
 27 - 46( 1398، )1، شماره 4سال  -های ایرانی شناسی گویشدو فصلنامه زبان

 2538 - 3574شاپا: 

 های ایرانیشناسی گویشزبان
 

 http://jill.shirazu.ac.ir نشانی اینترنتی مجله:
 

 هایی از گویش اوزیشناختی واژهبررسی ریشه
 

 3محمودیو محسن  2، فرخ حاجیانی*1شراره شفایی

 ، شیراز، ایراندانشگاه شیرازهای باستان، فرهنگ و زبانکارشناسی ارشد  دانشجوی -1

 ، شیراز، ایراندانشگاه شیرازهای باستان، رهنگ و زبانفدانشیار  ـ 2

 های باستان، دانشگاه شیراز، شیراز، ایرانکارشناس ارشد فرهنگ و زبان -3

 چکیده  

 تاریخچه مقاله:
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 97 ماه اسفند 1 پذیرش:

های جنوب غربی ایران است. این گویش در کنار گویش اوزی از گویش
از استان و...( مناطق وسیعی  های الری )اوز، خنج، گراش، جویم، الرگویش

رد گیمی هرمزگان )بخشی از بندرعباس، تمامی بندرلنگه، بستک و...( را دربر
یافته از زبان فارسی میانه هستند. این  ( که همگی تحول1:1370)کامیاب، 

ها را نشأت گرفته از توان آنها اگرچه تفاوت اندکی با هم دارند اما میگویش
ژه اصیل گویش اوزی مورد بررسی وا 15گویش الری دانست. در این مقاله 

است. در هر مدخل ابتدا بر پایه شواهد شناختی و تطبیقی قرار گرفته ریشه
موجود در خود گویش، روند دگرگونی و ساخت اشتقاقی هر واژه مورد بررسی 

ها و نیز صورت دوره میانه این است. سپس معادل آن در دیگر گویشگرفته قرار
ها و نیز ریشه واژه مورد نظر و برابر تبط ایرانی باستان آنهای مرواژگان و صورت

است. روش تحقیق های هندوایرانی و هندواروپایی آورده شده ها در دیگر زبانآن
توصیفی است که با استفاده ـ  در این مقاله میدانی است و روش انجام تحلیلی

گرفته است. ت ها از منابع معتبر و ضبط صدای گویشور صوراز گردآوری واژه
شناختی و تطبیقی این واژگان نشان دهنده پیوستگی و قرابت این بررسی ریشه

های ایرانی در سه دوره تاریخی است که در این سرزمین بدان گویش با زبان
شناختی این چند واژه اوزی نشان است. از سوی دیگر بررسی ریشهتکلم شده 

های ایرانی را در خود های زبانز دادهای اهای ایرانی گنجینهدهد که گویشمی
ها با رویکرد تاریخی، هم ارزش نهفته دارند که هنوز ناشناخته است و بررسی آن

ها کند و هم به بررسی و شناخت دیگر زبانها را آشکار میشناختی این دادهزبان
 کند.های ایرانی کمک میو گویش
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 1398و تابستان بهار                                                    م، شماره اولچهارهای ایرانی، سال شناسی گویشزبان

 دمهقم. 1

تاریخ پر فراز و نشیب خود از سه دوره باستان، میانه و نو گذر های ایرانی در طول زبان

شود که از اواخر هزاره های ایرانی گفته میهای ایرانی باستان به آن دسته از زباناند. زبانکرده

پیش از میالد( رایج  330دوم پیش از میالد تا اندکی پس از فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی )

های ایرانی باستان فقط آثار مکتوب دو زبان بر جای مانده است: فارسی اند. از میان زبانبوده

 کار رفته در اوستا، که گونه قدیمباستان که زبان مادری شاهان هخامنشی بود و اوستایی، زبان به

های سکایی باستان و مادی برجا شود. اگرچه آثار مکتوبی از زبانآن اصطالحاً گاهانی خوانده می

. اندهای دیگر بازسازی کردهها را بر پایه منابع موجود به زبانهای این زباناز واژه نمانده شماری

شود که پس از فروپاشی شاهنشاهی های ایرانی گفته میهای ایرانی میانه به آن دسته از زبانزبان

 میالدی( به 651هجری /  31اند و تا چند سده پس از انقراض ساسانیان )هخامنشی رواج یافته

کنند. های ایرانی میانه را به دو شاخه غربی و شرقی تقسیم میاند. زبانحیات خود ادامه داده

های ایرانی میانه غربی عبارتند از: پارتی )پهلوانی یا پهلوانی اشکانی( و فارسی میانه )پهلوی زبان

ز: ا مانده عبارتند اها بر جهای ایرانی میانه شرقی که آثار مکتوبی از آنساسانی یا پهلوی(. زبان

هایی نیز از زبان سرمتی بلخی، خوارزمی، سغدی و سکایی )با دو گویش تمشقی و ختنی( واژه

ر ها در کناهای ایرانی میانه به دالیل مختلف در دوره اسالمی نیز تا قرناند. زبانبازسازی شده

 (.5:1390بیدی، رضایی باغتدریج به فراموشی سپرده شدند )های ایرانی نو رایج بوده و بهزبان

های الری )اوز، های جنوب غربی ایران است. این گویش در کنار گویشگویش اوزی از گویش

خنج، گراش، جویم، الر، فیشور و...( و مناطق وسیعی از هرمزگان )بخشی از بندر عباس، تمامی 

ی فارسی میانه ـ مانده( که باز1:1370گیرد )کامیاب، بندرلنگه، بستک و فرامرزان( را دربر می

اند، های قدیمیی گویشهای کنونی بازماندهمنشعب از فارسی باستان ـ است. از آنجا که گویش

های کهن ها در شناخت زبانها کاری الزم و سودمند در جهت رفع برخی کاستیشناخت گویش

ای گروهی در هها به علت گسترش روزافزون رسانهاست. گویش اوزی نیز همانند دیگر گویش

تحول زبان و جایگزینی واژگان آن با واژگان جدید امری  معرض تهدید قرار دارد. اگرچه

تواند عاملی برای شناخت اقوام مختلف از ی گویش میهناپذیر است، اما پژوهش در حوزاجتناب

پردازد میواژه اصیل از گویش اوزی  15شناسی این مقاله به ریشه ها باشد.جهت سابقه تاریخی آن

اند؟ و هاست که آیا این واژگان دچار تحول آوایی و معنایی شدهو در پی پاسخ به این پرسش

اینکه آیا این گویش، ریشه در زبان فارسی میانه دارد؟ و آیا وجه مشترکی میان این گویش و 
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شناختی، شهها و بررسی ریدر این تحقیق برای گردآوری واژه های ایرانی باستان وجود دارد؟زبان

با توجه به اینکه نویسنده دوم، گویشور درجه دو است، به جهت وصول به دقت و اصالت در بررسی 

د بهره باشنها تنها به شم زبانی خود بسنده نکرده و از افرادی که نمونه اصیل این گویش میداده

قاله ق در این م. این تحقیق میدانی و روش انجام تحلیلی ـ توصیفی است. روش تحقی1برده است

 ها از منابعمیدانی است و روش انجام تحلیلی ـ توصیفی است که با استفاده از گردآوری واژه

معتبر و ضبط صدای گویشور صورت گرفته است. در هر مدخل ابتدا بر پایه شواهد موجود در 

ورت س صاست. سپخود گویش، روند دگرگونی و ساخت اشتقاقی هر واژه مورد بررسی قرار گرفته 

ها بازسازی شده است. نیز ریشه ایرانی های ایرانی باستان آندوره میانه این واژگان و صورت

های ایرانی آورده شده ها در دیگر زبانباستان و هندواروپایی واژه یا فعل مورد نظر و برابر آن

 است.

 

 

 پیشینه تحقیق. 2

های صرف فعل در گویش الری و فرم ( اصطالحات کوتاه1909نخستین بار اُسکارمان آلمانی )

( در 1945شناس روسی، راماسکویچ )طور مختصر مورد بررسی قرار داده و پس از او زبانرا به

 ها پرداخته است. محققین ژاپنی،به بررسی بیشتر این دسته گویش« هایشالر و لهجه»پژوهش 

( به بررسی هزار 1989) 2رستانی ( و مطالعات ال1979) 1یامادا در مطالعات الرستانی  کامیوکا و

بررسی کامل نظام آوایی و فعلی « زبان الرستانی»( در 1982و دویست واژه پرداختند. مالچونوا )

فرهنگ »و « الرستان کهن»( در 1334گویش الرستانی را به انجام رسانده است. اقتداری )

ها آوری کرده و در کنار آنهای متفاوت الرستانی را جمع، پنج هزار واژه از گویش«الرستانی

تعدادی « فرهنگ بستکی»( در 1359دستور گویش الری را مورد بررسی قرار داده است. بستکی )

دستگاه »( به ترتیب در 1369و  1367آوری نموده است. کلباسی )از واژگان این گویش را جمع

                                                             
 :اندداشته یهمکار قیتحق نیا در که یافراد -1 

 (کلیساله، س 61شکوه ) دی(، عبدالحمیساله، مکتب 87جهان دادوند )(، شاهسانسیساله، ل 75) ی(، عبدالغفار خضرسانسیساله، ل 87) رزادیپ قی: محمدصدیاوز شورانیگو

 (پلمید ساله، 70) یزمانیبن میابراه: محمدیالر شوریگو

 (سانسیساله، ل 59) یراست دی: سعیاگوده شوریگو

 (سانسیساله، فوق ل 40) یرینص رالنساءی: خیبستک شوریگو

 (پلمیساله، د 39: رضا شکوه )یگراش شوریگو

 (سانسیساله، ل 32) یاسمن می: مریالنگه شوریگو
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ی بررسی وزهآثاری ارزشمند در ح« ساخت آوایی در گویش الری»و « فعل در گویش الری

« الر شهری به رنگ خاک»( در پژوهش 1369دستوری و زبانشناختی انجام داده است. وثوقی )

( 1378شناسی را مورد بررسی قرار داده است. خنجی )های مرتبط به زبانتاریخچه الر و مبحث

 و 1386را به تحریر درآورده است. سالمی )« دستور زبان فارسی بر مبنای گویش خنجی»نیز 

 های الرستانیادی از گویشتعد« شناسی فارسدفتر چهارم و پنجم گنجینه گویش»( در 1388

( در فرهنگ پنج جلدی 1393ها را آورده است. حسن دوست )نویسی و معادل فارسی آنرا آوا

یابی تعداد معدودی واژه الری به ریشه« شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه»خود تحت عنوان 

 پرداخته است. 

 

 
 تحلیل ریشه شناختی واژگان برگزیده. 3

اند که به لحاظ معنایی خصوصیات باستانی خود را حفظ در این بخش، واژگانی انتخاب شده

اند. شوند و یا در گذشته منسوخ شدههای ایرانی میانه و نو دیده نمیای که در زبانگونهاند بهکرده

ر ترند تا به فارسی نو و برخی دیگر به لحاظ تغیینزدیکبرخی دیگر از این واژگان به فارسی میانه 

اند و از تحوالت فارسی نو به دور های ایرانی باستان و میانه را حفظ کردهو تحوالت واجی، ویژگی

شناسی واژگان استفاده شده است. از اند. در این پژوهش از منابع دست اول جهت ریشهمانده

ی هندواروپایی واژگان، از کتاب سه جلدی مایرهوفر افتن ریشههای پوکورنی و دفان برای یکتاب

ان واژگان، های فعلی ایرانی باستی سنسکریت، از کتاب چئونگ برای یافتن ریشهبرای یافتن ریشه

 های اسمی ایرانی باستان واژگان، از کتاب بارتولومههای بارتولومه و بیلی برای یافتن ریشهاز کتاب

ارسی ی فاوستایی و هندی کهن واژگان، از کتاب دورکین برای یافتن ریشه یبرای یافتن ریشه

 ی فارسی باستان و از کتاب مکنزیمیانه مانوی و پارتی واژگان، از کتاب کنت برای یافتن ریشه

ی نظیر هایی فارسی میانه واژگان استفاده شده است و از منابع فارسی، از کتاببرای یافتن ریشه

ی پارتی و بیدی برای یافتن ریشهی فارسی میانه و از کتاب رضایی باغیافتن ریشهوشی برای فره

ی سغدی واژگان استفاده شده است. در این گفتار واژگان براساس از کتاب قریب برای یافتن ریشه

ده یا های بازسازی شاند از گونههایی که با ستاره مشخص شدهاند. گونهالفبای التین تنظیم شده

 اند.یفرض
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 )اسم(« برف» [bafr]َبفر  -3-1

دهد باستانی( را نشان می vهای ایرانی نو )از ی زبانشکل تحول یافته bاگرچه صامت آغازی 

نگشته و  1های ایرانی نو دچار قلبها و گویشهمانند برخی زبان -fr-ی اما در این گویش خوشه

 تر است.همچنان شکل کهن خود را حفظ کرده و واژه از نظر تحول به دوره میانه نزدیک

 هاهای مرتبط در دیگر گویشواژه -3-1-1

 منتخبی از واژگان گویش الرستانی:

ای، (، اشکنانی، بیخه176-7 :1386 )سالمی،« برف» barfکاریانی، گراشی، خنجی: 

 (.186-7: 1388)همان،  «برف» bafr  ،barfای: ، کورده bafrای، فیشوری، الری: بنارویه

 های ایرانی نو:منتخبی از واژگان گویش

-5: 1394)برجیان،  «برف»، vafrسگزوی، قِهَوی، کوپایی: ، barfسِدِهی: ، vārfای: زِفره

 vərf، بندرانزلی: warfکردی )کرمانشاه(: ، varfساری: ، bafr(، کردی )سقز و سنندج(: 154

 (.103:1390)کیا،  «برف»

 های دیگر هندوایرانی و هندواروپایی:های مرتبط در زبانواژه -3-1-2

u*هندواروپایی:  ̭ep-2 «ریختن، پرتاب کردن »(Pokorny, 1959: 1149) :سنسکریت ،

vaprā- )مؤنث(، vapra  )برف»)مذکر »(Mayrhofer, 1996: II/505) :ایرانی باستان ،*vafrā 

« برف» -vafra، اوستایی: (Bailey, 1979: 305)« ریختن، پاشیدن» -vapاز ریشه 

(Bartholomae, 1904: 1347) :فارسی میانه ،wafr «برف »(Mackenzie, 1986: 86) ،

 (Durkin-Meisterernst, 2004: 340)« برف» wfr، پارتی: wprفارسی میانه مانوی: 

 

 )اسم(« عنکبوت» [bere]ِبرِ  -3-2

فرض کنیم )با خیشومی پایانی  beren*را از صورت اصلی  bereی در صورتی که واژه0

به معنی  -varnava*را از صورت باستانی  توان آنمحذوف که در گویش اوزی معمول است(، می

. بارتولومه  varənauua.viša- (msc.)در نظر گرفت، که مرتبط است با اوستایی: « عنکبوت»

                 « عنکبوت»به معنی  navaəvar-1کند، تشکیل شده از: معنی می« عنکبوت زهرآگین»آن را 

است « عنکبوت» -ūrṇāvant، که معادل هندی باستان: «سمی، زهردار» -višaو 

(1372 Bartholomae, 1904:احتماالً مرتبط با واژه .) 2-ی هندواروپاییneh-1ulh2*h «پشم »

به معنی  -Hu̯ar*ی ایرانی باستان (. از ریشهDe Vaan, 2008: 235) -varənāو اوستایی 

                                                             
1- metathesis 
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 ی عنکبوت در هندی باستان:(. واژهCheung, 2007:206« )پوشاندن، پوشش دادن»

ūrṇāvabhi-  :است که بخش اول آنūrṇā- تار، پشم» به معنی »( و بخش دوم آنvabh- به )

تواند می -varənauuaی اوستایی:واژه«. تار تننده»در مجموع به معنی است، « بافتن»معنی 

گونه که همان (.,Mayrhofer, 1986: II/243 242باشد ) *βi/ava-̄ănəvar-از  صورتی دیگر

های الرستانی است و شکل و های ایرانی خاص گویششود این واژه در میان گویشمشاهده می

شود. با توجه حفظ کرده است که در مناطق دیگر ایران دیده نمی مفهومی کهن از واژه را در خود

توان نتیجه گرفت که گویش اوزی شکل ای دیگر است میواژه عنکبوت که از ریشه صورت میانه

 باستانی واژه را حفظ کرده است.

 هاهای مرتبط در دیگر گویشواژه -3-2-1

 منتخبی از واژگان گویش الرستانی:

-9: 1386)سالمی،  «عنکبوت» ankabutگراشی:  jilālaاَسیری:  bereکاریانی:  ،قالتی

)همان، « عنکبوت»، jolahaفیشوری: ، xāja-girالری:  ،bereای: بنارویه، bereای: کورده(، 168

1388 :9-178.) 

 های ایرانی نو:منتخبی از واژگان گویش

کردی ، band(، بابلی: 148:1394)برجیان،  «عنکبوت» ankabutسِدِهی: ، kārteneای: زِفره

 (.569:1390)کیا:  «عنکبوت» jowtana)کرمانشاه(: 

  های دیگر هندوایرانی و هندواروپایی:های مرتبط در زبانواژه -3-2-2

 vantāṇrū-هندی باستان: ، (De Vaan, 2008:235) «پشم» 2neh-1ulh2*h-هندواروپایی 

به معنی  -Hu̯ar*ی ایرانی باستان (، از ریشهBartholomae, 1904:1372است )« عنکبوت»

 ,varənauua (Mayrhoferاوستایی:  (،Cheung, 2007:206« )پوشاندن، پوشش دادن»

1986: II/243,242.)  فارسی میانهtanand  وkāk/g  وyulāhak (.138: 1390بیدی، ) باغ 

 

 )مصدر(« بیختن» [bet-a]بِتَ  -3-3

ای در بیشتر میانه تحول یافته که چنین پدیده wدر این واژه از  bصامت انسدادی آغازی 

کاهش  eمیانه در این واژه به  ēی شود. مصوت کشیدههای ایرانی نو از جمله فارسی دیده میزبان

ی این گویش است. از دیگر تحوالت تبدیل شده که مشخصه a-نیز به  an-یافته و عالمت مصدری 

صورت نشان توان بدیناست و تحول آن را می tدر جایگاه پیش از  xقابل اشاره حذف صامت 

 wēxtan>*bēxtan> beta*داد: 
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 هاهای مرتبط در دیگر گویشواژه -3-3-1

 منتخبی از واژگان گویش الرستانی:

)ضبط از  bez-aای )گویش بلوکی(: لنگه ـگراشی ، bet-aالری: ، bot-o ای:گوده –بستکی 

 طریق مصاحبه مستقیم با گویشوران(

 های ایرانی نو:منتخبی از واژگان گویش

)کیا، « بیختن» ،vit-anیهودیان اصفهان: ، vet-anیهودیان همدان: ، bext-anبروجرد: 

133:1390.) 

 هندواروپایی:های دیگر هندوایرانی و های مرتبط در زبانواژه -3-3-2

، سنسکریت: (Pokorny, 1959: 1128) «انتخاب کردن، جدا کردن» ṷaič -1*هندواروپایی: 

vec «بیختن، جدا کردن» (Mayrhofer, 1996: II / 576) :ایرانی باستان ،*ṷaič « ،انتخاب کردن

 «گزیدن، چیزی را انتخاب کردن» -vaēk، اوستایی:  (Cheung, 2007: 407)« جدا کردن

(Bartholomae, 1904:1312) :فارسی میانه ،wēxtan1:-wēz «غربال کردن، بیختن» 

(Mackenzie, 1986:90) :پارتی ،wyxt «انتخاب کردن» (Durkin-Meisterernst, 2004: 360) 

 

 )اسم(« ابرو» [borm]ُبرم  -3-4

است. با های ایرانی از نوعی خاص های الرستانی در میان گویشتحول این واژه در گویش

( دو نکته را brūg، فارسی میانه brvatی آن )قس اوستایی های باستانی و میانهقیاس با صورت

و دیگری وجود  -or-به  -ru-*توان مالحظه نمود. نخست قلب شدن جفت صامت و مصوت می

 ها قابل مشاهده است:که در برخی گویش mخیشومی پایانی 

*brū(g)> *bru/ow> *borw> borm 

 هاهای مرتبط در دیگر گویشواژه -3-4-1

 منتخبی از واژگان گویش الرستانی:

داری، الری، فیشوری: (، گله82-3:  1386)سالمی،  «ابرو» bormاَسیری:، اَهِلی، گراشی: 

borm «(.92-3:  1388)همان،  «ابرو 

 های ایرانی نو:منتخبی از واژگان گویش

 «ابرو» borg(، بختیاری کوهرنگ: 76:1394)برجیان،  «ابرو» borveای، کوپایی: زِفره

 (.192:1384)محبی بهمنی،  «ابرو» borg(، مینابی: 279:1389)طاهری، 
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 های دیگر هندوایرانی و هندواروپایی:های مرتبط در زبانواژه -3-4-2

 «ابرو» -bhrū́، قس سنسکریت: (Pokorny, 1959: 172) «ابرو» bhrū -1*هندواروپایی: 

(mayrhofer, 1996: II/282) :ایرانی باستان ،*brūka- «ابرو» (Bailey, 1979: 316) ،

 «ابرو» brūg، فارسی میانه: (Bartholomae, 1904: 973) «ابرو» -brvatاوستایی: 

(Mackenzie, 1986: 20)، brūy  ،brūk «(، فارسی میانه مانوی: 102:1358وشی، )فره «ابرو

brwg «ابرو »(Durkin-Meisterernst, 2004: 111) 

 

 )مصدر(« رفتن، شدن» [čed-a]چِدَ  -3-5

آغازین در  čکه توان دو نظریه را مطرح نمود. نخست اینمورد صامت آغازین این فعل می در

تواند مختص این صورت می)میانه؟( تحول یافته )قس ایرانی باستان( که در این šاین واژه از 

های ایرانی باستان در نظر طور مستقیم از یکی از گویشتوان بهرا می čکه گویش باشد. دیگر آن

های ایرانی باستان دچار تحول نشده و مستقیماً از صورت ایرانی گرفت که برخالف دیگر زبان

ها در گویش اوزی با حذف باستان مشتق شده است. عالمت مصدری این واژه مطابق دیگر نمونه

 ل شده است.تبدی a-خیشومی پایانی به 

 هاهای مرتبط در دیگر گویشواژه -3-5-1

 منتخبی از واژگان گویش الرستانی:

: 1388)سالمی، « رفتن»همگی  raft-anداری ای، گلهبیخه čed-aای بنارویه raft-aاشکنانی 

)همان، « رفتن» čed-a ،čez-aگراشی ، čed-o خنجی raft-aاهلی  ašt-o(، اسیری 294-5

1386 :284-5.) 

 های ایرانی نو:منتخبی از واژگان گویش

 (.413: 1390)کیا، « رفتن» cun کردی سنندج ciynکردی کرمانشاه 

 های دیگر هندوایرانی و هندواروپایی:های مرتبط در زبانواژه -3-5-2

 «رفتن» -cyav، سنسکریت: (pokorny, 1959: 538) «رفتن» -kēi*هندواروپایی: 

(Mayrhofer, 1992: I/552) :ایرانی باستان ،*c ̌i̭au «رفتن» (Cheung, 2007: 40) ،

sاوستایی:  ̌iyav- «رفتن» (Bartholomae, 1904:1714)هندی کهن ، cyavate / 

cyavayati(Ibid:1716،)  :فارسی باستانšiyav- «رفتن »(Kent, 1953: 211)  :فارسی میانه ،

s ̌aw- : s ̌udan «رفتن» (Mackenzie, 1986: 81) :فارسی میانه مانوی و پارتی ،s ̌w- «رفتن» 

(Durkin-Meisterernst, 2004: 319) :سغدی ،s ̌w- «(.377: 1374 )قریب، «رفتن، شدن 
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 )اسم(« شکاف درون صخره، غار» [ʔeškat]اِشکَت  -3-6

های محلی همچنان این واژه در زبان فارسی نو معاصر تقریباً منسوخ شده، اما در برخی گویش

نطقه های می آن با دیگر گویشهای الرستانی، و مقایسهدارد. با بررسی این واژه در گویش کاربرد

در جایگاه پیش از صامت انسدادی ما قبل آخر  ها صامتشود که در برخی از آنمشاهده می

اصلی  p*حذف گشته است. این امر احتماالً بدین علت است که در گویش اوزی تحول  tپایانی 

حذف  pدر کنار هم  tو  pصدای در این واژه صورت نگرفته بوده و در اثر مجاورت دو صامت بی

 (.pt> -Øt-*شده است )

 هاهای مرتبط در دیگر گویشواژه -3-6-1

 های الرستانیمنتخبی از گویش

 ،eškat, eškaftای: بیخه، (174-5:  1386)سالمی،  eškatخنجی:  ،اَهِلی eškaftاسیری: 

 .(184-5: 1388، همان« )غار»eškat: ، اشکنانیالری eškaf(t)داری: گله

 های ایرانی نومنتخبی از گویش

بردستانی: ، (97: 1387 )صفایی اردکانی: «شکاف درون کوه، غار» eškaftاردکان فارس: 

eškaft «(420: 1392 زنده بودی، –)حاجیانی  «شکاف کوه، غار. 

 ی دیگر هندوایرانی و هندواروپاییهازبان های مرتبط درواژه -3-6-2

skā*هندواروپایی:  ̌b(h) «شکافتن» (Pokorny, 1959: 930) :ایرانی باستان ،*skap/f 

« شکافتن» škāf -: škāftan، فارسی میانه: (Cheung, 2007: 344) «شکافتن»

80) (Mackenzie, 1986: 2škaft «از طریق صفحه اصالحیه(، فارسی میانه  80)همان: « غار

 (Durkin-meisterernst, 2004: 92) «شکافتن» -šk’f‘مانوی: 

 

 )اسم(« روباه» [lofa]لُفا  -3-7

که توان مطرح نمود. نخست ایندو نظریه را می lofaدر واژه  lدر مورد صامت غلتان آغازی 

هندوایرانی  l*های ایرانی باستان مشتق شده که ای از گویشدر این واژه به صورت مستقیم از گونه

باستانی انجام گرفته و از صورت باستانی  r*که تحول این واج از در آن محفوظ مانده، دیگر آن

*raopa/i- های ایرانی نو امری رایج است. در ضمن تحول یافته که در زبان*p  باستانی در این

 تبدیل شده است. f( به سایشی lenitionواژه در اثر نرم شدگی )
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 هاهای مرتبط در دیگر گویشواژه -3-7-1

 منتخبی از واژگان گویش الرستانی:

ای: (، بیخه158-9: 1386)سالمی، « روباه» rubāاسیری:  ribāگراشی: ، lofayeخنجی: 

ruvā ای، فیشوری: کوردهre:bā «(.168-9: 1388)همان، « روباه 

 های ایرانی نو:واژگان گویشمنتخبی از 

(، بختیاری 140-1: 1394)برجیان، « روباه» lubāکمندانی: ، lubāجَرقویی: ، luای: زِفره

 (.331:1389)طاهری،  «روباه» rūwāکوهرنگ: 

 های دیگر هندوایرانی و هندواروپایی:های مرتبط در زبانواژه -3-7-2

uهندواروپایی:  ̭lp-  ،lup- «ویژه روباه، شغال و گرگلغتی برای نامگذاری حیوانات درنده به» 

(Pokorny, 1959:1179) :قس سنسکریت ،lopāśá- «روباه، شغال» (Mayrhofer, 1996: 

II / 482) :اوستایی ،urupay- «نام جانوری از نوع سگ »(Bartholomae, 1904: 1532) ،

-Durkin) «روباه» rwb’s، پارتی: (Mackenzie, 1986: 72)« روباه» rōbāhفارسی میانه: 

Meisterernst, 2004: 297) 

 

 )اسم(« مغز» [maša]مََش  -3-8

 aهایی که مختوم به های پیشین مشاهده گردید، در گویش اوزی اسمگونه که در واژههمان

رود. با شمار میاند که این واژه نیز از آن جمله بهمیانه مشتق شده ak/g-*هستند از صورت 

های اوزی، مختص گویش šبه  zg*ی صامت توجه به شواهد گویشی ممکن است تحول خوشه

های آن تبدیل شده است. این یا واج گونه gzهای دیگر اکثراً به الرستانی باشد چرا که در گویش

ه ای( تبدیل شد؛ نک صورت بیخهj )از طریق čامکان وجود دارد که این خوشه ابتدا به انسدادی 

 تبدیل شده باشد. šو سپس با سایشی شدن به 

 هاهای مرتبط در دیگر گویشواژه -3-8-1

 منتخبی از واژگان گویش الرستانی:

(، 90-1: 1386)سالمی،  «مغز» mašaکاریانی، خنجی، گراشی:  mešaقالتی، اَهلی، اسیری: 

  .(100-1: 1388)همان، « مغز» maša  ،mošiای: کورده، mašaفیشوری: ، maj  ،mašای: بیخه

 های ایرانی نو:منتخبی از واژگان گویش

(، بختیاری 767: 1390 )کیا،« مغز» maqzخوانسار:  maγzکردی )کرمانشاه(:  majبهبهانی: 

 (.317: 1389 )طاهری، «مغز» mazgکوهرنگ: 
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 ی دیگر هندوایرانی و هندواروپاییهاهای مرتبط در زبانواژه -3-8-2

 -majján، قس سنسکریت: (Pokorny, 1959: 750) «مغز» moz-g-o*هندواروپایی: 

 -mazgy*، ایرانی باستان:  (Mayrhofer, 1996: II/291)« مغز»)مؤنث(  -majjā́)مذکر( ، 

، (Bartholomae, 1904: 1159)« مغز» -mazga، اوستایی: (Bailey, 1979: 332) «مغز»

 «مغز» mgj، فارسی میانه مانوی: (Mackenzie, 1986:55)« مغز» mazgفارسی میانه: 

(Durkin-Meisterernst, 2004: 228) 

 

 )اسم(« ادرار» [mesta]مِستَ  -3-9

که خود از صفت مفعولی  -maistaka*این واژه به احتمــال زیاد از صورت ایرانی باستان 

*maista- ی اسم/ صفت ساز با افزونه-aka دست آمده است که در آن صامت گرفته شده، به

ی آن را تبدیل گشته است. صورت میانه sبه  tصدای در مجاورت صامت بی zصفیری صدادار 

 a-ی پایانی آن به در گویش اوزی کوتاه شده و افزونه ēدر نظر گرفت که  mēstag*توان می

 کاهش یافته است.

 هاهای مرتبط در دیگر گویشواژه -3-9-1

 واژگان گویش الرستانی:منتخبی از 

-7: 1386)سالمی،  «ادرار» mesگراشی:  mestaقالتی:  messaاَِهلی، خنجی: ، šāšاَسیری: 

الری:  mesای: ، کوردهmestaفیشوری: ، šāšای: بیخه، mestakای: بنارویه، šāš(، اشکنانی: 86

šāš ،«(. 96-7:  1388)همان،  «ادرار 

 ایرانی نو:های منتخبی از واژگان گویش

، کردی )سقز، کرمانشاه و mesayبهبهان:  geme:zکردی )سنندج(: ، gemezگاوبندی: 

 .(80: 1394 )برجیان، «ادرار»، tāšسِدِهی: ، tāžای: (، زِفره43:1390)کیا، « ادرار»، mizمهاباد(: 

 ی دیگر هندوایرانی و هندواروپاییهاهای مرتبط در زبانواژه -3-9-2

meig*هندواروپایی:  ̂h- «ادرار کردن» (Pokorny, 1959: 713) :سنسکریت ،meh- « ادرار

 ,Cheung) «ادرار کردن» Hamiz*، ایرانی باستان: (Mayrhofer, 1996: II/381) «کردن

، فارسی میانه: :Bartholomae, 1904) (1108 «ادرار کردن» maēz1-، اوستایی: (2007:179

mistan :-mēz3 «56 «ادرار کردن) (Mackenzie, 1986: 
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 )اسم(« مژدگانی، مُشتُلُق» [mīzata]میزَتَ  -3-10

به معنی پاداش(،  muzdو  mizd ی فارسی میانه و نو واژه )های هم ریشهدر قیاس با واژه

به صامت  d(، تبدیل صامت انسدادی صدادار i>īدر گویش اوزی کشیده شدن مصوت نخست )

ی )احتماالً به واسطه zdی صامت در میان خوشه aو افزوده شدن مصوت  tصدای انسدادی بی

( از تحوالت خاص این aای نامعلوم و سپس تبدیل آن به در دوره ǝپدید آمدن مصوت خنثای 

اسم  ak/g-)با  mizdak/g*ی رسد این واژه از صورت میانهرود. به نظر میشمار میگویش به

های ها و گویشآمده و در اثر تحول واجی که خاص بیشتر زبان دستباستانی( به aka-ساز از 

(. با مقایسه <miz *mizdak*)ǝ(ta> mīzataایرانی نو است، صامت پایانی آن حذف گشته است )

ا هکه در آن گویشهای دیگر الرستانی، با توجه به اینهای دیگر آن در گویشاین واژه با صورت

ای کهن و برگرفته از را گونه mīzataتوان اند، در این مورد میهواژه تحت تأثیر زبان ترکی بود

 های دوره میانه زبان فارسی در نظر گرفت.یکی از گویش

 هاهای مرتبط در دیگر گویشواژه -3-10-1

 منتخبی از واژگان گویش الرستانی:

طریق . )ضبط از moštoloqای )گویش بلوکی( ای، لنگه، الری، گودهmoštalāxiبستکی 

 مصاحبه مستقیم(.

 های ایرانی نو:منتخبی از واژگان گویش

 mežgāniکردی )کرمانشاه(:  mezyāniکردی )سقز(:  mezgāniکردی )سنندج(: 

 (.759:1390)کیا،  «مژدگانی»

 ی دیگر هندوایرانی و هندواروپاییهاهای مرتبط در زبانواژه -3-10-2

، قس سنسکریت:  (Pokorny, 1959:746)« مزد، پاداش» -mizdhó*هندو اروپایی: 

mīdhá «غنیمت، پاداش» (Mayrhofer, 1996: II / 357) :ایرانی باستان ،*mižda- « ،مزد

 ,Bartholomae) «مزد، پاداش» -mižda، قس اوستایی: (Bailey, 1979:333) «پاداش

سی میانه ، فار(Mackenzie, 1986: 56) «مزد، پاداش» mizd، فارسی میانه: (1187 :1904

مزد، » mwjd، پارتی: (Durkin-Meisterernst, 2004: 237) «مزد، اجرت» myzdمانوی: 

 (Ibid: 233) «اجرت
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 )اسم(« ناودان» [račena]رَچِنَ  -3-11

صورت توان بهتر واژه را میگونه که از ظاهر واژه مشخص است، صورت کهنهمان

*račenak/g های ایرانی نو فرض نمود که طبق قاعده صامت پایانی آن همانند بیشتر گویش

در آن است که مانند  čحذف شده است. نکته قابل توجه در مورد این واژه حفظ صامت انسدادی 

 تبدیل نشده و خصوصیت باستانی خود را حفظ کرده است.  zهای ایرانی نو به بیشتر زبان

 هادر دیگر گویشهای مرتبط واژه -3-11-1

 منتخبی از واژگان گویش الرستانی:

 «ناودان» ročena، گراشی: ferassa-dukقالتی:  xoročaاَهِلی، اَسیری: ، xarčoخنجی: 

، xorčaای: بیخه، nodunaای: بنارویه، račena  ،rači(، اشکنانی: 134-5: 1386)سالمی، 

 (.144-5: 1388)همان،  «ناودان» račenaالری: ، račeای: ، کوردهxarčaفییشوری: 

 های ایرانی نو:منتخبی از واژگان گویش

، silgā، خوانسار:  pelurکردی )سنندج(: ، now-dānکردی )کرمانشاه(: ، nowgaبهبهانی: 

 (.793: 1390 )کیا، «ناودان» sulمالیر: 

 هندواروپاییی دیگر هندوایرانی و هاهای مرتبط در زبانواژه -3-11-2

، سنسکریت: (Pokorny, 1959: 669)« ترک کردن، رها کردن» -leikw*هندواروپایی: 

rec- (rinákti« )ترک کردن، رها کردن »(Mayrhofer, 1996: II/457) :ایرانی باستان ،

*raič- «ترک کردن »(Cheung, 2007: 307) :اوستایی ،raēk- «ریختن، جاری کردن» 

(Bartholomae, 1904: 1479) :فارسی میانه ،rēz -: rēxtan «جاری شدن »(Mackenzie, 

1986: 72)  ،rēč- «ریشه زمان حال است از فعل «ریز ،rēxtan «(483: 1358 وشی،)فره «ریختن ،

 (Durkin-Meisterernst, 2004: 304)« ریختن» -ryz، پارتی:  -rycفارسی میانه مانوی: 

 

 )صفت(« تلخ» [tahr]تَهر  -3-12

اند، این واژه شکل کهن ها در گویش اوزی که دچار تحول قلب نشدههمانند بسیاری از واژه

( صامت talx( و فارسی نو )tahlخود را حفظ کرده است، در ضمن بر خالف صورت فارسی میانه )

r  باستانی بهl  .تحول نیافته است که همچنان تأییدی بر شکل کهن واژه در گویش اوزی است

رسد که واژه مورد نظر به صورت فارسی میانه به نظر می hبه  xتر دیل صامت کهناما با تب

 تر است.نزدیک
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 هاهای مرتبط در دیگر گویشواژه -3-12-1

 منتخبی از واژگان گویش الرستانی:

 (192-3: 1386)سالمی،  «تلخ» ta:rگراشی:  ،:taاَسیری، tahrخنجی: 

 tahr(، بستکی: 202-3: 1388)همان، « تلخ» ta:lای گله داری، بیخه، ta:rای، الری: بنارویه

 (.226: 1390 )کیا، «تلخ»

 های ایرانی نو:منتخبی از واژگان گویش

(، 166-7: 1394)برجیان، « تلخ» ta:lکوپایی: ، tahlای: قِهَوی، کمندانی، زِفره، tālسِدِهی: 

 (.226: 1390 )کیا، «تلخ» tālکردی )سنندج(: 

 ی دیگر هندوایرانی و هندواروپاییهاهای مرتبط در زبانواژه -3-12-2

 -takra، قس سنسکریت:  (Bailey, 1979: 282) «گزنده، تند، تلخ» -taxra*ایرانی باستان: 

(، 541: 1358 وشی،)فره «تلخ» tahl، فارسی میانه: (Mayrhofer, 1992: I/611) «دوغاب»

تلخ » txl، پارتی: (Durkin-Meisterernst, 2004: 323) «تلخ، گزنده» thrفارسی میانه مانوی: 

 (Ibid: 331) «و گزنده

 

 )صفت(« آشکار، پیدا» [vadī]وَدی  -3-13

های الرستانی هایی همچون فارسی نو، گویششود، در مقایسه با زبانگونه که دیده میهمان

اند. همچنین صامت را حفظ کرده«( دانستن» vaid*ترایرانی باستان )ی کهناز جمله اوزی، ریشه

v های نو به ها و گویشآغازی برخالف بیشتر زبانb تر این واژه تحول نیافته است. صورت کهن

کشیده  iپایانی، مصوت  gنظر گرفت که با حذف  صفت ساز میانه در gبا  vedig*توان را می

ی گویشی باشد. احتمال دیگری که در آغاز واژه ممکن است تحول aبه  eشده است. تبدیل 

بوده که در اثر جابجایی  vidag*تر این واژه توان در نظر گرفت این است که صورت کهنمی

جا که این شکل از تحول یافته است. از آن vadi تبدیل شده و سپس به vadig*ها به مصوت

 ی با ارزش است.های الرستانواژه به فارسی نو نرسیده است، بررسی این واژه در گویش

 هاهای مرتبط در دیگر گویشواژه -3-13-1

 منتخبی از واژگان گویش الرستانی:

(، 218-19: 1386)سالمی،  «پیدا» vadiقالتی، گراشی، َآهِلی: ، fāšخنجی: ، diyārاَسیری: 

 (.228-29: 1388)همان،  «پیدا» vadiالری: ، diyārای: بیخه، vaδiاشکنانی: 
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 های ایرانی نو:گویش منتخبی از واژگان

)کیا، « پیدا» peydāبندرانزلی: ، payāکردی )سقز، سنندج و کرمانشاه(: ، diyāبهبهانی: 

191:1390.) 

 ی دیگر هندوایرانی و هندواروپاییهاهای مرتبط در زبانواژه -3-13-2

 ved-، سنسکریت:  :Pokorny, 1959) (1125 «دیدن، دانستن» iḓ*u(e)-2هندواروپایی: 

 ,cheung) «پیدا کردن» aiḓ*u-2، ایرانی باستان: :II/579) (Mayrhofer, 1996 «پیدا کردن»

، قس (Bartholomae, 1904: 1318) «یافتن، پیدا شدن» -vaed، اوستایی: (409 :2007

، پارتی: (Mackenzie, 1986: 91)« دست آوردنپیدا کردن، به» wind-: windādanپهلوی: 

w(y)nd- «پیدا کردن »(Durkin-Meisterernst, 2004: 355) 

 

 )اسم(« اشک» [xars]خَرس  -3-14

غیر اشتقاقی  xشود. نخست افزوده شدن با بررسی این واژه چند نوع تحول در آن دیده می

های ایرانی از جمله فارسی نو اتفاق افتاده است. این پدیده به آغاز واژه که در بسیاری از گویش

، فارسی -āma*شود )مانند شوند دیده میهای باستانی که با مصوت آغاز میاز واژه در بسیاری

( که -asruشود )قس اوستاییی قلب در این واژه دیده میاز سوی دیگر پدیده«(. خام» xāmنو: 

(. در ضمن مانند برخی arsدهد )قس فارسی میانه های ایرانی میانه قرار میتراز زبانآن را هم

تحول نیافته است که در مجموع  šبه  -rs-های ایرانی میانه و نو جفت صامت ا و گویشهزبان

 نماید.این واژه را از دیدگاه تحول واجی به فارسی میانه نزدیک می

 هاهای مرتبط در دیگر گویشواژه -3-14-1

 منتخبی از واژگان گویش الرستانی:

āv-e cاَسیری: ، xarsقالتی، کاریانی، اَهِلی:  ̌aš «(، گله داری: 82-3: 1386)سالمی، « اشک

ā-c ̌eš ،ای، فیشوری: اشکنانی، کوردهxars «(.92-3: 1388)همان، « اشک 

 های ایرانی نو:منتخبی از واژگان گویش

ای: زِفره ، (53 :1390 )کیا،« اشک» asreسمنان: ، asrلری: ، aseliساری: ، arsبهبهانی: 

ers ، :سِدِهیašk ، :کَمَندانیašg «(.76: 1394 )برجیان، «اشک 

 ی دیگر هندوایرانی و هندواروپاییهاهای مرتبط در زبانواژه -3-14-2

 «اشک» -áśru، قس سنسکریت: (Pokorny, 1959: 23) «اشک» -aǩru*هندواروپایی: 
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(Mayrhofer, 1992: I/138) :ایرانی باستان ،*asruka- «اشک» (Bailey, 1979: 27) ،

، arš، فارسی میانه: (Bartholomae, 1904: 222)« اشکبار» -asrū . azanدر  asrūاوستایی: 

ars «(، پارتی: 51: 1358 وشی،)فره« اشک’šk «اشک» (Durkin-Meisterernst, 2004: 56) 

 

 )اسم(« مژه» [zima]زِمَ  -3-15

خارج از های ایرانی شود و آن را از دیگر گویشترین تحولی که در این واژه دیده میشاخص

 mو  z( است که در آن دو صامت metathesisی قلب )سازد، پدیدهمحدوده الرستان متمایز می

های نو ایرانی، های الرستانی با دیگر گویش(. در قیاس گویشmiza> zima*اند )جا شدهجابه

د شوها است. تحول دیگری که در آن دیده میی مُژه فقط خاص این گویشاین قاعده در واژه

(. همچنین برخالف فارسی mizag> *miza*ی میانه است )پایانی اسم ساز از دوره k/g-*حذف 

تحول یافته است. در مجموع تحول  zبه  žیا  č  ،J̌جای باستانی در این واژه به jمیانه و نو، صامت 

 آورد.شمار های ایرانی بهطور جداگانه از دیگر گویشاین واژه را باید تحولی نو اما به

 هاهای مرتبط در دیگر گویشواژه -3-15-1

 منتخبی از واژگان گویش الرستانی:

(، 90-1: 1386)سالمی، « مژه» mezgاَسیری: ، merezaاَِهلی: ، zemaخنجی، قالتی: 

 meδengداری: ، گلهzemaفیشوری: ، merδaای: بیخه، ezbenaای: ، بنارویه merezaاشکنانی: 

 (.100-1: 1388)همان، « مژه» mezaای: الری، کورده

 های ایرانی نو:منتخبی از واژگان گویش

 «مژه» možeسِدِهی: ، mežeای: (، زِفره760:1390)کیا،  «مژه» mezengگاوبندی: 

 .(82: 1394 )برجیان،

 ی دیگر هندوایرانی و هندواروپاییهاهای مرتبط در زبانواژه -3-15-2

، سنسکریت: :Pokorny, 959) (712« زدنسوسوزدن، چشمک» hg-*mei-هندواروپایی: 

meṣ- «از صورت دیگر هندواروپایی: « زدنچشمک(*mei-s- )(Mayrhofer, 1996: II / 

mēč-، فارسی میانه: :Cheung, 2007) (258« زدنچشمک» maiJ*̌-1، ایرانی باستان: (379

išn «(، فارسی میانه: 374:1358وشی، )فره« چشمک، مژه برهم زدنmiJ ̌ (ag) «مژه »

(Mackenzie, 1986: 56 ) 
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 گیرینتیجه. 4

اره ها اشجا بدانشود که در اینبا بررسی واژگان یاد شده در این پژوهش چند نکته حاصل می

 شود:می

شود را براساس نوع و زمان آن ها مشاهده میتحوالت آوایی و معنایی خاصی که در این واژه

 بندی کرد: توان به چند دسته تقسیممی

ای که در گونهاند، بهها از نظر معنایی خصوصیات باستانی خود را حفظ کردهبرخی واژه -

 .bere ،račena ،vadīاند. مانند شوند و یا درگذشته منسوخ شدهنمی های ایرانی میانه و نو دیدهزبان

های نو به ها و گویشکار است و برخی تحوالت که در زبانگویشی محافظهگویش اوزی  -

ها، ( در برخی واژهmetathesisشود. از جمله عدم تحول قلب )خوریم در آن دیده نمیمیها برآن

 . račenaو  čedaاند، مانند های باستانی را در خود حفظ کردهو برخی واج bafr، tahrمانند 

 .bafrو  tahrتر هستند تا فارسی نو، مانند فارسی میانه نزدیک ها بهبرخی واژه -

شود، مانند های ایرانی نو )فارسی نو( در این گویش دیده میگاهی تحوالتی از نوع زبان -

. a-و تبدیل آن به  ak/g-ی اسم ساز های نو و همچنین حذف پایانهدر زبان bکهن به  vتبدیل 

پایانی  tهای سایشی پیش از گویش است، مانند حذف صامت ای از تحوالت خاص ایناما گونه

(beta  وeškat.)( و ضعیف شدن یا حذف خیشومی در جایگاه پایانی واژه )عموماً در مصدرها 

ر کار بودن، از نظاوَزی با توجه به محافظه گونه فرض کرد که گویشتوان اینطور کلی میبه

و از تحوالت فارسی نو جدا بوده است،  میانه را حفظ کردهای میان ایرانی باستان و تحول گونه

(. گاهی تحوالت به betaتوان در آن دید )مانند های نو )فارسی نو؟( را میاما گاهی تأثیر زبان

 .mašaو  borm ،zimaبندی خاصی قرار داد. مانند ها را در دستهتوان آنست که نمیایگونه
 

 فهرست منابع

(: تهران: فرهنگستان زبان 2های ایرانی )استان اصفهان (. گنجینه گویش1394برجیان، حبیب )
 فارسی.، و ادب

 شناختی گویش بردستانی: شیراز: دهش.(. بررسی زبان1392میثم. ) ،بودیزندهو  فرخ ،حاجیانی

(: تهران: 1های باستانی ایران )نامه موضوعی زبان(. واژه1390باغبیدی، حسن. )رضایی
 فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

شناسی فارس )دفتر چهارم(: تهران: فرهنگستان زبان (. گنجینه گویش1386سالمی، عبدالنبی. )
 و ادب فارسی.
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شناسی فارس )دفتر پنجم(: تهران: فرهنگستان زبان و (. گنجینه گویش1388. ) _________
 ادب فارسی.

منتخبی از واژگان گویش اردکان. پایان نامه شناسی (. ریشه1387اردکانی، مریم. )صفایی
 های باستانی دانشگاه شیراز.کارشناسی ارشد رشته فرهنگ و زبان

(. گویش بختیاری کوهرنگ: تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 1389طاهری، اسفندیار. )
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 فرهنگی.
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Abstract 

The Evazi dialect is one of Iran's southwestern dialects. Along with Lari 

dialects (Evaz, Khonj, Juyom, Lar, etc.), this dialect spans vast regions of 

Hormozgan Province (a part of Bandar Abbas, the whole Bandar Lengeh, 

Bastak, etc.) the dialects of which are all evolved forms of Middle Persian. 

Although these dialects show few differences when compared with each other, 

they can be considered as having originated from the Lari dialect. In the 

present paper, 15 native words of the Evazi dialect have been examined 

etymologically and comparatively. Based on the existing evidence in the 

dialect, the derivational evolution and formation of each word has been 

considered. Afterwards, its equivalent in the other dialects as well as the 

middle era form of the word, its related ancient Iranian forms, the etymology 

of the word in question and its equivalent in other Indo-Iranian and Indo-

European languages have been presented. The research method applied in this 

paper is field research, and the performance method is analytical-descriptive 

carried out through word collection from valid sources and recording the 

speakers’ voices. The etymological and comparative examination of these 

words shows this dialect's relatedness to Iranian languages spoken in the 

region in three historical eras. Also, the etymological examination of these 

Evazi words shows that Iranian dialects have a wealth of Iranian languages 

data in them still unknown. Their examination with a historical approach 

reveals the value of these data and at the same time, contributes to future 

studies on other Iranian languages and dialects and a better understanding of 

them. 
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