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فارسی ميانه رایج بودهاند اما در زبان فارسی نو ،کاربرد خود را از دست داده و یا
بسيار کمکاربرد شدهاند .این پژوهش برپایه تحقيق ميدانی و جستوجوی اسنادی
انجام گرفته است .حاصل سخن آنکه گویش مردمان کوهستاننشين منطقه،
نماینده گویشی به شمار میرود که روزگاری در سراسر جلگه مرودشت رایج
بوده و بعدها با ورود اقوام مهاجر در مناطق هموار حاشيه رودکر گویش آنها
جایگزین گویش پيشين گردیده است .با اینحال در مناطق کوهستانی همچنان
گویش کهنتر کاربرد دارد.

واژههای کليدی :اَبَرج ،درودزن ،دشتک ،کندازی ،گویش ،ریشهشناسی.

 .1مقدمه
استان فارس با  1۲۲٬۶۰۸کیلومتر مربع وسعت ،چهارمین استان بزرگ ایران
بهشمار میرود؛ سرزمینی پهناور در جنوب ایران که از شمال به استانهای اصفهان و
یزد ،از غرب به استانهای بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد و از جنوب به استان
هرمزگان و از شرق به استان کرمان محدود بوده و بر اساس آخرین تقسیمات کشوری
دارای  ۲9شهرستان است . 1منطقه ای که در جغرافیای امروزی ایران تحت عنوان بخش
درودزن شناخته میشود ،از جمله اراضی استان فارس در دشت مرودشت بهحساب
میآید .شهرستان مرودشت بین نصفالنهار  51درجه و  44دقیقه تا  51درجه و 3۰
دقیقه طول شرقی و  ۲9درجه و  15دقیقه عرض شمالی قرار دارد که از شرق به
شهرستانهای ارسنجان و بوانات ،از شمال به شهرستانهای خرمبید و اقلید ،از غرب به
سپیدان و از جنوب به شیراز محدود میشود .شهرستان مرودشت و بخشهای آن به
لحاظ طبیعی دو قسمت متمایز را شامل میشود یکی ناحیه شمال و شمال غربی که از
سرچشمه رود کر تا روستای درودزن را در بردارد و کامال کوهستانی است و دیگری
قسمت جنوب و جنوبشرقی که از سد درودزن تا دریاچه بختگان را دربرمیگیرد و
 1جدول تعداد عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری اردیبهشت - 139۰وبگاه وزارت کشور .بایگانیشده از نسخه
اصلی در  ۰۶می  .۲۰1۲بازبینیشده در  1۶خرداد  139۰خورشیدی.
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دارای دشتهای مسطح و هموار است (دورودی .)5۲ :1395 ،بخش درودزن به
مرکزیت روستای کوشکک در  3۶کیلومتری شمال غربی مرودشت از سه دهستان به
نامهای «اَبَرج ،رامجرد ۲و درودزن» تشکیل شده است که  1۰۲4کیلومتر مربع وسعت
دارد (فالحی .)9 :13۸3 ،رود کر و شاخابهای انشعاب گرفته از آن در تمامی این
ناحیه جریان دارد .منطقه درودزن و روستاها و زمینها و سلسله کوهستانهای پیرامون
آن از سمت شمال به شهرستان اقلید (کوه سیوند) ،از غرب به بخش کامفیروز و قسمتی
از بخش بیضاء از جنوب به بخش بیضاء (انشان باستانی در این ناحیه قرار دارد) از
شرق به بخش مرکزی مرودشت و از شمال شرق به بخش سیدان محدود میشود
(دورودی .)53 :1395 ،آب و هوای این منطقه معتدل با اندکی تمایل به هوای
سردسیری و در زمره سرحدات فارس بهشمار میرود .این ناحیه امروزه روستاها و
اراضی متنوعی را دربرمیگیرد؛ بخش درودزن شامل درودزن ،دَشتَک ،شهرک اَبَرج،
امامزاده اسماعیل ،بیزگون ،حصار ،کندازی ،مغیالن ،1خوریگان ،۲اَبَرج ،بنییکّه،3
حسامآباد ،گلمیان ،داردون ،4دریباد(دره باد ،)5گلّهزن ،جهانآباد ،لَهزرده ،۶گلیگون،7
مهدیآباد ،قصرخلیل وحسامآباد است .همانگونه که پیشتر اشاره شد ،ساکنان این
نواحی در اراضی هموار و نیز در کوهستانها پراکندهاند و با داشتن پیشهها و
گویشهای متنوع میتوان آن ها را به دو گروه ساکنان کوهستان و ساکنان دشت
تقسیمبندی کرد .پیشه سنتی اکثر مردمان دشتنشین کشاورزی و مهمترین محصوالت
آنان گندم و برنج است با اینحال کشت محصوالتی چون ذرت ،چغندر قند ،نخود،
عدس و دیگر حبوبات و صیفی جات نیز رواج دارد؛ از دیگر سوی مردمان ساکن در
ارتفاعات این ناحیه به دامپروری و باغداری اشتغال دارند که در باغات آنان میوههایی
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همچون گردو ،انار ،انگور و سایر میوههای سردسیری بهدست میآید؛ همچنین پرورش
زنبور عسل یکی دیگر از پیشههای سنتی کوهنشینان اَبَرج بهشمار میرود .رود کر
همچون شاهرگی حیاتی ،در تمامی این منطقه در پیچ و گذار تاریخی خود در جریان
است که از ارتفاعات کامفیروز به این دشت میپیوندد و پس از طی کردن تمامی این
منطقه در پلخان مرودشت با پیوستن به رود پلوار از آنجا خارج میشود .هر چند که
در تقسیمات جغرافیایی امروزی دهستان اَبَرج و روستاهای آن به بخش درودزن تعلق
دارد اما با توجه به جغرافیای تاریخی و مطالب اشاره شده در فارسنامهها تا روزگاری
نه چندان دور بلوک اَبَرج ،نامی بوده است که بر تمامی روستاهای کنونی بخش درودزن
اطالق میشد و جالبتر آنکه در آن برهه تاریخی ،روستای دشتک مرکز این بلوک
بهشمار میرفت «ابرج{.اَ رَ} یکی از خُرّههای آباده فارس به طول  15۰۰۰و
عرض  1۲۰۰۰گز .حد شمالی آن چهاردانگه ،جنوبی و غربی کامفیروز و شرقی مائین
است .آب و هوایش معتدل ،دارای  ۶۰۰۰تن سکنه و مرکز آن دشتک است و آن را اَبَرز
نیز میگفتهاند» .1تمامی منابع جغرافیای تاریخی منطقه اَبَرج را یکی از نواحی متعلق به
ایالت استخر فارس معرفی کردهاند ،به عنوان نمونه در کتاب المسالک و الممالک
ابنخردادبه چنین آمده است« :ناحیه اصطخر و شهر آن اصطخر و روستاهای آن شهر
بيضاء ،نهران ،اسان ،ابرج ،مائین و( »...ابن خردادبه .)35 :137۰ ،همچنین در فارسنامه
ابن بلخی هنگام اشاره به والیتهای استخر درباره اَبَرج ،چنین آمده است« :ابرج دیهی
بزرگ است در پایان کوهی افتاده و این کوه پناه ایشان است و سراسر خانهها در آن
کوه کندهاند و آبی از سر کوه درمیافتد بسیار و آب آن ناحیت از آن است» (ابن بلخی،
 15۰ :1343برای اطالعات بیشتر دراینباره بنگرید به :اصطخری ،9۸ :1347 ،مقدسی،
 ،13۶1ج ۶۶7 :۲و ابن حوقل .) 3۶ :13۶۶ ،فارسنامه ناصری که از دیگر منابع ذکر شده
جدیدتر است نیز در اینباره اطالعات جالبی به دست میدهد« :اَبَرج در اصل بَرَه به
فتح اول و ثانی بود ،پس الف کمالی را به قاعده زبان دَری بر او افزوده اَبرَه گردیده،
 1برگرفته از تارنمای www.vajehyab.com
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پس تصرف عربی در او شده اَبَ رج گفتند .مانند یروزه و فیروزج و بنفشه و بنفسج و بَرَه
در لغت فارسی هر چیز خوب و نیک و آراسته را گویند و برای خوبی آب و هوا و
میوههای گوناگون او را به این نام گفتند .بلوکی است شمالی شیراز ،درازی آن از
حسام آباد تا دشتک دوفرسخ و نیم ،پهنای آن از گلمیان تا قریه حصار دو فرسخ.
محدود است از جانب مشرق به بلوک مائین و از جانب شمال به بلوک سرحدّ
چهاردانگه و از طرف مغرب و جنوب به کامفیروز ،هوای این بلوک مایل به سردی
است ،آبش از چشمه و رودخانه کامفیروز است .قصبه این بلوک دشتک است»
(حسینیفسایی ،13۸۸ ،ج.)1۲43 :۲
نکته دیگری که در مورد اراضی این منطقه باید اشاره داشت همانا موقعیت
جغرافیایی آن و قرارداشتن در میدانی باستانی است که به تمدنهای حوزه رود کر

مشهور هستند (سامنر .)14-1 :19۸۰ ،1از سوی دیگر در دوران پیش از ورود اقوام
آریایی ،این منطقه در حوزه فرمانروایی عیالم قرار داشته است (پاتس.)۲44 :13۸5 ،
همچنین شواهد بیانگر سکونت بدون وقفه در دوره عیالمی نو -هخامنشی در مناطق

کاوششده حوزه آبریز کر میباشد (هنکلمن .)4۶ :۲۰۰۸ ،2فرازهای فوق همگی نشانی
است از عبور فرهنگ های گوناگون از دوران باستان تا به امروز در این منطقه که
میتواند در بررسی گونههای گویشی موجود در این سرزمین مورد توجه قرار گیرد.
در مورد گویشها ی گوناگون رایج در این منطقه که از جمله گویشهای جنوب
غربی کشور ایران است ،باید اشاره داشت که به لحاظ ساختاری میتوان آنها را به دو
دسته گویشهای رایج در کوهستان و گویشهای رایج در دشت تقسیمبندی کرد .به
عنوان مثال ،روستاهایی همچون کندازی ،دشتک و امامزاده اسماعیل که بر بلندای
کوهستان استقرار یافتهاند همگی دارای گویشهایی مشابه و روستاهایی مانند درودزن،
کوشکک ،قصرالخلیل و ...که در زمینهای باز قرار دارند ،دارای گونه گویشی مشابهی
هستند که با گویش کوهنشینان تفاوتهای عمدهای دارد .جالبتر اینکه هر چند بین دو
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نقطه کوهستانی دشتک و کندازی ،فاصله زیادی وجود دارد و روستاهای دشتنشین در
اراضی میان دو کوهستان قرار دارند ،اما گونه گویشی موجود ،خود حکایت از
پیوستگی دیرین فرهنگی آنان دارد .تفاوت موجود در کاربرد واژگان مورد استفاده در
بین مردمان کوهستاننشین و دشتنشین در تمامی اجزای واژگان از اسم و فعل گرفته
تا قید مشاهده میشود که در این پژوهش به نمونههایی از آن اشاره شده و مورد
ارزیابی قرار میگیرند .با توجه به اینکه گویشهای امروزی ایران گونههایی تحول
یافته از زبانها ی ایرانی میانه و ایرانی باستان هستند ،بررسی ریشهشناسی واژگان آنها
میتواند از چندین جنبه مفید واقع شود ،از جمله اینکه میتوان به نحوهی تحوالت
آوایی در هر ناحیه پی برد و همچنین از روابط زبان شناختی از دید تاریخی آگاهی
بهتری کسب کرد .همچنین ،با توجه به این که ذخیره واژگانی که از زبانهای کهن ایران
باقی مانده محدود به متون خاص مذهبی و سیاسی تمدنهای گذشته است ،بنابراین
بسیاری از واژگان زبان های کهن که در زبان زنده و پویا کاربرد داشته در این متون دیده
نمیشود ،پس با بررسی ریشهشناختی واژگان زبانها و گویشهای امروزی– با آگاهی
از نحوه تحول آوایی و معنایی هر گویش -میتوان به واژهها و حتی ریشههایی که در
متون کهن دیده نمیشود اما در گویشها محفوظ مانده دسترسی پیدا کرد و برخی
حلقههای گمشده ارتباط زبانی بین زبانهای ایرانی و دیگر زبانهای همخانواده را
بازیافت.
 .2پيشينه پژوهش
پژوهشهای متنوعی در خصوص زبانهای ،هندواروپایی ،هندوایرانی و ایرانی صورت
گرفته است که در هنگام بررسی واژهها در تحقیق پیش رو بهویژه در هنگام
ریشهشناسی واژگان از آنها استفاده میشود .آندریاس ( )1939به طور خاص به
ریشهشناسی گویش سیوندی پرداخته است .لکوک )1979( 1در کتابی به بررسی گویش
Lecoq
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سیوندی پرداخته و واژگان این گویش را از نظر گرامری بررسی کرده است .فالحی
( )13۸3در رساله کارشناسی ارشد خود ،گویش دشتکی را مورد بررسی زبانشناختی
قرار داده و در پی آن ( )13۸7در مقالهای به بررسی آواشناختی و واجشناختی این
گویش پرداخته است .او هفت واکه ساده و سه واکه مرکب این گویش ،که دارای

ارزش واجی هستند ،را مشخص کرده است .عمادی ( )13۸4در کتاب گویش کندازی
در کنار جمع آوری واژگان این گویش به بررسی توصیفی آواشناسی ،ساخت واژه و
دستور این گویش پرداخته است .حاجیانی ( )13۸۸به بررسی تطبیقی و تاریخی ساخت
فعل ارگاتیو در گویش دشتکی پرداخته است و نشان داده که میتوان این گویش را
جزو گروه ارگاتیو مطلق و کامل دانست .حسندوست ( )13۸9در کتاب فرهنگ
تطبیقی -موضوعی زبانها و گویشهای ایرانی نو در دو جلد به جمعآوری گویشهای
ایرانی به صورت موضوعی پرداخته است که واژهها در گویشهای کندازی ،دشتکی و
سیوندی را نیز شامل میشود .درستکار و همکارانش ( )1394به طور خاص به بررسی
فعل در گویش دشتکی پرداختهاند و نشان داده اند که در این گویش ،در برخی از افعال،
شناسه به جای آمدن در آخر فعل ،در ابتدای فعل آورده میشود و دیگر اینکه شناسهها
در فعلهای مختلف تفاوت آوایی دارند.
در این پژوهش برای نخستینبار با معیار قرار دادن گویش درودزنی (به عنوان نمونهای
بارز از گویشهای اراضی هموار حوزه رودکر) و مقایسه آن با گویش دشتکی و
کندازی (به عنوان گویشهای رایج از دسته زبانهای مناطق کوهستانی حوزه رود کر)،
به بررسی تفاوتهای آنها و پیوندهای زبانی با دیگر گویشهای مناطق همجوار
پرداخته می شود و برخی از واژگان شاخص آن مورد بررسی ریشهشناختی قرار
میگیرد .همچنین گزیده ای از واژگان شاخص از هر دو گویش یاد شده در
دستهبندیهای موضوعی ارائه میشود.

8

دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی ،سال اول ،شماره اول ،بهار و تابستان 1395

 .3ریشهشناسی منتخبی از واژگان
در این بخش به بررسی ریشهشناختی برخی از واژگان پرکاربرد پرداخته میشود؛ هدف
قیاس دو گروه از گویشهای مورد بررسی این پژوهش است .ابتدا صورتهای واژه در
دو دسته از گویشها آورده میشود و سپس واژههای همریشه در گویشهای نزدیک
(از دید زبانی) بررسی میشود و پس از آن در صورت لزوم در گویشهای دیگر ایرانی
نیز مورد بررس ی و مطابقت قرار خواهند گرفت .پس از آن در صورت وجود ،شواهدی
از واژگان همریشه (و در صورت امکان ریشه واژه) در زبانهای ایرانی میانه همچون
فارسی میانه و زبانهای ایرانی کهن و دیگر زبانهای هندوایرانی آورده میشود .الزم به
ذکر است ترتیب واژگان مورد بررسی در این پژوهش به ترتیب حروف الفبا نمیباشد
و گزینش و ترتیب واژگان بنابر همسانیهای موضوعی است.
( duwar .1-3دختر)
این واژه در گویش مردمان درودزن به صورت  duwarتلفظ میگردد که با صورت
بویراحمدی  du(w)arو بختیاری dōvarبه همان معنی بسیار نزدیک است .در گویش
دشتکی و کندازی نیز به صورت  doftو در گویش امامزاده اسماعیلی به صورت duft
بیان میشود (حسندوست،13۸9 ،ج .)5۰۸-5۰7 :1صورت فارسیمیانه این واژه duxt

است (مکنزی ۶9 139۰ ،و .)37۲که خود از صورت ایرانی باستان  *duxtarتحول
یافته است (حسندوست ،1393،ج .)1۲۶9 :۲صورت اوستایی این واژه نیز به دو شکل

کهن  dugədar-و جدید  duγδar-ثبت شده است (بارتلمه .)74۸ :19۰4 ،1نکته قابل
توجه در مورد تحول این واژه در دسته گویشهای کوهستانی منطقه مورد بررسی این
است که خوشه همخوان  xtبه صورت  ftتحول یافته است .از جمله نمونههای دیگر در
گویش دشتکی و کندازی ،میتوان به  softaدر مقابل فارسی معیار  suxteو  reftaدر

مقابل گونه فارسی ریخته اشاره کرد که البته این تحول گاهی در خود زبان فارسی نیز
Bartholomae
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رخ داده است .این کاربرد با واژگان جفت و مفت که از اصل باستانی  *yuxta-و
 *muxtaآمده ،قابل قیاس است (حسندوست ،1393 ،ج )95۸ :۲و (حسندوست،
 ،1393ج.)1۲۶9 :4
( karaku / kara .2-3پسر)
واژه پسر در گویش درودزنی به صورت  karaو  karakuآمده است .این واژه با واژی
هممعنی در گویش سیوندی که به صورت  kirākūو  keräkūآورده شده قابل قیاس و
با  korrدر گویش بویراحمدی مرتبط است (حسندوست،13۸9 ،ج.)5۰5-5۰4 :1
صورت جمع این واژه در سیوندی  kurgälاست (آندریاس .)۶4 :1394 ،الزم به ذکر
است که جزء  –galبه عنوان افزونه جمعساز در بیشتر گویشهای این منطقه کاربرد
دارد .این واژه در گویش دشتکی به صورت  kalaو به همان معنی بهکار برده میشود
که در این مورد باید اشاره داشت واج  lدر گویش دشتکی صورت تحول یافته واج r

است و در دیگر گویشهای اشاره شده دیده میشود .صورت فارسی میانه این واژه
 kurragاست (مکنزی1۰۲ :139۰ ،و  )39۶که خود از صورت ایرانی باستان
 *kurnakaاز ریشه  *kur-در مفهوم زادن و زاده شدن آمده است(حسندوست ،1393،ج .)۲179 :4همچنین این واژه با صورت یونانی  kórēبه معنی
فرزند دختر یا دختر جوان قابل قیاس است که برای آن ریشه هندواروپایی  *ќerh3-به

معنی رشد کردن ارائه دادهاند (بیکس ،۲۰1۰ ،1ج.)75۲ :1
( rūd .3-3فرزند)

معادل این واژه در هر دو گویش درودزن و دشتک  rūdاست که در گویش بختیاری و
کردی نیز بهصورت  rūlaبهکار برده میشود (حسندوست،13۸9 ،ج .)49۸-497 :1در
فارسی نیز به صورت مهجور  rūdو به همین معنی موجود بوده که امروزه کاربرد خود

Beeks

1
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را از دست داده است .صورت احتمالی ایران باستان این واژه  *fra-hūta-است که از
ریشه  hav-به معنی زادن و بهدنیا آوردن با پیشوند  *fra-آمده است (حسندوست،
 ،1393ج .)1477 :3نکته مهم در مورد جزء  hūta-این است که این واژه تحت تاثیر
عقاید دین زرتشتی در ایران باستان در شمار واژههای اهریمنی بوده است -اوستایی:
 hunu-در مفهوم فرزند موجودات اهریمنی ،سنسکریت sūnú- :به معنی فرزند مذکر-

(مایرهوفر ،199۶ ،1ج .)741 :۲از همینروی کاربرد آن در زبان فارسی منسوخ شده

است؛ اما همانگونه که مشاهده میشود بازمانده این واژه بهصورت ترکیبی تحولیافته
در گویشهای یادشده به صورتهای گوناگون  rūdو  rūlaبه حیات خود ادامه داده
است.
( šiyar .4-3شوهر)
این واژه در گویش درودزن  šiyarتلفظ میشود و با نمونههای دوانی  šiالرستانی
 šūgarو کردی  süدارای یک اصل میباشند (حسندوست ،13۸9 ،ج.)49۶-495 :1
که قابل قیاس با صورت فارسی میانه  šōyاست (مکنزی143 :139۰ ،و  .)4۲3صورت
اوستایی این واژه  xšuδra-و  xšudra-در اصل دارای معنی نطفه یا مایع روان بوده
است (بارتلمه )555-54۲ :19۰4 ،که با ریشه سنسکریت  kṣod-میتواند دارای یک
اصل باشد (مایرهوفر ،19۸۶،ج .)439 :1از سوی دیگر در گویش کوهستانی این منطقه
گونه دیگر ایران باستان این واژه بهجای مانده است که در لهجه دشتکی  mǝraو در
کندازی  mēráاست که با صورت لری  meyraقابل قیاس است (حسندوست،13۸9 ،
ج .)49۶-495 :1این واژه در فارسیمیانه  mēragبه معنی مرد جوان یا شوهر است
(مکنزی 1۰7 :139۰ ،و  )4۰4که در فارسی باستان ( marīka-کنت )۲۰۲ :1953 ،به
معنی غالم و بنده بوده است .این واژه در سنسکریت  márya-به معنی مرد و جنگجوی
جوان و همچنین  maryaká-پسرک یا جوانک بوده است (مایرهوفر ،199۶ ،ج.)33۰ :۲

Mayrhofer

1
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این واژه از هند و اروپایی  *merio-به معنی مرد جوان آمده است (پوکورنی:1959 ،1
 73۸و حاجیانی و همکاران.)14-1 :۲۰1۲ ،
( noft .5-3بينی)
در گویش درودزنی این واژه به صورت  noftبهکار برده میشود و با گونههای بختیاری
 ،niftممسنی  nuftو شوشتری ( neftحسندوست ،13۸9 ،ج )3۸۲-3۸1 :1دارای یک
اصل است .این واژه از صورت فارسی باستان  nāh-به همان معنی مشتق شده (کنت،
 )193 :1953که در سنسکریت – ،nāsدر اوستایی  ،nāŋha-در التین  nārēsو در
انگلیسی  noseدیده میشود که همگی از اصل هندواروپایی  *nāsبه همان معنی
اشتقاق یافته اند .نکته جالب در مورد این واژه این است که تنها در زبانهای ایرانی
شرقی همچون پراچی  ،neštشغنی  ،näjخوفی  nējو برتنگی  nōjبا بازماندههای این
واژه باستانی مواجه میشویم (حسندوست ،13۸9 ،ج .)3۸۲-3۸1 :1آنگونه که
مشاهده میشود این واژه در برخی از گویشهای لری که از دسته گویشهای جنوب
غربی ایران هستند ،نیز دیده میشود .بنابراین بهنظر میرسد واژه درودزنی یاد شده تاثیر
گرفته شده از زبانهای لری بوده که در تمامی این گویشها واج  hباستانی به واج f

تبدیل شده است .باید بیان کرد که این واژه در فارسی میانه دیده نمیشود

(رضاییباغبیدی193 :13۸5 ،؛ دورکینمایستررنست .)۲3۸ :۲۰۰4 ،2همچنین این واژه
در گویش دشتکی و کندازی به صورت دماغ ( )domāγوجود دارد.
( xars .6-3اشک)
واژه اشک در گویش درودزنی بهصورت  xarsبهکار برده میشود؛ که با صورت
بختیاری  ،harsالرستانی  ،xarsلری  ،aserکردی  asrو شوشتری  arsاز یک اصل و یک
ریشه است (حسندوست،13۸9 ،ج )4۶7 :1و همگی بازماندهای از صورت فارسی
Pokorny
Durkin-Meisterernst

1
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میانه  arsبه معنی اشک هستند (مکنزی 4۲ :139۰،و  .)35۲صورت اوستایی این واژه
را  *asru-عنوان کردهاند که در سنسکریت به گونه  áśru-دیده میشود (مایرهوفر،
 ،19۸۶ج .)13۸ :1در مورد این واژه باید افزود که واج  xآغازین در ابتدای واژه
درودزنی ،غیراشتقاقی بوده و با همین واج در کلمه خرس قابل قیاس است که از
صورت ایرانی باستان  *ṛsa-به معنی خرس (اوستایی  )arša-آمده است (حسندوست،
،1393ج .) 11۲۶ :۲این واژه در گویش کوهستانی منطقه مورد بررسی همان اشک
( )aškاست.
( lonj .7-3لب)
این واژه در گویش روستای درودزن و دیگر روستاهای همجوار در اراضی هموار به
صورت  lonjتلفظ میشود که همان صورت غنّهایشده واژه  labدر فارسی میانه است
(مکنزی )4۰۰ :139۰،به عالوه پیچسب مصغر ساز  čeکه در گویش بهصورت  jتبدیل
شده است  *lab-cag>*lawčag>*lowče>lonjو در گویش کوهستانی منطقه مورد
بررسی به صورت  lavتلفظ میشود (عمادی .)147 :13۸4 ،در واقع ،برخی از

پژوهشگران مانند شوارتز 1معتقدند که واج  lدر این واژه از یکی از صورتهای

گویشی ایرانی باستان به زبانهای ایرانی نو راه یافته است .این در صورتی است که
حضور واج  lدر زبانهای هندوایرانی بسیار نادر است (شوارتز.)۲۸۲ :۲۰۰۸ ،
( merzeng .8-3مژه)
این واژه در گویش درودزنی به صورت  merzengبه کار میرود و با صورت بختیاری
این واژه مشابه است .واج  rدر این واژه پیش از  zنمایانگر صورتی میانهشت
( )epenthesisبرای صورت اصلی  mez-است که در برخی از گویشهای لری شاهد
حضور آن هستیم (قس لری لرستانی  meržengامّا سیوندی  .)meženkکه همگی
Schwartz
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تحولیافته واژه فارسی میانه  mijاست (مکنزی .)4۰4 :139۰،پسوند  -engپایانهای
است که در گویشهای لری و برخی از دیگر گویشها برای ساختن اسم بهکار میرود
(طاهری .)1۲4 :1391 ،این واژه در گویشهای کوهستانی اَبَرج به صورت mezeng

تلفظ میگردد.
( čaqal .9-3استخوان)
این واژه را مردمان دشتنشین اَبَرج و درودزن به صورت ( čaqalچَقَل) بهکار میبرند.
از دیگر سوی ،مردمان کوهنشین از جمله دشتک و کندازی برای این واژه اصطالح
 sakalرا استفاده میکنند که با تلفظ سیوندی آن  säkkälشباهت بسیاری دارد
(حسندوست ،13۸9 ،ج .)35۶ :1درباره این واژه در گویش درودزن  čaqalباید اشاره
داشت که واج  čممکن است واجگونهای از  šباشد (قس ارتباط بین شلتوک با
چلتوک) .همچنین واج  qنیز میتواند واجگونهای از  kفرض شود که در آن صورت
می توان آن را با صورت این واژه در سیوندی نیز مقایسه کرد که از صورت فرضی
 *astakalبه دست آمده است (حسندوست ،13۸9 ،ج .)35۶ :1این واژه در فارسیمیانه به صورت  astبهکار برده شده است (مکنزی.)357 :139۰،
( mohl .10-3پشتگردن)
دو واژه درودزنی  mohlو کندازی  molاصطالحی است که برای پشتگردن یا مازه
بهکار برده می شود .این واژه در گویش بختیاری  mulو  milدر سیوندی  mulو mol

تلفظ میشود (حسندوست،13۸9 ،ج .)399 :1که همگی به معنی گردن است و از
صورت فارسی باستان  *mṛdu-و نیز ایرانی باستان  *mṛzu-در معنی مهره گردن و
ستون فقرات آمده است؛ همچنین صورت اوستایی این واژه  mərəzū-و در همان معنی
و با صورت سنسکریت  malhá-به معنی غبغب گاو و بز همریشه است .صورت فرضی
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هندواروپایی این واژه  *melĝh-به معنی بادکردن و آماسیدن بازسازی شده است
(حسندوست ،1393 ،ج.)۲۶3۶ :4
( konjir .11-3نيشگون)
این واژه در گویش درودزنی و دشتکی به صورت  konjirبیان میشود و امکان دارد با
واژه شکنج و شکنجیدن در فارسی نو از ریشه ایرانی باستان  *skangبه معنی کج،
خمیده و مایل (پیچاندن) و با واژه فارسی نو شکنجه (حسندوست ،1393 ،ج:3
 ،)1۸۸۸سنسکریت  khanj-لنگیدن (مایرهوفر )۲97/1 :19۸۶ ،و هندواروپایی *sken-

 gخمیدن ،کج شدن ،لنگیدن (پوکورنی )93۰ :1959 ،ارتباط داشته باشد .احتماالارتباط معنایی کنجیر با خمیدن ،کج شدن ،ناشی از عمل پیچاندن و فشار دادن پوست
باشد.
( maj .12-3مغز)
در گویش روستاها و مناطق دشتنشین و کوهستانی از جمله درودزن و دشتک برای
واژه مغز انسان و دیگر موجودات زنده اصطالح  majبه کار برده میشود .این واژه در
دیگر گویشهای استان فارس از جمله سیوندی  mäžeو دوانی  maǰو بختیاری mazg

بهکار برده میشود (حسندوست ،1393 ،ج )۲۶۲۸ :4که همگی از صورت فارسیمیانه
 mazgآمدهاند (مکنزی )4۰5 :139۰،که خود از صورت اوستایی ( mazga-بارتلمه،

 )1159 :19۰4و ایرانی باستان  *mazga-اشتقاق یافته است (هورن .)9۸۶ :1۸93 ،1این
واژه با واژه سنسکریت  majján-در معنی مغز استخوان و ساقهگیاه (مایرهوفر،199۶ ،
ج )۲91 :۲از ریشه هندواروپایی  *mezg2به معنی بافتن ،پیچیدن و گرهزدن نیز قابل
قیاس است (پوکورنی.)75۰ :1959 ،

Horn
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( paranduš .13-3پریشَب)
این واژه با نقش دستوری قیدی در گویش درودزنی به صورت  parandušو در گویش
کوهستانی کندازی به صورت  parvandušnaبهکار برده میشود .صورت درودزنی این
واژه در گویشهای فارس مانند شیرازی به همینگونه وجود دارد؛ اما صورت کندازی
آن گونه کهنتر تلفظ این واژه را نشان میدهد که بیان میکند این واژه از دو جزء
 parvanو  dušتشکیل شده است .بخش نخست واژه با واژه پارتی مانوی  parwānبه
معنی جلو ،پیش و قبل (دورکینمایستررنست )۲۸۰ :۲۰۰4 ،قابل قیاس است .جزء دوم
( )dušبه معنی دیشب در فارسی معیار نیز کاربرد دارد.
( owrit .14-3پرکندن)
از جمله اصطالحات پرکاربرد در گویش درودزنی برای پرکندن ماکیان و مرغ در تهیه
غذا واژه  owritاست و همین اصطالح در گویشهای دشتکی و کندازی به صورت
 owrutبهکار برده میشود .در اینجا باید به این نکته اشاره داشت که در گویش
درودزنی ،همانگونه که پیشتر نیز گفته شد ،نوع تحول واکه اصلی  uبه واکه  iنشان
دهنده ارتباط نزدیک این گویش با زبانهای لری است و گویش کندازی شکل
کهنتری از آن را نشان میدهد .صورت کهن این واژه به احتمال زیاد *apa-rauta-

بوده است که پیشوند  apa-به معنی جدا و دور و ماده  *rauta-صفت مفعولی از ریشه
 *rauبه معنی کندن ،جدا کردن و بیرونکشیدن است .ریشه ایرانی باستان این واژه
 *rauHو به همان معنی است که در سنسکریت به صورت  laviبه معنی تراشیدن و
کندن آمده است .این واژه در فارسی معیار به شکل کم کاربرد  rudیا  rutبه معنای مرغ
پرکنده و یا گوسفند پشم چیده و همچنین معنی عام برهنه و عریان آمده است

(چئونگ317 :۲۰۰7 ،1؛ حسندوست ،1393 ،ج.)1474 :3

Cheung

1
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( sel .15-3نردبان)
این واژه در گویش درودزنی به صورت  selوجود دارد که با صورت فارسی میانه srat

به همین معنی (مکنزی )4۰۸ :139۰،قابل قیاس است .وجود واج  lمیتواند دلیلی باشد
بر صورت  sardدر فارسی میانه از ریشه  sarبه معنی آمیختن و متصل شدن
(حسندوست،13۸9 ،ج)7۰5 :۲؛ با این توضیح که خوشه صامت  rdدر زبانهای ایرانی
نو اغلب به واج  lتبدیل میشود .این واژه در گویش کندازی به صورت  sevakبهکار
برده میشود که ممکن است از شکل کهنتر  *sedakمشتق شده باشد (قیاس شود با
صورت شیرازی  sedبه معنی نردبان).
( gonj .16-3زنبور)
واژه زنبور در گویش درودزنی به صورت  gonjو در گویش دشتک و کندازی
بهصورت  benǰکاربرد دارد .وجود واج  gدر گویش درودزنی و واج  bدر گویش
دشتک و کندازی ،نشاندهنده تحول آنها از صورت باستانی  *vi-یا  *va-است .که
صورت فارسی میانه آنها  wabzو به معنی زنبور است (مکنزی )3۸۸ :139۰،و با اصل
اوستایی  vawžaka-به معنی موجودی اهریمنی قابل قیاس است (حسندوست،13۸9 ،
ج .) ۲4۰ :1این واژه در بلوچی نیز به صورت  gwabzوجود دارد و به احتمال زیاد با
ایرانی باستان  *wabža-مرتبط است .برخی از پژوهشگران آن را از ریشه هندواروپایی
 *uebh-به معنی بافتن ،بهسبب شباهت النهسازی زنبور با عمل بافتن ،در نظر گرفتهاند

(دفان.)۶7۰ :۲۰۰۸ ،1

( benješk .17-3گنجشک)
این پرنده در گویش روستای درودزن به صورت  benješkو در گویش دشتکی beješk

است که مقایسه آنها با واژه گنجشک در فارسی معیار ارتباط آن با واژه فارسی میانه
Vaan

1
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 winǰiškرا آشکار میسازد .به احتمال زیاد این واژه از صورت باستانی  *vanc-از
ریشه  *vacبه معنی سخنگفتن و صدادادن با میانوند  nمشتق شده است
(حسندوست ،1393 ،ج.)۲443 :4
( dobor .18-3بز دو ساله)
یکی از واژگانی که هم در گویش کوهنشینان و هم در گویش روستاهای استقراریافته در
دشت برای بز دوساله به کار برده میشود واژه  doborاست .این واژه احتماال از دو
قسمت  doبه معنی عدد دو و  borتشکیل شده است .درباره این واژه ارفعی و مزداپور
معتقدند که مطابق آن جزء دوم واژه  borبه معنی سال ممکن است اصلی عیالمی
داشته باشد؛ آنها با مقایسه این واژه در گویشهای یزدی ،کرمانی ،همدانی و بهدینی
چنین نتیجه میگیرند که واژههای دوبر ،سهبر و چهاربر که در فرهنگهای پهلوی
معادلهایی نیز دارند و به معنی بز دوساله ،سهساله و چهارساله بهکار برده میشوند
(ارفعی و مزداپور.)13-5 :13۸3 ،
( zuzuk .19-3جوجهتيغی)
در روستای درودزن و دیگر روستاهای دشتنشین واژه  zuzukاسمی است که برای
جوجه تیغی یا خارپشت کوچک کاربرد دارد و مردمان روستاهای کوهستانی مانند
کندازی این حیوان را بهنام  zuzaمیشناسند .در فارسی میانه واژه گاگزا ( )zuzagآمده
است (مکنزی )171 :139۰،که امکان دارد به صورت  žūžakنیز تلفظ میشد (بارتلمه،
 .)755 :19۰4به نظر میرسد این واژه از صورت ایرانی باستان  *ǰuǰaka-یا *ǰaǰuka

مشتق شده و به لغات سنسکریت  jáhakā-و  jāhaka-به همان معنی مرتبط باشد
(مایرهوفر ،19۸۶ ،ج.)5۸۲ :1
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( čule .20-3خارپشتبزرگ)
اصطالحی که برای این حیوان در گویش درودزنی بهکار میرود واژه  čuleو در گویش
دشتکی  čulaاست .این نام در گویشهای دوانی به صورت  ،ču:laدزفولی  čūlaو
زرقانی čuleنیز دیده میشود (حسندوست ،1393 ،ج )1۰۶3 :۲که با واژههای فارسی
 kōlaبه همان معنی (حسندوست،1393 ،ج )۲3۰1 :4و  kulبه معنی خمیدهپشت و
منحنی مرتبط است .این واژه ممکن است گسترهای از ریشه هندواروپایی *(s)keu-

پوشاندن و دربرگرفتن باشد (پوکورنی.)951 :1959 ،
 .4نتيجهگيری
با در نظر گرفتن مطالب بیان شده و نیز با توجه به گویشهای رایج در منطقه مورد
بررسی ،میتوان اینگونه بیان کرد که گویشها ی محلی بخش درودزن احتماال از
صورت محاوره ای فارسی میانه مشتق شده و روزگاری در تمامی این منطقه ،گویشی از
نوع گویشهای مناطق کوهستانی امروزی رایج بوده است .شاهد این مدعا وجود برخی
از واژگان مشترک ،باقیمانده از گویشهای کهن در میان دشتنشینان است .نمونه این
گویش کهن کوهستانی را میتوان در منطقه سیوند ،که آنسوی کوهستان رامجرد و در
شمال منطقه قرار دارد ،مشاهده کرد .از سوی دیگر بهنظر میرسد ،گویش غالب در
مناطق دشتنشین درودزن و اَبَرج ،نشأت گرفته از گویشهای لری مهاجر از غرب
منطقه مورد بررسی مانند کامفیروز ،یاسوج و نورآباد ممسنی باشد .نکته جالب عدم
تأثیر گویشهای رایج در دشت بر گویشهای مناطق کوهستانی و مرتفع است که علت
آن ارتباط محدود کوهستان و دشت به خاطر صعبالعبوربودن مسیر کوهستانهای
منطقه است .همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد ،این منطقه با گذار از دوران میانسنگی
به دوران تاریخی ،یکی از مهمترین اراضی اقوام عیالمی بهشمار میرفت (بهویژه که
سرزمین عیالمی انشان در دو کیلومتری جنوب درودزن واقع است) .وجود واژه dobor

که به احتمال زیاد دارای ریشه عیالمی است و نیز آثار عیالمی موجود در این منطقه
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خود شاهدی است بر اینکه روزگاری و پیش از ورود اقوام آریایی ،گویشهای عیالمی
در این منطقه رواج داشته است .در این پژوهش کوشش شد منتخبی از واژگان رایج
امروزی در میان گویشوران این منطقه به صورت مقابلهای ارائه شود ،بهویژه که
واژههای گویش درودزنی برای نخستینبار معرفی شدهاند .هرچند این پژوهش به
صورت محدود به این موضوع پرداخته امّا فراوانی گونههای گویشی در این منطقه
ضرورت بررسیهای بیشتری را ایجاب میکند .به طور کلی برخی از تحوالت آوایی
و معنایی دو گویش مورد بررسی در این پژوهش از قرار زیر هستند:
الف :تبدیل واجی در خوشه صامت  xtبه صورت  ftدر این گویشها دیده میشود که
احتماال پس از دوره میانه و در زبانها و گویشهای ایرانی نو اتفاق افتاده است
(درودزنی  *noxt>nuftو دشتکی  ،*duxt>doftقیاس شود با فارسی میانه  juxtو
فارسی دری.)juft :
ب :واژههای کهنی در این گویشها دیده میشود که در فارسی امروز منسوخ و یا
کم کاربرد است و تنها در متون ادبی قدیم یافت میشوند ( karaدرودزنی و kala

دشتکی در قیاس با  korفارسی rūd ،1درودزنی و دشتکی و  rūdفارسی mǝra ،دشتکی
و )  mīr(akفارسی xars ،درودزنی و  xarsفارسی lonj ،درودزنی و  lonjفارسی،
 parandušدرودزنی در کنار  parandušفارسی owrit ،درودزنی و  owrutدشتکی در
کنار  āwrīdو  āwrūdفارسی gonj ،درودزنی و  benjدشتکی در قیاس با bowz

فارسی benješk ،درودزنی و  beješkدشتکی در کنار  benješkو  beješkفارسی.
ج :در میان گویشها ی منطقه ،گویش درودزن و اطراف تمایل به گویشهای لری
دارند :مانند واژههای  noft ،merzeng ،duwarو...
د :گویش دشتکی و گویشها ی کوهستانی منطقه به سیوندی نزدیک است :مانند
 sakal ،mezengو...

 1واژههای فارسی این نوشتار همگی برگرفته از واژهنامه دهخدا است.
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ه :برخی واژهها در هر دو منطقه جغرافیایی مورد بررسی صورتی مشابه را نشان
میدهند :مانند  dobor ،maj ،mol ،rudو...
و :واژه  noftدرودزنی در کنار صورتهای مشابه در گویشهای لری شاید در میان
گویشهای ایرانی نو غربی تنها واژهای برای «بینی» باشد که از فارسی باستان  nāh-باقی
مانده چراکه در زبانهای فارسی میانه و نو و دیگر گویشهای نو دیده نمیشود و با
واژههای دیگری جایگزین شده است.
ز :با مروری بر واژگان در دو گروه جغرافیایی مورد بررسی این نکته مشهود است که
شرایط طبیعی و محدودیتهای جغرافیایی در حفظ گویشهای کوهستانی منطقه از
تاثیر گویشها ی جدیدتر مهاجر در مناطق پست جلگهای در امان بوده و میتوان به
چگونگی گویش کهن تمام ناحیه ابرج قدیم پی برد.
فهرست منابع
ابن بلخی ( )1343فارسنامه ،به کوشش علینقی بهروزی ،شیراز :انتشارات اتحادیه
مطبوعاتی فارس.
ابن حوقل ( )13۶۶سفرنامۀ ابنحوقل ایران در صورهاالرض ،ترجمه جعفر شعار،
چاپدوم ،تهران :امیرکبیر.
ابن خردادبه ( )137۰المسالک و الممالک .چاپاول ،ترجمه حسین قرهچانلو ،تهران:
مترجم.
ارفعی ،عبدالمجید و کتایون مزداپور (« )13۸3واژهای ایالمی در فرهنگ پهلوی و
گویشهای زنده» ،فرهنگ ویژه زبانشناسی ،ش  .5۰-49صص .13-5
اصطخری ،ابواسحق ابراهیم ( )1347مسالک و ممالک ،به کوشش ایرج افشار ،تهران:
بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
آندریاس ،کارلفردریش ( )1394گویشهای ایرانی ( سیوندی ،یزدی و سویی ) ،ترجمه
علی نوزاد ،چاپ اول ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
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پاتس ،دانیل ( )13۸5باستانشناسی ایالم ،ترجمه زهرا باستی ،تهران :سمت.
حاجیانی ،فرخ ( « )13۸۸بررسی تطبیقی و تاریخی ساخت فعل ارگاتیو در گویشهای
اردکانی ،دشتی ،دشتکی ،کلیمیان یزد و الری » ،آموزش مهارتهای زبان ،د  .1ش
 .1صص.4۰-۲1

حسندوست ،محمد ( )13۸9فرهنگ تطبیقی – موضوعی زبانها و گویشهای ایرانی
نو .چاپ اول ،تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
حسندوست ،محمد ( )1393فرهنگ ریشهشناختی زبان فارسی ،دوره 5جلدی،
چاپ اول ،تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
حسینیفسایی ،حسن ( )13۸۸فارسنامه ناصری ،تصحیح منصور رستگار فسایی ،چاپ
چهارم .تهران :امیرکبیر.
درستکار ،زهرا ،بیتا قاسمی و عبدالخالق فالحی و پرویز شیبانی ( « )1394فعل در
گویش دشتک فارس» ،ادبیات و زبانهای محلی ایرانزمین ،ش  .7صص .39-۲5

دورودی ،مجتبی ( )1395بررسی آثار آئینی و تاریخی ایران باستان در دشت درودزن
فارس ،پایاننامه دوره کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی ،دانشگاه شیراز.
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