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فرهنگ واژگان تبري ٬
ِ
٥ــجلد.
زبان مازندراني )ـکه به »تبري ] ـطبري[ ـ« هم مشهور است( ٬از زبانهاي ايـرانـي شـمال
غربي است که بهلحاظ جغرافيايي جزو زبانهاي کرانه درياي خزر بهشمار ميرود .طبق
آمار سال ١٩٩٣م٠٠٠ ٬ـ٢٦٥ـ ٣نفر در ايـران بـه يکـي از گـويشهاي ايـن زبـان سـخن
ميگويند )اتنولوگ( .قلمرو رواج مازندراني را ميتوان به چهار منطقه زير تقسيم کرد:
 .١شهرهاي ر امسر ٬تنکابن ٬کالردشت ٬چالوس و نوشهر؛
 .٢آمل ٬نور و محمودآباد؛
 .٣بابل ٬قائمشهر ٬سوادکوه و ساري؛
 .٤نکا ٬بهشهر و بندر گز.
آنچه در متون زبانشناسي ايراني تحت نام گويش مازندراني از آن ياد ميشود کـل
استان مازندران را شامل نميشود ٬بلکه عمدتًا حوزه جغرافيايي بين گرگان و چالوس را
در بر ميگيرد.
از نظر منابع در دسترس براي مطالعه مازندراني ٬اين گويش را بـايد از گـويشهاي
خوشاقبال ايراني دانست؛ چرا که در مقايسه با ديگر زبانها و گويشهاي ايراني ٬از اين
ـگويش منابع بيشتري در دسترس است .از جمله قديمترين اسناد گويشي اشعار »ديواره
وز« شاعر معاصر عضدالدوله ديلمي )قرن ٤ـهـ( به گويش مازندراني است کـه در تاريخ
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طبرستان ابن اسفنديار )قرن ٧ـهـ( آمده است .در کتاب تاريخ طبرستان و رويان و مازندران از
سيد ظهيرالدين مرعشي )قرن ٩ـهـ( نيز ميتوان برخي قطعات ٬ابيات و جمالت طبري را
مشاهده کرد .همچنين در قابوسنامه نمونههايي از مواد گويشي مازندراني ديده ميشود.
مفصلترين متن کهني که از اين گويش در اختيار داريم ٬ترجمه مقامات حريري به گويش
طبري است که بهنظر ميرسد در سال ٦٠٠ـه تأليف شده باشد و اـکنون در کتابخانه ملي
ملک نگهداري ميشود .عالوه بر آن ٬از ميان منابعي که در شناخت واژگان اين گويش به
ما کمک ميکنند ٬ميتوان به تحفةالمؤمنين  ٬حکيم مؤمن تنکابني )قرن ١١ـهـ( اشاره کرد که
در آن نامهاي جانوران ٬گياهان و درختان مختلف به مازندراني آمده است .منبع ديگر٬
نصاب طبري است که در زمان محمدشاه قـاجار بـه فـرمان اردشـير مـيرزا ٬فـرمانفرماي
طبرستان ٬توسط امير تيمور قاجار سروده شده است و  ٨٠٠واژه طبري و معاني آنها را
در بر ميگيرد .اين کتاب تحت عنوان واژهنامه طبري بهـکوشش دکتر صادق کيا منتشر شده
است )براي کسب اطالعات بيشتر ٬نک :مقدمه کتاب و نيز مقاله منشيزاده١٩٦٩ ٬ـم(.
در سالهاي اخير ٬هم محققان ايراني و هم خاورشناسان غربي مطالعه اين گويش را
پي گرفتهاند .يکي از قديمترين منابع به همت مـحققان غـيرايـرانـي »مـقالهاي در بـاب
ـگويشهاي مازندران و گيالن« ملگونوف )١٨٦٨م( است )نک :منابع(.
ـکايگر زبانشناس آلمـاني نـيز مـقاله مـفصلي در
Philologie

کـتاب Grundriss der iranischen

در باب گويشهاي کناره درياي خزر و ويژگيهاي واجشناسي تاريخي آنها

دارد .عالوه بر آن ٬دو مورگان و لمبتن نيز در اين زمينه آثاري منتشر کردهاند.

١

در ايران نيز فعاليتهاي مشابهي صـورت گـرفته است .مـيرزا شـفيع مـازندرانـي و
برنهارد دارن در سالهاي  ١٢٧٧و ١٢٨٣ه ديوان امير پازواري را بهنام کنزاالسرار مازندراني

در سنتپطرزبورگ منتشر کردند .از ميان آثاري که در سالهاي اخير منتشر شـدهانـد٬
واژهنامه مختصر فرهنگ مازندراني )١٣٥٦ش( ٬نوشته اسماعيل مـهجوري ٬گياهان شـمال
ايران  ٬تأليف احمد پارسا ٬واژهنامه مازندراني  ٬تأليف محمدباقر نجفزاده بارفروش ٬فرهنگ

عوام آمل تأليف مهدي پرتوي آملي ٬گويش سـاري )مـازندر انـي(  ٬تأليـف گـيتي شکـري را
ميشناسيم .کتاب مورد بررسي ما )فرهنگ واژگان تبري( جديدترين منبعي است کـه تـا
١ـ(ــبراي توضيح بيشتر ٬نک .کيا ) ٬(١٣٢٥مقدمه ٬ص ٢٣-١و شکري ) ٬(١٣٧٤ص.٢٦-٨
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ـکنون منتشر شده است و در بخشهاي بعدي به بررسي آن ميپردازيم.
فرهنگ واژگان تبري کاري است در  ٥جلد به همراه لوح فشرده .صفحات زيادي پيش
از شروع فرهنگ به معرفي هيئت مؤسسان ٬سـرپرست ٬سـرمؤلفان ٬مـؤلفان هـمکار٬
دستياران ٬گويشوران و گردآورندگان اختصاص يافته که به نظر اين نگارنده ٬بيش از حد
طوالني است .در کارهاي عظيمي چون لغتنامه دهخدا و فرهنگ معين نيز به ذـکر اسم افراد
و سمت آنها در طرح بهصورت فهرست اـکتفا شده است .آنچه در اين مجموعه باعث
تأســف و دريــغ است ٬وجــود فـقط يک پـژوهشگر از مـيان دانشآمـوختگان رشـته
زبانشناسي ٬آن هم با عنوان »مؤلف افتخاري« است .اين در حالي است که اتفاقًا تعداد
شايان توجهي از فارغالتحصيالن اين رشته مازندراني هستند و پاياننامههاي خود را هم
پيرامون گويش مازندراني نوشتهاند .در اين کتاب نه از آنها استفاده شده است و نـه در
فهرست منابع ٬نامي از پاياننامههايشان به چشم ميخورد.
نويسندگان در مقدمه )صفحه چهلوپنج( حوزه گسترش مازندراني را برشمردهاند و
آن را به دوازده منطقه گويشي به شرح زير تقسيم کردهاند:
 .١اســتارآبــاد شـرقي .٢ ٬اسـتارآبـاد غـربي ٬بـهشهر و هـزار جـريب .٣ ٬سـاري و
هزارجريب .٤ ٬سوادکوه و قائمشهر .٥ ٬بندپي و بابل .٦ ٬الريجانات و آمـل .٧ ٬نـور و
نوشهر .٨ ٬عباسآباد .٩ ٬چالوس .١٠ ٬تنکابن مرکزي .١١ ٬دماوند و قصران بـاستاني٬
 .١٢گيالن شرقي )صفحه چهل و نه ـ پنجاه(.
نويسندگان تذکر دادهاند که با تنظيم  ٧٤موضوع به دستهبندي واژههايي پرداختهاند
ـکه البته  ٢٠عنوان اول آن ميتوانست در فرهنگ واژگان تبري نباشد؛ مانند نامهاي تاريخي
منطقه ٬حکومتهاي تاريخي پيش از اسالم و پس از اسالم ٬نام آثار و ابنيه و امثال آنها.
در باب اين اثر ٬ذـکر نکاتي چند الزم مينمايد:
 .١متأسفانه يکي از اشکاالت موجود در تمامي واژهنامههاي گويشي در اين کار نيز
وجود دارد و آن آوردن واژههاي فارسي در اين واژهنامهها است .البـته بـايد گـفت کـه
انصافًا چنين نمونههايي در فرهنگ واژگان تبري زياد نيست؛ اما ٬به هر حال ٬نـمونههايي
چــــون » پــاالندوز « )ص» (٣٩٤ريــحون « )ص» ٬(١٢٦٠ريش « )ص» ٬(١٢٦١ســردروازه «
)ص (١٣٤٦و »ـگازامبور « ] ـگازامبر[ )ص (١٧٤٧در متن ديده ميشود.
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 .٢آنچه مطالعه واژگان اين گويش را جذابتر ميکند ٬ذـکر واژههايي است که در نگاه
اول تکراري به نظر ميرسند و ٬در نتيجه نفوذ فارسي به اين گـويش راه يـافتهانـد؛ امـا
جالب اين است که برخي از آنها معاني کامًال متفاوتي با صورت فارسيشان دارند ٬مانند
§§ camus

به معناي »پايپوش الستيکي يا چرمي کشاورزان « )ص٬(٩٠٨

)ص٬(١٥٢٧

xeya
ª rak

)ص (١٠٣٢و

ferfere

qul

به معناي » ناشنوا «

به معناي »خربزه نرسيده « ] ـکه البته در کرماني هم بهـکـار

مـيرود[

به معناي » وسيلهاي براي کالف کردن نخ « )ص.(١٥٣٥

 .٣نکته ديگر آن است که بهطور مشخص معلوم نيست که »واژه پايه« هر مدخل از
ـکدام گويش است ٬که ديگر واژهها با آن سنجيده ميشوند .معموًال گويشي را بهعنوان
ـگويش معيار برميگزينند و ديگر گويشها را با آن مقايسه ميکنند.
 .٤در چاپ اول يک جلد از اين اثر ٬واژهها بهصورت جداول کنار هم عرضه شده
اختصارات
بودند که نام گويش نيز در باالي هر جدول ذـکر شده بود .در اين اثر کثرت
ِ
نشانه ارجاعات ٬با توجه به تعدد گويشهاي مورد مطالعه ٬باعث مالل و گيجي خواننده
ميشود .نگارنده چنين مشکلي را در هنگام بهرهـگيري از فـرهنگ سـمنانيــ سـرخـهايــ

السگرديــ سنگسريــ شهميرزادي منوچهر ستوده هـم داشـته است ٬هـرچـند کـه بـه نـظر
ميرسد چنين وضعيتي گاه اجتنابناپذير باشد.
 .٥با وجود اين ٬کتاب بهصورت بسيار مـرغوب و نـفيس عـرضه شـده است .قـلم
حروف عمدتًا مناسب است و اشکاالت چاپي و آوانگاشتي هم کمتر به چشم ميخورد.
 .٦برخي اعالم مندرج در جلد چهارم )ص٢٣٠٧ـ (٢٣٣٠حاوي اطالعات مـفيدي
براي خواننده است.
 .٧جلد پنجم بخشي دارد که با همه محاسنش متأسفانه به نسبت ٬بخش کوچکي از
ـکار است و خواننده شيفتهاي چون اين نگارنده را مغبون ميکند :دستور زبان و مصادر
)ص(٢٨٧٣ - ٢٥٩٣
 .٨در فهرست منابع ٬بخشي به نام »پاياننامهها« آمده و در آن فقط بـه  ٥پـاياننامه
ارجاع داده شده است ٬که هيچ کدام از پـاياننامههاي زبـانشناسي نـيستند .تـورقي در
ـکتابشناسيهاي پاياننامههاي زبانشناسي )مـانند چکيده پـاياننامههاي زبـانشناسي اثـر
نرجس جواندل صومعهسرايي و فـهرست پـاياننامههاي کـارشناسي ارشـد و دکـتري در زمـينه

محم د امين ناصح( مقدار قابل توجهي از ايـن پـژوهشها را مـعرفي
ـگويشهاي ايران اثر
ّ
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ميکنند که جا داشت در اين اثر به کار گرفته شوند .با وجود اين ٬فرهنگ واژگان تبري اثري
ارزنده و منبع بسيار مهمي در مطالعات مازندرانـي بـه شـمار مـيرود .ايـن اثـر تـجلي
همکاري گروهي است که متأسفانه در ايران رواج چنداني ندارد و برگ ديگري از کارنامه
مردمان دانشدوست و گويشپژوه مازندران است.
منابع
شکري ٬گيتي ) ٬(١٣٧٤گويش ساري  ٬تهران ٬پـژوهشگاه عـلوم انسـاني و مـطالعات فـرهنگي؛ صـادقي٬
علياشرف ) ٬(١٣٨٠نگاهي به گويشنامههاي ايراني  ٬تهران ٬فرهنگستان زبان و ادب فارسي؛ کـيا ٬صـادق
) ٬(١٣٢٥واژهنامه تبري  ٬تهران ٬ايرانکوده.
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