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چکیده
الیزنگان روستایی است در شهرستان داراب که در استان فارس واقع شده است .در این روستا
از گذشته تا کنون لهجهها و گویشهای گوناگونی در هم ادغام شدهاند که تأثر لری آن
چشمگیرتر است .در این جستار روش گردآوریِ مطالبْ میدانی و کتابخانهای بوده و روش
پژوهش نیز تحلیل محتوا با رویکرد تحلیلی-توصیفی بوده است .نگارنده کوشیده است تا از
منابع معتبر استفاده کند و ریشة واژهها را تا جایی که منابع امکان میدهد در زبانهای فارسی
نو ،فارسی میانه ،فارسی باستان و بعضاً هند و اروپایی جویا شود ،سپس به صورت تطبیقی به
مشترکاتی که با سایر گویشهای ایرانی داشتهاند بپردازد .پژوهش پیشِ رو نتایج بسیاری درپی
داشت .در این گویش واژههای کُت [ ،]kotکُله [ ]kolaو کَل [ ]kalدر معناهای مختلفی به کار
می روند که همگی به نوعی مفهوم «سوراخ ،حفره و گودی» را در خود دارند و به نظر میرسد
واژة کُت [ ]kotصورتی دیگر از واژة کُله [ ]kolaو کَل [ ]kalباشد .این احتمال نیز وجود دارد
که صورتِ کُله [ ]kolaو کَل [ ]kalمربوط به شمال کشور و صورت کُت [ ]kotمربوط به
جنوب کشور بوده است.
تاریخ دریافت مقاله1399/11/8 :

تاریخ پذیرش مقاله1399/11/21 :
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 .1مقدمه
«الیزنگان» ازمناطق کوهستانی و سردسیر رشته کوههای جنوبی زاگرس در استان فارس
میباشد که در  54کیلومتری شرق شهرستان داراب واقع شده است (مصاحب.)2482 :1387 ،
این روستا امروزه حدود دو هزار نفر جمعیت دارد .برخی اعتقاد دارند واژة الیزنگان در اصل
«لُیسنگو»  loy-sanguیا «لُیسنگون»  loy-sangunبوده است که با فرایند واجی ابدالِ  /s/به
 ،/z/الیسنگان به الیزنگان تغییر یافته است .برخی نیز نقل میکنند که این روستا با نام
«یوزگیر» و «یوزگیری» نیز شهرت داشته است( .صیادکوه و رنجبر 101 :1392 ،و .)102
میرزاحسن حسینی فسایی در فارسنامة ناصری نام این روستا را «الیزنگو» آورده است.
(حسینی فسایی.)1318 :1367 ،
این روستا از نظر گویشی با بسیاری از گونههای گویشی در استان فارس و کهگیلویه و
بویراحمد قرابت و خویشی دارد .شاید بهتر باشد الیزنگانی را از آن دست گویشهایی بدانیم
که دکتر خانلری پیرامون آنها چنین آورده است« :در بعضی روستاهای استان فارس،
گویش های خاصی هست که با وجود زبان جاری سراسر آن استان که فارسی است هنوز برجای
ماندهاند اگر چه هرگز کتابت نداشته و مقام زبان دری نیافته اند(»....خانلری.)300 :1369 ،
پژوهشهایی که تا کنون پیرامون این گویش انجام شده نشان میدهد که اهالی این روستا طی
سالیان متمادی از جاهای مختلفی به این روستا آمده و ساکن شدهاند .برای مثال برخی از
اهالی معتقدند که اجدادشان از اوزِ الر ،اطراف شهر کرمان و زابل به این روستا آمدهاند .برخی
معتقدند که اجدا دشان به هنگام فرار لطفعلی خان زند به کرمان ،در این روستا ساکن شدهاند.
(رنجبر و باقری 10 :1395 ،و  .)11برخی هم روایت میکنند که این روستا در آغاز گبرنشین
بوده است( .رنجبر 2 :1394 ،و .)3
با در نظر گرفتن این سیر تاریخی پیداست که با در هم آمیخته شدن چندین گویش و لهجه
در این روستا گویشی غنی و گسترده پدید آمده است .این گویش بیشتر به لری شباهت دارد
و نیز با زبانهای کهن –به ویژه فارسی میانه -پیوند خود را تا حدودی حفظ کرده است.
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 .1 -1روش پژوهش
مطالب این پژوهش به صورت میدانی و کتابخانهای به دست آمده است .روش پژوهش نیز
تحلیل محتوا با رویکرد تحلیلی-توصیفی بوده است .نگارنده که خود از گویشوران این گویش
است ،طی زمانی به نسبت طوالنی به گردآوری فرهنگ گویش الیزنگانی و به ویژه واژگان این
گویش پرداخته است .در این جستار به روش کتابخانهای پانزده واژه از واژههایی که ریشة
میانه ،باستان و غیره دارند را بررسی کرده و پس از بیان صورتهای کهن واژهها به صورت
تطبیقی به مشترکاتی که با سایر گویشهای ایرانی نو داشتهاند نیز پرداخته است.
 .2-1پیشینة پژوهش
تاکنون کتابها و مقالههای زیادی در باب اتیمولوژی نوشته شده است که اشاره به همة اینها
ضرورتی ندارد .نکته اینکه متأسفانه با بررسی بسیاری از این جستارها مشخص میشود که
تعداد زیادی از واژههای ریشهشناسی شده به گونهای تکراری در بسیاری از این جستارها آمده
است .بر بنده مشخص نشد که عیب کار در چیست و از کجا سرچشمه گرفته است! به برخی از
پژوهشهای دقیقتر در این حوزه اشاره میشود:
کارگر ،مهدی و چراغی جوالندان ،بهزاد« ،)1393( ،بررسی ریشه شناختی چند واژة تالشی»،
ادب پژوهی ،شمارة سی ،صص .150-133
سلگی ،حسین و بختیاری ،رحمان« ،)1390( ،بررسی ریشهشناختی چند فعل هورامی»،
پژوهشهای زبانی ،دورة دو ،شمارة دو ،صص .75-57
کراچی ،روحانگیز و طاهری ،اسفندیار« ،)1394( ،بررسی ریشهشناختی واژههایی از گویش
فیروزآبادی» ،فصلنامة زبانپژوهی ،سال هفتم/ف شماره شانزده ،صص .99-81
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 .2بحث
 .1-2ریشهشناسی (اتیمولوژی)
در هر زبان واژههایی در زمانی معین از رواج میافتد ،ریشهشناسی یا اتیمولوژی تاریخ یک واژه
است از قدیم ترین زمان کاربرد آن تا زمان نوشتن تاریخ آن واژه ،هم از لحاظ لفظ و هم از
لحاظ معنی( .ابوالقاسمی.)11 :1393 ،
در روش تطبیقی از مقایسه و تطبیق زبانهای مختلف با یکدیگر ممکن است میان دو یا چند
زبان وجوه متعدد مشابهت و مطابقت آشکار شود .این نکتهها انواع مختلف دارد ،برای مثال-1 :
گاهی دستگاههای مشابهی در قسمتهای اساسی ساختمان زبانها دیده میشود که در این
صورت ممکن است این مشابهت نتیجة آن باشد که دو یا چند زبان ،اصل واحدی داشته باشند.
-2گاهی مشابهت یا مطابقت دو کلمه در لفظ و معنی میان دو زبان تنها نتیجة تصادف است.
-3در مواردی ممکن است مطابقت الفاظ و معانی آنها در دو زبان نتیجة اقتباس باشد.
(خانلری ،1392 ،جلد اول 114 :و .)115
به هر روی مطابقت مواد زبانها تنها وقتی نتیجة علمی به دست میدهد و رابطة خویشاوندی
آنها را ثابت میکند که بتوان برای تفاوتهایی که میان آنها هست شواهد متعددی پیدا کرد
و بر اساس این شواهد ،قواعد ثابتی برای چگونگی مطابقه یا مقابلة واکها در کلمات دو زبان
کشف و وضع کرد .ناگفته نماند که گاهی از مقایسة الفاظی که در دو زبان به یک معنی وجود
دارد به ظاهر حکمی نمیتوان کرد و شباهتی میان آنها یافت اما از روی شواهد دیگری
میتوان رابطة آن دو لفظ با یکدیگر را آشکار کرد( .همان.)115 :
با یاری جستن از این روش تاکنون خانوادههای اصلی و مهم زبانهای بشری توسط
زبانشناسان ،کشف و دستهبندی شده است.
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 .2-2ریشهشناسی پانزده واژه از گویش الیزنگانی
 .1 -2 -2بُرم  : bormابرو
اگرچه امروزه نسل حاضر واژة «بُرم» به معنی «ابرو» را به ندرت به کار میبرند اما در
گذشتهای نه چندان دور کاربرد گستردهای داشته است .امروزه گویشوران کهنسال این روستا
همچنان این واژه را طبق عادت زبانی خود به کار میبرند.
فارسی میانه ← [( brūg ]blwk | M brwg , N abrūمکنزی )55 :1373 ،و ( brūkفرهوشی،
.)19 :1388
اوستایی ←  ، brvat-سانسکریت ←  ، brū-ایرلندی قدیم ← Bartholomae, ( brüad

)1961: 973
لکی ← ( borūایزدپناه.)13 :1391 ،
اِهوهای ،باشتویهای ،بلوچی ،جویُمی ،چاهگونویی ،دُرزی ،دَشتی ،مزیجانی /ساچونی ← borm

(سالمی 92 :1390 ،و  .)93کوزرگی ،عبدویی ،دهلهای /پیرمهلتی ← ( bormسالمی:1383 ،
 64و .)65
کازرونی ← ( borgخاتمی .)102 :1386 ،ماسرمی /دهسروی ،لری ممسنی ،دوانی ← borg

(سالمی 64 :1383 ،و  .)65کرشی ← ( borg ، bormسالمی .)53 :1383 ،بوشهری ←
( bormمیرشکار.)144 :1389 ،
بنافی ،دوسیرانی ←  bormسُمغانی ،مُسقانی ،نودانی ← ( borgسالمی 66 :1384 ،و .)67
اَسیری ،اَهِلی ،تنگکیشی ،خُنجی ،زاخُرویهای ،شورابی ،قَالتی ،کاریانی ،گراشی /زینلآبادی ←
( bormسالمی 82 :1386 ،و  .)83الری ← ( bormاقتداری.)43 :1334 ،
 .2 -2 -2کُتوک /کوتوک  : kotuk/ kutukخانهای که بچهها با گِل یا سنگ و امثال آن
میسازند
فارسی میانه ← « katakاتاق» (فرهوشی.)19 :1388 ،
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هند و اروپایی ← ( *kot-/*ket-حسندوست ،جلد .)2144 :1393 ،4
ایرانی باستان ← ( *kataka-نیبرگ.)116 :1390 ،
سغدی ← «خانه ،ـکده» 4943 ktᵓk B
Katē (qtyy, ktᵓy) loc. ktᵓky → ᵓyškth, ßntktᵓk, qty. qt
(4944 ktᵓm B, M, S → ktᵓm, kδᵓm )Gharib, 1995: 197
«خانهدار» 4985 ktyᵓkδᵓrᵓy B
(« )Gharib, 1995: 198خانه ،خانواده ،خانگی» 4986 ktyᵓk (h) B, S

جیرفتی ← « kotukاتاقی که با چوب میسازند»(سمیعیزاده.)53 :1395 ،
در گویش الیزنگانی واژههای دیگری نیز به کار میرود که به نظر میرسد ریشة مشترکی با
این واژه داشته باشند .از جمله:
الف«-کُتُمّه  : kotommaجایی که بز یا پشمینه را در آن نگهداری میکنند تا فربه و چاق
شود .این کلبههای کوچک را در خانههای روستا یا در کنار کپرهایی که در باغ ساخته بودند،
می ساختند و یک یا چند بز یا پشمینه را برای مصرف شخصی در آن نگهداری
میکردند(».نمیرانیان ،رنجبر و حیدری.)10 :1394 ،
گیلکی ← « kotâmخانههای کوچکی که در باغها و مزارع میسازند و نگهبانان برای حفظ باغ
و مزرعه در آن مینشینند( ».ستوده.)185 :1332 ،
ب-کُت  : kotبه معنی آشیانه و محل زندگی حیوانات« .کُتِ خر /کُتخری» kot-e xar/ kot-

 xar-iیعنی محلی که خر را در آن نگهداری میکنند .یا «کُتِ مشک»  kot-e moškیعنی
سوراخی که موش در آن زندگی میکند.
مزیجانی /ساچونی ،باشتویهای ،جویمی ← « kotالنه» درزی ← « kotunaالنه» (سالمی،
 176 :1390و  .)177اسیری ← « kot-e morγمرغدانی» اهلی ،زاخرویهای ← kot
«مرغدانی» کاریانی ← « kot-e morxمرغدانی» (سالمی 134 :1386 ،و .)135
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باشتویهای ← « kotمرغدانی» جویمی ← « kot-e morγمرغدانی» چاهگونویی ،مزیجانی/
ساچونی ← « kot-e morγ-iمرغدانی» درزی ،دشتی ← « kot-e morxمرغدانی» (سالمی،
 144 :1390و .)145
ج-کُله  : kolaبه معنی جایی که مرغ و خروس و امثال آن را در آن نگهداری میکنند.
اهوهای ← « kolaمرغدانی» بلوچی ← « kola-morγ-iمرغدانی» جویمی ← kola-morγ-i

«مرغدانی» مزیجانی /ساچونی « kola-morγ-iمرغدانی» (سالمی 144 :1390 ،و .)145
دوانی ← « kole-y mor-iمرغدانی» دهلهای /پیرمهلتی ← « kole-y morمرغدانی» کندهای
← « kola-morgiمرغدانی» کوزرگی ← « kolle-y morvakمرغدانی» ماسرمی /دهسروی،
لری ممسنی ← « kola-morγ-iمرغدانی» عبدویی ،کالنی (لری) ← « kollaمرغدانی»
کازرونی ← « kolleمرغدانی» (سالمی 108 :1383 ،و  .)109لکی ← « kola/ merxonمرغ-
دانی» (ایزدپناه 105 :1391 ،و .)106
بنافی ،نودانی ← « kolaمرغدانی» پاپونی ،ریچی ← « kola-morgiمرغدانی» دوسیرانی ←
« kola-morbiمرغدانی» سمغانی ← « koley mor-iمرغدانی» کالنی (تاجیکی) ← kolley
« morv-iمرغدانی» گرگنایی /گاوکشکی ← « kol amorγ-iمرغدانی» مسقانی ← kole-y
« morγ-iمرغدانی» (سالمی 110 :1384 ،و .)111
کندهای ،دوانی ← « kolaآغُل» عبدویی ← « koleآغُل» (سالمی 104 :1390 ،و .)105
بنافی ← « kolaآغُل» (سالمی 106 :1384 ،و  .)107بختیاری چهارلنگ ← -1« kolaالنه.
-2مخفیگاه چکارچیان که برای شکار پرندگان در کنار چشمهها در صحرا بنا میکنند».
(سرلک .)214 :1381 ،زرقانی ← « kolaالنة مرغ و خروس» (ملکزاده.)232 :1380 ،
د-کَل  : kalبه معنی آشیانة پرندگان و حیوانات کوچک جثه .مثالً «کلِ کُوی» kal-e kôy

یعنی آشیانة کبک و «کل مُریک»  kal-e morikیعنی سوراخ و آشیانة مورچهها.
مزیجانی /ساچونی ،چاهگونویی ← « kalالنه» (سالمی 176 :1390 ،و .)175
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هـ-کَل  : kalبه معنی حوضچههای طبیعی یا چاله و گودالی که آب از زمین میجوشد و در آن
جمع میشود .در این گویش نام بسیاری از مکانها با ترکیب شدن واژه یا واژههایی به kal
ساخته شده است مانند« :کل پَشَّهـون»  kal-e pašša`unو «کلِ کَلُو» . kal-e kalô
باید توجه داشت که واژة «کَل» به طور کلی مفهوم «گود ،گودی ،سوراخ» را در ذهن تداعی
میکند .برای مثال وقتی گویشوری به کسی میگوید فالن دوا را برای تسکین درد دندانت،
بگذار «کلِ دَنّون»  kal-e dannunمنظورش این است که این دوا را در سوراخ ،حفره و گودی-
یی که بر روی دندانت وجود دارد یا ایجاد شده است ،بگذار.
برخی گمان برده اند که «اگر معنی اصلی این لغت هند و اروپایی« ،سوراخ ،حفرة زیرزمینی»
باشد پس لغات « »kole, kola, cotمیتواند به آن مربوط باشد»(نمیرانیان و همکاران:1394 ،
 .)10اگر این فرض را –به ویژه با توجه به معنای «سوراخ» -در نظر بگیریم میتوان بین دو
واژة  kotو ) kola(eارتباط استواری پیدا کرد .بدین صورت که در بسیاری از گویشهای ایرانی
واژة «کُت»  kotو «کُل»  kolدر معنی «سوراخ» به کار میرود و در نتیجه  kolصورتی دیگر از
 kotاست.
قاینی ← « kolسوراخ»« kol kerda ،سوراخ کردن» (زمردیانkolkoluk .)147 :1385 ،

«سوراخ سوراخ» (همان« kolkɛlidu )148 :سوراخ کلیدان و کلین» (همان .)149 :جویمی
← « kale-y dovârسوراخ دیوار» دشتی ← « kal-akسوراخ دیوار» (سالمی 142 :1390 ،و
.)143
اهوهای ← « kotسوراخ دیوار» باشتویهای ← « kot-e divârسوراخ دیوار» چاهگونویی ←
« kot-e dud-kašسوراخ دیوار» دُرزی ← « kot-kare-y baγal-iسوراخ دیوار» مزیجانی/
ساچونی ← « kot-e divâlسوراخ دیوار» (سالمی 142 :1390 ،و  .)143الری ← kot
«سوراخ» (اقتداری .)155 :1334 ،کرمانی ← « kotسوراخ» (ستوده .)131 :1335 ،زرقانی
← « kotسوراخ یا گودالی که در زمین برای استخراج خاک میکنند»(ملکزاده:1380 ،
 .)218بهدینی ← « kootسوراخ» (سروشیان.)121 :1335 ،
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 .3 -2 -2غاره  : γâ:raفریاد ،داد ،صدای بلند
در این گویش واژة «هاره»  hâ:raنیز به معنی صدا و «عرعر» خر به کار میرود« .هار هار( hâ:r

 :)hâ:rآوای االغ»(رنجبر ،حیدری )399 :1394 ،این دو واژه ریشهای یکسان دارند که هر دو به
صدای بلند اطالق میشود.
ایرانی باستان ←  gārakaکه خود مشتق است از ریشة  gar-به معنی داد زدن و صدا کردن.
(حاجیانی.)12 :1386 ،
سغدی ← « zγᵓyrᵓtصدا زدن» (.)Gharib, 1995: 459
التینی ← » garrīreجیغ کشیدن» ولش /ولزی میانه ← » gawrفریاد» (طاهری: 1391 ،
 119نقل از ماتاسوویچ).
در لغت فرس «ژَغار» به معنای بانگ تیز و سخت آمده است( .اسدی طوسی.)122 :1319 ،
دوانی ← « qāraفریاد» (سالمی .)323 :1381 ،بردسیری ← « γāreفریاد» (برومند سعید،
 .)134 :1370کرمانی ← « qāreفریاد» (وحیدیان کامیار .)163 :1375 ،کازرونی ← qāre:
«فریاد بلند ،نهیب خیلی بلند»(خاتمی .)229 :1386 ،بوشهری ← « γāreداد و فریاد و صدای
بلند» (حاجیانی .)12 :1386 ،لکی ← « qâra ، qârفریاد ،صدای بلند» (ایزدپناه.)93 :1391 ،
همانگونه که پیش از این نیز اشاره شد ،در گویش الیزنگانی واژة  hâ:raبا اندک اختالفی به
معنی «عرعرِ» خر به کار میرود .اگر به برخی از آواها و نامآواها در بسیاری از گویشها دقت
کنیم متوجه پیوند آنها با واژة ایرانی باستانِ  gārakaخواهیم شد.
آوای خر در برخی گویشها:
جویمی ،مزایجانی/ساچونی ←  harraاهوهای ،باشتویهای ،بلوچی ،دُرزی ←  sarraچاهگونویی
← ( sarreسالمی 180 :1390 ،و .)181
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آوای گاو در برخی گویشها:
باشتویهای ←  γârجویمی ←  bâ:raدرزی ←  bâraمزایجانی/ساچونی ←  bârraالیزنگانی
← ( bu:raسالمی 180 :1390 ،و .)181
برخی آواهای دیگر:
«غار غارک  : qâr-qâr-akآن چه سر و صدای زیاد و مزاحمت داشته باشد .مانند بلندگو ،رادیو،
هواپیمای پر سر وصدا»(وحیدیان کامیار.)163 :1375 ،
آوای گوسفند ← ( qāraملکی.)63 :1383 ،
«غار غار ،غار و غور؛ صدای معده و امثال آن»(نشاط.)294 :1356 ،
چنانکه مشاهده میشود این واژهها بر بلندی صدا تأکید دارد .الزم است در پژوهشی گسترده-
تر به ویژه با بررسی آوای انواع حیوانات و میزان بلندی صدای آنها ،این نظریه دنبال شود.
 .4 -2 -2لیت /لیتک  : li:t/ li:takلخت ،برهنه
فارسی میانه ← ( lutakفرهوشی.)75 :1388 ،
برهان قاطع ← «لوت – به ضم اول و سکون ثانی و فوقانی ،به معنی برهنه باشد که به عربی
عریان گویند»(خلف تبریزی.)1910 :1342 ،
فرهنگ معین ← لوت  : lūtبرهنه .نیز لوج « : lujلوت ،برهنه ،عریان» (معین 1553 :1386 ،و
.)1554
فرهنگ عمید ← «لوت -س« .پهـ  »lutakبرهنه ،عریان ،لخت ،روت نیز گفته شده»(عمید،
.)1063 :1387
بلوچی ،جویمی ،چاهگونویی ،درزی ،مزیجانی /ساچونی ← ( lutسالمی 228 :1390 ،و .)229
دوانی ،کندهای ،لری ممسنی ،ماسرمی /دهسروی ←  lutکوزرگی ← ( luyitسالمی:1383 ،
 174و .)175

ریشهشناسی تطبیقیِ پانزده ...رخسار زبان (نقد زبانی و ادبی) سال چهارم ،شماره پانزدهم زمستان 1399

142

اسیری ،خنجی ،قالتی ←  lutتنگکیشی ،شورابی ← ( litسالمی 218 :1386 ،و .)219
بنافی ،دوسیرانی ،گرگنایی /گاوکشکی ،مُسقانی ← ( litسالمی 176 :1384 ،و .)177
لکی ← « lötبرهنه و لخت» (ایزدپناه )120 :1391 ،جغتایی ← لوچ (سلیمان افندی اوزبکی
البخاری .)237 :1392 ،سرکویری ← ( lučطباطبایی و همکاران .)117 :1394 ،خوانساری
← ( litاشرفی خوانساری .)330 :1383 ،سیستانی /سکزی ← ( ličč/ ličč-akمحمدی
خمک.)369 :1379 ،
کرشی ←  lutبلوچی ←  lustقشقایی ← ( literaسالمی.)41 :1383 ،
شیرازی ← « litنوزاد پرندگان که تازه از تخم درآمده و هنوز دارای پر نشده باشند(».خدیش،
.)167 :1385
 .5 -2 -2نرّ  : narrآلت تناسلی مردانه
این واژه هم برای انسان و هم برای حیوان به کار میرود ولی بیشتر برای حیوانات به ویژه خر
به کار میرود .در گویش الیزنگانی این واژه بدون تشدید به صورت  narنیز کارکردهایی دارد
که برخی از آنها عبارتند از:
الف-نر ،مرد ،جنس نر ،مخالف ماده (اعم از انسان و حیوان) برای مثال:
گراز نر  : gorâz-e narگرازی که نر است (مخالف ماده)
مثال از ضرب المثلها و کنایههای این گویش:
شیری که اَ بیشه اَ در بیا نر و ماذِهی نذاره ši:r-i ke a bi:ša a dar biyâ nar o mâ:δe-y na-

 : δâ:r-eشیری که از بیشه بیرون بیاید نر و مادهای ندارد (فرقی نمیکند که نر باشد یا ماده)
َقذِ یه خُایِهیْ نَریَه  : qaδ-e ya xɔye-y nari-ya:به اندازة یک بیضة گوسفند نر است.
ب-مقتدر ،زورمند ،بزرگ و عظیم قوی (از هر نظر)
علیو آذم نریه  : ali-yu â:δam-e nar-i-yeعلی انسانی قوی است.
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ج-نازا
در این معنی بیشتر برای حیوانات و گیاهان به کار میرود .برای مثال:
«نَری باز  : nar-i bâ:zبز مادهای که با وجود آمیزش با بز نر آبستن نمیشود(».نمیرانیان،
رنجبر و حیدری.)17 :1394 ،
گلِ نر  : gol-e narبوتة گلی که ثمر نمیدهد.
ایرانی باستان ← « nar-این واژه اسم مذکر است به معنی «مرد»« ،نر» و «انسان»« .نر»
بازماندة  narفارسی میانه و آن خود بازماندة  nar-است : naram .حالت اضافی جمع مذکر.
 naireحالت مفعولی له مفرد مذکر narš .حالت اضافی مفرد مذکر nā .حالت فاعلی مفرد مذکر.
 naraحالت ندایی مفرد مذکر : n∂r∂š .حالت اضافی مفرد مذکر(».ابوالقاسمی.)123 :1376 ،
فارسی میانه ← [ ~ « nar ]ZKL < A zkr: nl | M nr , Nنر ،مردانه» (مکنزی.)110 :1373 ،
بلوچی ،باشتویهای ،اهوهای ،چاهگونویی ،درزی ،مزیجانی /ساچونی ←  narدشتی ← ner

جویمی ← ( norسالمی 230 :1390 ،و  .)231دهلهای /پیرمهلتی ،دوانی ←  nerعبدویی،
کازرونی ،کالنی ،کندهای ،کوزرگی ،لری ممسنی ،ماسرمی /دهسروی ← ( narسالمی:1383 ،
 178و  .)179لکی ← ( neyarایزدپناه .)135 :1391 ،سطوهای ← « narekiحیوان نر»
(طباطبایی و طباطبایی.)172 :1393 ،
شیرازی ← نروک « narukزن نازا»(مشکسار .)84 :1391 ،بنافی ←  nerپاپونی ،دوسیرانی،
ریچی ،سمغانی ،کالنی (تاجیکی) ،گرگنایی /گاوکشکی ،مسقانی ،نودانی ← ( narسالمی،
 180 :1384و  .)181اسیری ،تنگکیشی ،شورابی ،گراشی /زینلآبادی ←  nerاَهِلی ،خُنجی،
قالتی ،کاریانی ←  norزاخُرویهای ← ( narسالمی 220 :1386 ،و .)221
 .6 -2 -2دیگنه /دیینه /دیگینه /دییینه  : digna/ diyna/ digina/ diyinaدیروز
فارسی پهلوی ← [( dig ]YTMAL < A * ᵓtmᵓ l | N dīمکنزی.)64 :1373 ،
بلوچی ،اهوهای ←  dinaجویُمی ←  de:چاهگونویی ←  digineدُرزی ← dig-ru/ di-ru

دَشتی ،باشتویهای ←  ، deمزیجانی /ساچونی ← )( dig-ru(ruzسالمی 196 :1390 ،و .)197
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ماسرمی /دهسروی ←  dignaکوزرگی ←  digeneلری ممسنی ،کندهای ،کالنی ،دوانی ←
 digکازرونی ←  dig ruدهلهای /پیرمهلتی ← ( diسالمی 148 :1383 ،و .)149
اسیری ←  diخُنجی ،قالتی ،کاریانی ،گراشی /زینلآبادی ←  deشورابی  dige-naزاخُرویهای
←  di:-neتنگکیشی ←  dineاَهِلی ← ( deneyiسالمی 186 :1386 ،و  .)187بنافی،
پاپونی ،ریچی ←  dig/ dignaدوسیرانی ،سمغانی ←  dig ruzکالنی (تاجیکی) ← deve
مسقانی ← ( digenaسالمی 150 :1384 ،و .)151
گاوکشکی ← ( digموسوی .)42 :1372 ،لکی ← ( doyna/ donyaایزدپناه 60 :1391 ،و
 .)62سرکویری ← ( digineطباطبایی و همکاران .)115 :1394 ،زاخردی ← digna
(صیادکوه و وجدی .)17 :1394 ،قشقایی ← ( dinanسالمی .)41 :1383 ،کُندازی ← dīgna
(حسندوست.)76 :1389 ،
 .7 -2 -2مزنگ  : mezengمژه
فارسی پهلوی ← [)( mij(ag) ]myc(k) | N muž(aمکنزی )304 :1373 ،و ( mazagفره-
وشی.)107 :1388 ،
سغدی ← ].)Gharib, 1995: 227( mz’ [miza
دشتی ←  meδeɳدرزی ←  mezaمزیجانی /ساچونی ← ( mezza ،mezenaسالمی:1390 ،
 100و  .)101افتری ← ( mojekهمایون .)185 :1371 ،تالشی آستارا ← ( mižaحاجتپور،
.)203 :1383
ماسرمی /دهسروی ،لری ممسنی ،کوزرگی ،کندهای ،دهلهای /پیرمهلتی ←  merzengدوانی
←  mizlingعبدویی ←  božongکازرونی ← ( mezlengسالمی 72 :1383 ،و  .)73کردی
مهابادی ← ( mižōlکلباسی.)209 :1362 ،
گاوکشکی ← ( borzongموسوی .)75 :1372 ،لکی ← ( meržengایزدپناه.)126 :1391 ،
لری ← ( merzengهمتی .)154 :1370 ،کرشی ← ( merzengسالمی )53 :1383 ،ساری/
مازندرانی ← ( majikشکری.)262 :1374 ،
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بنافی ،پاپونی ،دوسیرانی ،ریچی ،سمغانی ،مسقانی ،نودانی ←  merzengکالنی (تاجیکی) ←
( boržongسالمی 74 :1384 ،و  .)75اَسیری ←  mezgاَهِلی ←  merezaتنگکیشی،
زاخُرویهای ،شورابی ← ( merzengسالمی 90 :1386 ،و .)91
 .8 -2 -2ریتوک  : ri:tukروده
فارسی پهلوی ← ( rōdīgمکنزی( rōtīk .)251 :1373 ،فرهوشی.)268 :1388 ،
درزی ،بلوچی ← ( ritokسالمی 96 :1390 ،و  .)97جیرفتی ← ( rutikسمیعیزاده:1395 ،
 )56بهدینی ← ( ruti(k)/ rutowحسندوست.)438 :1389 ،
اهوهای ←  rudâlǝباشتویهای ←  rudalaبلوچی ← ( ridâlaسالمی 96 :1390 ،و .)97
مزیجانی /ساچونی ←  rudaدشتی ←  ruδaچاهگونویی ←  rudeجویمی ← re:da
(سالمی 96 :1390 ،و  .)97دوانی ←  ruδuعبدویی ،کالنی ←  rudiکازرونی ← rude

ماسرمی /دهسروی ←  ruδaلری ممسنی ←  ruhiکوزرگی ←  ruδeدهلهای /پیرمهلتی ←
( reδuسالمی 68 :1383 ،و .)69
کرشی ← ( riduسالمی .)53 :1383 ،اهلی ←  rudaتنگکیشی ←  riduخُنجی ← re`da
زاخُرویهای ←  riδuشورابی ←  ruδaقالتی ،کاریانی ←  re:daگراشی /زینلآبادی ← rida

(سالمی 86 :1386 ،و .)87
بنافی ←  reδuپاپونی ←  ruyaدوسیرانی ←  ruyi/ ruviریچی ←  ruva/ ruδaسمغانی،
گرگنایی /گاوکشکی ،نودانی ←  ru:δaکالنی (تاجیکی) ←  rudiمسقانی ← ( ruδaسالمی،
 70 :1384و .)71
 .9 -2 -2بشن  : bašnقسمتی /نیمی از بدن یا چیزی
فارسی پهلوی ← « bašnقامت» (مکنزی.)281 :1373 ،
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فرهنگ دهخدا ← «به معنی قد و باال باشد (برهان) به معنی قد و باال و اندام و بدن آدمی
آمده و به معنی بر و سینه اصح است و از شیرازیان مکرر شنیده شده که در مقام برهنگی و
گرسنگی گفتهاند :نه بشنم پوشیده و نه شکمم سیر است»( لغتنامة دهخدا با اندکی تصرف)
زرقانی ← « bašnسر و روی ،اندام ،قیافه» (ملکزاده.)32 :1380 ،
شیرازی ← « bašnپوشاک ،لباس ،آن چه از پارچه تهیه شده باشد و آدمی را در مقابل سرما
محافظت میکند(».خدیش.)33 :1385 ،
ی دوشیدن
 .10 -2 -2دختن  : doxtanماض ِ
این فعل بدون پیشوندِ «وا» ،هم به معنای امروزی خود یعنی «دوختن» و هم در معنای کهن
خود یعنی «دوشیدن» به کار میرود( .رنجبر« .)6 :1394 ،دختن» در معنای «دوشیدن»
امروزه در این گویش بسیار کمکاربرد شده است و دلیل آن هم کمرونق شدن دامداری در این
روستا است .فعل «دختن» در معنای «دوزیدن» غالباً با پیشوند «وا» به کار میرود( .رنجبر و
صیاکوه.)23 :1394 ،
فارسی پهلوی ← ( dūxtan ، dōxtanفرهوشی.)246 :1388 ،
ایرانی باستان ←  daug . daux-taصورت اصلی  dauxاست g ،پیش از  tبه  xبدل شده است.
(ابوالقاسمی.)54 :1385 ،
برهان قاطع ← «دوخت» بر وزن سوخت ،ماضی دوختن و دوشیدن باشد( .خلف تبریزی،
.)891 :1342
کوزرگی ،کندهای ،دهلهای /پیرمهلتی ←  do:tanعبدویی ←  do:tidanماسرمی /دهسروی،
کالنی ← ( daxtanسالمی 236 :1383 ،و  .)237جویمی ←  dot-aمزیجانی /ساچونی ←
 doxtanدشتی ← ( ðot-eسالمی 292 :1390 ،و .)293
بنافی ،ریچی ،گرگنایی /گاوکشکی ،مسقانی ،نودانی ←  doxtanدوسیرانی ← ( dutanسالمی،
 238 :1384و  .)239تنگکیشی ،زاخرویهای ،شورابی ←  doxtanقالتی ،اهلی ← dot-a
(سالمی 282 :1386 ،و .)283
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قاینی ← ( duxtaزمردیان )101 :1385 ،سطوهای ← ( duxtanطباطبایی و طباطبایی،
 )167 :1393گناوهای ← ( doxtænجاللپور .)177 :1392 ،بیذُوُیی ← ( hādötäمزرعتی،
.)162 :1374
 .11 -2 -2بیلَکو /بِـِلَکو  : beyl-aku/ be:l-akuخاکانداز
این واژه از کلمة ( beyl/ be:lبیل) و پسوند  akuساخته شده است .این پسوند در گویش
الی زنگانی کارکردهای زیادی دارد .از جمله با افزوده شدن به اسم ،اسمی جدید میسازد.
(رنجبر .)12 :1395 ،ریشة این پسوند همان پسوند  akاست که در این گویش شکلهای
متفاوتی دارد و هرکدام کارکردهای متفاوتی نیز دارند .در اینجا به نوعی بر کوچکی اندازة
«بیل» اشاره دارد .باید توجه داشت که تا چندی پیش «خاکانداز»هایی را که مردم این روستا
تهیه میکردند غالباً دستساختههای دورهگردها بود که از ورقههای فلزی و دستگیرهای فلزی
ساخته شده بود .از این رو «بیلَکو /بِـِلَکو» نوعی بیل کوچک است.
«پسوند  akaایرانی باستان به صورت  akبه ایرانی میانة غربی رسیده و برای ساختن مصغر به
کار میرود»(ابوالقاسمی« .)327 :1383 ،پسوند  kaو  ikaایرانی باستان در مرحلة میان ایرانی
باستان و ایرانی میانة غربی بدون اینکه معنی نام و مقولة آن را تغییر دهد به کار میرفته تا
نام را به صرف  aمنتقل کند .بازماندة  kaو  ikaکه به منظور نقل نام به صرف  aبه کار می-
رفته ،به صورت مرده در نامهایی از ایرانی میانة غربی دیده میشود»(همان)327 :
فارسی میانه ← « be:lخاکانداز» (فرهوشی.)194 :1388 ،
جویمی ← « beyl/ be:lبیل» ،مزیجانی /ساچونی ← « beylبیل» (سالمی 102 :1390 ،و
.)103
جویمی ← « beyl-čaبیلچة بنایی» ،دشتی ← « bil-akuبیلچة بنایی» مزیجانی /ساچونی
← « bil-akبیلچة بنایی» (سالمی 102 :1390 ،و  .)103خنجی ،قالتی ← « bil-akeبیلچة
بنایی» (سالمی 92 :1386 ،و .)93
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دوانی ← « bil-ekبیلچة بنایی» ،دهلهای /پیرمهلتی ،عبدویی ،کازرونی ،کالنی ،کندهای ،لری
ممسنی ← « bil-akبیلچة بنایی» (سالمی 74 :1383 ،و  .)75بنافی ،پاپونی ،دوسیرانی،
سمغانی ،کالنی (تاجیکی) مسقانی ← « bil-akبیلچة بنایی» (سالمی 76 :1384 ،و .)77
 .12 -2 -2باذاو  : bâ:δ-âvنوعی بیماری
کسی که به این بیماری مبتال شود پلکهایش ورم (باد) میکند ،از چشمهایش آب میریزد،
بیناییاش کم میشود و نقطهای سفید رنگ در مردمک چشمش پدیدار میشود.
این واژه از دو بخش ( bâδبه معنی آماس و ورم) و ( âvآب) تشکیل شده است .اگرچه در این
گویش هرگاه همخوان  /b/پس از واکة  /â/بیاید با هم به واکة مرکب  /ô/تبدیل میشوند اما به
ندرت در برخی موارد به جای اینکه همخوان  /b/به غلط  /wتبدیل شود به /v/ /که لبی و
دندانی است تبدیل میشود .برای مثال واژة «آبانبار» را برخی از گویشوران به صورت ov-
 ammârتلفظ میکنند.
نگاهی به ریشة بخش اول این واژه یعنی؛ آب
فارسی میانه ← [~ ( āb ]MYA < A myᵓ ; ᵓp | M ᵓb , Nمکنزی.)27 :1373 ،
ایرانی باستان ← ( āp/ apابوالقاسمی.)90 :1376 ،
باستان ،اوستایی و هند و اروپایی اولیه←
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

پازند ← .)Nyberg, 1974: 20( āv-/ āw-
اَسیری ← ( âvسالمی 176 :1386 ،و .)177
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اهوهای ،باشتویهای ،دشتی ،بلوچی ←  hôدرزی ،مزیجانی /ساچونی ،جویمی ،چاهگونویی← ô

(سالمی 186 :1390 ،و  .)187دوانی ،دهلهای /پیرمهلتی ،عبدویی ،کازرونی ،کالنی (لری)،
کندهای ،لری ممسنی ،کوزرگی ،ماسرمی /دهسروی ← ( ôسالمی 124 :1383 ،و .)125
بنافی ،پاپونی ،دوسیرانی ،ریچی ،سمغانی ،کالنی (تاجیکی) ،گرگنایی /گاوکشکی ،مسقانی،
نودانی ← ( ôسالمی 126 :1384 ،و  .)127اَهِلی ،تنگکیشی ،خُنجی ،زاخُرویهای ،شورابی،
کاریانی ،گراشی /زینلآبادی ←  ôقَالتی ← ( hôسالمی 176 :1386 ،و .)177
لکی ← ( owایزدپناه .)6 :1391 ،ویدری ← ( ovرضایی باغ بیدی .)36 :1383 ،کُرُشیâf ،

بلوچی ( âpسالمی .)41 :1383 ،فسایی ← ( owاوالدحسین و مطلبی.)74 :1390 ،
اشتهاردی ← ( â:vaپارسانسب .)43 :1390 ،کوردهی ← ( owنمیرانیان ،آقایی:1386 ،
.)72
نگاهی به ریشة بخش دوم این واژه یعنی؛ باذ ( bâ:δباد)
فارسی میانه ← ]( Wād [wᵓ t' | M wᵓ d , N bādمکنزی.)108 :1373 ،
Wāyīdan wāy-

]' [wᵓd – ytnوزیدن ،باد
ماده ماضی ← wāyīd :جعلی است از مادة مضارع و پسوند Id
ماده مضارع ← wāy

ایرانی باستان  . wā-ya-ایرانی باستان :ریشه " wāوزیدن" مشتق است از هند و اروپایی:
 :وزیدن ،فوت کردن.
سنسکریت ← ریشة
اوستایی ←

وزیدن و قس

وزیدن (برای باد)

ماده مضارع ←  vā-و  vāv-نیز  ← (n) vātaباد

باد ،ایزد باد.
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فارسی میانی مانوی و پهلوی اشکانی ← قس  wādفضا ،باد ،روح ،نفس wādēn ،بادی ،مربوط
به روح.
فارسی میانه زرتشتی ←  wādباد ،دم ،روان ،نام دومین روز ماه ( wādbān /بادبان
 wādgirdagگردباد).
سکایی ←  vā-( bātaوزیدن) باد.
سغدی ←  (wāta->) wāt/wᵓtباد ،روح .مسیحی.
خوارزمی ←  (wā - > wāsa ) w'sوزیدن و " wʼdباد"
فارسی ← باد ،بادبان ،بادکوبه( .منصوری 452 :1384 ،با اندکی تصرف).
لکی ← ( vâایزدپناه )136 :1391 ،عبدویی ← ( bâسالمی 142 :1383 ،و .)143
دوانی ،دهلهای /پیرمهلتی ،کندهای ،لری ممسنی ،کوزرگی ،ماسرمی /دهسروی ← bâδ

کازرونی ،کالنی (لری) ← ( bâdسالمی 142 :1383 ،و  .)143اهوهای ،باشتویهای ،بلوچی،
درزی ،جویمی ،مزیجانی /ساچونی ←  bâdدشتی ،چاهگونویی ← ( bâδسالمی108 :1390 ،
و  .)109کازرونی کهن ← ( bavādخاتمی.)106 :1386 ،
اسیری ،اَهِلی ،زاخُرویهای ،شورابی ←  bâδتنگکیشی ،خُنجی ،قالتی ،کاریانی ،گراشی /زینل-
آبادی ← ( bâdسالمی 176 :1386 ،و  .)177بنافی ،پاپونی ،دوسیرانی ،ریچی ،سمغانی،
گرگنایی /گاوکشکی ،مسقانی ،نودانی ←  bâδکالنی (تاجیکی) ← ( bâdسالمی144 :1384 ،
و .)145
 .13 -2 -2مرغیزه  : morγ-izaپرنده ،پرندههای کوچکی از قبیل گنجشک ،قمری و
امثال اینها
این واژه از دو بخش ( morγمرغ) و پسوند  izaساخته شده است .این پسوند در ایرانی میانة
غربی به صورت  īzagبرای مصغر به کار میرفته است( .ابوالقاسمی.)67 :1376 ،
فارسی میانه ← « murw-īzagمرغک» (مکنزی.)303 :1373 ،
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سغدی ← (mer- B, M, c )Gharib, 1995: 217
بلوچی ،جویمی ← « morγizaپرنده» چاهگونویی ← « morγizeپرنده» دشتی ← morxiða

«پرنده» درزی ← « morxizaپرنده» اهوهای ،باشتویهای ← ( morγسالمی 172 :1390 ،و
.)173
اسیری ،خنجی ،قالتی ← « morγizaپرنده» اهلی ،گراشی /زینلآبادی ← « morxizaپرنده»
(سالمی 162 :1386 ،و .)163
 .14 -2 -2واهردن /واهرّیذن /هردن  : vâ:-hardan/ vâ:-harriδan/ hardanآرد
کردن ،آسیا کردن
این فعل عالوه بر معنای «آرد کردن ،آسیا کردن و امثال آن» در معنای «زیاد حرف زدن و در
سخن گفتن از شاخهای به شاخهای پریدن» نیز به کار میرود که با «آسیا کردن و آرد کردن»
در ارتباط است و منظور «جویدن و آسیا کردنِ» کالم است به گونهای که ادای مطلب نشود.
فارسی میانه ( ārdanمکنزی.)176 :1373 ،
ایرانی باستان ← *  - ār-taاز ریشة .(Cheung, 2007: 166) -ar
لکی ← « harriyenآرد کردن در آسیاب» (ایزدپناه .)45 :1391 ،زرقانی ← « ha:rdanآسیا
کردن ،نرم کردن ،خرد کردن» (ملکزاده.)310 :1380 ،
 .15 -2 -2اَوُس /اُوسَن  : avos/ ôsanآبستن
در گویش الیزنگانی واژههای فوق در معنی «آبستن» به کار میرود .واژة اَوُس  avosو اُوسَن
 ôsanرا به همان میزانی که برای انسان به کار میبرند برای حیوانات نیز به کار میرود .دو واژة
اِشکَم  eškamو حامله  hâ:melaنیز به معنی آبستن کاربرد دارد که بیشتر برای انسان به کار
میبرند.
فارسی میانه ← [( ābus, -tan ]> pws, tn | M >bwws, → ābestanمکنزی )175 :1373 ،و
( avosفرهوشی.)2 :1388 ،

ریشهشناسی تطبیقیِ پانزده ...رخسار زبان (نقد زبانی و ادبی) سال چهارم ،شماره پانزدهم زمستان 1399

152

فارسی باستان ← .)Nyberg, 1974: 28( ā-puça-tanu-
اوستایی ←  ra-tanu apuبه معنی «تنی بچهدار» است( .هرن و هوبشمان.)3 :1356 ،
چاهگونویی ←  avos, ovosجویُمی ←  ovesبلوچی ←  âvosباشتویهای ← â`os

مزایجانی/ساچونی ← ( ovus, â`usسالمی 92 :1390 ،و  .)93بیرجندی( ābes :رضایی،
 .)348 :1377بنارویهای ← ( avosسالمی .)92 :1388 ،کردی مهابادی ← ( âwesکلباسی،
 .)127 :1362لکی ← ( owesایزدپناه .)7 :1391 ،جیرفتی ← ( āvostسمیعیزاده:1395 ،
.)47
سرکویری ← ( avestطباطبایی و همکاران .)112 :1394 ،خوانساری ← Eilers, ( ōwis

 )1976: 198بختیاری ← ( awosطاهری .)113 : 1391 ،کوهمرة نودان ،جروق و سرخی ←
( ǝυsænحاجیانی و جبّاره .)197 :1392 ،گناوهای ← ( avesænجاللپور.)173 :1392 ،
کرشی ← ( âhosسالمی.)55 :1383 ،
اشکنانی ،بیخهای ،فداغی ،فیشوری ،کوردهای ← ( ôsanسالمی 92 :1388 ،و  .)93بلیانی،
بیروکانی ،حیاتی ،دادنجانی ،درونکی ،لردارنگانی ،دژگاهی ،کرونی ← ( ôsanسالمی:1385 ،
 58و  .)59کهگیلویه و بویر احمد ← اَوُسَن ( avosanطاهری بویراحمدی ،1384 ،ج .)14 :2
اَسیری ←  âvessanاَهِلی ،تنگکیشی ،خُنجی ،زاخُرویهای ،شورابی ،کاریانی ،گراشی /زینل-
آبادی ←  ôsanقَالتی ← ( a`ôsسالمی 82 :1386 ،و  .)83دوانی ،کازرونی ،دهلهای/
پیرمهلتی ،عبدویی ،کالنی (لری) ،کوزرگی ،ماسرمی /دهسروی ،لری ممسنی ←  ôsanکندهای
← ( ôsaسالمی 320 :1384 ،و .)321
بنافی ،پاپونی ،ریچی ،سمغانی ،کالنی (تاجیکی) ،گرگنایی /گاوکشکی ،مسقانی ،نودانی ←
 ôsanدوسیرانی ← ( ôsaسالمی 340 :1384 ،و .)341
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 .3نتیجهگیری
در این پژوهش پانزده واژة گویش الیزنگانی با مراجعه به منابع معتبر مورد بررسی
ریشهشناسیِ تطبیقی قرار گرفت .با توجه به اینکه بسیاری از گویشهای ایرانی ارتباط
مستحکم و در هم تنیدهای با زبانهای فارسی میانه ،ایرانی باستان و امثال اینها دارند،
میتوانیم از بسیاری از واژههای ناشناختة این گویشها در امر واژهگزینی بهره ببریم.
این جستارِ هرچند کوچک ،بیانگر این است که بسیاری از گویشهای ایرانی که ناشناخته
ماندهاند ،گنجینههای بزرگی از دادهها و ویژگیهای زبانهای ایرانی را در خود دارند و چه بسا
ناگشودههایی از زبانهای کهن ایرانی که با بررسی این گویشها گشوده خواهد شد .گویش
الیزنگانی یکی از این گویشها است که به سبب دور بودن از راههای ارتباطی و مراکز شهری
ارتباط خود را تا حد زیادی با گذشتة زبانیِ خود حفظ کرده است.
همان گونه که پیش از این نیز گفته شد ،در این روستا بسیاری از گویشها و لهجهها در هم
ادغام شدهاند و این امر موجب غنای هرچه بیشترِ این گویش شده است .برای مثال در این
گویش واژههای کُت  ، kotکُله  kolaو کَل  kalدر معناهای مختلفی به کار میروند که همگی
به نوعی مفهوم «سوراخ ،حفره و گودی» را در خود دارند و به نظر میرسد واژة کُت kot
صورتی دیگر از واژة کُله  kolaو کَل  kalباشد .این احتمال نیز وجود دارد که صورتِ کُله kola
و کَل  kalمربوط به شمال کشور و صورت کُت  kotمربوط به جنوب کشور بوده است .رد یا
اثبات این نظریه نیاز به جستوجویی دقیقتر و مجالی گشادهتر است.
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ابوالقاسمی ،محسن .)1376( .راهنمای زبانهای باستانی ایران ،جلد دوم .تهران :سازمان
مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
 .)1383( ..................................دستور تاریخی زبان فارسی .تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب
علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ،چاپ چهارم.
 .)1385( ...................................مادههای فعلهای فارسی دری .تهران :ققنوس ،چاپ دوم.
 .)1386( ...................................تاریخ مختصر زبان فارسی .تهران :طهوری ،چاپ چهارم.
 .)1390( ...................................راهنمای زبانهای باستانی ایران ،جلد اول .تهران :سازمان مطالعه
و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ،چاپ هشتم.
 .)1393( ...................................ریشهشناسی (اتیمولوژی) .تهران :ققنوس ،چاپ پنجم.
اسدی طوسی ،ابومنصور علی بن احمد .)1319( .لغت فرس .به تصحیح و اهتمام عباس اقبال،
تهران :چاپخانة مجلس.
اشرفی خوانســاری ،مرتضــی .)1383( .گــویش خوانســاری .تهــران :پژوهشــگاه علــوم انســانی و
مطالعات فرهنگی.
اقتداری ،احمد .)1334( .فرهنگ الرستانی .تهران :فرهنگ ایران.
اوالدحسین ،محمدجواد و مطلبی ،محمد« ،)1390( ،نظام آوایی گویش فسایی» ،مجلة
مطالعات ایرانی ،دانشگاه کرمان ،سال دهم ،شمارة نوزدهم.
ایزدپناه ،حمید .)1391( .فرهنگ لکی .تهران :اساطیر.
برومند سعید ،جواد .)1370( .واژهنامة گویش بردسیری .کرمان :مرکز کرمان شناسی.
پارسانسب ،محمد« ،)1390( ،توصیف آوایی گویش تاتی اشتهاردی» ،مجلة مطالعات زبانی
بالغی ،دورة دو ،شمارة چهار.
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جاللپور ،حسین« ،)1392( ،واژههای ویژة دامداری در گویش گناوه» ،زبانها و گویشهای
ایرانی ،دورة جدید ،شمارة سوم ،پیاپی .3
حاجتپور ،حمید .)1383( .زبان تالشی گویش خوشابر .رشت :انتشارات گیالن.
حاجیانی ،فرخ« ،)1386( ،بررسی ریشهشناختی منتخبی از واژگان گویش بوشهری» ،مجلة
علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ،دورة بیست و ششم ،شمارة چهارم ،ویژهنامة زبان
انگلیسی و زبانشناسی.
حاجیانی ،فرخ و جبّاره ،عظیم« ،)1392( ،واژهها و اصطالحات ویژة دامدرای در گویش کوهمرة
نودان ،جروق و سرخی فارس» ،زبانها و گویشهای ایرانی ،دورة جدید ،شمارة سوم ،پیاپی .3
حسندوست ،محمد .)1389( .فرهنگ تطبیقی-موضوعی زبانها و گویشهای ایرانی نو .جلد
اول ،تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نشر آثار).
حسندوست ،محمد .)1393( .فرهنگ ریشهشناختی زبان فارسی .جلد چهارم ،تهران:
فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،چاپ دوم.
حسینی فسائی ،میرزاحسن .)1384( .فارس نامة ناصری .به تصحیح و تحشیه دکتر منصور
رستگار فسائی ،تهران :موسسة انتشارات امیر کبیر.
خاتمی ،سید هاشم .)1386( .بررسی تطبیقی گویش کازرونی .تهران :کازرونیه.
خانلری ،پرویز .)1369( .تاریخ زبان فارسی .جلد اول ،تهران :نشر نو ،چاپ چهارم.
 .)1392( ...................................تاریخ زبان فارسی .تهران :فرهنگ نشر نو.
خدیش ،حسین .)1385( .فرهنگ مردم شیراز .شیراز :انتشارات نوید شیراز.
دهخدا ،علی اکبر .)1337( .لغتنامة دهخدا .تهران :دانشگاه تهران.
رضایی باغ بیدی ،حسن« ،)1383( ،گویش ویدری» ،گویش شناسی ضمیمة نامة فرهنگستان
زبان و ادب فارسی ،جلد اول ،شماره سوم.
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رضایی ،جمال .)1377( .بررسی گویش بیرجند .تهران :هیرمند.
رنجبر ،حسن« ،)1394( ،کارکردهای پیشوند «وا» در افعال الیزنگانی و تأثیر آن در صرف
فعل» ،دومین همایش ملی ادب محلی و محلی سرایان ایران زمین.
رنجبر ،حسن« ،)1395( ،کارکرد پسوندهای «ـَک» « ،akـَکی» « ،akiـَکا» « ،akâـَکو» ،aku
«ـَکُای»  akɔyو «ـوک»  ukدر گویش الیزنگان داراب (وندها شمارة  ،»)1ارسال شده به
فصلنامة فرهنگ و ادب عامه.
رنجبر ،حسن و باقری ،علیرضا .)1395( .اگر آفتاب بتابد ،گزیدهای از اشعار محلیِ محمدحسن
باقری (غُلمل) ،حسن رنجبر ،علیرضا باقری ،استهبان :ستهبان.
رنجبر ،حسن و حیدری ،حسن« ،)1394( ،معرفی و بررسی گزیدهای از صوتها و آواها در
گویش الیزنگانی» ،اولین همایش ملی بررسی فرهنگ و ادبیات بومی ایران زمین.
رنجبر ،حسن و صیادکوه ،اکبر« ،)1394( ،افعال کمکاربرد در گویش الیزنگانی» ،فصلنامة
ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین ،دورة جدید ،سال اول ،شمارة دوم.
زمردیان ،رضا .)1385( .واژه نامة گویش قاین .تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی(نشر آثار).
ستوده ،منوچهر .)1332( .فرهنگ گیلکی .تهران :انجمن ایرانشناسی.
 .)1335( ...................................فرهنگ کرمانی .تهران :فرهنگ ایران زمین.
سرلک ،رضا .)1381( .واژهنامة گویش بختیاری چهارلنگ .تهران :نشر آثار.
سروشیان ،جمشیدسروش .)1335( .فرهنگ بهدینان .تهران :فرهنگ ایران زمین.
سالمی ،عبدالنبی .)1381( .فرهنگ گویش دوانی .تهران  :نشر آثار.
« ،)1383( ،..................................بررسی اجمالی گویش کُرُشی» ،گویش شناسی ضمیمة نامة
فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،جلد اول ،شماره سوم.
 .)1383( ...................................گنجینة گویش شناسی فارس .دفتر اول ،تهران  :نشر آثار.
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 .)1384( ...................................گنجینة گویش شناسی فارس .دفتر دوم ،تهران  :نشر آثار.
 .)1385( ...................................گنجینة گویش شناسی فارس .دفتر سوم ،تهران  :نشر آثار.
 .)1386( ...................................گنجینة گویش شناسی فارس .دفتر چهارم ،تهران  :نشر آثار.
 .)1388( ...................................گنجینة گویش شناسی فارس .دفتر پنجم ،تهران  :نشر آثار.
 .)1390( ...................................گنجینة گویش شناسی فارس .دفتر ششم ،تهران  :نشر آثار.
افندی اوزبکی البخاری ،سلیمان .)1392( .فرهنگ جغتایی-فارسی .ترجمه و تحشیه حسن
عبداللهی جهانی ،تبریز :انتشارات دنیزچین.
سمیعیزاده ،معصومه« ،)1395( ،ریشهشناسی واژههایی از گویش جیرفتی» ،فصلنامة ادبیات و
زبانهای محلی ایرانزمین ،دورة شش ،شمارة سوم.
شکری ،گیتی .)1374( .گویش ساری (مازندرانی) .تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی.
صیادکوه ،اکبر و رنجبر ،حسن« ،)1392( ،واژهها و اصطالحات کم کاربرد باغداری در
الیزنگان فارس» ،فصلنامة ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین ،سال سوم ،شمارة دوم.
صیادکوه ،اکبر و وجدی ،شهین« ،)1394( ،واژگان ،ترکیبات و اصطالحات کمکاربرد بومی
روستای زاخرد شیراز» ،دومین همایش ملی ادب محلی و محلی سرایان ایران زمین ،دانشگاه
آزاد اسالمی واحد یاسوج.
طاهری بویر احمدی ،سیمین .)1384( .فرهنگ عامیانة مردم منطقة کهگیلویه و بویر احمد.
جلد اول ،تهران :ساورز.
طاهری ،اسفندیار« ،)1391( ،ریشه شناسی واژههایی از گویش بختیاری» ،زبانها و گویشهای
ایرانی ،دورة جدید ،شمارة اول ،پیاپی .1
طباطبایی و همکاران« ،)1394( ،بررسی و تحلیل نظام آوایی گویش سرکویر در مقایسه با زبان
پهلوی» ،فصلنامة ادبیات و زبانهای محلی ،دورة جدید ،سال اول ،شمارة دوم.
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طباطبایی ،سیدحسین ،طباطبایی ،سیدحسن« ،)1393( ،گردآوری و بررسی واژگان و
اصطالحات دامداری در گونة زبانی سطوه» ،دوفصلنامة فرهنگ و ادبیات عامه ،سال دوم ،شماره
چهارم.
عمید ،حسن .)1387( .فرهنگ فارسی عمید .تهران :امیرکبیر ،چاپ سی و نهم.
فرهوشی ،بهرام .)1388( .فرهنگ فارسی به پهلوی .تهران :انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ
چهارم.
کلباسی ،ایران .)1362( .گویش کردی مهابادی .تهران :مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
خلف تبریزی ،محمدحسین .)1342( .برهان قاطع .به اهتمام دکتر محمد معین ،تهران :ابن
سینا.
محمدی خمک ،جواد .)1379( .واژهنامة سکزی (فرهنگ لغات سیستانی) .تهران :سروش.
مزرعتی ،عباس ،مزرعتی ،علی و مزرعتی ،محمد .)1374( .فرهنگ بیذُوُی (ابوزید آباد کاشان).
تهران :مؤلفان.
مشکسار ،علی .)1391( .گزیدهای از لغات و اصطالحات شیرازی .شیراز :انتشارات نوید شیراز.
مصاحب ،غالمحسین .)1387( .دایرة المعارف فارسی .جلد دوم ،تهران :انتشارات کتاب های
جیبی.
معین ،محمد .)1386( .فرهنگ فارسی ،دورة دو جلدی .گردآورنده عزیز اهلل علیزاده ،تهران :ادنا
(کتاب راه نو) ،چاپ چهارم.
مکنزی ،د.ن .)1373( .فرهنگ کوچک زبان پهلوی .ترجمة مهشید میرفخرایی ،تهران:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ملکزاده ،محمدجعفر .)1380( .فرهنگ زرقان .واژهنامة لهجة فارسی مردم زرقان فارس ،تهران:
نشر آثار.
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ملکی ،ناصر« ،)1383( ،بررسی واژههای دامداری در گویش کلهری» ،گویششناسی ،ضمیمة
نامة فرهنگستان ،جلد اول ،شمارة سوم.
منصوری ،یداهلل .)1384( .بررسی ریشه شناختی فعلهای زبان پهلوی .فارسی میانة زردشتی،
تهران :نشر آثار.
موسوی ،سیدحسن .)1372( .واژهنامه و گویش گاوکشک .شیراز :نوید شیراز.
میرشکار ،فرید .)1389( .فرهنگ واژگان محلی بوشهر .دفتر اول ،تهران :آینه کتاب.
نشاط ،سید محمود« ،)1356( ،اسم صوت و کاربرد آن در زبان فارسی» ،دانشکده ادبیات و
علوم انسانی دانشگاه تهران ،سال بیست و چهارم ،بهار و تابستان ،شماره  1و ( 2پیاپی  97و
.)98
نمیرانیان و همکاران« ،)1394( ،بررسی ریشهشناختی تطبیقی تعدادی از واژگان گویش
شیرازی» ،دومین همایش ملی ادب محلی و محلی سرایان ایران زمین ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد یاسوج.
نمیرانیان ،کتایون ،آقایی ،جعفر« ،)1386( ،بررسی آواشناسی گویش کوردهی» ،مجلة علوم
اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ،دورة بیست و ششم ،شمارة چهارم ،ویژهنامة زبان انگلیسی و
زبانشناسی.
نمیرانیان ،کتایون ،رنجبر ،حسن ،حیدری ،حسن« ،)1394( ،واژهها و اصطالحات دامداری در
گویش الیزنگانی» ،دومین همایش ملی ادب محلی و محلی سرایان ایران زمین .دانشگاه آزاد
اسالمی واحد یاسوج.
نیبرگ ،هنریک ساموئل .)1390( .دستورنامة پهلوی .جلد دوم ،تهران :اساطیر.
وحیدیان کامیار ،تقی .)1375( .فرهنگ نامآواها در زبان فارسی .مشهد :دانشگاه فردوسی
مشهد.
هرن ،پل و هایزیش هوبشمان .)1356( .اساس اشتقاق فارسی .ترجمة جالل خالقی مطلق،
جلد اول ،تهران :بنیاد فرهنگ ایران.
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