
     Persian Language and Iranian Dialects  / 30   DOI:10.22124/plid.2020.15665.1439 

 DOR:20.1001.1.65852476.1400.6.1.8.1  
(Research Article)  

 

 

 

Assessing Linguistic Vitality of Mazandarani in Urban areas  
 

Mohammad Vakhideh1 
Mohammad-Amin Sorahi2* 

Maryam Danaye Tus3 
 

Received: 2020/02/07   Accepted: 2020/07/23 

 

Abstract 

Language vitality is a concept that indicates to how extent a language is 

used as a communication instrument in different social situations. The 

highest point of the vitality of a language is when the language is applied 

in full-scale both at home and outside in the society for all purposes while 

the lowest point is when no one applies the language for no purpose, that is 

to say the language is extinct. Nowadays, threats to languages are a global 

crisis, since the number of children who learn their native languages is 

remarkably decreasing. Mazandarani is not also excluded from this threat. 

The aim of this study is to apply UNESCO framework that is a result of a 

collaboration of an expert group of scholars on endangered languages, to 

assess the vitality of Mazandarani in urban areas. Analyzing the data 

resulted from questionnaires, official and library sources and field study 

indicated that Mazandarani receives the point 2.74, a situation a bit worse 

than what is defined as “definitely endangered” in UNESCO framework 

for assessing the vitality and endangerment of languages.  Discussion on 

research variables, gender, education, and age, specified that comparing to 

women, men totally both have a better and more positive attitude toward 

Mazandarani language and use it more. As education level rises, the use of 

Mazandarani decreases and the attitude of speaker society toward this 

language becomes more negative and pessimistic as well.  
 

Keywords: Language vitality, Mazandarani, Sociolinguistics, Language 

shift, UNESCO 

                                                           
1. Graduated in General Linguistics, University of Guilan, Rasht, Iran. 

2. Assistant Professor of General Linguistics, University of Guilan, Rasht, Iran. (Corresponding 

Author)   *Email: aminsorahi@hotmail.com 

3. Associate Professor of General Linguistics, University of Guilan, Rasht, Iran. 

Persian Language and 
Iranian Dialects 
6st Year, Vol. 1, No.11 
Spring & Summer 2021 
 

https://zaban.guilan.ac.ir/article_4194.html
https://dorl.net/dor/20.1001.1.65852476.1400.6.1.8.1


     Persian Language and Iranian Dialects  / 31  

1. Introduction 

Linguistic vitality is a concept that was introduced in the final quarter of 

the 20th century, when with the growth of communication technology, the 

world was becoming a desolate. The need for communication forced many 

communities to leave their native language, and this process caused 

tremendous language death.  

So far, no research has been conducted to determine the amount of danger 

the Mazandarani language variety might come across and explain its 

reasons. Therefore, the present study follows two main objectives: 

determining the linguistic vitality status of Mazandarani and introducing 

and presenting a scientific framework that can determine the vital status of 

other Iranian language varieties and provide the language policy-makers 

with the results.    

 

2. Theoretical Framework 

This study was conducted based on the linguistic vitality assessment 

framework of UNESCO (2003) on endangered languages. UNESCO (2003) 

has introduced nine factors for assessing language vitality which together are 

very useful in determining the general sociological status of languages. 

These factors are: 1) intergenerational transmission of language, 2) Definite 

number of speakers, 3) Ratio of speakers to the total population, 4) Areas in 

which language is used, 5) Response to new areas and media, 6) Application 

in language teaching and literacy, 7) Attitudes and language policies of the 

government and official authorities, 8) Attitudes of community members 

towards their language and 9) Quantity and quality of documentation. None 

of these factors can be used alone, because a language that is in a high 

position based on one factor may need immediate attention and action based 

on other factors. For each of the above factors, except for the definite 

number of speakers, 6 different degrees have been considered, each of 

which indicates a degree of linguistic life and risk. 

 

3. Methodology 

The data of this research was culled in Mazandaran province. To collect 

data, based on the 9 UNESCO factors a closed-ended questionnaire 

consisting of 22 questions was developed. The validity and reliability of this 

questionnaire was confirmed by several linguists and sociologists of 

language. 

The status of 6 out of the 9 UNESCO factors was assessed through the data 

obtained from the questionnaire, and the other 3 factors, namely the definite 
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number of speakers, the use in language teaching and literacy, and the 

quantity and quality of language documentation based on information and 

statistical reports, documents in libraries, websites, references to schools, 

education departments, as well as language teaching institutes and schools.  

In order to collect data uniformly and as close as possible to the real 

situation of Mazandaran language in terms of life and endangerment, 

researchers divided the province into three geographical areas to distribute 

the questionnaires in equal numbers. 

Based on the Cochran's formula, the sample population of the study was 

determined 665 people for each area which was a total of 1995 people. 800 

questionnaires were distributed in each of the three eastern, central and 

western regions of Mazandaran province, however, a total of 1601 answered 

questionnaires returned. The participants of this study were divided into 

several groups based on three factors: age, gender and level of education. 

 

4. Results & Discussion 

For each of the factors, the participants were divided into the following 

categories: female up to 20 years, female 21 to 40 years, and female 41 

years and above, male up to 20 years, male 21 to 40 years and male 41 years 

and higher. 

According to the data of this study, the intergenerational transmission 

factor is assigned a score of 2.83, which means that the status of this factor is 

slightly worse than the "definitely at risk" situation. Due to the decreasing 

trend of the number of speakers, the factor of definite number of speakers 

has been assigned 3 points, which indicates that the trend of the number of 

speakers of Mazandarani language also shows a definite danger for this 

language. 

The ratio of Mazandarani language speakers, which is directly related to 

the number of speakers, received a score of 3 and indicates a definite danger. 

The domain of language application is given a score of 3.33, which indicates 

the existence of "gradual reduction of domains" and "existence of 

multilingualism" together. In terms of responding to new domains and 

media, this language is completely "inactive" and has received a score of 

zero. 

In terms of application in education and literacy, Mazandarani has gained 

a score of 2, which means that despite the written materials, there is 

practically not much use for it. The attitudes and policies of the government 

and official authorities in Mazandarani have also received a score of 3, 

which means "passive matching" in the geographical area in which 
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Mazandarani is used. In other words, the situation is such that in practice, 

the Mazandarani language community is moving towards assimilation. The 

attitude of the members of Mazandarani linguistic community toward their 

language has gained a score of 3.50. This score indicates that while most 

members support the preservation of their language, many are indifferent. 

The quantity and quality of Mazandarani documentation can be examined in 

two distinct categories: "audio and video recording" and "grammar, 

dictionary, texts and literature". A score of 4.00 is given to the quantity and 

quality of the documentation. Finally, the average of these 9 points, which is 

equal to 2.74, indicates the status of Mazandarani vitality and its degree of 

risk: a situation that is close to the "definitely endangered" situation 

described by UNESCO (2003) but slightly worse. 

 

5. Conclusions & suggestions 

This study shows that the Mazandarani language is definitely in danger. 

The most important factor in the survival of any language is the 

intergenerational transmission of that language. Therefore, in order to 

protect Mazandarani language and reduce the dangers that threaten its 

existence, it is undoubtedly really effective to pay a serious attention to 

intergenerational transmission. To achieve this, many measures can be 

taken that require the collective efforts of speakers and the support of the 

government and official authorities. Linguists and language activists can 

play an effective role in this case. The first step should be awareness. Due 

to the large number of speakers of Mazandarani, many people do not even 

think that this language is endangered and if the situation of 

intergenerational transmission continues in the same way, this language 

will become extinct in the not too distant future. Therefore, warning 

experts in this field and changing attitudes towards the mother tongue will 

definitely work.  
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 چکیده
رائو  معرض خطر بوودن آناوا ا ها و میزان دریونسکو دستورالعملی را برای برآورد حیات زبان 3002در سال 

های کاربرد زبان و وضعیت موجود زبان در هر یک از عوامو  برآورد این است ک  با شناخت حوزه داد. مزیت

نتیجو  تووان راهکارهوایی بورای گسوترر کواربرد   موت و مستندسوازی و دریونسکو می ۀدشمعرفیۀ گانن 

هر زبانی انتقال زبان از والدین بو   ترین عام  در زنده ماندنپیشگیری از انقراض زبان اندیشید. هرچند مام

گواار هسوتند و تأ یرنسلی است  اما عوام  دیگری نیز بر حیات زبوانی انتقال بین دیگر  ب  عمارتی وفرزندان 

بررسوی ایون پوهوه   ید. هود این عوام  را درکنار هوم سونج ۀبرای برآورد وضعیت حیات زبانی باید هم

اسوت.  هوای یونسوکوکوارگیری شویوهبوا بو د نقاط ضعف و قووت آن برآورو وضعیت حیات زبانی مازندرانی 

میلیون گویشور دارد. این زبان نیز  2جنوبی دریای کاسپین است و حدود  ۀهای ایرانی کرانز زبانامازندرانی 

ای ایران ب  دالیلی ک  تا حدودی در مقال  ب  آناا پرداختو  های محلی و منطق ها و گوی زبان دیگرهمانند 
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 مقدمه -1

  بو ۀ زبوانی دیگوردر تموا  بوا جامعوۀ زبانی یندی است ک  در آن یک جامعفرا 1تغییر زبانی

کو  معمووال آورد. این فرایند و ب  استفاده از زبان دیگر روی می کندمیتدریج زبان خود را رها 
 جاوانگوردد  رخودادی فزاینوده در گرفتن و احتماال مرگ آن زبان موی خطر قرار منجر ب  در

هوای در معورض خطور قورار دارنود زبان زنده دنیا در فارست زبان 7000است. تقریما نیمی از 
 را نخسوت جوایلز  «زبوانی -حیات قوومی»مفاوم  (.161: 3012  2؛ گائو1: 3012و همکاران   3)کمپ 

بر تووان جوامو   گاارتأ یرساختاری  -برای تحلی  متغیرهای اجتماعی (1777) 1بورهیز و تیلور

زبوانی امکوان  -گروهی مطرح کردند. حیات گوروه قوومیزبانی در داخ  فضاهای درون -قومی
گروهوی عمو  فضواهای درون صورت موجودیت یا ناادی متمایز و جوام  درب تا گروه دهد می

حیوات  ۀزبانی درجو -بدین صورت ک  هرچ  یک گروه قومی (.203: 1777مکاران  )جایلز و هکند 
عنووان موجوودیتی جوام  بیشوتر خواهود بوود. باالتری داشت  باشد  احتمال بقای آن گروه بو 

یوا فاقود آن هسوتند  موجودیوت  رندزبانی ک  میزان حیات پایینی دا-های قومیدرمقاب   گروه

 گروهی از دست خواهند داد.انی متمایز در فضای درونگروه زب عنوان یکخود را ب 
گواارترین تأ یرعنووان سترده از متغیرهای ساختاری را ب س  بعد گ (جا)همانجایلز و همکاران      

  حمایوت 2نگاشوتیکنند: عوام  مردمزبانی پیشنااد می-های قومیعوام  احتمالی بر حیات گروه
 -نگاشوتی بو  تعوداد اعضوای گوروه قوومیمتغیرهای مردم ؛7و عوام  موقعیتی6رسمی و سازمانی

کند. عوامو  رسومی و کنتورل ای یا ملی اشاره میزبانی و توزی  آناا در یک قلمرو شاری  منطق 

صورت رسومی یوا زبانی تا چ  اندازه توانست  است خود را ب  -گردند ب  اینک  یک گروه قومیبرمی
لف در جامع   منطق   یا کشور بازنموایی و معرفوی کنود. سسات مختؤها و مغیررسمی در سازمان

ای از قدرت نسمی اجتماعی بو  حسواآ آورد کو  توان درج زبانی را می -این بعد از حیات قومی
حودی کو   شوود  بو های عموده دیگور از آن برخووردار میزبانی در مقاب  گروه-یک گروه قومی

هوای دیگور ی تثمیت امتیاز خود مقاب  اعضای گروهتوانند قدرت خود را برااعضای گروه غالب می

آناوایی هسوتند کو  مورتم  بوا  «موقعیت».  متغیرهای (372: 1771  3)ساچد  و بورهیزبرند  کارب  

                                                           
1. Language Shift 

2. Campbell 

3. Gao 

4. Giles, Bourhis and Taylor 

5.Demographicfactors 

6. Institutional support 

7. Status factors 

8. Sachdev and Bourhis 
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رسوتیه زبوان و فرهنو  تاریخی آن جامعو  و پ -زبانی  وضعیت اجتماعی ۀپرستیه اجتماعی جامع
   اند.المللیبین ۀ  بلک  در حوزاطرا  قلمرو خود ۀتناا در محدودآن جامع   ن 

خطر بودن زبوان دارد  یعنوی هرچو  زبوانی بیشوتر در  ای تنگاتن  با درحیات زبانی رابط     

. در (163: 1771)هواروود  جوایلز  و بوورهیز  توری دارد و بورعک  خطر باشد  شاخص حیات پایین
شوود. ایون زبوانی می ۀجامعویند تغییر زبانی  یک زبان ارتماطی جایگزین زبوان غالوب یوک فرا

کردن جزئی یا کلوی زبوان بینجامود. بوا اینکو  چنودزبانگی جایگزینی زبان ممکن است ب  رها
تواند در زندگی صدها میلیون نفر در سراسر دنیا بخشی از بافت اجتماعی باشد  در بسویاری می

تنوو  زبوانی نتیجو  در و  از موارد منجر ب  تغییر زبان و گرای  ب  چند زبان غالب در دنیا شده

صوورت مسوتقیم یوا غیرمسوتقیم های اقلیت را ب  حاشی  رانده و بو زبان داده و کاه را دنیا 
 (.1:  3007  1)دوایر استزدهزبانگی را رقم تک
یوا تجدیود حیوات  3تعیین معیارهای فعال برای مقابل  با تغییر زبان از ملزومات حفظ زبوان    
نیازی است هم برای درک ابعاد تغییر زبوان و هوم بورای تعیوین ی پی است. برآورد زبان 2زبان

رگیری کوابرآورد میزان وقو  تغییر زبان  تعیین و بو  ۀمعیارهایی برای تجدید حیات زبان. الزم
زبانی است ک  قابلیت سنج  باالیی دارند  مثو  تعوداد -شناختیای از متغیرهای جامع دست 

)لووییز و ای ب  زبان موورد نظور م نوشتاری  مواد آموزشی یا رسان و سن گویشوران  یا وجود نظا

 رترین ابزارهوا مقیوا  ؤبرآورد میزان وقو  تغییر زبوان  یکوی از مو ۀدر زمین (.2: 3010سایمونز  
با عنوان بس   (111:  3010) 2است ک  لوییز و سایمونز (1771) 1فیشمن نسلیبینانقطا   ۀدرج

 یونسوکو «گانو عوام  نو »و دیگری  ندادهرسانی کرروزب آن را  نسلیبینانقطا   ۀمقیا  درج

زبوانی مازنودرانی  ۀعنوان چارچوآ اصلی ایون پوهوه  بورای مطالعو  گونواست ک  ب  (3002)
 پهوه  توضیح داده خواهد شد. ۀانتخاآ شده و در بخ  شیو

هوای زبوان ۀزیرشواخ های ایرانی نو شمال غربی است ک  جوزواز زبان «تمری» یامازندرانی 
آید و با گیلکی  تالشی  تاتی و سمنانی ارتمواط خویشواوندی شمار میب  کاسپیندریای  ۀحاشی

هوای مازنودرانی سوخن نفر در ایران بو  یکوی از گووی  000 200 2نزدیکی دارد. نزدیک ب  
و امتوداد دریوای کاسوپین  ۀو در حاشی شودمیگویند. قلمرو مازندرانی از شرق گرگان آغاز می
هوای مازنودران و زبوانی غیور از اسوتان ۀکنود. ایون گونوهای المرز تا تنکابن ادام  پیدا میکوه

                                                           
1. Dwyer 
2. language Maintenance 
3. language Revitalization 
4. GIDS: Graded Intergenerational Disruption Scale 
5. Lewis and Simons 
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هوای گووی . های سمنان  تاران و المرز نیز رواج داردگلستان  در بعضی مناطق شمالی استان
دارنود.  های محدود واژگانی و ساختاری نیزهای آوایی و تلفظی  تفاوتغیر از تفاوتآن  مختلف
ترین منطق  در گرگان تا نوشار و چالو  تفاهم متقاب  باالیی بین گویشووران وجوود از شرقی

  (.  113: 1232)محمودی بختیاری  کنند دارد و افراد با یکدیگر ارتماط برقرار می

توضویح دالیو  آن  و گونۀ زبانیکنون هیچ پهوهشی برای تعیین میزان درخطر بودن این تا

معرفوی ؛ : تعیین وضعیت حیات زبانی مازنودرانیداردپهوه  حاضر دو هد  عمده است. هشدن

های زبانی ایرانوی را تعیوین کورد و چارچوبی علمی ک  بتوان وضعیت حیاتی دیگر گون  ۀو ارائ

 گااران زبانی قرار داد. نتایج آن را در اختیار سیاست
 

 پژوهش ۀپیشین -2

شناسوی زبوان ز دیدگاه جامع مازندرانی و بررسی آن ا نیگونۀ زبامورد تغییردر (3003) شایدی

هوای تغییور زبوان و   اموا جنمو حیات زبانی بورآورد نشودهپهوه  این است. در دهکرپهوه  

 .  ستایافت  واکاوی و توصیف شدههای تغییرها و مقول گاار بر آن و نیز حوزهتأ یرهای مقول 

معرض خطر چوین  های دراز زبان  1بانی میکیمورد برآورد حیات زدر (3012)پهوه  گائو 

ر ایون پوهوه   اسوت. دنشوان داده معرض خطر بوودن را روستا درجات مختلفی از در 11در 

 .اسوتشدههای اصلی تحول زبان شناخت  اصلی شاخص ۀقومی و دسترسی ب  جادازدواج میان

  برای س  روسوتا 3«ادیدتحت ت»روستا  سطح در خطر بودن زبان برای ش  روستا  11ز این ا

یوک روسوتا نیوز و بورای  1«ربحرانی در معرض خط صورتب »   برای یکی 2«در معرض خطر»

اسا  است ک  بر %13روستا  امتیاز کلی  10. میانگین امتیازهای استشدهبرآورد  2«منقرض»

 گیرد.قرار می «در معرض خطر»  در دستۀ 6های در معرض خطرشاخص زبان

هوای موالزی و ارتمواط آن بوا حیات زبوانی زبوان ۀب  مطالع (3012) 7و عمداهللیین   هِن  
هوای قوومی   انگلیسی و زبانمالزی زبان ملی  ماالییۀ اند. هد  مطالعهویت اجتماعی پرداخت 

ارتماط آن با هویوت ملوی و قوومی  ۀای درباردست آوردن اطالعاتی مقایس   چینی و تامی  و ب

                                                           
1. Miqie 

2. Threatened 

3. Endangered 

4. Critically endangered 

5. Extinct 

6 . Language Endangerment Index 

7. Ying, Heng and Abdullah 
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هوای قوومی   اموا زبواندارنوددهد ک  ماالیی و انگلیسی حیات بواالیی نمیها نشان است. یافت 
هوای قوومی غالموا هویوت قوومی را شوک  زبوان دارند. پو چینی و تامی  حیات باالی زبانی 

زنودگی  هوای اول  نق  مامی در سالندارددهند و در مقایس  با ماالیی ک  جایگاهی قوی می

 جایگاهی  انوی  دارد و هنووز فاصولۀو  ظاهرا مفاوم هویت ملی رکند. ازاینآموزان ایفا میدان 
. در کننودآمووزان درک دانو  راسوازی تا القائوات ملوی در ایون جنمو  از ملوت هستزیادی 
اده از ای اسوت و انتخواآ و اسوتفپیچیدهئلۀ های چندزبان  تثمیت هویت ملی ظاهرا مسمحی 

  باشود. ایون نتوایج هویت ملی در مالزی داشتگیری مدتی بر شک زبان ممکن است ا رات بلند
 گیری هویت اجتماعی در کودکان باشد.نق  زبان قومی در شک  ۀدهندتواند نشانمی

در ساراواک موالزی بوا  3سیاان ۀمورد حیات زبانی جامعدر (3013) 1پهوه  محمد و هاشم
ی بوا اسوتفاده از نو  . خروجی بررسی میداناستاستفاده از بررسی میدانی  مشاهده و مصاحم  

اسوت. نهو  حووزه در ایون بررسوی مودنظر قورار هشدتحلی   (3002)معیار حیات زبانی یونسکو 
گرفتند: خانواده  محی  اطرا   ماهب  رسوم  کشاورزی  طب سونتی  محو  کوار  آمووزر و 

  ایون رودکار موی های اجتماعی ب حوزه ۀپرورر و تجارت یا بازار. با اینک  زبان سیاان در هم

هنگامی ک  بار عملکردی در  (.3000)کریسوتال  اهمیت هستند هایی نامربوط یا بیها  حوزهحوزه
ای ویهه حوزه عمومی در حال کاه  باشد  حیات زبانی ب  طوور فزاینوده ها  ببسیاری از حوزه

 است. گیرد و این دقیقا چیزی است ک  برای زبان سیاان رخ دادهتحت تادید قرار می
خطور بوودن  معرض دربرای برآورد حیات زبانی و  (3002)از چارچوآ یونسکو  (3012) 2لوب

. براسا  ایون چوارچوآ  الرتو  بو  علوت عوامو  مشخصوی در استکردهاستفاده  1زبان الرت 

ۀ هایی مث  تجارت  آموزر و پرورر و رسوانمعرض خطر است. استفاده از زبان آکان در حوزه
الرتو  بواور دارنود کو   گویشووران برخوی. انودخطر بورای الرتو این  هایکنندهتسری جمعی 

آنوان ب  درجات عالی علمی باید ب  انگلیسی تسول  داشوت  باشوند. یابی دستبرای کودکانشان 
تسول  بو  زبوان الرتو  موان  دسوتاوردهای بواالتر علموی و آموزشوی اما  کننددرست فکر می

کننود. مویاز نوزادی با کودکانشان انگلیسوی صوحمت بسیاری از والدین   این تفکربا . شودنمی

شود بوا های مازندرانی نیز وجود دارد ک  باعث میتصور در میان بسیاری از خانواده احتماال این
 کودکان خود تناا ب  زبان فارسی صحمت کنند.

                                                           
1. Muhammed and Hashim 

2. Sihan 

3. Bello 

4. Larteh 
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 مورد وضوعیتدر (3012) 1اندربکاند از: عمارتحیات و بقای زبانی  در زمینۀ مطالعات دیگر
حیوات زبوانی اسوپانیایی در  ۀدربار (3012) 3های در معرض خطر در اندونزی  کَریِراحیات زبان

شناسی زبان در اسرائی   حیات زبان عربی از دیدگاه جامع  ۀدربار (3006) 2ایاالت متحده  اماره
های در معرض خطر در جماووری زبان یزبانی و احیا -در حیات قومی (3002) 1یاگمور وکرون

هوای فراملوی و در محوی  مورد حیات زبوانی یودی در (1777) 2اشکورتستان روسی   آیساکزب
 (3002) 3در بلیوز  ریسوینگر 7درمورد تغییر زبان گاریفونا( 3007) 6جوام  چندزبان   راویندرانات

حیات زبوانی  ۀدر مقایس (3007) 7بنگالدشی در شرق لندن  و فیرمن ۀمورد تغییر زبان جامعدر
 های آذربایجانی و قزاقی.زبان یو احیا
 

 چارچوب نظری پژوهش -3

( 3002)هوای یونسوکو معرض خطر بودن زبان اسا  چارچوآ حیات زبانی و دراین پهوه  بر

. در نودادهکرهای در معرض خطور پیشونااد گیرد ک  گروهی از متخصصان ویهه زبانانجام می
. یونسوکو اسوتشدهوان اصلی اساسوی مطورح عنونسکو حفظ و تداوم تنو  زبانی ب ی ۀاساسنام

عنوان ابزار آموزشوی و فرهنگوی و نیوز ها ب هایی را با هد  ترویج زبانبراسا  این اص  برنام 
 .استکردهتکوین  ی ایفای نق  در زندگی در سطح ملیابزاری مام برا

ای بررسوی   عام  را برمعرض خطر  نه های درزبان ۀدر زمین (3002)گروه تخصصی یونسکو 
خطور بوودن  ش  عام  برای ارزیابی حیات زبانی و وضعیت در  استکردهحیات زبانی معرفی 

های زبانی و یک عام  برای ارزیابی ضرورت مستندسوازی. ها  دو عام  برای برآورد نگررزبان
هوا بسویار شوناختی کلوی زبوانروی هم در مشخص کوردن وضوعیت جامعو این نه  عام  ک  

( نسومت 2( تعوداد قطعوی گویشووران  3زبوان   نسولیبین( انتقوال 1نود از: امارتسودمندند ع
هوای هوا و رسوان ( پاسخگویی ب  حوزه2زبان  کاربرد  های( حوزه1گویشوران ب  ک  جمعیت  

هوای زبوانی دولوت و ها و سیاسوت(  نگرر7( کاربرد در آموزر زبان و سوادآموزی  6جدید  
 .( کمیت و کیفیت مستندسازی7  ای جامع  ب  زبانشان(  نگرر اعض3مراج  رسمی  

                                                           
1. Anderbeck 

2..Carriera 

3. Amara 
4.Yagmur and Kroon 

5. Isaacs 

6. Ravindranath 

7. Garifuna 

8. Racinger 

9. Fierman 
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بورد  زیورا زبوانی کو  براسوا  یکوی از  کوارب  تناایی توان ب را نمیعوام  این یک از هیچ

عوام  در جایگاه باالیی باشد  ممکن است براسا  عوام  دیگر نیواز بو  توجو  و اقودام فووری 

گرفتو   نظور رددرج   6تعداد قطعی گویشوران  جز  ب  عوام این داشت  باشد. برای هر یک از 

 دهد: خطر بودن را نشان می معرض درک  هر یک حدی از حیات زبانی و  استشده
 

  زبان نسلیبین: انتقال 1عامل 

 (3: 3002)یونسکو  زبان  نسلیبین: انتقال 1عام   -1جدول 

 

 : شمار قطعی گویشوران 2 عامل

جوامو  اموا باشویم   غیرممکن است بتوانیم برداشت معتمری از تعداد قطعی گویشوران داشوت 

گویشور کوچک همیش  درخطرند. یک جمعیت کوچک در مقاب  جن  یا حوواد  طمیعوی از 

طور ممکن است یک گروه زبوانی کوچوک پایرتر است. همینتر بسیار آسیببزرگ ۀیک جامع

 د و زبان و فرهن  خود را از دست بدهد.وگروهی در همسایگی خود یکی ش با

 : نسبت گویشوران به کل جمعی3عامل 

 (7: 3002)یونسکو  : نسمت گویشوران ب  ک  جمعیت 2عام   -3جدول 
 مرج  ۀنسمت گویشوران ب  ک  جمعیت جامع رتم  در معرض خطر بودن ۀدرج

 نند.کهم  ب  زبان مزبور صحمت می 2 امن
 کنند.تقریما هم  ب  زبان مزبور صحمت می 1 ناامن

 کنند.اکثریت ب  زبان مزبور صحمت می 2 قطعا در معرض خطر
 کنند.اقلیت ب  زبان مزبور صحمت می 3 شدیدا در معرض خطر

 کنند.تعداد اندکی ب  زبان مزبور صحمت می 1 صورت بحرانی در معرض خطرب 
 کند.ن مزبور صحمت نمیهیچ کسی ب  زبا 0 منقرض

 گویشور ۀوضعیت زبان در جامع رتم  خطر بودن در ۀدرج

 رند.بمی کارب  های سنی از کودک تا کانسال زبان را گروه همۀ 2 امن

 1 نا امن
 ۀ/ زبوان را همو. ها ب  کوار موی برنودحوزه ۀزبان را بعضی از کودکان در هم

 برند.می کارب  ها کودکان در بعضی از حوزه

 برند.کار می نس  پی  از آن ب  زبان را اکثرا نس  والدین و 2 قطعا در معرض خطر

 برند.کار می ها و نس  پی  از آن ب ربزرگها و مادزبان را اکثرا پدربزرگ 3 خطر شدیدا در معرض

 1 معرض خطر بحرانی در
کوار  هوا بو ها و مادربزرگزبان را اکثرا گویشوران بسیار اندکی از والدین پدربزرگ

 برند.می

 هیچ گویشوری برای زبان وجود ندارد. 0 منقرض
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 های کاربرد زبان                   : حوزه4عامل 

 (10: 3002)یونسکو  های کاربرد زبان : حوزه1عام   -2جدول 
 های کاربرد و عملکردهای زبانحوزه رتم  در معرض خطر بودن ۀدرج

 شود.میعملکردها استفاده  ۀها و برای همزبان در همۀ حوزه 2 عیاراستفادۀ تمام

 1 وجود چندزبانگی
های اجتمواعی و بورای اکثور دو یا چند زبان ممکن است در اکثر حوزه

 د.رو کارب  عملکردها 

 2 هاکاه  تدریجی حوزه
رود اموا زبوان کوار موی خانگی با عملکردهای بسیاری ب  زبان در حوزۀ

 کند.های خانگی نفوذ میرفت  ب  حوزهغالب رفت 

 رود.کار می های محدودی برای تعدادی از عملکردها ب زبان در حوزه 3 یا رسمی های محدودحوزه

 1 بسیار محدود حوزۀ
هوای بسویار محودودی بورای عملکردهوای بسویار زبان تناا در حیطو 

 رود.کار می اندکی ب 

 رود.ای و برای هیچ عملکردی ب  کار نمیزبان در هیچ حیط  0 منقرض

 

 های جدیدها و رسانهبه حوزه: پاسخگویی 1عامل 
 (11: 3002)یونسکو  های جدید ها و رسان : پاسخگویی ب  حوزه2عام   -1جدول 

 شدههای پایرفت های جدید و رسان وضعیت کاربرد زبان در حوزه رتم  در معرض خطر بودن درجۀ
 رود.کار می های جدید ب حوزه ۀزبان در هم 2 1پویا
 رود.کار می های جدید ب در اکثر حوزه زبان 1 3فعال / قوی

 رود.می کارب  های جدید زبان در بسیاری از حوزه 2 2کنندهدریافت
 رود.می کارب  های جدید زبان در بعضی از حوزه 3 1سازشکار
 رود.می کارب  های جدید زبان تناا در اندکی از حوزه 1 2کمین 

 رود.های جدید ب  کار نمیوزهیک از حزبان در هیچ 0 6غیر فعال

 : کاربرد در آموزش زبان و سوادآموزی6عامل 
 (13: 3002)یونسکو  : کاربرد در آموزر زبان و سوادآموزی 6عام   -2جدول 

 دسترسی ب  مواد مکتوآ ب  زبان مزبور رتم 

2 
ون  ادبیوات و هوا  متونامو شده  سنت سوادآموزی هموراه بوا دسوتور زبوان  لغوتنظام نوشتاری تثمیت

 ی و آموزر و پرورررهای روزان  برای زبان وجود دارد. نوشتن ب  زبان در سیستم ادارسان 

1 
بیننود  نوشوتن بو  زبوان در مواد نوشتاری موجود است و کودکان در مدرس  ب  زبان مزبور آمووزر می

 رود.نمی کارب  سیستم ادراری و مدیریتی 

2 
ودکان در مدرس  ممکن است در معرض صورت نوشوتاری قورار گیرنود. مواد نوشتاری موجود است و ک

 شود.شوند ترویج نمیهایی ک  منتشر و پخ  میسوادآموزی ب  زبان از طریق رسان 

                                                           
1. Dynamic 

2. Robust/Active 

3. Receptive 

4. Coping 

5. Minimal 

6. Inactive 
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3 
مواد نوشتاری موجود است  اما ممکن است تناا بورای بعضوی از اعضوای جامعو  مفیود باشود  و بورای 

اشود. آمووزر بو  زبوان بخشوی از برنامو  درسوی مودار  دیگران ممکن است اهمیت نمادین داشت  ب
 نیست.

 شوند.و بعضی از مواد ب  آن نوشت  می استشدهیک نظام نوشتاری کاربردی در جامع  شناخت   1
 هیچ گون  نظام نوشتاری برای جامع  قاب  دستیابی نیست. 0

ت رسممیت زبمان و های زبانی دولت و مراجع رسممی  شمامل ویمعیها و سیاستنگرش :7عامل 

 استفاده از آن

های زبانی دولت و مراج  رسمی  شام  وضعیت رسمیت زبان و استفاده ها و سیاست: نگرر7عام   -6جدول 

 (11: 3002)یونسکو  از آن 
 های رسمی ب  زباننگرر رتم  حمایت ۀدرج

 شود.ها محافظت میزبان از همۀ 2 حمایت برابر

 1 حمایت متفاوت
شوند. های خصوصی حمایت میعنوان زبان حیط قلیت ترجیحا ب های ازبان

 استفاده از زبان دارای پرستیه است.

شدگی همسان

 منفع 
2 

های اقلیت موجود نیست  زبان غالب در مورد زبانهیچ سیاست صریحی در

 عمومی تسل  دارد. ۀحوز

شدگی همسان

 فعال
3 

گون  های اقلیت هیچد. از زبانکنشدن با زبان غالب میدولت تشویق ب  همسان

 شود.محافظتی نمی

شدگی همسان

 اجماری
1 

های غیرغالب ن  ب  ک  زبانحالیزبان غالب زبان رسمی انحصاری است  در

 شوند.رسمیت شناخت  شده و ن  محافظت می

 های اقلیت ممنو  است.استفاده از زبان 0 ممنوعیت

 ن: نگرش اعضای جامعه به زبانشا8عامل 
 (12: 3002)یونسکو  : نگرر اعضای جامع  ب  زبانشان 3عام   -7جدول 

 نگرر اعضای جامع  نسمت ب  زبان رتم 

 ناند و تمای  دارند ک  ترویج شود.اعضا ب  زبانشان ارزر می ۀهم 2
 کنند.بیشتر اعضا از حفظ زبان حمایت می 1

2 
تفاوت هستند یا حتی ممکن است از نوابودی بی کنند  دیگرانبسیاری از اعضا از حفظ زبان حمایت می

 زبان حمایت کنند.

3 
تفاوت هستند یا حتی ممکون اسوت از نوابودی کنند  دیگران بیبعضی از اعضا از حفظ زبان حمایت می

 زبان حمایت کنند.

1 
 تفاوت هسوتند یوا حتوی ممکون اسوت ازکنند  دیگران بیتناا اندکی از اعضا از حفظ زبان حمایت می

 نابودی زبان حمایت کنند.
 دهند ک  از زبان غالب استفاده کنند.نابودی زبان برای هیچ کسی اهمیت ندارد  هم  ترجیح می 0
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 : کمیت و کیفیت مستندسازی زبان9عامل 

 (16: 3002)یونسکو  : کمیت و کیفیت مستندسازی 7عام   -3جدول 
 وضعیت مستندسازی زبان رتم  ماهیت مستندسازی

 2 1یعال
ها  متون بسیار و جریان  ابت موواد زبوانی وجوود دارد. نام دستور جام  زبان و لغت

 شده با کیفیت باال وجود دارد.نویسیهای صوتی و تصویری یادداشت مت

 1 3خوآ
هوا  متوون  ادبیوات و نامو یک دستور زبان خوآ و تعدادی دستور زبان مناسب  لغوت

شوده بوا کیفیوت نویسیهای صوتی و تصویری یادداشتهای روزان  و  متگاهی رسان 
 باال وجود دارند.

 2 2نسمتا خوآ
ها و متون نام قدر مکفی  لغتزبان مناسب و دستورهای دیگری ب  ممکن است یک دستور

هوای صووتی و ای وجود ندارد  ممکن اسوت  موتروزان  ۀوجود داشت  باشد  اما هیچ رسان
 نویسی وجود داشت  باشد.ت و درجات مختلف یادداشتهای متفاوتصویری با کیفیت

 3 1پراکنده
شوناختی های دستوری  فارست واژگان و متون مفید بورای مطالعوات زبوانتعدادی طرح

هوای صووتی و تصوویری بوا د. ممکون اسوت  موتاما پوشو  مناسومی نودار ردوجود دا
 ویسی موجود باشند.ننویسی یا بدون یادداشتهای متفاوت  همرا با یادداشتکیفیت

 1 2ناکافی
های دستوری یا فارست کوتواه واژگوان و متوون پراکنوده موجوود تناا اندکی طرح

قاب  استفاده است یوا کوال است.  مت صوتی و تصویری وجود ندارد  کیفیت آن غیر
 .استشدهنویسی نیادداشت

 گون  مواد زبانی موجود نیست.هیچ 0 6مستندسازییب

 
 روش تحقیق -4

. اگور سواکنان دو اسوتنفور  233 332 2  جمعیت استان مازندران 1272طمق سرشماری سال 
نفور جمعیوت دارنود  211 310شارستان غربی مازندران  یعنی رامسر و تنکابن را کو  مجموعوا 

)درگاه ملی آمار(  جزو گویشوران گیلکی ب  حساآ بیاوریم و جمعیت مااجر و ساکنان غیربوومی 
نظر بگیریم  با توج  ب  اینکو  ایون زبوان در شوارهای غربوی اسوتان گلسوتان و  استان را نیز در

های فیروزکوه و دماوند استان تاران و شار شامیرزاد استان سمنان نیز گویشوور دارد  شارستان
میلیون نفور اسوت کو  بوین گرگوان از  2بی  از   گونۀ زبانیتوان گفت تعداد گویشوران این می

در اسوتان  گونۀ زبانیاند. با توج  ب  اینک  بیشترین گویشوران این آ پراکندهشرق و تنکابن از غر
هوای کنند و امکوان ایجواد اباوام در اسوتفاده از عنووان مازنودرانی در اسوتانمازندران زندگی می

 .  استشدهاستان مازندران گردآوری  ۀهای مورد نیاز تناا در محدودهمجوار مازندران  داده
                                                           
1. Superlative 
2. Good 
3. Fair 
4. Fragmentary 
5. Inadequate 
6. Undocumented 
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 33پاسو  بسوت   نامو یونسوکو یوک پرسو  ۀگانونهو ها  براسا  عوام  دادهبرای گردآوری 
شونا  و متخصوص ییود چنود زبوانأنامو  بو  تتدوین شد. اعتمار و روایی ایون پرسو  یپرسش
هوایی کو  از یونسوکو از طریوق دادهگانو  نهو  عام  از عوام  6ان رسید. وضعیت شناسی زبجامع 

یعنی شومار قطعوی گویشووران  کواربرد در   عام  دیگر 2و  گردید پرسشنام  حاص  شد  برآورد
هوای براسا  اطالعات و گوزارر آموزر زبان و سوادآموزی و کمیت و کیفیت مستندسازی زبان

ها  مراجع  ب  مودار   ادارات آمووزر و پورورر و ها  وبسایتآماری  مدارک موجود در کتابخان 
صوورت هوا بو آوری دادهجمو رای ص شود. بوهوا مشوخسسات آموزر زبوان و آموزشوگاهؤنیز م

تر شدن نتیج  برآورد ب  وضعیت واقعی زبان مازندرانی از نظور حیوات و یکنواخت و هرچ  نزدیک
جغرافیوایی تقسویم کردنود توا در آناوا  ۀمعرض خطر بودن  پهوهشگران استان را ب  س  منطق در

 مرز اسوتان گلسوتان توا پایوان محودودۀز شرقی ا ۀمنطق :ها ب  تعداد برابر توزی  گرددنام پرس 
شورقی شارسوتان سواری توا پایوان  ۀمرکزی از ابتدای محدود ۀغربی شارستان میاندورود  منطق

شورقی شارسوتان  ۀغربی از آغاز محدود ۀهای آم  و محمودآباد و منطقغربی شارستان ۀمحدود
بنودی  پیوسوتگی جغرافیوایی یمعلت این تقس دارد.مازندرانی گویشور ترین نقاطی ک  نور تا غربی

و نزدیکوی از لحوا   ؛ای و گویشویها و نزدیکی لاج شماهت؛ گان درون هر یک از این مناطق س 
 تصادی و معیشت ساکنان این مناطق بود.فرهنگی و وضعیت اق

هوا  های سونتی و کافو ها  اماکن عمومی مث  ادارات  رستوراندر مناطق شاری در فروشگاه
هوا در نامو تعودادی پرسو . آوری شودها توزی  و جم نام از جمع  تعدادی پرس مساجد و نم

مکاتم  با اداره ک  آمووزر و پورورر  باها نام پرس  ۀهای استان توزی  شد. بخ  عمددانشگاه
ها در مودار  متوسوط  منواطق استان مازندران و هماهنگی این اداره محترم با ادارات شارستان

موورد موضوو  ر در کال  ابتدا توضیح مختصری درکثر موارد پهوهشگران با حضوتوزی  شد. در ا
با دانو  شخصوی و شوناختی از  تاد نآموزان خواستنام  دادند و سپ  از دان پهوه  و پرس 

هوا پاسو  دهنود. در برخوی مووارد نیوز از معلموان محلی خود ب  پرس  ۀمحی  زندگی و جامع
صوورت لینوک تایو   ی بفرمکاغای   ۀنامند. در کنار این پرس خواست  شد این کار را انجام ده

هوا و امثوال آن ها  بابلی  مثال گروه سوادکوهیمازندرانیهای مجازی نام  در گروهشد. این پرس 
هوایی ارائ  شد و از دوستان و آشنایان و اعضای خانواده نیز درخواست شد کو  لینوک را در گوروه

 .  شدمجازی استقمال خوبی  ۀناما اعضا پاس  دهند. از پرس قرار دهند ت هستند ک  عضو
نفور  662گانو  تحقیق براسا  فرمول کوکران برای هر یک از این مناطق سو  ۀجمعیت نمون

هوا در نام تمامی پرس  نگشتننظر گرفتن باز نفر است. با در 1772تعیین شد ک  مجموعا برابر 
ۀ ناموپرسو  1601مجموعوا . نام  توزی  شودپرس  300استان مازندران  ۀهر یک از س  منطق
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اسا  س  عام  سن  جنسیت و تحصویالت بو  چنود   برکنندگانشده بازگشت. شرکتدادهپاس 
 .(7)نک. جدول گروه تقسیم شدند 

 
 آماری پهوه  ب  تفکیک سن  جنسیت و تحصیالت ۀجامع -7جدول 

هوایی بوا قابلیوت تفکیوک ونسوکو جودولها  ابتدا برای هر یک از عوامو  یبرای تحلی  داده   

کننودگان وارد شود و درصود هوای شورکتبراسا  متغیرها تای  شد ک  در آناا نتوایج پاسو 

هوای هوا در جودولنامو پرسو ص گردید. پ  از وارد کردن نتیجۀ گزین  مشخ 2ها ب  پاس 

 امتیاز عوام  یونسکو مشخص شد.دست آمده تحلی  و   مربوط  درصدهای ب

 هالیل دادهتح -1

براسا  متغیرهای سن و جنسیت خالص  شد. برای هور  هاییها در جدولنام های پرس داده

 مؤنوثها تقسیم شدند: ها ب  این دست ها  جدولنام یک از عوام  قاب  برآورد از طریق پرس 

 10 توا 31سال  مواکر  30سال و باالتر  ماکر تا  11 مؤنثسال   10تا  31 مؤنثسال   30تا 

سال و باالتر. نتایج برآورد هر یک از عوامو  میوانگین امتیوازاتی اسوت کو  از  11سال و ماکر 

اسوت. بورای عوامو  شومار مطلوق   دست آمودهگروه برای آن عام  ب 6های این تحلی  پاس 

سوازی از اطالعوات و کمیت و کیفیوت مستند گویشوران  کاربرد در آموزر زبان و سوادآموزی

شووده  درگوواه ملووی آمووار ایووران و موودارک  کتووب و مقوواالت معتموور منتشراد  موجووود در اسوون

 .  استشدهجوهای پهوهشگران استفاده وجست

 :گردندنامه برآورد میشده به پرسشهای دادهعواملی که از بررسی پاسخ  -1-1

دگان ندههوای گوروه اول یعنوی پاسو براسا  تحلی  پاس  زبان. نسلیبینعامل اول: انتقال 

ک  معادل وضعیت قطعا در معرض خطور اسوت تعلوق  2سال  ب  این عام  امتیاز  30تا  مؤنث

 و باالتر لیسان  جم 
 باالتر از دیپلم تا

 لیسان 
 دیپلم تا

 تحصیالت
 نس

 مرد 337 3 ----- 337
 سال 30تا 

 زن 376 30 ----- 376

 مرد 11 136 166 202
 سال 10تا  31از 

 زن 3 76 111 333

 مرد 11 101 121 312
 سال ب  باال 11از 

 زن 7 102 120 313

 جم  600 120 271 1601
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سوال دارنود  10توا  31کو  از  مؤنوثهندگان های گروه دوم  پاس . از تحلی  پاس استگرفت 

زبوان داده  نسولیبینک  معادل وضعیت شدیدا در معرض خطر است ب  عام  انتقوال  3امتیاز 

نوی یع 2امتیواز  ۀدهنودسوال و بواالتر نشوان 11 مؤنثهای گروه سوم  س . تحلی  پااستشده

سوال نیوز  30  مواکر توا 1هوای گوروه بررسوی پاسو وضعیت قطعا در معورض خطور اسوت. 

دهنودگان یعنوی از پاسو  2و وضعیت قطعا در معرض خطر است. گوروه  2امتیاز  دهندۀنشان

خطر است و  معرض دراست ک  قطعا  2 هایشان گویای وضعیتسال نیز پاس  10تا  31ماکر 

سوال و بواالتر هسوتند نیوز هموان  11دهندگان ک  ماکر از پاس  6های گروه در ناایت پاس 

 دهد.ک  قطعا در معرض خطر است را نشان می 2وضعیت شماره 

گوروه بو  ایون  6های هر بررسی پاس  ۀنتیجعامل سوم: نسبت گویشوران به کل جمعیت.     

  یعنی زبان مازندرانی بوا توجو  بو  نسومت استبودهب  این عام   2ها اختصاص امتیاز پرس 

 خطر قرار دارد. معرض درگویشوران ب  ک  جمعیت منطق  در وضعیت قطعا 

هوا  های داده شده ب  این پرس براسا  تحلی  پاس  های کاربرد زبان.عامل چهارم: حوزه    

سوال و بواالتر و  11 مؤنوثسوال   10تا  31 مؤنثسال   30 تا مؤنثهای حاص  انتخاآ گروه

و حاصو  انتخواآ   اسوتبودههوا   یعنوی کواه  تودریجی حوزه2سال امتیاز  10تا  31ماکر 

 .استبوده  یعنی وجود دوزبانگونگی 1دوگروه دیگر امتیاز 

نوده متفقوا دههای پاسو ۀ گروههم های جدید.ها و رسانهعامل پنجم: پاسخگویی به حوزه    

هوا و دهندگان زبان مازندرانی در حوزهاند  یعنی طمق نظر پاس امتیاز صفر را ب  این عام  داده

 های جدید کامال غیرفعال است.رسان 

های زبانی دولت و مراجع رسمی  شامل ویعیت رسممیت ها و سیاستعامل هفتم: نگرش    

دهنوده هوای پاسو گوروه ۀهای هموحلی  پاس ت ۀدر این مورد نیز نتیجزبان و استفاده از آن. 

شودگی وضوعیت همسوان دهندۀنشانک   استگرفت ب  این عام  تعلق  2یکسان بوده و امتیاز 

 منفع  است.

 درهوا هوای ایون پرسو بررسوی پاسو  ۀنتیجو : نگرش اعضای جامعه به زبانشان.8عامل     

 اسوت؛ 2امتیواز   سوال 10توا  31سوال و مواکر  10تا  31 مؤنثسال   30تا  مؤنثهای گروه

تفاوت هستند یوا کنند  دیگران بیظ زبان حمایت میوضعیتی ک  در آن بسیاری از اعضا از حف

 11 مؤنوثهوای های گوروهبررسی پاس  ۀحتی ممکن است از نابودی زبان حمایت کنند. نتیج

حمایوت کو  گویوای  اسوت 1سال و بواالتر  امتیواز  11سال و ماکر  30سال و باالتر  ماکر تا 
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تحلی  شو  عامو   ۀنتیج ۀجدول پایین خالص .استزبانی از حفظ زبان  ۀجامع یبیشتر اعضا

 دهد:   ارزیابی حیات زبانی مازندرانی را نشان می
 

 نتایج ش  عام  اول ۀخالص -10جدول 

 دهندههای هر گروه پاس گرفت  ب  عوام  براسا  تحلی  پاس امتیاز تعلق

 مؤنث ماکر حیات زبانیبر  مؤ رعام  

سال  11

 ب  باال

 10تا  31

 سال

 30تا 

 سال

سال  11

 ب  باال

 10تا  31

 سال

 30تا 

 سال

 زبان نسلیبینعام  اول: انتقال  2 3 2 2 2 2

 عام  سوم: نسمت گویشوران ب  ک  جمعیت 2 2 2 2 2 2

 های کاربرد زبانعام  چاارم: حوزه 2 2 2 1 2 2

 های جدیدها و رسان   پنجم: پاسخگویی ب  حوزهعام 0 0 0 0 0 0

2 2 2 2 2 2 
های زبانی دولت و مراجو  ها و سیاستعام  هفتم: نگرر

 رسمی  شام  وضعیت رسمیت زبان و استفاده از آن

 عام  هشتم: نگرر اعضای جامع  ب  زبانشان 2 2 1 1 2 1

 
 :شودل نمینامه حاصبررسی عواملی که ویعیت آنها از پرسش  -1-2

صورت بحرانوی واضح است ک  زبانی با تعداد گویشور کم ب . عامل دوم: شمار مطلق گویشوران

خطر کاه  تعداد  معرض دراندک بسیار بیشتر  طور جمعیتدر معرض خطر قرار دارد. همین
بوا تر قرار دارد. ا ر بیماری  جن  یا بالیای طمیعی یا ادغام شدن در گروهی بزرگگویشوران بر

توانود گموراه کننوده باشود: اوال  در بسویاری از منواب  این اوصا   شمار مطلق گویشوران موی
آن تخموین تعوداد  ۀشود  ک  معمووال نتیجوجمعیت افراد با شمار گویشوران اشتماه گرفت  می

بیشتر گویشوران است.  انیا  ممکن است یک گروه زبانی حتوی یوک میلیوون گویشوور داشوت  
رسان ( وجود نداشت   آموزر/ و یا سوادآموزی/ نسلیبینعوام  دیگر )مث  انتقال  اگر اماباشد  

باشد  باز آن زبان در معرض خطر قرار دارد. بنوابراین شومار مطلوق گویشووران زموانی معنوای 
کو  )نسومت گویشووران بو   2زبوان( و  نسولیبین)انتقال  1واقعی پیدا خواهد کرد ک  عوام  

 (.1: 3011  1) دوایرد لحا  گردجمعیت( در برآورد آن 
نظور گورفتن تناوا شومار مطلوق  در جایی کو  اطالعوات بیشوتری در دسوتر  باشود  در

گویشوران برای برآورد حیات زبانی کافی نیست  بلک  باید روندهای کاهشی یا افزایشوی تعوداد 
یشووران  تعوداد . در معیوار تعوداد گو(333: 3016  3)لوی  ون ویگویشوران را نیز مدنظر قرار داد 

                                                           
1. Dwyer 

2. Lee and Van Way 
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سووی  ازاست در حال کواه  اسوت.  «صورت بحرانی در معرض خطرب »گویشوران زبانی ک  
اعضای جامع  گویشور آن هسوتند   ۀ  زبانی است ک  تقریما همدر این معیار «امن» دیگر  زبان

ان تعداد گویشوران این زبان  ابت است و اگر تحول زبانی نیز وجود داشت  باشد  تعداد گویشوور
گزیننود در حال افزای  است  یعنی افرادی ک  زبوان خوود را رهوا کورده و ایون زبوان را برمی

 گزینند. کنند و زبان دیگری را برمیتعدادشان بیشتر از افرادی است ک  این زبان را رها می

مشواهده  ب  برآورد وضعیت عام  اول یونسکومربوط  هایها ب  پرس با نگاه ب  نتایج پاس 

بو  هوا ها و موادربزرگاکثرا والدین و نس  پی  از آناا یعنی پدربزرگ را ود ک  مازندرانیشمی

د  اما این بدان معنی نیست ک  فق  این افراد قادر ب  استفاده از ایون زبوان هسوتند  نربمی کار

ه از کنند نیوز توانوایی اسوتفادبلک  تعداد بسیاری از کسانی ک  معموال از این زبان استفاده نمی

نامو  کو  پرسو  3و  7االت ؤبو  سو دست آمده از پاسو   این زبان را دارند. با نگاه ب  نتایج ب

شود ک    یعنی نسمت گویشوران ب  ک  جمعیت  مشاهده می2مربوط ب  برآورد وضعیت عام  

توانند ب  زبان مازندرانی صحمت کننود  دهندگان  اکثریت جمعیت مازندران میطمق نظر پاس 

والودین آینوده  برند  نسو می کارب  بیشتر والدین و نس  پی  از آناا را ازآنجاک  این زبان  اما

مازنودرانی اموروز  اینک  اکثر اعضای جامعوۀب  فرزندان خود انتقال نخواهند داد و با این زبان را 

ا  اسوگویشور زبان مازندرانی هستند ب  تدریج از گویشوران این زبان کاست  خواهود شود. بور

 قرار دارد. «قطعا در معرض خطر»یا همان  2 ۀ  این عام  در وضعیت درج11جدول 
 

 یافت  با معیار یونسکومعیار روند شمار گویشوران  تطابق -11جدول 
 نزدیک ب  انقراض

0 

بحرانی در 

 معرض خطر

1 

شدیدا در معرض 

 خطر

3 

قطعا در 

 معرض خطر

2 

 امننا

1 

 امن

2 

درصوووود کمووووی از 

بوو  اعضووای جامعوو  

زبان مزبوور صوحمت 

کننووود و شووومار می

گویشوران با سورعت 

بسووویاری در حوووال 

 کاه  است.

کمتوور از نیمووی از 

جامعوو  بوو  زبووان 

مزبوووور صوووحمت 

کننوود و شوومار می

گویشوووووران بووووا 

آهن  فزاینوده در 

 حال کاه  است.

تناا حودود نیموی از 

جامع  ب  زبان مزبوور 

کننوود. صووحمت می

تعووداد گویشوووران بووا 

  آهنوو   ابووت و نوو

فزاینوده در  صورتب 

 حال کاه  است.

اکثووور اعضوووای 

جامعوو  بوو  زبووان 

مزبووور صووحمت 

کننوود. تعووداد می

گویشووووران بووو  

توودریج در حووال 

 کاه  است.

اکثر اعضای جامعو  

بووو  زبوووان مزبوووور 

کننوود. صووحمت می

شووومار گویشووووران 

ممکووون اسوووت در 

حال کواه  باشود  

 اما بسیار آهست .

تقریمووووا تمووووام 

اعضای جامع  بو  

مزبووووور زبووووان 

کننود صحمت می

و شمار گویشوران 

 ابوت یوا در حووال 

 افزای  است.
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معتقد است کو  زبوان  (20: 1230)نوری . عامل ششم: کاربرد در آموزش زبان و سوادآموزی    

مازندرانی یا تمری تا حدود پانصد سال پ  از ظاور اسوالم همچنوان بو  خو  پالووی نوشوت  

تان آن زمووان بوو  همووین خوو  و زبووان سووک  نیووز ضوورآ تمرسوو ۀو در محوودود اسووتشدهمووی

کو   بودهای . زبان مازندرانی در گاشت  دارای چنان ادبیات مکتوآ غنی و گستردهاستشدهمی

توان گفت پ  از فارسی تناا زبان ایرانی است کو  دارای ادبیوات نوشوتاری تواریخی اسوت می

نام  است ک  اصو  اریخی ب  این زبان مرزبانترین ا ر ادبی ت. معرو (63:1232پناه لمووکی  )یزدان

دست است. دیگر ا ر ادبی  این زبان  فارسی آن در ۀولی فق  ترجم استبودهآن ب  زبان تمری 

ک  بسیار معرو  است اشعار امیر پازواری است و از آ ار معاصر نیز مجموع  شعر تمری روجوا از 

 (.116: 1271)شجاعی کیاسری  نیما یوشیج است 

فرهنگی و ادبی زبان مازندرانی  امروز هیچ نظام نوشتاری اسوتانداردی بورای  وجود غنای با

چنود ۀ این زبان موجود نیسوت و هرنوشتن مازندرانی وجود ندارد. هیچ سنت سوادآموزی دربار

هویچ دسوتور زبوان جوام  و  ند اماا تهای دستوری این زبان پرداخدر بعضی مقاالت ب  ویهگی

هوای موبایو  صورت آنالین یا اپلیکیشونهایی ب نام ی این زبان وجود ندارد. لغتنیز برا یمدون

وسویمای در صداد و شوشعر سروده میهرچند ب  این زبان وجود دارد ولی اغلب کام  نیستند. 

شود  اما سوادآموزی ب  این زبوان هایی ب  این زبان تولید و پخ  میگلستان برنام  ومازندران 

گردد. در سیستم اداری نیز نوشتن ب  این زبوان بو  ر رسمی این زبان ترویج نمییا حتی آموز

شفاهی از ایون زبوان توا حودودی در مراکوز  ۀتناا استفاد .شودرایج نیست و جایز شمرده نمی

شود. این زبوان در اداری و دولتی مرسوم است. در آموزر و پرورر این زبان آموزر داده نمی

وضعیت مازندرانی از لحا  کاربرد . شودخصوصی زبان نیز تدری  نمی سساتؤها و مآموزشگاه

 .رد  یعنی شدیدا در معرض خطر مطابقت دا3در آموزر و سوادآموزی با درج  

کنود کو  هور تصریح می (16: 3002)یونسکو . عامل نهم: کمیت و کیفیت مستندسازی زبان    

رونویسی  ترجم  و تحلیو  شوده  سازی تندزبان باید دارای مواد بسیاری باشد ک  ب  خوبی مس

-تصوویری یادداشوتهای صووتیام   دستور جام   متوون گسوترده و ضوم ند  مانند لغتباش

معتقود اسوت بورای  (7: 3011)ب  حساآ آورد. دوایور  1فراوان تا بتوان آن را چاالک ۀشدنویسی

بانی معاصر بسیاری در آن زبوان اینک  زبانی قوی باشد  باید هم مواد زبانی تاریخی و هم مواد ز

                                                           
1. Vibrant 
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مدعی است ک  برای قدرتمند بودن هر زبان  وجود دسوتور  (103: 1770) 1موجود باشد. اشمیت

 نام  و متون الزامی است.زبان  لغت

مسوتندات زبوانی کیفیتوی عوالی  ۀبرای اینک  زبانی در حووز استشدهتصریح  3در جدول 
هوای ها  متون فراوان قدیمی و جدید و  متنام   لغتداشت  باشد باید دارای دستور زبان جام 

شده با کیفیت مناسب باشد. تقریما تموامی اسوناد و مودارک نویسیصوتی و تصویری یادداشت

هوای تمریوک و ها  کارتها  مجوالت  اعالمیو مکتوآ در مازندران ب  فارسی هسوتند. روزنامو 
ها و تابلوهوای تملیغواتی بو  زبوان فارسوی اههای داستان  رمان  تابلوهای فروشگتسلیت  کتاآ

رسی و انگلیسی و در بعضی نقواط ها اکثرا دوزبان  فاها و جادههستند و عالئم راهنما در خیابان
. در مودار  تناوا در اسوتشدهجمل  شارها و اماکن ماهمی زبان عربی نیز ب  آناوا افوزوده از

 کوارب  نی و آموزر عربی  زبان عربی نیز های آموزر قرآن و مسائ  مربوط ب  معار  دیکتاآ

های آموزر زبان انگلیسی نیوز بو  زبوان انگلیسوی اسوت و بقیو  مطالوب در است و کتاآرفت 
 های درسی دیگر در  مدار  ب  زبان فارسی است.کتاآ

هیچ متن امروزی منسجمی ک  ب  زبان مازنودرانی باشود  موجوود نیسوت و اگور شخصوی 
 ۀاین زبان بنویسد  معموال با استفاده از الفموای فارسوی و بوا نظور و سولیقبخواهد مطلمی را ب  
حال ایون زبوان دارای ادبیوات شوفاهی پربواری بااینگزیند  مینوشتار را بر ۀشخصی خود شیو

د هوا کواربربازی های منظومی است ک  درها وکالمشمار  قص است ک  شام  اشعار فولکلور بی
هوای اخیور بوا گسوترر در سوال اسوتبودهندران ک  از دیرباز غنوی . موسیقی محلی مازددار

امکانات صوتی و تصویری و گسترر فضای مجازی رشد چشمگیری داشت  و با ورود جوانوان و 
پسند و کالم مازندرانی در این عرص  رونق بیشتری پیدا کرده کو  های عام استفاده از موسیقی
 موسیقی خواهد شد. ۀحیات زبان در حوز ۀدامکم منجر ب  دوام و ااین امر خود دست

تابلوهووای  واسووامی شووار یووا روسووتا  کوواربرد نوشووتار مازنوودرانی امووروزه بیشووتر در اشووعار 
 .  ستب  شار یا روستامدگویی اخوش

مورد دو شار بارفرور  موجود است ک  در 1337 دو متن قدیمی مازندرانی مربوط ب  سال
ایون دو  .اسوتدهکربازنویسوی و منتشور آن را ژاک دمورگان و باب  کنونی  و آم  نوشت  شده 

(. 7: 3003)برجیوان  کننود متن اساسا شمی  زبانی هستند ک  امروز مردم مازنودران صوحمت می

ب  نوام نصواآ مشاور ب  امیر مازندرانی   تیمور قاجار سارویاز امیرکتاآ منظومی موجود است 

                                                           
1. Schmidt 



 0011بهار و تابستان ، ة اولدور، ششمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش محمد واخیده، محمدامین صراحی و مریم دانای طوس   170

 

 

محمدشواه قاجوار بو  سوال  ۀادل فارسی آناا در دورواژه مازندرانی و مع 320بی  از  باطمری 
نامو  واژه»بوا عنووان  خ1237در صوادق کیوا را این منظومو   الصمیان.ب  رور نصاآ ق1361
الر برناوارد دارن و دیگر اشوعار امیور پوازواری اسوت کو  بوا تو ۀ. منظومکردمنتشر « طمری

 1360ری یا کنزاالسرار در سوال محمد شفی  بارفرور با عنوان دیوان امیر پازواهمکاری میرزا
ای بو  زبوان پدر شعر نوو فارسوی نیوز منظومو   . نیما یوشیجاستشدهدر سن پترزبورگ چاپ 

دارد. این دو منظوم  بیشتر از دیگر آ ار مکتوآ ب  زبوان مازنودرانی  «روجا»مازندارنی با عنوان 
 در دستر  عموم مردم قرار دارد. 

ک  مربوط ب  قرون اولی  اسوالمی رد ب  زبان طمری وجود دا ادبیات کان نیز مطالمیبارۀ در

کتب تواریخی همچوون  پراکنده در ها یا ابیاتیواژه؛ استو پ  از فروپاشی حکومت ساسانیان 
  بون رسوتممرزبوان ۀنامور  کتاآ مرزبوانبن اسفندیابن حسنن بااءالدین محمدتاری  طمرستا

 ۀآ توواری  طمرسووتان و رویووان و مازنوودران نوشووتتوواری  رویووان موالنووا اولیوواءاهلل آملووی  کتووا
   ... .سیدظایرالدین مرعشی و 

تموری قورن  ۀقرآن خاندان سوورتیجی بوا ترجمو هست:ز متونی اسالمی نی دوران میانۀ در

شوده در نگاوداریاز ادیموی ناشونا   «طمری جلود اول ۀتفسیر قرآن با ترجم» ؛هفتم هجری
برگوردان  ؛مجلو  ۀقدیم و طموری کاون در کتابخانو فارسی ۀبا ترجم یقرآن؛ مجل  ۀکتابخان

 . ... تمری مقامات حریری و 
هموت صوادق   ب خ1237 در طمری ۀنامواژه: استشدهنیز در زبان مازندرانی هایی پهوه 

 ب  سرپرستی جاانگیر نصری اشرفی.جلدی فرهن  واژگان تمری  2 ۀمجموع ؛کیا

 دتوانومویب برای زبان مازندرانی وجود دارد ک  نسمتا مناس ۀنامن و لغتیکی دو دستور زبا
 ند وچند خوالی از اشوکال نیسوت  هرباشدما مناسب شناختی تقریآموزر و مطالعات زبانبرای 
 موجود نیست.کام  و اصولی ای  ناملغت

از کمیوت استانی صداوسیما  ۀتصویری ب  دلی  وجود شمک مازندرانی از لحا   مت صوتی و
چند طورح دسوتوری   و متون نام وردار است اما از لحا  دستور زبان  لغتخوبی برخو کیفیت 

از آن اسوتفاده کننود. توانند نمیک  عموم مردم  استشدهبرای این زبان نوشت   مقال  صورتب 
 قرار دارد. «پراکنده»درانی از نظر کمیت و کیفیت مستندسازی در وضعیت بنابراین زبان مازن

 
 گیرینتیجه -6

 دهد: دهنده را نشان میهای مختلف پاس میانگین امتیازهای هریک از عوام  گروهزیر جدول 
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 (3002)یونسکو  ۀگان بررسی عوام  نه ۀنتیج -13جدول 
 دهندههای هر گروه پاس گرفت  ب  عوام  براسا  تحلی  پاس امتیاز تعلق

 بر حیات زبانی مؤ رعوام  
 مؤنث ماکر میانگین

 1 زبان نسلیبینانتقال  2 3 2 2 2 2 2883

3833 
شمار گویشوران قطعوا  میلیون نفر  با در نظر گرفتن روند 2حدود 

 2 :در معرض خطر
 3 شمار قطعی گویشوران

 2 نسمت گویشوران ب  ک  جمعیت 2 2 2 2 2 2 3833

 1 های کاربرد زبانحوزه 2 2 2 1 2 1 3833

3833 0 0 0 0 0 0 
هوووا و پاسوووخگویی بووو  حووووزه

 های جدیدسان ر
2 

2833 

مواد نوشتاری موجود است اما برای بعضی از اعضای جامع  مفیود 

است. برای دیگران ممکن است اهمیت نموادین داشوت  باشود. در 

 3مدار  ب  این زبان تدری  نمی شود: 

کووواربرد در آمووووزر زبوووان و 

 سوادآموزی
6 

3833 2 2 2 2 2 2 

هوای دولوت  ها و سیاسوتنگرر

ت رسمیت و کواربرد شام  وضعی

 زبان

7 

 3 نگرر اعضای جامع  ب  زبانشان 2 2 1 1 2 1 3813

4833 
کمیووت و کیفیووت مستندسووازی  2نام   متون و ادبیات: دستور زبان  لغت 

 زبان
7 

 2 مت صوتی و تصویری: 

 ویعیت کلی حیات زبانی و میزان در خطر بودن زبان مازندرانی 2874

 
  یعنوی اسوتگرفت تعلوق  3832امتیواز  نسولیبینجدول  ب  عام  انتقال  هایبراسا  داده    

اسوت. بو  بورآورد شده «قطعوا در معورض خطور»وضعیت این عام  اندکی ناگوارتر از وضعیت 

طور ک  قمال نیز اشاره شود  بوا وجوود تعوداد نسومتا بواالی عام  شمار قطعی گویشوران همان

 ۀدهنودنشوانکو   اسوتگرفت تعلوق  2ویشوران امتیاز گویشوران ب  علت روند کاهشی تعداد گ

. نسمت گویشوران مازندرانی کو  در ارتمواط مسوتقیم بوا رونود خطر قطعی برای این زبان است

هوای کواربرد را دریافت کرد و گویای خطر قطعی است. ب  حوزه 2شمار گویشوران است امتیاز 

وجوود »و « هواکاه  تدریجی حوزه»ود وج دهندۀنشانک   استگرفت تعلق  2822زبان امتیاز 

در کنار هم است  المت  رونود ایون وضوعیت بیشوتر بو  سومت کواه  تودریجی  «چندزبانگی
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اسوت  «غیرفعال»های جدید  این زبان کامال ها و رسان پاسخگویی ب  حوزهبارۀ هاست. درحوزه

زبوان مازنودارنی امتیواز کاربرد در آموزر و پرورر و سوادآموزی   ۀ. در زمینداردو امتیاز صفر 

را کسب کرده  بدین معنی ک  با وجود موادی مکتوآ  عمال کواربرد چنودانی نودارد و تناوا  3

بر آن  این زبان هیچ کواربردی در سیسوتم آموزشوی توان نگاه نمادینی ب  آناا داشت. افزونمی

هوای دولوت سیاست ها ونگرر داشت.با کاربرد روزمره  یداشت قطعا مواد مکتوبندارد  اگر می

همسوان »کو  بو  معنوی  اسوتکردهرا دریافت  2و مراج  رسمی ب  زبان مازندرانی نیز امتیاز 

ت صووررود؛ یعنی با اینک  بو می کارب  جغرافیایی است ک  مازندرانی  در حوزۀ« شدگی منفع 

ای شدگی و رها کردن این زبان نیسوت  شورای  بو  گونو رسمی و علنی اجماری برای همسان

 رود. شدگی پی  میۀ مازندرانی زبان ب  سمت همساناست ک  عمال جامع

. ایون امتیواز اسوتکردهرا کسوب  2820مازندرانی ب  زبانشان امتیواز  نگرر اعضای جامعۀ

کنند  اما بسویاری نیوز آن است ک  با آنک  بیشتر اعضا از حفظ زبانشان حمایت می دهندۀنشان

یز ممکن است از نابودی زبوان حمایوت کننود. ازآنجاکو  کمیوت و ای نتفاوت هستند و عدهبی

بررسوی کورد. ایون متموایز از هوم  ۀتوان در دو مقولکیفیت مستندسازی زبان مازندرانی را می

 «نامو   متوون و ادبیواتدسوتور زبوان  لغوت»و  « مت صوتی و تصوویری»عام  ب  دو قسمت 

د.  مت صوتی و تصویری در کند را دریافت میو هر کدام از این دو امتیاز خو استشدهتفکیک 

نامو   کند  اموا بو  دسوتور زبوان  لغوترا دریافت می 2وضعیتی بسیار خوآ قرار دارد و امتیاز 

. میوانگین اسوتشدهاختصواص داده  2چندان مناسمی ندارد امتیاز  متون و ادبیات ک  وضعیت

. در اسوتشدهسوازی داده یوت مستنداست ب  عام  کمیوت و کیف 1800این دو امتیاز ک  برابر 

وضعیت حیات زبانی مازنودرانی و  ۀدهنداست نشان 3871امتیاز ک  برابر  7ناایت میانگین این 

 «قطعا در معرض خطور»میزان در معرض خطر بودن آن است. وضعیتی ک  نزدیک ب  وضعیت 

 تر از آن است.کمی وخیم و (3002) یونسکوۀ توصیف شد

موردان رداخت  خواهد شود: های آینده ب  آناا پیگری داشت  ک  در مقال این تحقیق نتایج د

دارنود؛ بوا افوزای  آن تری بو  کنند و نگرر مثمتبیشتر از زنان از زبان مازندرانی استفاده می

تر یابد و نگرر افراد نسمت ب  این زبان بدبینان تحصیالت استفاده از زبان مازندرانی کاه  می

 قطعی دارد. تأ یرسن در افزای  کاربرد زبان مازندرانی افزای  شود؛ می

تورین عامو  دهد ک  زبان مازندرانی قطعا در معرض خطر است. ماوماین مطالع  نشان می

بوان مازنودرانی و آن زبان است. پ  برای زنده مانودن ز نسلیبینحیات هر زبانی انتقال  ۀادام
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است. برای محقوق شودن ایون امور  نسلیبین ترین اقدام انتقالمؤ رشک   بدونکم کردن خطر

توان انجام داد ک  نیازمنود هموت جمعوی گویشووران و حمایوت دولوت و اقدامات بسیاری می

ن  ایفوا ی در این زمیمؤ رنق  توانند زبان می ۀشناسان و فعاالن حوزمراج  رسمی است. زبان

شومار زیواد گویشووران زبوان  سازی باشود. بسویاری از افوراد بو  علوتکنند. گام اول باید آگاه

و اگور وضوعیت انتقوال  باشودکنند ک  ایون زبوان در معورض خطور مازندرانی حتی تصور نمی

چندان دور این زبان منقورض خواهود شود. ای ن ن منوال پی  رود  در آیندهب  همی نسلیبین

طعوا کارسواز بنابراین هشدار کارشناسان این حوزه و ایجاد تغییر نگرر نسمت ب  زبان مادری ق

تواند تالر متخصصان برای برگزیدن یک گونو  اسوتاندارد خواهد بود. یکی از اقدامات مام می

تووان مطالوب واحود بورای آن باشود. بودین صوورت می برای این زبان و ایجاد نظام نوشوتاری

بسیاری ب  این زبان منتشر ساخت. در ایون میوان نیواز اسوت کو  ایون زبوان را بوا علوم روز و 

شناسوان تشوکی  داد توا دسوتور زبوان ها سازگار نمود و گروهی تخصصی از ادبا و زبانرینوآو

جام  و فرهن  لغات کاملی را منتشر کنند. با اینک  آموزر ب  زبان مازندرانی دور از ذهون بو  

توان مووادی را بورای آمووزر ایون رسد و با نظام آموزشی یکسان منافات دارد  اما مینظر می

نایی با ادبیات آن در برنام  درسی مدار  اسوتان مازنودران جوای داد و کودکوان را زبان و آش

هوای تشویق ب  نوشتن مطالمی نظیر شعر و داستان کوتاه ب  این زبان نمود. ب  این ترتیب حوزه

اقدام دیگر تشویق نخمگان و افرادی ک  جایگواه اجتمواعی بواالیی یابد. کاربرد زبان افزای  می

است. این دو مورد اخیر در کنار هم بو  افوزای   یستفاده از این زبان در مجام  استاندارند ب  ا

 .دادکاه  خواهد را ین زبان برد اکاراز پرستیه این زبان کمک خواهد کرد و احسا  شرم 
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