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 زنگانی الی گویشِ ژه از وا  پانزده شناسی تطبیقیِریشه

 

 abrak32@yahoo.com* حسن رنجبر 

 دانشجوی کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان 

 

 

 چکیده 

داراب که در استان فارس واقع شده است. در این روستا  رستان  روستایی است در شه   زنگانالی

لهجه کنون  تا  گذشته  گویشاز  و  شدهها  ادغام  هم  در  گوناگونی  آن اند  های  لری  تأثر         که 

این جستار  چشم در  است.  مطالبْگیرتر  گردآوریِ  وروش  میدانی  و    ایخانهکتاب    روش بوده 

تنیز    پژوهش رویکرد  با  محتوا  است.-حلیلی تحلیل  بوده  از    توصیفی  تا  است  کوشیده  نگارنده 

های فارسی  دهد در زبانمی   امکان ها را تا جایی که منابع  واژه  ةو ریش منابع معتبر استفاده کند  

نو، فارسی میانه، فارسی باستان و بعضاً هند و اروپایی جویا شود، سپس به صورت تطبیقی به 

پیشِ رو نتایج بسیاری درپی    اند بپردازد. پژوهشی داشتههای ایرانمشترکاتی که با سایر گویش

در معناهای مختلفی به کار  [  kal] کَل  و    [kola]کُله  ،  [kot]  کُتهای  در این گویش واژهداشت.  

رسد روند که همگی به نوعی مفهوم »سوراخ، حفره و گودی« را در خود دارند و به نظر میمی

باشد. این احتمال نیز وجود دارد    [kal]کَل  و  [  kola]کُله    ةصورتی دیگر از واژ  [kot]کُت    ةواژ

صورتِ   صورت  [  kal]کَل  و    [kola]کُله  که  و  کشور  شمال  به  به   [kot]کُت  مربوط  مربوط 

 .جنوب کشور بوده است

  21/11/1399تاریخ پذیرش مقاله:                                  8/11/1399تاریخ دریافت مقاله: 

 

 

 واژگان کلیدی

 شناسیریشه *

 های ایرانیزبان *

  های ایرانیگویش *

 زنگانیگویش الی *
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 مه مقد. 1

کوه»الی رشته  سردسیر  و  کوهستانی  ازمناطق  فارس زنگان«  استان  در  زاگرس  جنوبی  های 

 . (2482:  1387کیلومتری شرق شهرستان داراب واقع شده است )مصاحب،    54باشد که در  می

 اصل   زنگان در الی   ةواژ  دارند  برخی اعتقاد.  این روستا امروزه حدود دو هزار نفر جمعیت دارد

به   /s/است که با فرایند واجی ابدالِ    بوده  loy-sangun  سنگون«»لُی   ای  loy-sangu  سنگو«»لُی

/z/،  الیا سنگیال به  می ن  نقل  نیز  برخی  است.  یافته  تغییر  نام  زنگان  با  روستا  این  که  کنند 

است داشته  شهرت  نیز  »یوزگیری«  و   .(102  و  101:  1392  رنجبر،   و   )صیادکوه  .»یوزگیر« 

ف  حسینی  فارسناممیرزاحسن  در  »الی   ة سایی  را  روستا  این  نام  است ناصری  آورده   . زنگو« 

 .(1318: 1367)حسینی فسایی، 

گویشی   نظر  از  روستا  گونهاین  از  بسیاری  و با  کهگیلویه  و  فارس  استان  در  گویشی  های 

  بدانیمهایی  گویشزنگانی را از آن دست  الی  بهتر باشدشاید  بویراحمد قرابت و خویشی دارد.  

د  آنکه  پیرامون  خانلری  است:  کتر  آورده  چنین  فارس، ها  استان  روستاهای  بعضی         »در 

های خاصی هست که با وجود زبان جاری سراسر آن استان که فارسی است هنوز برجای  گویش

 . (300: 1369، )خانلریاگر چه هرگز کتابت نداشته و مقام زبان دری نیافته اند....«اند مانده

طی   دهد که اهالی این روستا تا کنون پیرامون این گویش انجام شده نشان میهایی که پژوهش

متمادی ساکن شده  سالیان  و  آمده  روستا  این  به  مختلفی  جاهای  از  انداز  برخی  مثال  برای   .

اند. برخی  زابل به این روستا آمده  ان از اوزِ الر، اطراف شهر کرمان و اهالی معتقدند که اجدادش 

اند. دشان به هنگام فرار لطفعلی خان زند به کرمان، در این روستا ساکن شدهمعتقدند که اجدا

کنند که این روستا در آغاز گبرنشین برخی هم روایت می  .(11و    10:  1395باقری،    و   )رنجبر

 .(3و   2: 1394)رنجبر،  بوده است.

ش و لهجه  این سیر تاریخی پیداست که با در هم آمیخته شدن چندین گوی  در نظر گرفتن با  

تر به لری شباهت دارد  بیش  این گویش  .در این روستا گویشی غنی و گسترده پدید آمده است

 حفظ کرده است.   تا حدودیپیوند خود را  -میانه به ویژه فارسی –های کهن و نیز با زبان
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 روش پژوهش . 1 -1

میدانی و کتاب به صورت  این پژوهش  آمده است.  خانهمطالب  به دست  پای  نیز  روش  ژوهش 

نگارنده که خود از گویشوران این گویش  توصیفی بوده است.  -تحلیل محتوا با رویکرد تحلیلی 

زنگانی و به ویژه واژگان این به نسبت طوالنی به گردآوری فرهنگ گویش الی  یاست، طی زمان 

به روش کتاب  . است  پرداختهگویش   این جستار  واژهای  خانهدر  واژه  پانزده  ریش از   ةهایی که 

دارند  غیره  و  باستان  بیان صورت  کردهبررسی    را   میانه،  از  واژهو پس  کهن  به  های  صورت  ها 

 پرداخته است. نیز اند داشتهنو های ایرانی تطبیقی به مشترکاتی که با سایر گویش

 پژوهش  ةپیشین. 2-1

ها  این  ةمای زیادی در باب اتیمولوژی نوشته شده است که اشاره به ههها و مقالهتاکنون کتاب

ندارد این.  ضرورتی  این جستارها مشخص مینکته  از  بسیاری  بررسی  با  متأسفانه  شود که که 

این جستارها آمده   از  ای تکراری در بسیاریشناسی شده به گونههای ریشهتعداد زیادی از واژه

  به برخی از است. بر بنده مشخص نشد که عیب کار در چیست و از کجا سرچشمه گرفته است! 

 شود: تر در این حوزه اشاره میدقیقهای پژوهش

،  تالشی«   ةواژ چند شناختی ریشه »بررسی(،  1393، )بهزاد،  مهدی و چراغی جوالندان،  کارگر

 . 150-133ادب پژوهی، شمارة  سی، صص 

)رحمان   ،  بختیاری  و    حسین  ،  سلگی ،  هورامی« فعل چند شناختیریشه »بررسی  (،1390، 

 .75-57ة دو، شمارة دو، صص های زبانی، دورپژوهش

روح و  کراچی،  )اسفندیار  ،  طاهریانگیز   گویش  از هاییواژه یخت شناریشهبررسی  »(،  1394، 

 . 99-81پژوهی، سال هفتم/ف شماره شانزده، صص ، فصلنامة زبان«فیروزآبادی
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 بحث . 2

 (اتیمولوژیشناسی )ریشه. 1-2

شناسی یا اتیمولوژی تاریخ یک واژه افتد، ریشهمی  هایی در زمانی معین از رواجدر هر زبان واژه

قدیم از  از  است  هم  و  لفظ  لحاظ  از  هم  واژه،  آن  تاریخ  نوشتن  زمان  تا  آن  کاربرد  زمان  ترین 

 .(11: 1393لحاظ معنی. )ابوالقاسمی، 

دیگر ممکن است میان دو یا چند  های مختلف با یک در روش تطبیقی از مقایسه و تطبیق زبان

-1ها انواع مختلف دارد، برای مثال:  وه متعدد مشابهت و مطابقت آشکار شود. این نکتهزبان وج

دستگاه قسمتگاهی  در  مشابهی  زبانهای  اساسی ساختمان  دیده میهای  این ها  در  شود که 

آن باشد که دو یا چند زبان، اصل واحدی داشته باشند.   ة صورت ممکن است این مشابهت نتیج

تصادف است.   ة مطابقت دو کلمه در لفظ و معنی میان دو زبان تنها نتیجگاهی مشابهت یا  -2

آن-3 معانی  و  الفاظ  مطابقت  است  ممکن  مواردی  نتیجدر  زبان  دو  در  باشد.   ةها  اقتباس 

 .(115و  114، جلد اول: 1392)خانلری، 

وندی  خویشا  ةدهد و رابطعلمی به دست می  ةها تنها وقتی نتیجبه هر روی مطابقت مواد زبان

دا کرد ها هست شواهد متعددی پیهایی که میان آنکند که بتوان برای تفاوتها را ثابت میآن

ها در کلمات دو زبان واک  ةد ثابتی برای چگونگی مطابقه یا مقابلو بر اساس این شواهد، قواع

جود الفاظی که در دو زبان به یک معنی و  ةکشف و وضع کرد. ناگفته نماند که گاهی از مقایس

نمی حکمی  ظاهر  به  آندارد  میان  شباهتی  و  کرد  دیگری توان  شواهد  روی  از  اما  یافت       ها 

 .(115دیگر را آشکار کرد. )همان: آن دو لفظ با یک ةتوان رابطمی

تا  روش  این  از  جستن  یاری  خانوادهبا  زبانهکنون  مهم  و  اصلی  توسط ای  بشری          های 

 دی شده است.  بنشناسان، کشف و دستهزبان
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 زنگانی واژه از گویش الی پانزده شناسی ریشه. 2-2

 ابرو  : bormبُرم  .1 -2 -2

واژ  حاضر  نسل  امروزه  می  ةاگرچه  کار  به  ندرت  به  را  »ابرو«  معنی  به  در »بُرم«  اما       برند 

ستا سال این روای داشته است. امروزه گویشوران کهنای نه چندان دور کاربرد گستردهگذشته

 برند.همچنان این واژه را طبق عادت زبانی خود به کار می

وشی،  )فره  brūk  ( و55:  1373)مکنزی،     brūg[ blwk | M brwg , N abrū]  ←فارسی میانه   

1388 :19) . 

سانسکریت    -brvat  ← اوستایی    ، ←  brū-    قدیم ایرلندی   ،←  brüad   (Bartholomae, 

1961: 973) 

 .(13: 1391)ایزدپناه،  borū ← لکی 

 borm  ← ، مزیجانی/ ساچونی  یگونویی، دُرزی، دَشت ای، بلوچی، جویُمی، چاه ای، باشتویهاِهوه

: 1383)سالمی،    borm  ← ای/ پیرمهلتی  کوزرگی، عبدویی، دهله  . (93و    92:  1390)سالمی،  

 .(65و  64

 borg  ←سروی، لری ممسنی، دوانی  ماسرمی/ ده  .(102:  1386)خاتمی،    borg  ←کازرونی  

  ←بوشهری    .(53:  1383)سالمی،    borm    ،borg  ←کرشی    .(65و    64:  1383)سالمی،  

borm  ،(144: 1389)میرشکار. 

نودانی    borm  ←بنافی، دوسیرانی   مُسقانی،    .(67و    66:  1384)سالمی،    borg  ←سُمغانی، 

  ←آبادی  ی/ زینلای، شورابی، َقالتی، کاریانی، گراشکیشی، خُنجی، زاخُرویهاَسیری، اَهِلی، تنگ

borm  ،الری   .(83و  82: 1386)سالمی← borm   ،(43: 1334)اقتداری . 

ها با گِل یا سنگ و امثال آن ای که بچه : خانه  kotuk/ kutukکُتوک/ کوتوک  .  2  -2  -2

 سازندمی 

 .(19: 1388وشی، »اتاق« )فره katak ← فارسی میانه 
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 . (2144: 1393، 4د دوست، جل)حسن  -kot-/*ket* ← هند و اروپایی 

  .(116: 1390)نیبرگ،  -kataka* ←ایرانی باستان 

ـ  ← سغدی     B    4943  ktᵓkکده« »خانه، 

Katē (qtyy, ktᵓy)  loc. ktᵓky → ᵓyškth, ßntktᵓk, qty. qt 

(Gharib, 1995: 197 )4944 ktᵓm   B, M, S → ktᵓm, kδᵓm 

   ktyᵓkδᵓrᵓy  B  4985دار«»خانه

(Gharib, 1995: 198 »خانه، خانواده، خانگی« )4986  ktyᵓk (h)  B, S 

 (. 53: 1395زاده، سازند«)سمیعی»اتاقی که با چوب می kotuk ←جیرفتی   

ی با کمشتر   ة رسد ریشرود که به نظر میهای دیگری نیز به کار میزنگانی واژهدر گویش الی

 د. از جمله:ن این واژه داشته باش

می:    kotomma»کُتُمّه  -الف نگهداری  آن  در  را  پشمینه  یا  بز  که  و چاق جایی  فربه  تا  کنند 

های روستا یا در کنار کپرهایی که در باغ ساخته بودند، های کوچک را در خانهشود. این کلبه

نگهداری می آن  در  شخصی  مصرف  برای  را  پشمینه  یا  بز  چند  یا  یک  و                 ساختند 

 .(10: 1394حیدری،   و کردند.«)نمیرانیان، رنجبرمی

سازند و نگهبانان برای حفظ باغ  ها و مزارع میهای کوچکی که در باغ»خانه kotâm ← گیلکی 

 (.185: 1332نشینند.« )ستوده، و مزرعه در آن می

-kot-e xar/ kotخری«  : به معنی آشیانه و محل زندگی حیوانات. »کُتِ خر/ کُت  kotکُت  -ب

xar-i    را خر  که  محلی  می یعنی  نگهداری  آن  مشک«  در  »کُتِ  یا  یعنی    kot-e moškکنند. 

 کند.سوراخی که موش در آن زندگی می

باشتویه ساچونی،  جویمی  مزیجانی/  درزی    kot  ←ای،  )سالمی،    kotuna  ←»النه«  »النه« 

اسیری  (177و    176:  1390  . ←  kot-e morγ  زاخرویه  دانی«»مرغ        kot  ←ای  اهلی، 

 . (135و  134: 1386دانی« )سالمی، »مرغ kot-e morx ← نی کاریا دانی«»مرغ
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جویمی  »مرغ  kot  ←ای  باشتویه چاه»مرغ  kot-e morγ  ←دانی«  مزیجانی/  دانی«  گونویی، 

دانی« )سالمی، »مرغ  kot-e morx  ← دانی« درزی، دشتی  »مرغ  kot-e morγ-i  ←ساچونی  

 .  (145و  144: 1390

 کنند.  مرغ و خروس و امثال آن را در آن نگهداری می  : به معنی جایی که kolaکُله -ج

 kola-morγ-i   ←دانی« جویمی  »مرغ  kola-morγ-i  ← دانی« بلوچی  »مرغ  kola  ←ای  اهوه

 .(145و  144: 1390دانی« )سالمی، »مرغkola-morγ-i دانی« مزیجانی/ ساچونی »مرغ

ای دانی« کنده»مرغ  kole-y mor  ← ای/ پیرمهلتی  دانی« دهله»مرغ  kole-y mor-i  ← دوانی  

←  kola-morgi  کوزرگی  »مرغ ده»مرغ  kolle-y morvak  ← دانی«  ماسرمی/  سروی،  دانی« 

ممسنی   )لری(  »مرغ  kola-morγ-i  ← لری  کالنی  عبدویی،  دانی«  »مرغ  kolla  ← دانی« 

-»مرغ  kola/ merxon  ←لکی    .(109و    108:  1383دانی« )سالمی،  »مرغ  kolle  ←کازرونی  

 .(106و   105: 1391دانی« )ایزدپناه، 

  ←دوسیرانی    دانی«»مرغ  kola-morgi  ←دانی« پاپونی، ریچی  »مرغ  kola  ←  بنافی، نودانی

kola-morbi  سمغانی  دانی«»مرغ   ←  koley mor-i  کالنی )تاجیکی(    دانی«»مرغ ←  kolley 

morv-i  دانی« گرگنایی/ گاوکشکی»مرغ  ←  kol amorγ-i  قانی مس   دانی«»مرغ   ←  kole-y 

morγ-i (111و  110: 1384)سالمی،  دانی«»مرغ . 

دوانی  کنده عبدویی    kola  ← ای،  )سالمی،    kole  ← »آغُل«  . (105و    104:  1390»آغُل« 

النه. -kola  «1  ←. بختیاری چهارلنگ  (107و    106:  1384)سالمی،    »آغُل«  kola  ←بنافی  

در  -2 پرندگان  شکار  برای  که  چکارچیان  چشمهمخفیگاه  می کنار  بنا  صحرا  در  کنند.«  ها 

 (.232: 1380زاده، مرغ و خروس« )ملک ة»الن kola ←(. زرقانی  214: 1381)سرلک، 

آشیان  kalکَل  -د معنی  به  »کلِ    ة:  مثالً  جثه.  کوچک  حیوانات  و   kal-e kôyوی«  کُپرندگان 

 ها. همورچ ةیعنی سوراخ و آشیان kal-e morikکبک و »کل مُریک«   ةیعنی آشیان

  .(175و  176: 1390»النه« )سالمی،  kal ←گونویی  چاه مزیجانی/ ساچونی،
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جوشد و در آن  یا چاله و گودالی که آب از زمین میهای طبیعی : به معنی حوضچه  kalکَل -هـ

مکانشود.  جمع می از  بسیاری  نام  گویش  این  واژهدر  یا  واژه  ترکیب شدن  با  به  ها   kalهایی 

 .  kal-e kalôو »کلِ کَلُو«  kal-e pašša`unـون« مانند: »کل پَشَّهساخته شده است 

»کَل« به طور کلی مفهوم »گود، گودی، سوراخ« را در ذهن تداعی    ةباید توجه داشت که واژ   

به کسی می می گویشوری  وقتی  مثال  برای  دندانتکند.  درد  تسکین  برای  را  دوا  فالن   ،گوید 

-منظورش این است که این دوا را در سوراخ، حفره و گودی   kal-e dannunبگذار »کلِ دَنّون«  

 یی که بر روی دندانت وجود دارد یا ایجاد شده است، بگذار. 

زیرزمینی«   ة اند که »اگر معنی اصلی این لغت هند و اروپایی، »سوراخ، حفربرخی گمان برده   

: 1394نمیرانیان و همکاران،  تواند به آن مربوط باشد«)« میkole, kola, cotباشد پس لغات »

این فرض را    .(10 به معنای »سوراخ«–اگر  با توجه  بگیریم می  -به ویژه  توان بین دو در نظر 

های ایرانی ارتباط استواری پیدا کرد. بدین صورت که در بسیاری از گویش  kola(e)و    kot  ةواژ

صورتی دیگر از    kolدر نتیجه  رود و  در معنی »سوراخ« به کار می  kolو »کُل«    kot»کُت«    ةواژ

kot  .است 

)زمردیان،    kol kerda»سوراخ«،    kol  ←قاینی   کردن«   kolkoluk  .(147:  1385»سوراخ 

)همان:   سوراخ«  )همان:    kolkɛlidu(  148»سوراخ  کلین«  و  کلیدان  جویمی    . (149»سوراخ 

←  kale-y dovâr    سوراخ دیوار« دشتی« ←  kal-ak    ،و   142:  1390»سوراخ دیوار« )سالمی

143).  

باشتویه  kot  ←ای  اهوه دیوار«  چاه  kot-e divâr  ←ای  »سوراخ  دیوار«    ←گونویی  »سوراخ 

kot-e dud-kaš    دُرزی دیوار«  مزیجانی/     kot-kare-y baγal-i  ← »سوراخ  دیوار«  »سوراخ 

)سالمی،    kot-e divâl  ←ساچونی   دیوار«  الری  (143و    142:  1390»سوراخ   .←  kot 

کرمانی  155:  1334)اقتداری،  «  سوراخ»  .) ←  kot  « ستوده،  سوراخ( زرقانی   131:  1335«   .)

←  kot  «می  سوراخ خاک  استخراج  برای  زمین  در  که  گودالی  : 1380زاده،  کنند«)ملکیا 

 (.121: 1335« )سروشیان، سوراخ» koot ←(. بهدینی  218
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 : فریاد، داد، صدای بلند  γâ:raغاره . 3 -2 -2

 hâ:rرود. »هار هار)به کار می  خر « عرعر»نیز به معنی صدا و   hâ:ra»هاره«  ة ژدر این گویش وا

hâ:r ،ای یکسان دارند که هر دو به ( این دو واژه ریشه399: 1394(: آوای االغ«)رنجبر، حیدری

 شود. صدای بلند اطالق می

ا کردن. به معنی داد زدن و صد  -gar  ةکه خود مشتق است از ریش  gāraka  ←ایرانی باستان  

 .(12: 1386حاجیانی، )

 .(Gharib, 1995: 459« )»صدا زدن  zγᵓyrᵓt ← سغدی 

:   1391)طاهری،    فریاد« gawr «  ← کشیدن« ولش/ ولزی میانه   جیغ garrīre «  ←التینی  

 . نقل از ماتاسوویچ( 119

 .(122: 1319در لغت فرس »ژَغار« به معنای بانگ تیز و سخت آمده است. )اسدی طوسی، 

)برومند سعید،    »فریاد«  γāre  ←بردسیری    .(323:  1381)سالمی،  »فریاد«    qāra  ←  دوانی

 :qāre  ← کازرونی    .(163:  1375»فریاد« )وحیدیان کامیار،    qāre  ← کرمانی    .(134:  1370

»داد و فریاد و صدای   γāre  ←بوشهری    .(229:  1386»فریاد بلند، نهیب خیلی بلند«)خاتمی،  

 .(93: 1391»فریاد، صدای بلند« )ایزدپناه،  qâr  ،qâra ←لکی  .(12: 1386حاجیانی، ) بلند«

با اندک اختالفی به   hâ:ra  ةزنگانی واژگونه که پیش از این نیز اشاره شد، در گویش الی همان

ها دقت آواها در بسیاری از گویشرود. اگر به برخی از آواها و ناممعنی »عرعرِ« خر به کار می

 خواهیم شد. gāraka ایرانی باستانِ   ةها با واژآنکنیم متوجه پیوند 

 ها: آوای خر در برخی گویش

گونویی چاه  sarra  ←ای، بلوچی، دُرزی  ای، باشتویهاهوه  harra  ←جویمی، مزایجانی/ساچونی  

← sarre  ،(181و  180: 1390)سالمی. 
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 ها: آوای گاو در برخی گویش

زنگانی  الی  bârra  ← مزایجانی/ساچونی    bâra  ← درزی    bâ:ra  ← جویمی    γâr  ← ای  باشتویه

← bu:ra  ،(181و  180: 1390)سالمی. 

 برخی آواهای دیگر:

چه سر و صدای زیاد و مزاحمت داشته باشد. مانند بلندگو، رادیو، : آن  qâr-qâr-ak»غار غارک  

  .(163: 1375هواپیمای پر سر وصدا«)وحیدیان کامیار، 

 .(63: 1383)ملکی،  qāra ← آوای گوسفند 

 .(294 :1356»غار غار، غار و غور؛ صدای معده و امثال آن«)نشاط، 

-ها بر بلندی صدا تأکید دارد. الزم است در پژوهشی گستردهشود این واژهکه مشاهده میچنان

 ها، این نظریه دنبال شود.  تر به ویژه با بررسی آوای انواع حیوانات و میزان بلندی صدای آن

 : لخت، برهنه li:t/ li:takلیتک لیت/ . 4  -2 -2

   .(75: 1388وشی، )فره lutak ← فارسی میانه 

به ضم اول و سکون ثانی و فوقانی، به معنی برهنه باشد که به عربی    –»لوت    ←   برهان قاطع 

   .(1910: 1342عریان گویند«)خلف تبریزی، 

و  1553: 1386« )معین، : »لوت، برهنه، عریان  luj: برهنه. نیز لوج  lūtلوت  ←  فرهنگ معین 

1554) . 

نیز گفته شده«)عمید،   lutakس. »پهـ  -»لوت  ←  فرهنگ عمید برهنه، عریان، لخت، روت   »

1387 :1063) . 

 . (229و    228:  1390)سالمی،    lut  ← گونویی، درزی، مزیجانی/ ساچونی  بلوچی، جویمی، چاه

: 1383)سالمی،    luyit  ←کوزرگی    lut  ←سروی   ممسنی، ماسرمی/ دهلری  ای،  دوانی، کنده

  .(175و  174
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قالتی   خنجی،  شورابی  تنگ  lut  ←اسیری،   . (219و    218:  1386)سالمی،    lit  ←کیشی، 

 .(177و  176: 1384)سالمی،  lit ←بنافی، دوسیرانی، گرگنایی/ گاوکشکی، مُسقانی 

اوزبکی    لوچ )سلیمان افندی  ←جغتایی    (120:  1391برهنه و لخت« )ایزدپناه،  »  löt  ←لکی  

و همکاران،    luč  ←سرکویری    .(237:  1392البخاری،   خوانساری    .(117:  1394)طباطبایی 

←  lit    ،خوانساری سکزی    .(330:  1383)اشرفی  )محمدی    ličč/ ličč-ak  ← سیستانی/ 

 .(369: 1379خمک، 

 . (41: 1383)سالمی،  litera ← قشقایی  lust ←بلوچی  lut ←کرشی  

)خدیش، دگان که تازه از تخم درآمده و هنوز دارای پر نشده باشند.« »نوزاد پرن  lit  ←شیرازی  

1385 :167) . 

 : آلت تناسلی مردانه   narrنرّ . 5 -2 -2

تر برای حیوانات به ویژه خر رود ولی بیشبه کار می  این واژه هم برای انسان و هم برای حیوان

نیز کارکردهایی دارد    nar  ه صورتب  این واژه بدون تشدیدزنگانی  در گویش الی  رود.به کار می 

 ها عبارتند از:که برخی از آن

    برای مثال: )اعم از انسان و حیوان(   نر، مرد، جنس نر، مخالف ماده-الف

 : گرازی که نر است )مخالف ماده(  gorâz-e narگراز نر 

 این گویش: هایها و کنایهمثال از ضرب المثل

-ši:r-i ke a bi:ša a dar biyâ nar o mâ:δe-y naی نذاره  هشیری که اَ بیشه اَ در بیا نر و ماذِ

δâ:r-e کند که نر باشد یا ماده( ای ندارد )فرقی نمید نر و ماده: شیری که از بیشه بیرون بیای 

 گوسفند نر است. ةیک بیض ةبه انداز:  :qaδ-e ya xɔye-y nari-yaنَریَه  یْ قَذِ یه خُایِه

 قوی )از هر نظر(   عظیمزورمند، بزرگ و مقتدر، -ب

 : علی انسانی قوی است. ali-yu â:δam-e nar-i-yeعلیو آذم نریه 
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   نازا-ج

 رود. برای مثال:تر برای حیوانات و گیاهان به کار میدر این معنی بیش

باز   ماده  nar-i bâ:z»نَری  بز  نمی:  آبستن  نر  بز  با  آمیزش  وجود  با  که  شود.«)نمیرانیان،  ای 

 .(17: 1394، حیدری و رنجبر

 دهد.  گلی که ثمر نمی ة: بوت gol-e narگلِ نر 

باستان   و    -nar»  ←ایرانی  »نر«  »مرد«،  معنی  به  است  مذکر  اسم  واژه  »نر«  »این  انسان«. 

بازماند  nar  ةبازماند آن خود  و  میانه  مذکر.   naramاست.    -nar  ةفارسی  اضافی جمع  : حالت 

naire  کر. مفرد مذحالت مفعولی لهnarš  .حالت اضافی مفرد مذکرnā  .حالت فاعلی مفرد مذکر

nara   .حالت ندایی مفرد مذکرn∂r∂š  ،(123: 1376: حالت اضافی مفرد مذکر.«)ابوالقاسمی. 

 .(110: 1373)مکنزی،  مردانه«نر، »  nar[ ~ ZKL < A zkr: nl | M nr , N] ←  فارسی میانه

باشتویه چاهاهوه  ،ایبلوچی،  درزای،  ساچونی  گونویی،  مزیجانی/   ner  ← دشتی    nar  ←ی، 

عبدویی،    ner  ← ، دوانی  ای/ پیرمهلتیدهله  . (231و    230:  1390)سالمی،    nor  ← جویمی  

: 1383)سالمی،     nar  ← سروی  ممسنی، ماسرمی/ ده لری  ای، کوزرگی،  کازرونی، کالنی، کنده

نر«   nareki  ←ای  سطوه  .(135:  1391)ایزدپناه،    neyar  ←لکی    .(179و    178 »حیوان 

 .(172: 1393طباطبایی،  و )طباطبایی

پاپونی، دوسیرانی،    ner  ← بنافی    .(84:  1391«)مشکسار،  »زن نازا  narukنروک    ← شیرازی  

نودانی   مسقانی،  گاوکشکی،  گرگنایی/  )تاجیکی(،  کالنی  سمغانی،  )سالمی،   nar  ←ریچی، 

اَهِلی، خُنجی،    ner  ← آبادی  لکیشی، شورابی، گراشی/ زیناسیری، تنگ  .(181و    180:  1384

 .(221و  220: 1386)سالمی،  nar ←ای زاخُرویه  nor ←قالتی، کاریانی 

 : دیروز /digina/ diyina digna/ diynaنه/ دیگینه/ دییینه دیی /دیگنه.  6 -2 -2

 .(64: 1373)مکنزی،  dig[ YTMAL < A * ᵓtmᵓ l | N dī] ← فارسی پهلوی 

اهوه  dig-ru/ di-ru  ←دُرزی    digine  ←گونویی  چاه  :de  ←جویُمی    dina  ←ای  بلوچی، 

 .( 197و  196: 1390)سالمی،  dig-ru(ruz) ← ، مزیجانی/ ساچونی de  ← ای دَشتی، باشتویه
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 ←   دوانیای، کالنی،  کنده  لری ممسنی،  digene  ←  کوزرگی  digna  ←سروی  ماسرمی/ ده

dig   کازرونی← dig ru ای/ پیرمهلتی دهله  ← di (  ،149و  148: 1383سالمی).   

ای زاخُرویه  dige-naشورابی    de  ←آبادی  خُنجی، قالتی، کاریانی، گراشی/ زینل  di  ←اسیری  

←  di:-ne   کیشی  تنگ←  dine    اَهِلی←  deneyi    ،بنافی،   .(187و    186:  1386)سالمی

ریچی   )تاجیکی(    dig ruz  ←دوسیرانی، سمغانی    dig/ digna  ←پاپونی،   deve  ←کالنی 

 . (151و  150: 1384)سالمی،    digena ←  مسقانی

و   60:  1391)ایزدپناه،    doyna/ donya  ←لکی    .(42:  1372)موسوی،    dig  ←گاوکشکی   

همکاران،    digine  ←سرکویری    .(62 و   digna  ←  یزاخرد  .(115:  1394)طباطبایی 

 dīgna ← دازی کُن .(41: 1383)سالمی،   dinan ← قشقایی  .(17: 1394وجدی،  و )صیادکوه 

 .(76: 1389دوست، )حسن

 : مژه mezengمزنگ  .7  -2 -2

پهلوی   -)فره  mazag  ( و304:  1373)مکنزی،    mij(ag)[  myc(k) | N muž(a)]  ← فارسی 

 .(107: 1388وشی، 

 .mz’ [miza] (Gharib, 1995: 227) ← سغدی 

: 1390  )سالمی،  mezena  ،mezza  ←مزیجانی/ ساچونی    meza  ←درزی    meδeɳ  ←دشتی  

پور،  )حاجت  miža  ←تالشی آستارا    .(185:  1371)همایون،    mojek  ←افتری    .(101و    100

1383 :203) . 

ده ممسنیماسرمی/  لری  کنده،  سروی،  پیرمهلتی  دهله،  ایکوزرگی،  دوانی    merzeng  ←ای/ 

←  mizling    عبدویی←  božong    کازرونی←  mezleng    ،کردی    .(73و    72:  1383)سالمی

 . (209: 1362)کلباسی،   mižōl ←  مهابادی

  . (126:  1391)ایزدپناه،  merženg   ← لکی    .(75:  1372)موسوی،    borzong  ← گاوکشکی  

ساری/    ( 53:  1383)سالمی،    merzeng  ← کرشی    .(154:  1370)همتی،    merzeng  ← لری  

 . (262: 1374)شکری،   majik ←مازندرانی  
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 ← کالنی )تاجیکی(    merzeng  ←نی، نودانی  بنافی، پاپونی، دوسیرانی، ریچی، سمغانی، مسقا

boržong    ،اَسیری    .(75و    74:  1384)سالمی←  mezg    اَهِلی←  mereza   کیشی،  تنگ

 .(91و  90: 1386)سالمی،  merzeng ← ای، شورابی زاخُرویه

 : روده  ri:tukریتوک  .8  -2 -2

 .(268: 1388وشی، )فره rōtīk .(251: 1373)مکنزی،  rōdīg ← فارسی پهلوی 

: 1395زاده، )سمیعی  rutik ←جیرفتی   .(97و  96: 1390)سالمی،  ritok ← درزی، بلوچی 

 .(438: 1389دوست، )حسن  ruti(k)/ rutow ← بهدینی  (56

   .(97و  96: 1390)سالمی،  ridâla ←بلوچی  rudala ←ای باشتویه rudâlǝ ←ای اهوه 

ساچونی    re:da  ←جویمی    rude  ←ی  گونویچاه  ruδa  ←دشتی    ruda  ←مزیجانی/ 

کالنی    ruδu  ← دوانی    .(97و    96:  1390)سالمی،    rude  ← کازرونی    rudi  ← عبدویی، 

  ←ای/ پیرمهلتی  دهله  ruδe  ←  کوزرگی  ruhi  ←  لری ممسنی  ruδa  ←سروی  ماسرمی/ ده

reδu  ،(69و  68: 1383)سالمی. 

 re`da ← خُنجی  ridu ←کیشی  تنگ  ruda ← اهلی  .(53: 1383)سالمی،  ridu ←کرشی  

 rida ←آبادی  گراشی/ زینل re:da ← قالتی، کاریانی  ruδa ←شورابی   riδu ←ای زاخُرویه

 .(87و  86: 1386)سالمی، 

سمغانی،   ruva/ ruδa ← ریچی  ruyi/ ruvi ← دوسیرانی  ruya ← پاپونی  reδu ← بنافی 

)سالمی،   ruδa ← ی مسقان rudi ←کالنی )تاجیکی(  ru:δa ← گرگنایی/ گاوکشکی، نودانی  

 . (71و  70: 1384

 قسمتی/ نیمی از بدن یا چیزی :  bašnبشن  .9  -2 -2

 .(281: 1373)مکنزی،  »قامت« bašn ← فارسی پهلوی 
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اندام و بدن آدمی    ←  فرهنگ دهخدا باال و  به معنی قد و  باشد )برهان(  باال  قد و  »به معنی 

مکرر شنیده شده که در مقام برهنگی و  آمده و به معنی بر و سینه اصح است و از شیرازیان  

 دهخدا با اندکی تصرف(   ةناماند: نه بشنم پوشیده و نه شکمم سیر است«) لغتگرسنگی گفته

 .(32: 1380زاده، »سر و روی، اندام، قیافه« )ملک  bašn ← زرقانی 

چه از پارچه تهیه شده باشد و آدمی را در مقابل سرما  »پوشاک، لباس، آن  bašn  ← شیرازی  

 . (33: 1385کند.«)خدیش، محافظت می 

 دوشیدنماضِی :  doxtanدختن . 10 -2 -2

این فعل بدون پیشوندِ »وا«، هم به معنای امروزی خود یعنی »دوختن« و هم در معنای کهن 

می کار  به  »دوشیدن«  یعنی  »دوشیدن«    .(6:  1394بر،  )رنج  رود.خود  معنای  در  »دختن« 

رونق شدن دامداری در این کاربرد شده است و دلیل آن هم کمامروزه در این گویش بسیار کم 

 و   )رنجبر  رود.روستا است. فعل »دختن« در معنای »دوزیدن« غالباً با پیشوند »وا« به کار می

 .(23: 1394صیاکوه، 

 .(246: 1388وشی، )فره dōxtan  ،dūxtan ← فارسی پهلوی 

بدل شده است.   xبه    tپیش از    gاست،    dauxصورت اصلی    daux-ta    .daug  ← ایرانی باستان  

 .(54: 1385)ابوالقاسمی، 

قاطع تبریزی،    ←  برهان  )خلف  باشد.  دوشیدن  و  دوختن  ماضی  سوخت،  وزن  بر  »دوخت« 

1342 :891) . 

دهلهکوزرگی، کنده پیرمهلتی  ای،  ده  do:tidan  ←بدویی  ع  do:tan  ←ای/  سروی،  ماسرمی/ 

  ← مزیجانی/ ساچونی    dot-a  ←جویمی    .(237و    236:  1383)سالمی،    daxtan  ← کالنی  

doxtan  دشتی ← ðot-e  ،(293و  292: 1390)سالمی. 

)سالمی،    dutan  ←دوسیرانی    doxtan  ←  نودانی  مسقانی،  گرگنایی/ گاوکشکی،  بنافی، ریچی،

زاخرویهکتنگ   .(239و    238:  1384 شورابی  یشی،  اهلی    doxtan  ←ای،   dot-a  ←قالتی، 

 .(283و  282: 1386)سالمی، 
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طباطبایی،    و  )طباطبایی  duxtan  ←ای  سطوه   (101:  1385)زمردیان،    duxta  ←قاینی  

)مزرعتی،    hādötä  ←بیذُوُیی    .(177:  1392پور،  )جالل  doxtæn   ← ای  گناوه  (167:  1393

1374 :162) . 

 انداز : خاک beyl-aku/ be:l-aku بِـَِلکو /بیَلکو. 11 -2 -2

کلم از  واژه  پسوند    beyl/ be:l  ةاین  و  است.    aku)بیل(  شده  گویش ساخته  در  پسوند      این 

میالی جدید  اسمی  اسم،  به  شدن  افزوده  با  جمله  از  دارد.  زیادی  کارکردهای  سازد. زنگانی 

پسوند  ة ریش  .(12:  1395)رنجبر،   همان  پسوند  شکل  ak  این  گویش  این  در  که  های  است 

این در  دارند.  نیز  متفاوتی  کارکردهای  هرکدام  و  دارد  کوچکی  متفاوتی  بر  نوعی  به   ةانداز جا 

انداز«هایی را که مردم این روستا  »بیل« اشاره دارد. باید توجه داشت که تا چندی پیش »خاک

ای فلزی  های فلزی و دستگیرهورقه  گردها بود که ازهای دورهساختهکردند غالباً دستتهیه می

 ساخته شده بود. از این رو »بیلَکو/ بِـِلَکو« نوعی بیل کوچک است.

غربی رسیده و برای ساختن مصغر به   ة به ایرانی میان  akایرانی باستان به صورت    aka»پسوند  

یان ایرانی  م  ةایرانی باستان در مرحل  ikaو    ka(. »پسوند  327:  1383رود«)ابوالقاسمی،  کار می

رفته تا  آن را تغییر دهد به کار می   ةکه معنی نام و مقولغربی بدون این  ةباستان و ایرانی میان

-به کار می   aکه به منظور نقل نام به صرف    ikaو    ka  ةمنتقل کند. بازماند  aنام را به صرف  

 ( 327شود«)همان: غربی دیده می ةهایی از ایرانی میانرفته، به صورت مرده در نام

 . (194: 1388وشی، انداز« )فره»خاک be:l ←  فارسی میانه

و   102:  1390»بیل« )سالمی،    beyl  ← »بیل«، مزیجانی/ ساچونی    beyl/ be:l  ← جویمی  

103) . 

دشتی    ة»بیلچ  beyl-ča  ← جویمی   ساچونی    ة»بیلچ  bil-aku  ← بنایی«،  مزیجانی/  بنایی« 

←  bil-ak  خنجی، قالتی    .(103و    102:  1390)سالمی،  بنایی«    ة »بیلچ ←  bil-ake  ة»بیلچ  

 .(93و  92: 1386)سالمی،  بنایی« 
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ای، لری ای/ پیرمهلتی، عبدویی، کازرونی، کالنی، کندهدهلهبنایی«،    ة »بیلچ  bil-ek  ← دوانی  

)سالمی،    ة»بیلچ  bil-ak  ←ممسنی   پاپونی،    .(75و    74:  1383بنایی«  دوسیرانی،  بنافی، 

   .(77و  76: 1384)سالمی،   بنایی« ة»بیلچ bil-ak ← سقانیم سمغانی، کالنی )تاجیکی( 

 : نوعی بیماری bâ:δ-âvباذاو . 12 -2 -2

ریزد، هایش آب می کند، از چشممی   ( باد)  ورم  هایشکسی که به این بیماری مبتال شود پلک 

 شود. ای سفید رنگ در مردمک چشمش پدیدار میشود و نقطهاش کم میبینایی

)آب( تشکیل شده است. اگرچه در این   âv( و  به معنی آماس و ورم)  bâδبخش    این واژه از دو

به اما    د نشوتبدیل می  /ô/مرکب    ة بیاید با هم به واک  /â/  ة پس از واک  /b/گویش هرگاه همخوان  

برخی موارد این  ندرت در  به  w/به غلط    /b/همخوان    کهبه جای  و   /v/  /تبدیل شود  لبی  که 

-ov  را برخی از گویشوران به صورت   انبار«  »آب  ةواژ  شود. برای مثال میتبدیل    دندانی است 

ammâr  کنند.  تلفظ می 

 بخش اول این واژه یعنی؛ آب  ة نگاهی به ریش

 .(27: 1373)مکنزی،  āb [~ MYA < A myᵓ ; ᵓp | M ᵓb , N] ←  فارسی میانه

 .(90: 1376)ابوالقاسمی،  āp/ ap ←ایرانی باستان 

 ← هند و اروپایی اولیه  باستان، اوستایی و

Āpi: sb ʻwaterʼ Av-āp- Npers. āb,skt pl. nom 

Āpas, acc. Apās, pE * āp- with or without ī extention 

Which seams to have become ī in op āpišim (=āpiš-šim) 

n.s.f. / āpiyā  Lsf . DB 1095. Abiš (Kent, 1953: 168( 

 . āv-/ āw-  (Nyberg, 1974: 20) ←پازند  

 .(177و  176: 1386)سالمی،   âv ←اَسیری 
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 ô  ←گونوییدرزی، مزیجانی/ ساچونی، جویمی، چاه   hô  ←ای، دشتی، بلوچی  ای، باشتویهاهوه

دهله  .( 187و    186:  1390)سالمی،   )لردوانی،  کالنی  کازرونی،  عبدویی،  پیرمهلتی،  ی(،  ای/ 

 .(125و  124: 1383سالمی، )  ô ←سروی ماسرمی/ ده ای، لری ممسنی، کوزرگی، کنده

پاپونی،   مسقانی،  دوسیرانی،  بنافی،  گاوکشکی،  گرگنایی/  )تاجیکی(،  کالنی  سمغانی،  ریچی، 

زاخُرویهاَهِلی، تنگ   .(127و    126:  1384سالمی،  )   ô  ←  نودانی ای، شورابی،  کیشی، خُنجی، 

 .(177 و 176: 1386)سالمی،  hô ←  َقالتی    ô ←آبادی کاریانی، گراشی/ زینل

 âfکُرُشی،    .(36:  1383)رضایی باغ بیدی،    ov  ←ویدری    .(6:  1391)ایزدپناه،    ow  ←لکی  

 .(74:  1390بی،  مطل  و  حسین اوالد)  ow  ← فسایی    .(41:  1383سالمی،  )   pâبلوچی  

آقایی،    ow  ←کوردهی     .(43:  1390)پارسانسب،    â:va  ← اشتهاردی   : 1386)نمیرانیان، 

72). 

 )باد(  bâ:δاین واژه یعنی؛ باذ  دومبخش   ة نگاهی به ریش

   .(108: 1373)مکنزی،  Wād [wᵓ t' | M wᵓ d , N  bād] ←  فارسی میانه

Wāyīdan   wāy- 

[wᵓd – ytn']  وزیدن، باد 

 Idمضارع و پسوند  ةجعلی است از ماد ← wāyīdماده ماضی: 

   wāy  ← ماده مضارع

باستان   ریشه    -wā-yaایرانی  باستان:  ایرانی   .wā  "اروپایی:   "وزیدن و  هند  از  است  مشتق 

 : وزیدن، فوت کردن.    

 باد، ایزد باد.   وزیدن و قس     ةریش  ←سنسکریت 

 وزیدن )برای باد(    ←اوستایی 

 باد ← vāta (n)نیز  -vāvو  vā-  ←ماده مضارع 
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بادی، مربوط    wādēnفضا، باد، روح، نفس،    wādقس    ←نی  پهلوی اشکافارسی میانی مانوی و  

 به روح.

زرتشتی  میانه  /    wād  ←   فارسی  ماه  روز  دومین  نام  روان،  دم،  بادبان  )  wādbānباد، 

wādgirdag گردباد)  . 

 وزیدن( باد. -vā) bāta ← سکایی 

 باد، روح. مسیحی. wāt/wᵓt (<-wāta) ← دی سغ

 "باد "  wʼdوزیدن و  w's ( wā - > wāsa) ← خوارزمی 

 .با اندکی تصرف( 452: 1384)منصوری،  .باد، بادبان، بادکوبه ←فارسی  

 . (143و  142: 1383)سالمی،   bâ ←عبدویی   (136: 1391)ایزدپناه،    vâ ← لکی 

دهله پیرمهل دوانی،  کندهای/  کوزرگی،تی،  ممسنی،  لری  ده  ای،   bâδ  ←سروی  ماسرمی/ 

)لری(  کالنی  باشتویهاهوه  .(143و    142:  1383)سالمی،    bâd  ←   کازرونی،  بلوچی،  ای،  ای، 

 108:  1390)سالمی،    bâδ  ← گونویی  دشتی، چاه  bâd  ← درزی، جویمی، مزیجانی/ ساچونی  

 .(106: 1386)خاتمی،  bavād ← کازرونی کهن  .(109و 

-ی، گراشی/ زینل کاریان   قالتی،   کیشی، خُنجی،تنگ   bâδ  ←   ای، شورابیاَهِلی، زاخُرویهاسیری،  

پاپونی،    .(177و    176:  1386)سالمی،    bâd  ←آبادی   سمغانی،  دوسیرانی،  بنافی،  ریچی، 

 144: 1384)سالمی،  bâd ← کالنی )تاجیکی(   bâδ ←  گرگنایی/ گاوکشکی، مسقانی، نودانی

 .(145و 

قبیل گنجشک، قمری و  های کوچکی از : پرنده، پرنده morγ-izaمرغیزه .  13 -2 -2

 ها این امثال

 ةاین پسوند در ایرانی میان   ساخته شده است.  iza)مرغ( و پسوند    morγاین واژه از دو بخش  

 .(67: 1376)ابوالقاسمی، . فته استربرای مصغر به کار می  īzagغربی به صورت 

 .(303: 1373»مرغک« )مکنزی،  murw-īzag ←  فارسی میانه
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  mer- B, M, c (Gharib, 1995: 217)  ← سغدی 

 morxiða  ←دشتی  »پرنده«    morγize  ←   گونویی چاه»پرنده«    morγiza  ← لوچی، جویمی  ب

و    172:  1390)سالمی،    morγ  ←ای  ای، باشتویهاهوه  »پرنده«  morxiza  ← »پرنده«  درزی  

173).  

  »پرنده«  morxiza  ←آبادی  اهلی، گراشی/ زینل  »پرنده«  morγiza  ← اسیری، خنجی، قالتی  

 .(163و  162: 1386)سالمی، 

آرد :  vâ:-hardan/ vâ:-harriδan/ hardan هردن واهرّیذن/ واهردن/. 14 -2 -2

 کردن، آسیا کردن 

این فعل عالوه بر معنای »آرد کردن، آسیا کردن و امثال آن« در معنای »زیاد حرف زدن و در  

آرد کردن«  و    رود که با »آسیا کردن ای پریدن« نیز به کار می ای به شاخهسخن گفتن از شاخه

 ای که ادای مطلب نشود.  در ارتباط است و منظور »جویدن و آسیا کردنِ« کالم است به گونه

 . (176: 1373)مکنزی،  ārdanفارسی میانه 

 . ar (Cheung, 2007: 166)- ةاز ریش * ār-ta -  ←ایرانی باستان 

»آسیا   ha:rdan ←زرقانی   .(45: 1391»آرد کردن در آسیاب« )ایزدپناه،  harriyen ← لکی 

 .(310: 1380زاده، کردن، نرم کردن، خرد کردن« )ملک

 : آبستن  /ôsan avosاَوُس/ اُوسَن . 15 -2 -2

و اُوسَن   avosاَوُس    ةرود. واژهای فوق در معنی »آبستن« به کار میزنگانی واژهدر گویش الی

ôsan  ة رود. دو واژ ات نیز به کار می برند برای حیوانرا به همان میزانی که برای انسان به کار می 

تر برای انسان به کار  نیز به معنی آبستن کاربرد دارد که بیش  hâ:melaو حامله    eškamاِشکَم  

 برند.می

( و 175:  1373)مکنزی،     ābus, -tan[pws, tn | M >bwws, → ābestan <]  ← فارسی میانه  

avos (.  2: 1388وشی، )فره 
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 ā-puça-tanu- (Nyberg, 1974: 28 .) ←فارسی باستان 

 (. 3: 1356دار« است. )هرن و هوبشمان، به معنی »تنی بچه ra-tanu apu ←اوستایی 

 â`os  ←ای  باشتویه  âvos  ←بلوچی    oves  ← جویُمی    avos, ovos  ←گونویی  چاه

بیرجندی:  93و    92:  1390)سالمی،    ovus, â`us  ←مزایجانی/ساچونی    .)ābes    ،رضایی(

)کلباسی،    âwes  ←(. کردی مهابادی  92:  1388)سالمی،     avos  ←ای  ارویه(. بن348:  1377

: 1395زاده،  )سمیعی  āvost  ←(. جیرفتی  7:  1391)ایزدپناه،    owes  ←(. لکی  127:  1362

47.) 

همکاران،    avest  ← سرکویری   و  خوانساری  112:  1394)طباطبایی   .) ←  ōwis  (Eilers, 

  ←نودان، جروق و سرخی    ة(. کوهمر113:    1391)طاهری،    awos  ←( بختیاری  198 :1976

ǝυsæn   گناوه197:  1392جبّاره،    و   )حاجیانی (.  173:  1392پور،  )جاللavesæn   ← ای  (. 

 (.55: 1383)سالمی،  âhos ←کرشی  

بیخه کوردهاشکنانی،  فیشوری،  فداغی،  بلیانی،  93و    92:  1388)سالمی،    ôsan  ←ای  ای،   .)

لردارنگانی، دژگاهی، کرونی  بیروکانی، حیاتی، دادنجانی : 1385)سالمی،    ôsan  ← ، درونکی، 

 (. 14: 2، ج 1384)طاهری بویراحمدی،  avosanاَوُسَن  ← (. کهگیلویه و بویر احمد 59و  58

-ای، شورابی، کاریانی، گراشی/ زینل کیشی، خُنجی، زاخُرویهاَهِلی، تنگ   âvessan  ← اَسیری  

دهله83و    82:  1386،  )سالمی  a`ôs  ← َقالتی    ôsan  ← آبادی   کازرونی،  دوانی،  ای/  (. 

ای کنده  ôsan  ←سروی، لری ممسنی  پیرمهلتی، عبدویی، کالنی )لری(، کوزرگی، ماسرمی/ ده

← ôsa  ،(. 321و  320: 1384)سالمی 

نودانی   مسقانی،  گاوکشکی،  گرگنایی/  )تاجیکی(،  کالنی  سمغانی،  ریچی،  پاپونی،    ←بنافی، 

ôsan  دوسیرانی← ôsa    ،(. 341و  340: 1384)سالمی 
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 گیری نتیجه. 3

واژ پانزده  پژوهش  این  الی  ةدر  بررسی گویش  مورد  معتبر  منابع  به  مراجعه  با          زنگانی 

این   شناسیِ ریشه به  توجه  با  گرفت.  قرار  گویشتطبیقی  از  بسیاری  ارتباط  که  ایرانی  های 

در و  تنیده  مستحکم  زبانهم  با  میاای  فارسی  اینهای  امثال  و  باستان  ایرانی  دارند، نه،        ها 

 گزینی بهره ببریم.ها در امر واژهاین گویش ةهای ناشناختتوانیم از بسیاری از واژهمی

از گویش    بسیاری  این است که  بیانگر  هرچند کوچک،  ناشناخته این جستارِ  که  ایرانی  های 

های ایرانی را در خود دارند و چه بسا های زبانها و ویژگیهای بزرگی از دادهاند، گنجینهمانده

زبانناگشوده از  گویشهایی  این  بررسی  با  که  ایرانی  کهن  خواههای  گویش  ها گشوده  شد.  د 

های ارتباطی و مراکز شهری ها است که به سبب دور بودن از راهزنگانی یکی از این گویشالی

 د حفظ کرده است.خو زبانیِ ةارتباط خود را تا حد زیادی با گذشت

ها در هم  ها و لهجهگونه که پیش از این نیز گفته شد، در این روستا بسیاری از گویشهمان    

امر موجب غنای هرچه بیشادغام شده این  این اند و  برای مثال در  این گویش شده است.  ترِ 

روند که همگی  در معناهای مختلفی به کار می   kalکَل  و    kolaکُله  ،    kotکُت  های  گویش واژه

می نظر  به  و  دارند  خود  در  را  گودی«  و  حفره  »سوراخ،  مفهوم  نوعی  واژبه   kotکُت    ةرسد 

 kolaکُله  این احتمال نیز وجود دارد که صورتِ  باشد.    kalکَل  و    kolaکُله    ةواژ  از  صورتی دیگر

رد یا  مربوط به جنوب کشور بوده است.    kotکُت  مربوط به شمال کشور و صورت    kalکَل  و  

 تر است.تر و مجالی گشادهوجویی دقیقاثبات این نظریه نیاز به جست
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زبان انگلیسی و   ةمناچهارم، ویژه  ة بیست و ششم، شمار  ةاجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دور

 شناسی.  زبان

ها و اصطالحات دامداری در  (، »واژه1394نمیرانیان، کتایون، رنجبر، حسن، حیدری، حسن، )

دانشگاه آزاد  زنگانی«، دومین همایش ملی ادب محلی و محلی سرایان ایران زمین.  گویش الی

 اسالمی واحد یاسوج.

 جلد دوم، تهران: اساطیر.  .ویپهل  ةدستورنام .(1390) .نیبرگ، هنریک ساموئل

تقی کامیار،  نام  .(1375)  .وحیدیان  فارسیفرهنگ  زبان  در  فردوسی    .آواها  دانشگاه  مشهد: 

 مشهد. 

هوبشمان هایزیش  و  پل  فارسی  . (1356)  . هرن،  اشتقاق  مطلق،    ة ترجم  .اساس  خالقی  جالل 

 جلد اول، تهران: بنیاد فرهنگ ایران. 
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 تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.  .فتریگویش ا  .(1371) .همایون، همادخت

ابوذر و 1370)  ،همتی،  نو  فارسی  واژگان  با  ممسنی  لری  گویش  واژگان  تطبیقی  فرهنگ   ،)

 های خارجی دانشگاه شیراز.شناسی و زباننامه فوق لیسانس، بخش زبانمیانه، پایان
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