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ی فارسی زبان منسوخ شده و برخی دیگر همچنان به قوت خود ها گسترش زبان و رسانه

باقی است. همچنين فراوانی واژگانی و اصطالحات دخيل عربی به ویژه لهجه کشورهای 

 حهه است.حاشيه خليج فارس در گویش بستکی قابل مال

 .معنایی و آوایی تغییرات عربی، محلی گویش بستکی، گویش ،زبان و گویش: يدیکل های واژه

 

 . مقدمه1

از  یکی چنان کهاز دارد. یو تعامل ن رتباطا خود به یارتقا و غنا یز به مانند انسان برایزبان ن

 ست.ا ها شیو گو ها گر زبانیاز د یریگ ش، وامیک زبان و گوی یو غنا یبالندگ یها راه

قرار گرفته است،  یار مورد بررسیمع یها ن زبانیر روابط بشتر دیب یواژگان گیری وامند یفرا

ار، یک زبان معیمجموعه ریز یها شیگو که شود می دهید یاریموارد بس که در حال آن

 یها شیگو گیری وام توان در می نمونه آن را د؛ان فتهت گریبه عار ها گر زبانیاز درا  یواژگان

 یها گر از نمونهید یکی (68: 1390، همکارانو  گلکارد. )ید یاز زبان روس یو مازن یلکیگ

 یاز لهجه محل مشاهده کرد که یش بستکیدر گوتوان  می را ینین چنیا یواژگان یستان وام

ن یدر ا .داده است یرا در خود جا یواژگان و اصطالحات ،ج فارسیحوزه خل یکشورها

ش یج فارس در گویلحوزه خ یکشورها یل محلیاز واژگان دخ یتا فهرستتالش شده مقاله 

رد  یرانیا یها شیگر گویو د یکه در زبان فارس یواژگان و اصطالحات .م گرددیتنظ یبستک

 است. محدود شدهن منطقه یو تنها به ا شود نمی ده ید ها از آن ییپا

ند یفرا یهر واژه که در ط یاحتمال یها یدگرگون کههدف از نگارش مقاله آن است 

درباره  یپژوهش که آنرد، اما با توجه به یقرار گ یس، مورد بررهبه وجود آمد گیری وام

 یبرا، دیده نشد یش بستکیگو درج فارس یحوزه خل یکشورها یل محلیدخ یها واژه

 استفاده شد.، ینگارو بسامد یدانیروش م از ،ها داده از یبخش یگردآور
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 پژوهشروش  .1-1

. روش تحقیق است یفیو رویکرد آن توص یادیدر طرح تحقیق مقاله حاضر، نوع تحقیق بن

آشنا  های واژه صورت است که ابتدا نگارندگانن یاکار تحقیق به  کمّی است و روند -کیفی

، ثبت دندیشن یربع یکشورها یداریو شن یدارید یها را که در رسانه یش بستکیگو در

، برند می دم منطقه بستک به کارکه مر یبا اصطالحات و لغات را ها واژه نیو سپس اکرده 

 ،ش رویدر مقاله پ .دادندقرار  یمورد بررس را ها آن ییو آوا ییمعنا یو دگرگون کردهسه یمقا

در  ها ن واژهیح ایتلفظ صح یبراسپس و آورده شده،  یسپس واژه بستک یابتدا واژه عرب

ن یالخط الت ان با رسمن واژگی، اخوانندگان یفهم بهتر آن از سو یو برا یش بستکیگو

 .آمده است یواژه به فارس یت معناینوشته شد و در نها

 

 نه پژوهشيشيپ .1-2

 به کی چیه اما است، گرفته صورت یبستک شیگو در ییها ش پژوهشیکم و ب اگرچه

« یفرهنگ بستک»در  ی، حتاند نکرده یا اشاره شین گویا در یعرب لیدخ واژگان و گیری وام

 1359 سال در یبستک اکبر یعل قلم ش بهین گوینه ایزم در که یکتاب نیتر یمیبه عنوان قد

 شود. نمی دهید یعرب لیدخ واژگان از یشد، اثر فیتال

ان یپا در و دهیورز اهتمام یبستک شیگو به که است یکسان گرید از( 1390) رومندیه نیسام

 کرده است. یش را بررسین گویا دستور خود، ارشد یکارشناس نامه

 کودکان یشفاه اتیادب یبررس به تنها پژوهش خود، در( 1388) یشمها یمان بنید سلیس

 ش نپرداخته است.ین گویگر جنبه ایساختار و د به و کرده بسنده بستک شهرستان
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 زبان یها شاخه گر ازید یکیرا به عنوان  یلمزان شیگو( 1394) کار محمد صالح ارزن

 یمورد کنکاش قرار داد و به بحث و بررس یبستک شیگو یها خانواده هم از و یالرستان

  ش پرداخته است.ین گویا یو صرف ییمسائل آوا

 زین یخارج یها زبان از اریمع یزبان فارس مجموعه ریز یرانیا یها شیگو گیری وام نهیزم در

ن گلکار و یبه پژوهش آبت توان می جمله آن از که است گرفته صورت ای پراکنده یقاتیتحق

ش یدر گو یزبان روس یها واژه وام ی( اشاره کرد که در آن به بررس1391همکاران )

کرده  یش بررسین گویرا در ا ها ن واژهیا ییو معنا ییرات آواییپرداخته و تغ یمازندران

 است.

 یصادق ،«یالرستان فرهنگ و کهن الرستان» کتاب نگارنده( 1371) یاقتدار چون یافراد

 شیگو مادر عنوان به یالرستان زبان درباره ییها پژوهش زین( 1383) یکلباس و( 1382)

 یدرباره واژگان محل یک از پژوهشگران، بحثی چیاما ه ؛اند درآورده ریتحر رشته به یبستک

 .اند اوردهیان نیبه م یآن سخن یها شیو گو یج فارس در زبان الرستانیحوزه خل

 

 موضوع یليپردازش تحل. 2

 یش بستکیبستک و گو. 2-1

عباس غرب بندر یلومتریک 300واقع در غرب استان هرمزگان است که در ای  بستک منطقه

 شود. می واقع شده است و از شمال به شهرستان الر و از غرب به استان بوشهر محدود

 از یکی شین گویشود. ا می خوانده یش بستکیگو ،رانین بخش از ایش مردم ایگو

را  یزبان الرستان، یفرهنگ الرستاندر کتاب  یاقتدار احمد. است یالرستان زبان یها شیگو
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، «یاِوَز»، «یگِراش»، «یالر»، «یبستک»شیم کرد که شامل گویتقس یبه شش شاخه کل

 .(22 :1334، یاست )اقتدار« یخِه ایبِ»و « یخُنج»

است  یکی ها شه آنیا حداقل ریدارند و  یکسانیبا، مصادر ی، تقریزبان الرستان یها شیگو

از  یمختلف زبان الرستان یها شیکه در گو نیگر، با اید یاز سو .(21 :1334، ی)اقتدار

ش آشکار یکم و ب یو ترک ی، عربیی، اروپای، بلوچیفارس یها ، وجود لغتیجمله بستک

را  یلغات اصلب با قواعد مخصوص به خود، اصالت لهجه و یاست، اما صرف افعال و ترک

 . (22: 1334)اقتداری،  شده است یتر دچار دگرگون و کم کردهتا به امروز حفظ  یبه خوب

نیز در مقدمه کتاب خود درخصوص زبان « یفرهنگ بستک»سنده کتاب ینو یاکبر بستک یعل

 ین بستک ونقاط جنوبیدر هم»د: یگو می ن اصالت آنیران و همچنین خطه از جنوب ایا

 ا نود سال گذشته روبروین عمرشان از مرز هشتاد یکه سن یرزنیوقت با پران، هر یا

برند، همه  یگانه به کار نمین کلمات بیتر م، در هنگام سخن گفتن کوچکیشو می

. (3: 1359، ی)بستک« است. یدر یان، فارسیا به قول بستکیباستان  یشان فارس یها گفته

ن یمختلف ا  یو روستاها ها بخشاما  ،ندارد یادیز یوسعت که آنبستک با وجود شهرستان 

از ای  و گوده ی، فرامرزیجناح ،یا هیکهتولهجه  است.لهجه خاص خود  یشهرستان دارا

گر یبا روستا د یلهجه هر روستا اندک د.یآ می به شمار یش بستکیگو یمحل یها لهجه

در « مآمد»مثال فعل  یبرا است. روستا ت آنیانگر هوی، لهجه، بیمتفاوت است و در موارد

 .شود می تلفظ« ʔamdem» یجناح در لهجهو « ʔandem» ای  هیکهتو لهجه

ان یج فارس، موج گسترده مهاجرت بومینان خلیشن هیاط تنگاتنگ مردم بستک و حاشارتب

از  یادیج فارس و اقامت شمار زیخل یساحل یها آب یاشتغال و داد و ستد با آن سو یبرا

در  یش بستکیران سبب شده تا گویجنوب ا یعرب یدر کشورهان منطقه یان ایبوم
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عمان رواج و  یت و تا حدودی، قطر، کوین، امارات متحده عربیمانند بحر ییکشورها

 ن کشورها به شمار رود.یمتداول در ا یها از زبان یکیداشته باشد و  یگسترش قابل توجه

 

 یش بستکیدر گو یعرب ليدخ یها واژه .2-2

که به  است یش بستکیدر گو یجیل لهجه خلیواژگان دخبخش اعظم  شاملن بخش یا

که در  یبه صورت یل عربین صورت که ابتدا واژه دخیب حروف الفبا مرتب شده به ایترت

ن واژه در یا یالخط فارس ، سپس با رسمآمده شود می ج فارس تلفظیخل یجنوب یکشورها

 .ن آورده شده استیالخط الت با رسمن واژه یخوانش بهتر ا یو سپس برا یش بستکیگو
 

 یش بستکیگو یینهام آوا: 1جدول شماره 

 âده=یالف کش  aپس از فتحه=عین  ğ  =غ 

  =x خ  = ś ش u او=

  = q ق  = ûیترک ای یفرانسو او 

 ķ =یکاف بستک ĉ چ= 

 

هایی در گویش بستکی واژه . وام3
 یاسم فعل ؛شو(ساکت باش )خفه  /oṣ/ اص

 ساکت کردن طرف به کار برده یاست که برا

شود، جمع آن أصُّوا و مؤنث آن أصَّی است.  می

 یش بستکین واژه در گویا (41، 2010د: یرشال)

 به کار ییمعنا ین )اُس( و بدون دگرگونیبا س

 رود. می

جاهز،  ین واژه به معنایا؛ آماده /barez/ بارِز

بَرَز ــُ )و از کلمه  یح عربیظاهر در زبان فص

 .(35: 2015)الحنظل،  گرفته شده است (بُروزًا

بدون  یش بستکیدر گو یل اماراتیدخن واژه یا

 رود. می و تلفظ به کار یر در معنییتغ

 گفته یبه محلمحل فاضالب؛   /bâluʔa/ بالوعَة

شود که فاضالب حمام و آشپزخانه منزل در  می
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ک ی ین به معنایشود، همچن می آن جمع

ای  است که در گوشه یمانیحوضچه کوچک س

شستن دست و ظروف  یبرا یمیقد یها از خانه

مانده غذاها به همراه آب  یشود و باق می استفاده

شد  می ک گودان سربسته روانهیبه  ییشو رخت

 ،دین کار ساخته شده بود )الرشیکه مخصوص ا

 یبه همان معن ین واژه در بستکیا .(71: 2010

از مناطق بستک  یشود اما در برخ می به کار برده

 رود. می ن به کاریبالوعه، بالوغه با غ یبه جا

 یبه چراغ قوه دست؛ چراغ قوه /beʤli/ یبِجل

است )الحنظل،  «یبَجال»گفته شده و جمع آن 

بدون  یش بستکین واژه در گویا .(65: 2015

از واژگان  یو تلفظ ییر معناییگونه تغ چیه

 ش است.ین گویمتداول در ا

 صورت به که یجامد آب ؛تگرگ/barad/  بَرَد

ات و یالز) زدیر می فرو ابر از کوچک یها تکه

 شیگو در واژه نیا (48 :1: ج 1998همکاران، 

واکه  کوتاه شدنو با  ییمعنا رییتغ بدون یبستک

 یجا زمان، مرور به اما رود می کار ( به)بَرْد میانی

 .دهد می تگرگ یفارس واژه به را خود

ند و جمع آن یچ را گویپ»؛ چی/ پborGi/ یبُرغ

ن یا. (4569: 2010ابوالعزم، « ) است یالبَراغ

 چ به کار بردهیپ یش به جایواژه تا چند سال پ

، حضور یشد اما اکنون با گسترش زبان فارس می

مکالمات روزمره ساکنان بستک کمرنگ  آن در

آن را  یمعنا ید حتیشده است و نسل جد

 شوند. نمیمتوجه 

ن واژه که در لهجه یا ؛آب انبار  /berkah/بَرکَة

ک گودال گرد یشود به  می تلفظ« بَرچَة» یتیکو

شود که در  می متر گفته 4به عمق سه تا 

ن یریآب ش یدار نگه یاز منزل و براای  گوشه

ش یدر گو .(80: 2010 ،دیشود )الرش می حفر

 بهشود و  می باء )بِرکَه( تلفظ با کسر یبَستَک

 یبزرگ دهیسرپوش یمانیا استخر سیحوض 

 30ش از ین متر قطر و بیشود که چند می اطالق

ن متر و عمق یبه قطر چند متر ارتفاع دارد. 40ا ی

و به هنگام شود  می متر اطالق 40و  30ش از یب

 پر یفصل یبارهایا جوی، از آب باران یبارندگ

ن آب شرب یتام یاز آن برا شود، مردم بستک می

 کنند. می استفاده

 ینوع ؛آب نبات/ bormet/ بُرمِت ،تیبِرمِ

زکام و التهاب  یاست با طعم نعناع و برا ینیریش

 .(81: 2010 ،دیشود )الرش می استفاده ها لوزه

 یرا در کشورها یکه مدت یسالخوردگان و کسان

دن ینام ین واژه برایاقامت داشتند، از ا یعرب

کردند که  می و آب نبات استفاده ینیریانواع ش

 د منسوخ شده است.ین نسل جدیاکنون ب
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از اه یک نوع گی؛ ینیب زمیس / botâtaبطاطَة / 

 یادیز ییراسته بادمجان است که ارزش غذا

ن یریها ش از آن یانسان در بردارد و برخ یبرا

 شده استفاده پز و سرخ بوده و به صورت آب

 .(216ص :1: ج208د عمر، ی)عبدالحم شود می

ر ییمناطق بستک بدون تغ از ین واژه در برخیا

 رود. می به کار« طبُطو»به صورت  ییعنام

نان است  ی؛ نوعنان ینوع /baxsam/بقسماط  

شود در  می شود و سپس خشک می که پخته

ات و ی)الز شود می تلفظ« نیش»کشور مغرب با 

ش یگون واژه در یا .(65: 1: ج1998 ،همکاران

شود که خشک  می نان اطالق یبه نوع یبستک

ز یرود و در تلفظ ن می بوده و در صبحانه به کار

کاف موسوم به کاف « ķ»قاف آن به صورت 

 شود. می تلفظ یبستک

ک نوع ی ؛یمحل یغذا ینوع / belulit/ طیاللبَ

، یماکارون یها است که از رشته یمحل یغذا

با تخم  ل شده است ویشکر، هل و زعفران تشک

ن یا .(94:  2010 ،دی)الرش شود می مرغ صرف

شود و به  می غذا در مناطق مختلف بستک پخت

در  که آنن نام معروف است اما با توجه به یهم

انه کلمه یم /:a/و  /t/، به یعرب /ṭ/ یش بستکیگو

 «تیبِلول»ن واژه یشود، لذا ا می لیتبد /u/به 

  رود. می شود و به کار می تلفظ

به  ین واژه در اماراتیا ؛قلک /bocû/ بوک

که در زبان  یف پول است، در صورتیک یمعنا

شده  می د و فروش اطالقیبه خر یح عربیفص

ن واژه در یا .(101: 2015 ،الحنظل« )است

به شود و  می تلفظ« bocû» یش بستکیگو

 .استقلک  یمعنا

 یکه برا یآهنای  بشکه ؛بشکه /pip/ بیب

 ،دی)الرش شود می استفادهره یآب و غ یدار نگه

به  یش بستکین واژه در گویا .(106:  2010

شود  می اطالق یلوگرمیک 20کوچک  یها تیپ

 شود. می خرما استفاده یدار نگه یکه برا

در لهجه  ؛یطوط/ bibimattu/ مَتُّو ای همَتُّو یبیب

 یبه طوط یو قطر ینی، بحری، اماراتیتیکو

 ،؛ الحنظل107: 2010 ،دیشود )الرش می اطالق

ن واژه در یا .(101: 2015، و جمال112:  2015

، منسوخ شده است و جوانان و یش بستکیگو

کنند و واژه  می استفاده ید از واژه طوطینسل جد

ن و در گذشته ن سالخوردگایشتر در بیمذکور ب

 .تشده اس می استفاده

وصف  ؛جیگپاچه، تانسان دس /tapatur/ وْرْتُبْتَ

 :2015 ،ند )جمالیج را گویو گ انسان دستپاچه

ز با اندک یاکنون ن ینین واژه لهجه بحریا .(120

 یو در همان معنا یش بستکیدر گو یرییتغ

 کاربرد دارد. یعرب
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 یمخزن فلز مخزن آب؛ /tanci/ یتانک

 .(98: 2002 ،ند )السبعانیآب را گو ینگهدار

 ییر معنایی، بدون تغیش بستکین واژه در گویا

شود اما با  می ره آب اطالقیذخ یبه مخزن فلز

 شود. می ( تلفظ(Tanci یر، تَنکِییتغ یاندک

 یدرختوه یب؛ می/ س toffuhای toffuالتفاح /

 یکه انواع مختلف سانان است از راسته گل سرخ

 .(85 :1، ج1998ات و همکاران، یالز) دارد

ر ییگونه تغ چیبدون ه یش بستکین واژه در گویا

متفاوت  یکاربرد دارد، اما تلفظ آن اندک ییمعنا

و   شود می به کار برده toffuاست و به صورت 

/ḥ/ ا به ینشده و ا تلفظ ی یآن به سان فارس

 شود. می تلفظ/ h/صورت 

 یاطیخ یدن پارچه برایچ /Tafṣil/ لیتفص

ات و همکاران، ی)الز ندیبراساس الگو را گو

در  یبستکش ین واژه در گویا. (691: 2ج، 1998

تنها تفاوت آن در  و کاربرد دارد ها ن خانمیب

 یش به مانند فارسین گویدر ا /ṣ/تلفظ است که 

 شود. می تلفظ/ s/به صورت 

ک یخچال؛ دستگاه اتوماتی/ Ɵalluʤaثَالجَّة /

دهد و غذا را به  می وسته سرمایکه به صورت پ

« البَرَّاد»کند، به آن  می یها نگه یادیار زیمدت بس

ن یا. (8967: 2010)ابوالعزم،  شود می ز گفتهین

 به کار ییر معناییبدون تغ یش بستکیواژه در گو

 یبه مانند فارس /Ɵ/ن تفاوت که یرود اما با ا می

 /:a/که  ییتلفظ شده و از آن جا /s/به صورت 

 /u/به  /:a/در وسط واژه قرار گرفته است، 

 شود. می تلفظƟalluʤa/ /ل شده و یتبد

 در «میبرس» همان واژه نیا؛  نجهی/ ʤat/  جَت

  .(148: 2010، دیالرش) است یعرب حیفص زبان

 و ییمعنا رییتغ بدون یبستک شیگو در واژه نیا

 .رود می کار به یتلفظ

 که آنن واژه عالوه بر یا  ؛ریپن /ʤeben/ جِبِن

 یکاربرد دارد، در عرب یجیخل یها در لهجه

دارد ز کاربرد یک( نی)کالس یح عربیفص

 (.343: 1ج ،2008و همکاران،  عمرد یعبدالحم)

که وجود دارد آن است که واژه ای  اما نکته

 یرهایتر به پن شی، بیش بستکیدر گو« جبن»

 یشود که از آن سو می اطالق یفرانسو یواردات

 رانیا یج فارس روانه بستک و بنادر جنوبیخل

 ر گفتهیهمان پن یداخل یرهایشود و به پن می

 شود. می

 کاربرد بر عالوه واژه نیا ؛زنگ /ʤaras/ جَرَس

 در فارس، جیخل نانینش هیحاش یمحل زبان در

 فرهنگ در  دارد، کاربرد زین یعرب کیکالس زبان

: است آمده نیچن واژه نیا شرح در «یالغن»

 بر دادن فشار مجرد به که است یبرق یابزار»
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« شود می صادر آن از ییصدا آن، دیکل یرو

 .(9305: 2010ابوالعزم، )

 لباس/ زنانه بلند لباس /ʤallubiyah/ ةیجَلّاب

 عموم که است یگشاد لباس ؛مردانه خواب

 است جلباب یمعنا به و پوشند می مصر مردم

 واژه نیا .(128 :1ج: 1998ات و همکاران، یالز)

 مانند به ییمعنا رییتغ بدون یبستک شیگو در

 لباس به فارس جیخل نانینش نهیحاش یعرب لهجه

 اما. شود می اطالق مردانه و زنانه گشاد و بلند

 آن یانیم واج که آن به توجه با واژه نیا تلفظ

/a:/ ،به شیگو نیا در است /u/ و شده لیتبد 

 .شود می تلفظ «هیجَلُّوب» صورت به

به  ؛چمدان /ǝntah/ʧantaʤ/ چَنته ،جَنطَة

ف یشود، خواه ک می ف اطالقیبه ک یصورت کل

ف سفر و جمع آن جناط است، یا کیباشد  یدست

( گرفته شده است ی)استانبول ین واژه از ترکیا

 .(157:  2010 ،دی)الرش

همان الحذاء در  یجوت؛ کفش  /ʤûti/ یجوت

آن را صورت  یاست، که برخعربی ح یزبان فص

:  2010 ،دی)الرش دانند می (shoesافته از )یر ییتغ

به کفش  یش بستکیگو قا درین واژه دقیا .(158

ن ینکته در تلفظ ا کی شود اما ذکر می اطالق

 و یفارس کلمات از برخی است، یضرور واژه

 واژه مانند آن انهیم واژه که «یجوت»مانند  یعرب

 شیگو در تلفظ هنگام به است، «دهیکش او» باال

 ای ی( ترکÜ) آن، به صورت «او»، یبستک

 .شود می تلفظ( Ü)  یفرانسو

ژله  ینیریک شی؛ ی/ ژله خوراکʤeіliلی /یجِ

وه یمانند است که با جوشاندن شکر و آب م

: 1ج ،2008د عمر، یشود )عبدالحم می درست

 یک واژه مربوط به آشپزین واژه که یا. (428

ر ییگونه تغ چیان بانوان  بدون هیاست، در م

رود و در ماه مبارک  می به کار یو تلفظ ییمعنا

افطار در  یکه برا ییاز دسرها یکیرمضان 

 ییشود، دسرها می هیمناطق مختلف بستک ته

 د.یآ می است که با ژله عمل

کوچک؛ خالد  یک مسافرتیکنی/ پʤula/ جولة

ة در یتید در موسوعة اللهجة الکویعبدالقادر الرش

ن یم در ایج»ن آورده است: ین واژه چنیح ایتوض

شود،  می تلفظ یواژه به صورت چ در زبان فارس

 «شوله»ن واژه ی، ایعادل العبدالمغن گفته دکتربه 

ز اح است. یو برگرفته از شعله در زبان فص

که در  یتباران یهند یبرا« نیع»که تلفظ  ییآنجا

ج فارس سکونت دارند، یحوزه خل یکشورها

ن افراد،  واژه را به صورت یسخت بود، لذا ا

ش ین واژه در گویا .«اند تلفظ کرده «شوله»

شد  می گفته یک کوچک مسافرتیکنیبه پ یبستک
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ز یگاز و ن یها ل نبودن کپسولیم به دلیکه در قد 7

 شد. می پخت و پز استفاده یاز آن برا یگازکش

پزد  می که نان یفرد ؛یینانوا/ xa:bbuz/ الخَبَّاز

در  یرانیم، نان ایفروشد و از روزگار قد می و

ن یا .(204:  2010 ،دیالرش) ت مشهور استیکو

، منسوخ شده است و یش بستکیگوواژه در 

 یفارس یید از واژه نانوایجوانان و نسل جد

ن یتر در ب شیکنند و واژه مذکور ب می استفاده

 شد. می سالخوردگان و در گذشته استفاده

از  یکی ؛یماه ینوع /xobut/ خُبوت ،خُبَّاط

ج فارس است که یخل یها آب یها یانواع ماه

صورت خورشت ذ است و به یلذ یطعم یدارا

 .(205: 2010 ،دیشود )الرش می استفاده یو کباب

 یصدا ؛ا بالیبت یمص /xarxǝʃa/ خَرخِشَة

 ها حرکات گنجشک یاد مانند صدایحرکت ز

ا ی یدر انبار ها موش یا صداین درختان یب

:  2010 ،دیند )الرشیرا گو ها حرکت گربه یصدا

212). 

 ؛خدمتکار، کلفت، نوکر /xadduma/ الخَدَّامَة

خادمه )کلفت( در زبان  یواژه خدامه به معنا

خانه را  یاست که کارها یو فرد یح عربیفص

 یاز کشورهاها  تر آن شیدهد و ب می انجام

 ؛ 220: 2010 ،دی)الرش ا هستندیآس یجنوب شرق

 .(205: 2015 ،و الحنظل 230: 2015 ،الجمال

ج یحوزه خل ین واژه که در همه کشورهایا

ر ییبدون تغ یش بستکیفارس کاربرد دارد در گو

 /:a/ ین واژه دارایا که آنو با توجه به  ییمعنا

 /xadduma« /خَدَّومَ»و ل یتبد /u/است، به 

 شود. می تلفظ

ن واژه که عالوه بر یا ؛کاهو/ xas/ خَس

 یار عربیدر زبان مع یمختلف عرب یها لهجه

که در ای  به گونهرود،  می ز به کاریح( نی)فص

اه یگ ینوع»مورد آن آمده است:  فرهنگ لغت در

ات و یالز) «دارد یاست که انواع مختلف یعلف

ژه در ین واا .(234 :1ج  ،1998ن، همکارا

به  یعرب یبا همان تلفظ و معنا یش بستکیگو

 رود. می کار

ن ی؛ ایریگ وهی/ آب مXalluta/ ریالعص  خالطة

ای  به آن دستگاه یواژه که در زبان فارس

بدون  یش بستکیشود، در گو می گفته یریگ وهیم

 /a/ن تفاوت که یرود، با ا می به کار ییر معناییتغ

 یز به مانند فارسین/ ṭ/ل شده و یتبد /u/آن به 

/t/ شود. می تلفظ 

 ؛یانسان الابال و منحرف جنس/ xanis/ ،ثیخن

است که خود را در  یمخنّث مرد یدر فقه اسالم

حرکات و سکنات به صورت زن  دن،یلباس پوش

 :1ج  ،1998ن، )الزیات و همکارا آورد میدر

خود را  یمعنا یش بستکین واژه در گویا. (258
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ن جوانان به یتر در ب شیاز دست داده است و ب

و بدجنس بر شروربودن  یمبن یه کالمیان تکعنو

 شود. می بودن شخص به کار برده

و از  یوه درختینام م  ؛هلو / xoux/ خوخ

 ،1998همکاران، ات و یالزاست ) خانواده زردآلو

و  ییر معنایین واژه بدون تغیا .(261: 1ج 

 رود. می به کار یش بستکیدر گو یتلفظ

ن واژه در یا؛ حالت چه طوره؟ /ahvulʃ/ شَهوال

در زبان  «ف الحالیک» یبه معنا ینیلهجه بحر

ن یا .(242: 2015)جمال،  است یح عربیفص

ن به چ، یل شیبا تبد یش بستکیواژه در گو

گر ید یشود، اما از سو می چهوال به کار برده

 «چهوال»ست که یز دور از ذهن نیه نین فرضیا

ن صورت یواژه مخفف چه احوالت بوده که به ا

 درآمده است.

را  یانگشتر نامزد؛ یانگشتر نامزد / debla/ بلَةدِ

ک رسم و عادت جا یت یجامعه کو ند که دریگو

ن واژه یا. (238:  2010 ،دی)الرش افتاده است

ش ینا در گوی، عیو تلفظ ییر معناییبدون تغ

 رود. می به کار یبستک

 ؛ا مسجدیخانه  یجلو یسکو/ deʤa/ دِجَة

شود و اصل  می خوانده «چ»ن کلمه یم در ایج

ت یمرتفع که قابل ییبنا یعنیکلمه )دکه( بوده 

آن را داشته باشد و به منزل  ینشستن بر رو

 .(239:  2010 ،دیده است )الرشیچسب

شده از  ساخته ییها پله»؛ بان / نردهDaraʤدَرَج /

باال  یاست که برا یگریا از مواد دیجنس سنگ 

 ن آمدن در ساختمان از آن استفادهییرفتن و پا

ن یا .(734: 1ج ،2008 ،دعمری)عبدالحم« شود می

ر تلفظ به نردبان ییز بدون تغیاکنون ن واژه هم

 شود. می اطالق

واحد  12 ؛عدد( 12ن )یج/ darzan/ دَرزَن

 یسیانگل ن کلمه از واژهیند و ایز را گویهرچ

(dozenگرفته شد )2010 ،دی)الرش« ه است :

در تلفظ  یرییگونه تغ چین واژه بدون هیا .(244

 به کار یش بستکیچنان در گو هم یو معن

 رود. می

قاف، گاف  ؛یل برقید وسایکل /docmah/ دِقمَة

و  یکیل الکترونیوسا یشود و برا می تلفظ

 .(254: 2010،دی)الرش« شود می استفاده ییروشنا

دُکمَه و بدون  «تلفظ»ز با یاکنون ن ن واژه همیا

 یش بستکیات خود در گویبه ح ییر معناییتغ

 دهد. می ادامه

سس ؛ یسس گوجه فرنگ/ daGûsس /وقُّالدَ

ز یبه سس تند ن یند که گاهیرا گو یگوجه فرنگ

 دارد یشود و انواع مختلف می اطالق

 یش بستکین واژه در گویا .(254: 2010،دی)الرش
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سس  یو در معنا (dacûsبا تلفظ دَکُّوس )

که در ای  نکته رود. می تند به کار یگوجه فرنگ

و زبان  یش بستکیدر گو «قاف»خصوص تلفظ 

 یها شیگر گوید و یبندرش یگو یو حت یالر

وجود دارد آن است که معموال به  یجنوب

واژه  شود که نمونه آن می صورت کاف تلفظ

ن مناطق، به یاست که  ساکنان ا یفارس« قند»

ن یکنند و در نگارش ا می تلفظ« کَند»صورت 

/ c/به صورت  یز آن با کاف معمولیحرف و تما

 نوشته شده است.

در لهجه  ؛جوراب/ delux/ dolux/ دالغ

جورب در زبان  ین واژه به معنایا یتیکو

ن یا .(254: 2010 ،دی)الرش است یک عربیکالس

و با  ییر معناییبدون تغ یش بستکیواژه در گو

 یفارس «جوراب» یبه جا« دُلوخ و دُلوغ»تلفظ 

 رود. می به کار

ا مواد یر یش ینگهدار یبطر/ dalla/ دَلَة

که ند یر را گویا شیقهوه  یظرف جا؛ یسوخت

در  .(255: 2010د: یدارد )الرش یانواع مختلف

 یبه جا که آنن واژه عالوه بر یا یش بستکیگو

 یرود، به ظرف جا می ارقهوه به ک یظرف جا

عات و مواد یگر ماین و دیبنز د،ینفت سف

 ز کاربرد دارد.ین یسوخت

غه مبالغه از فعل یص؛ / کلون درDavvurدَوَّار /

آن باب  یها است و نونه یبـ/ علدار ـُ دائرة 

د یشود )عبدالحم می )در چرخان( گفته دوّار

ش ین واژه در گویا. (785: 1ج ،2008عمر، 

 اطالق یمیقد یچوب یدرها« کلون»به  یبستک

 یومینیو آلوم یآهن یشد که با ورود درها می

از  یانگشت شمار، اثر یگر به جز در مناطقید

 شود. نمیافت یآنان 

انه یم / در:a/بودن  یل دارایز به دلیواژه نتلفظ 

 خوانده« Davvur»ل و یتبد /u/کلمه به 

 شود. می

ن واژه قاف آن به یادر ؛ / تشکDuʃacدوشق /

 ،)الحنظل شود می تلفظای  قاهره «قاف»صورت 

بدون  یش بستکین واژه در گویا. (204  :2015

ن یرود اما با ا می به کار ییگونه تفاوت معنا چیه

موسوم  /c/به  /Ɉ/ ،/Gادای / یتفاوت که به جا

 شود. می لیتبد« یکاف بستک»به 

 یخِشت )بازورق  یباز برگ  /dіman/ مَنیالد

ورق الست که از  یباز یها از برگه یکی ؛ورق(

« ( گرفته شده استdiamond) یسیواژه انگل

ر یین واژه بدون تغیا. (264: 2010 ،دی)الرش

ن یبه هم یدر واژه بستک یو تلفظ ییمعنا

 رود. می صورت به کار
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 یگویم ینوع ؛ییایدر یگویم/ rubijan/ انیرِب

 ،دی)الرش دارد یاست که انواع مختلف ییایدر

گونه  چیبدون ه ین واژه در بستکیا .(275: 2010

 کاربرد دارد. «ونیروب»به صورت  ییر معناییتغ

 یح عربیبه شارع فص»ابان؛ ی/ خrastaالرسته / 

 .(250: 2015 ،؛ الجمال2015 ،)الحنظل« ندیگو

در حال منسوخ شدن  یش بستکین واژه در گویا

هستند که از آن  یاز اهال یاست و تعداد کم

آن از واژه  ید به جایکنند و نسل جد می استفاده

 کنند. می ابان استفادهیخ یفارس

چه را که از  آن ؛دوش حمامسر  /raʃuʃ/ رَشّاش 

ات یالز) شود می دهیشود و پاش می عات ترشحیما

ن واژه در یا .(347: 1ج  ،1998 ،همکاران و

شود،  می به سردوش حمام گفته یش بستکیگو

پاشد اما  می ز آب رایسردوش ن که آنل یبه دل

 واکه کشیدهن واژه، یا یانیم واجگر ید یسو

 /u/ر کرده به ییتغ یش بستکیاست، و در گو

 «رَشُّوش»ن واژه یل این دلیشود، به هم می لیتبد

(raʃuʃتلفظ ) شود. می 

ا ی یک صفحه چوبی ؛، طاقچهقفسه / raf/ رَف

ا در داخل کمد یوار یاست که در کنار د یفلز

آن  یاء کوچک بر رویشود و اش می قرار داده

ن یا .(13374: 2010 ،بوالعزم)ا شود می قرار داده

و  ییر معناییبدون تغ یش بستکیواژه در گو

 شود. می نا به کار بردهیع یتلفظ

ند یدنده عقب را گو ؛دنده عقب/ revas/ وَسیر

 یسین جا از واژه انگلین واژه در  ایو ا

(reverse2010 ،دی( گرفته شده است )الرش :

، منسوخ شده یش بستکین واژه در گویا .(288

 رود. می به کار یسالمندان بستک بیناست و تنها 

ن واژه به یا ؛یوبت کارن /zoom/ زوم ،زام

فت یش یز به معنایو ن ییایل دریدو ما یمعنا

: 2010 ،دی)الرش« ساعت است 12و شامل  یکار

با اضافه  یحت یش بستکین واژه در گویا .(293

به صورت فعل  «گراتا»شدن پسوند مصدرساز 

 «نوبت و نوبت گرفتن» یدرآمده است و معنا

نوبت » یز به معنایآن ن یدهد. واژه اسم می

 کاربرد دارد. «یفارس

و  ییطال ینخ»لباس زر بافت؛ /: zariالزری /

 یدوز هیروشن است که با آن لباس را حاش

: 2015؛ الجمال، 270: 2015)الحنظل، « کنند می

260) . 

ن واژه، گاف یقاف ا ؛پوش کیش /zegert/زِقِرت

است که پژوهشگران  یشود و صفت می تلفظ

 یدرخصوص اصل آن، اختالف نظر دارند، برخ

 ی( دانسته و برخsportاصل واژه را از کلمه )

 یو برخ اند )مجرد( دانسته «عزب»آن را از کلمه 
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( به ZUGRUT) یگر آن را از واژه ترکید

 یلباس اندام یپوش و دارا کیانسان ش یمعنا

 .(300: 2010 ،دی)الرش اند دانسته

/ سوسک داخل حمام؛ سوسک zehwiالزِهوِی /

 . (304: 2010،دی)الرش ندیحمام را گو

از مناطق  یدر بخش ییر معنایین واژه بدون تغیا

 یرود که البته تلفظ آن اندک می بستک به کار

 ل شده است.یتبد« b»به « h»متفاوت بوده و 

 یبرا یبه دفتر»/: شناسنامه، seʤelالسجل /

 همه اسناد و مدارک اطالق یدار هحفظ و نگ

 .(1036: 2ج، 2008د عمر، ی)عبدالحم« شود می

درحال منسوخ شدن  یش بستکین واژه در گویا

داده  یخود را به شناسنامه فارس یاست و جا

 است.

 ین واژه که به معنای/ تخت؛ اserirر /یالسَّر

 یش بستکیز آمده است، در گوین یتخت پادشاه

شد که وسط آن از فنر  می گفته ییها به تخت

ل شده بود و در تابستان و به هنگام گرم یتشک

 دن از آن استفادهیخواب یشدن هوا، در شب برا

 شده است. می

ا ین یفرمان ماش ؛نیفرمان ماش/ secun/ السِّکان

 .(324: 2010 ،دیند )الرشیگو «سکان»را  یکشت

که  ییبه همان معنا یش بستکین واژه در گویا

شود  می رود، استفاده می به کار یتیدر لهجه کو

 ها آن یانیم واجکه  ییها واژه که آناما با توجه به 

 لیتبد /u/ش به ین گویباشد، در ا کشیده

 شود. می تلفظ «سُکُّون»شوند،  می

کلمه سکه بر همه آن  ؛کوچه /secah/ ةسِکَّ

شود که خارج از خانه باشد  می اطالق یزیچ

 ،دیمحالت )الرش یا ورودیخواه کوچه باشد 

ن واژه در یا .(330: 2015 و جمال، 325: 201

و  ییر معناییگونه تغ چیبدون ه یبستکش یگو

 رود. می به کار یتلفظ

 ین واژه معانیا؛ / بلندگوsammoʔaسمَّاعة /

دارد  یعرب یها شیح و گویدر زبان فص یمختلف

 یپزشک برا یتلفن، گوش یگوش»که شامل 

 یها دستگاه یز بلندگوینه، سمعک و نیمعا

 ره اطالقیو و ضبط صوت و غیمانند راد یصوت

. (1110: 2ج، 2008د عمر، یعبدالحم« )شود می

و به مانند  a//به صورت  /ʔ/ یش بستکیدر گو

ن واژه یا کشیده ä آوایشود و  می تلفظ یفارس

« Sammoa؛ سَمُأً» واژه  ل ویتبد /o/ز به ین

 شود. می تلفظ

ن واژه به پرتقال یا ؛ینارنگ/ santara/ سَنطَرة

 اطالق یش اماراتیدر گو یا نارنگیکوچک 

ن واژه در یا .(315: 2015 ،)الحنظلشود  می

 یدر معن یرییگونه تغ چیبدون ه یش بستکیگو

ن یشود، چرا که در ا می تلفظ «سَنتَره»به صورت 
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به صورت  یعرب «طاء»، یش به مانند فارسیگو

/t/ شود. می تلفظ 

 یدا حرکت به سویس ؛میمستق /sidah/ دایس

، یبه سمت چپ و راست برو که آنجلو بدون 

 است یسیانگل – ین جا هندین واژه در ایا

ش ین واژه در گویا .(336: 2010 ،دی)الرش

 رود. می به کار یو با همان معن« دهیس» یبستک

جمع آن »/ نوار ضبط صوت؛ ʃeritط /یالشر

دارد از آن جمله  یاشرطة است و انواع مختلف

د ی)عبدالحم« ندیدئو و نوار کاست را گوینوار و

ن یم بین واژه در قدیا. (1187: 2ج  ،2008عمر، 

ج بوده است که االن ضمن رخت یرا یاهال

و فلش  ید ین شدن سیگزیبربستن نوار و جا

ز با خود نوار منسوخ شده ین واژه نی، ایممور

شوند که از  می دهید یگر کمتر کسانیاست و د

« طاء» زیبه لحاظ تلفظ ن ن واژه استفاده کنند.یا

 /t/به صورت  یبه مانند فارس یش بستکیدر گو

 شود. می تلفظ

ای  قطعهعبارت است از  ؛شال/ ʃilah/ لَةیشَ

سر، به دور سر  یپوشاندن مو یپارچه که برا

محکم  یله سنجاق قفلیشود و به وس می دهیچیپ

ن یا .(367: 2010 ،دی)الرش شود می نگه داشته

به  ییمعنار ییبدون تغ یش بستکیواژه در گو

 شود. می تلفظ «شِلَه»صورت 

ن واژه یا ؛یکیآچار مکان /espuna/ ةصبَانَ

است که در  یشود و ابزار می ( تلفظاصبانَة)

 یسیشود و از واژه انگل می به کار برده  یکیمکان

(span374: 2010،دی( گرفته شده است )الرش). 

و  ییر معناییبدون تغ یش بستکین واژه در گویا

 یآچار فارس ی( به جاSpuna« )اِسپُونَه»با تلفظ 

 .رود می کار به

 ک نوع ظرف غذا رای»؛ / بشقابSahanصحن /

 .(1273: 2ج، 2008د عمر، ی)عبدالحم« ندیگو

 به کار یعرب یبا معنا یش بستکین واژه در گویا

تفاوت دارد،  یاندک یرود اما به لحاظ تلفظ می

 /h/ل؛  یتبد /s/ در آن به /ṣن صورت که /یبه ا

 شود. می بدل /ḥ/ا به یشود و  نمیا تلفظ یز ین

ن واژه چه در زبان یبلوک: ا/ tăbûķطابوق /

مختلف آن  یها شیو چه در گو یک عربیکالس

رود، واژه مذکور در  می بلوک به کار یبه معنا

 به کار ییر معناییز بدون تغین یش بستکیگو

/ G/ یواژه داران ین که ایرود اما با توجه به ا می

 /uل به /یآن تبد/ a/انه است، یدر م /a/و 

 شود. می خوانده« tăbûķ»شود و  می

/ آشپز/ Tabbux/Tabbuxi/ یو طبَّاخ طباخ

 یبه جا یش بستکین واژگان در گوی؛ ایآشپز

ن تفاوت که یرود اما با ا می به کار یآشپز فارس

ز براساس یل شده و نیتبد« تاء»در آن به « طاء»
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بدل  /u/ز به یانه واژه نیدر م /:a/ش یقواعد گو

 شود. می تلفظ« یتَبُّوخ/ تَبُّوخ»و واژه 

ن یگرچه اا؛ یگوجه فرنگ /Tamuto/طماطة 

ل از یاز واژگان دخ یواژه خود در زبان عرب

 یش بستکیرود، اما در گو می به شمار یسیانگل

به کار رفته اما « یگوجه فرنگ» ین واژه به جایا

ز ین /ṭ/ ل شده ویتبد /u/ به /a/ن تفاوت که یبا ا

 شود. می تلفظ /t/ یبه صورت فارس

ن واژه در ی، ارابه؛ ای/ گارʔarabunaعرَبانَة /

 به کار« عَربَة»به صورت  یک عربیزبان کالس

اسب،  ،کهای  عبارت است از ارابه»رود که  می

را  یو بار کشد می آن را یگرید وانیا حیاالغ و 

ز عربة یحمل کودک ن یبه گار کند؛  می ز حملین

: 2ج ،1998 ،ات و همکارانی)الز شود می اطالق

ضمن قلب  یش بستکین واژه در گویا .(591

/a:/  به/u/ و حذف /ḥ/یگار ی، تنها برا 

 کاربرد دارد.  یساختمان

ن واژه متراف یا ؛یجا لباس/ ʔalluGa/ علّاقَة

که شود  می اطالق یزیو به چ« شَماعه»واژه 

زند یآو می را به آن ها لباس، ظروف و حوله

ن واژه یا (622 :2ج  ،1998، و همکاران اتی)الز

کاربرد دارد،  یدر واژه بستک ییر معناییبدون تغ

آن به / a/انه واژه، یدر م /a/بودن  ل دارایاما به دل

/u/ ز یل شده و نیتبد/G/ یز به مانند قافیآن ن 

 لیتبد /Ɉ/معروف است، به ای  که به قاف قاهره

 شود. می عَلَّوگَ تلفظ  /alluɈa/شود و  می

ن یا»گو  انسان شوخ، بذله /ʔanticaکه /یعنت

 یشجاع و جسور در لهجه امارات یواژه به معنا

 . (440: 2015الحنظل، ) «است

ش یبر خالف گو یش بستکین واژه در گویا

 طبع اطالق گو و شوخ بذله یبه فرد یامارات

است، چرا « کهیأنت»شود و تلفظ آن به صورت  می

 یبه مانند فارس یش بستکیدر گو یحلق آوایکه 

بست چاکنای تر موارد  شیشود و در ب می تلفظ

 شود. می لیتبد /aبه /

 یه؛ که با لباس عربشال مردان/ Getra/ الغِترة

پوشش عرب که سر خود را با شود.  می دهیپوش

ن واژه یا .(465 :2010 ،دیپوشانند )الرش می آن

به  یش بستکیدر گو یو تلفظ ییر معناییبدون تغ

 رود. می کار

 به ؛ ریا پنیجات یشه ترشیش/ Garʃa/ غَرشَة

 اطالق... و ارشوریخ جات،یترش یجا شهیش

 در واژه نیا .(470 :2015 ،حنظل) شود می

 و  «ة» بدون ،ییمعنا رییتغ بدون یبستک شیگو

 .شود می تلفظ «غَرشَه»

ک ی؛ ییشون لباسی/ ماشGassula/ غسّالة 

ا یک لباس یدستگاه خودکار که به صورت اتومات
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ن واژه در زبان یا د.یشو می خانه راظروف آشپز

 .رود می به کار یر معناییچ تغیبدون ه یبستک

 تلفظ «چ»ن واژه یم ایج ؛ینیس/ Gomʧa/ ةغَنجَ

ای  رهیدا ینیک سیشود و آن عبارت است از  می

آن  یاست و سبب نامگذار یا چوبی یشکل مس

گردد  میبه نام غنچه باز یبادبان یکشت یبه نوع

قدم است و در عمان  100تا  40ن یکه طول آن ب

و بزرگ ای  رهیشده است و شکل آن دا می ساخته

ن واژه در لهجه یا .(472: 2010 ،دی)الرش است

 شود می تلفظ «قنچه»نوشته و « قنجه» ینیبحر

با  یش بستکیو در گو (482 :2015 ،)جمال

به  یعنی ییر معناییو بدون تغ «چَهمغُ» تلفظ

 رود. می به کار ینیس یمعنا

 یهمان آوردهمیم یکه برا یلی/  آجfulah/ ةفالَ

 یش از غذایکه با قهوه و پ ییا غذایدسر  شود؛ 

ن واژه در یا شود. می همانان ارائهیم یبرا یاصل

که در موارد سابق  یبه صورت یش بستکیگو

 تلفظ /fulahل شده و /یتبد /u/به  /a/گذشت، 

زنانه شهرت دارد که ای  تر به واژه شیشود و ب می

  کنند. می از آن استفاده ها خانم

و  یج: کویفر؛ و برزن یکو/ ʤferi/ جیرفِ

است که انسان در آن ساکن است و شهر  یبرزن

 شد می میم به سه محله بزرگ تقسیت در قدیکو

و  487: 2015 ،و جمال 482: 2010،دی)الرش

تر در  ن واژه امروزه کمیا (.470: 2015 ،الحنظل

شود و تنها متعلق به  می ن نسل جوان استفادهیب

از  یبخش یاست که روزگارای  نسل گذشته

 ج فارسیخود را در حوزه خل یزندگ

 گذراندند. می

 «چ»ن واژه یکاف ا؛ شکاف / facaا فَچَّة /یة فَکَ

 و خالء است شکاف یشود و به معنا می تلفظ

ش ین واژه در گویا .(489: 2010 ،دی)الرش

رود و  می و تلفظ به کار یبا همان معن یبستک

ن واژه با یا شود. نمیده ید یرییگونه تغ چیه

مانند  یحروف یش بستکین که در گویتوجه به ا

/ṭ/  و/ẓ/ یو به مانند فارس /t/  و/z/ تلفظ 

 به کار «فوده»ا ی «فوته»ن فوطه یبنابراشود،  می

 رود. می

 ینفت چراغ به»؛ یدست ینفت چراغ  /fanar/ فَنَر

 نیهم لیذ: 2015 ،حنظل« )شود می اطالق یدست

 زین اکنون هم یبستک شیگو در واژه نیا. (ماده

 کار به چنان هم یتلفظ و ییمعنا رییتغ بدون

واژه ن یکه وجود دارد اای  رود، اما نکته می

شد  می شد که برق قطع می ییها مربوط به زمان

از  یوجود نداشته است و اهال یا برق سراسری

 استفاده ییروشنا یبرا یدست یچراغ نفت

خود را به  یکه اکنون خود چراغ جا اند کرده می

 .اند داده یشارژ یها چراغ
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 «گاف»ن واژه یقاف ا؛ قاشق / Gafʃa/ قفشَة

قاچق است  یتلفظ شده و به معنا

 یش بستکین واژه در گویا .(518: 2010،دی)الرش

شود و به  می ، گَبشَه تلفظییر معناییبدون تغ

 یبستک یها از خانه یاریقاشق در بس یجا

ز در چندسال یگرچه واژه قاشق ناکاربرد دارد، 

 رود. می ر به کاریاخ

ا به لباس یراهن یپراهن؛ یپ/ Gamiṣ/صیقم

پوشاند  می پوست راشود که  می ن اطالقیریز

ه ی(  و در آ752 :2، ج1998و همکاران،  اتیالز)

 اذْهَبُوا»آمده:  یوسف از قول ویسوره مبارکه  13

بَصِیرًا:  یَأْتِ أَبِی وَجْهِ عَلَى فَأَلْقُوهُ هَذَا بِقَمِیصِی

صورت پدرم قرار  ید و بر روین لباس مرا ببریا

در  صیواژه قم .وسف(ی/ 13« )نا شودید تا بیده

شود، اما  می راهن اطالقیبه پ یش بستکیگو

ر یمتفاوت است، ز یبا عرب یوه تلفظ آن اندکیش

/G/ شود، و  می ق تلفظیرق یش بستکیدر گو

استفاده  /c/ن آن از یز در نگارش التیتما یبرا

 شده است.

 ین واژه که به معنایا؛ کمد / cabat/ کَبَت

 یسیاست، از واژه انگل یح عربیخزانه زبان فص

(Cupboard2010 ،دی( گرفته شده است )الرش :

بدون  یش بستکین واژه در گویا .(533

 رود. می در تلفظ و معنا به کار یرییگونه تغ چیه

پارچه ای  قطعه؛  حوله/ fûṭa /fuda/ فوطَة

مانند خشک کردن  یمختلف یاست که کاربردها

: 2010 ،دی)الرش« ز کردن سطوح داردییا تمیبدن 

 .(501: 2015و جمال:  495

ن واژه یا؛ آشغال، خرت و پرت/ caʃrah/ چرَةکَ

رود،  می به کار یو قطر یامارات یها که در لهجه

ود. ش می به فتح کاف و سکون چ خوانده

ش ین واژه در گویا .(480: 2015 ،)الحنظل

 یها و تلفظ در لهجه یبه همان معن یبستک

 کاربرد دارد. یجیخل

رون یب یاست که برا یاصطالح» /kexکِخ /

 رخوار و کودک گفتهیآوردن جسم خطرناک به ش

ن واژه بدون یا. (491: 2015،)الحنظل« شود می

ش یدر گو یو تلفظ ییر معناییگونه تغ چیه

ز یمواقع نای  شود، در پاره می به کار برده یبستک

کِخ »از آن فعل « کاردا»با افزودن پسوند فعل ساز 

نها خطاب به نوزاد شود که ت می درست« کاردا

به دهانش  یرون آوردن جسم خارجیب یبرا

 شود. می استفاده

ن واژه به یا؛ یاطین خیماش /curxuna/ کَرخانة

 ،)حنظل شود می اطالق یاطیدستگاه چرخ خ

بدون  یش بستکین واژه در گویا .(498 :2015

( تلفظ شده curxunaبه صورت ) ییر معناییتغ
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 از آن استفاده ها خانمتر  شیکه باست ای  و واژه

 کنند. می

است  یبرق ی؛ دستگاه/ نورافکنcaʃuf/ کشَّاف

ک منبع نور دارد. )ابوالعزم، یکه  ییشناس یبرا

با  یش بستکین واژه در گویا .(21481: 2010

« کَشوَّف»به صورت  /u/آن به  میانی /a/ل یتبد

رفت که در حال حاضر  می در گذشته به کار

 استفاده« نورافکن» یوازه فارستر از  شیجوانان ب

 کنند. می

 که کلمه  نیا شهیر ؛ نکیع / caʃmaکَشمَة / 

 و است یهند، رود می کار به عمان و امارات در

 از شیپ که یکسان و گذشته نسل نیب زین اکنون

 اما دارد کاربرد، اند شده متولد یالدیم هفتاد دهه

 داده دست از را خود گاهیجا جوان نسل نیب در

 استفاده «نَظَّارَة» واژه از نکیع کلمه یبرا و

 در کلمه نیا .(570: 2015 ،شود )الحنظل می

 و رمردهایپ تنها و رفته هیحاش به زین یبستک زبان

 به جوان نسل و کنند می استفاده آن از ها رزنیپ

 نیا یبجا زبان یفارس یها رسانه گسترش لیدل

 .کنند می استفاده نکیع ی واژه از کلمه

 یها لباس« قهی»ن واژه به ی؛ اقهی/ calar/ کَلَر

سنده تنها در یشود اما نو می اطالق یعرب

و  ها الیز در سریو ن یغاتیتبل یها گاهیپا

ن ی، ایجیش خلیپخش شده به گو یها کارتون

ن واژه اما در یا کلمه را مشاهده کرده است.

 ها قه همه لباسیت دارد و به یعام یش بستکیگو

 شود. می اطالق

است که به  یاصطالح»ولال: ی/ اcafu/ الکَفو

شود که توانسته است، کار محوله  می گفته یفرد

ت آن را یانجام داده و با قابل یرا به درست یبه و

ن واژه یا .(544: 2010 ،دی)الرش« به انجام رساند

و مضمون  ین معنیز به همین یش بستکیدر گو

خود  اتیبه ح یو تلفظ ییر معناییو بدون تغ

 دهد. می ادامه

از  یکی؛  ورق یز در بازیگشن  /calafs/ کَلَفس

( Clubsورق است که از واژه ) یها برگه

 .(546: 2010 ،دی)الرش گرفته شده است یسیانگل

کنند،  می یکه ورق باز یان کسانین واژه در میا

به کار  یگریز کاربرد دارد و واژه دیهم اکنون ن

 رود. نمی

: والکَلْبُ الکُالَّبُ؛ حلقه /Kollûbکُلُّوب /

، السیف قائم فی یکون الذی الـمِسمار أَو الـحَلْقَةُ

 یف الصّحاح، العرب لسان. )عِالقَتُه فیه تکون

 در ینظر اختالف البته )ب ل ک ماده لیذ، اللغة

 که معتقدند یاهال از یبرخ، دارد وجود واژه نیا

 در چون که است یفارس قلَّاب همان واژه نیا

 آن در قاف، ردیگ می قرار یبستک زبان قالب
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 واکه کشیده که زین آن  /a/ و شده کاف به لیتبد

 .است شده لیتبد /u/ به، است بوده

 یلباس بلند مردانه و رسم /candûra/ کَندورَة

شود.  می گفته یعرب یو رسم به لباس بلند؛ یعرب

 یامارات یمعن همان به یبستک شیگو در واژه نیا

 حرف آن، یتلفظ تفاوت تنها اما دارد کاربرد آن

«û» صورت به که است u تلفظ یفرانسو 

 .شود می

ه هوا یبه تهو؛ یکولر گاز/ cendeʃan/ شَنیکِند

 Air) یسین واژه از کلمه انگلیشود و ا می گفته

conditionدی)الرش ( مستخرج شده است، 

 یش بستکین واژه در گویا .(548: 2010

شود اما اکنون  می تلفظ «cendeʃan: کِندِشَن»

د ین نسل جدیتر در ب ن واژه منسوخ شده و کمیا

 رود. می به کار

به ؛ یساز در بتون ینخود/ cenceri/ یرکَنک

شود که در  می اطالق یکوچک یها زهیسنگر

: 2015 ،)الحنظل کاربرد دارند یساز ساختمان

ر ییگونه تغ چین واژه هم اکنون بدون هیا. (520

 به کار یش بستکیدر گو ییو معنا یتلفظ

 رود. می

ای  ش؛ به تکه پارچهیسر انسان/ lazGa/ لزقة

از بدن که  یقسمت یشود که بر رو می گفته

ن یشود تا درد تسک می ده است، گذاشتهیب دیآس

ز یتوان به چسب زخم ن می ابد که از جمله آنی

: 3ج ، 2008، د عمری)عبدالحم اشاره کرد

 یبه فرد یبه صورت مجازن واژه یا. (2007

چسپد  می به طرف چسپشود که مانند  می گفته

ن یدارد. ا یکامال منف ییشود و معنا می شیو سر

 یز درست به همان معنین یش بستکیواژه در گو

 کاربرد دارد.

ن واژه به فرد یا؛ بند و بار یانسان ب / lûti/ یلوت

 ،شود )جمال می ال اطالقیخ یو ب یجدریغ

به  یش بستکین واژه در گویا .(560: 2015

لعب و  تر اهل لهو و شیکه ب ندیگو می یفرد

ز تنها تفاوت در یاست و در تلفظ ن یخوشگذارن

 «û»آن به صورت  /u/است که  /u/انه یواژه م

 شود. می تلفظ یترک

را  یریگ یتور ماه ینوع؛ یادیتور ص/ lix/ خیل

ش ین واژه در گویا .(571: 2010،دی)الرش ندیگو

ژه یشود به و می به انواع تور اطالق یبستک

 هو استفادهیکبک و ت یادیص یکه برا ییتورها

 شود. می

 داخل راهرو: وانی؛ اللمنزل راهرو /livunوَان/ یلِ

 آن در خواب یها اتاق که ندیگو را یمیقد منازل

ن واژه با یا .(573: 2012 ،دیالرش) دارند قرار

ک ین واژه یکامال متفاوت است و ا یوان فارسیل

 یها است که مربوط به ساختمان یواژه ساختمان
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م بستک است که هم اکنون یو باقت قد یمیقد

 رود. می به کار یو تلفظ ییر معناییز بدون تغین

« نةیالسف»ق، به  یا قای یکشت /marcabمرکَب /

؛ 2015 ،ند )الحنظلیگو یک عربیدر زبان کالس

ر ییبدون تغ یش بستکیدر گو ن واژهیا .(590

 رود. می نا به کاریع یو تلفظ ییمعنا

؛ ی/ حمام فارسmosabbah/masbahمُسَبَّح /

 سَبَح ــَ سَباحَة به عمل شناکردن در آب»

: 1ج ،1998 ،ات و همکارانی)الز« ندیگو می

به دو صورت   یش بستکین واژه در گویا .(412

 یبه معنا یح عربیکه در زبان فص« مَسبَح»

الفعل  نید عیا با تشدی« ده استیاستخر سرپوش»

رود که در هر دو صورت واژگان  می به کار« ب»

 روند. می حمام به کار یبه جا

ضبط صوت؛ اسم فاعل از  /mosaʤelمسجّل /

 است که صدا را ضبط یفعل سجّل و ابزار

  (1037: 2ج ،2008د عمر، ی)عبدالحمکند  می

منسوخ شده و به  یبستکش ین واژه در گویا

 به کار« ضبط صوت» یآن واژه فارس یجا

 رود. می

خ یم ین واژه را برایا؛ خیم / mesmar/ مِسمار

 ن واژهیا .(605: 2010 ،دی)الرش برند می به کار

 ن نسل جوان بستک به کاریار کم در بیاکنون بس

ل یخود را به واژه  دخ یرود و متاسفانه جا می

 داده است. «خیم» یفارس

 را یزیچ کهای  یش؛ یپشت / mosnad/ مِسنَد

 لسان)بود  خواهد گاه هیتک آن یبده هیتک آن به

و خالد عبدالقادر  (د ن س ماده لیذ العرب

در  ةیتیالکو اللهجه موسوعه در زید  نیالرش

 تکه پارچه پرشده از»سد: ینو می ن واژهیوصف ا

 ،دی)الرش «دهند می هیپنبه است و افراد به آن تک

2010 :606).  

از واژه مص ؛ / پستانک بچهMaṣuṣaمَصاصة /

د، خشک کرد، گرفته یآب را مک ــُ مصًا الماء:

: 2ج ،1998 ،همکاران یات والز) شده است

ر ییبدون تغ یش بستکین واژه در گویا .(873

د و یرود که تشد می ن صورت به کاریبه ا ییمعنا

/h/  آخر آن در تلفظ حذف شده و/a:/ انه یم

 تلفظ« مَصُوصَ»شود و  می /u/ل به یواژه تبد

 شود. می

 طارَ فعل از مکان اسم؛ فرودگاه /Maṭur/ مَطار

 المعجم .(574؛ 2ج  همان،)  است رًایطَ رُیطی

 به توجه با یبستک شیگو در واژه نیا طیالوس

 تلفظ /t/ یفارس مانند /ṭ/ شیگو نیا در که نیا

 «مطار» واژه یانیم واج گرید یسو از و  شود می

 شیگو در نیبنابرا است، واکه کشیده ،یعرب
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 نیا لیدل نیهم به شود، می لیتبد /u/ به یبستک

 .شود می تلفظ( Matur« )تورمَ» واژه

؛ اسم / آشپزخانهMatbax/Madbaxمطبخ /

ن واژه در یآلت از واژه طبَخ ــَ طَبخا است، ا

به « و مَتبَخ« مَدبَخ»به دو صورت  یش بستکیگو

 رود. می کار

)درحال حاضر  ؛انسان پست/ nağal/ نَغِل

ند یگو یرجل نَغِل و نَغل: به کس (/ ناقالطانیش

اختالل است، در لسان العرب  یکه نسب آن دارا

 ،دی)الرش شود می آمده است که به زنازاده اطالق

 به یش بستکین واژه در گویا .(663: 2010

 ریاخ سال چند در اما شود می گفته پست انسان

 دارد رواج جوانان نیب اصطالح کی صورت به

 به تر شیب و است داده دست از را خود قبح که

 یبه معنا یو در مواقع «طان و ناقالیش یا» یمعنا

 .دارد کاربرد و انسان نادرست «پست»

؛ صندل ای ییدمپا / naʔal /naʔlein/ نیالنعل

 یشورا یمحل زبان در که آن بر عالوه واژه نیا

 زبان در، شود می استفاده فارس جیخل یهمکار

 آن نمونه؛  است کفش یمعنا به یعرب کیکالس

 خداوند که دید طه سوره 12 هیآ در توان می را

: دیفرما می (ع) یموس حضرت به خطاب متعال

 الْمُقَدَّسِ بِالْوَادِ إِنَّکَ نَعْلَیْکَ فَاخْلَعْ رَبُّکَ أَنَا إِنِّی»

 به یبستک شیگو در واژه نیا .(12/ طه) «طُوًى

 ییدمپا مطلق یمعنا به نینَعلِ و نَعل صورت دو

 .رود می کار به

 ینوط به پول کاغذ؛ یپول کاغذ/ nûṭ/ نوط

 ن واژهیا .(650: 2002 ،ود )السبعانش می اطالق

حال رخت  در یستکش بیدر گوکه به مرور 

شود که تازه  می به پول نو اطالقبربستن است، 

 در دسترس افراد قرار گرفته است.

 که آنن واژه با وجود یو؛ ایشرت/ ما uf// هاف

ده و یها شن ندگان آنیاز گو یاریسنده از بسینو

ده یمردانه د یها غات لباسیاز تبل یاریدر بس

که در  ییها از آن در فرهنگ لغت یاست اما اثر

ده ینوشته شده است، د ینه لهجه عربیزم

ن ید از قلم انداختن ایل آن را شایشود که دل نمی

ن واژه در یباشد. ا ها ن فرهنگ لغتیواژه در ا

ن یدر ا« هـ» که آنز با توجه به ین یش بستکیگو

تلفظ « الف»به صورت  یش به مانند فارسیگو

شود،  یل میتبد /uانه واژه به /یدر م /:a/شده و 

 تلفظ« اوف»به صورت لذا  واژه مذکور  

 شود. می

که از گندم  ییم گوشت؛ غذای/ حلʔarisسة /یهَر

ات و همکاران، ی)الز شود می و گوشت درست

که  ن واژه با توجه به اینیا .(981: 2ج ،1998

از موارد به  یدر برخ یش بستکیدر گو /h/واج 

ر یین واژه بدون تغیشود، لذا  ا می لیتبد «الف»
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 به کار (ʔarisâ) «سایأر»و با تلفظ  ییمعنا

 رود. می

که نجات  یمشکل»ر، روال؛ ی/ مسvarṭaورطه /

 ،1998ات و همکاران، ی)الز« از آن دشوار باشد

 یمعنا یش بستکیه در گوژن وایا .(1025: 2ج

 ر یتعب از آن ریدارد و به روال و مس یمتفاوت

به  یآن به  مانند فارس /ṭ/ز یشود، در تلفظ ن می

 شود. می تلفظ /t/صورت 
 

 یريگ جهينت. 3

 یها نهیدر زمدر حال حاضر  یش بستکیل در گویدخ یجیلهجه خل یها شتر واژهی. ب1

است که در  یروزمره و اسام یرود و شامل ابزارها می ن منطقه به کاریمردم ا یشتیمع

شه یر یش بستکیدر گو یشود که فعل می دهیتر د برند و کم می روزمره خود به کار یزندگ

 یوارد بستک یز به ندرت از عربین یتخصص یها گر واژهید یداشته باشد، از سو یدر عرب

 شده است.

 شود. نمیده ید یچندان  ییرات معناییتغ شده است، یکه وارد بستک ییها . در اکثر واژه2

، به استر کرده ییر قرار گرفته و تغیتحت تاث آواییتر از جنبه  شیب یل عربی.واژگان دخ3

 یدارا واژگان و( ظ ث، ذ،) مانند یزبان نوک ،یحلق حروف یدارا که یواژگان در ژهیو

ن واژگان یو ا استتر  قابل مالحظه ،منقوطه «ة» به کلمات مختوم و «ضاد و طاء» حروف

 تلفظ یمانند زبان فارسدرآمدند و  یفارس ییبه نظام آوا یپس از ورود به زبان بستک

 شوند. می

ش یگو پس از ورود به ،است /:a/ یدارا که یل عربیتر موارد، واژگان دخ شی.  در ب4

آن است که هرگاه  یش بستکیاز قواعد نانوشته گو یکیرا یز ؛شوند می لیتبد /u/به  یبستک

ن یا ییمطابقت با نظام آوا یشود، برا یوارد بستک یا عربی یاز زبان فارس ای کشیدهواژه 

 د.یآ می به حساب یرات جزئییشود که البته تغ می لیتبد /u/ر کرده و به ییش تغیگو



 
 
 
 
 
 
 

 201 گویش بستکیدر  های عربی بررسی واژه [یرانیا یها شیها و گو زبان هایی از  هواژ]

تر گسترش  و از همه مهم یاجتماع یها ، شبکهیمجاز یها ، شبکهها . گسترش رسانه5

 یل عربیدخ یها از کلمه یدر سطح کالن، سبب شده است تا برخ یآموزش زبان فارس

مانند  یخود را به واژگان یو جابه مرور زمان منسوخ شده  «مُسَجِّل»و « مَتوه یبیب»مانند 

 ار کاربرد دارد.یمع یدهند که در فارس «ضبط صوت»و  «یطوط»
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