاری زابن» ،(1381اکربپور، جعفر )  .32
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آ موزش  ه  د ضیاءحسیین، رش تمحم  د، اس تاد راهامن: س ی  «هشهرـ جم شهرس تان ب چهارم و پن پایه  

 مه طباطبایی.دانشگاه عال   ،زابن فاریس

برخورد زابین میان فاریس، مازندراین، تریک در » ،(1381اصغر )زاده، علرجب  .33

اه انشگد ،ش نایس مهگاینزابن ه  د ضیاءحسیین، رش تد محم  ، اس تاد راهامن: س ی  «شهرس تان گلوگاه

 مه طباطبایی.عال  

، اس تاد «های حنوی در گویش آ مل )مازندراین(گروه» ،(1381د )محم  ح، علفال    .34

 ص.130مه طباطبایی، دانشگاه عال   ،ش نایس مهگاینزابن ه  راهامن: ایران لکبایس، رش ت

ش نایس ایران )برریس  گویشطرح مل  » ،(1382آ ذری محیداین، شادی )  .35

د ، اس تا«های گیالن و مازندران(روس تا از اس تان چهل و مجالت پایه در ای واژگانمقایسه

، رکزیمواحد هتران  ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،ش نایس مهگاینزابن ه  راهامن: ایران لکبایس، رش ت

 ص. 301

ن ما، اس تاد راهامن: بدرالز  «برریس گویش س نگچایل» ،(1382نسب معران، شهرام )امحدی  .36

 ص.243دانشگاه هتران،  ،های ابس تاینزابن وفرهنگ  ه  قریب، رش ت

برریس ساختار گروه امسی در گویش غرب » ،(1383جالیل کندلویس، مرتیض )  .37

ش نایس نزاب ه  ، اس تاد راهامن: هبمن زندی، رش ت«ایکس تریه مازندران )نوشهر( بر اساس نظریه  

 ص.119واحد هتران مرکزی،  ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،مهگاین

، اس تاد «برریس گویش روس تای لزور در فریوزکوه» ،(1385اصغر ) اسفندایر،  .38

، رهنگیفپژوهشگاه علوم انساین و مطالعات  ،ش نایس مهگاینزابن ه  راهامن: ایران لکبایس، رش ت

 ص.  347

شهر و گزیین در گویش مازندراین قامئروابط مرجع» ،(1385اسفندایری، مصطفی )  .39

ش نایس زابن دهمدی واحدی لنگرودی، رش ته  تاد راهامن: محم  ، اس  «آ ن اب زابن انگلییس ه  مقایس

 ص.115س، دانشگاه تربیت مدر   ،مهگاین

، «توصیف ساخامتن فعل در گویش رامرسی» ،(1385دهمدی )ابالبنداین، محم    .40

 ص.151دانشگاه شهید هبش یت،  ،ش نایس مهگاینزابن زاده، رش ته  اس تاد راهامن: جمتیب منشی
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، اس تاد «اصیل شهر نور ه  گون برریس فرآ یندهای وایجِ » ،(1385، حسنی )ییذاک  .41

 .رکزیمواحد هتران  ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،ش نایس مهگاینزابن ه  راهامن: یدهللا پرمون، رش ت

برریس ساخامتن گروه امسی در گویش مازندراین » ،(1385سلمیی خورش یدی، عل )  .42

شگاه دان  ،ش نایس مهگاینزابن ن گلفام، رش ته  ، اس تاد راهامن: ارسال«ایکس تریه بر اساس نظریه  

 ص. 82مه طباطبایی، عال  

های بنی زابن« توایل واژگاین»برریس تشابه شاخص زابین » ،(1385الرمیی، همرنوش )  .43

ل و سوم: مطالعه : ، اس تاد راهامن«ای بر روی صفات وصفی مس تقمی در مازندراین و انگلییساو 

 دانشگاه اصفهان. ،ابن انگلییسآ موزش ز زاده، رش ته  امحد معنی

 ود، اس تاد راهامن: محم«برریس تکیه در زابن مازندراین» ،(1385خمتاری، معصومه )  .44

 ص.108دانشگاه هتران،  ،ش نایس مهگاینزابن ه  ، رش تخانجنیب

ش نایس زابن ، رش ته  «ش ناخیت گویش شهمریزادیبرریس زابن» ،(1385مددی، نامی )  .45

 نور.دانشگاه پیام  ،مهگاین

برریس و توصیف ساخت آ وایی گویش اببلرسی: رویکردی » ،(1385همرابین، ژیال )  .46

 واحد اتکس تان. ،، دانشگاه آ زاد اسالمی«زایشی

های برریس تفاوت بنی نسل در اکربرد واژه» ،(1385واسو جویباری، خدجیه )  .47

را، الزه دانشگاه ،مهگاینش نایس زابن زاده، رش ته  ، اس تاد راهامن: شهنی نعمت«مازندراین جویباری

 ص. 241

 ،«اببل( ه  برریس آ واش ناخیت گویش مازندراین )لهج» ،(1385پور، زبیده )یدهللا  .48

 ایی.مه طباطبدانشگاه عال   ،آ موزش زابن فاریس ه  یس قوامی، رش تاس تاد راهامن: گلناز مدر  

: ، اس تاد راهامن«برریس ساختار دس توری گویش اببل» ،(1386اکربپور، رسول )  .49

 ص.172دانشگاه عالمه طباطبایی،  ،زابن و ادبیات فاریس ه  اورنگ ایزدی، رش ت

آ موزان این تأ ثری گویش اببل بر روی نوش تار فاریس دانش» ،(1386ابابنژاد افغان، مرمی )  .50

 ص. 94 دانشگاه پیام نور هتران، ،ش نایس مهگاینزابن ه  ، اس تاد راهامن: یدهللا پرمون، رش ت«شهر
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، «رود در شهرس تان نوربرریس گویش روس تای رس مت» ،(1386ا )رمحیت، رض  .51

 دانشگاه پیام نور هتران. ،ش نایس مهگاینزابن ه  اس تاد راهامن: ایران لکبایس، رش ت

در  های زابین گویش مازندراینای گونهبرریس مقابهل» ،(1386عل )درضاپور، محم    .52

گاه دانش ،ش نایس مهگاینزابن دی، رش ته  ابوسعی میـرست اكرب ، اس تاد راهامن: عل«رصف فعل

 ص.130سیس تان و بلوچس تان، 

سوادکوه بر  ه  برریس ساخت وایج گویش مازندراین منطق» ،(1386، عل )ییرضا  .53

 ،ش نایس مهگاینزابن ، اس تاد راهامن:  عالیه کرد زعفرانلو اکمبوزای، رش ته  «ش نایس زایشیواج ه  پای

 ص.141س، دانشگاه تربیت مدر  

مزیان تأ ثریپذیری گویشوران ساروی از فاریس » ،(1386المی ورندی، مینا )غ  .54

 ه  ، اس تاد راهامن: عل اخفمی، رش ت«ش نایس شهریمعیار: یک برریس در چهارچوب گویش

 دانشگاه هتران. ،ش نایس مهگاینزابن

شهری و سوادکوهی در اس تان قامئ ه  دو گون ه  مقایس» ،(1387امحدی، مصطفی )  .55

 ،سالمیدانشگاه آ زاد ا ،ش نایس مهگاینزابن ه  ، اس تاد راهامن: ایران لکبایس، رش ت«مازندران

 واحد هتران مرکزی.

و ن یِ رانای هایاز زابن یبختندر م یراقتاف یایمنولعفم» ،(1387فر، راحهل )ایزدی .56

دانشگاه بوعل سینای  ،ش نایس مهگاینزابن د راخس همند، رش ته  ، اس تاد راهامن: محم  «یربغ المش

 مهدان.

معنایی و رمزگرداین گویشوران مازندراین –خطاهای واژگاین» ،(1387د، همدی )پورمحم   .57

 ،آ موزش زابن فاریس ه  زاده، رش ت، اس تاد راهامن: جمتیب منشی«)اببل( در فاریس گفتاری

 مه طباطبایی.دانشگاه عال  

واژه در گویش مازندرایِن برریس ساخامتن » ،(1387ابیش رزگاه، جاوید )منی ترک  .58

 ،سالمیازاد دانشگاه آ   ،زابن و ادبیات فاریس ه  ، اس تاد راهامن: مراد ابقرزاده اکسامین، رش ت«نوشهر

 واحد چالوس.

، «شهری: موقعیت، اکربرد و نگرش گویشورانگویش قامئ» ،(1387جعفرزاده، حمسن )  .59
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انشگاه آ زاد اسالمی واحد علوم و حتقیقات د ،ش نایس مهگاینزابن ه  اس تاد راهامن: نسرتن تولکی، رش ت

 ص. 231فارس،

زیتا آ  ، اس تاد راهامن: «ساخامتن واژه در گویش تناکبین» ،(1388پیرشواین، مسعود )  .60

 هر.بـ واحد ا ،افرایش، دانشگاه آ زاد اسالمی

گرای  در گویش مازندراین از دیدگاه نقشییمناوجه و وجه» ،(1388ترایب، بنفشه )  .61

حد وا ،یدانشگاه آ زاد اسالم ،ش نایس مهگاینزابن اد راهامن: کیوان زاهدی، رش ته  ، اس ت«هلیدی

 ص.123علوم و حتقیقات هتران، 

 ، اس تاد راهامن: حمسن ابوالقامسی،«برریس گویش آ مل» ،(1388یس، نینا )تقد    .62

، واحد علوم و حتقیقات هتران ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،های ابس تاینفرهنگ و زابن ه  رش ت

 ص. 162

ساخته در های دوگانبرریس ساختار و معنای صورت» ،(1388اثمین، شهناز )  .63

ش نایس زابن ، اس تاد راهامن: همرداد نغزگوی کهن، رش ته  «های سواحل جنویب درایی خزرگویش

 دانشگاه بوعل سینای مهدان. ،مهگاین

راین ها در گویش مازندهای گروهبرریس ساخت و نقش» ،(1388رحیاین، نظر )  .64

 ش ته  ر زاده، ، اس تاد راهامن: خرسو غالمعل«اصول و پارامرتها هشهری( بر اساس نظریه  ـ ب  )لهجه  

 دانشگاه رازی کرمانشاه. ،ش نایس مهگاینزابن

برریس تأ ثری سن و جنسیت بر اکربرد مازندراین در » ،(1388عامراین، فاطمه )  .65

ش نایس نزاب ه  یس، رش تاد راهامن: حییی مدر  ، اس ت«ساکن هتران میان هماجران مازندرایِن دوزابنه  

 ص.119پژوهشگاه علوم انساین و مطالعات فرهنگی،  ،مهگاین

رود( از گویش  )روس تای والیتییوالترو  گونه  یینظام آ وا» ،(1388لکهر، مرمی )  .66

: ، اس تاد راهامن«زایشی )جزء مس تقل(ش نایس زایشی و پساواج مازندراین بر اساس انگاره  

ن، واحد اتکس تا ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،ش نایس مهگاینزابن د ضیاءحسیین، رش ته  محم  دس ی  

 ص.221

توصیف گروه فعل گویش مازندراین » ،(1388ده فاطمه زهرا )لطیفی رس متی، س ی    .67
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ش نایس زابن زاده، رش ته  ، اس تاد راهامن: فردوس آ قاگل«ایکس تریه نظریه   ( بر پایه  ییالک)رس مت

 مه طباطبایی.اه عال  دانشگ ،مهگاین

جی برریس جایگاه و اکربرد زابن فاریس و گویش را» ،(1388نصریی املویت، سارا )  .68

ن ات سن، جنس، شغل، حتصیالت و زابدر شهر تناکبن اب توجه به ابفت و موقعیت و متغری  

ز ر مرکدانشگاه پیام نو  ،ش نایس مهگاینزابن ، اس تاد راهامن: هبمن زندی، رش ته  «مادری مهرس

 ص. 249هتران، 

ان گویش اببل )مازندراین( و گویش اتلشِی شهرس ت مقایسه  » ،(1388نوری، الهه )  .69

 ص.  242ش نایس مهگاین، زابن ، اس تاد راهامن: ایران لکبایس، رش ته  «اتلش

، اس تاد راهامن: مویس «ش ناخیت گویش طربیبرریس زابن» ،(1388وب )امحدی، ای   .70

 دانشگاه سیس تان و بلوچس تان. ،مهگاینش نایس زابن محمودزهی، رش ته  

 های ترصیفی فعل در گویش مازندراین )گونه  صهتوصیف مشخ  » ،(1389پریزاد، انرص )  .71

 ص.  123دانشگاه بریجند،  ،ش نایس مهگاینزابن حسنی قریش، رش ته  د، اس تاد راهامن: محم  «اببل(

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. 

ن بر آ  ش مازندراین و تأ ثری برریس پارامرت هس ته در گوی» ،(1389العابدین )رحامین، زین[

د ، اس تا«ای )بر اساس حنو ایکس تریه(ش نایس مقابهلایدگریی زابن انگلییس از منظر زابن

 ]ص.126دانشگاه بریجند،  ،ش نایس مهگاینزابن راهامن: عل علزیاده، رش ته  

، «مازندراین کزنالاساربرریس رصیف کتاب »(،1389ای، عبدالعل )فاضل هریکنده .73

، مهدان دانشگاه بوعل سینای ،ش نایس مهگاینزابن راهامن:  همرداد نغزگوی کهن، رش ته  اس تاد 

 ص. 155

ین ش ناخیت آ رایش مجهل و توایل واژگابرریس رده» ،(1389همامچنیان ساروی، خدجیه )  .74

 ته  انز مریدهقان، رش  همنی ، اس تاد راهامن:«در گویش آ تین ساروی در چهارچوب نظریه هبینگی

 ص. 289هش یت، ـ دانشگاه شهید ب  ،یس مهگاینش نازابن
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: ، اس تاد راهامن«هشهریـ برریس ساختواژه در گویش ب » ،(1390ده عامله )امیین، س ی    .75

 ص.116واحد هتران مرکزی،  ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،ش نایس مهگاینزابن ایران لکبایس، رش ته  

: ، اس تاد راهامن«بین در گویش تناکییبرریس فرآ یندهای آ وا» ،(1390دستیار، هانیه )  .76

 ص.146واحد علوم و حتقیقات هتران،  ،تقی فاضل، دانشگاه آ زاد اسالمیدمحم  

، «وایِج فعل در گویش شهمریزادی–قواعد واژ برریس ش بکه  » ،(1390زماین، سلمیه )  .77

 واحد علوم و حتقیقات هتران. ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،ش نایس مهگاینزابن رش ته  

پژوهشی در فرهنگ بومی و گویش مردم روس تای » ،(1390روحاین، حسنی )  .78

 ص.172واحد علوم و حتقیقات هتران،  ،، دانشگاه آ زاد اسالمی«پرور در اس تان مسنان

، «واژگان رویس دخیل در گویش مازندراین» ،(1390همن ا )ده، س ی  یی رضاییدآ قاس ی    .79

 س.دانشگاه تربیت مدر   ،آ موزش زابن رویس اس تاد راهامن: آ بتنی گلاکر، رش ته  

ن برریس مزیان اس تفاده از گویش گرگاین در بنی زانن ای» ،(1390قرابین، مرمی )  .80

ون،  پرم، اس تاد راهامن: یدهللا«اجامتعی و مزیان حتصیالت های سن، طبقه  شهر بر اساس متغری  

 واحد هتران مرکزی. ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،ش نایس مهگاینزابن ه  رش ت

، ، اس تاد راهامن: ایران لکبایس«برریس گویش فریوزکوهی» ،(1390صفه )اکردگر، آ    .81

 ص.281واحد علوم و حتقیقات هتران،  ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،ش نایس مهگاینزابن ه  رش ت

، رصیف و حنوی گویش جُنی ییهای آ وابرریس ویژگی» ،(1390نصریی، جمید )  .82

ام ه پیدانشگا ،ش نایس مهگاینزابن ین، رش ته  اکرب مخیجاین فراها، اس تاد راهامن: عل«ایبدله

 اس تان هتران. ،نور

های خمتلف برریس فرآ یند تضعیف و تقویت در گونه» ،(1391فر، آ تنا )هزادـ ب   .83

 ه  رش ت وزای،، اس تاد راهامن: عالیه کرد زعفرانلو اکمب«ش نایس زایشیاس تان مازندران: رویکرد واج

 س.ر  دانشگاه تربیت مد ،ش نایس مهگاینزابن

های ابس تاین پیوند واژگاین گویش تربی اب زابن» ،(1391، وازان )ییقبادی قادیالک  .84

 ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،ش نایس مهگاینزابن همدی اسامعیل، رش ته  د، اس تاد راهامن: محم  «ایران

 واحد هتران مرکزی.
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ر ش ناخیت ساخت ترصیفی و اش تقایق واژه دبرریس زابن» ،(1391مؤمین، ندا )  .85

 ،ش نایس مهگاینزابن ه  ارمجندی، رش تانزننی امریده، اس تاد راهامن: س ی  «گویش شهمریزادی

 واحد اتکس تان. ،دانشگاه آ زاد اسالمی

، «گرامكینه برریس گروه امسی گویش تناکبن بر اساس برانمه  » ،(اتیبوردی، زهرا )جشاع .86

 حد اتکس تان.وا ،پیی، دانشگاه آ زاد اسالمیخاس تاد راهامن: محمود فر  

، «های اببلاملثلش ناخیت رضببرریس زابن» ،(اتیبربیع )دغالمی لنگرودی، محم    .87

 واحد هتران مرکزی. ،همدی اسامعیل، دانشگاه آ زاد اسالمیداس تاد راهامن: محم  

ن هشهری در شهرس تاـ زابین گوداری و ب  ه  دو گون مقایسه  » ،(اتیبجنایت، فاطمه )  .88

احد و  ،میدانشگاه آ زاد اسال ،ش نایس مهگاینزابن امن: ایران لکبایس، رش ته  ، اس تاد راه«هشهرـ ب 

 هتران مرکزی.

واژی زابن مازندراین برریس فرایندهای ساخت» ،(1392امریی رسکیت، حبیب )  .89

د دانشگاه آ زا ،ش نایس مهگاینزابن تقی اندی، رش ته  د، اس تاد راهامن: س ی  «شهرس تان ساری

 واحد ساری. ،اسالمی

 ، اس تاد راهامن:«سازی در گویش مازندرایندوگان» ،(1392، مینا )ییقوی کوتنات  .90

 واحد ساری. ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،ش نایس مهگاینزابن ه  مسعود اسدی، رش ت

، «برریس روند همجورشدگی واژگان مازندراین در اببل» ،(1392پور، آ زاده )تقی  .91

 اری.سواحد  ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،یس مهگاینش نازابن اس تاد راهامن: حسن بشرینژاد، رش ته  

 ش ته  ، ر «هینگی از ساختار هجای مازندراینـ ب  حتلیل نظریه  » ،(1392رحامین، الهام )  .92

 واحد خوراسگان. ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،ش نایس مهگاینزابن

 مراتب واژگاین برای اِسسلسهل ه  طرایح سامان» ،(1392س ی ار اکَوردی، س تاره )  .93

ام ه پیدانشگا ،ش نایس مهگاینزابن فامیان، رش ته   ، اس تاد راهامن: علریضا قل«ن تربیدر زاب

 اس تان هتران. ،نور

، اس تاد «تربی ابزخواین منت و لغات نصاب نوایفته  » ،(1392الاسالمی، جمید )ش یخ .94

 واحد ساری. ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،ش نایس مهگاینزابن راهامن: حسن بشرینژاد، رش ته  
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 ،«اببل( الت وایج گویش مازندراین )گونه  برریس حتو  » ،(1392تبار، سارا )قل  .95

د واح ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،ش نایس مهگاینزابن همدی اسامعیل، رش ته  داس تاد راهامن: محم  

 هتران مرکزی.

 در مزیان اکربرد زابن مازندراین مقایسه  » ،(1392یوسف )ددمریزاپور ش یاده، س ی  س ی    .96

ش نایس زابن ، اس تاد راهامن: حسن بشرینژاد، رش ته  « و شهری شهرس تان اببلییروس تاجامعه 

 واحد ساری. ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،مهگاین

ش ناخیت توایل های ردهبنیاد ویژگیبرریس پیکره» ،(1392، جمتیب )ییعلزیاده حصرا  .97

انشگاه د ،ش نایس مهگاینابنز د راخس همند، رش ته  ، اس تاد راهامن: محم  «لکامت در زابن مازندراین

 بوعل سینای مهدان.

 زابنهبرریس مزیان گرایش وادلین مازندراین به دو» ،(1393پش ته، مجش ید )امامی میان  .98

 رش ته   ، اس تاد راهامن: حسن بشرینژاد،«فاریس( در شهرس تان اببل–ان )مازندرایننشبودن فرزندا

 حد ساری.وا ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،ش نایس مهگاینزابن

بر  برریس ساخامتن گروه فعل در زابن مازندراین» ،(1393السادات )هبرهاین، مسی    .99

ش نایس زابن ، اس تاد راهامن: عل سلمیی خورش یدی، رش ته  «گزیینحامكیت و مرجع اساس نظریه  

 واحد ساری. ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،مهگاین

آ واهای زابن  انمییریس حنوی و معنابر » ،(1393رضا ) د، س ی  ییحسیین قادیالک .100

د آ زا دانشگاه ،ش نایس مهگاینزابن ، اس تاد راهامن: شعبان برمیاین ورندی، رش ته  «مازندراین

 واحد ساری. ،اسالمی

برریس فرایندهای وایج زابن مازندراین بر » ،(1393ذبیحی اسفندوین، صادق ) .101

گاه دانش ،ش نایس مهگاینزابن ، رش ته  ، اس تاد راهامن: حسن بشرینژاد«ش نایس زایشیاساس واج

 ساری.واحد  ،آ زاد اسالمی

 ، اس تاد«های مرکب مازندراینواژی فعلبرریس ساخت» ،(1393ریض، حسینعل ) .102

 ی.سار واحد ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،ش نایس مهگاینزابن راهامن: شعبان برمیاین ورندی، رش ته  

، اس تاد «گویش رشق مازندرانبرریس ساخامتن افعال در » ،(1393زایل، رضا ) .103
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 واحد اتکس تان. ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،ش نایس مهگاینزابن راهامن: وحید صادیق، رش ته  

قی تد، اس تاد راهامن: س ی  «گویش کتویل: بقا ای زوال؟» ،(1393ثه )زنگانه، حمد   .104

 واحد ساری. ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،ش نایس مهگاینزابن اندی، رش ته  

برریس فرآ یندهای وایج زابن مازندراین گویش » ،(1393هللا )شهرایری، ذات .105

 ،المیدانشگاه آ زاد اس ،ش نایس مهگاینزابن تقی اندی، رش ته  د، اس تاد راهامن: س ی  «سوادکوه

 واحد ساری.

های املثلبرریس عوامل مؤثر در اکربرد رضب» ،(1393صابراین اثین، مرتیض ) .106

اد دانشگاه آ ز  ،ش نایس مهگاینزابن ی خورش یدی، رش ته  مـ، اس تاد راهامن: عل سلی«مازندراین

 واحد ساری. ،اسالمی

برریس گروه قیدی در زابن مازندراین بر اساس » ،(1393صفری سایج، زهرا ) .107

زاد دانشگاه آ   ،ش نایس مهگاینزابن تقی اندی، رش ته  د، اس تاد راهامن: س ی  «ایکس تریه نظریه  

 واحد ساری. ،اسالمی

یص ابزارها و اصطالحات ختص   برریس و گردآ وری انم» ،(1393را )زهدهعقیل، س ی   .108

 ش نایس مهگاینزابن ، اس تاد راهامن: حسن بشرینژاد، رش ته  «های سنیت در اس تان مازندرانپیشه

 واحد ساری. ،دانشگاه آ زاد اسالمی

، «برریس ساختارهای جمهول در زابن مازندراین» ،(1393د )فالیح واسکیس، محم   .109

 ری.واحد سا ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،ش نایس مهگاینزابن هامن: مسعود اسدی، رش ته  اس تاد را

، اس تاد «بست در زابن مازندراینبرریس واژه» ،(1393قدمی قادی، افسانه ) .110

 واحد ساری. ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،ش نایس مهگاینزابن تقی اندی، رش ته  دراهامن: س ی  

و  ان رمزگرداین گویشوران مازندراین، تریکبرریس مزی » ،(1393کتاالین، ملیحه ) .111

 ،اینش نایس مهگزابن ، اس تاد راهامن: شعبان برمیاین ورندی، رش ته  «انرمک هتران( کردی )منطقه  

 واحد ساری. ،دانشگاه آ زاد اسالمی

 شعرهای مازندراین در چارچوب نظریه   برریس اس تعاره  » ،(1393دی، طاهره )محم   .112

ش نایس زابن تقی اندی، رش ته  د، اس تاد راهامن: س ی  «ش نایس ش ناخیتری در معناتصو   واره  طرح



های زابن مازندراینمأ خذش نایس پژوهش 65  

 ساری. ، واحددانشگاه آ زاد اسالمی ،مهگاین

 اکرتون از زابن فاریس  در دوبهل  ییگرابیگانه» ،(1393مرتضوی کیاسی، مرمی ) .113

 شهر قدس. ، واحدواحد علوم و حتقیقات ،، دانشگاه آ زاد اسالمی«به زابن مازندراین

، «های قریض در زابن مازندراین واژهییالت آ وابرریس حتو  » ،(1394ده، هاجر )امریزا .114

 واحد ساری. ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،ش نایس مهگاینزابن اس تاد راهامن: مسعود اسدی، رش ته  

تأ ثری عوامل اجامتعی بر اکربرد زابن » ،(1394، علریضا )ییخورش یدی هیکو .115

تقی اندی، د، اس تاد راهامن: س ی  «اول شهر ساری طه  آ موزان متوسمازندراین در میان دانش
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 نتاجی   -5 

وش ته نازندراین زابن م ابره  انمه درپااین 143دهد که اتکنون نشان می شدهعات گردآ وریاطال

رش نایس اک» انمه مربوط به دوره  پااین 123، «اکرش نایس» انمه مربوط به دوره  پااین 6شده که 

به و  ها در ایرانانمه. اکرث این پاایناست «دکرتی» ه  انمه مربوط به دورپااین 14و « ارشد

گارش ن« های خاریجزابن»انمه به پااین 8، اما از میان آ هنا، ندانوش ته شده« زابن فاریس»

ه زابن بدر کشورهای ارمنس تان، فرانسه، روس یه، آ ملان و سوئیس، نزی انمه پااین 5اند. ایفته

نوش ته  های داخل کشور به زابن انگلییسانمه در دانشگاهپااین 3علمی راجی در این کشورها و 

 . اندشده

ه چ یهدانشگا هایانمهپااین در که اتکنون است نشان دهدمقاهل کوش یدهگارنده در این ن     

ها انمهااینپاگر اماکن دسرتیس به متامی  است.پذیرفتهاجنام « زابن مازندراین» ابره  در هاییپژوهش

 دقت را اب« ش نایس مازندراینزابن» ابره  توانست حتقیقات دانشگاهی درمی وجود داشت، نگارنده

 –ودجز در مواردی حمدبه– تأ سفانه این اماکن. م تری برسدژرفنتاجی به بیشرتی برریس کند و 

 زه  حو  نتاجیی دربه ، شدهعات گردآ وریبرریس دقیق اطالاب نگارنده ، اب این حالفرامه نشد؛ 

جالب و  پژوهشگرانتواند برای از آ هنا می آ گاهی که استرس یده مازندراین های زابنپژوهش

 ند از:امفید ابشد. این نتاجی عبارت

های زابن یکی از گونه 1توصیفهای این مجموعه، به انمهپااین بیشرت موضوعی،از نظر  -1

های در زابن»رضوری که ابید برای ابیس ته و اند. از آ جنا که یکی از اکرهای پرداختهمازندراین 

ها، بس یار انمهاجنام گرید، ثبت و ضبط و مستندسازی آ هناست، این نوع پااین« معرض خطر

اند، فرصت به توصیف زابن مازندراین پرداخته بس یاری هایانمهکه پااین حال ارزمشندند.

ها نزی از دید انتقادی، مورد برریس قرار گریند. انمهخوِد این پااین است اتدست داده مناس یب

ها را انمههبرت است از این پس، دانشجواین، به جای تکرار این نوع توصیفات، خوِد این پااین

 نقد و ارزاییب آ هنا بپردازند.به قرار دهند و  خودموضوع پژوهش 

های از دانشگاه ریخدر ب ،موضوعات دیگر ابره  های انتقادی درچند منونه از این برریس کنونات     

رای )ب تواند اجنام گریدزابن مازندراین نزی می هایانمهابه آ هنا در مورد پااینکشور اجنام شده که مش

                                                                        
1  description 
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منونه، به  ِعنوان. به(1386، مندچیان ؛1386، نژاد؛ غالمی1385، ؛ طاویل1381،گالیب ، نکـ :مثال

، آ واش نایس انندم رتک را که به یک موضوع مشییهاانمهشود پاایندانشجواین پیش نهاد می

اند، اب مه مقایسه کنند و اب خایص از زابن مازندراین پرداخته لهجه   یِ ساخت حنوای  واژهساخت

ها وجود دارد، آ هنا را به انمههای خمتلف این زابن در این پااین که از گونهییهاه به دادهتوج  

 ای، مورد مطالعه انتقادی قرار دهند.صورت تطبیقی و مقایسه

ن ن زابها به مسائل اجامتعی ایانمهاز این پااین شامری بر توصیف زابن مازندراین، افزون

 جنا کهطور که پیش از این گفته شد، از آ   رد. هامناکربردی بیشرتی دا اند که جنبه  پرداخته

 که به این ییهاانمهشود، پااینحمسوب می« های در معرض خطرزابن»زابن مازندراین جزو 

ونه، برای من)ابش ند ی ترتوانند پاخسگوی نیازهای رضوریپردازند، مطمئنًا مینوع موضوعات می

؛ 1386، ؛ غالمی ورندی1385، ؛ واسو جویباری1379 ،؛ رضاپور1386؛ مهو، 1379، بشرینژاد نکـ :

، ؛ مریزاپور1390،؛ قرابین1389، ؛ رحامین1388، ؛ نصریی املویت1388، ؛ عامراین2008، شهیدی

 نزی که به ییهاانمه. بر مهنی اساس، پااین(1394، ییخورش یدی هیکو ؛1393، پش ته؛ امامی میان1392

 ـ :ونه، نکبرای من) دارند ، اولویت بیشرتیانداختصاص ایفتهزندران مسائل دوزابنگی و آ موزش زابن در ما

، رحامین؛ 1386، ؛ ابابنژاد افغان1385، الرمیی :1381زاده، رجب ؛1381،؛ اکربپور1380،مریاسامعیل

1389). 

اند یک آ اکدمیسنی، در برج عاج خود نشس ته عنوانِ ش ناسان بهکنند، زابنر میبریخ تصو  

اکر ندارند. وسمسائل و نیازهای جامعه  پردازند و ابضوعات انزتاعی و ذهین میو تنها به مو 

ا م یه  ، توص ه مهنی سببکند. بر را تصحیح میپرداخنت به این نوع موضوعات اکربردی، این تصو  

ه این است ک دارند، زابن مازندراین ابره  در ایانمهبه دانشجوایین که قصد نوشنت پااین

 ابش ند.تر جامعه نیازهای اسایسپاخسگوی  ات بتوانندرا انتخاب کنند  تریبردیاکر  موضوعات

علمی خواهد بود زماین پردازد، کیس که به توصیف زابین میاکر ش ناسان معتقدند زابن -2

نظریه را به  قرار دهد. 1«های معومی زابننظریه»یکی از  مبنای پژوهش خود را بر پایه  که 

کند. وقیت را در مطالعات زابین روشن می پژوهشگر اند که راهکرده مشعل و چراغی تشبیه

افتد و می حتقیق شود، به بریاهه عرصه  ش نایس، وارد زابن  به یک نظریه  قی بدون اتاک  حمق  

                                                                        
1  general linguistic theories 
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کننده خواهد بود توصیف او از ساخامتن زابن، آ شفته، انمنظم و هنایتًا اندرست و گمراه

 .(15 -14 :1364)ابطین، 

های خمتلفی گذرد، نظریهش نایس در هجان میکه از ظهور عمل زابن اییک سدهطول در 

، 2گرانقش ،1گراصورت یِ آ هنا را ذیل چهار نگرش لک   توان مهه  در این رش ته مطرح شده که  می

م،  قرار داد 4ش ناخیتردهو  3گراش ناخت این چهار نگرش،  میان . از(2-1 :1395)دبریمقد 

ه جمامع علمی و دانشگاهی ایران بوده و اتکنون بیشرت توج   ا بیشرت موردگر دیدگاه صورت

اجنام شده است. راخس  گرانظرایت صورتش نایس در ایران در چهارچوب های زابنپژوهش

یی به توهج  گرا و یبصورت هاییهدلیل برای گرایش به نظر  پنج (12-14: 1396)همند 

را در ایران مطرح کرده است؛ از مجهل اینکه در میان گویژه دیدگاه نقشهای دیگر بهنگرش

اختصاص  زایشیش نایس، بیشرت دروس به آ موزش دیدگاه زابن واحدهای دریس رش ته  

، سبببه میان آ ید، بس یار گذراست. به مهنی  ی دیگرهادیدگاه و اگر خسین از استایفته

کنند و در پیدا منی یقیمع  ییگرا، آ ش نادانشجواین اب ماکتب دیگری غری از مکتب صورت

 های دیگر ندارند. ارچوب دیدگاههانمه در چ برای نگارش پااینچنداین نتیجه، آ مادگی 

زایشی، غالب است؛  هایههای مازندراین مه گرایش به نظریانمه، در پااینسبب مهنیبه 

ای چامسکی نوش ته هچوب دیدگاهانمه در چهار پااین پانزده ها،انمهکه از بنی این پااینطوریبه

های ارچوب دیدگاههدهه فعالیت علمی، در چ  شش است. چامسکی در طول بیش ازشده

(، 1970) «معیار گسرتده نظریه  »(، 1965) «معیار نظریه  »مانند:  خود، الگوهای خمتلفی

(، 1981) «گزیینحامكیت و مرجع نظریه  »(، 1973) «شدهابزنگری ه  معیار گسرتد نظریه  »

مطرح کرده که از میان را ( 1995) «گرامكینه برانمه  »( و 1986)« اصول و پارامرتها نظریه  »

یعین  ،او سوی شده ازاساس یکی از مفاهمی طرحر انمه فقط بپااین شش آ هنا، در این مجموعه،

 است.به نگارش درآ مده5«قواعد ایکس تریه»

بوط به ایران نیست، بلکه ط نظرایت چامسکی بر حمافل دانشگاهی، تنها مر ه تسل  البت  

م،  گفته  که بهطوریمویج است هجاین؛ به ش نایس در آ مریاک های زابندرصد گروه 90دبریمقد 

                                                                        
1 formal 2 functional 3  typological 
2 

3  

4 cognitive 5 x-bar rules 
5   
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 /)رضویهستند  زایشیدارای گرایش  –در سطح آ مریاکی شامیل ،ترو از آ ن گسرتده–

یس در ش ناهای گذش ته در بس یاری از حمافل زابن. اساسًا در دهه(38 ،20: 1396صناعیت، 

ش نایس یعین دس تور زایشی و دس تور زایشی یعین گونه القا شده بود که زابندنیا، این

، ما نزی ی مورد مطالعه  هاانمهپاایندر  ،به مهنی دلیل. (46: 1396)راخس همند، ش نایس زابن

ش نایس  و ردهییگرا، ش ناختییگرانقش ش نایس مانندِ های زابنها و نگرشدیدگاه بقیه   حضور

های خود از این شایس ته است دانشجواین از این پس، در پژوهش .است رنگمکزابن 

 ؛ مهو،1396، راخس همند ، نکـ :ماکتب از اینبیشرت  آ گاهی)برای ها بیشرت اس تفاده کنند دیدگاه

1398) . 

خود را  پژوهش ابید حمدوده   خنستعلمی بپردازد،  خواهد به مطالعه  هر کس که می -3

ع و گوانگوین زایدی وجود دارد، برای زابین، تنو   ه به اینکه در هر جامعه  . اب توج  ص کندمشخ  

، پژوهشگرص شود که ت و انسجام حتقیق حفظ شود، الزم است پیشاپیش مشخ  اینکه دق  

هر زابن  ماننداست. زابن مازندراین مه حتقیق خود قرار داده موضوعرا  1زابین گونه  کدام 

ها اب توجه به اینکه خود به انمهلفی دارد که نویس ندگان اکرث این پااینهای خمتدیگری، گونه

انتخاب  پژوهشها را برای اند، یکی از این گونهکدام گونه، آ ش نایی ای دسرتیس بیشرتی داش ته

 .اندهکرد

مک و بیش  های زابن مازندراین،گونه غلبا دهد که اتکنون درابره  مروری بر این مجموعه نشان می

در « زابنمازندراین»است. سهم هر کدام از مناطق و شهرهای خمتلف  نوش ته شدهییهاانمهاینپا

 هشتانمه(؛ آ مل )پااین نُههای مربوط به این زابن عبارتند از: ساری و اببل )هر کدام انمهپااین

وادکوه انمه(؛ سنپاای پنجهشهر )ـ انمه(؛ ب پااین ششانمه(؛ تناکبن )پااین هفتشهر )انمه(؛ قامئپااین

 وماوند انمه(؛ رامرس، جویبار، گرگان، دپااین سهانمه(؛ نور و فریوزکوه )هر کدام پااین چهار)

ر طو  انمه(. هامنپااین یکگلوگاه، ناک و اببلرس )هر کدام  انمه(؛ نوکنده،پااین دونوشهر )هر کدام 

وی ر ق بر به زابن مازندراین، بیشرتین حتقی های مربوطانمهدهد، اتکنون در پااینکه آ مار نشان می

، های دیگر این زابنبر روی بعیض از گونه پژوهشاجنام شده و جای « اببل»و « ساری» گونه  

 خایل است.

                                                                        
1  linguistic variety 
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 وعموضشهر ای روس تای خایص را زابیِن  ی مزبور، گونه  هاانمهاز نویس ندگان پااین ریخب

تر و دقیق نتیجه اکر آ هنا راطبعًا پژوهش  دامنه   این حمدود بودنکه  اندداده حتقیق خود قرار

تای روس   بر اساس گونه   (1376)ها: شاکری انمهاین پااین مانند؛ استآ ن را بیشرت کرده ارزش

بر  (1379)کیلومرتی شهر ناک؛ شعباین  85واقع در  ،هزارجریب در منطقه  « س یدخیل»

کیلومرتی شهر ساری؛  35قع در وا ،کیاس ه  در منطق« شویالشت»روس تای  اساس گونه  

کیلومرتی  40واقع در  ،«س نگچال»روس تای  ه  بر اساس گون (1382)نسب معران امحدی

شهرس تان فریوزکوه و رمحیت  روس تای لزور بر اساس گونه   (1385) شهر آ مل؛ اسفندایر

 شهرس تان نور.  رودروس تای رس مت بر اساس گونه   (1386)

انگزی است، اکربرد سه اصطالح ما بس یار حبث علمی معه  یکی از موضوعایت که در جا -4

های این انمههای زابین است. این مشلک در پااینبرای انواع گوانگوین 3هلهجو  2گویش، 1زابن

ها بنا بر روال معمول در انمهشود. اگرچه اکرث نویس ندگان این پااینمجموعه نزی مشاهده می

؛ 1344، یی)برزو لهجهاند، ویل در مواردی از اصطالح انمیده گویشرا  مازندراینایران، 

مه از مازندراین و مه از  ،نزی یاند. گاهنزی برای آ ن اس تفاده کرده (1350ساداتیان جویباری، 

گویش ) گویش مازندراین» مانندِ است، انم برده شده گویشهای فرعی آ ن، اب عنوان شاخه

و در  (1378فر، )پواین «گویش اببل() مازندراین گویش»و  (1376)ابقرزاده اکسامین، « (اببل

تر زابن مازندراین که در واقع شاخه فرعی–مواردی مه، زابن اهایل یک روس تای کوچک 

؛ گویش (1376)شاکری، : گویش س یدخیل مجهلاز است،گویش انمیده شده –است

روس تای  ؛ گویش(1382نسب معران، )امحدی؛ گویش س نگچایل (1379)شعباین، شویالشت 

  .(1386)رمحیت، رود و گویش روس تای رس مت (1385)اسفندایر، لزور 

شود، این است که اگر قرار ابشد زابن یک روس تا که که در اینجا مطرح می پرسشی

های بزرگرِت آ ن، از زابن مازندراین است، گویش انمیده شود، در مورد شاخه کیکوچ شاخه  

از چه اصطالیح ابید اس تفاده کرد؟ مثاًل اگر زابن  مثل زابِن لِک آ ن شهرس تان و اس تان،

گویش بناممی، زابن دهس تان  ، کوچک از شهرس تان آ مل استییاهایل س نگچال را که روس تا

زابن لِک شهرس تان آ مل و ابالخره زابن  –که س نگچال، یکی از روس تاهای آ ن است–چالو 

                                                                        
1  language 2 dialect 3 accent 
2   

3   
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، در این اس تفاده کنمی اصطالح گویشبرای مهه از و اگر  انمیدابید  چهلِک اس تان مازندران را 

 هااین انهامهنگی جلوگریی از، برای بنابراینماند. آ هنا، انمشخص ابیق می میان صورت، رابطه  

 هجهل  ها، از، برای شهرها و شهرس تانزابن اصطالح، از «لک مازندران»برای  شودمیپیش نهاد 

 اس تفاده شود. گونه اصطالح و برای روس تاها، از

 مربوط ابشد، هاانمهنویس ندگان این پااینف نظر بیش از آ ن که به ست این اختالگفتین ا

م  نوش ته  به .گریداز اس تادان آ هنا منشأ  می ش ناسان ایراین، زابن (106 ،92: 1387)دبریمقد 

ای که گونهاند؛ بهاین مفاهمی ارائه کرده های بس یار متفاوت و گاه متناقیض درابره  دیدگاه

 اه و آ چنه ر انمید لهجه صادیق، ارشفعل خوانده، گویشابطین،  محم درضاآ چنه را که منونه عنوانِ به

 این انهامهنگی و انبساماین ابعث دانس ته و لهجه، ابطین، به شامر آ ورده گونه صادیق،

م است. دبریمقد  ش نایس و در بنی دانشجواین ایراین شدهزابن سدرگمی و تشت ت در جامعه  

 ایران، غریدقیق و های حمل  بردن اصطالح گویش را برای زابناکربه چهار(وت: بیس1392)

 داند و بر این اساس معتقد است که ابید اینخالف تعریف معیار و هجاین این مفهوم می

 اب  بیشرتییاکر بربمی. برای آ ش نا های فرعی یک زابن بهها ای گونهاصطالح را برای زیرخبش

م  ، در اینجا تعریفی را که او از این سه(و: بیست1392 ؛120: 1387)دیدگاه دبریمقد 

رد کنمی. این تعاریف، مطابق است اب معیارهای علمی و مو اصطالحات ارائه کرده، مطرح می

 ش نایس در هجان:زابن اجامع جامعه  

ای داگانهجفهمند، هر کدام زابن زابین که خسنگواین آ هنا، خسن مهدیگر را منی : دو گونه  زابن -

روه هستند؛ مانند: فاریس، مازندراین، گیلکی، اتلشی و اتیت که هر کدام، زابین مس تقل از گ

  آ یند.های ایراین به شامر میزابن

 س توری،، واژگاین و دییهای آ وازابین که خسنگواین آ هنا اب وجود تفاوت : دو گونه  گویش -

این د؛ مانند: شهمریزادی، تناکبین و قرص های یک زابن هستنفهمند، گویشخسن مهدیگر را می

 آ یند.  از زابن طربی ای مازندراین به شامر میییهاکه گویش

ا ر ، خسن مهدیگر ییهای آ وازابین که خسنگواین آ هنا اب وجود تفاوت : دو گونه  لهجه -

ه ک شهری، اببل، آ ملشهری، ساروی، قامئـ ه ـ های یک زابن هستند؛ مانند: ب فهمند، لهجهمی

 شوند.  از زابن مازندراین حمسوب میییهامهگی لهجه
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 دام ازکاصطالیح لک ی برای هر  عنوانِ توان آ ن را به: مفهومی است عام و خنیث که میگونه -

میک از انمی که ابید کدادر مورد یک نوع زابین دقیقًا ند زمانهای زابین به اکر برد. هر گوانگوین

س تفاده کنمی؛ ا گونهتوانمی از لکمه آ هنا می جایِ ، بهبرد اکر بههجه را سه اصطالح: زابن، گویش و ل 

 ار این اصطالح  . اگر خبواهمی به زابن عامیانه،ییوالترو چامشی و گونه   دیبایج، گونه   مانند: گونه  

 آ ید.یتشبیه کنمی که برای هر مشلکی به اکر م« آ چار فرانسه»توانمی آ ن را به بیان کنمی، می

 ،وجود دارد که مارتینه های زابیندیگر نزی برای انمگذاری گوانگویناصطالح یک 

 –ابینزکوچکرتین واحد  ”patois“است. بیان کرده ”patois“ واژه   ش ناس فرانسوی آ ن را ابزابن

ا ر . شاید این مفهوم (1: 1384همی، ـ )دی رود  است که در سطح یک روس تا به اکر میییجغرافیا

 بیان کرد.« لهجهخرده»ح بتوان اب اصطال

نوعی  که بهییهاانمهما در این مجموعه بر این بوده که متامی پااین کوشش آ خر اینکهخسن 

و  داردن اتم   مربوط به زابن مازندراین بوده، گردآ وری شود، ویل این نوش ته، ادعای اس تقصای

ده گارنن در مضن، .ه ابش نداز قمل افتاد های مربوط به این زابن،انمهممکن است بریخ از پااین

. مبذول داردشده گردآ وریاطالعات  در ارائه  را  تحداکرث دق  سعی کرده خمتلف، های اب روش

اب  است امیدوارنگارنده . خطاهایی نزی به این مجموعه راه ایفته ابشد، ممکن است حالاب این 

روز به وتمکیل  وعه در آ یندههای مربوط به زابن مازندراین، این مجمانمهمهاکری صاحبان پااین

 پژوهشگران قرار گرید. شود و در دسرتس مهه  

 

 کتابنامه

 ییفاریس زیر نظر حسن رضا (، ترمجه  2)ج های ایراینراهامنی زابن ،(1383امشیت، رودیگر )

 بیدی، هتران: انتشارات ققنوس.ابغ

 بری.ک ن: امری ، هتراتوصیف ساخامتن دس توری زابن فاریس ،(1364درضا )ابطین، محم  

های دانشگاه انمهبرریس وضعیت اس تفاده از پااین» ،(1386زنداین، فاطمه ) /داد، طاهرهپیشگام

الکرتونیکی پژوهشگاه اطالعات و  )جمهل   منا، «1382 -1379های تربیت مدر س طی سال

 . 3ـ ، مش7 مدارک علمی ایران(، دوره  

 سازمان برانمه :(، رشت2)جش نایس گیالن کتاب ،(1370تقی و دیگران )دپورامحد جکتایج، محم  

 و بودجه اس تان گیالن.
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ها، ها، مقاهلمعارص )کتاب ش نایس دس تور زابن فاریس دوره  کتاب» ،(1383زهرا )تواچنه، فاطمه

 ،ادبیات فاریس ارشد زابن و اکرش نایس انمه  ، پااین«1383 -1300ها( انمهها و پااینهامیش

 واحد سزبوار. ،میدانشگاه آ زاد اسال

، (1372ات  1345ش نایس )از سال های زابنانمهپااین ه  چکید ،(1373، نرجس )ییساجواندل صومعه

  مجهوری اسالمی ایران.مل   هتران: کتاخبانه  

م، محم    ـ، مشپژوهیادب، «زابن، گونه، گویش و لهجه: اکربردهای بومی و هجاین» ،(1387د )دبریمقد 

5: 128-91. 

 (، هتران: مست.ج2، )های ایراینش نایس زابنرده ،(1392)ــــــــــــــــــــ ــــ

 ، هتران: آ گه.ش ناخیترده –حنو زابن فاریس: نگاهی نقشی  ،(1396د )راخس همند، محم  

 ، هتران: آ گه.ش نایسماکتب زابن ،(1398)ــــــــــــــــــــــــ 

م: مجموعه مقاالت زابدکرت محم   انمه  جشن ،(1396) صناعیت، مرضیه /درضارضوی، محم   ، ش ناخیتند دبریمقد 

 هار.ـ هتران: کتاب ب 

اه های حتصیل زابن و ادبیات دانشگانمهش نایس توصیفی پااینکتاب» ،(1367از، مرضیه )بز  صدرِ 

، دانشگاه فردویس مشهد ،اکرش نایس ارشد زابن و ادبیات فاریس انمه  ، پااین«فردویس مشهد

 ص. 378

اس تان  (، ساری: سازمان برانمه و بودجه  ج2) مازندران ه  کتابنام ،(1372دی، حسنی )مص

 مازندران.

های هتران در های موجود در دانشگاهانمهپااین لکیه   برریس و مقایسه  » ،(1385طاویل، وحید )

 ه  هزابن در س ننی خمتلف در دمقاطع اکرش نایس ارشد و دکرتی پریامون رشد آ وایی کودک فاریس

ران د هتواح ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،ش نایس مهگاینزابن اکرش نایس ارشد رش ته   انمه  ، پااین«اخری

 مرکزی.

، «های زابن و ادبیات فاریسانمهش نایس پااینآ سیب» ،(1386قبول، احسان ) /دعلنژاد، محم  المیغ

و  جنمن تروجی زابن، ا1386هار ـ ، ب 1ـ ، مش1(، سگوهر گوای) زابن و ادب فاریس پژوهش نامه  

 ادب فاریس.

فاطمه جواهری  ، ترمجه  ش نایس اکربردیاصول و روش حتقیق در زابن ،(1381فرهادی، حسنی )

 دمحم، هتران: رهامن. و هاجر خانییکوپا

، هتران: پژوهشگاه علوم انساین و های زابین ایرانفرهنگ توصیفی گونه ،(1388لکبایس، ایران ) 
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 مطالعات فرهنگی.

های اکرش نایس ارشد و دکرتی دانشگاه انمهبرریس اجامیل پااین» ،(1381هللا )، حبیبگالیب

 .ص 382پژوهشگاه علوم انساین و مطالعات فرهنگی،  ،اکرش نایس ارشد انمه  پااین ،«اصفهان

 ، هتران: مرکز اس ناد فرهنگی آ س یا.ش نایس زابن و خطکتاب ،(1356گلنب، محم د )

 ، هتران: آ رَون.ش نایس مازندرانکتاب ،(1385متایج کجوری، صاحبه )

 ، هتران: فرهنگس تان زابن و ادب فاریسش نایس دس تور زابن فاریسکتاب ،(1381د )همیار، محم  

 )نرش آ اثر(.

های گویش های اکرش نایس ارشد و دکرتی در زمینه  انمهفهرست پااین ،(1380انحص، محم دامنی )

 ن: فرهنگس تان زابن و ادب فاریس.، هترا(1379ات  1339ایران )از سال 

، (1385ات  1333 ش نایس )از سالزابن و زابن ه  های حوزانمهپااین چکیده   ،(1386) ــــــــــــــــــــــــ

 مه طباطبایی.هتران: انتشارات دانشگاه عال  

اکرش نایس  انمه  ، پااین«های گویشی و نقد آ هناانمهابنک اطالعات پااین» ،(1386مندچیان، عرشت )

 واحد هتران مرکزی. ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،ش نایس مهگاینزابن ارشد رش ته  

 انمه  ، پااین«(1360های ایراین )ات پااین سال ش نایس توصیفی گویشکتاب» ،(1375هامشیان، لیال )

 ص. 231دانشگاه شهید مچران اهواز،  ،اکرش نایس ارشد زابن و ادبیات فاریس
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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 


