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  چکيده
مرودشت به شمار  دهستان ابرج در جغرافيای امروزی ایران از جمله اراضی جلگه

رود که از نظر تاریخی ميان مناطق باستانی پارسه )تمدن هخامنشی( و انشان می

های هموار به  )تمدن عيالمی( قرار گرفته است. وجود روستاهای متعدد در دشت

درودزن و نيز در مناطق کوهستانی مانند روستاهای دشتک و کندازی، مرکزیت 

ای به این ناحيه از استان فارس داده است. در این تنوع فرهنگی و گویشی ویژه

های گویش برده که یکی نمایندهجستار با معيار قراردادن گویش روستاهای نام

های مناطق گویش هرودکر )درودزن( و دیگری نمایند مناطق هموار در حاشيه

های آوایی و معنایی به همراه  دگرگونی ،کوهستانی )دشتک و کندازی( است

 . همچنين،ای از واژگان پرکاربرد این نواحی بررسی شدشناسی گزیدهریشه

براساس موضوعات مختلفی همچون اعضای بدن، اسامی حيوانات و جانوران، 

. بندی گردیدهای رایج، طبقهلاشياء و ملزومات روزمره و تعدادی قيد و فع

در  noft« بينی»گونه که بيان خواهد شد، برخی از این واژگان )مانند  همان

اند؛ همچنين با درودزنی( دارای اصلی کهن هستند اما به فارسی ميانه و نو نرسيده

که در  شویم مواجه میدر کندازی(  parvandušna« پریشب»واژگانی )مانند 
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اند اما در زبان فارسی نو، کاربرد خود را از دست داده و یا بودهفارسی ميانه رایج 

جوی اسنادی و تحقيق ميدانی و جست اند. این پژوهش برپایهکاربرد شده بسيار کم

نشين منطقه،  که گویش مردمان کوهستان انجام گرفته است. حاصل سخن آن

مرودشت رایج  رود که روزگاری در سراسر جلگهگویشی به شمار می نماینده

ها بوده و بعدها با ورود اقوام مهاجر در مناطق هموار حاشيه رودکر گویش آن

چنان  حال در مناطق کوهستانی هم جایگزین گویش پيشين گردیده است. با این

 تر کاربرد دارد. گویش کهن

 .یشناس شهیر ش،یگو ،یاَبَرج، درودزن، دشتک، کنداز :يدیکل های واژه

 

 مقدمه. 1

چهارمین استان بزرگ ایران مربع وسعت،  کیلومتر 1۲۲٬۶۰۸استان فارس با 

اصفهان و  هایب ایران که از شمال به استانسرزمینی پهناور در جنو رود؛ شمار می به

و بویراحمد و از جنوب به استان   یلویهگهای بوشهر و که یزد، از غرب به استان

ساس آخرین تقسیمات کشوری بر ا و بودههرمزگان و از شرق به استان کرمان محدود 

ای که در جغرافیای امروزی ایران تحت عنوان بخش  . منطقه 1شهرستان است ۲9 دارای

حساب  فارس در دشت مرودشت به استان شود، از جمله اراضی شناخته می درودزن

 3۰درجه و  51دقیقه تا  44درجه و  51النهار  آید. شهرستان مرودشت بین نصف می

از شرق به  که دقیقه عرض شمالی قرار دارد 15و  درجه ۲9ه طول شرقی و دقیق

بید و اقلید، از غرب به  خرم های و بوانات، از شمال به شهرستانارسنجان  های شهرستان

های آن به  شهرستان مرودشت و بخش شود. سپیدان و از جنوب به شیراز محدود می

غربی که از   یکی ناحیه شمال و شمال شود لحاظ طبیعی دو قسمت متمایز را شامل می

درودزن را در بردارد و کامال کوهستانی است و دیگری  کر تا روستای سرچشمه رود

گیرد و  درودزن تا دریاچه بختگان را دربرمی شرقی  که از سد سمت جنوب و جنوبق

                                                             
  نسخه از شده بایگانی. کشور وزارت وبگاه-139۰ اردیبهشت کشوری تقسیمات واحدهای و عناصر تعداد جدول 1

 .خورشیدی 139۰ خرداد 1۶ در شده بازبینی. ۲۰1۲ می ۰۶ در اصلی
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به (. بخش درودزن 5۲: 1395 )دورودی، های مسطح و هموار است دارای دشت

غربی مرودشت از سه دهستان به   کیلومتری شمال 3۶کوشکک در  تایروس ترکزیم

کیلومتر مربع وسعت  1۰۲4تشکیل شده است که  «و درودزن ۲اَبَرج، رامجرد»های  نام

های انشعاب گرفته از آن در تمامی این  کر  و شاخاب رود (.9: 13۸3 دارد )فالحی،

های پیرامون  ها و سلسله کوهستان ناحیه جریان دارد. منطقه درودزن و روستاها و زمین

)کوه سیوند(، از غرب به بخش کامفیروز و قسمتی  آن از سمت شمال به شهرستان اقلید

از  )انشان باستانی در این ناحیه قرار دارد( از بخش بیضاء از جنوب به بخش بیضاء

 شود شرق به بخش سیدان محدود می  شرق به بخش مرکزی مرودشت و از شمال

آب و هوای این منطقه معتدل با اندکی تمایل به هوای (. 53: 1395 )دورودی،

این ناحیه امروزه روستاها و  رود. شمار می سرحدات فارس به هسردسیری و در زمر

ک، شهرک اَبَرج، شتَبخش درودزن شامل درودزن، دَ؛ گیرد برمیاراضی متنوعی را در

، 3یکّه بنی ،اَبَرج ،۲خوریگان ،1مغیالنامامزاده اسماعیل، بیزگون، حصار، کندازی، 

، 7گون گلی، ۶زرده آباد، لَه زن، جهان ه(، گل5ّباد دره، دریباد)4میان، داردون آباد، گل حسام

ساکنان این  شد،تر اشاره  گونه که پیش است. همان آباد وحسام قصرخلیل، آباد مهدی

ها و  و با داشتن پیشهاند  ها پراکندهنواحی در اراضی هموار و نیز در کوهستان

ها را به دو گروه ساکنان کوهستان و ساکنان دشت  توان آن های متنوع می گویش

ترین محصوالت  نشین کشاورزی و مهم سنتی اکثر مردمان دشت هبندی کرد. پیش تقسیم

حال کشت محصوالتی چون ذرت، چغندر قند، نخود، آنان گندم و برنج است با این

جات نیز رواج دارد؛ از دیگر سوی مردمان ساکن در  صیفی عدس و دیگر حبوبات و

هایی  ارتفاعات این ناحیه به دامپروری و باغداری اشتغال دارند که در باغات آنان میوه
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آید؛ همچنین پرورش  دست می های سردسیری به همچون گردو، انار، انگور و سایر میوه

کر  رود. رود شمار می اَبَرج بهنشینان  های سنتی کوه زنبور عسل یکی دیگر از پیشه

همچون شاهرگی حیاتی، در تمامی این منطقه در پیچ و گذار تاریخی خود در جریان 

پیوندد و پس از طی کردن تمامی این  است که از ارتفاعات کامفیروز به این دشت می

هر چند که  شود. جا خارج می خان مرودشت با پیوستن به رود پلوار از آن منطقه در پل

درودزن تعلق  در تقسیمات جغرافیایی امروزی دهستان اَبَرج و روستاهای آن به بخش

ها تا روزگاری  نامه ا با توجه به جغرافیای تاریخی و مطالب اشاره شده در فارسدارد ام

نه چندان دور بلوک اَبَرج، نامی بوده است که بر تمامی روستاهای کنونی بخش درودزن 

روستای دشتک مرکز این بلوک  تاریخی، هکه در آن بره آنتر  شد و جالب اطالق می

و  15۰۰۰ طوله فارس ب هآباد یها خُرّهیکی از  {اَ رَ.}ابرج»رفت  شمار می به

شرقی مائین گز. حد شمالی آن چهاردانگه، جنوبی و غربی کامفیروز و  1۲۰۰۰ عرض

رز بَسکنه و مرکز آن دشتک است و آن را اَ تن ۶۰۰۰ . آب و هوایش معتدل، دارایاست

تمامی منابع جغرافیای تاریخی منطقه اَبَرج را یکی از نواحی متعلق به  .1«اند گفته نیز می

در کتاب المسالک و الممالک  به عنوان نمونهاند،  ایالت استخر فارس معرفی کرده

روستاهای آن شهر ناحیه اصطخر و شهر آن اصطخر و »چنین آمده است:  دبهخردا ابن

نامه  (. همچنین در فارس35: 137۰خردادبه،   )ابن «، نهران، اسان، ابرج، مائین و...بيضاء

ابرج دیهی »چنین آمده است:  اَبَرج،  ههای استخر دربار بلخی هنگام اشاره به والیت  ابن

ها در آن  بزرگ است در پایان کوهی افتاده و این کوه پناه ایشان است و سراسر خانه

بلخی،   )ابن «افتد بسیار و آب آن ناحیت از آن است میاند و آبی از سر کوه در کوه کنده

مقدسی،  ،9۸: 1347اصطخری، باره بنگرید به:  برای اطالعات بیشتر دراین 15۰: 1343

(. فارسنامه ناصری که از دیگر منابع ذکر شده 3۶: 13۶۶ حوقل،  ابنو  ۶۶7: ۲، ج13۶1

اَبَرج در اصل بَرَه به »دهد:  باره اطالعات جالبی به دست می جدیدتر است نیز در این

فتح اول و ثانی بود، پس الف کمالی را به قاعده زبان دَری بر او افزوده اَبرَه گردیده، 
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رج گفتند. مانند یروزه و فیروزج و بنفشه و بنفسج و بَرَه پس تصرف عربی در او شده اَبَ

در لغت فارسی هر چیز خوب و نیک و آراسته را گویند و برای خوبی آب و هوا و 

بلوکی است شمالی شیراز، درازی آن از  های گوناگون او را به این نام گفتند. میوه

ا قریه حصار دو فرسخ. میان ت آباد تا دشتک دوفرسخ و نیم، پهنای آن از گل حسام

محدود است از جانب مشرق به بلوک مائین و از جانب شمال به بلوک سرحدّ 

فیروز، هوای این بلوک مایل به سردی  چهاردانگه و از طرف مغرب و جنوب به کام

 «فیروز است. قصبه این بلوک دشتک است است، آبش از چشمه و رودخانه کام

 (. 1۲43: ۲، ج13۸۸فسایی،  حسینی)

ت دیگری که در مورد اراضی این منطقه باید اشاره داشت همانا موقعی هنکت

کر  رود هی حوزها نست که به تمد ا داشتن در میدانی باستانیجغرافیایی آن و قرار

سوی دیگر در دوران پیش از ورود اقوام (. از 14-1: 19۸۰، 1)سامنر هستندمشهور 

(. ۲44: 13۸5)پاتس،  عیالم قرار داشته استآریایی، این منطقه در حوزه فرمانروایی 

هخامنشی در مناطق  -عیالمی نو ههمچنین شواهد بیانگر سکونت بدون وقفه در دور

فوق همگی نشانی . فرازهای (4۶: ۲۰۰۸ ،2هنکلمن) باشد میکر  آبریز هحوز هشد کاوش

منطقه که های گوناگون از دوران باستان تا به امروز در این  است از عبور فرهنگ

 د. ر این سرزمین مورد توجه قرار گیرهای گویشی موجود د در بررسی گونه دتوان می

  ی جنوبها گویشی گوناگون رایج در این منطقه که از جمله ها گویشدر مورد 

را به دو  ها نتوان آ کشور ایران است، باید اشاره داشت که به لحاظ ساختاری می غربی

به  .بندی کرد ی رایج در دشت تقسیمها گویشکوهستان و  ی رایج درها گویش هدست

اسماعیل که بر بلندای   روستاهایی همچون کندازی، دشتک و امامزاده ،عنوان مثال

یی مشابه و روستاهایی مانند درودزن، ها گویشاند همگی دارای  کوهستان استقرار یافته

گویشی مشابهی  هدارای گونی باز قرار دارند، ها نکوشکک، قصرالخلیل و... که در زمی

که هر چند بین دو  تر این جالب ای دارد. های عمده نشینان تفاوت هستند که با گویش کوه

                                                             
1 Sumner 
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 نشین در زیادی وجود دارد و روستاهای دشت هنقطه کوهستانی دشتک و کندازی، فاصل

گویشی موجود، خود حکایت از  هدو کوهستان قرار دارند، اما گونمیان  اراضی

دیرین فرهنگی آنان دارد. تفاوت موجود در کاربرد واژگان مورد استفاده در پیوستگی 

نشین در تمامی اجزای واژگان از اسم و فعل گرفته  نشین و دشت بین مردمان کوهستان

هایی از آن اشاره شده و مورد  که در این پژوهش به نمونه شود میتا قید مشاهده 

هایی تحول ی امروزی ایران گونهها گویشکه  گیرند. با توجه به این ارزیابی قرار می

 ها نشناسی واژگان آی ایرانی میانه و ایرانی باستان هستند، بررسی ریشهها نیافته از زبا

ی تحوالت توان به نحوهکه میتواند از چندین جنبه مفید واقع شود، از جمله اینمی

آوایی در هر ناحیه پی برد و همچنین از روابط زبان شناختی از دید تاریخی آگاهی 

های کهن ایران واژگانی که از زبان که ذخیره با توجه به این ،. همچنینکردبهتری کسب 

های گذشته است، بنابراین باقی مانده محدود به متون خاص مذهبی و سیاسی تمدن

های کهن که در زبان زنده و پویا کاربرد داشته در این متون دیده بانبسیاری از واژگان ز

با آگاهی  –ی امروزیها گویشها و شناختی واژگان زبانشود، پس با بررسی ریشهنمی

هایی که در ها و حتی ریشهتوان به واژهمی -تحول آوایی و معنایی هر گویش از نحوه

محفوظ مانده دسترسی پیدا کرد و برخی  ها گویششود اما در متون کهن دیده نمی

خانواده را های همهای ایرانی و دیگر زبانارتباط زبانی بین زبان های گمشدهحلقه

 بازیافت. 

 

 پژوهش هپيشين. 2

ی، هندواروپایی، هندوایرانی و ایرانی صورت ها نهای متنوعی در خصوص زباپژوهش

ویژه در هنگام  تحقیق پیش رو بهها در  گرفته است که در هنگام بررسی واژه

( به طور خاص به 1939) . آندریاسشود میاستفاده  ها نشناسی واژگان از آ ریشه

به بررسی گویش ( در کتابی 1979) 1است. لکوکشناسی گویش سیوندی پرداخته  ریشه

                                                             
1 Lecoq  
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 سیوندی پرداخته و واژگان این گویش را از نظر گرامری بررسی کرده است. فالحی

شناختی  کارشناسی ارشد خود، گویش دشتکی را مورد بررسی زبان هرسال( در 13۸3)

ی این شناخت ای به بررسی آواشناختی و واج ( در مقاله13۸7قرار داده و در پی آن )

که دارای که ساده و سه واکه مرکب این گویش، و هفت وا. اگویش پرداخته است

 گویش کندازی ر کتاب( د13۸4) را مشخص کرده است. عمادی ،ارزش واجی هستند

آوری واژگان این گویش به بررسی توصیفی آواشناسی، ساخت واژه و  در کنار جمع

( به بررسی تطبیقی و تاریخی ساخت 13۸۸) دستور این گویش پرداخته است. حاجیانی

توان این گویش را  فعل ارگاتیو در گویش دشتکی پرداخته است و نشان داده که می

( در کتاب فرهنگ 13۸9) دوست ق و کامل دانست. حسنجزو گروه ارگاتیو مطل

ی ها گویشآوری  ی ایرانی نو در دو جلد به جمعها گویشو  ها نموضوعی زبا -تطبیقی

ی کندازی، دشتکی و ها گویشها در  ایرانی به صورت موضوعی پرداخته است که واژه

خاص به بررسی ( به طور 1394)ش . درستکار و همکارانشود میسیوندی را نیز شامل 

اند که در این گویش، در برخی از افعال،  اند و نشان داده فعل در گویش دشتکی پرداخته

ها  که شناسه شود و دیگر این شناسه به جای آمدن در آخر فعل، در ابتدای فعل آورده می

 های مختلف تفاوت آوایی دارند.  در فعل

ای  ن گویش درودزنی )به عنوان نمونهبار با معیار قرار داد در این پژوهش برای نخستین

رودکر( و مقایسه آن با گویش دشتکی و  هی اراضی هموار حوزها گویشبارز از 

کر(،  رود هی مناطق کوهستانی حوزها نزبا هی رایج از دستها گویشکندازی )به عنوان 

ی مناطق همجوار ها گویشو پیوندهای زبانی با دیگر  ها نهای آ به بررسی تفاوت

شناختی قرار  شود و برخی از واژگان شاخص آن مورد بررسی ریشه خته میپردا

ای از واژگان شاخص از هر دو گویش یاد شده در  گیرد. همچنین گزیده می

 .شود میهای موضوعی ارائه  بندی دسته
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 شناسی منتخبی از واژگان . ریشه3

هدف  شود؛ پرداخته میکاربرد شناختی برخی از واژگان پردر این بخش به بررسی ریشه

های واژه در . ابتدا صورتاستی مورد بررسی این پژوهش ها گویشقیاس دو گروه از 

ی نزدیک ها گویشریشه در  های هم شود و سپس واژهآورده می ها گویشدو دسته از 

ی دیگر ایرانی ها گویشو پس از آن در صورت لزوم در  شود می)از دید زبانی( بررسی 

ی و مطابقت قرار خواهند گرفت. پس از آن در صورت وجود، شواهدی نیز مورد بررس

های ایرانی میانه همچون واژه( در زبان ریشه )و در صورت امکان ریشه از واژگان هم

شود. الزم به  های هندوایرانی آورده می های ایرانی کهن و دیگر زبانفارسی میانه و زبان

باشد  ین پژوهش به ترتیب حروف الفبا نمیذکر است ترتیب واژگان مورد بررسی در ا

 های موضوعی است.     و گزینش و ترتیب واژگان بنابر همسانی

 

3-1 .duwar )دختر( 

گردد که با صورت  تلفظ می duwarاین واژه در گویش مردمان درودزن به صورت 

به همان معنی بسیار نزدیک است. در گویش  dōvar و بختیاری du(w)arبویراحمدی 

 duftو در گویش امامزاده اسماعیلی به صورت  doftدشتکی و کندازی نیز به صورت 

 duxtاین واژه  همیان (. صورت فارسی5۰۸-5۰7: 1،ج13۸9دوست،  )حسن شود بیان می

تحول  duxtar* (. که خود از صورت ایرانی باستان37۲و ۶9 139۰است )مکنزی، 

(. صورت اوستایی این واژه نیز به دو شکل 1۲۶9: ۲، ج1393دوست، )حسن یافته است

(. نکته قابل 74۸: 19۰4، 1)بارتلمه ثبت شده است -duγδarو جدید  -dugədarکهن 

مورد بررسی این  هی کوهستانی منطقها گویش هتوجه در مورد تحول این واژه در دست

های دیگر در  از جمله نمونه .تحول یافته است ftبه صورت  xtهمخوان  هاست که خوش

در  reftaو  suxteدر مقابل فارسی معیار  softaتوان به  گویش دشتکی و کندازی، می

که البته این تحول گاهی در خود زبان فارسی نیز  کردفارسی ریخته اشاره  همقابل گون

                                                             
1 Bartholomae 
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و  -yuxta*تانی با واژگان جفت و مفت که از اصل باس . این کاربردرخ داده است

*muxta دوست، ( و  )حسن95۸: ۲، ج1393 دوست، )حسن است اسیقابل ق، آمده 

 (.1۲۶9: 4، ج1393

 

3-2 .kara  /karaku )پسر( 

ی  با واژ . این واژهآمده است karakuو  karaپسر در گویش درودزنی به صورت  هواژ

و آورده شده قابل قیاس  keräkūو  kirākūمعنی در گویش سیوندی که به صورت  هم

(. 5۰5-5۰4: 1،ج13۸9دوست،  )حسن در گویش بویراحمدی مرتبط است korrبا 

(. الزم به ذکر ۶4: 1394 )آندریاس، است kurgälصورت جمع این واژه در سیوندی 

ی این منطقه کاربرد ها گویشساز در بیشتر  جمع هبه عنوان افزون gal–است که جزء 

شود  کار برده می و به همان معنی به kalaیش دشتکی به صورت دارد. این واژه در گو

 rدر گویش دشتکی صورت تحول یافته واج  lمورد باید اشاره داشت واج   که در این

میانه این واژه   شود. صورت فارسی ی اشاره شده دیده میها گویشدر دیگر  واست 

kurrag انی باستان ( که خود از صورت ایر39۶و 1۰۲: 139۰)مکنزی،  است

*kurnaka- هاز ریش *kur- در مفهوم زادن و زاده شدن آمده است 

به معنی  kórē(. همچنین این واژه با صورت یونانی ۲179: 4، ج1393دوست، )حسن

به  -ќerh3*هندواروپایی  هکه برای آن ریشقابل قیاس است فرزند دختر یا دختر جوان 

 (.75۲: 1، ج۲۰1۰، 1)بیکس اند معنی رشد کردن ارائه داده
  

3-3 .rūd )فرزند( 

است که در گویش بختیاری و  rūdمعادل این واژه در هر دو گویش درودزن و دشتک 

(. در 49۸-497: 1،ج13۸9دوست،  )حسن شود کار برده می به rūlaصورت  کردی نیز به

و به همین معنی موجود بوده که امروزه کاربرد خود  rūdفارسی نیز به صورت مهجور 

                                                             
1 Beeks 
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است که از  -fra-hūta*را از دست داده است. صورت احتمالی ایران باستان این واژه 

 دوست، )حسن آمده است -fra*دنیا آوردن با پیشوند  به معنی زادن و به -hav هریش

ثیر ان واژه تحت تاین است که ای -hūta(. نکته مهم در مورد جزء 1477: 3، ج1393

اوستایی:  -های اهریمنی بوده است عقاید دین زرتشتی در ایران باستان در شمار واژه

hunu-  :در مفهوم فرزند موجودات اهریمنی، سنسکریتsūnú- به معنی فرزند مذکر- 

روی کاربرد آن در زبان فارسی منسوخ شده  (. از همین741: ۲، ج199۶، 1)مایرهوفر

یافته  صورت ترکیبی تحول بازمانده این واژه به شود ونه که مشاهده میگ است؛ اما همان

به حیات خود ادامه داده  rūlaو  rūdهای گوناگون  شده به صورتی یادها گویشدر 

 است.

 

3-4 .šiyar )شوهر(  

الرستانی  šiهای دوانی  شود و با نمونه تلفظ می šiyarاین واژه در گویش درودزن 

šūgar    و کردیsü (. 49۶-495: 1ج ،13۸9دوست،  )حسن باشند دارای یک اصل می

(. صورت 4۲3و 143: 139۰)مکنزی، است  šōyکه قابل قیاس با صورت فارسی میانه 

در اصل دارای معنی نطفه یا مایع روان بوده  -xšudraو  -xšuδraاوستایی این واژه 

تواند دارای یک  می -kṣodسنسکریت  هکه با ریش (555-54۲: 19۰4)بارتلمه،  است

(. از سوی دیگر در گویش کوهستانی این منطقه 439: 1، ج19۸۶)مایرهوفر، اصل باشد

و در  mǝraجای مانده است که در لهجه دشتکی  دیگر ایران باستان این واژه به هگون

 ،13۸9دوست،  )حسنقابل قیاس است  meyraاست که با صورت لری  mēráکندازی 

 به معنی مرد جوان یا شوهر است mēragمیانه  اژه در فارسی(. این و49۶-495: 1ج

( به ۲۰۲: 1953 )کنت، -marīkaکه در فارسی باستان ( 4۰4و  1۰7: 139۰ )مکنزی،

به معنی مرد و جنگجوی  -máryaمعنی غالم و بنده بوده است. این واژه در سنسکریت 

(. 33۰: ۲، ج199۶ ،)مایرهوفر پسرک یا جوانک بوده است -maryakáجوان و همچنین 

                                                             
1 Mayrhofer 
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: 1959 ،1)پوکورنی به معنی مرد جوان آمده است -merio*از هند و اروپایی  این واژه

 (.14-1: ۲۰1۲، همکارانحاجیانی و و  73۸

 

3-5 .noft )بينی( 

های بختیاری  با گونه وشود  کار برده می به noftدر گویش درودزنی این واژه به صورت 

nift ممسنی ،nuft  و شوشتریneft دارای یک  (3۸۲-3۸1: 1ج ،13۸9دوست،  )حسن

 به همان معنی مشتق شده )کنت،  -nāh. این واژه از صورت فارسی باستان استاصل 

و در  nārēsدر التین  ،-nāŋhaدر اوستایی  ،nās–که در سنسکریت  (193: 1953

 به همان معنی nās*شود که همگی از اصل هندواروپایی  دیده می noseانگلیسی 

ی ایرانی ها ناند. نکته جالب در مورد این واژه این است که تنها در زبا اشتقاق یافته

های این  بازمانده با nōjو برتنگی  nēj، خوفی näj، شغنی neštشرقی همچون پراچی 

گونه که  (. آن3۸۲-3۸1: 1ج ،13۸9دوست،  )حسن شویم مواجه میواژه باستانی 

 ی جنوبها گویش هی لری که از دستها گویششود این واژه در برخی از  مشاهده می

ثیر ارسد واژه درودزنی یاد شده ت نظر می شود. بنابراین به نیز دیده می ،غربی ایران هستند 

 fباستانی به واج  hواج  ها گویشی لری بوده که در تمامی این ها ناز زبا شده گرفته

شود  در فارسی میانه دیده نمی این واژه باید بیان کرد کهت. اس شدهتبدیل 

(. همچنین این واژه ۲3۸: ۲۰۰4، 2مایستررنست ؛ دورکین193: 13۸5 بیدی، باغ )رضایی

 وجود دارد.( domāγ)در گویش دشتکی و کندازی به صورت دماغ 

 

3-6 .xars  )اشک( 

شود؛ که با صورت  کار برده می به xarsصورت  واژه اشک در گویش درودزنی به

از یک اصل و یک  arsو شوشتری  asr، کردی aser، لری xars، الرستانی harsبختیاری 

 ای از صورت فارسی همگی بازماندهو  (4۶7: 1،ج13۸9دوست،  است )حسن  ریشه
                                                             

1 Pokorny 
2 Durkin-Meisterernst 
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(. صورت اوستایی این واژه 35۲و  4۲: 139۰)مکنزی، به معنی اشک هستند ars  میانه 

)مایرهوفر،  شود دیده می ru-áś هاند که در سنسکریت به گون عنوان کرده -asru*را 

آغازین در ابتدای واژه  x(. در مورد این واژه باید افزود که واج 13۸: 1، ج19۸۶

که از قابل قیاس است خرس  هبا همین واج در کلم بوده ودرودزنی، غیراشتقاقی 

دوست،  )حسن آمده است (-arša )اوستایی به معنی خرس -ṛsa*صورت ایرانی باستان 

(. این واژه در گویش کوهستانی منطقه مورد بررسی همان اشک 11۲۶: ۲،ج1393

(ašk.است ) 

 

3-7 .lonj )لب( 

این واژه در گویش روستای درودزن و دیگر روستاهای همجوار در اراضی هموار به 

 در فارسی میانه است lab هواژ هشد ای شود که همان صورت غنّه تلفظ می lonjصورت 

تبدیل  jصورت  که در گویش به čeچسب مصغر ساز  پی ( به عالوه4۰۰: 139۰)مکنزی،

مورد  هو در گویش کوهستانی منطق lab-cag>*lawčag>*lowče>lonj*شده است 

برخی از (. در واقع، 147: 13۸4شود )عمادی،  تلفظ می lavبررسی به صورت 

های  در این واژه از یکی از صورت lکه واج معتقدند  1پژوهشگران مانند شوارتز

که  است در صورتی . اینی ایرانی نو راه یافته استها نگویشی ایرانی باستان به زبا

 (. ۲۸۲: ۲۰۰۸)شوارتز،  ی هندوایرانی بسیار نادر استها ندر زبا lحضور واج 

 

3-8 .merzeng )مژه( 

با صورت بختیاری  ورود  به کار می merzengاین واژه در گویش درودزنی به صورت 

هشت  نمایانگر صورتی میان zدر این واژه پیش از  rاین واژه مشابه است. واج 

(epenthesis برای صورت اصلی )mez-  ی لری شاهد ها گویشاست که در برخی از

(. که همگی meženkامّا سیوندی   merženg)قس لری لرستانی  حضور آن هستیم

                                                             
1 Schwartz 
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ای  پایانه eng-(. پسوند  4۰4: 139۰)مکنزی، است mijفارسی میانه  هواژ هتیاف تحول

رود  کار می برای ساختن اسم به ها گویشی لری و برخی از دیگر ها گویشاست که در 

 mezengی کوهستانی اَبَرج به صورت ها گویش(. این واژه در 1۲4: 1391)طاهری، 

   گردد. تلفظ می

 

3-9 .čaqal )استخوان( 

 .برند کار می به )چَقَل( čaqalنشین اَبَرج و درودزن به صورت  این واژه را مردمان دشت

نشین از جمله دشتک و کندازی برای این واژه اصطالح  مردمان کوه ،از دیگر سوی

sakal کنند که با تلفظ سیوندی آن  را استفاده میsäkkäl  داردبسیاری شباهت 

باید اشاره  čaqalاین واژه در گویش درودزن  هر(. دربا35۶: 1ج ،13۸9دوست،  )حسن

باشد )قس ارتباط بین شلتوک با  šای از  گونه ممکن است واج čداشت که واج 

فرض شود که در آن صورت  kای از  گونه تواند واج نیز می qچلتوک(. همچنین واج 

ی توان آن را با صورت این واژه در سیوندی نیز مقایسه کرد که از صورت فرض می

*astakal- (. این واژه در فارسی35۶: 1، ج13۸9دوست،  حسن) به دست آمده است 

 (.  357: 139۰)مکنزی، کار برده شده است به astمیانه به صورت  

  

3-10 .mohl گردن(  )پشت 

گردن یا مازه  اصطالحی است که برای پشت molو کندازی  mohlدو واژه درودزنی 

 molو  mulدر سیوندی  milو  mulشود. این واژه در گویش بختیاری  کار برده می به

(. که همگی به معنی گردن است و از 399: 1،ج13۸9دوست،  )حسنشود  تلفظ می

در معنی مهره گردن و  -mṛzu*و نیز ایرانی باستان  -mṛdu*صورت فارسی باستان 

و در همان معنی  -mərəzūستون فقرات آمده است؛ همچنین صورت اوستایی این واژه 

ریشه است. صورت فرضی  به معنی غبغب گاو و بز هم -malháو با صورت سنسکریت 
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 کردن و آماسیدن بازسازی شده استبه معنی باد h-ĝ*melهندواروپایی این واژه 

 (. ۲۶3۶: 4، ج1393 دوست، )حسن

 

3-11 .konjir )نيشگون( 

امکان دارد با  وشود  بیان می konjirاین واژه در گویش درودزنی و دشتکی به صورت 

به معنی کج،  skang*واژه شکنج و شکنجیدن در فارسی نو از ریشه ایرانی باستان 

: 3، ج1393 دوست، )پیچاندن( و با واژه فارسی نو شکنجه )حسن خمیده و مایل

-sken*هندواروپایی  و( 1/۲97: 19۸۶لنگیدن )مایرهوفر،   -khanj(، سنسکریت 1۸۸۸

g-  ،احتماال ارتباط داشته باشد (93۰: 1959خمیدن، کج شدن، لنگیدن )پوکورنی .

ارتباط معنایی کنجیر با خمیدن، کج شدن، ناشی از عمل پیچاندن و فشار دادن پوست 

 .باشد

 

3-12 .maj )مغز( 

نشین و کوهستانی از جمله درودزن و دشتک برای  ر گویش روستاها و مناطق دشتد

شود. این واژه در  به کار برده می majواژه مغز انسان و دیگر موجودات زنده اصطالح 

 mazgو بختیاری  maǰو دوانی  mäžeفارس از جمله سیوندی  استان یها گویشدیگر 

میانه  که همگی از صورت فارسی( ۲۶۲۸: 4، ج1393 دوست، )حسن شود کار برده می به

mazg که خود از صورت اوستایی  (4۰5: 139۰)مکنزی، اند آمدهmazga-  ،بارتلمه(

این (. 9۸۶: 1۸93، 1رنو)ه اشتقاق یافته است  -mazga*و ایرانی باستان  (1159: 19۰4

، 199۶ )مایرهوفر، گیاه در معنی مغز استخوان و ساقه -majjánبا واژه سنسکریت واژه 

mezg*از ریشه هندواروپایی  (۲91: ۲ج
قابل زدن نیز  به معنی بافتن، پیچیدن و گره 2

 (. 75۰: 1959است )پوکورنی، قیاس 

 

                                                             
1 Horn 
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3-13 .paranduš )پریشَب( 

و در گویش  parandušاین واژه با نقش دستوری قیدی در گویش درودزنی به صورت 

شود. صورت درودزنی این  کار برده می به parvandušnaکوهستانی کندازی به صورت 

گونه وجود دارد؛ اما صورت کندازی  همین  ی فارس مانند شیرازی بهها گویشواژه در 

این واژه از دو جزء  کند بیان میدهد که  تر تلفظ این واژه را نشان می کهن هآن گون

parvan  وduš تی مانوی پار هتشکیل شده است. بخش نخست واژه با واژparwān  به

جزء دوم قابل قیاس است. ( ۲۸۰: ۲۰۰4مایستررنست،  معنی جلو، پیش و قبل )دورکین

(duš.به معنی دیشب در فارسی معیار نیز کاربرد دارد ) 

 

3-14 .owrit )پرکندن( 

ه برای پرکندن ماکیان و مرغ در تهیاز جمله اصطالحات پرکاربرد در گویش درودزنی 

ی دشتکی و کندازی به صورت ها گویشاست و همین اصطالح در  owritغذا واژه 

owrut جا باید به این نکته اشاره داشت که در گویش  شود. در این کار برده می به

  نشان i هبه واک uاصلی  هتر نیز گفته شد، نوع تحول واک گونه که پیش درودزنی، همان

و گویش کندازی شکل ی لری است ها نارتباط نزدیک این گویش با زبا هدهند

 -apa-rauta*این واژه به احتمال زیاد   دهد. صورت کهن تری از آن را نشان می کهن

 هصفت مفعولی از ریش -rauta* هبه معنی جدا و دور و ماد -apaبوده است که پیشوند 

*rau ایرانی باستان این واژه  هکشیدن است. ریش بیرون به معنی کندن، جدا کردن و

*rauH صورت  و به همان معنی است که در سنسکریت به lav
i  به معنی تراشیدن و

به معنای مرغ  rutیا  rudکندن آمده است. این واژه در فارسی معیار به شکل کم کاربرد 

یان آمده است پرکنده و یا گوسفند پشم چیده و همچنین معنی عام برهنه و عر

 (.1474: 3، ج1393دوست،  حسن ؛317: ۲۰۰7، 1)چئونگ

 

                                                             
1 Cheung 
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3-15 .sel )نردبان( 

 sratوجود دارد که با صورت فارسی میانه  selاین واژه در گویش درودزنی به صورت 

تواند دلیلی باشد  می lوجود واج قابل قیاس است.  (4۰۸: 139۰به همین معنی )مکنزی،

 به معنی آمیختن و متصل شدن sarدر فارسی میانه از ریشه  sardبر صورت 

ی ایرانی ها ندر زبا rdصامت  هبا این توضیح که خوش ؛(7۰5: ۲،ج13۸9دوست،  )حسن

کار  به sevak شود. این واژه در گویش کندازی به صورت تبدیل می lنو اغلب به واج 

مشتق شده باشد )قیاس شود با  sedak*تر  شود که ممکن است از شکل کهن برده می

 به معنی نردبان(. sedصورت شیرازی 

 

3-16 .gonj )زنبور( 

و در گویش دشتک و کندازی  gonjزنبور در گویش درودزنی به صورت  هواژ

در گویش  bدر گویش درودزنی و واج  gکاربرد دارد. وجود واج  benǰصورت  به

است. که  -va*یا  -vi*از صورت باستانی  ها ندهنده تحول آ دشتک و کندازی، نشان

با اصل  و( 3۸۸: 139۰و به معنی زنبور است )مکنزی،wabz  ها نصورت فارسی میانه آ

 ،13۸9دوست،  )حسنقابل قیاس است  به معنی موجودی اهریمنی -vawžakaاوستایی 

به احتمال زیاد با  و وجود دارد gwabz(. این واژه در بلوچی نیز به صورت ۲4۰: 1ج

هندواروپایی  هشبرخی از پژوهشگران آن را از ری .مرتبط است -wabža*ایرانی باستان 

*uebh- اند  سازی زنبور با عمل بافتن، در نظر گرفته سبب شباهت النه به معنی بافتن، به

 (.۶7۰  :۲۰۰۸، 1)دفان

 

3-17 .benješk )گنجشک( 

 beješkو در گویش دشتکی  benješkاین پرنده در گویش روستای درودزن به صورت 

با واژه گنجشک در فارسی معیار ارتباط آن با واژه فارسی میانه  ها ناست که مقایسه آ

                                                             
1 Vaan  
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winǰišk از صورت باستانی  زیاد این واژه سازد. به احتمال را آشکار می*vanc-  از

مشتق شده است  nدادن با میانوند گفتن و صدا به معنی سخن vac* هریش

 (.۲443: 4، ج1393 دوست، )حسن

 

3-18  .dobor )بز دو ساله( 

یافته در ن و هم در گویش روستاهای استقرارنشینا یکی از واژگانی که هم در گویش کوه

از دو  است. این واژه احتماال doborشود واژه  کار برده می دشت برای بز دوساله به

این واژه ارفعی و مزداپور  هتشکیل شده است. دربار borبه معنی عدد دو و  doقسمت 

به معنی سال ممکن است اصلی عیالمی   borم واژه ومعتقدند که مطابق آن جزء د

ی یزدی، کرمانی، همدانی و بهدینی ها گویشاین واژه در  هبا مقایس ها آنداشته باشد؛ 

های پهلوی  بر و چهاربر که در فرهنگ های دوبر، سه گیرند که واژه چنین نتیجه می

شوند  کار برده می چهارساله بهساله و  دوساله، سه به معنی بز و هایی نیز دارندمعادل

 (.13-5: 13۸3)ارفعی و مزداپور، 

 

3-19 .zuzuk تيغی( )جوجه 

اسمی است که برای  zuzukنشین واژه  در روستای درودزن و دیگر روستاهای دشت

تیغی یا خارپشت کوچک کاربرد دارد و مردمان روستاهای کوهستانی مانند  جوجه

( آمده zuzagزا )گاگ هشناسند. در فارسی میانه واژ می zuzaنام  کندازی این حیوان را به

شد )بارتلمه،  نیز تلفظ می  žūžak( که امکان دارد به صورت171: 139۰)مکنزی، است

  ǰaǰuka*یا  -ǰuǰaka*رسد این واژه از صورت ایرانی باستان  (. به نظر می755: 19۰4

  مرتبط باشدبه همان معنی  -jāhakaو   -jáhakāو به لغات سنسکریت شدهمشتق 

 (.5۸۲: 1، ج19۸۶)مایرهوفر، 
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3-20 .čule بزرگ( )خارپشت 

و در گویش  čuleرود واژه  کار می اصطالحی که برای این حیوان در گویش درودزنی به

و  čūla، دزفولی ču:laی دوانی به صورت ها گویشاست. این نام در  čulaدشتکی 

های فارسی  ( که با واژه1۰۶3: ۲، ج1393 دوست، )حسن شود نیز دیده میčule زرقانی

kōla ( و ۲3۰1: 4،ج1393 دوست، )حسن به همان معنیkul پشت و  به معنی خمیده

  -keu(s)*هندواروپایی  ای از ریشهمنحنی مرتبط است. این واژه ممکن است گستره

 (.951: 1959برگرفتن باشد )پوکورنی، پوشاندن و در

 

 گيری. نتيجه4

مورد  هی رایج در منطقها گویشو نیز با توجه به  مطالب بیان شدهبا در نظر گرفتن 

از  ی محلی بخش درودزن احتماالها گویشکه  بیان کردگونه  توان این بررسی، می

ای فارسی میانه مشتق شده و روزگاری در تمامی این منطقه، گویشی از  صورت محاوره

وجود برخی این مدعا شاهد  .ی رایج بوده استی مناطق کوهستانی امروزها گویشنوع 

این  هنشینان است. نمون دشت  ی کهن در میانها گویشمانده از  از واژگان مشترک، باقی

سوی کوهستان رامجرد و در  که آن ،سیوند هتوان در منطق گویش کهن کوهستانی را می

گویش غالب در رسد،  نظر می مشاهده کرد. از سوی دیگر به، شمال منطقه قرار دارد

ی لری مهاجر از غرب ها گویشنشین درودزن و اَبَرج، نشأت گرفته از  مناطق دشت

جالب عدم  هفیروز، یاسوج و نورآباد ممسنی باشد. نکت مورد بررسی مانند کام همنطق

ی مناطق کوهستانی و مرتفع است که علت ها گویشی رایج در دشت بر ها گویشتأثیر 

ی ها نبودن مسیر کوهستاالعبور ن و دشت به خاطر صعبوهستاآن ارتباط محدود ک

سنگی  ، این منطقه با گذار از دوران میانشدتر نیز اشاره  گونه که پیش منطقه است. همان

ویژه که  بهرفت ) شمار می ضی اقوام عیالمی بهترین ارا به دوران تاریخی، یکی از مهم

 dobor ه. وجود واژ(واقع استسرزمین عیالمی انشان در دو کیلومتری جنوب درودزن 

عیالمی است و نیز آثار عیالمی موجود در این منطقه  هکه به احتمال زیاد دارای ریش
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ی عیالمی ها گویشکه روزگاری و پیش از ورود اقوام آریایی،  خود شاهدی است بر این

منتخبی از واژگان رایج  شددر این منطقه رواج داشته است. در این پژوهش کوشش 

ویژه که  ، بهشودای ارائه  وران این منطقه به صورت مقابله امروزی در میان گویش

چند این پژوهش به اند. هر شدهبار معرفی  های گویش درودزنی برای نخستین واژه

های گویشی در این منطقه  صورت محدود به این موضوع پرداخته امّا فراوانی گونه

کند. به طور کلی برخی از تحوالت آوایی  تری را ایجاب می ای بیشه ضرورت بررسی

 و معنایی دو گویش مورد بررسی در این پژوهش از قرار زیر هستند:   

شود که دیده می ها گویشدر این  ftبه صورت  xtصامت  الف:  تبدیل واجی در خوشه

 و اتفاق افتاده استی ایرانی نها گویشها و میانه و در زبان پس از دوره احتماال

و  juxt، قیاس شود با فارسی میانه duxt>doft*و دشتکی  noxt>nuft*درودزنی )

 .(juftفارسی دری: 

که در فارسی امروز منسوخ و یا شود دیده می ها گویشهای کهنی در این ب: واژه

 kalaدرودزنی و  karaشوند )کاربرد است و تنها در متون ادبی قدیم یافت می کم

دشتکی  mǝraفارسی،  rūdدرودزنی و دشتکی و  rūd، 1فارسی korدشتکی در قیاس با 

فارسی،   lonjدرودزنی و  lonjفارسی،  xarsدرودزنی و  xarsفارسی،  mīr(ak )و 

paranduš  درودزنی در کنارparanduš  ،فارسیowrit  درودزنی وowrut  دشتکی در

 bowzدشتکی در قیاس با  benjنی و درودز  gonjفارسی،  āwrūdو  āwrīdکنار 

 فارسی.  beješkو  benješkدشتکی در کنار  beješkدرودزنی و  benješkفارسی، 

ی لری ها گویشی منطقه، گویش درودزن و اطراف تمایل به ها گویشج: در میان 

 و... duwar ،merzeng ،noftهای دارند: مانند واژه

ی کوهستانی منطقه به سیوندی نزدیک است: مانند ها گویشد: گویش دشتکی و 

mezeng ،sakal و... 

                                                             
 .استدهخدا  نامههمگی برگرفته از واژه های فارسی این نوشتارواژه 1
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جغرافیایی مورد بررسی صورتی مشابه را نشان  ها در هر دو منطقهه: برخی واژه

 و... rud ،mol ،maj ،doborدهند: مانند  می

ی لری شاید در میان ها گویشهای مشابه در درودزنی در کنار صورت noft و: واژه

باقی  -nāhباشد که از فارسی باستان « بینی»ای برای ی ایرانی نو غربی تنها واژهها گویش

شود  و با نمیی نو دیده ها گویشهای فارسی میانه و نو و دیگر  که در زبانمانده چرا

 های دیگری جایگزین شده است.واژه

مشهود است که ز:  با مروری بر واژگان در دو گروه جغرافیایی مورد بررسی این نکته 

ی کوهستانی منطقه از ها گویشهای جغرافیایی در حفظ شرایط طبیعی و محدودیت

توان به ای در امان بوده و میی جدیدتر مهاجر در مناطق پست جلگهها گویشتاثیر 

 چگونگی گویش کهن تمام ناحیه ابرج قدیم پی برد. 

 

 منابع فهرست

نقی بهروزی، شیراز: انتشارات اتحادیه  علی، به کوشش فارسنامه( 1343ابن بلخی )

 مطبوعاتی فارس.

جعفر شعار،   ، ترجمهاالرض حوقل ایران در صوره سفرنامۀ ابن( 13۶۶حوقل )  ابن

 دوم، تهران: امیرکبیر. چاپ

چانلو، تهران:  حسین قره  اول، ترجمه . چاپالمسالک و الممالک( 137۰خردادبه )  ابن

 مترجم.

ای ایالمی در فرهنگ پهلوی و  واژه( »13۸3و کتایون مزداپور )ارفعی، عبدالمجید 

 .13-5. صص 5۰-49، ش شناسی فرهنگ ویژه زبان، «ی زندهها گویش

، به کوشش ایرج افشار، تهران: مسالک و ممالک( 1347اصطخری، ابواسحق ابراهیم )

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب. 

، ترجمه ) سیوندی، یزدی و سویی (ی ایرانی ها گویش( 1394فردریش ) آندریاس، کارل

 اول، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  علی نوزاد، چاپ 
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 زهرا باستی، تهران: سمت.  ، ترجمهباستانشناسی ایالم( 13۸5پاتس، دانیل )

ی ها گویشبررسی تطبیقی و تاریخی ساخت فعل ارگاتیو در ( » 13۸۸حاجیانی، فرخ )

. ش 1، د های زبان آموزش مهارت، «اردکانی، دشتی، دشتکی، کلیمیان یزد و الری 

 .4۰-۲1. صص1

ی ایرانی ها گویشها و  موضوعی زبان –فرهنگ تطبیقی ( 13۸9دوست، محمد ) حسن

 . چاپ اول، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.نو

جلدی، 5دوره  ،شناختی زبان فارسی فرهنگ ریشه (1393)دوست، محمد  حسن

 اول، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.  چاپ

،  تصحیح منصور رستگار فسایی، چاپ فارسنامه ناصری( 13۸۸فسایی، حسن ) حسینی

 چهارم. تهران: امیرکبیر.

فعل در ( » 1394درستکار، زهرا، بیتا قاسمی و عبدالخالق فالحی و پرویز شیبانی )

 .39-۲5. صص 7، ش زمین های محلی ایران انادبیات و زب، «گویش دشتک فارس

بررسی آثار آئینی و تاریخی ایران باستان در دشت درودزن ( 1395دورودی، مجتبی )

 های باستانی، دانشگاه شیراز. نامه دوره کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان ، پایانفارس

ول، تهران: ا ، چاپراهنمای زبان پارتی)پهلوی اشکانی(( 13۸5بیدی، حسن ) باغ رضایی

 ققنوس.

ها و  زبان«. هایی از گویش بختیاری شناسی واژه ریشه( »1391طاهری، اسفندیار )

 .137-111، صص 1، شی ایرانیها گویش

 مهر. اول، شیراز: کوشا ، چاپگویش کندازی( 13۸4عمادی، نظام )

دوره  نامه انیپا، شناختی گویش دشتکی بررسی زبان( 13۸3هادی ) فالحی، محمد

 زبانان، دانشگاه شیراز. آموزش زبان فارسی به غیر فارسی ارشد یکارشناس

، «شناختی گویش دشتکی بررسی آواشناختی و واج( »13۸7هادی ) فالحی، محمد

 .1۸۰-159، صص 13، ش 7، س مطالعات ایرانی
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ن گری در ایران از ابتدای نوسنگی تا دورا سفال و سفال (13۸3اهلل ) فرد، سیف کامبخش

 اول، تهران: ققنوس. ، چاپمعاصر

علینقی   ، ترجمهاالقالیم مَعرفه فی التَّقاسیم  اَحسَن( 13۶7احمد ) بن محمد مَقدَسی، ابوعبداهلل

 اول، تهران: مولفان و مترجمان ایران. منزوی، چاپ

مهشید میرفخرایی،   ، ترجمهفرهنگ کوچک زبان پهلوی( 139۰نیل ) مکنزی، دیوید

 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  
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