
  
 
  

  يافته های جديد زبان شناسی نشان داد:
  ميمندی ها هنوز به زبان پهلوی ساسانی حرف ميزنند

 
  

واژه ساسانی در جريان تحقيقات در ميمند نشان ميدهد که اين روستا پس از  ٩٠٣سام فرزانه ـ  پيدا شدن  %سرويس فرهنگ
نشده و مردم آن هنوز از واژهای مخصوص دوره ساسانی ورود اعراب به ايران به خاطر دور افتاده بودن دچار تغيير زبان 

  استفاده ميکنند.
  

واژه فارسی ساسانی توسط کارشناسان امور حفاظتی و مرمت روستای باستانی ميمند در جريان گفت و گو با مردم  ٩٠٣اين 
  اين منطقه به دست امده و در حال دسته بندی هستند.

  
گفت که بخشی از  %ه شناسی که پروژه جمع آوری واژگان ميمندی را مديريت می کندکارشناس واژ %« فرحناز فيروزه چيان »

لغت  %اين واژه ها فارسی اصيل و بدون حرف عربی هستند. در برهان قاطع نيز بعضی از اين واژه ها ديده ميشوند. برهان قاطع
  ی نوشته شده است. نامه ای با بيست هزار واژه از « محمد خلف تبريزی» است که در قرن دهم هجر

« پاچراغ» به معنی نوعی چراغ پي سوز و « پاتيل» يه معنی نوعی ظرف   او برای مثال به لغت های « فال» به معنی دستمال
  اشاره مي کند.

  
فيروزه چيان تا آخر شهريور ماه مشغول تصويرنگاری اين واژه ها است تا در گزارشی آنها را به زبان شناسان نشان دهد و با 
نظر آنها اين پژوهش را با يک تيم زبان شناسی ادامه دهد. زبان شناسانی که قرار است در اين پژوهش گروه فيروزه چيان را 

  دکتر مهدخت معين ـ  فرزند استاد معين ـ  دکتر حکيمه دبيرا و فرزانه ياورزاده هستند. %همراهی کنند
  

تاد محمد معين است که در نوشتن فرهنگ معين همکاری داشته است.  ياورزاده کارشناس ارشد زبان فارسی و از شاگردان اس
گفت : « ترکيب حروف   او با تاکيد بر اين نکته که در زمان چهار ماه کار روی واژه ها نمی توان فرهنگی از لغات آنها نوشت

قرار گرفتن حرف  ر  و  کاف اشاره  نشان مي دهد که اين لغات از زبان پهلوی باقی مانده اند. برای مثال می توان به کنار هم
کرد.»  ياورزاده برای مثال از کلمه « کالرک» نام می برد. اين لغت معنی چوب باريکی مي دهد که سر آن دو شاخه است و 

برای پايين کشيدن شاخه های دور از دسترس درختان به کار ميرود. معنی ديگر اين کلمه نقشی است که در تخت نمد به کار 
  د.می رو

  
ضرب المثل ها و نام های افراد سرشناس منطقه نيز در مرحله های بعدی اين پژوهش دسته بندی می شوند. فيروزه چيان 

اضافه می کند که همچنان واژه های و مثل های تاز های از اين منطقه به دست آنها می رسد که به ترتيب قرار است در مرحله 
  های بعدی طبقه بندی شوند.

  
رشناسان با اين واژه ها و سپس جمع آوری آنها کامال اتقاقی بوده است. کارشناسان امور حفاظتی و مرمتی که با برخورد کا

اهالی ميمند گقت و گو مي کردند به واژه ها و مثل ها يي در گفت و گوی با آنها بر می خوردند که ناگريز برای برقراری ارتباط 
واژه ها کم کم زياد شده است و شناسايي و پژوهش درباره آنها خود به طرحی جديد آنها را يادداشت و معنی می کردند. اين 

  بدل شدند. مردم ميمند نيز که عالقه کارشناسان را ديدند به وجد آمده و هر روز لغتی را به آنها مي گفتند.
  

ی مهاجرت در اين منطقه است. به نشان از کم  استفاده مردم ميمند از حروفی که پيش از اسالم در ايران  رواج داشته است 
طوری که سيد حسين مرعشی رئيس سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری مي گويد: « در تمام روستاهای ايران حداقل يک 

  سيد وجود دارد که نشان دهنده حضور اعراب است اما در ميمند هيچ سيدی نداريم.»
  

بنا شده است. مي گويند که اين روستا يکی  %در  دل حفر هايي در کوهميمند روستايي در استان کرمان است که خانه های مردم 
  از جاهايي بوده که يزدگرد سوم موقع فرار از دست اعراب به انجا پناه برده است.

  
  
  

  نظرات:
  محمود رائينی 



د نيستند در جيرقت ( و واژه هايي که در ميمند بکار می روند و در کويش فارسی رسمی يافت نمی شوند تنها ويژه ميمن  با سالم
ديگر شهرستانهای استان کرمان) هم به گستردگی از اين واژ ها استفاده ميشود. محمود رائينی دانشکده کشاورزی دانشگاه 

  مازندران.
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