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چكيده
گویش فیروزآبادی یکی از گویشهای جنوب غربی ایررا اترت رر در
شهرتتا فیروزآباد در جنوب غربی اتتا فارس و روتتاهای پیرامو آ

رواج دارد .این گویش همانندی بسیاری برا دیررر گرویشهرای رایرد در
اتتا فارس و نیز با گویشهای لری مناطق جنوبی دارد .از نظرر تراری ی،

فیروزآبادی تحولیافتر از فارتری میانرر اترت رر برود بازمانردی فارتری

باتتا اتت .این مقالر بر بررتی ریشررشرنابتی شرماری از وا هرای ایرن
گویش مریپرردازد .در مرورد هرر وا  ،پر

از بررتری ررورا وا در

فارتی میانر و ایرانی باتتا  ،همریشرهرای آ در دیررر زبرا هرای ایرانری

 1دانشیار گرو زبا و ادبیاا فارتی ،پژوهشرا علوم انسانی و مطالعاا فرهنری (نویسندی مسئول)؛
karachi@ihcs.ac.ir
2
اتتادیار گرو زبا شناتی ،دانشرا ارفها ؛ taheri.esfandiar@gmail.com
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دوری باتررتا و میانررر آورد شررد اتررت .تررب

بررر برابررر وا در دیرررر

گویشهای ایرانی برویژ گویشهای جنوب غربی اشار شد اتت.

واژه هاي کليدي :ریشر شناتی ،زبا هرای ایرانی،گرویش هرای جنروب

غربی ،گویشهای فارس ،فیروزآبادی

مقدمه

از

شهر باتتانی فیروزآباد با نام گور در روزگار تاتانیا مر ز ایالت اردشیربر بود و پ

اتالم بر «جور» و در زما عضدالدولر دیلمی بر «فیروزآباد» تغییر نرام یافرت .ایرن شهرترتا
ا نو در غرب اتتا فارس و در فارلة  85یلومتری جنوب شریراز واعرا اترت؛ از شرمال
بر شیراز ،از جنوب بر بوشهر و نرا  ،از غرب بر فراشبند  ،رازرو و دشتسرتا و از شرر
بر عیر و ارزین ،جهرم و الر محردود مریشرود .ایرن شهرترتا مر رب از ب رش مر رزی،
میمند ،عیر و ارزین و فراشبند وشامل  2شهر 2 ،ب ش 5 ،دهستا و  114آبادی اتت .طبق
ترشماری تال  ،1385جمعیت شهر  174783نفر بود اتت ( راچری .)11 :1390 ،در ایرن
شهر تر بافت گویشی وجود دارد؛ تا نا عشایری بر تر ی ت ن میگویند ،روتتاییا برر
گویش محلی و گویشورا در بافت شهری با گرویش فیروزآبرادی تر ن مریگوینرد .ایرن
مطالعر بر روی گویش ب ش مر زی فیروزآباد انجام شد اتت.
این مقالر بر معرفی و بررتری ریشررشرنابتی تعردادی از وا هرای گرویش فیروزآبرادی
میپردازد .گرویش فیروزآبرادی برر گررو گرویش هرای جنروب غربری ایررا تعلرق دارد و
همانندی بسیاری با گویشهرای رایرد در اترتا فرارس ماننرد جهرمری ،رواری ،دارابری و
همچنین با گویشهای لری راید در بویر احمد و ممسنی دارد .از نظر تاری ی ،این گرویش
تحولیافتر از فارتی میانر اتت ر بود بازماندی فارتی باتتا اتت .وا های فیروزآبرادی
این مقالر برگرفتر از گفتار نرارندی این مقالر اتت ر بود گویشور این گویش اترت .ایرن
وا ها را میتوا در تاب چاپشردی نرارنرد برا عنروا «فارتری فیروزآبرادی» ( راچری،
 )1390یافت .در بررتی ریشرشنابتی وا ها تعی شد اتت ن ست با بررتی تابت وا ی
فیروزآبررادی ،رررورا آ در فارترری میانررر ،فارترری باتررتا یررا ایرانرری باتررتا مشر

یررا
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بازتازی شود .تب

برابر همریشة وا در زبا های ایرانی دوری باتتا و میانر آورد شرد

اتت .در پایا نیز بر برابر وا در دیرر گویشهای ایرانی برویژ گویشهای جنوب غربری
اشار شد اتت.
]« :[?āsakآسياب دستي»

این وا از  ?āsبر معنی «آتیاب» و پسوند تصغیرتاز  –akتابتر شد اتت .پسروند  –akرا
در تابت وا های دیرری مانند « raxtakلباس نوزاد» در این گویش میبینیم.
جزء ن ست« : [?ās] :آتیا» بازماندی فارتی میانر  *āsاتت ر آ را در وا های پهلوی
 āsyābو « āsyāgآتریا» (مکنررزی )13 :1971،مرریبینرریم .ایررن وا را در فارترری آغررازی در
تابت وا هایی ماننرد «دترتاس»« ،آس ررد » نیرز مریبینریم .فارتری میانرر  *āsبازمانردی
فارتی باتتا  ،*ar-ça-رورا جنوب غربی از ایرانی باتتا

« *ar-θra-آتیاب» ،اترت

ر اتم اترت از ریشرة « *ar-آتریاب ررد » .اوترتایی  arəna-در  ،yāvarəna-هرمچنرین
aša؛ تغدی ’rδ؛ بوارزمی ( ’rθبیلی.)22 :1979 ،برابررر ] [?āsakرا در بیشررتر گررویشهررای جنرروب غربرری مرریبینرریم :گورگررانیāsak :

«آتیادتتی» (مقیمری)105 :1385 ،؛ مرودشرتی« āsak :آتیادترتی» (عمرادی)179 :1385 ،؛
بویراحمررردی« āsak :آتیادترررتی» (مقیمررری)136 :1385 ،؛ نررردازی« āssak :آتیادترررتی»
(عمررادی)134 :1384،؛ دوانرری ،دهلرررای ،عبرردویی ،رروزوگی« āsek :دتررتاس» (تررالمی،
)78-79 :1383؛ ارزونی ،النی (مری ،ند ای ،هستی ،ماترمی« āsak :دترتاس» (همرا :
)78-79؛ بنانی ،پاپونی ،دوتیرانی ،ریچی ،ترمنانی ،النری اتاجیکی)،گرگنرانی ،مسرقانی،
نرودانی« āsak :دتررتاس» (تررالمی)80-81 :1384 ،؛ بغیررانی ،بیرو ررانی ،حیرراتی ،دارنجررانی،
لردارنرانی ،د گاهی ،رونی« ās-ak :دتتاس» (تالمی.)74-75 :1385 ،
برابر شمال غربی وا

ر  θrایرانی باتتا را برررورا  rحفر

ررد اترت ،در بیشرتر

گویشهای شمال غربی دید میشود ،مانند :نایینی « arآتیاب» (تتود )8 :1365 ،؛ میمرای
« ārآتیاب» (برجیا )2010 ،؛ افتری« āreyku :آتیادتتی» (همایو .)96 :1371 ،
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]« :[?adatiبيقانوني»

< فارتی میانر« adādīh :بی عانونی» (مکنزی .)5 :1971 ،ایرن وا ی فارتری میانرر از پیشروند

نفی  ،a-اتم « dādعانو » و پسوند اتم معنیتاز  –īhتابتر شد اتت .فارتی میانر < dād
فارتی باتتا « dāta- :عانو »؛ اوتتاییdāta- :؛ فارتی نو « dādداد» ( نت.)189 :1953 ،
]« :[?eškaftغار»

< فارتی میانر« :škaft :شکاف» (مکنزی :1971 ،پیوتت غلر نامرر)80 ،؛ از ایرانری باترتا
 *skaf-ta-از ریشررة فعلرری ایرانرری باتررتا « skap-شررکافتن»؛ اوتررتایی ( skapta-چون ر

،

.)344 :2007
برابر وا در بربی از گویشهای ایرانی چنین اتت :ردی مهابرادی« ?aškawt :غرار»
( لباترری)187 :1362 ،؛ لررری لرتررتانی« eškaft :غررار» (ایزدپنررا )5 :1363 ،؛ بویراحمرردی:
« ?eškaftغار» (مقیمی)144 :1373 ،؛ دهلرای ،النی (لری) ،نرد ای ،محسرنی ،ماتررمی:
« eskaftغررار» (تررالمی)140-141 :1383 ،؛ دوانرری ،عبرردویی ،رروزرگی« eškat :غررار»
(هما جا)؛ النی (تاجیکی) « eška:tغار» (تالمی)143 :1384 ،؛ بنافی ،پاپونی ،دوتیرانی،
ریچرری ،تررمنانی ،گرگنررایی ،مسررقانی ،نررودانی« eškaft :غررار» (همررا )142-143 :؛ بلیررانی،
حیررراتی ،لردانررررانی ،درونکررری ،د گررراهی« eškaft :غرررار» (ترررالمی)148-149 :1385 ،؛
پیرو انی ،دارنجانی ،رشی ،رونی« šekaft :غار» (هما جا)؛ مرودشری« šekaft :شرکاف
و  ،غار» (عمادی.)214 :1385 ،
]« :[?oštowشتاب»

< ایرانی باترتا  *stāpa-از ریشرة « *stap-فشرار آورد » (چونر

)363 :2007 ،؛ فارتری

معارر :شتاب؛ فارتی میانر« awištāb :شتاب» (مکنزی < )14 :1971 ،ایرانی باترتا *abi-

stāpa؛ فارتی میانرة مرانوی« awištāb :فشرار آورد »؛ پهلروی اشرکانی awištāb :در اترممصدر « awištābišnفشار ،چباول»؛ ارمنی« štap :شتاب»؛ پازندxvaštāw :؛ تغدی مسیحی:
« uštāpبرانریزند» (منصوری.)291-292 :1384 ،
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برابر وا در بربی گویشهای ایرانی چنین اترت :رامسرری« šetāb :شرتاب» (شرکری،
)338 :1385؛ مرودشتی« eštow :شتاب» (عمادی)182 :1385 ،؛ بیرجنردی « eštowشرتاب»
(رضایی)353 :1377 ،؛ دوانی ،دهلرای ،ازرونی ،النی ،محسنی ،باتررمی« oštô :شرتاب»
(تررالمی)168 :1383 ،؛ پرراپونی« šetāv :عجلررر» (تررالمی)170 :1384 ،؛ بنررافی ،ریچرری،
تمنانی ،النی ،مسقانی« oštô :عجلرر» (ترالمی)170-171 :1384 ،؛ بلیرانی« oštô :عجلرر»
(تررالمی)178 :1385 ،؛ حیرراتی ،دارنرررانی ،درونکرری« eštô :عجلررر» (همررا )178-179 :؛
ندازی« oštow :شتاب» (عمادی)151 :1384 ،؛ عراینی« eštou :شرتاب» (زمردیرا :1368 ،
)125؛ شیرازی « paštowشتاب» (تباتدار)84 :1388 ،؛ بوانساری« šetiva :شتاب» (اشرفی
بوانساری.)226 :1383 ،
]« :[?alomارزن»

< فارتی میانر( alum :مکنزی < )7 :1971 ،فارتی باتتا  *ardana-رورا جنوب غربی
ایرانی باتتا  ،*arzana-از ریشة « *arz-رویید » (بیلی .)20 :1979 ،در این وا  lبازمانرد
 rdفارتی باتتا اتت .در مورد  mپایانی وا

ر باید  nو بازماندی  nایرانری باترتا باشرد،

بیلی (هما جا) معتقد اتت  mدر این وا برر عیراس برا وا ی « gandumگنردم» ایجراد شرد
اتت .برابر جنوب غربی وا

را در گویشهرای جنروب غربری مریبینریم :ب تیراری halom

(طاهری)299 :1389 ،؛ مرودشرتی « allomارز » (عمرادی)180 :1385 ،؛ نردازیallom :

«ارز » (عمررادی)133 :1384 ،؛ شرریرازی« ?alom :ارز » (تباترردار)84 :1388 ،؛ رررو :
« allomارز » (عمادی.)181 :1383 ،
برابر شمال غربی وا را ر  zایرانی باتتا را حف

رد اتت ،در فارتی «ارز » و در

گویش های شمال غربی میبینیم ،مانند :رردی مهابرادی« harzin :ارز » ( لباتری:1362 ،
)130؛ بیرجندی ]« arze[nارز » (رضایی.)352 :1377 ،
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]« :[bāhendeپرنده»

< فارتی میانر« wāyendag :پرند » (مکنزی < )89 :1971 ،ایرانی باترتا *wāy-ant-aka-

(اوتتایی« vay- :پرند ») (بارتولومر.)1356 :1904 ،
برابررر وا

را در گررویشهررای جنرروب غربرری مرریبینرریم :عبرردویی ،ررارزونیbāhende :

«پرنررد » (تررالمی)132 :1383 ،؛ دوانرری ،النرری (لررری) ،رروزرگی ،محسررنی ،ماترررمی:
« bāhendaپرنررد » (همررا )132-133 :؛ دهلرررای ،نررد ای« bānda :پرنررد » (همررا -133 :
)132؛ پاپونی ،دوتیرانی ،ریچی ،تمنانی ،النی (تراجیکی) ،گرگنرایی ،مسرقانی ،نرودانی:
« bāhendaپرنررد » (تررالمی)134-135 :1384 ،؛ بنررابی « bāndaپرنررد » (همررا )134 :؛
بیرو رررانی« bāhende :پرنرررد » (ترررالمی)136 :1385 ،؛ بلیرررانی ،دادنجرررانی ،د گررراهی،
لردارنرانی« bāhānde :پرند » (هما )137 136 -:؛ حیاتی« bāhanne :پرند » (هما )136 :؛
درونکرری« bāhanda :پرنررد » (همررا )137 :؛ روشرری« bāhande :پرنررد » (همررا )137 :؛
رونی « bāhendaپرند » (هما .)137 :
]« :[bezزنبور»

< فارتی میانر« wabz :زنبرور» (مکنرزی < )85 :1971 ،ایرانری باترتا ( *wabza-اوترتایی

 ،vawžakaبلوچی شمالی ( )gwabzبارتولومرر .)1346 :1904 ،در تحرول از فارتری میانرربر فیروزآبادی  wآغازی بر  bو بوشة هم وانی  bzپایانی بر  zتبدیل شد اتت .برابرر ایرن
وا را در عاینی« bouj ،bauj :زنبور» (زمردیا  )133 :1368 ،میبینیم.
]« :[barmآبگير»

< فارتی میانر« warm :آبریر» (مکنزی < )87 :1971 ،ایرانی باترتا  *warman-از ریشرة
« *warپوشید  ،در بر گرفتن»؛ فارتی معارر :برم ،بتنی ( bārman-بیلی.)278 :1979 ،برابر وا را در دیرر گویشهای جنوب غربی نیز میبینیم :ب تیراری وهرنر

barm :

«بر ر ،آبریر» (طاهری)276 :1389 ،؛ ندازی« barm :برر ،،ترد وچرر برر مسریر آب»
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(عمررادی)135 :1384 ،؛ روشرری« barm :بررر( »،عمررادی)184 :1383 ،؛ مرودشررتیbarm :

«بر ،،تد وچر بر مسیر آب» (عمادی.)185 :1385 ،
]« :[baqقورباغه»

< فارتی میانر« wak :عورباغر»(مکنزی)86 :1971 ،؛ تنسکریت ( bheka-مایرهوفر:1996 ،
)273؛ فارتی معارر :بَر .برابر وا

در دیرر گویشهای ایرانی چنرین اترت :عراینیbak :

«عورباغر» (زمردیا )131: 1368 ،؛ افتری« vak :عورباغر» (همرایو )145 :1371،؛ اررفهانی:
« qurbāqerعورباغررر» ( لباترری)174 : 1370،؛ مهابررادی« bōq :عورباغررر» ( لباترری1362،
)193:؛ لیمیررا ارررفها « qurbāqeعورباغررر» ( لباترری)223: 1373،؛ دوانرریkorvak :
«عورباغر» (تالمی)130: 1383،؛ دهلر ای« qorvak :عورباغر»؛ عبردویی ،رارزونیkorbak :

«عورباغر»؛ ند ای ،ممسنی « qorbakعورباغر»؛ وزرگی ،ماترمی« baq :عورباغرر» (همرا :
)131؛ النی (لری)( vak/bak :هما )131 :؛ پاپونی ،دوتیرانی،گرگنایی ،نودانیqurbak :

«عورباغر» (ترالمی)133 132 -: 1384،؛ ریچری « qurbāγaعورباغرر» (همرا )132 :؛ بلیرانی:
« kor-bakعورباغر» (تالمی)134 : 1385؛ بیرو انی ،دادنجانی ،لردارنرانی« baq :عورباغرر»
(همررا )134-135 :؛ حیرراتی« kor-vak :عورباغررر» (همررا )134 :؛ درونکرری« qor-bāγa :عورباغررر»
(همررا )135 :؛ رونرری« qurbāγa :عورباغررر»؛ د گرراهی« kovak :عورباغررر» (همررا )135 :؛
ندازی« γorbāγa :عورباغر» (عمادی.)164 : 1384 ،
]« :[pasinپسين ،عصر»

< فارتی میانر« pasēn :پسین ،آبرین» ( مکنزی .)66: 1971 ،در فارتری میانرر ایرن وا از
« pasپ » و پسوند رفت نسبیتاز ( –ēnاز ایرانی باتتا  –ainaنرر .ابوالقاترمی:1375 ،

 )317تررابتر شررد اتررت .فارترری میانررر  < pasفارترری باتررتا pasā :؛ اوتررتاییpasča :؛
تنسکریت  ( paścāنت .)196 :1953 ،برابر وا با همین معنی در بیشتر گویشهای ایرانی

دید مریشرود :گور رانی« pasin :عصرر» (مقیمری)116: 1385 ،؛ شریرازی« pasin :عصرر»
(تباتدار)96 : 1388 ،؛ بویراحمدی« pasin :عصر» (مقیمی)146 : 1373 ،؛ ررو pasin :
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«عصر» (عمادی)206 : 1384 ،؛ ندازی« pasin :عصر» (عمادی)152 : 1384 ،؛ مرودشرتی:
« pasinعصر» (عمادی)189 : 1385 ،؛ دوانی ،دهلرای ،عبدویی ،ازرونی ،النری (لرری)،
ند ای ،وزرگی ،ممسنی ،ماترمی« pasin :عصر» (ترالمی)151-152 :1383 ،؛ پراپونی،
دوتیرانی ،ریچی ،النی(تاجیکی) ،گرگنرایی ،نرودانی« pasin :عصرر» (ترالمی-: 1384 ،
)153 152؛ بلیانی ،بیرو رانی ،حیراتی ،دادنجرانی ،لردارنررانی ،درونکری ،د گراهیpasin :

«عصر» (تالمی)161 160-: 1385 ،؛ بوانساری« pasin :عصر» (اشرفی بوانسراری: 1383،
.)233
]« :[tureتوره ،شغال»

< فارتی میانر« tōrag :شغال» (مکنزی < )83 :1971 ،ایرانی باتتا *taurnaka-؛ اوتتایی:
« taurunaجوا  ،تاز و شراداب» (بارتولومرر)643: 1904 ،؛ تنسرکریت « táruna-جروا ،پسر جوا »؛ بتنری « ttūra-ظریر  ،نراز »؛ آتری ( tyryn/tænaمرایرهوفر)632 :1992 ،؛
اشی« ture, tora:روبا  ،شغال»؛ ردی« ture :تمور آبی»؛ بلوچی« tolag :شرغال» (هرر
و هوبشررما )511: 1356 ،؛ بهرردینا « tura :حیرروانی اتررت بررین شررغال و روبررا » (ترررو
تروشریا )49 :1356 ،؛ مرودشرتی« ture :شررغال» (عمرادی)195: 1385 ،؛ دوانری ،دهلرررای،
عبدویی ،النی (لری) ،ند ای« sagtura :شرغال» (ترالمی)128-129 :1383،؛ رازرونی،
ممسررنی ،ماترررمی« tura :شررغال» (همررا جررا)؛ ررورزگی« satur :شررغال» (همررا )129 :؛
دوتیرانی ،النی (تاجیکی) ،نودانی« sagtura :شغال» (تالمی)130-131: 1384 ،؛ پاپونی:
« šotorشررغال»؛ گرگنررایی« tura :شررغال» (همررا )131 :؛ بلیررانی ،بیرو ررانی ،دادنجررانی،
لردارنرررانی« sagtura :شررغال» (تررالمی)134-135 : 1385 ،؛ حیرراتی ،درونکرری ،د گرراهی،
رونی« ture :شغال» (هما .)134 -135 :
]« : [ hardanآرد کردن»

< فارتی میانر« ārdan :آرد رد » (مکنزی  <)11 : 1971ایرانری باترتا  *ār-ta-از ریشرة
« ar-آرد رد » (چون

)166 :2007،؛ اوتتایی « yāvarəna-دتتة هاو » (بارتلمرر:1904 ،
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 ،)1286همچنین « aša-آتیابشد » (همرا )239 :؛ بتنری« ārr-:آرد ررد » (بیلری:1979 ،
)22؛ تغدی« ’rδ :آرد» (عریب)56 :1374 ،؛ بروارزمی « ’rθآرد» (بنتسرین

))81 :1983 ،؛

هررورامی « hārāyآترریاب رررد » (مکنررزی)97 :1966 ،؛ دوانرری« ardan :برررد رررد »
(تررالمی)254 :1383،؛ بلیررانی« ar-dan :برررد رررد » (تررالمی)276 : 1385 ،؛ ب تیرراری
وهرن

« arden/arnīδen :آتیاب رد  ،آرد رد » (طاهری.)273 :1389 ،

]« : [ xāgتخممرغ»

< فارترری میانررر« xāyag :ت ررممررر( »،مکنررزی < )94 :1971 ،ایرانرری باتررتا *āwyaka-؛
اوتتایی« āya->aya- :ت م پرنرد »؛ هنرد و اروپرایی*ōvyom :؛ رردیhilka :؛ پشرتوhā :؛
پشتو وزیری yōwiya؛ اورامانی hēlā؛ تالشری üva؛ تراتی هرزنردی ( övaبیلری30 :1979 ،؛
هنین

 .)1380 ،در تحول از ایرانی باتتا بر فارتری میانرر wy ،ایرانری باترتا برر  yتبردیل

شد اترت (هنینر

 ،همرا جرا) و  xآغرازی نیرز افرزود شرد اترت ،عر  .ایرانری باترتا

« *aišmaبشم» > فارتی میانر  .xešmدر مورد تحول فارتی میانر  xāyagبرر فیروزآبرادی y ،xāgمیا وا رای حذف شد و دو وا ة باعیماند در وا ة اول ادغام شد اند .نمونرهای

دیرری از این تحول در فیروزآبرادی دیرد مریشرود ،ماننرد :فارتری میانرر  šāyēdشراید >

فیروزآبادی  ( šātīراچی.)289 :1390 ،
برابر وا را در دیرر گویشهای ایرانی میبینیم :لری(چرنی)« xā :ت ممر( »،ایزدپنا ،
)51: 1363؛ ب تیراری ( hâgeطراهری)300 :1389 ،؛ گور رانی« xāg :ت رممرر( »،مقیمرری،
)108 :1385؛ مرودشرتی« xāg :ت ررممررر( »،عمررادی)202 :1385 ،؛ بیرجنرردی xāg :در وا ی
« xāgineت ممر( »،رضایی)383: 1377 ،؛ بهدینا  -1« xāya :بیضرر آدمری  -2ت رممرر»،
(تروشیا )67: 1356 ،؛ ندازی« xāg :ت م مر( »،عمادی)165: 1384 ،؛ بویراحمدیxāg :

«ت ممر( »،مقیمری)139: 1373؛ دوانری ،دهلررای« xoy :ت رممرر( »،ترالمی)124: 1383،؛
النی (لری) ،عبدویی ،ازرونی ،النی (تاجیکی) ،ند ای ،وزرگی ،ممسنی ،ماترمی:
« xāgت ممر( »،همرا )125 124 -:؛ پراپونی ،دوتریرانی ،ریچری ،گرگنرایی ،نرودانیxāg ،

«ت ممر( »،تالمی)126-127: 1384 ،؛ النی (تاجیکی)« xoygā :ت ممر( »،هما )137 :؛
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بلیررانی ،بیرو ررانی ،حیرراتی ،دارنجررانی ،لردارنرررانی ،درونکرری ،د گرراهی« xāg :ت ررممررر»،
(تررالمی)126-127: 1385 ،؛ ررردی مهابررادی« hilka :ت ررممررر ( »،لباترری)148 :1362،؛
رونی« hileka :ت ممر( »،تالمی)127: 1385 ،؛ رو « heyx :ت ممر( »،هما .)127 :
]« :[xorongگل آتش ،اخگر»

این وا باید از  xorو پسوند  –engتابتر شد باشد .پسوند  –engرا در ترابت وا هرایی
مانند « hovangهراو » و  ...نیرز در ایرن گرویش مریبینریم xor- .را مریتروا مرادی مضرار

«بورد » دانسرت < ایرانری باترتا  ،*hwar-اوترتایی  ،xvarفارتری میانرر  ،xwar-پرارتی
( wxar-چون

 .)147 :2007 ،در نتیجر این وا در ارل بر معنی «بورنرد (آترش)» برود

اتت .رورا فارتی میانرر« xwarg :ابررر» (مکنرزی )95: 1971 ،از همرا ریشرة فعلری و
پسوند  –kaتابتر شد اتت ،یعنی بازماندی ایرانی باترتا  *hwar-ka-اترت .ترابتهرای
دیرری از این وا را در دیرر گویشهای ایرانی میبینیم :عاینی« xol :م لوطی از آترش و
با سررتر» (زمردیررا 154 :1368 ،؛ < )*hwara-؛ نرردازی « xorg :ررانو شررعلر آتررش»
(عمادی)167 :1384 ،؛ بویراحمدی« xerong :انرشت برافروبتر» (مقیمی.)137 :1373،
]« :[xazukسوسك سياه ،سرگينگردان»
این وا

در فارتی بررورا  xabazdūآمد اتت ر باید بازماندی رورا هرنترر *xa-

 bazdūgباشد .جزء دوم این وا برابر برا فارتری میانرر« pazūg :ببرزدو ،نروعی توترر»

(مکنررزی )67: 1971 ،و بازمانرردی ایرانرری باتررتا  *pazdūka-اتررت (اوتررتاییpazdu- :

«توتر» (بارتولمر .))885 :1904 ،اما تابت جزء ن ست وا  ،یعنی  xa-روشرن نیسرت.

بر این ترتیب فیروزآبادی  xazukرا میتوا بازماندی  *xabazūg < *xawazūkدانست ر
 bمیا وا رای آ ن ست بر  wتبدیل شد و تب

حذف شد اتت .بر نظرر مریرترد ایرن

تحول در دیرر گویشهای جنوب غربی نیز انجام گرفتر اتت :شریرازی« xazuk :توترر
تیا » (تباتدار)113 :1388 ،؛ دوانی« tadū :توتر تیا » (تالمی)136 :1383،؛ ماتررمی:
« γazukتوتر تیا » (هما )138 :؛ ریچی ،نودانی« γazik :توتر تیا » (تالمی:1384،
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)138-139؛ دوتیرانی« γazi :توتر تیا » (هما )138 :؛ بلیانی ،درونکی« taδu :توتر
ترریا » (تررالمی)142-143: 1385 ،؛ روشرری« xazzuk :توتررر ترریا » (همررا )143 :؛
دادنجررانی « γazukتوتررر ترریا »؛ بیرو ررانی« qazik :توتررر ترریا » (همررا )142 :؛
مرودشتی« qazuk :توتر تیا » (عمادی.)217: 1385 ،
]« : [dādسن ،عمر ،سال»

< فارترری میانررر« dād :عمررر ،تررن ،تررال» (مکنررزی < )23: 1971 ،فارترری باتررتا *dā-ta-

رورا جنوب غربی ایرانی باتتا  ،*zā-ta-از ریشة « zan-زاد » .رورا جنوب غربری را
در دیرر گویشهای جنوب غربی نیرز مریبینریم :ب تیراری وهرنر

« dâ :ترن» (طراهری،

)286 :1389؛ شریرازی« :dād :ترن» در وا ی «هرم داد» (تباتردار)115 :1388 ،؛ مرودشررتی:
« dādتررن» (عمررادی)204: 1385 ،؛ نرردازی« dād :تررن» در وا ی « hamdādهررمتررن»
(عمادی)167: 1384 ،؛ بویراحمدی« dāδ :تن» در وا ی « homdāδهمتن» (مقیمی: 1373 ،
.)145
رورا شمال غربی وا

ر  zایرانی باتتا را نرر داشتر اتت ،در این گویشهرا براعی

مانررد اتررت :عرراینی« zād :تررن» (زمردیررا )163 : 1368 ،؛ بیرجنرردی« zād :تررن و تررال»
(رضایی.)398 : 1377،
]« : [derowšidanلرزيدن»

< فارتری میانرر« drafšīdan , drafš- :درفشرید  ،لرزیرد » (مکنرزی)27: 1971 ،؛ مرادی
ماضی drafšīd- :جعلی اتت ر از مادی مضار  drafš-و پسوند  -īdتابتر شد اتت .مادی

مضررار  < drafš-ایرررا باتررتا *drafš-؛ اوتررتایی « drafša-:درفررش»؛ پررارتی drafš- :

«دربشید »؛ فارتی معارر :درفش ،بلوچی ( drapšit/drapš-چون

 .) 75 : 2007 ،گررو

آوایی  afšفارتی میانر در فیروزآبادی بر  owšتبدیل شد اتت ،ماننرد :فیروزآبرادی kowš

< فارتی میانر ( kafšمکنزی.)48 :1971 ،
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برابر وا با همین معنی در دیرر گویشهای جنوب غربی نیز دید میشود :گورگرانی:
« dorošidanلرزید » (مقیمی)97: 1385 ،؛ مرودشتی« : derowšidan :لرزیرد » (عمرادی،
)206 :1385؛ ررررازرونی« derôšidan :لرزیررررد » (تررررالمی)250 : 1383،؛ رررروزرگی:
« derôšidanلرزید » (هما )251 :؛ النی (تاجیکی)« : deravšire :لرزید » (هما )253 :؛
بلیانی ،حیاتی« derôšidan :لرزید » (تالمی.)270 :1385 ،
]« : [rudفرزند عزيز ،پسر بچه»

فارتی میانر « rēdak :مردجوا » (مکنزی) 71 : 1971 ،؛ ایررا باترتا *raita- :؛ اوترتایی:
« rai- ، raoδa- ، raodرویید  ،رشرد ررد » (بارتولومرر) 1492: 1904 ،؛ لرری لرترتانی:« rulaفرزند» (ایزدپنا )69 :1363،؛ گرگنرایی« ruδ :فرزنرد» (ترالمی)103: 1384،؛ دوانری:
« ruδفرزند» (تالمی)100 :1383 ،؛ ازرونی« rud :فرزند» (همرا )100 :؛ لردارنررانیruδ :

«فرزند» (تالمی)99: 1385 ،؛ مرودشتی« rud :پسر» (برای تحبیرب) (عمرادی)210 :1385 ،؛
بویراحمرردی« ruδ :فرزنررد عزیررز» (مقیمرری)144: 1373 ،؛ بوانسرراری« rud :فرزنررد دلبنررد»
(اشرفی بوانساری)236 :1383 ،؛ شیرازی« rud :فرزند عزیز» (تباتدار.)122 :1388 ،
]« :[zuzuخارپشت»

این وا بازماندی رورا هنتر  *zuzūgاتت ،از ایرانری باترتا –« *jajūkaبارپشرت»؛
اوتتایی –« dužukaبارپشت»؛ تنسرکریت –« jáhakāبارپشرت»؛ فارتری معاررر « و »؛
بلوچی ( dužux ،jajukمایرهوفر)582 :1992 ،؛ فارتی میانر« zūzag :بارپشرت» (مکنرزی،
.)100: 1971
برابر وا در دیرر گویشهای ایرانری نیرز دیرد مریشرود :نرایینی« juju :جوجررتیغری»
(تتود )80 :1365 ،؛ ردی مهاباد« žušk :بارپشت» ( لباتری)158 :1362 ،؛ دوانریzets :

«جوجرتیغی» (تالمی)128 :1383،؛ دهلر ای« zezuk :جوجرتیغی» (همرا )128 :؛ عبردویی،
النی (لری)« zozze :جوجررتیغری» (همرا )128-129 :؛ رازرونی« zuzuk :جوجررتیغری»
(همررا )128 :؛ نررد ای« zeza :جوجرررتیغرری»؛ ماترررمی ،رروزرگی« zu:za :جوجرررتیغرری»
(هما )129 :؛ ممسنی« zozzuk :جوجررتیغری» (همرا )129 :؛ ریچری« zuza :جوجررتیغری»
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(همررا )130 :؛ النرری (ترراجیکی)« zozze :جوجرررتیغرری»؛ گرگنررایی« zeza :جوجرررتیغرری»
(هما )131 :؛ بلیانی ،لردارنرانی ،روشی ،رونی« zuzak :جوجررتیغری» (ترالمی:1385 ،
)132-133؛ حیاتی ،د گاهی« zizu :جوجرتیغی» (هما جا)؛ درونکی« zuzu :جوجرتیغری»
(هما .)133 :
]« : [šow parakشبپره»

مر ب از دو وا šow + parak :

فارترری میانررر« *šawāg :بفررا ( مکنررزی) 79 :1971 ،؛ « šawākبفررا  ،شرربپررر »
(فر وشی)531 :1358 ،؛ « šabāg / šavāge parشبپر  ،بفا » (طاووتی.)125 :1365 ،

] : [šowشب .فارتی میانر« šap :شب»؛ اوتتایی xšapana- ، xšapā- ، xšap :؛ فارتری

باتتا  xšap- :؛ پازند( šav :نیبرگ.)184 : 1974 ،

]« [parپر» < فارتی میانر« parr :پر ،بال» (مکنزی) 65: 1971 ،؛ ایرانی باتتا *parna-

«پررر» از ریشررة « par-پریررد » ؛ هنررد و اروپررایی« porno :بررال و پررر» از ریشررة « *per-پرررواز
رد »؛ تنسکریت « parná-پر ،بال»؛ اوتتایی « parəna-پر ،بال»؛ فارتی میانة مانویparr :

«پررر و بررال»؛ پشررتو« pāna :پررر»؛ بلرروچی« pan :پررر» (منصرروری)314 : 1384 ،؛ بیرجنرردی:
« šapprikشربپررر » (رضررایی)407 : 1377 ،؛ رامسررری« šo-pare-ze :شرربپررر » (شررکری،
)324 :1385؛ عاینی« šoupεrruk :شب پر » (زمردیا )170 :1368 ،؛ مرودشرتیšowparak :

«بفا » (عمادی)215 : 1385 ،؛ نردازی« šowparak :شراپر » (عمرادی)157 :1384 ،؛
ارفهانی« šapparak :شب پر » ( لباتی)166 :1370 ،؛ بوانساری« šeyperak :شب پرر »
(اشرفی بوانساری.(226 :1383 ،
]« : [kalpukمارمولك»

< فارتی میانر« karbūg :مارمولر» (مکنزی :1971 ،پیوتت غلر نامرر ،نیرز نرر .ترجمرة

فارتی)98 :1373 ،؛ < ایرانی باتتا *karpūka-؛ اوتتایی( kahrpuna- :بارتولومر:1904 ،
 .)455برابر وا در بربی از گویشهای ایرانی دید میشرود :بهردینا « kerpu :توترمار»
(تروشیا )122 :2536 ،؛ شیرازی« kalpok :مارمولر» (تباتدار)141 :1388 ،؛ گور انی:
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« kalbukمارمولر» (مقیمری)119 :1385 ،؛ دوانری ،عبردویی ،النری (لرری) ،روزرگی،
ماترررمی« kalpuk :مارمولررر» (تررالمی)130 :1383 ،؛ بنررانی ،ریچرری ،النرری (ترراجیکی)،
نودانی« kalpuk :مارمولر» (ترالمی)132 :1384 ،؛ بلیرانی ،بیرو رانی ،درونکریkalpuk :

«مارمولر» (تالمی)134 :1385 ،؛ حیاتی ،د گاهی« kalvuk :مارمولر» (هما .)134 :
]« :[komشكم»

فارتی میانر« kumīg :معد » (مکنزی .)52: 1971 ،شاهدی بررای بازترازی ررورا ایرانری
باتتا این وا در دتت نیسرت امرا برابرر وا در بیشرتر گرویشهرای جنروب غربری دیرد
میشود :شیرازی« kom :شکم» (تباتدار)142 :1388 ،؛ نردازی« kom :شرکم» (عمرادی،
)167 :1384؛ مرودشررتی« kom :شررکم» (عمررادی)221 :1385 ،؛ رررو « kom :شررکم»
(عمررادی)198: 1384،؛ دوانرری ،دهلرررای ،عبرردویی ،ررازرونی ،النرری (لررری) ،نررد ای،
وزرگی ،ممسنی ،ماترمی« kom :شرکم» (ترالمی) 68-69 :1383 ،؛ پراپونی ،دوتریرانی،
ریچی ،النی (تاجیکی) ،گرگنایی ،نودانی« kom :شکم» (تالمی)70-71 :1384 ،؛ بلیانی،
بیرو انی ،حیاتی ،دادنجانی ،لردارنرانی ،درونکی ،د گاهی« kom :شکم» (ترالمی:1385 ،
.)62-63
]« : [gordeleگرده ،کليه»

ایرن وا از  gord/gordaو پسروند  –elaترابتر شرد اترت (عر  .برابرر وا در ب تیراری
وهرن

 ،گور انی ،اندازی و < gorda .)...فارتی میانر « gurdag :لیرر»(مکنرزی1971 ،

)38:؛ اوتتاییvərəδka- :؛ تنسکریتvŗkká- :؛ بتنی bilga-؛ آتی ( wyrg/urgمایرهوفر،
 .)571 :1996این وا رورا جنوب غربی اتت ،رر  wŗ-ایرانری باترتا برر  gor-تبردیل
شد اتت ،و برابر آ را در دیرر گویشهای جنوب غربی نیز میبینیم:
لری لرتتانی« gorde :پشت» (ایزدپنا )121 :1363،؛ ب تیاری وهرن

 « gordâleلیر»

(طاهری)296 :1389 ،؛ شیرازی « qolbe :لیر»(تباتدار)136 :1388 ،؛ گور انیgordele :

«علررو » (مقیمرری)117 :1385 ،؛ (رضررایی)425 :1377 ،؛ مرودشررتی« gorde :پشررت و مررر»
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(عمادی 218 :1385 ،و )225؛ بویراحمدی« gorda :علو » (مقیمری)147 :1373 ،؛ نردازی:
 « gordalaلیرر» (عمررادی)141 :1384 ،؛ دوانرری ،نررد ای « gordik :لیررر»(تررالمی:1383،
)70-71؛ دهلر ای « gordek :لیرر» (همرا )70-71 :؛ عبردویی « gorde :لیرر» (همرا جرا)؛
النی ،ممسنی ،ماترمی « gorda :لیر» (همرا جرا)؛ روزرگی « gorta :لیرر» (همرا جرا)؛
دوتیرانی ،النی (تاجیکی) ،گرگنرایی « gorda :لیرر» (ترالمی)72-73 :1384 ،؛ gordek

« لیر» (هما )72 :؛ بلیانی « gordik :لیر» (تالمی)64 :1385 ،؛ درونکری « gordoki :لیرر»
(همررا )64 :؛ بیرو ررانی ،حیرراتی ،د گرراهی « gordele :لیررر» (همررا )64-65 :؛ دادنجررانی،
لردارنرانی « gordala :لیرر» (همرا جرا)؛ رونری « gorčeg :لیرر» (همرا )65 :؛ روشری:

 « gordakلیر» (عمادی.)193 :1384 ،
رررورا شررمال غربرری وا

ررر  w-آغررازی ایرانرری باتررتا را حف ر

رررد اتررت ،در

گویشهای شمال غربی دید میشود :افترری« vakku :علرو » (همرایو )131 :1371،؛ تراتی
رینرا  « vikلیر ،گُرد » ( ارن

)70 :1333 ،؛ تاتی ترزآباد ( vakآل احمد.)155 :1370 ،

]« : [gondبيضه»
فارتی میانر« gund :بیضر» (مکنزی)38 :1971 ،؛ لری لرتتانی« gon :بایر» (ایزدپنا :1363،
)125؛ ندازی« gond :بیضر» (عمرادی)141 :1384 ،؛ مرودشرتی« gond :بیضرر» (عمرادی،
)224 :1385؛ دوانرری ،دهلرررای ،عبرردویی ،ررازرونی ،النرری (لررری) ،رروزرگی ،ممسررنی،
ماترررمی« gond :بیضررر» (تررالمی)64-65 :1383،؛ پرراپونی ،دوترریرانی ،ریچرری ،النرری
(تاجیکی) ،گرگنایی ،نرودانی« gond :بیضرر» (ترالمی)66-67 :1384،؛ بیرو رانی ،حیراتی،
دادنجانی ،لردارنرانی ،درونکی ،رونی« gond / gon :بیضر» (تالمی.)58-59 :1385،
]« : [gandenoگندنا ،تره»

< فارتی میانر« gandanāg :تر  ،گندنا» (مکنزی )35 :1971؛ اوترتایی« ganti- :بروی برد»،
« duž-gantiبرروی تنفرررآور»؛ تنسررکریت« gandh- :بررو داد »؛ پررارتی « gandāgبرردبو»(مررایرهوفر )461 :1992 ،؛ بهرردینا « gandenā :تررر » (تروشرریا )140 : 1356 ،؛ رررو :
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« gandānaگندنا» (عمادی)191: 1384 ،؛ ندازی« gandenā :تر » (عمادی)140: 1384 ،؛
شرریرازی« gandenā :تررر » (تباترردار)149: 1388 ،؛ دوانرری ،دهلرررای ،ررارزونی ،ممسررنی:
« gandenāتر » (تالمی)120-121 : 1383،؛ عبدویی ،النی (لری) ،نرد ای ،رورزگی:
« gandanāتر » (همرا جرا)؛ ماتررمی« gandana :ترر » (همرا )121 :؛ پراپونی ،دوتریرانی،
نودانی« gandenā :ترر » (ترالمی)122-123 :1384 ،؛ ریچری ،گرگنرایی« gandanā :ترر »
(همررا جررا)؛ بلیررانی ،درونکرری « gandenā :تررر » (تررالمی)122-123 :1385 ،؛ بیرو ررانی،
لردارنرررانی ،رونرری« gandanā :تررر » (همررا جررا)؛ حیرراتی« gannane :تررر »؛ دادنجررانی:
« gandeneتر » (هما )122 :؛ د گاهی« gandāne :تر » (هما .)123 :
]« : [moštanماليدن»

< فارتی میانر« muštan , māl :مالید  ،رُفتن» (مکنزی)57 :1971 ،؛ مرادی ماضری < mušt
ایرانی باترتا  *mŗš-ta-از ریشرة « *marz-مالیرد »؛ اوترتایی marəz-؛ تنسرکریت marj-

(چونرر

)180: 2007 ،؛ مرودشررتی« moštan :مالیررد » (عمررادی)229 :1385 ،؛ نرردازی:

« moštoمالید » (عمادی)168 :1384 ،؛ رو « mošag :مالیرد » (عمرادی)203 :1384 ،؛
عبرردویی« meštan :مالیررد » (تررالمی)250 :1383 ،؛ نررد ای« moštan :مالیررد » (همررا :
)251؛ النرری (ترراجیکی)« mošte :مالیررد » (تررالمی)253 :1384 ،؛ گرگنرراییmoštan :

«مالید » (هما جا)؛ بلیانی ،بیر رانی ،دادنجرانی« moštan :مالیرد » (ترالمی)270 :1385 ،؛
لیمیا ارفها « māltan ،mālan :مالید » ( لباتی)188 :1373،؛ دماوندیba-maliyan :

«مالید » (علمرداری)92 :1384 ،؛ بیرجنردی« mālidə[n] :مالیرد » (رضرایی)303 :1377 ،؛
دوانی ،دهلر ای ،روزرگی« maliδan :مالیرد » (ترالمی)250 :1383 ،؛ رازرونی ،النری
(لری)« mālidan :مالید » (هما جا)؛ ممسنی« mālessan :مالید » (هما )251 :؛ ماتررمی:
« māleδanمالیررد » (همررا جررا)؛ دوترریرانی« māleδan :مالیررد »؛ (تررالمی)252 :1384 ،؛
پررایونی ،ریچرری ،نررودانی« māliδan :مالیررد » (همررا )252-253 :؛ حیرراتی ،لردارنرررانی،
د گاهی« māliδan :مالید » (ترالمی)270-271 :1385 ،؛ درونرری« māle-δan :مالیرد »؛
رونری« māl-in :مالیررد » (همررا )271:؛ بویراحمردی« māliδan :مالیررد » (مقیمرری:1373،
.)160
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منابع
آل احمد ،جالل ( .)1370تاانشینهای بلو

زهرا .چاپ پنجم .تهرا  :امیر بیر.

ابوالقاتمی ،محسن ( .)1375دتتور تاری ی زبا فارتی .تهرا  :تمت.
اشرفی بوانساری ،مرتضی ( .)1383گویش بوانساری .تهرا .

ایزدپنا  ،حمید ( .)1363فرهن

لری .تهرا  :اتاطیر.

رضایی ،جمال ( .)1377بررتی گویش بیرجند .تهرا  :هیرمند.
زمردیا  ،رضا ( .)1368بررتی گویش عاین .مشهد :آتتا عدس رضوی.
تباتدار ،محمود ( .)1388شیرازی .شیراز :آوند اندیشر.

تتود  ،منوچهر ( .)1365فرهن

نایینی .تهرا  :مؤتسة مطالعاا و تحقیقاا فرهنری.

ترو تروشیا  ،جمشید( .)1356فرهن

بهدینا  .تهرا  :فرهن

ایرا زمین.

تالمی ،عبدالنبی ( .)1383گنجینة گویششناتی فارس .جلد اول .تهرا  :فرهنرسرتا زبرا و
ادب فارتی.

_____ ( .)1384گنجینة گویششناتری فرارس .جلرد دوم .تهررا  :فرهنرسرتا زبرا و ادب
فارتی.

_____ ( .)1385گنجینة گویششناتی فارس .جلرد تروم .تهررا  :فرهنرسرتا زبرا و ادب
فارتی.

شکری ،گیتی ( .)1385گویش رامسری .تهرا  :پژوهشرا علوم انسانی و مطالعاا فرهنری.
طاووتی ،محمود ( .)1365وا نامة شایست نشایست .شیراز :دانشرا شیراز.

طاهری ،اتفندیار ( .)1389گرویش ب تیراری وهرنر
مطالعاا فرهنری.

 .تهررا  :پژوهشررا علروم انسرانی و

علمرداری ،مهرردی ( .)1384گررویش دماونرردی .تهرررا  :پژوهشرررا علرروم انسررانی و مطالعرراا
فرهنری.

عمادی ،نظام ( .)1383گویش رو  .شیراز :آوند اندیشر.
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_____ ( .)1384گویش ندازی .شیراز :وشا مهر.
_____ ( .)1385گویش مرودشت .تهرا  :ایالف.

فر وشی ،بهرام ( .)1358فرهن
ارن

زبا پهلوی .تهرا  :دانشرا تهرا .

 ،عبدالعلی ( .)1333تاتی و هرزنی .تبریز :بنرا مطبوعاتی واع پور.

راچی ،روح انریز ( .)1390فارتی فیروزآبادی .تهرا  :پژوهشرا علروم انسرانی و مطالعراا
فرهنری.

لباتی ،ایرا ( .)1362گویش ردی مهابادی .تهرا  :مؤتسة مطالعاا و تحقیقاا فرهنری.
_____ ( .)1370فارتی ارفهانی .تهرا  :مؤتسة مطالعاا و تحقیقاا فرهنری.
_____ ( .)1373گررویش لیمیررا ارررفها  .تهرررا  :پژوهشرررا علرروم انسررانی و مطالعرراا

فرهنری.

مقیمی ،افضل ( .)1373بررتی گویش بویراحمد .شیراز :نوید.
_____ ( .)1385بررتی گویش گور انی .تهرا  :روزنرار.

مکنزی ،دیوید نیل ( .)1373فرهن

وچر زبا پهلوی .ترجمة مهشید میرف رایری .تهررا :

پژوهشرا علوم انسانی و مطالعاا فرهنری.

منصوری ،یداهلل ( .)1384بررتی ریشرشنابتی فعلهای زبا پهلوی .تهرا  :فرهنرستا زبا و
ادب فارتی.

هر  ،پاول و هاینریش هوبشما ( .)1356اتاس اشتقا فارتی .ترجمة جرالل برالقی مطلرق.
تهرا  :بنیاد فرهن

ایرا .

همایو  ،همادبت ( .)1371گویش افتری .تهرا  :پژوهشرا علوم انسانی و مطالعاا فرهنری.
هنین

 ،والتر برونو (« .)1380نظری نو بر یر وا ی اوتتایی» .ترجمرة حمیردی گررگ یراعری.

فرهن

 .شماری  37و .38ر
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