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. است يبر زبان مازندران يزبان فارس ينحوـ  يصرف يتأثير هژمون يهدف بررس حاضر با
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شـدگي   فارسـي هاي مختلـف، در شـرف    يندهايي چون قياس و تعميم افراطي در نسلافر
ريـزان   برنامـه شناسـان زبـان و    جامعه ةمورداستفادتواند  مياين امر است. شناسايي عوامل 

  قرار گيرد.  زبان

  .ساروي شيگو ي،ا محاوره ةگون هژموني، فارسي، مازندراني، :ها دواژهيكل
  

  . مقدمه1
ريـزان و   برنامـه امروزه نقـش زبـان معيـار در جهـان و ارزش آن در جوامـع زبـاني بـراي        

زبـان رسـمي و معيـار     عنـوان  بـه  ،زبان فارسـي  .است تيبااهمزباني بسيار  گذاران استيس
ايرانيان، اين نقش و جايگـاه را دارد. زبـان    ةهمارتباطي مشترك درميان  ةوسيلكشورمان و 

، عـاملي بـراي   مرزوبـوم ميراث اقوام پيشين اين  عنوان بهبر نقش ارتباطي آن،  فارسي، عالوه
زوال تـدريجي   رود؛ شمار مـي  هبين اقوام و نژادهاي مختلف ب يپارچگ كيو  ايجاد وحدت

هـايي را در   دليل برتـري زبـان فارسـي، تحـول و دگرگـوني      به ،هاي محلي و گويش ها زبان
وجـود آورده اسـت كـه بـا تحـوالت       بخشي از فرهنگ و هويت قومي اقـوام مختلـف بـه   

ي زنـدگي و  ها وهيشبا تغيير  هرروزهو  است راه همو اقتصادي  ،اجتماعي، سياسي، فرهنگي
هاي كلي كشور درخصوص  ي گروهي دركنار سياستها رسانهرش ارتباطات جمعي و گست

هـا شـده و هـم باعـث      زبـان  ها و خرده هم باعث برتري اين زبان بر ساير زبان ،شدن جهاني
هاي محلي درمقابل زبان فارسي شده اسـت.   كاهش ارزش و پايگاه اجتماعي زبان و گويش

به نزديكي جغرافيايي به پايتخـت،   توجه هاي محلي، با زبانعنوان يكي از  به ،1زبان مازندراني
تأثير هژمـوني زبـان فارسـي     باسوادي، شديداً تحت ميزانو افزايش  ،پذيربودن استان گردش
  ).1379 بشيرنژاداست (

كـه  اسـت  هاي ايراني ميانه (پـارتي يـا پهلـوي اشـكاني)      زبان شاخةاز  يزبان مازندران
گفتـار). ايـن زبـان     پـيش : 1394 آقاگلزادهگردد ( ي باستان بازميژنتيك به زبان فارس ازلحاظ

ي و هنـدواروپايي  رانيهنـدوا هاي  ي زبانها رشاخهيزهاي ايراني غربي شمالي و از  جزو زبان
جمعيـت   درصـد  8/3نفـر   577/283/3). مازندران بـا جمعيـت   96: 1393 دبيرمقدماست (

 شناسـي  بـه گـزارش سـايت قـوم     بنـا  ).1395 مركـز آمـار ايـران   دهد ( كشور را تشكيل مي
)Ethnologue 2017(،   ــدراني ــان مازن ــداد گويشــوران زب ــي   000/270/2تع ــا جمعيت ــر ب نف

بر اسـتان   كه عالوه شده  اعالمنفر  000/380/4 بر بالغكاهش و تعداد جمعيت قومي آن  روبه
هـاي   زبـان  از ،هاي گلستان و سمنان نيز ساكن هسـتند. زبـان مازنـدراني    مازندران در استان
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 و رفتـه يپذ يزبـان فارسـ   ژهيـ و بـه مختلـف   يهـا  ه از زبانك يراتيتأث باوجودشمال كشور، 
تنها  نه و دهد ميات خود ادامه يچنان به ح ت گرفته است، همياز آن به عار بسياريهاي  واژه

 رزاد، سنگسر،ياز شهم ي، در مناطقآنبر ثر مناطق مازندران است، بلكه عالوهكج در ايزبان را
ج است يو طالقان هم را ،ي امامزاده داوودها كوه يوه، دماوند، لواسانات، مناطق شمالكروزيف

شهرسـتان گلوگـاه    ،يشـور كمات ين تقسي). در آخر8: 1369 هومند ؛6- 7 :1368 يدي(جن
ن زبان از شـرق تـا گرگـان ادامـه دارد و از     يا يگستردگ يول ،ن شهر استان استيتر يشرق

ماننـد  شناسـان (  سـندگان و زبـان  ينو ي. برخرسد يمابن كمسر و تنرا يغرب هم به شهرها
 ها لهجهن يه اك اند دهكر ) تالش1367 دهگان ؛36: 1368 زاده بارفروش نجف ؛1371 يوثوق
ـ  ،يزكـ ، مريشـرق  يهـا  و نـام لهجـه   كنندي بند ميتقسرا  هـا بگذارنـد. از    را بـر آن  يو غرب

از نوشهر و چـالوس   ييها تا قسمت شود ميصحبت  يه زبان مازندرانكاي  ترين نقطه شرقي
امـا در منـاطق    ،متقابل منجر شـود  نكردن كه به دركست ياد نيقدر ز آن يا ن تفاوت لهجهيا

ات كن زبـان مشـتر  يـ ، ا2كـي لير گيخاطر تـأث  ابن و رامسر بهكتن يشهرها يعني ،استان يغرب
ارتباط  يبرقرار يده برايادش يشوران شهرهايل گوين دليدارد و به هم كيليبا زبان گ ياديز

شـوند   عنوان زبان ميانجي متوسل مـي  به يعمدتاً به زبان فارس يشوران مازندرانير گويبا سا
نحوي زبان ـ  ). در اين تحقيق، سعي شده تا ميزان تأثير هژموني صرفي40: 1391 بشيرنژاد(

رسـي  فارسي بر زبان مازندراني براسـاس موقعيـت جغرافيـايي و سـن گويشـوران موردبر     
  گيرد.  قرار

سال پـيش از   9500مازندران به  ة تاريخيپيشينكند كه  مي دييتأي شناس باستانمطالعات 
البتـه معلـوم نيسـت كـه پـيش از ورود زبـان اقـوام ايرانـي بـا زبـان            .رسد ميالد مسيح مي

و دريـاي   سـت ها كاسپيكه محل سكونت قوم  ،مازندران فعلي ةمنطقهندواروپايي، ساكنان 
 از .انـد  زباني داشـته  چه نامند، اعتبار وجود اين قوم درياي كاسپين مي يا خزر را به مازندران

داليـل عوامـل فرازبـاني يـا      اما بـه  ،است زبان  كشناسي زبان مازندراني ي نظر مطالعات رده
عنـوان زبـان ملـي     ها در درون كشور، به به يكي از زبان» زبان« ةواژي از قبيل اطالق رزبانيغ

گويان و محدوديت ادبيات كتبي، در بعضـي از   فارسي و محدوديت تعداد سخن يعني زبان
 از چراكـه شود.  ي زبان مازندراني استفاده ميجا بهگويش مازندراني  ةواژموارد با تسامح از 

ي رزبـان يغي هـا  تيمحـدود مستقل را با  زبان  كي هاي ويژگيي، گويش تمام شناس زباننظر 
ي، لـري، گيلكـي، مازنـدراني،    ) سـمنان 25 - 22، 1ج : 1392م (مقددبير همان).(دارد مذكور 
برده را  هاي نام داند. وي زبان فارسي را زبان رسمي ايران و ديگر زبان را زبان مي ... و ،راجي
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زبـان  « بـردن اصـطالح   كار بهدر اين پژوهش،  ،با اين توصيف داند. مي هاي محلي ايران زبان
ت يـ بـه عار  ياز فارسـ  ياريبسـ  يهـا  واژه يمازندراندر ترجيح داده شده است.  »مازندراني

شده در شهرستان جويبار مازنـدران مشـخص شـد كـه      در پژوهش انجام .است شده گرفته
تر از مردان است و با كاهش سن افراد، ميزان كاربرد  گرايش به زبان فارسي دربين زنان بيش

در گفتار افراد  يقرض يها  واژهچنين  ). هم1393 رمضاني و ديگران( ابدي يمفارسي افزايش 
ن امـر موجـب   يـ ا .شود يتر مشاهده م شيجامعه ب يو طبقات باال ،ردهك لين، تحصيشهرنش
ـ  امـا  ،فهـم باشـد   قابل زبانان يفارس ين افراد برايا گفتار هكاست  شده  ةسـر  ل وياصـ  ةگون

 ،شـود  مـي  لمكو مناطق دوردست مازندران ت يوهستانكنقاط  يه هنوز در برخك ،يمازندران
فهـم اسـت    رقابـل يز غيـ ن ينسـل حاضـر مازنـدران    يه بـرا كـ بل ،زبانـان  يفارسـ  يتنها برا نه
يكي از  مازندراني ،)2020( 3شناسي بنابر گزارش سايت قوم ،چنين هم ).23: 1391  بشيرنژاد(

 639- 3ايـزو   كـد   ةرمجموعـ يزهايي است كه  زبان و جزو آيد مي حساب بهايراني  هاي  زبان
نيز » 5گيلكي«و  ،»ساروي«، »طبري«، »مازروني«هاي  و نام 4است Mznايراني با كد هاي  زبان

  بدان اطالق شده است.

و  يهـاي مـاد   زبـان  زمـان  همافت و يرونق و گسترش  ييبا ظهور زرتشت، زبان اوستا
ست يد نيبع ،بين ترتيج بودند. بديو جنوبي را ،ي، غربيزكمر يها باستان در قسمت يپارس

در  يهـاي  رفته باشد و وجود واژهير پذيها تأث ن زبانياهمة  ردم تبرستانِ آن زمان ازه زبان مك
ن مطلـب  يـ ا ةنندك ديأيدارند ت شهيرباستان  يو پارس ييه در زبان اوستاك يامروز يمازندران
 ينـون ك يا مازنـدران يـ  يدر زبان تبر). «29: 1374 ينارك يحجاز ؛51: 1369 هومنداست (

 بـا  ييايـ ن جغرافكنار اماكدر گوشه و  يشود و حت ده مييناب فراوان دسره و  يلغات پهلو
 92ه از سـال  كـ هـايي   ). سكه223: 1372 ينارك ي(حجاز »ز وجود دارندين يهاي پهلو نام

در  يخط پهلـو  نام اسپهبدان تبرستان به قمري به يدوم قرن دوم هجر ةميتا ن يقمر يهجر
 400خ سال يها تار از آن يكيه ك ،يبا خط پهلو ييها بهيتكن يچن اند و هم منطقه ضرب شده

  ).19: 1368 وركقت است (مشين حقيد ايمؤ ،را دارد يقمر يهجر
ن زبـان انجـام   يـ درمورد ا يقاتيتحق ييشناسان اروپا     رانيا يبرخ ،م به بعد 1775از سال 

سـندگان  يمله آثار نوها ازج برخي از آناند.  شده  نوشته يياروپا يها ه عمدتاً به زبانكاند  داده
ــ ــم آوا  يروس ــد عالئ ــيفاق ــتن ي ــهس ــام و )1374( يركد. ش ــ يخم ــر  ةيزاده در تحش اث

ن محققـان و آثارشـان را   ياز نام ا ي) فهرست1376( يلباسك) و K.San) (1374(  سن ستنيرك
وي در شـمار نخسـتين    .) اشاره كردGmelin( نيگملتوان به  ان مييه از آن مك اند كردهر كذ
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منتشـر  » جنوبي درياي خـزر  ةكنارهاي  گويش« ةدربارن اروپايي است كه گزارشي دانشمندا
 يرانا  ةعاميان شعرهاي نمونهنام  ه) در كتابي بChodzkoخوجكو (، 1842ده است. در سال كر
)Specimen of Popular Poetry of Persia(،  ،ي از ايـن زبـان را   ا نمونـه كه در لندن چاپ شد
ي ا مقاله ،آلماني شناس زبان ،)Giger( گريگبود.  شده  چاپ پرغلطبسيار داد كه البته  دست به
دارد كـه مفصـل اسـت و تقريبـاً      )die kaspischen Dialekte( »خـزر  ةكنارهاي  گويش«نام  به

  ولي نياز به بازنگري كلي دارد. ،است شده  يآور جمعبادقت 
هـا در   شـهروندان آن قدرت و نفوذ سياسي زبان رسمي در بسياري از كشـورهايي كـه   

هـاي   كنند سبب تأثيراتي بر ديگر زبان بر زبان رسمي تكلم مي زباني عالوه  مناطق مختلف به
ـ شود كه از اين قدرت و تـأثير   موجود مي  يآشـور شـود.   يـاد مـي  » هژمـوني « اصـطالح  ا ب

مفهـومي اسـت بـراي    هژمـوني  « دارد: ) بيان ميJoseph 2002جوزف (از  نقل ) به87  :1387(
 كه گروه مسلط صيف و توضيحِ نفوذ و تسلط يك گروه اجتماعي بر گروهي ديگر، چنانتو
آورد و بـا   دسـت مـي   را بـه ) اي از رضايت گروه تحت سلطه (فرودسـت  درجه) فرادست(
 بـرخالف  )Strinati 1995( يناتياسـتر اسـتناد   . بهفرق دارد» دليلِ زورِ صرف داشتن به تسلط«

ي از قواي قهريـه،  ريگ بهرهي جا بهپنهاني است كه در آن  ةسلطعي آشكار، هژموني نو ةسلط
شـود تـا ذهنيـت و     و مذهب استفاده مي ،چون آموزش، رسانه، زبان از نهادهاي روبنايي هم

مدنظر نهادهـاي قـدرت ماننـد نهـاد      چه آنمندانه، مطابق  نحو رضايت بهنگرش افراد جامعه 
ي ا مشخصـه عنوان  ي ويژگي پوشيدگي بهنوع بهشكل گيرد كه همين مسئله  ،حكومت است

گذشته با گسـترش كـاربرد خـود در     ةدهاست. اين مفهوم در دو شده   ليتبد هژمونيبراي 
ـ و روابـط   ،ي مختلـف سياسـي، فرهنگـي، اقتصـادي، اجتمـاعي     ها حوزه و نيـز   الملـل  نيب
ه اسـت.  و جايگاهي خاص يافتـ  شده واردو رسانه  ،يي چون ادبيات، آموزش، فيلمها شاخه

، هژمـوني را  ))gramsci( يگرامشـ ) با رجوع خاص بـه آثـار   DomJancic 2013( كيدمجانس
جـويي از انتشـار    هـا يـا طبقـات در جامعـه بـا بهـره       تفوق يك گروه يا طبقه بر ديگر گروه

و آن  ندك ميبخشد معرفي  ها مشروعيت مي نحوي به قدرت آن هايي كه به ها و ارزش انديشه
  .شمارد يبرمهاي زباني  پژوهش ةحوزدر  را مفهومي مناسب

بررسـي دو زبـان    برايمربوط به ترتيب واژه را  ةمؤلف 24) 127- 117: 1393( رمقدميدب
) در پژوهشي نشان داد كه زبان 309: 1397. ذاكري (ه استفارسي و مازندراني در نظر گرفت

ديگر، بـا فارسـي    ةؤلفماما در هشت  ،مؤلفه به زبان فارسي شبيه است شانزدهمازندراني در 
  اند از: اين هشت مؤلفه عبارت .تفاوت دارد
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در مازنـدراني معمـوالً    .2؛ اي اضـافه  پـيش اي اسـت و فارسـي    اضـافه  پسمازندراني  .1
در مازندراني مبناي  .3؛ اليه بعد از مضاف در فارسي مضاف ،آيد اليه قبل از مضاف مي مضاف

آيد، هـم بعـد از    صفت مي ناي مقايسه هم قبل ازآيد؛ در فارسي مب مقايسه قبل از صفت مي
در فارسي صـفت بعـد از    ،آيد در مازندراني معموالً صفت قبل از موصوف مي .4؛ موصوف
در مازندراني براي بيان زمان آينده فعل كمكي وجود ندارد، در فارسـي بـراي    .5؛ موصوف

هـاي پرسشـي، ادات    ملـه در مازنـدراني در ج  .6؛ شود اين مفهوم از فعل كمكي استفاده مي
در  .7؛ شـود  استفاده مي» آيا«در فارسي از ادات استفهام مثل  .وجود ندارد» آيا«استفهام مثل 

واژ  در مازندراني تك .8؛ در فارسي بعد از اسم ،آيد مازندراني حرف تعريف قبل از اسم مي
  در فارسي بعد از اسم. ،آيد آزاد ملكي قبل از اسم مي

جايگاه هسته و وابسته بـين ايـن دو     اثر تفاوت ساختاري مربوط بهبرا ه اكثر اين تفاوت
بودن مازندراني منطبق است با يك ويژگـي   »پاياني ة هست«وجود آمده است. ويژگي  زبان به

 ةگفتـ ايـن   ةكننـد  يدأيبودن آن. اين موضوع ت» پاياني  فعل«يعني  ،شناختي اين زبان ديگر رده
كه قرارگرفتن هسته بعد از وابسته منطبـق اسـت بـا    «است  )1134- 1135: 1393( رمقدميدب

فعـل  عنوان هسته) و قرارگرفتن مفعول قبـل از   بهجمله (اجزاي  ةهمقرارگرفتن فعل بعد از 
  ).310: 1397 (ذاكري »آن) ةوابستعنوان  به(

 

  روش تحقيق. 2
ر عوامـل  يتـأث  يه به بررسـ كاست  يليو تحل يفياز نوع توص يدانيم اي هن پژوهش مطالعيا

زان تـأثير بـر   يـ بـر م  مسـتقل  يرهايعنوان متغ از قبيل سن و موقعيت جغرافيايي به ياجتماع
آوري اطالعـات در   جمـع  يبرا پردازد. مي ر وابستهيمتغ يك مثابة به يصرف و نحو مازندران

  است. شده  استفادهو مصاحبه  نامه پرسش از  اين پژوهش
اسـت كـه هـدف از آن بررسـي هژمـوني       نظر هدف تحقيقي كـاربردي  اين پژوهش از

نحوي زبان فارسي و ميزان تأثيرپذيري صرف و نحو زبان مازنـدراني از اسـتيال و    ـ صرفي
  .استبرتري زبان فارسي 

 ةدورهشـتم و نهـم    يهـا  هيپا دختر و پسرآموزان  دانشگويشوران در اين تحقيق شامل 
 در گروهو دوازدهم)  ،يازدهم، ي دهمها هيپادوم متوسطه ( ةدور آموزان دانشاول متوسطه و 

 پنجاه ينفر) و باال شانزده( سي تا چهل يسن يها نفر) و گروه نُه( ساله پانزده تا هجده يسن
  نامساالن  و بزرگ ،ساالن ترتيب با عناوين جوانان، ميان كه درادامه از آنان به نفر) هجدهسال (
زمـاني بـراي هـر     ةدوراست كه اگر  هاي سني اين علت انتخاب اين گروه شده است. برده
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 اسـت  يـك نسـل   نـدة ينماهاي سني  از اين گروه كيهر ،سال در نظر بگيريم پانزدهنسل را 
  ).1390فتحي(

  هاي سني و گروه ،تفكيك جنسيت، موقعيت جغرافيايي شونده به افراد مصاحبه ةنمون حجم .1جدول 
  هاي سني گروه

  جمع  ساالن رگبز  ساالن ميان  جوانان  موقعيت جغرافيايي

  25  9  7  9  شهري
  29  9  9  10  روستايي
  54  18  16  19  مجموع

ن شهرستان صورت يا ييو مناطق روستا استان مازندران شهر ساريدر پژوهش حاضر 
  گرفته است.

 ةنكتـ نيست. در زبان مراتبـي نيـز وجـود دارد.     تكه كو ي ،پارچه زبان ساحتي سره، يك
توابـع و   ةهمـ ين است كه فواصل اجتماعي و فرهنگي و وجود دارد ا نيب  نيا درمهمي كه 

اي اسـتفاده   شوند هركس و هر گروه از مرتبت زباني ويـژه  ها باعث مي ي اينها رمجموعهيز
شـده براسـاس سـكونت افـراد و      كـاربرده  بـه زباني  ةگونبه  ،بنابراين .)1384كند (شهدادي 

  شود. ميگفته  شهري يا روستايي ةگونروستا  ها در شهر يا گروه
ط يو شرا ييايت جغرافيها و با درنظرگرفتن موقع آن يندگكبه پرا توجه انتخاب روستاها با

دليـل مركزيـت سياسـي،     شان صورت گرفته است. شهرستان ساري بـه  ياجتماع ـ يفرهنگ
ن يچنـ  م بـر آن و هـم  كنگارنده با اوضاع حا ييآشنا سبب به و فرهنگي ،اجتماعي، اقتصادي

ي اسـتان  مايصداوسو كاربرد اين زبان در  ن زبان مازندراني در مركز استانعلت معياربود به
گيـري   خوشـه گيـري در ايـن پـژوهش     روش نمونـه  انتخـاب بـوده اسـت.    ليـ دل مازندران

تفكيك دخترانه و پسرانه و برحسب موقعيت  ابتدا تعداد مدارس ساري به :دي بوا چندمرحله
مدرسـه، چهـار    دوازده مـدارس  از بين سسپ و روستايي مشخص شد. ،شهري ،جغرافيايي

و  ،شهر) ةيز و مناطق حاشكاز مر تناسب به يعنيرستان پسرانه و دخترانه در داخل شهر (يدب
 ةراه چهـار مدرسـ   هـم  شان، به يندگكرستان پسرانه و دخترانه در روستا براساس پرايچهار دب
در  نامـه  پرسـش  عيـ توز براي يتصادف صورت به ييو روستا ي) شهريينما راه(اول  ةمتوسط

آمـوزان   اما در انتخـاب دانـش   ،ساالن انتخاب شدند و بزرگ ،ساالن جوانان، ميان يگروه سن
 ةويش شوندگان به ز پرسشيباالتر ن يهاي سن عمل شده است. در گروه يامالً تصادفكروش  به

 يبـرا آموزان مـدارس منتخـب    هاي دانش و مادربزرگ ،ها از بين والدين، پدربزرگ يتصادف
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 و بـراي پاسـخ بـه سـؤاالت پـژوهش      ،در اين پـژوهش  ده شدند.يبرگز نامه پرسش تكميل
نفـر   53بدين منظـور از تعـداد    ؛است شده  استفادهاز مصاحبه هم  منظور درج دقيق آواها به

اسـت.   شده  استفادهو روستا  ،تفكيك سن، شهر اشباع بودند، به ةمرحلشونده كه در  مصاحبه
دليـل   اجهه با گويشوران جوان موردي مشاهده كردنـد كـه گويشـوران بـه    نگارندگان در مو

كه خود  ،جاي ثبت الگوهاي واقعي هاي زبان مازندراني، در برخي موارد به ويژگي با يآگاه
نوشـتند كـه در    مـي  نامـه  پرسـش  الگوهـاي هنجـار را در   ،گرفتند كار مي ها را در عمل به آن

 گوينـد  ) مـي observer's paradox( »گـر  مشـاهده اقض تنـ «شناسي زبان به آن  اصطالح جامعه
ها نيز مورد بررسي و مشاهده  منظور رفع اين نقيصه، رفتار واقعي آن ). به308: 1397 ذاكري(

 نيـز كـه خـود    ،نگارنـدگان » شـم زبـاني  «كـه در مـوارد ابهـام از     گرفت. ضمن اين قرار مي
  است. شده  گرفتهگويشوران مازندراني بودند، كمك 

  
  ي تحقيقها افتهي. 3

هـاي صـرفي و نحـوي     ينـد تغييـر ويژگـي   اهدف عمده در اين بخش صرفاً توصيفي از فر
صرفي و نحوي بـا   . تحليل تحوالت زباني در بخشاستمازندراني از ديدگاه تحول زباني 

هاي سني مختلف با زبان فارسي معيار  گفتار گويشوران شهري و روستايي در گروه ةمقايس
  حاوره) صورت گرفته است.و غيرمعيار (م

  
  تغييرات دستوري 1.3

  در مصدرها و تحولتغيير  1.1.3
در اين بخش، تفاوت در مصدرها درمورد كاربرد افعال شـهري و روسـتايي بـه نـوع فعـل      

  .است دليل تغييرات واجي بستگي دارد. در افعال ساده اين مورد به

  كاربرد مصدرها در مازندراني شهري و روستايي .2جدول 
  گونه

  واژه
  مازندراني روستايي  مازندراني شهري  يا محاورهفارسي 

 dunest-an duness-en doness-en  دانستن

 tunest-an tuness-en toness-en  توانستن

 نفر 28 نفر 25 ---   تعداد گويشوران
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. در افعـال  اسـت ونـد فعلـي    دليل اصـالح پـيش   وندي، تغييرات عمدتاً به در افعال پيش
  .استفعل  ةي سازندها بخش ةگزيني هم ير ناشي از جايمركب، تغي

  وندهاي فعلي تغييرات در پيش 2.1.3
هاي مختلـف گويشـوران شـهري و     هاي مختلف اجتماعي و نسل برخي افعال توسط گروه

ونـدهاي   فارسي خود شوند با پيش ةنمونيعني مشابه  ،شوند يا شهيكلكه  روستايي بدون اين
 de-kɒr-essenو » كاشـتن « be-kɒr-essenماننـد   ،شـوند  بـرده  ركـا  بـه متفاوتي ممكن اسـت  

نسـبت   وندها به كند كه برخي پيش مي نهاد پيش) 60: 2008شهيدي (». قرار دادنزمين   در«
ونـدهايي   تر كاربردشان در نواحي روستايي است و با اين توصيف پيش نواحي شهري، بيش

 شـوند  اي مـي  منفـي كليشـه   رتصـو  بـه رود  كـار مـي   كه توسط گويشوران روستايي بـه 
)Labov 1972: 180(.  

  وندهاي فعلي در مازندراني شهري و روستايي تغييرات پيش .3جدول 

  گونه  رديف
  مازندراني روستايي  مازندراني شهري  فارسي  واژه

 gozɒʃt-an be(he) ʃt-en bi-ʔeʃt-en  گذاشتن  1

 porsi-dan  ba-persi-ʔen hɒ-persi-ʔen  پرسيدن  2

. اولي فقط be(he) ʃt-enو  bi-ʔeʃt-en :دو شكل دارد» گذاشتن«هاي فوق، مصدر  در مثال
رود. در نگـاه اول،   كـار مـي   توسط گويشوران روستايي و دومي عمدتاً توسط شهرنشينان به

هـا در فارسـي    چون معـادل آن  ،رسد نظر نمي ها ناشي از تأثير مستقيم زبان فارسي به تفاوت
هـاي صـرفي ايـن مصـدرها      ، وقتـي صـورت  نيوجـودا  بـا است، وندهايي  فاقد چنين پيش

هـاي   شود. صورت گيرد، تأثير زبان فارسي بر اين موضوع مشخص مي موردبررسي قرار مي
  امري دو فعل فوق را در نظر بگيريد:

  وندهاي فعلي در مازندراني شهري و روستايي هاي امري پيش كاربرد صورت .4جدول 

  گونه  رديف
  مازندراني روستايي  راني شهريمازند  فارسي  واژه

 be-zɒr  be-(he)l bi-ʔel  بذار  1

 be-pors  ba-pers hɒ-pers  بپرس  2
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ونـدهايي   مشخص است، زبان فارسي در اين بخش پيش 4كه در جدول  طوري همان
و  -bi->beكـه   صـورت   نيبدها منطبق شده است؛  وندهاي مازندراني با آن دارد كه پيش

hɒ->ba-  كه نشان از تأثير صرفي زبان فارسي بـر   اند و دوم بر هم منطبق شدهدر رديف اول
تمايز معنايي  گذشته دروندها  دارد كه اين پيش ) بيان مي93: 1374مازندراني است. شكري (

كـه در   /da/ وند جز درمورد پيش به ،ساروي چنين نيست ةگوناما اكنون در  ،كردند ايجاد مي
  كند. د ميبرخي افعال تغيير معنايي ايجا

  وند اضافه افزودن يك پيش 3.1.3
ي را بـه  ا اضـافه وند  قياس با زبان فارسي، گويشوران شهري پيش ةجينت دردر برخي موارد، 
جـدول   بـه  شود. وندي استفاده مي پيش ةگزينكنند. براي برخي افعال چندين  فعل اضافه مي
  زير توجه كنيد:

  تفكيك سن و موقعيت جغرافيايي وندي مازندراني به شوند اضافه در افعال پي كاربرد پيش .5جدول 
  گونه

  واژه
فارسي 
  اي محاوره

  مازندراني
  جوان شهري

  مازندراني
  سال شهري ميان

  سال مازندراني بزرگ
  شهري

مازندراني 
  روستايي

-bar-gaʃ-t-an bar-gaʃ-t-en bar-da-ger-d-ess-en bar-da-gerdess-en da-ger-d-ess  برگشتن
en 

 dun-ess-an be-/ba-dun-ess-en  be-dun-ess-en dun-ess-en  don-ess-en  دانستن

ي شـهري  هـا  يآزمـودن در گفتار » برگشتن«به فعل  -barوند  افزودن پيشرسد  مينظر  به
. بيان گويشوران جـوان شـهري   استتأثير مستقيم زبان فارسي  ةسال نتيج سال و بزرگ ميان
؛ كنـد  ا تطبيق واجي با زبان مازندراني را منعكس مـي گيري مستقيم فعل از زبان فارسي ب وام

» دانسـتن «كه در بيان فعل  به اين شود. باتوجه تبديل مي bar-gaʃ-t-enبه  bar-gaʃ-t-anبنابراين 
را به مصـدر   -baيا  -beجوان شهري  شورانيو گو  -beوند سال پيش گويشوران شهري ميان

تعميم  وضوح بهوندهايي است، لذا  چنين پيش مصدر فارسي فاقد كه يدرحال ،كنند اضافه مي
  ).1986تردگيل است (افراطي به زبان فارسي در اين مورد صورت گرفته 

  :ميكن يمي را بيان ا نمونهدر اين مورد از وجه شرطي زمان حال زبان فارسي 
  تفكيك سن و موقعيت جغرافيايي كاربرد وجه شرطي در مازندراني به .6جدول 

  گونه
  واژه

ي فارس
  اي محاوره

  مازندراني
  جوان شهري

مازندراني 
  سال شهري ميان

  مازندراني
  سال شهري بزرگ

مازندراني 
  روستايي

 be-dun-am ba-dun-em/  be-dun-em be-dun-em be-dun-em / dun-em dun-em  بدونم
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توسط گويشوران جوان شهري در وجه مصدري و وجه شرطي يـك   -baكاربرد شكل 
وند از ساير افعال مازندراني مانند  تواند اقتباس اين پيش ل كاربرد آن ميمعماست. يك احتما

ba-di-ʔen »ديدن« ،ba-xor-d-en »فراواني  اينوجود باشد. با» خوردنba- ونـد   عنوان پـيش  به
اين مورد ممكـن اسـت    .وندهاي فعلي در مازندراني است اشتقاقي فعلي بيش از ساير پيش

تـر كننـد.    دهند تا آن را به مازندراني شـبيه  تغيير مي -baرا به  -beا ه كه آن دليلي باشد بر اين
صورت درزماني در يـك زبـان در طـول     بودن فرايند آوايي به شود كه طبيعي ميخاطرنشان 

كه مازندراني از زبان فارسي مشتق نشده، بلكـه   گيرد و نظر به اين ميتاريخ تحول آن شكل 
 ،استايراني ميانه، گروه غربي شمالي  يها زبانه متعلق به ك ،از زبان پارتي (پهلوي اشكاني)

)، لـذا در ايـن بخـش    96: 1393 (دبيرمقـدم  مشتق شده و گويش هيچ زبان ديگري نيسـت 
بودن فرايند آوايي و هم براساس تحول  تواند هم طبق اصل طبيعي ميوند  تبديل اين دو پيش

  درزماني مازندراني باشد.

دنبـال   و برخـي تغييـرات آوايـي بـه     eبـه   aزندراني با تبديل جوانان ما ،با اين توصيف
شـدگي موسـوم اسـت و     فارسـي كه بـه   هستند گفتار فارسي خود به مازندراني يساز هيشب

هنگام صحبت به فارسـي   ساالن با آگاهي از الگوهاي زبان مازندراني به ها بزرگ برعكس آن
  گي موسوم است.شد مازندرانيكنند كه به  از آن الگوها استفاده مي

  فعل ةريشتغييرات  4.1.3
كـه بـدون    هاي فعل را با توليد مصدرهاي جديدي گويشوران جوان شهري گاهي ريشه

  دهند. جدول زير را در نظر بگيريد: تأثير دخالت زبان فارسي است تغيير مي شك تحت

  تفكيك سن و موقعيت جغرافيايي هاي فعل در مازندراني به كاربرد ريشه .7جدول 

  گونه  يفرد
  جوانان شهري  فارسي  واژه

  مازندراني
  ساالن شهري ميان

  مازندراني
  /ساالن روستايي بزرگ

  شهري مازندراني
 zad-an ba-zad-en ba-zu-ʔen ba-zu-ʔen  زدن  1
 did-an ba-di-ʔen ba-di-ʔen ba-di-ʔen  ديدن  2
 bord-an bord-en ba-ver-d-en ba-ver-d-en  بردن  3

نفـر گويشـور جـوان شـهري و      نـوزده ها مشخص است، از بين  ر مثالكه د طوري همان
هـا مصـدر    كه نيمي از اين تعداد بودند، هفت نفر از آن ،روستايي، گويشوران شهري جوان
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تـأثير از   ةنتيجآورند كه در اين زبان وجود ندارد و صرفاً  مي وجود بهفعلي را در مازندراني 
واژهاي زبـان فارسـي و مازنـدراني اسـت،      بي از تكها تركي اين نوآوري زبان فارسي است.

. در است مصدري مازندراني ةوند فعلي و شناس پيش و يفارسفعل  ةريشصورت كه   بدين
نظـر تـاريخي مـرتبط     موارد فوق، جفت مصدرهاي فعلي فارسي و مازندراني روسـتايي از 

ي در مازنـدراني  گويشوران جـوان شـهر   نداشتن هستند. دليل اين تغيير بدون شك به تسلط
موارد ديگري از تأثير مسـتقيم زبـان فارسـي بـر زبـان گويشـوران        ،براين گردد. عالوه بازمي

ها بدون وجود هيچ ارتباط تاريخي نوآوري بـين   جايي كه آن .سال وجود دارد شهري بزرگ
  دهند: دو مصدر را در دو زبان انجام مي

  سال ي بزرگگويشوران شهر ةتأثير زبان فارسي بر گون .8جدول 

  گونه  رديف
ساالن  جوانان و ميان  فارسي  واژه

  شهري مازندراني
ساالن شهري  بزرگ

  مازندراني
روستايي 
  مازندراني

 busid-an ba-busi-ʔen xoʃ he-dɒ-ʔen/ ba-busi-ʔen  بوسيدن  1
/mɒtʃ ha-kord-en xw eʃ-he-dɒ-ʔen 

-rixt-an ba-rixt-en da-ʃendi-ʔen/dɒ-kel-ess  ريختن  2
en/ ba-rixt-en 

da-ʃendi-ʔen/ 
dɒ-kel-ess-en 

 بـدين  .آيد وجود مي چه در مثال قبلي روي داد به مشابهي همانند آنيند افردر اين مورد 
شود. در همين  فعل فارسي افزوده مي ةمصدري به ريش ةشناسوند فعلي و  صورت كه پيش 

ــد    ،راســتا ــواردي وجــود دارد كــه گويشــوران جــوان شــهري از فراين تعمــيم افراطــي م
  كنند. مي  استفاده

  تفكيك سن و موقعيت جغرافيايي تأثير فرايند تعميم افراطي فارسي بر مازندراني به .9جدول 
  گونه

جوانان شهري   فارسي  واژه
  مازندراني

ساالن شهري  ميان
  مازندراني

  /ساالن روستايي بزرگ
  شهري مازندراني

 ʃenid-an be-ʃness-en be-ʃnoss-en be-ʃdoss-en  شنيدن

كنند مازندراني شـده اسـت،    كه جوانان فكر مي ،-be-ʃne/ در eبه / -be-ʃno/ در oتغيير /
در بسياري از موارد گويشوران با تـوانش   چراكه است،فعل  ةريشي از تعميم افراطي ا نمونه

كه يك دهند تا كلمات را به مازندراني شبيه كنند  / تغيير ميe/ را به /o/ و /aكم مازندراني، /
تـأثير   ةتواند نتيجـ  و احتمال ديگر مي استها در دو زبان  قياس با جفت واژه ةاحتمال نتيج

  .است/ e/ ةداراي واك ʃenid  چراكه ،زبان فارسي باشد
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  ها و تغييرات در صرف فعل تفاوت 5.1.3
تحول در صرف فعل يكي از تغييرات اصلي دستوري در زبان مازندراني است. اين تغييرات 

بـين   اًيـ ثانتفاوت بين گويش روستايي و زبان فصيح مازنـدراني و   برحسب اوالًتوان  ميرا 
تـري در   يي كـه توانـايي كـم   هـا  آنكننـد و   افرادي كه به زبان مازندراني فصيح صحبت مي

متوسـط   در حـد ي كه زبـان مازنـدراني را   ساالن انيميعني  ،كردن به مازندراني دارند صحبت
هاي  بررسي و كاوش قرار داد. گونه ) موردشورانيگوريغوانان (كنند و ج فصيح صحبت مي

كلـي   صـورت  بـه سال  هاي فعلي دربين گويشوران شهري بزرگ متفاوت زيادي در صورت
عنوان يك اصل كلـي،   گيرد. به آن موردبررسي قرار مي ترين رايج ،وجود دارد. در اين بخش

 ،شخص، شمار، زمان، جنبه، حالت گر شوند كه بيان متفاوت صرف مي ةشناسافعال با شش 
نظر واجي  ممكن است نمودهاي متفاوتي داشته باشند كه هم از ها شناسه. اين استو وجه 
  پنج گونه دارد: شخص اول ةشناس مثالً نظر صرفي مشروط هستند. و هم از

-eme,-em,-be, -mbe, -embe,-me   

و نمودهايشان مشروط  نديآ يمدرحال اخباري  eme ,-be, -mbe, -embe,-me-ي ها شناسه
  .استواجي 

var-me »برم يم« ،gerd-embe »گردم يبرم«، padʒ-embe » پـزم  يمـ« ،vi-mbe » نميـ ب يمـ« ،
kom-be » و  ،»دهم يمانجامhass-eme »هستم.«  
-em رود:  كار مي حال التزامي به درbur-em »من (بايد) بروم.«  

-eme رود:  ار ميك استمراري به ةگذشتساده و  ةگذشت درbaverdeme » بـردم«، vard-eme 
  ».بردم يمداشتم «

 تقسـيم  اصـلي  مقولـة برحسب صرف فعل به دو  يفعل يها صورت ي،مازندران زباندر 
 يلتشك يفعل بدون فعل كمك يكصرفاً از  ساده فعل هاي صورت. مركب و ساده: شوند مي

ناقص و التزامـي   ةگذشتساده،  ةهاي امري، حال و گذشت ). حالت1374 شكرياست ( شده 
  هاي فعل ساده در نظر گرفته شوند. ممكن است صورت

  امري       baver     بِبر
  حال ساده (خبري) varmeبرم         مي

  خبري ةساد ةگذشت      ba-verd-emeبردم     
  ناقص ةگذشت vard-emeبردم       مي

  حال التزامي       ba-ver-emببرم       
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اي  مركـب سـاختارهايي بسـيار فعـال هسـتند و از زايـايي گسـترده        هاي فعـل  صورت
كردن، گرفتن، گفـتن، داشـتن، آوردن، زدن،   «ها افعالي چون  برخوردارند. شايد زاياترين آن

...  فعال هستند كه معموالً ايـن افعـال بـا تركيـب اسـم يـا قيـد و       » و خوردن ،بستن، شدن
  ).155: 1394 آقاگلزادهروند ( مي  كار به

  (ماضي بعيد) دور ةگذشت       ba-verd-bi-meده بودم         بر
  حال استمراري   dar-me-var-meبرم          دارم مي

  استمراري ةگذشت   day vardemeبردم     داشتم مي
  التزامي ةگذشت      ba-verd-bumبردم             مي

  دور التزامي ةگذشت        ba-ver-d bi-bu-mبرده بودم       
سال و نسل جـوان   خبري دربين گروه سني ميان ةدر حال ساد متناوباًمتداولي كه  ةپديد
است عملكرد قياس با زبان فارسي است. حال ساده در زبـان فارسـي    شده  مشاهدهشهري 

شخصي. در زبان مازندراني چنين  ةو شناس ،حال فعل ةريش، -miوند  ساختاري است با پيش
. اسـت شخصي مـرتبط   ةشناسفعل و  ةو حال ساده متشكل از ريش وندي وجود ندارد پيش

دهنـد.   سال شهري ساختار زبان فارسي را به مازندراني تعمـيم مـي   گويشوران جوان و ميان
  جدول زير را در نظر بگيريد:

 تفكيك سن و موقعيت جغرافيايي تأثير تعميم زبان فارسي بر مازندراني به .10جدول 

  گونه
سال  دراني ميانمازن  فارسي  واژه

  و جوان شهري
مازندراني 

  مازندراني روستايي  سال شهري بزرگ

 mi-foruʃ-i mi-fruʃ-i ruʃ-en-i ruʃ-en-i  فروشي مي

فارسـي،   -miونـد   ي پـيش ريكـارگ  بـه بر  ساالن و جوانان شهري عالوه در مثال فوق ميان
فعل  ةريش ماند يمراني باقي . تنها جزئي كه از مازندبرند يمكار  فعلي فارسي را نيز به ةشناس

توسـط ايـن   » موجودريغ«هاي فعلي  يي است كه صورتها سميمكاناست. اين مورد يكي از 
سال موارد ديگري  شود. گويشوران شهري جوان و ميان گروه خاص از گويشوران ايجاد مي

ا دهند كه آشكارا تأثير زبان فارسي ر هاي فعل در حال ساده بروز مي را در خصوص صورت
 تنـاوب  بـه  هـاي سـني   اشتباهاتي هستند كه اين گروه درواقعها  سازد. اين صورت نمايان مي
  شوند. جدول زير را مالحظه كنيد: مرتكب مي
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  تفكيك سن و موقعيت جغرافيايي تأثير زبان فارسي بر مازندراني به .11جدول 
  گونه

ساالن  جوانان و ميان  فارسي  واژه
  شهري مازندراني

  ساالن بزرگ
  ري مازندرانيشه

مازندراني 
  رديف  روستايي

  ١ mi-zan-im zan-d-im* zam-bi zam-bi  ميزن يم

  ٢ mi-kon-am kon-em* kom-be kom-be  كنم يم

  ٣ mi-dun-and be-dun-ess-ene dun-de-ne don-ne  دانند يم

 گويشـوران شـده توسـط    كاربرده بههاي  ي در توصيف گسترش صورتشمار يبمسائل 
فعلـي  شناسـة  و  -zanفعـل  ريشـة  و جوانان شهري وجود دارد. در مثـال اول،  سال  ميان

واژ زمان گذشته هم در زبـان   كه اغلب تك ،/d/در امتداد هم با افزودن صامت  im–فارسي 
شـود بـا ايجـاد     چنين مي شوند. اين مورد را هم كاربرده مي به ،فارسي و هم مازندراني است

جـايي   ،توصـيف كـرد  » زنـد  مي« zan-deخبري  ةساد شخص مفرد حال قياس با زمان سوم
فعل است. پس وجود اين مورد بدين معناست كه اين گـروه سـني    ةبخشي از شناس  /d/كه

  ند.ا هايجاد كرد -deرا از طريق قياس با  d-im– ةبا شناس» غيرموجود«يك فعل 
 em–فعلـي  شناسة به استفاده از  توجه كاربرده شده است. با به -konفعل ريشة در مثال دوم، 

در زبـان   am–فعلـي   ةكه شناس د: يكي اينكرنهاد  توان پيش در اين مورد، دو توصيف را مي
كـه ايـن تغييـر     شود و دوم اين تبديل مي em–ي مازندراني به شناس واجفارسي، در انطباق با 

  .استمازندراني در زبان  »بايد انجام دهم« hɒ-kon-emدليل قياس با شكل التزامي  به
و استفاده  -beوند  صورت كه پيش  بدين ؛دهد ي را نشان ميتر دهيچيپ ةمسئلسومين مثال 

درحـالي توسـط    اسـت، خبـري   ةسـاد  ةگذشـت كه متعلـق بـه    ،essene–نامناسب  ةشناساز 
دهد. براي مثـال، شـكل    خبري را انتقال مي ةسادشود كه مفهوم حال  گويشوران استفاده مي

آن  ةسـاد  ةگذشـت  كـه  يدرحـال  است،» دانند مي« dun-de-ne» دانستن«بري فعل خ ةحال ساد
dun-ess-ene »است.» دانستند يمها  آن-esse-  استزمان گذشته  ةنشان.  

بروز  حيفصريغهاي فعلي غيرموجود اغلب در كالم گويشوران مازندراني  چنين صورت
دليل فقدان توانش كافي در ايـن   به مشخصاً» نامناسب«هاي  اين صورت ةهمكند. كاربرد  مي

كند. ايـن پديـده يعنـي     تأثير فارسي بر مازندراني را آشكار مي وضوح بهو  استگروه سني 
 تر برجستهشود  كه عبارتي از فارسي به عاريه گرفته مي هاي غيرموجود زماني ساختن صورت

  شود. نيز مي
مفـرد زمـان حـال     شخص لاودر  omidvar budan» اميدواربودن«فعل مركب  ،براي مثال

و  را گويشـوران  مركـب شـود. ايـن فعـل     صرف مي omidvaram »اميدوارم«خبري) ساده (



 1399و زمستان  ييزشمارة دوم، پا يازدهم،سال  ،شناخت زبان   78

شود. اگر چنين عبارتي در  صرف مي omidvar-emو ند از فارسي به مازندراني وام گرفت جوانان
 omidvar – eme صـورت  بـه بايد  ،مازندراني وجود داشته باشد (كه در كاربرد روستايي نباشد)

سـاختار فارسـي    دهد اين است كه گويشوران شهري جا روي مي در اين چه آن صرف شود.
ـ  ،تصورشـان  ةپايـ كنند و آن را بر چنين عبارتي را از مازندراني الگوبرداري مي بـه   چـه  آن اب

  دهند. مازندراني شبيه است مطابقت مي

 هاي فعلي مركب صورت 6.1.3

برخوردارنـد  اي  عـال هسـتند و از زايـاي گسـترده    افعال مركب در زبان مازندراني بسـيار ف 
هاي فعلي مركـب   ). گويشوران شهري و روستايي در صرف صورت155: 1394 آقاگلزاده(

هاي سني در  گويشوران گروه ةهمي متفاوتي در افعال كمكي و افعال اصلي دارند. ها روش
ل زيــر را دهنــد. جــدو بــروز مــي را نــواحي شــهري تأثيرپــذيري زيــادي از زبــان فارســي

  بگيريد:  نظر  در

تفكيك سن و موقعيت  هاي فعلي مركب مازندراني از فارسي به تأثيرپذيري صورت .12جدول 
  جغرافيايي

  گونه
  سال مازندراني ميان  اي فارسي محاوره  واژه

  و جوان شهري
مازندراني 

  سال شهري بزرگ
مازندراني 
  روستايي

 mi-xɒ-in be-paz-in xɒ-neni ba-pedʒ-in xɒ-nni ba-pedʒ-in xɒ-ne ba-pedʒ-in  خواهيد بپزيد مي

 mi-xɒst-in ber-in xɒss-eni bur-in xɒss-eni bur-in xɒss-e bur-in  خواستيد برويد مي

گـر زمـان    در زبان روستايي مازندراني، در برخي نواحي غرب ساري فعل كمكـي بيـان  
 بـراي شـود.   مـي  شخص مفرد صـرف  سوم صورت بهيعني هميشه  ،شخص گر بيان است نه
  در زمان آينده:» burden«صرف فعل رفتن  ،نمونه

xɒ-ne burem, xɒ-ne buri, xɒ-ne bure, xɒ-ne burim, xɒ-ne burin, xɒ-ne buren 

، گـر يد عبارت بهدهد.  دهد و زمان را نشان نمي فعل اصلي شخص را نشان مي كه يدرحال
مشخصـي  صـيغة  گويش ساروي،  شود. البته در هميشه در حالت حال التزامي صرف مي

هـاي زمـان    براي بيان وقوع فعل در زمان آينده وجود ندارد، در چنين مواردي از صـيغه 
 ».روم ميفردا « ferdɒ ʃumbe: شود قيدي كه ناظر بر آينده باشد استفاده مية اضاف بهحال 

 .برنـد  مـي  كار رايج در فارسي را به ةآينداما با تأثيرپذيري از زبان فارسي، گاهي صورت 
  .»خواهم بروم مي« xɒmbe-buremگويند:  فوق مي ةي جملجا به ،نمونه رايب
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اين درحالي است كه در زبان فارسـي فعـل كمكـي و فعـل اصـلي هـردو در شـخص        
بر بيان گويشوران شهري  وضوح بهي فوق، زبان فارسي ها مثالشوند. در  سان صرف مي يك
  د:. دوباره در نظر بگيريگذاشته است تأثير

  زبان فارسي بر مازندراني تأثير .13جدول 
  گونه

  مازندراني روستايي  مازندراني شهري  فارسي  واژه

 mi-xɒ-in ber-in xɒ-nni bur-in xɒ-ne bur-in  خواهيد برويد مي

 mi-xɒst-in ber-in xɒss-eni bur-in xɒss-e bur-in  خواستيد برويد مي

وصفي فعل اصـلي و صـرف    ةگذشتساختار در مازندراني روستايي، ماضي بعيد داراي 
. جدول زير صـرف فعـل در ايـن زمـان را     است bu-ʔen* »بودن« يكمكفعل  ةگذشتزمان 
  دهد. مي  نشان

  صرف فعل در زمان ماضي بعيد در مازندراني .14جدول 
  فارسي  مازندراني  فارسي  مازندراني

burd-e-bi-mi رفته بوديم  burd-e-bi-me رفته بودم  
burd-e-bi-ni رفته بوديد  burd-e-bi رفته بودي  
burd-e-bi-ne رفته بودند  burd-e-bi-ye رفته بود  

كه اين ساختار در زبان فارسي نيز به همين صورت اسـت. مشـكل در صـرف     چنان هم
هـا هميشـه    سال اين است كـه آن  توسط گويشوران جوان شهري و ميان ابرازشدهوجه بعيد 

كنند. جدول زير را  وصفي را استفاده مي ةگذشتشكل نامناسب دليل قياس با زبان فارسي  به
  در نظر بگيريد:

  تفكيك سن و موقعيت جغرافيايي تأثير زبان فارسي بر مازندراني در ساختار ماضي بعيد به .15جدول 

  گونه  رديف
  واژه

فارسي 
  يا محاوره

جوانان شهري 
  مازندراني

ساالن شهري  ميان
  مازندراني

ساالن  بزرگ
  ازندرانيشهري م

مازندراني 
  روستايي

 ne-veʃt-e  نوشته بودند  1
budan 

ban-viʃt-e 
bi-ne 

ban-viʃt-e bi-ne ban-viʃt bi-ne ban-viʃt bi-
ne 

-goft-e bud  گفته بودند  2
an 

bɒʔut-e 
bi-ne 

bɒ-ʔut-e bi-ne bɒ-ʔut bi-ne bɒʔut bi-ne 

 gozɒʃ-t-e  گذاشته بودند  3
budan 

gozɒʃ-t 
bi-ne 

beheʃ-t bi-ne beheʃ-t bi-ne biʔeʃt bi-ne 

 ʔoft-ɒd-e  افتاده بودند  4
bud-an 

ʔoft-ɒd-e 
bi-ne 

daket-e bi-
ne/ʔoftɒd-e bi-ne daket bi-ne daket bi-ne 

 rix-t-e bud  ريخته بود  5
rixt-e 
bi-ye 

rixt-e bi-ye dakeles bi-ye/ 
barixt bi-ye 

dakeles bi-
ye 
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 ةهمـ هاي فعلي بـراي   صورت نيزاتر مشكلجه بعيد يكي از دهند كه و نشان مي ها داده
  تواند رديابي شود. ي ميآسان بهگويشوران شهري است. تأثير زبان فارسي در اين شكل فعلي 

  است: صورت  نيبدمازندراني الگوي ماضي بعيد در زبان 
  مـرده بـودم  »= بـودن «فعـل  اسـتمراري   ة+ زمـان گذشـت   اسم مفعول فعل اصـلي 

 ba-merd/-e bime  
فعل مازنـدراني   ةبه ريش e–وند فارسي  اسم مفعول در زبان مازندراني هم با افزودن پس

شود كـه كـاربرد آن براسـاس سـن گويشـوران و موقعيـت        وند ساخته مي و هم بدون پس
ي متفاوت اين زمان در افعـال مختلـف در جـدول    كاربردهاها متفاوت است.  جغرافيايي آن

  فوق آورده شده است.
ي فـوق را  هـا  نمونـه هـاي سـني مختلـف،     ي صرف افعال توسـط گـروه  سخت  به جهباتو

  بندي كرد: توان دسته صورت زير مي به
وصفي فعـل توسـط جوانـان شـهري و      ةجاي استفاده از گذشت صرف فعل اصلي به .1

  ).gozɒʃ-t: 3در مازندراني مثال ( غيرموجودشكل   وجودآوردن يك به
اگرچـه   ،)gozɒʃt :3(مثـال   e– ونـد  ي بدون استفاده از پسفعل فارس ةريشاستفاده از  .2
عنـوان انطبـاق فعـل     تواند به وند مي ، حذف پسداردوندي  وصفي فارسي چنين پس ةگذشت

  سال و جوان شهري تفسير شود. هاي سني ميان فارسي به مازندراني توسط گروه
هيچ تغييـري را   كه يرطو به) ʔoftɒd-e :4مثال ( يفارسوصفي  ةگذشتاستفاده از فعل  .3

  ي از فارسي به مازندراني است.ا مداخلهكند. البته اين مورد  در آن اعمال نمي
 )hybrid( يونديپ ةواژوند فعلي مازندراني يك  فارسي و پيش ةگذشت ةريشاستفاده از  .4

  .barixtكند. مثال:  سال خلق مي توسط گويشوران شهري بزرگ
  
  ساير اجزاي كالم 2.3

  ييرات در ترتيب كلماتتغ 1.2.3
كمپـل  . اسـت گيـري از زبـان فارسـي     تـأثير وام  ساختار جمله در مازندراني شـديداً تحـت  

)Campbell 1998: 226( كند تغيير نحوي لحاظ مي سميمكانعنوان يكي از سه  گيري را به وام. 
 ديآ يمپيش  از زباني ديگر زبان  كي يريگ واماثر برشناسان تغييرات شديدي كه  اعتقاد زبان به

). 134- 133: 1393 كهـن  ينغزگـو شـد (  خواهـد  منجـر آن زبـان  » رده رييتغ«به  تيدرنها
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 يزبـان مازنـدران   رسـد  يم نظر به ،يفارس با يمازندران زبان ييگرا هم روند ديتشد به باتوجه
 جيتـدر  بـه  ديآ يمشمار  به» پاياني  فعل«هاي  دارد و اين زبان كه جزو زبان قرار گذار حالدر
آمـد   درخواهـد » فعـل ميـاني  «هاي  زبان ةآن جزو رد تبع بهي و ا محاورهمانند زبان فارسي ه
  ).313: 1397ذاكري (

شـوند؛   جمالت كامل اغلـب از فارسـي وام گرفتـه مـي     ،در كالم گويشوران مازندراني
هـاي سـني جوانـان و     شـود، حتـي در گـروه    هاي سني عملي مـي  گروه ةموردي كه در هم

جمله به زبـان مازنـدراني    ةتايي، گاهي اوقات فعل به زبان فارسي و باقيماندساالن روس ميان
سـال و   اين اغلب براي گويشوران جوان شهري و برعكس آن براي گويشوران ميـان  است.
دهد. با اين توصـيف، هـر دو مـورد تغييـر در ترتيـب كلمـه در        سال شهري روي مي بزرگ

دو سطح، يكـي در درون كـل سـاختار جملـه و      توان در شود كه مي مازندراني را باعث مي
  ها را بررسي كرد. ديگري در درون ساختار عبارات اسمي آن

  ترتيب كلمه )الف
دهد كه جايگاه فعل در ساختار جمله در گفتـار افـراد    نشان مي شده يآور جمعي ها داده
پايان جملـه قـرار    يا در ،توانند در آغاز، ميانه آزاد است. افعال مي نسبتاًسال روستايي  بزرگ

ـ  برگيرند كه  جـايي در ترتيـب اجـزا صـورت      هحسب تأكيد گويشور بر اجزاي جملـه، جاب
جايگاه فعل  كه يدرحالآزاد است،  نسبتاًجايگاه فعل  نيز اي در زبان فارسي محاوره 6گيرد. مي

). 1367 :1371صادقي كند ( ميمطابقت  SOVدر زبان فارسي معيار آزاد نيست و از الگوي 
عنوان يك  سال به اي و در مازندراني روستايي بزرگ زادبودن جايگاه فعل در فارسي محاورهآ

تبديل  VSOيا  SVOبه  SOVيعني  ،شود مي گزيني اجزا در ساختار جمله تعبير مورد از جاي
ثابت  SOVكه نسبتاً در الگوي  ،رسد كه جايگاه فعل در مازندراني شهري نظر مي شود. به مي

  اي. نه فارسي محاوره ،تأثير الگوي زبان فارسي معيار است تحت است، شديداً
  گويد: مي )Thomason 2001: 88توماسون (

هـاي   تـرين ويژگـي   تغييرات در الگوهاي پايه ترتيب اجزاي كالم در زبان، دربين رايـج 
يي در اين زمينه وجود دارد: زبان آكدي يك زبـان  ها مثالباشد.  ساختاري مي گر مداخله
بـرده اسـت،    را از زبان سـامي اوليـه بـه ارث    VSOاست كه ترتيب اجزاي كالم  سامي

گـزين   جاي SOV ةكلمكند ... و ترتيب  را از زبان سومري اقتباس مي SOVكالم ترتيب 
SVO يي است.هندواروپاهاي  تأثير زبان شود كه تحت در زبان فنالندي مي  

بنـابراين،  ؛ يل تأثير از زبان فارسي استدل تغيير در الگوهاي ترتيب كالم در مازندراني به
اين اسـت   توجه قابل ةنكتدر شرايط تماس زباني نيست.  فرد  به منحصر ةپديداين تغيير يك 
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تـأثير زبـان    تحـت  جـا  همهتقريباً  ،شده  مشاهدهكه تاكنون  طوري كه مازندراني شهري، همان
پـذيرد   فارسي معيار تأثير مـي در اين مورد خاص كه از زبان  جز به ،اي است فارسي محاوره

بـودن    اي اي و ثابـت و كليشـه   دليل آزادبودن ترتيب كلمه در فارسي محـاوره  تواند به كه مي
در  گويشوران از شكل درست آن آگـاه هسـتند.   كه باشدترتيب كلمه در زبان فارسي معيار 

اه فعـل در  جايگـ  كه هاي مازندراني و فارسي توسط افراد مختلف، مشاهده شد دادهبررسي 
  گويشور بر اجزاي كالم نيز بستگي دارد. كيد أتهر دو زبان به 

  هاي زير را در نظر بگيريد: مثال
  جا بگذار. بچه را اينـ 

  سال: مازندراني روستايي بزرگ
bi-ʔel vatʃe-re- ʔindʒe  

   V       O           adv.  
     vatʃe-re bi-ʔel ʔindʒe  

O        V     adv.      

vatʃe-re ʔindʒe  bi-ʔel   

   O        adv.          V    
 ʔindʒe  vatʃe-re bi-ʔel   

    V         adv.     O        

فعل در مازندراني روسـتايي ممكـن اسـت در     ،شود ها مشاهده مي كه در مثال گونه همان
پايـان جملـه   گويشوران شهري معمـوالً فعـل را در    كه يدرحالهركجاي جمله قرار بگيرد، 

  دهند. مي  قرار
  دهد. تأثير فارسي معيار بر مازندراني شهري را نشان مي ذيلمثال 
  فارسي معيار                                                       مازندراني شهري     

r ɒbegoz ʒɒindʔ ɒr-eʃtʃbat                                            bihel e ʒindʔre -eʃvat  
O          adv.        V                                                            O      adv.        V        

زبان فارسي معيار و مازندراني شهري، تأثير زبان فارسي در گفتـار   ةجملبين  ةمقايسدر 
فارسـي هميشـه در پايـان    گويشوران مازندراني كامالً مشهود است. جايگـاه فعـل هماننـد    

  است.  جمله
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  تغيير ترتيب كلمه در جمالت اسنادي )ب
كامالً مشـهود اسـت تغييـر    در آن يي كه تأثير زبان فارسي بر مازندراني ها بخشيكي از 

گيـري   تـوان يكـي بـه وام    است. از داليل اين تغيير مـي  ترتيب كلمات در جمالت اسنادي
گيـري ترتيـب كلمـات نيـز صـورت       يند وامااين فرصفات از زبان فارسي اشاره كرد كه در 

تواند بر ساختار نحوي  گيري مي كه وام ،را )70: 2001ي توماسون (ادعا موردپذيرد. اين  مي
 ،در شرايطي كه تماس زباني زيادي وجود داشـته باشـد   ژهيو به ،باشد رگذاريتأثزبان مقصد 

  گويد: ) مي71همان: توماسون (كند.  مييد أيت
گيري نحـوي منجـر بـه     شود اعم از وام جا يا منتقل مي هكه بين دو زبان جاب هر موردي

در نحو، تغييـرات جـامعي    ]...[ شود مي رندهيگ وامشناسي زبان  ي در ردها عمدهتغييرات 
يي مانند ترتيب كلمات، عبارات موصولي، حالـت نفـي، جمـالت پايـه و     ها يژگيودر 

  .دهد ميي و صفات كمي روي ا سهيمقاپيرو، صفات 

  .»او آدم خوبي است«اسنادي را در نظر بگيريد: ة جملاين  مثالً
اسم +  + e- + است: صفت صورت  بديناسنادي  ةدر مازندراني روستايي، ساختار جمل

  ».است«فعل 
 xɒr-e ʔɒdem-e مازندراني روستايي:

  ».است«+ فعل  i- صفت + + e- در زبان فارسي ساختار متفاوتي دارد: اسم +
  ʔɒdam-e xub-i-yeاي:  سي محاورهفار

  در نظر بگيريد: ،سال مازندراني شهرنشين است كه برگرفته از كالم بزرگ ،را مثال زير
  ʔɒdem-e xub-i-yeمازندراني شهري: 

 ،تنها صـفت را از زبـان فارسـي    مازندراني شهري نه ،ديكن يمكه مالحظه  طوري همان
هـاي   مثـال  ةفارسي وام گرفته است. با مقايسـ اسنادي را نيز از زبان جملة بلكه ساختار 

 ʔɒdam ةفوق، تنها فرق بين دو ساختار زبان فارسي و مازنـدراني در انطبـاق واجـي واژ   
 )ترتيـب كلمـات   ژهيـ و بـه (در مازندراني است. ساير اجزاي كـالم   ʔɒdemدر فارسي به 

  سان است. يك قاًيدق
  هاي اسمي يي صفت در گروهجا هجاب )ج

ي پيشين است و ها وابستهآيد و در شمار  دراني صفت پيش از موصوف ميدر زبان مازن
). ترتيـب كلمـه در عبـارات    157: 1394 شمار ندارد (آقـاگلزاده  همانند فارسي معيار جنس

و هماننـد سـاير مـوارد     ه استتأثير زبان فارسي قرار گرفت اسمي مازندراني نيز شديداً تحت
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هـاي سـني مازنـدراني شـهري و      مدتاً در تمـام گـروه  . اين تغييرات عاستگيري  وام ةنتيج
شـود.   تر اوقات كل عبـارت اسـمي از فارسـي وام گرفتـه مـي      دهد و بيش روستايي رخ مي
ينـد تغييـر   اگـر فر  گيري ناقص عبارات اسمي از فارسي وجود دارد كـه بيـان   مواردي از وام

ممكن  به اسم هسته تدريجي عبارت اسمي است كه در اين حالت اسم هسته يا اسم وابسته
گيري بر ترتيب كلمه در مازندراني شهري  از زبان فارسي وام گرفته شود. اين نوع وام است
دچار تغيير در ترتيـب   يتوجه قابل طور بهكه  ،. ساختارهاي دو عبارت اسميگذارد يمتأثير 

  .نديآ يدرموصفي  صورت به ،ندا هكلمه شد
يت اشاره كرد كه در مازندراني شهري جاي اسـم  جدا از ساختار جمله، بايد به اين واقع

كند. در زبان فارسي ترتيـب كلمـه    و صفت در عبارات وصفي طبق الگوي فارسي تغيير مي
  زير است: صورت بهدر چنين ساختارهايي 

 صفت. مثال زير را در نظر بگيريد: + e-اسم + 

  :»خوب ةبچ«ـ 
  batʃtʃe-[y]-e   xubدر زبان فارسي:                  

                           N            Adj.            

  xɒr-e    vatʃeدر مازندراني روستايي:           
                                      Adj.          N   

گيري صفت از زبان فارسي، ترتيب كلمـه در مازنـدراني شـهري نيـز تغييـر       دليل وام به
  است.  كرده

 vatʃey-e    xubني شهري:     مازندرا

كـردن   بيان گويشوران مازندراني شهري بدون لحاظدر شود،  كه مالحظه مي طوري همان
بر تغييـر ترتيـب    تأثير زبان فارسي است. در اين مثال، عالوه سن افراد، ساختار وصفي تحت

  است.داده   رخجايي واژگاني صفت نيز  هكلمه، جاب
  ي اضافيها ترتيب كلمه در گروه) د

تأثير زبان فارسي است،  ترتيب كلمه در ساختارهاي اضافه در مازندراني شهري نيز تحت
يعني اسم هسته و اسم وابسته، از فارسي به عاريت  ،صورت كه هم كل ساختار اضافه  بدين

  دهد. گيري ناقص رخ مي شود و هم وام گرفته مي
  ت:اس صورت  روستايي بدينساختار اضافه در مازندراني 

 اسم هسته + e-اسم وابسته + 
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  manzel-e ʔamu مثال: منزل عمو
  ʔamu-y-e sere در مازندراني روستايي:

  زير است: صورت بهدر زبان فارسي الگو 
 + اسم وابسته e- اسم هسته +

  manzel-e ʔamu در زبان فارسي:
  مازندراني شهري: در

  گيري بدون تغيير در ترتيب كلمه: وام) الف
ʔamu-y-e manzel  
  .استفاده شد manzel ةاز كلم sereجاي  در اين قسمت به

  گيري با يك تغيير در ترتيب كلمه: وام )ب
manzel-e ʔamu 

  جايي در ترتيب كلمه نيز صورت پذيرفت. هو در اين قسمت جاب
اضافه و  ختسا(هاي اسمي، گروه اضافه  كه از ميان گروه ت) معتقد اس2009(ماتراس 

د عناصر ونشود؛ زيرا پي مي لگرايي متزلز هم تپيشرف لكه درمقاب تي اساولين گروه )يكمل
ي ايـن  هـا  داده ؛تاسـ  تـر  ديگر درون گـروه اسـمي شـكننده    يها به سازه بتدروني آن نس

هاي اسـمي و اضـافي در    كه الگوهاي گروه دهد يميد ادعاي فوق، نشان أيضمن ت ،پژوهش
هـا هماننـد فارسـي     ه و ترتيـب اجـزاي آن  گـرا شـد   مازندراني با الگوهاي زبان فارسي هـم 

  كه نشان از هژموني زبان غالب دارد. رود يم  كار به
 

  يريگ جهتين .4
تـوان چنـين    مـي  ،ي فارسـي در مازنـدراني  هـا  واژه وامو  هـا  داده  يرو شـده  انجامبا بررسي 

  ي كرد:ريگ جهينت
. سـاير  كردنـد  يا مالحظـه  قابـل افعال تغييرات  دربين تغييرات و تحوالت اجزاي كالم،

تـأثير و نفـوذ زبـان فارسـي      و قيود نيز تحـت  ،چون اسامي، ضماير، صفات اجزاي كالم هم
تنها باعث افـزايش لغـات در    و اين تأثيرات و ورود اين كلمات به زبان مازندراني نه اند بوده

رفتن بسياري از كلمـات و واژگـان محلـي و بـومي      بلكه باعث ازبين ،اين زبان نشده است
  ).8(جدول  )2008 شهيدياست (زندراني شده ما
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پـژوهش  هاي زباني در نظر گرفت. در اين  در تماس يتأثير عنصر بي توان ينمرا  ها واژه
ها از فارسي به مازندراني، تغييرات صـرفاً   گيري واژه در وام كه ) مشاهده شد1- 2- 3(بخش 

  شود. ميمنجر ري نحوي نيز گي بلكه به وام ،ماند ينمگيري واژگاني باقي  وام ةدر محدود
 يزبـان  سـاالن روسـتايي تقريبـاً نظـام     ي موجود، مشخص شد كه بزرگها دادهبه  باتوجه

انـد. در مقايسـه بـا گـروه      كه هـيچ تغييـر و تـأثيري از زبـان فارسـي نپذيرفتـه       دارندثابتي 
نـد كـه   دارتغييرپـذيرتري   سـاالن روسـتايي نظـام    ساالن، گروه سني جوانـان و ميـان   بزرگ
كننـد. گويشـوران    اي بين زبـان فارسـي و زبـان مازنـدراني را توليـد مـي       هاي ميانه ساخت
حـال   سال روستايي نشان دادند و درعين گويشوران بزرگ از تري سال شهري نظم كم بزرگ

، نسبت بـه گويشـوران   دادند يم افراطي تعميم ي جديدها بافتهاي خاصي را در  كه شناسه
سال شـهري بـا اسـتفاده از     بودند. گويشوران جوان و ميان تر ممنظسال شهري  جوان و ميان

نظام زباني فارسي را با الگوهـاي موجـود    كردند يميندهاي تعميم افراطي و قياس سعي افر
  در زبان مازندراني منطبق كنند.

روسـتايي و شـهري و    ةدر حـوز و نتايج تحوالت زبـاني   ها دادهموشكافانه به با نگاهي 
 .ابـد ي يمـ سال، بينش مهمي درخصوص فرايند تغيير تجلي  جوان و بزرگ دربين گويشوران

باشد، ميزان تأثير زبان فارسي بر زبان مازندراني در  تر جوانصورت كه هرچه گويشور   بدين
بـه گـروه سـني بـاالتر و از      تـر  جوانتر است. با اين توصيف، هرچه از سنين  بيش او گفتار

 يضـمن بـه مقيـاس    ،ميـ رو يمـ روسـتايي پـيش   سـمت گويشـوران    گويشوران شـهري بـه  
)implicational scale) (Fasold 1991 a( گويشـور   بيـان  با اين توضيح كه اگـر  .ميخور يبرم

سـاير   ،فارسي يا شبيه فارسـي باشـد   اساساًكه باشد  داشته را يا يژگيوسال روستايي  بزرگ
. بـرعكس و نه  را دارند كنند نيز همان ويژگي هاي سني كه در نواحي ديگر زندگي مي گروه

شود و در عناصري كه در دو زبان خيلي  از گفتار گويشوران شهري آغاز مي قاًيدقاين فرايند 
. اين مورد درك مهمي از مسير و حالت كنـوني  ابدي يمبه هم شباهت و قرابت دارند ظهور 

  كند. تغيير از مازندراني به فارسي را فراهم مي
كنـد كـه    ن تحقيق بررسي شـد ايـن ادعـا را ثابـت مـي     نحوي كه در اي ـ تحليل صرفي

 استاي فارسي معيار  محاوره ةگون ژهيو بهتأثير هژموني زبان فارسي،  مازندراني شديداً تحت
كلـي اكثـر افـرادي كـه زبـان       صـورت  بهتواند اين باشد كه  مي هم  آنو يك علت احتمالي 

كه موقعيت اجتمـاعي   ،زبان فارسيمعيار  ةگون از كنند تا فارسي نيست سعي مي شان يمادر
  تقليد كنند. دارد،باالتري 
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رفتن زبـان مازنـدراني    بين ي كنيم كه يكي از داليل ازنيب شيپتوانيم  مي ،اين تحليل ةپايبر
در نواحي شهري تغيير تدريجي مازندراني به زبان با موقعيـت و جايگـاه اجتمـاعي بـاالتر     

نزديكي مازندراني با فارسي و ارتباط اين دو زبـان   دليل قرابت و با اين توصيف كه به .است
  .استتر  ديگر، سرعت اين تغيير و ميزان هژموني فارسي بيش با يك

ي متفـاوتي  هـا  دگاهيـ د درمورد ميزان و سرعت هژموني زبان فارسي بر زبان مازنـدراني 
همگاني، ي ها رسانهسطح سواد،  ماننديي ها ) مؤلفه143- 142: 1392( رمقدميدب :وجود دارد

هاي ديگري را كه دركنار  زبان باالخرهو  ،جغرافيايي ةفرهنگي، فاصلـ  ي اجتماعيها شيگرا
. وي در پـژوهش  دانـد  يمـ  مـؤثر گرايي  در ميزان و سرعت هم رود يمكار  به موردنظرزبان 

 رگـذار يتأثگوي يك زبـان را در ايـن زمينـه     ) ميزان جمعيت سخن45 - 44: 2006ديگري (
 بـر  آن (بـالغ جمعيت گويشوران  ليدل به را هايي مانند مازندراني اين اساس زبان و بر داند يم

ولي  ،داند ينمشدن  از اين منظر درمعرض خطر و هژمونيزه نفر) (دوونيم ميليون 000/500/2
 .دانـد  يمـ  هشـداردهنده اين روند را براي جوامع زباني با تعداد گويشـوران كـم    درمجموع

آخـرين حـد    بـه باعث هژموني كامل زبـان غالـب و منـتج     تواند يماين روند  ةادام چراكه
  زبان فارسي شود.آن با گزيني  يعني زوال آن زبان محلي و جاي ،گرايي هم

و معتقـد اسـت چـون     داند يم تيبااهم) عامل نزديكي دو زبان را 119: 2008( يديشه
كنـدتر طـي    يي زبان فارسگزين روند جاي ،بنابراين .دارند هم بااين دو زبان ارتباط نزديكي 

  خواهد شد.
 رود يمار ك به دوزبانه ةجامع يكه در ك ي، نوع زبانميدان يمه ك گونه همانبا اين توصيف، 

ر آن مـؤثر باشـد. از   ييـ ا تغيدر حفظ  تواند يم يگاه اجتماعيو جا ،اربردهاك، ها نقشلحاظ  به
و  ياصـل  زبـان   كيـ  ين فارسـ شود كه زبا ، چنين استنباط ميموردمطالعهزباني  ةجامعمنظر 

زبـاني   يار و مازنـدران يـ مع زبـان   يفارس، يشود. از طرف مي يتلق يفرع زبان  كي يمازندران
، يانجيـ ، مي، ملـ يچـون نقـش رسـم    يا متعـدد و گسـترده   يها نقش ياست. فارس يمحل

ـ ارتباط  يبرقرار ةفيتنها وظ يمازندران كه يدرحالرد، شورمان داكرا در  يو ادب ،يآموزش ن يب
مشخص برعهـده دارد. اگرچـه هـر     ييايجغراف ةمحدود يكرا در  يگروه قوم يك ياعضا
ان يارتباط م يبرقرار ةه از عهدكامل است ك حال نيدرعده و يچينظام پ يكخود  ةنوب بهزبان 
 كه درك ،مردم ةعام، اما ديآ يبرمي خوب بهخاص خود  يفرهنگ ةشوران خود در محدوديگو
ت ين موقعيخاطر هم ن است بهكمم ،زبان ندارند يردهاكاركو  ها شنقاز  يح و درستيصح

هـا و   حـوزه  ياربرد در تمـام ك ياز آن برخوردار است، آن را برا يه زبان فارسك يو اعتبار
تـر   عنوان زبـان اول در خـانواده مناسـب    فرزندان به ياز سو يريفراگ يانتخاب آن برا يحت
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زبان مازندراني در فارسـي   شدن هژمونيزهشاهد  ،يقي اين تحقها افتهنند و براساس يك يتلق
ريزان زبـان   برنامهشناسان زبان و  جامعه ةمورداستفادتواند  تحقيق حاضر ميهاي  يافتهباشيم. 

  چنين افق تحليلي جديدي را درخصوص تحول و تغييرات زباني بازنمايد. قرار گيرد و هم
  

  ها نوشت يپ
 

 ،تر بيش ةمطالع برايمحل افتراق است.  شناسان زبانامروزه زبان يا گويش بودن مازندراني دربين  .1
  .)120- 95: 1387دبير مقدم ( بنگريد به

و از ديدگاه تـاريخي بـه زبـان پـارتي      است ي ايراني شمال غربيها زبان ةزبان گيلكي از خانواد .2
در  يتـر  و جوامـع كوچـك   استان گـيالن  مادري اكثر مردم زبان زباناين  ي دارد.اشكاني وابستگ

 گيلكـي از شـرق بـا گويشـوران     .اسـت  تهـران و ، قـزوين  ،مازندرانمجاور، ازجمله  يها استان
جـوار اسـت و در    هـم  تـاتي  گويشوران و از جنوب با تالشي و از غرب با گويشوران مازندراني

 ملل بدون دولت). المعارفةريدا( داردهايي  خود گونه ةدرون محدود

  .https://www.ethnologue.com/language/mznتر، بنگريد به  اطالعات بيش افتيدر. براي 3
  .https://iso639-3.sil.org/aboutبه  بنگريد ،تر دريافت اطالعات بيش براي .4
 يها استاندر  انتخاب نام گيلكي براي زبان مازندراني غلط مصطلحي است كه دربين برخي افراد  5.

  نويسنده).است (شمالي كشور رايج 
و ترتيـب   رديـ گ يمـ هميشه در پايان جمله قرار » بودن« جايي كه فعل ،در جمالت اسنادي جز به .6

  .استفعل  + اسم جمله صفت +
 

  نامه كتاب
  .مرواريد :، تهرانسياسي ةنام دانش ،)1387( آشوري، داريوش
اطلـس  ــ   تحقيـق ميـداني  ( يشـناخت  زبانطبري) توصيف ( يمازندرانزبان  ،)1394( آقاگلزاده، فردوس

 : دانشگاه تربيت مدرس.تهران ،زباني)

 گام نو. ، تهران:نظر پاكثريا  ةترجم ،عامه  فرهنگي ها هينظري بر ا مقدمه ،)1380( كينيماد استريناتي،

 ارشـد،  يارشناسك ةنام انيپا ،در شهرستان آمل ياربرد فارسكگاه و يجا يبررس ،)1379( حسن بشيرنژاد،
 .يي، دانشگاه عالمه طباطبايخارج هاي زبانو  يات فارسيادب ةدكشناسي، دانش زبان وهگر :تهران

 رسانش نوين. :تهران ،يا زبان ، لهجهگويش :يمازندران ،)1391( حسن بشيرنژاد،

چاپ و نشر  تكتهران: شر ،استان مازندران يايجغراف يآموزش گروه ،)1378( استان مازندران يايجغراف
  ران.يا يي درسها كتاب
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 شابور.ياد ني: بنتهران ،يمازندران ةنام واژهسخن آغاز،  ،)1368( ، فريدونيديجن

ادبيـات و   ةدانشكد ، تهران:ي باستاني مازندرانها نام ةنيزم درپژوهشي  ،)1372( حجازي كناري، حسن
 علوم انساني دانشگاه تهران.
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