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 چکیده

های گویش هبدینان را به مثابه یک مثال از زابنپیوند  در این برریس و جس تار مقدمایت،

های اب چند زابن ایراین دیگر و نوش ته –هااب وجود حمدود بودن اس ناد و نوش ته – ایراین

هنا هایی درابرۀ ش باهت اترخیی آ  نکته امی اتهدست است، ابزبیین کرد کهین که از آ هنا در

و آ چنه از  هدینانـ ب میان گویش  ،بینمی که ش باهتگردد. در این برریس آ غازین می آ شاکر

است ات  بیشرتدر دست است،  آ ذرابیگانو زابن ابس تان  مادیاس ناد کهن درابرۀ زابن 

 فاریس دری. اب

 

  ، فاریس دری.آ ذرابیگانابس تان هدینان، زابن مادی، زابن ـ گویش ب  ها:لکیدواژه

                                                                        
 اس تاد پژوهشگاه علوم انساین و مطالعات فرهنگی  mazdapour@gmail.com  
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 درآ مد

ین اانمند. سپس برای می دریکنند که خود، آ ن را زرتشتیان ایران اب یکدیگر به زابین گفتگو می

گویند. اس تاد می دری زرتش یت، خلط و اشتباه نشود، به آ ن فاریس دریکه این زابن دری، اب 

( مقدمه 1335ود، که بر کتاب ارابب مجش ید سوش یان در توصیف این زابن )ابراهمی پوردا

، را برای آ ن برگزیده و این زابن را به جای زابن دری زرتش یت گویش هبدیناننوش ته است، انم 

گویش هبدینان انمیده است. حسن انتخاب در این انمگذاری، و مجموع رشایط چننی بوده، که 

 ش ناس ند. فتاده است و مهگان این زابن را اب مهنی انم گویش هبدینان میاینک این انم اکماًل جا ا

 شود و این انم چه نسبیت اب فاریس دری دارددری انمیده می ،چرا زابن گفتاری زرتشتیان

 است؟ آ ای مغان و موبدان در این انمگذاری، و اصالً  دری و چرا انم این دو زابن، هر دو،

اند؟ بنا بر فرمودۀ موبد رس مت شهزادی، موبدان در رواج و رونق آ ن، نقشی و سهمی داش ته

اند که زابن دری نسبیت نزدیک اب زابن نوش تاری و کتابیت آ انن، چه فاریس و چه دانس تهمی

ه یت، جز در چند مورد اندر، به نگارش درنیامدهپلوی ندارد و فزونرت آ ن که زابن دری زرتش 

به  برا نه منسو  دریطباطبایی را پذیرفت که واژۀ حمیط توان نظر اس تاد محمّدبوده است. آ ای می

ری دداند و به ابور این اس تاد، زابن می« بریون»، به معنای دردرابر، بلکه آ ن را منسوب به 

 در خارج از گروه و مردمان خودی اب یکدیگر مراودهزابن ارتباط اب دیگراین بوده است که 

ی، زابن ابید دری زرتش یت را نزی هامنند اب فاریس دراند. اب پذیرفنت این نظریه، آ نگاه میداش ته

دانست. پس دری زرتش یت برای پریوان دین کهن ایراین زابین بوده است که  واسطو  میانگان

 اند. گفتهاب یکدیگر، به آ ن خسن می مراوده هنگام روبرو گشنت و مجع شدن و

های خنست اینکه گروه :گرددبه دنبال قبول این فرضیه، دو قضیۀ دیگر آ نگاه مطرح می

ماندند، به شد و چون در جایی و ماکن خاّّص تنها میزرتشتیان اب گذر زمان، مهواره کوچکرت می

آ مدند. پس هر کردند و در آ جنا مجع مینشنی کوچ و هماجرت میسوی یکدیگر و به مراکز زرتش یت

ای از عنارص آ ورد. از ترکیب چننی رش تهگروه مریایث از زابن بومی و قدمیی خویش را مه اب خود می

اب زابن مهگاین و راجی در منطقۀ مقصد و سزمنِی مقِّر مهکیشان،  ،های هر گروهپراکنده از زابن

رسد که اب چننی سازواکری  افزوده شده است. به نظر میهر ابر مجموعۀ بزرگی بر بنیاد خنس تنی

 اصطالح قدمیی،های متعدد زابن، ای بهاست که مایه و پایۀ خنس تنی برای پیدایش و خلق گونه
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 رسد. لهجه می 20ها به رمقی در حدود های دری زرتش یت فرامه گش ته است. شامر این لهجهلهجه

ابید ابزگفت: آ ای زابین است می پرسشیک ست که ابر دیگر، قضیۀ دوم را که در اینجا

زد هر دان و مغان در نهای پُرشامر از زابن موبابید یکی از گونهواحد و رابط، که در اینجا می

ده سهم اصیل را بر دوش نکش ی چننی روندی عه و گروه هبدینان بوده ابشد، درو جام طایفۀ کهن

های موبدان، رسد که هبدینان زابن مغاین و زابن خاندانان دیگر، چننی به نظر میبی به است؟

انگان که زابین واسط و می تر زابن یکی از مراکز مغاین را، و ای حیت شایدو ای به احامتل قوی

خویش  اند و در آ ن، آ اثری از زابن کهن و خانداینمیان خاندان موبدان و مغان را آ موخته دریو 

ته ابز نزی درآ میختند و اب یکدیگر اب آ ن زابن خسن گفتند ات فقط مهنی زابن ترکییب و نوساخ  را

ماند و معروف شد: زابن دری زرتش یت و گویش هبدینان. اب چننی رشیح است که پیوند میان 

ندی را توان توجیه کرد. خواهد آ مد که چننی پیو را می مادس تاناین زابن اب مغان و اقوام ماد و 

 های آ ن پرداخت. توان ابزایفت و به بیان بریخ از نشانهمی

بینمی که زابن دری زرتش یت بومی در منطقۀ جغرافیایی یزد است، و یزد مرز شامیل امروزه می

رفته است. در مرحلۀ بعدی است که این زابن به کرمان هماجرت کرده پارس قدمی به شامر می

توان ایفت. به هامن روال گونۀ کرماین این زابن بیشرت می است و آ اثری از فاریس دری را در

گردد، که مثایل که یزد مرز شامیل فارس است، تقابل میان گویش هبدینان اب فاریس آ شاکر می

)لهجۀ کرماین:  dvunzonاست اب  دانسنتواج خنس تنی واژۀ  1مهیس یتو از آ ن، برابری 

zonādmun،فردا ( و آ نگاه :»hεrd (hεrdā .) 

)مزداپور، شود می گِردها است که در هنگام تلفظ آ ن، به اصطالح لب āهامن ، واج 

ای است که تلفظی ، واج ای واجگونهəای  ε. حرف 2 و جز اینها( 103 -102، 99 -98 :1374

در زابن  eدارد، مانند  و جز آ ن( 4ـ ، مش101 :)هامن a)کرسه( و  eدر حّدی واسط میان 

 میانه. فاریس

)ایی جمهول( در نگارش گاهی یکسان است و گاهی اب آ ن  ēاب  eدر فاریس میانه، حرف 

                                                                        
ای  «برابری»، و نزی «برابر»های از واژه  (ایس تادناز مصدر  ایست، و  -مهمرکب از ) مهیس یتاژۀ رسد و به نظر می1

ها، یعین حتول و تغیری ایفنت یک واج ابس تاین اب دو شلک متفاوت و پدید آ مدن برای رساندن نسبت این واج« تقابل»

  تر از یک اصل واحد، هبرت ابشد.های اتزهدو واج در زابن

 ش ناسحق دمحماب اید شادروان دکرت عیل 2
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)کرسه( و مه اب   iآ ید و از این هجت مه اب تفاوت دارد. گاهی نزی عالمیت در نگارش برای آ ن منی

a گ را نظر هنین برونو مکزنی، و احامتاًل مهراه اب وی، والرت نیل شود. دیوید)فتحه( خلط می

. در گویش (357- 326 :1396)مکزنی،  واجگونهشاید واج ابشد، و شاید  eبر این است  که 

فقط در معدودی واژه  eو  aدر تقابل اب  ə/εهبدینان عینًا مهنی مسأ هل مطرح است و مصوت 

 . بودن چننی وایج نظر هنینگ و مکزنی(4 ـ، مش106 :1374)مزداپور، آ فریند تقابل معنایی می

ش ناس، دو حرف و آ وای حق دمحمکند. نزی ابید افزود که به قول شادروان دکرت عیلرا تأ یید می

ابر تقابل معنایی پدید آ ورند و در یک زوج واژه، معنای لغت  خمتلف زابین چون حیت یک

 جگونه. ابید مهواره آ هنا را دو واج مس تقل به شامر آ ورد، و نه وابواسطۀ تقابل آ هنا تغیری کند، می

 ساناینهایی که اید شد و بر شامر در مثال hو  f، و نزی zو  dو تقابل  مهیس یتافزون بر 

ا اب توان برمشرد که هامنندی دری زرتش یت ر توان افزود، شواهدی بیشرت را نزی میمه می مهیس یت

 (14 -13 :1372)ایرشاطر،  مادهایی که در مناطقی که اغلب آ هنا را اب انم قدمیی سزمنی زابن

و  ش ناس می، یعین از شامل شهر یزد و مناطق پریامون اصفهان گرفته ات حدود زجنان و خلخالمی

امنندی و مناایند. این َرس ته ههای کردی، ابز میهناوند ات برسد به آ ذرابجیان، و نزی البته زابن

وشش ا البته نیازمند به کگردد و توصیف دقیق آ هنها و حتول اترخیی آ هنا ابزمیش باهت، به واج

وزگار ها، ابعاد و واحدهای ساختاری دیگر آ هنا را نزی در ر ویژه جز واج در زابنهبس یار است. ب

 توان برریس و توصیف کرد. های زنده میما، در زابن

نوساخته  هاین واژ دانمی که خنست، را می گویش، واژۀ دریخالف چننی اهبامی درابرۀ انم 

اند، و صورت هپلوی آ ن در فاریس ساخته گفنتا از ماّدۀ مضارع فعل ر  گویشو جدید است. 

گفنت، حرف » -guftan ،gōw: 1396)مکزنی،  -gōwاز  gōwišn. واژۀ gōwišnشود: می

و « ِبگوی»فاریس، در مثاًل  -گویاز  گویشواژۀ و  ،مش تق شده است «(زدن، بیان کردن

های ایراین اند که بر گروه عظمی زابندیگر این که این واژه را از آ ن هجت وضع کرده«. گویند»

ویژه برای اکربرد در مطالعات جدید هجدید، جز فاریس، اطالق شود. این انمگذاری ب

 . گامردها میش ناخیت است که مهت بر ابزش نایس و توصیف این زابنزابن

های ها و رساالِت دانشجویی و نزی مقاالت را که در توصیف این زابنفهرس یت از کتاب

یف اورمزد، بس یار است، اما البته اکتوان برمشرد که س پاسپُرشامر به نگارش در آ مده است، می

 دارمی. نیست و هنوز ما، در آ غاز راهی دراز قدم برمی
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های انممی و به دیگر زابناست که این یکی را زابن میاما، فاریس از چه امتیازی برخوردار 

 بهی خزید که امحد کرسوگویمی: گویش. این امتیاز از آ ن ویژگی همم زابن فاریس برمیایراین می

های خواند و زابنمی (64-63 :1372/1993)کرسوی،  زابن مهگاینرا  فاریسواسطۀ آ ن، 

ای را دکرت دمحمجواد مشکور بر  واسطنزی اصطالح انمد. می نمیزابنایراین دیگر را اب اصطالح 

های هخامنشی آ ورده است و ارنست هرتسفدل را ابور بر این است که خط آ رامی در نوش ته

صورت شفاهی در گفتگو هفاریس از هامن دوران هخامنش یان نقش زابن میانگان و واسط را ب

 دار گش ته است. عهده

 مهگاینیوش بزرگ هخامنشی، سآ غاز مراحل که از هامن زمان دار توان پذیرفت خویب میهب

یر آ هنا ها و اقوام خمتلفی که تصاو شدن زابن فاریس فرامه آ مد: منایندگان ملّت میانگانو  واسطو 

 ابید اند و این زابن طبعاً کردهها نقش بس ته است، انگزیر اب زابین ابید اب مه گفتگو میبر س نگ

ان ابشد که زابن خاندان شاهی بوده است. داریوش بزرگ سومنی نسخه از زابن فاریس ابس ت

 های خود را به زابن فاریس ابس تان و اب خط میخی به نگارش درآ ورده است.کتیبه

 

 منت

یکی از این دو، برریس  :شودش ناخیت مطرح میدر این رش ته برریس، دو بعد از مطالعۀ زابن

ر قواعدی ش ناخته که در توصیف زابین بها بنااترخیی زابن است، و دیگری برریس زابن

 چننی مبنایی است که بُعد اترخیی مطالعۀرود. برصوریت مس تقل پذیرفته است و به اکر میهب

ننی ود ات به اکر چ شش ناخیت، و به اصطالح مطالعۀ مهزماین آ هنا ترکیب میها و بُعد زابنزابن

 پذیرد. ها بر آ ن پایه است که صورت میمطالعه و ش ناخیت بیاید و سپس برریس تطبیقی زابن

حتقیق و پژوهش، های ایراین از هر دو رش ته چننی است که در برریس س نجشی زابن

ابید مدد ( میsynchronic) مهزماین(، و دیگری diachronic) زمایندریکی ، اصطالحبه

ها پدیدار سان ترکیب، بُعدی دیگر در ش ناخت زابنهنگام اینه ت. روشن است که بجس

ین گردد، و آ ن عبارت است از اصویل در مهراهی و مهپایی این دو رویکرد اب یکدیگر و در امی

 توان به حبث پرداخت. آ ید که درابرۀ هر یک میرهگذر ناکیت خمتلف و متفاوت به دست می

توان متین قدمیی را خواند. مثال ها و اس تحالۀ وایج میایوری مهنی دیگرگوینگاهی حیت اب 

)کرسوی،  آ ذری ای زابن ابس تاین آ ذرابیگانهای قدمیی آ ن را از گویش هبدینان و زابن
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در گویش هبدینان در  εə/و  aتوان ذکر کرد. نزی گذشت که تقابل میان می (1372/1993

در زابن  aاب  eونه است. نظری مهنی مهساین و نزی افرتاق را در حّدی واسط میان واج و واجگ

توان گفت که چننی تقابیل در یک زابن زنده، بودن آ ن تقابل را توان دید، و میفاریس میانه می

را در آ وانوییس این متون  eاین وجود کند و بنابر میانۀ مانوی تأ کید می در خط هپلوی و فاریس

 دانست.  ابید امری پذیرفتین

های جدید، در دو بُعد های دوران ابس تاین اب زابندو مثال را از نتاجی تطبیق میان نوش ته

فاریس ابس تان،  -arjanaتوان اید کرد. یکی از این دو در سطح واژگاین است: واژۀ خمتلف می

، یزدیزابن ر آ ن است که بر مبنای شلک آ ن در ب ،را رواندل یج. کنت« ارج و هبا»به معنای 

در فاریس ابس تان، در گویش هبدینان  arjana- (Kent, 1961: 170)شود خواند. معادل واژۀ می

ldia1  است و در زابن ابرقویی در اصطالحludi yo rdia2  ابزمانده است و گوای نظائری

 argent ها معادلهای ایراین دیگری ایفت. این واژهتوان در زابندیگر از بقای این واژه را مه می

رود. هامنند امروزی در فاریس به اکر می پول است که به جای« نقره و س می»فرانسه، به معنای 

در «. از ُگل عزیزتر چه س تاین به س می ُگل»بینمی: ، اب هامن معین نزی می«س می»این اکربرد را در 

 این ابره، بُعد اترخیی زابین اب تکیه بر تغیری واژگاین و وایج بیشرت مورد نظر است. 

دیگر این که در بُعدی دیگر، یعین در سطح و تراز حنوی زابن، شلک رصف فعل، موسوم 

توان مثال آ ورد. بنا بر قول دکرت پارسا را می (91-1/48: 1393دبریمقدم، نکـ : ) رصف ارگاتیوبه 

شود. این ساخت حنوی از دیرابز ات اکنون دانشمند، این طرز رصف فعل در زابن ایالمی دیده می

های زندۀ گفتاری در این های نوش تاری متعدد کهین، و نزی در زابنبس یار راجی است و در منونه

یوۀ ترصیف فعل از دیرابز راجی بوده و در آ اثر شود. به بیان دیگر، مهنی ش  سزمنی دیده می

بینمی. آ چنه در نزی هنوز اکررفت آ ن را در این دوران می ،ده استنوش تاری کهنسایل به ضبط رس ی

از زابن بومی، که شاید هامن  است شود، یکی اخذ این ساخت دس توری زابناینجا دیده می

توان برمشرد که در می. دوم آ نکه دالئیل اکیف را میایالمی ابشد و ای شاید زابین خویشاوند اب ایال

هنگام ابزبیین افعال ه زابن فاریس دری هرگز فعل اب این ش یوه رصف نشده است. این امر را ب

بییمن که تأ ثری ترصیف فعل به توان مشاهده و تصدیق کرد، و میخویب میهدر شاهنامۀ فردویس ب

                                                                        
 اب س پاس از دکرت بدرالزمان قریب 1
  اب س پاس از دکرت اندره  نفییس 2
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رسد که این ویژگی را انیش از ت و خست اندر. به نظر میش یوۀ ارگاتیو در ساس آ ن انچزی اس

 آ ن ابید دانست که سزمنی رشد و تکوین فاریس دری، بلخ ابمی و حوایل آ ن بوده است. 

ها، ه موجب حمدود بودن اس ناد و نوش تهدر اینجا، و در این برریس و جس تار مقدمایت، ب

وند آ ن را شود برگزید و برای منونه، پیایراین میهای هدینان را به مثابه یک مثال از زابنـ گویش ب 

خواهمی  های کهین که از آ هنا در دست است، ابزبیین کرد. آ نگاهاب چند زابن ایراین دیگر و نوش ته

 گردد. هایی درابرۀ ش باهت اترخیی آ هنا آ شاکر میدید که نکته

رود زمینه ات چه حّدی امید میتوان پیی برد که برریس بیشرت در این اب این مثال، آ نگاه می

 گاه و مبنای اصیلکه راهگشا ابشد و ات کجاها آ گاهی بیشرتی به دست دهد. آ چنه اکنون تکیه

های بینمی که ضبط واژهژه میویههای آ هنا است. بها در سطح واجاست، طبعاً ش باهت این زابن

ر این آ فریند. اب مهۀ اینها، دار میقدمیی و صورت آ هنا در گذش تۀ دور، اب خط فاریس اهبام بس ی

 ادیمو آ چنه از اس ناد کهن درابرۀ زابن  هدینانـ ب میان گویش  ،بینمی که ش باهتبرریس آ غازین می

 فاریس دری.  است ات اب بیشرتدر دست است، 

و انم بردن از این « ایدکرد»به بیان دیگر، در توصیف، و ای هبرت است گفته شود: در 

های نسبت اترخیی واج ،د و واحدهای ساختاری و شلک حتول آ هنا، از یک سویهای متعدزابن

در وهلۀ  و گرددهای زابن مطرح میواژهو نوع تداوم هر یک در  زابن در درون ساخت واژه

وصیف ویژه شلک و تهاند و بقا و دوام و پایداری، و بهای متعدد پراکندهها در زابندیگر، واژه

 نباشد. ش ناخیت، و نزی ابر معنایی هر یک در هر زابین اب زابن دیگر شاید که هامنند ابشد ایزابن

گذارد که در هر مورد، ها در مجهل، و ساخت حنوی زابن پا به میدان میسپس ترکیب واژه

ود، اب توصیفی ویژه دارد و برریس اترخیی آ هنا، و سپس قیاس آ هنا اب زابن، ای هبرت است گفته ش

طلبد. در چننی جس تاری است که شواهدی را از های مهسایه تالیش مس تقل را میزابن

 رد. کدیگری از آ هنا س نجید و قیاس  «های اترخییابزمان»ابید اب بقاای و ایدگارهای اترخیی می

 توان برمشرد کهاب توسل جسنت و دست ایزیدن به ایدگارهای کتابیت، شواهد متعددی را می

رفت و ابید نظریۀ والرت برونو هنینگ را برای خواندن خط هپلوی پذیخویب میهبر آ هنا باب تکیه 

ها ها و قرائت صورت کتابیت واژهتر است از تلفظ واژهاذعان داشت که خط هپلوی کهنسال

های فاریس (. البته هممرتین شاهد در این ابب، تلفظ واژهم632 -219در دوران ساسانیان )

 ست که از زمان نگارش آ هنا خرب دارمی: قرن سوم میالدی. مانوی ا
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 این، ابید این نظر را درست دانست که زابن فاریس، پس از دوران ابس تاین، اب خطیبر بنا

ساسانیان به کتابت که از خط آ رامی گرفته شده است، در دوراین در حدود چند سده قبل از 

 درآ مده ابشد.

فاریس از هامن روزگاران نقش رمسی و مدریس و اداری آ ن، موجب پایداری و بقای زابن 

 پایداری و ثبایت بیشرت ایفته است. پس ،واسطۀ آ ن، زابنه و داشنت شلکی کتابیت است که ب

دگرگون گشنت زابن نوش تاری و مدریس و اداری کُندتر صورت پذیرفته است. داشنت نقش 

رفته است، و ناد رمسی کشور به اکر میرمسی زابن، مثالش یکی آ ن است که مثاًل در ثبت اس  

 گش تهها ابز میها به اموال و دارایی مردم و خاندانکه در این نقش و اکربرد، نوش تهآ نویژه هب

اکس ته است. به نگارش هایی از سعت تغیری ایفنت زابن میگامن ایفای چننی نقشاست. یب

ز آ ن روزگاران کهن موجب گش ته است که درآ مدن زابن و ابزماندن نوش تارهایی گوانگون ا

ها بیشرت رنگی هایی از زابن در آ ن روزگاران دور ابیق مباند و به دست ما برسد. این نوش تهمنونه

دیین دارند و به حیطۀ عقاید فقهیی و دیین و ابورهایی اساطریی، و نزی اصول اخالیق در 

دارند. بر را درخیی ای داس تان و نقل داس تاین گردد. بریخ مه رشیح از وقایع اتر اندرزگویی ابزمی

عوامیل چون شهرت بس یار موضوع و مسائل، و نزی حوادث اترخیی در سطوح خمتلف، و اعتبار 

ز او اندیشه و ابور و وقایع را ابید بر اتفاق و پیشامد در حفظ شدن و ابز ماندن هر کدام 

 نوش تارها، افزود. 

ایراین، از دیرابز ات اکنون، طبعًا  های چندگانه  این زابند و شامرۀ آ اثر نوش تاری به تعدّ 

اختالیف دارد فارغ از قیاس و س نجیدن. در یک سوی این حمور بلند، گنجینۀ ادب فاریس 

توان خسن گفت، و ارزش متعایل بس یاری از ایس تد که از غنای آ ن در ابعاد خست متنوع میمی

)ابوالقامسی، سوی دیگر، مثاًل فاریس میانۀ مس یحی آ هنا اوصایف فراوان را زساوار است. در 

مهراهی هگرید که فقط برگردان خبشی از زبور به آ ن زابن، بقرار می (167 -163 :1390

چننی تفاویت آ شاکرا به  ،های مانوی پیدا شده است. در دوران جدیدتر ات به امروز مهنوش ته

پازواری به زابن که دیوان امریی کزنالاسار های آ ن را مثاًل در کتابخورد. منونهچشم می

شود ، میلکی-شاهنامۀ کردیانرص به زابن شریازی قدمی ای پُِس مشس دیواناست و نزی  1مازندراین

                                                                        
 اب س پاس از گییت شکری انزننی 1
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دید. خالف ارزندگی این نوش تارها و آ اثر مکتوب، شامر و مزیان آ هنا چندان زاید نیست؛ و ای 

 این، و فائز دشتس تاین. های زیبا و دلپذیر ابابطاهر عرترانه

ایی هبدر قبال این نوش تارهای کهنه و نو، ادب متعایل فاریس دری را ابید اید کرد که ارج و 

ی ابید یکی از بزرگرتین دس تاوردهای فرهنگی جوامع برشدر آ ن حّدی دارد که آ ن گنجینه را می

 به شامر آ ورد. 

دانمی ش ناخیت و تعاریف روشن و پذیرفتۀ آ ن میدر کنار مهۀ اینها، امروزه بنابر قواعد زابن

ز های ایراین در دوران ما گوای هنو های ایراین است. شامرش زابنکه فاریس فقط یکی از زابن

صورت شفاهی وجود دارند، بهیراین دانمی که بیش از صد زابن اصورت نگرفته است، اما می

 وند. از بریخ از آ هنا اشعاری در دست است اکه فقط چند اتیی از آ هنا به کتابت مه درآ مده

عراق در  وهای پامری و اتجیکس تان و ازبکس تان گرفته ات ترکیه ها از کوههایی زیبا. این زابنترانه

نس تان، اند. نزی افزون بر افغاگرفته ات جنوب خلیج فارس پراکنده اکس پنیغرب، و از شامل درایی 

است، و به مهراهی فاریس، زابن ایراین رشیق پش تو مه  خاس تگاه کهن فاریس دری که مرکز و

های ایراین در آ جنا رمسیت دارد؛ در رشق، در پاکس تان، و حیت در مناطقی در هندوس تان، زابن

دانمی، طبعًا ها را منیگویند. هنگامی که شامره و انم بس یاری از زابنراجی است و به آ هنا خسن می

وری آ هنا نزی گزاریش در دست نیست و بس یاری از آ هنا یکرسه های واژگاین و دس تاز ویژگی

 اند. انش ناخته مانده

ها از آ ن مکرت است که بتوانمی ارتباط و خویشاوندی به تعبریی هبرت، ش ناخت ما از این زابن

آ هنا را اب یکدیگر ابزش نایس کنمی و به توصیف درآ ورمی. بر چننی مبنایی است که طبعًا اب یقنی 

گرید وانمی بگویمی که زابن دری زرتش یت اب مهسایگان خود در کدام نسبت و پیوند اترخیی قرار میتمنی

های ایراین به ترس می درآ ید، این زابن در ای از پراکندگی و جایگاه و نسبت گویشو هرگاه نقشه

ه نیاز به گرید. چننی است که قبل از مهایس تد و در چننی طریح در کجا جای میکجای نقشه می

های غری ایراین های ایراین، و نزی در کنار آ هنا، زابنو وجود زابن بوِدشبرشامری و اطالع ایفنت از 

های ، و ای زابنبراهوییو  عربی، و گریج ،عریب، تریک، ارمینهست؛ مانند زابن  نریاینو  انریاینو 

ریزی جامع، هماجر در سواحل خلیج فارس. در مرحلۀ بعدی است که در یک برانمه افریقایی

توان به گردد؛ آ نگاه است که مثاًل میابزش نایس بیشرت و برریس نسبت اترخیی آ هنا مطرح می

به آ ن  ُُخنیو ای حیت در  اصفهانتوصیف اختالفایت پرداخت که آ ن گونه از زابن ارمین را که در 
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 کند. ، پایتخت ارمنس تان، مامتیز میایروانویند، از گونۀ دیگرش در شهر گخسن می

ط گوید که دیوان به طهمورث آ موختند، یعین خکه اساطری می« هرن نویین»به یُمن برکت آ ن 

د جدید های ایراین، از دوران ابس تاین آ ن ات عههای بس یاری را از زابن، امروزه منونه«دبریی»و 

هایی که گردد. از روی نشانهوس تا آ غاز میاین آ اثر از فاریس ابس تان و ا در دست دارمی.

هایی میان های فاریس ابس تان از آ ن دوران ابس تایِن زابن برجای هناده است، تفاوتکتیبه

های دو زابن فاریس ابس تان و زابن مادها به دست ما رس یده است. از روی این اشارات، واج

 ،انمید ماِدس تانابید که آ ن منطقه را می ن آ ذری ای زابن قدمیی آ ذرابجیانابآ اثر معدود زاز و نزی 

های کهنسال ابزایفت. های زابین در این منونهشود ش باهیت را میان دری زرتش یت و ویژگیمی

های گردد که گویش هبدینان اب این زابنمشاهده می ،بر مبنای این َرس ته نزدیکی و ش باهت

 ایس تد. در تقابل میاب فاریس سازد که گروهی زابین را میآ ذری، مجعًا 

سان ش باهت و رس تۀ کهین از در این ابب در دست است، اغلب اینهای اندیک که نوش ته

ته هامنندی ماند که آ ای این َرس  کنند. اما در هنایت، این پرسش ابیق مینزدیکی و پیوند را تأ یید می

ها تکیه زد. شود بر این ایفتهواند مبنای داوری ابشد و ات کجا میتو ش باهت ات کدام حّدی می

طرزی  های زنده و اس ناد مکتوب موجود، ابهَبرََِک ات زماین که برریس جامعی در ابزش نایس زابن

ص و رویش پذیرفته، که قابل قبول برای مهگان، و پذیرفتین در نزد پژوهندگان و صاحبان ختص

 توان حمک بر ّرد کردن و خطا بودن نتاجی چننی فریضنبس ته ابشد، منیو اهل فن ابشد، صورت 

 داد. کوش یداری و هجاد دیرنده و دراز مدت، اب نظامی درست، در این ابب رضورت دارد. 

وری کرده است و در کتایب اب انم مجموعۀ ایدگارهای کهن زابن آ ذری را امحد کرسوی گردآ  

جتدید چاپ شده است. گذشت که از روی  (1372/1993) آ ذری ای زابن ابس تاین آ ذرابیگان

ها در این کتاب به ضبط های این زابنهای اندک از گذش تههای معدودی که در این منونهنشانه

توان ذرابجیان میرس یده است، تداوم هامنندی و مشاهبت میان گویش هبدینان را اب زابن قدمیی آ  

بینمی که خنست در برابر فاریس زابن دری زرتش یت را می که گویش هبدینان ای اینجاستدید. در 

شود ابزبیین کرد؛ دیگر این که گویش هبدینان را می« دو زابن دری»ایس تد و تقابل این دری می

سال س نجید و مثایل را ینهتوان اب آ ن ایدگارهای دیر های ایراین جدید میرا به مثابه یکی از زابن

ها در لکامت، برمشرد. این یک ، البته فقط در سطح واجمهیس یتسان مهپایی ای تقابل و از این

منونه خواهد بود برای بس یاراین در این طرح و این خیل از ش باهات و اختالفات. چننی س نجشی 
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 توان آ غاز کرد. را اب یک منونه و یک واژه می

ی ، که به معناhrahشود  شهری زابن میدر گویش هبدینان، در لهجۀ حملیت ای فراخواژۀ معادل 

ی شود، اب هامن معناتلفظ می perāxبصورت  فراخرود. در فاریس یزدی مه واژۀ به اکر می« گشاد»

 توان اید کرد: های زیر را می، نکتهhrahاب « فراخ»در س نجیدن واژۀ فاریس «. گشاد»

های دیگری آ غازین این واژه در گویش هبدینان. مثال hفاریس است اب  f مهیس یتِ یکی برابری و 

hr)فردا(،  hεrd)فرمودن(،  hεrmunidvunتوان آ ورد: را می« مهیس یت»از این برابری و 

tvun  فروخنت(؛ و نزی(hroš (afrošagبند درخت آ سوری: 6، سطر 113 ات:یب ،های هپلویمنت ؛ ،

 فراشاهاما در عنی حال، خالف این برابری و مهیس یت در برابر واژۀ فاریس «. آ غوز»به معنای  (46

xrگویند: یزد است، در گویش هبدینان می تفتای در که انم منطقه ša . 

 paraهای دیگری نزی دارد: گویش هبدینان که منونهدر  aفاریس است اب  ā دوم مهیس یت

)شاجهو،  ša-ju)شاه( در  -ša)حاال( و  hala)اکه(،  kah)چاه(،  čah)راه(،  rah)پاره(، 

های زابن دری زرتش یت، تلفظ جوی بزرگ(. به رمغ این رس ته برابری، در بس یاری از لهجه

 رسد. به گوش می āدر ش باهت و نزدیکی اب هامن تلفظ  a، و نزی این گونه aواج 

 :1372/1993)کرسوی،  مبشر مثاًل ضبط این مهیس یت را د در اینجا ابید افزود که نظری

هفاریس است؛ نزی  مباشبینمی که هامن واژۀ می (mabaš ، دوبییت خنس تنی،95 ، 100: )هامن مَشَ

(. سوم /šmā) šmایس تد؛ گویش هبدینان: در فاریس می شامکه در برابر  (šama: 11سطر 

 hrosهای بس یاری دارد، مانند: فاریس، که مثال xاست اب  hrahپاایین واژۀ  hبرابری 

هنگامی که در  ،آ وایی فاریسمیان x)خوشه(. واج  hoša)خریدن(،  hridvun)خروس(، 

 dotشود، مانند: ابشد، چننی پیداست که از واژه حذف می hاب  مهیستدری زرتش یت برابر و 

 )خسنت، س نجیدن(.  satvun)سوخنت(،  sotvun)دخت، دخرت(، 

را در این ترانۀ منسوب به ابابطاهر عراین، از دایر غریب مهدان،  hج سان حذف وامهنی

در زابن  آ وخیته برابر اب آ ویته، و آ میختهبرابر اب  آ میته، و رخیتهبرابر اب  ریتههای بینمی که در واژهمی

 آ ید: فاریس می
 

  مسلسل زلف بر رو ریته دیری

 زلفون آ ن اتر کری ونچ پریشون
 

 مه آ میته دیری گل و سبنل به

 به هر اتری دیل آ ویته دیری
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رود )رخیته( در گویش هبدینان، اکنون به اکر می reta، بصورت ریتهاز این سه واژه فقط 

( kriن: )گویش هبدینا کریاز اید رفته است. فزونرت آ نکه در این ترانه، در فعل  و دو واژۀ دیگر

به وایج  داریدر  āحذف نشده است؛ و نزی  rبینمی که خالف فاریس، واج می« کیُن»یعین 

 . dērēابدال ایفته است، احامتاًل:  ēنزدیک به 

بینمی که در صورت ، میharhفاریس اب  فراخچهارم، فزونرت آ ن است که در قیاس واژۀ 

از هجای خنس تنی لکمه  aفاریس، واژه دو هجا دارد، و در صورت دری زرتش یت آ ن، واج 

، در این واژه هست« التقای ساکننی»ان دیگر، خوشۀ مهخوان آ غازین، ای حذف شده است. به بی

های هایی دیگر از خوشۀ مهخوان آ غازین را مثاًل در واژهو زابن فاریس فاقد آ ن است. منونه

kvud  ،)کبود(svuda  ،)س بو(xda  ،)خانه(svid  ای )سفید(slum  ،)سالم(čγur  ،چغور(

 بینمی.  )کرفس( می klavsچغوک، گنجشک( و 

ها اب یکدیگر، درآ مدن هنگام قیاس این زابنه ها، بمنونۀ دیگری را از مهیس یت و برابری واج

 šim)چون، چطور(،  čin)خون(،  xinشود دید؛ مثاًل در به جای یکدیگر می iو  uواج 

negins)َشوم(،  r  نگونسار( و جز اینها. واژۀ(xub مه در بریخ از لهج )ها به شلک ه)خوب

xib شود در فاریس بوشهری می پولدانمی که واژۀ شود. نزی اّما میتلفظ میpil اما در زابن ،

بینمی که در لهجۀ را می munو  minاست. مهچننی دو شلک  pulدری زرتش یت مهواره هامن 

، که اب «کساین »ای « او، وی»حملیت از گویش هبدینان اب اندیک تفاوت اب معنایی نزدیک به 

 رود. نوعی حتبیب مهراه است، به اکر می

های دری زرتش یت اب گروهی دیگر از های واژهاز هجیت دیگر، در قیاس شلک و واج

آ ید. در آ ن مجموعۀ ایدگارهای کهن زابن آ ذری که های ایراین منظری دیگر پدیدار میزابن

وایج در گویش هبدینان  هایِ مهساینشادروان امحد کرسوی گردآ وری کرده است، یکی دیگر از 

خورد: در چند واژه در تقابل و مهیس یت، ای های آ ذری، در تقابل اب فاریس به چشم میاب زابن

 rرسد، در آ ذری واج ( به فاریس میدال) d( ابس تاین که بصورت ت) tبه اصطالح ابدال 

 xorširهای در واژه. در گویش هبدینان، (91 :1372/1993)کرسوی، ابیق مانده است 

br)مجش ید( و  jamšir)خورش ید( و  r  :برادر، براد؛ هپلوی(brādاین ابدال را می ) بینمی که

 های آ ذری. هامنندی دارد اب زابن

( است که در زابن گیلکی مادرهپلوی )مکزنی:  mādواژۀ دیگر در این ردیف، واژۀ 
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. انم 1«(به به از هتدیگ مادر من)» re beštimāmi m!!شود: ( تلفظ میمار) rāmبصورت 

ای ایراین مه دارد که از این واژه ساخته شده است. در گویش هبدینان، در گونه ماریمشهور 

های دیگر بینمی و معادل آ ن در بس یاری از لهجهمی mεrلهجۀ حملیت و شهری، آ ن را به شلک 

mشود: می zεr  ایm ʔεr ابید پنداشت که در صورت فاریس است.  مادر، که که هامن

mər/mεr خنست ،ā  در واژۀmād در گویش هبدینان به شلک ،*mad  اب(a  تلفظ )کواته

 دگرگوین ایفته است.  εə/به صورت  aشده است، و سپس مصوت می

در  و dابس تاین در فاریس به  t، و ای به بیاین دیگر، حتول ایفنت rبه  dمهیس یت و ابدال 

توان آ ورد ، مثالش را در این مرصاع از غزیل کهنسال به زابن آ ذری میrمادی به  هایزابن

 : (هامجنا)

 «بدر در این دمه بور او سم ما»

be dard-ar yān daham, bur o sar-am mā 

ار در اینجا پدید rبه  dو  tداند، و نزی مهیس یت و برابری می« جان»را هامن  yānکرسوی 

تر آ ن ش ناس می. فزونمی «(به، در: »1390)مکزنی، را در زابن هپلوی  ōاست. حرف اضافۀ 

‹ چون»›شود ایری گرفت و آ ن را چننی معین کرد: که از گویش هبدینان در خواندن این بیت می

 «! ‘ما’به درَدت جان دمه، بیا بر سم 

در آ خر مهۀ دوازده بیت از این غزل که از کشفی عارف و شاعر است، تکرار  ماواژۀ 

رود. این واژه به اکر می maای گونۀ شهری زابن دری زرتش یت واژۀ  حملیتشود. در لهجۀ می

 برای تأ کید است، مانند: 
 

ma ta xo zoni…  داین ...هان! تو که می 

mε ma-m v t-i …  من حاال به تو گفمت... 

ta di ma vevin …   ... تو مه خودت ببنی 

nε ma čin e bda ! !حاال مگر چطور شده است 
 

 :1382)فردویس، شاهنامهفاریس دانست که مثاًل در بییت از  مراین واژه را ابید برابر اب 

 آ ید: می (600
 

                                                                        
 اب س پاس از هایدۀ معریی عزیزم 1
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 دیو را مردم بد ش ناس مرتو 
 

 کیس کو ندارد ز یزدان س پاس
 

 

توان واژۀ دیگری را که از این مرصاع شعر کشفی اب توسل جسنت به گویش هبدینان می

را  بیا ،حملیتاست. در زابن دری زرتش یت، در هامن لهجۀ شهری و  burتوضیح داد، لکمۀ 

biyure گویند. شلک میbiyure تواند ابشد اب خویب برابر میهبbur  :و احیااًن شایدbure.  

شود در آ ن ارتباطی که می (93 :1372/1993)کرسوی، مثال دیگری از اشعار کشفی 

 هایی در گویش هبدینان دید، این است: میان زابن آ ن اب واژه
 

 انوی انهل مغ اندوته زاین

 بوران پروانیا اب مه بسوزم
 

 که قدر زّر خالص بوته زاین

 حال سوته دالن دل سوته زاین
 

anuy-e nāla γam-anduta zānē ke γadr-e zarr-e xāles buta zānē 

burān parvāniyā bā ham be-suzem hāl-e suta-delān del-suta zānē 
 

 داندوه انهل را مغ اندوده )/مغ اندوخته( دان

 اب مه بسوزمی ‹ ات›بیا ای پروانه 
 

 که قدر زّر ِ خالص را بوته داند 

 حال سوخته دالن را دلسوخته داند 
 

 n ای nnبه  nd، و نزی ابدال دانسنتفاریس، در  dمادی اب  zدر این مثال، افزون بر برابری 

-sutaدری زرتش یت مشاهبت دارد. در  biyureبینمی که اب را می آ مدن، فعل امر اندوهو  انویدر 

delān  مه هامن قاعدۀ حذفh میان( آ واییintervocalicبه چشم می ) خورد که درsuta  ،آ ذری

ابشد « مغ اندوخته»نزی  γam-andutaشود؛ شاید که )سوخته( دری زرتش یت دیده می sutaو 

ابید اید کرد که نزی می بسوزمابشد. در کنار اینها، از فعل « اندودهمغ»اب مهنی توصیف، و شاید مه 

 . نزی چننیوزمیبسرود معادل اب صیغۀ فعل در فاریس یزدی به اکر می besuzemامروزه اب تلفظ 

ابشد در  aابید مصویت در ش باهت اب ، بلکه میi، نه زایندر  یرسد که حرف پاایین به نظر می

zona داند( در گویش هبدینان؛ احامتاًل هنادن عالمت )میē  .برای آ ن هبرت است 

است  کرییاتوان خواند، واژۀ واژۀ دیگری را که اب ایری معادل دری زرتش یت از این مجموعه می

«. هر که ماالیون بدوست اکریی: »(70 :1372/1993)کرسوی،کند که ابن بزاز آ ن را نقل می

داند که در شوشرتی و خبتیاری به معنای می لیوهرا کرسوی چزیی نزدیک به لکمۀ  ماالیونمعنای 

رود. هنوز به اکر می (71 :)هامن« درمانده و انشایست»است و در آ ذرابجیان به معنای « دیوانه»

 ، آ نگاه معادل خواهد بود اب«بگرید»خبوانمی اب معنای  agirēرا هرگاه  اکرییواژۀ 
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 ag ra (agāra/ در گویش هبدینان، اب معنای )«بر این مبین، معنای این مرصاع خواهد «. بگرید

هر کس »، «بگرید بعنوان دوست»... ، «دیوانگان )/درماندگان( را بدوست گرید ‘مر’ هر که»بود: 

 این معین اب بقیۀ رشح داس تان در کتاب هامهنگی دارد. «. که انشایس یت را به دوس یت برگزیند

و « بگرید»در فاریس، مثاًل در  -beفعل ابید افزود که در برابر پیشبرای این قرائت می

،  -aرود:  فعل به اکر می، در گویش هبدینان سه گونه پیش«بنشنی»، و «بگذارد»و « ببیند»

ve- ،u- :؛ مانندag ra  ،)بگرید(aština «(بس تاند»که برابر است اب « بردارد)» ،axopta 

از « ِبِنه)» unεnو سپس )اگر ببیین(؛  agεr vevini)ببیند( و  vevina)خبوابد(؛ و نزی 

 )چطور/چطوری نشنید؟(.  ?čin uniga)بنشنی(،  unig، «(بگذار»اب معنای: « هنادن»

vدر گویش هبدینان، مثاًل در  vفاریس اب  bبه حماذات برابری و مهیس یت  d (vād ،)ابد ،

v (āv ،)آ ب ،zvun  زابن(، مهیس یت و برابری آ وایی و وایج ممتاز دیگری را نزی در گویش(

خورد، توان دید که مه در ایدگارهای اندک از زابن آ ذری به چشم میهبدینان در برابر فاریس می

 vدر فاریس، در چند لغت واج   mو مه در زابن مهسایۀ آ ن، یعین زابن ارمین: در برابر واج 

)گامن(. نزی ابید افزود که در  gvun)مکنی( و  kvin)کامن(،  kvunنی(، )زم zvinآ ید: می

vاست در مثاًل  vun-های یزدی گویش هبدینان، پسوند سازندۀ مصدر مهواره گونه tvun 

xεn)گفنت(،  dvun  خواندن( و(naštvun  ؛ در برابر آ ن در گونۀ کرمایِن زابن شلک)نشسنت(

-mun  آ ید: فاریس( می مان-)برابر ابvātmun ،naštmun ،xεnādmun مان-. البته پسوند 

سازی و خلق لکامیت نوین آ ید، امروزه اکربرد شاایین در واژهمه می« ساخامتن»فاریس، که در 

 «. چیدمان»و « گفامتن»ایفته است: 

، منونۀ دیگری را نزی از این رس ته ابدال mبه  vو  bهامنند اب مهیس یت ای ابدال دو حرف لیب 

. در پرتو چننی آ گاهی و اّطالعی است vaxmشود: مه می وقفدر واژۀ عریب  fبینمی: حرف می

 میشاردر فاریس. واژۀ « فشار حمنت»را خبوانمی:  (93 هامن:)« میشار حمنت»توانمی که آ نگاه می

(mēšār که ابید برابر اب )در شلک قدمیی:  )گویش هبدینان فشارxš r  ایxoš r ابشد، در )

 آ ید: این بیت می
 

 حمنت میشارز َچور تیغ اج 
 

 پاره پاره دیل چون شانه دارم
 

 

؛ اب ذکر این «از ُجور تیغ و از فشار حمنت»اب این فرض، مرصاع اول ابید برابر ابشد اب: 
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؛ و  javrگویند، در گویش هبدینان برابر است اب می ُجورنکته که آ ن واژه را که در فاریس 

و حایک از تلفظ « دارمعین»در اینجا خلطی سهوی ابشد، و شاید به اصطالح  جو  چشاید 

 . avrčبه شلک  javrشدن 

یس یت ، و ای حیت هامیندی و مه f، و نزی mاب  v، و vاب  bبه دنبال قاعدۀ برابری و مهیس یت 

 bآ ورد که کشاند: کرسوی میگری دارمی که ات زابن ارمین نزی دامن می، مثال دیmاب  bواج 

( )بنفشه بنفشکویژه در هآ ید. این برابری بمی mآ غازین فاریس در زابن آ ذری گاهی برابر اب 

. انگزیر انم (86 :1372/1993)کرسوی،  مانوشاکشود شود که معادل ارمین آ ن میدیده می

مناید و ویژه رخ میهها بمه ابید هامن ابشد. در اینجا است که نقش مهسایگی زابن مانوشزیبای 

ها در جوید. در اینجا است که پژوهیدن گروه زابنبر اصل خویشاوندی اترخیی آ هنا س بقت می

 شود که دادگردد و روشن میراهی یکدیگر، امهیت ابرزش آ شاکر میمهمناطق جغرافیایی و به

 خیی آ هنا. ها بسا که فارغ ابشد از نسبت اتر میان زابن« واژگاین»وایی و وایج، ونزی البته س تد آ   و

بََرد. این در زابن فاریس، ما را به منظری دیگر می بنفشهاب  مانوشبرابری انم ارمین 

برای انمیدن کوداکن! این  سورنگشاید: جتیل امس انداز زیبا در افقی نزدیک رخ میچشم

زودی روایج هتوان پنداشت که بری روندی و جرایین رو به رونق ایفته است، و میانمگذا

ایج . انم سورن در زابن ارمین روآ رشفزونرت خواهد گرفت؛ هامنند اب گسرتش ایفنت انم فَّرخ 

 دانمی که اب کراسوس،را می هلوـ سورِن پ انم اشاکین است و  سورناتم دارد: سورن و سوریک. 

 «رس مت هپلوان»های جنگید، و شاید که تصویری از قهرماین او است که در بزرگیسدار رومی 

 جتیل میّل و داس تاین ایفته است.

 

 نتیجه

بینمی که در چننی منظری از پراکندگی اطالعات و آ گاهی سشار است که گذر زمان را می

ریزد. ابید مهت گامشت و میاتزد و گنجینۀ عظمی زابین ما را به اکم انبودی فرو بس یار آ سان می

راهی طلب مه ش تاابن گامی برداشت. در این راه است که جز دست بردن به اقدام سیع، به

بینمی که در این چننی برریس و حتقیقی، شامرگان انبوه کردن مهاکری و معاضدت راهی نیست. می

ش ناخت زابن، و  ها را اختالط دو برداشت، یکی نظرگاه و روش اترخیی در حتقیق وزابن

کند. چننی کوش ندگی و ش ناخیت زابن مهراهی میش نایس مدرن و مطالعۀ زابندیگری زابن
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طلبد ات از ریزی اکرآ مد و هوش یارانۀ درس یت را میجماهدیت مهفکری بس یار را، و نزی البته برانمه

 ی شود. های بس یاری که ارثیۀ گرانبهای اترخی اند، پیشگریپریش یدگی و انبودی زابن

پذیرند و در معرض امضحالل و های پراکنده در گذر زمانه خست آ سیب میاین خیل زابن

 های متعدد و منترش در دایری دوردست اب سعت رو به فرامویشاند. زابنانبودی اتّم افتاده

 ابس تایندوند که خصائص کُهنیک و مانند، به سوی آ ن میویژه آ هنا مه که ابیق میهرود و بمی

 و از دست بدهند!  خود را درابزند

های جدید پژوهشی نیاز است و برخوردار شدن در این راس تا مه به ابزارهای نوین و روش

از چننی وسائل و دانشی اماکن دارد؛ و مه آ ن که خست رضورت دارد که تالش پژوهندگان را 

ت کرد. در اینجا است که ها درخواسبرای گردآ وری، و سپس پدید آ وردن نظم میان ایفته

ر دکوش یداری مهگاین و بزرگ را ابید برای مهاکری و مهراهی در اکر گروهی به ایوری طلبید. 

دنیای امروزی و در این عرص فرخنده، جنگ میان مهسایگان به آ ش یت و صلح بدل گش ته 

این است و راس یت آ ن است که اتزش و کوبش اسب و گرز و پراتب تری از کامن، در رشایط 

 زمانه، جای خود را به مهاکری برای پدید آ وردن آ گاهی و آ ش یت و آ رامش خبش یده است. نیاز

ازی آ هنا را در سآ غ« نریاین»های ایراین، و نزی مهسایگان فوری به کوشش برای گردآ وری زابن

« کوه اسپروز»توان دید و امید بر آ ن است که رخش رس مت از این هفتخوان صعب و جخس ته می

راکنده ش تاابن بگذرد و دیوان مازین انبودگر را که زابهنای پ« به جایی که پنهان شود آ فتاب»و 

 وَوش به ایری ش تابد کش ند، مغلوب سازد و دانش نوین و ابزارهای اتزهرا به اکم انبودی می

 ها را از چنگال فرامویش برهاند. زابن

 هامنیی کند ات دانش و عمل و ابزارهایرود که خرد رادر چننی گریوداری است که امید می

دن این راه های برتر زمانۀ ما، به داانیی و همرابین راه بََرد و پیوند خورد. پمیو نوساخته و ش یوه

اانیی ریزی دقیق و درس یت ات دانش را به دفرخنده و سودآ ور در سآ غاز، نیازمند است به برانمه

رۀ های دانشجویی درابو نزدیک گرد آ یند و از رساهلپیوند زند. چون پژوهندگان از دایر دور 

رید، درس یت  ش ناخته شود و در دسرتس مهگان قرار گههای این خّطه گرفته ات آ اثری برتر، بزابن

 نمیی از این راه پمیوده شده است. اس متداد از اس تادان و طلب ایری از پژوهندگان، و نزی

اندن فراخواندن دانشجواین را به مهاکری در این راه گام خنس تنی است و نزی تالش در راه ش ناس

 زی است سشار! ابعاد معترب و ارزمشند چننی هجد و هجادی نیا
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Abstract 

In this preliminary study, the relation between Behdinan dialect as an 

instance of Iranian languages- despite limited texts- and the old texts of 

some Iranian languages has been reviewed. The aim of this study is to 

shed light on the historical similarities between Behdinan dialect and 

these languages. According to this preliminary study, the similarity 

between Behdinan dialect and the old texts on Median language 

Aδarbāygān's Old Language is more evident than the similarity between 

Behdinan dialect and Dari Persian. 
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