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چکیده
مطالعات زبانی نشانگر آن است که گویش یزدی دربردارندۀ واژههای غنی و کهن ایرانی است که
روزگاری دراز در پهنۀ گستردهای و در بین شمار زیادی از مردم کاربرد داشتهاست و متأسفانه امروزه با
گسترش فارسی معیار ،گسترۀ آن در حال محدودشدن است .یکی از ویژگیهای مهم در بحث
گویشها ،وجود بسیاری از واژههایی است که با حفظ لفظ و معنا یا پذیرش تغییراتی اندک ،از
زبانهای کهن بر جای ماندهاند و از نظر ریشهشناسی و زبانشناختی قابل ّ
اهمیت هستند .این ویژگی
در گویشهای گروه مرکزی ،از جمله گویش یزدی بیشتر قابل مشاهده است .این پژوهش سعی دارد،
پس از بررسی آوایی و معنایی برخی واژههای کهن در محله زردشتینشین ّ
خرمشاه یزد ،با مقایسۀ
مهمترین واژههای گویش یزدی با زبانهای باستانی ،به اثبات اصالت زبانی این منطقه و غنای
فرهنگی آن بپردازد و نیز خاطر نشان سازد که تحقیق دربارۀ گویشها ،زبانها و تنوع گونهای آنها،
ارزش شناختیّ ،
هوی تی و حتی آموزشی دارد که با آ گاهی دقیق در ساختار آوایی ،معنایی و دستوری
به جا مانده در این گویشها ،میتوان در یک نظام قانونمند ،آنها را در جریان پویای زبان وارد کرد و
سرانجام بسیاری از آسیبهای زبانی را برطرف ساخت.
کلمات کلیدی :محلۀ ّ
خرمشاه،گویش یزدی ،واژههای کهن ،ریشهشناسی ،زبانشناختی
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 .1مقدمه
ّ
رسوم جوامع
زبانها بهعنوان یکی از میراثهای بشری همواره انعکاسدهندۀ تمدن ،فرهنگ و آداب و ِ
انسانی و اقوام گوناگون بهشمار میآمدهاند و از اینرو به عنوان یکی از ابزارهای مهم در انتقال میراث
فرهنگی از یک نسل به نسل دیگر میتوانند مورد توجه قرار گیرند؛ بهعبارتی دیگر ،در هر کشور یا
محدودۀ سیاسی ،زبان ،گویش و لهجههای گوناگون و گاه متنوعی وجود دارد که افراد هر جامعه به
پشتوانۀ آن با بسیاری از رخدادهای تاریخی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی خود آشنا میگردند و
عظیم ملی را نسل به نسل به آیندگان میسپارند .بههمین دلیل است که باید
سرانجام این پشتوانۀ ِ
مطالعات زبانشناسی را دربردارندۀ جایگاه نیرومندی در پیوند با ّ
هویت اجتماعی دانست و از این نظر
خلق فرهنگی ،پویا و آفریننده مورد توجه قرار داد .سرزمین ایران هم به
نقش تعیین
کنندگی آن را در ِ
ِ
ُیمن داشتن اقلیم متنوع با گسترۀ وسیع و پیشینۀ کهن ،از جمله کشورهایی است که از غنای باالیی در
گویشوران زبانی برخوردار است که از آنجمله میتوان به گویشهای مناطق کویری
زمینۀ گویش و
ِ
ایران بهویژه شهر و استان یزد اشاره داشت.
در تقسیمبندی گویشهای کنونی ایران ،شهر یزد در دستۀ گویشهای مرکزی قرار دارد.
گویشهای مرکزی ایران به طور کلی به چهار گروه تقسیم شدهاند که عبارتند از :گویشهای
شمالغربی(در محدودۀ جادۀ قم تا اصفهان) ،گویشهای شمالشرقی(حوالی کاشان و نطنز)،
گویشهای جنوبغربی(پیرامون اصفهان) و گویشهای جنوبشرقی که شهر یزد را شامل میشود.
قدیم یزد و کرمان که اکنون
بهطور کلی گویشهای مرکزی شاخۀ جنوبشرقی عبارتند از :گویشهای ِ
زرتشتیان به آنها سخن میگویند و میتوان گویش کلیمیان یزد و کرمان و نیز گویش نائینی و انارکی و
نیز اردستانی را هم به آنها افزود(نک :لکوک . )518 :1387،بهطورکلی دربارۀ گویشهای مناطق کویری
بهویژه گویش یزدی ،میتوان اینگونه ابراز داشت که :وجود واژههای کهن پارسی با ریشههای دوران
میانه و باستان در این دیار نشانی از دیرینگی گویش یزدی است(مسرت .)182 :1384،واژههایی که در
پژوهش حاضر نیز به برخی از آنها پرداخته شده است .با اینحال این گویش نیز مانند دیگر
گویشهای ایرانزمین تحت تأثیر فارسی معیار در خطر فراموشی و کمرنگ شدن قرارگرفتهاست .این
درحالیاست که تنها شهر یزد با بیش از هفتاد محله ،تنوع گویشی قابل توجهی دارد و این تنوع و
گوناگونی ،حتی در بین محلههای زرتشتینشین هم به خوبی آشکار است .در این مقاله ،نگارندگان
سعی دارند با گردآوری واژههای کهن در محلۀ خرمشاه یزد که از گذشتههای دور تاکنون دارای
ّ
جمعیت زرتشتی و مسلمان بوده که در جوار یکدیگر همزیستی کامل داشتهاند؛ اصالت زبانی این
واژهها را واکاوی و با ریشهشناسی آنها تا حدودی روند دگرگونیهای این کلمات را از زبانهای کهن
تا به امروز بررسی کنند .همچنین نگارندگان این پژوهش با گردآوری برخی از واژههای یزدی که
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ریشههای کهن دارند؛ در صددند این فرضیه را مطرح سازند که بسیاری از این کلمات که امروز در
شمار واژههای «نیمهزنده» در یک زبان محسوب میشوند ،قابل احیا و بازنگری ّ
مجدد هستند .بهویژه
معانی متنوع و متعدد در
این که بسیاری از آنها با قواعد نظاممند دستوری و ساختار متمایز خود و نیز ِ
واژه ،میتوانند بعد از بازنگری به حیطۀ زبان فارسی وارد شوند و بر غنای آن بیفزایند .دربارۀ پیشینۀ
پژوهش در گویشهای مردمان در یزد و مناطق همجوار نیز باید اشاره داشت که مستشرقان و
جهانگردانی که به این شهر قدم نهادهاند ،در آثار خود اشارههای پراکندهای به گویش یزدی داشتهاند
که از بین آنها میتوان ادوارد برون و یاکوب ادوارد پوالک را نام برد .در قرن حاضر و به ّ
همت برخی
از فرهیختگان ایرانزمین از جمله مهدی آذر یزدی ،علیاکبر شریعتی ،کریم کشاورز و دیگر اهالی
فرهنگ ،پژوهشهایی در این گویش صورت گرفته است که هرچند تا به دست آمدن کمال مطلوب
فاصله بسیار است؛ با اینحال این کوششها اقدامی بزرگ در ثبت و حفظ میراث فرهنگی و ادبی ایران
به شمار میرود .مهمترین اثری که تاکنون در این زمینه تحقیق و تألیف شده ،واژهنامۀ یزد از ایرج
افشار( )1369است .همچنین کتایون مزداپور( )1374واژهنامۀ گویش بهدینان شهر یزد را منتشر کرده
است(مسرت .)182 :1384،نگارندگان پژوهش حاضر که خود از گویشوران این گونۀ زبانی هستند ،تحقیق
خود را به صورت میدانی در گفتگو با اهالی محلۀ ّ
خرمشاه شهر یزد استوار نمودهاند.

 .2زویش یزدی
زبانشناسان ،گویشهای جدید ایرانی را به دو دسته باختری و خاوری تقسیم کردهاند .گویش یزدی
در زمرۀ گویشهای مرکزی دستۀ باختری است که در بخش باختری فالت ایران تا حدود مرزهای
عراق رواج دارد .نکتۀ قابل ذکر این است که در بیشتر گویشهای مرکزی از جمله در استان یزد آثار
دیر ینگی واژههایی دیده میشود که آمیختگی کمتری با زبان عربی داشتهاند( نک :ارانسکی.)48 :1378 ،
یکی از دالیل اصالت این گویش ،وجود زبان زرتشتیان ساکن یزد به عنوان یکی از قدیمیترین
ساکنان این سرزمین است .زرتشتیان استان یزد همچنان ،به زبان نیاکانشان سخن میگو یند .این زبان
زبان مادری بهدینان ایرانی بهشمار میرود که از دیرباز با فارسی همز یستی داشته است و در بردارندۀ
فهرست قابل توجهی از واژهها با بار معنایی و فرهنگی و ساخت آوای ِی متمایز است و در عینحال
محل برخورد دو زبان و در نتیجه ،آزمایشگاهی زنده برای بررسی آنهاست .این زبان که در
محتوای آن ِ
نواحی مرکزی ایران از جمله استان یزد و کرمان رواج دارد ،زبان گوری ( )gowrīبر وزن فوری یا
گورونی ( )gowrūnīنامیده میشود که گویندگانش آن را « َدری» مینامند و بیتردید باید آن را زبانی
مستقل دانست؛ چرا که گویندگان آن نمیتوانند با سخنگویان زبانهای دیگر از آن جمله با
فارسیزبانان به تفهیم و تفاهم بپردازند .این زبان در شمارۀ واجها ،واجآرایی ،آواشناسی و نیز در
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ساخت واژه و نحو با فارسی متفاوت است .بررسی تاریخی نشان میدهد که از نظرگاه تکو ین هم به
ّ
گروهی جدا از زبان فارسی دری تعلق دار(.نک :مزداپور.)5 :1374 ،
زبان دری زرتشتی دارای لهجههای ّ
متعدد است .گاهی این ّتنوع لهجه ،در محلههای نزدیک به هم
نیز به خوبی آشکار است؛ بهعنوان مثال ،اگر لهجۀ مردم محلۀ زرتشتینشین ّ
خرمشاه را با دیگر
ّ
لهجههای محلههای زرتشتینشین ،مانند محلۀ کوچه بیوک ،محلۀ مریمآّباد ،محلۀ رحمتآباد و نیز
محلههای محمدآباد ،قاسمآباد ،اهرستان ،عیشآباد ،خیرآباد ،پشتخانعلی و نعیمآباد که زمانی
تعدادی از آنها در مکانهای جغرافیایی با فاصله اندک بودهاند مقایسه کنیم ،اختالف لهجه را در این
محلهها بهراحتی درمییابیم .با اینحال آنچه که میتوان در مورد این گروه اقلیت با فرهنگ و آداب
خاص خود گفت ،این است که این گروه با سکونتی ریشهدار در این سرزمین در یک تعامل دو جانبه و
ِ
عمیق با مسلمانان زیستهاند و بسیاری از آداب و سنتهای آنان بهتدریج در فرهنگ مسلمانان رسوخ
کرده و پایدار مانده است .یکی از این داد و ستدهای فرهنگی را باید در حیطۀ زبانی جستجو کرد .با
این توضیح که تنها در شهر یزد با بیش از هفتاد محله -که برخی از آنها زرتشتینشین هستند -با ّتنوع
گویشی و لهجهای زیادی روبهرو هستیم .این ّتنوع گویشی را میتوان در شهرستانهای متعدد این
استان تاریخی نیز مشاهده کرد .گاه در برخی از محلههای دورافتادۀ این شهرستانها ،گونههای زبانی
نیز دیده میشود و از این جایگاه نیز فرهنگ زبانی این استان بسیار قابل توجه است.
در فارسی یزدی ،بسیاری از واژهها ریشه در زبان دری زرتشتی دارند که مسلمانان آنها را گاه به
همان صورت اصلی و گاه با تمایز آوایی و حتی معنایی بهکار میبرند .نگارندگان در بررسیهای خود بر
روی واژههای یزدی به نمونههایی چند از کلماتی برخورد کردند که امروزه در زبان یزدی در زمرۀ
واژههای«نیمه زنده» به حساب میآیند اما ساختاری بسیار کهن دارند .واژههایی که میتوان ریشۀ
آنها را در زبانهای بسیار کهن چون زبان هندی باستان ،سانسکریت( ،)1زبان اوستایی ،زبانهای
دورۀ میانه و حتی در آسی قفقازی (شاخهای از زبان سکایی)( )2و اکدی (زبان بابل و آشور) نیز
جستجو کرد.

 .3بررسی واژه ها
در این جستار ،با بررسی گویش محلۀ زردشتینشین ّ
خرمشاه یزد ،بیشتر به تحلیل و بررسی ریشه،
معانی و کاربردهای مهمترین واژهها در گویش و لهجۀ یزدی پرداخته میشود .ذکر این نکته ضروری
است که در این پژوهش ،واژهها و اصطالحات منتخب بر اساس ّ
اهمیت و به ترتیب حروف الفبا
طبقهبندی و ّ
مرتب شدهاند و بعد از نشاندادن صورت دقیق آوایی واژهها به زبان بومی ،معنی یا
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معانی رایج و گاه متعدد آنها در حد امکان ،همراه با مثال ذکر گردیده و صورتهای کهن واژه آورده
شده است.
.1-3آدر ( : ādarنوعی خار با تیغهای بلند)
نوعی خار با تیغهای بلند و نوک قرمز که در صحراهای یزد فراوان میروید و بیشتر برای روشنکردن
ً
آتش استفاده میشود .احتماال واژه ،همان «آذر» است )ātar( .اوستایی و آترش ( )ātarŝپهلوی است
(سرحدی :1388 ،ذیل واژه) .گیاه دارویی ترنجبین را نیز گویند.
اصطالح« :بهجای گل ّ
نشسه خار آدر» ()be jāye gol nešessā xāre ādar
در مقام تعریض ،به شخص ناالیقی گویند که جانشین فردی شایسته شده است.
.2-3آرا ( : ārāدرست و نیکو)
عالوه بر معنای فوق در مفهوم آرایش و زینت نیز بهکار برده میشود .این واژه در گویش زرتشتیان یزد
و کرمان به شکل( )oroرایج است(سروشیان :1370 ،ذیل واژه) .برخی برآنند که «آرا» از واژه آراستن گرفته
شده ،از واژۀ اوستایی پیس ( )pīsو در ایران باستان ( )pāisدر معنی رنگارنگ کردن و نگاشتن است.
ً
این جزء احتماال در واژۀ پسته در مفهوم میوۀ رنگارنگ ،امروزه بخشی از واژه شده است.
آراستن( )ārāstanبه معنی زینت دادن ،از واژه اوستایی( )ārādhکه در یسنا ،هات  29بند  9هم آمده
است (نک :پاشنگ :1381،ذیل واژه).
مثال:
آرا راه برو ( ) ārā rā beroیا َپ َر ِن آرایی َب ِرش نبود( )perane ārāī bareš nabū:d؛ یعنی پیراهن
باشد ( )ārā bāšedبه معنی خوب باشید.
آراستهای در بر نداشت .یا آرا ِ
اصطالح :آرا داره ،گیرا نداره(آرا دارد ،گیرا ندارد).
یعنی به ظاهرکاری رسیدن و از باطن بازماندن.
.3-3آسمون (: āsmūnآسمان)
آسمان ،با سکون « »sدر گویش سالخوردگان یزد هنوز به صورت( )āsmu:nبا تلفظ خفیف واج ()n
بهکار برده میشود .در پهلوی ( ،)āsmānاوستایی( ،)asmanهندی کهن ( )acmanو همگی به یک
معنی است( ّ
مقدم :1342 ،ذیل واژه) .صورت پهلوی آن « »asmānاست(فره وشی .)58 :1358 ،این واژه از دو
جزء تشکیل شده است که جزء نخست آن «آس» به معنای سنگ بزرگ و گرد است که در واژههای
چون «آسیاب» و «دستاس» نیز دیده میشود و بنابر باور ایرانیان باستان ،آسمان ،سنگ بزرگ و
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ّ
مدوری بوده است و جزء دوم آن «مان» که پسوند و از ادات تشبیه است و در پهلوی به شکل
« »mânâkدر معنی مانند و نظیر کاربرد داشته است(برهان قاطع :ذیل مان).
.اسبس(  asbesیا  : aspesیونجه ،شبدر)
ِ 4-3

ً
این واژه در بین کشاورزان یزدی ،واژهای کامال رایج است .واژهای که بسیار کهن است و در
سنگنبشتههای هخامنشی به صورت اسیپواستی( )aspōtastiبه معنی خوراک اسب آمده است که از
اسپو(  ) aspōبه معنی اسپ و ( )astiاز( )adبرابر ( )adoبه معنی خوراک است و چه بسا با کلمه ()eat
سپ َ
در زبان انگلیسی همریشه باشد .در پهلوی ،این واژه به صورت َا َ
ست ( )aspastaبهکار برده میشده
است .واژه َا َ
سپستی ( )aspastiو اسپستو ( )aspastuدر گویش آشور و بابل هم یاد شده است که از
ایران بدانجا رفته است (پاشنگ:1381 ،ذیل واژه) .توضیح اینکه با توجه به جزء اول واژۀ گویش
( ،)asp + esصورت اوستایی اسپ ( )aspهنوز در گویش وجود دارد .در اساساالشتقاق آمده است:
اسپست  : ispist ،Uspust ،Aspistیونجه ،پهلوی ،Aspast :بلوچی عاریتی : Aspust :اسب
« ِ
وخوراک ،مرکب از اسب و ریشه( )adبه معنی خوردن است (هرن -هوبشمان :1356 ،ذیل واژه) .دربرهان
قاطع نیز ذیل واژه آمده است« :اسپست در پهلوی  aspastکه از زبان پهلوی  aspestāو pespestā
وار د زبان سریانی شده و از سریانی به زبان تازی رفته است .در عربی «فصفصه» نوشته شده است
(برهان قاطع ،ذیل واژه) .
 .5-3اشترزلو( : uštorgulūظرف سفالین)
محل جریان آب که انحنای آن بهشکل گلوی شتر است و در این حالت آب با فشار و حجم زیاد به
سطح زمین فوران میکند .جزء نخست آن« ،اشتر» دارای صورت فارسی میانه ( )ušturو اوستایی
( )uštra-قابل قیاس با صورت سنسکریت( )úśtra-به معنی شتر یا گاومیش
( )Bartholomae,1904: 420است و جزء ّدوم آن؛ «گلو» از صورت فارسی میانه( )glwkکه از ریشۀ
( )garبه معنی فروبردن و بلعیدن است آمده است ( .)Horn,1893: 928قابل قیاس با واژه
سنسکریت( )gala-و همریشه با واژۀ ( )gulletانگلیسی و به همان معنی.
َ .6-3بشن( : bašnسراپا ،سرتاسر بدن ،قد و باال)
صورت پهلوی واژه منطبق با صورت گویش مذکور است )bašn( .بهمعنی سراپا (مکنزی :1373 ،ذیل واژه).
همچنین واژۀ «بشن» از واژههای معماری در یزد است؛ به معنی دیوارهای زیر گنبد و فضای زیر
ً
گنبدخانه ( فالح پور :1387،ذیل واژه)  .اصوال کلمه «بشن» بر وزن جشن ،به سطح و بدنه هرچیزی گفته
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ً
میشود؛ مثال بشن لباس ،بشن دیوار ،بشن کوه و بشن کاغذ ،این واژه با همین تلفظ و معنی در گویش
زرتشتیان یزد نیز به کار میرود (سروشیان :1370،ذیل واژه).
 .7-3بک(  : bakقورباغه ،وزغ)
در گویش مذکور« ،نوزاد قورباغه» با کاف تصغیر و به صورت بکک ( )bakokآورده می شود؛
همچنین در این گویش به غدۀ کوچک که در دهان ایجاد شده است هم بکک ( )bakokمیگویند .در
سانسکریت به صورت ( )bhekaو در پهلوی به شکل( )vakآمدهاست (پاشنگ :1381،ذیل واژه) .در حاشیۀ
برهان قاطع آمدهاست« :بک» در پهلوی وک .در سانسکریت بهک و در طبری وگ(برهان قاطع ،ذیل
واژه) .مکنزی برای دو شکل ( wakو  )vakمعنی «وزغ» را آورده و ریشۀ آن را پهلوی دانسته است
(مکنزی:1379 ،ذیل واژۀ .)vak

 .8-3بوز(  : bowzزنبور)
گونۀ گویشی این واژه بر وزن موز است و در پهلوی ( )wabzو به همان معنی است(مکنزی)151 :1373 ،

که در گویش ،فرایند واجی «قلب» را پذیرفته است .در فرهنگ مجمع الفرس ذیل واژۀ «بوز» واژه
«بوزک» را آورده و «زنبورسیاه» معنی کرده است(مجمع الفرس :ذیل بوز) .توضیح این که درانگلیسی
ً
( ) beeو جمع آن ( )beesبه واژۀ گویش نزدیک است و احتماال از یک ریشه باشند.
 .9-3پتک(  : potkجوانۀ درخت)
مثال :درختا پتکزدن ( )deraxtā potk zadan؛ یعنی ،درختان جوانه زدهاند.
اصطالح :من خو پتک دلم هم خبردار نیس)man xo potkē delom ham xabardār nis:t.( .
ً
کامال بیخبر بودن و مهم نبودن موضوعی برای کسی.
یا :فالنی پتک دلش مرده ()folānī potkē deleš mordæ
کنایه از افسرده بودن و غم و اندوه بسیار داشتن است.
در اینجا الزم است به این نکته نیز اشاره شود که در یزد ،هنگام بهار که درختان آمادۀ شکوفهدادن
میشوند ،از اصطالح «درخت پتکوک زده» نیز استفاده میشود و هنگامی که تبدیل به میوه گردید،
اصطالح «پتکوکاش رخته» به کار میرود و چه بسا در اینجا کلمه «پتک» به معنی « ُپرز» باشد.
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حراف و ّ
.10-3پتیاره ( : pattiyāræزن ّ
فحاش)
این واژه عالوه بر معنای فوق به «دخترکان لوند و بازیگوش» نیز اطالق میشود که در این صورت بار
ً
ُ
دخترک پتییاره
معنایی منفی ندارد و اکثرا با «کاف تصغیر» همراه است؛ مثال :ای
(.)ay doxtaroke pattiyāræ
ً
اما اگر در مورد زن به کار برده شود ،معنایی کامال منفی دارد؛ در این صورت کاف ّ
متصل به موصوف
«کاف تحقیر» است؛ مثال :ای زنیکۀ پتییاره.)yr iyptp rt æryyittap( :
این واژه در اوستا به صورتآمده است () .این واژه در اوستا به صورت « َپ َ
آوانویسی
ئیتیار» با
ِ
( )paitiāraآمده است که مرکب از َپئیتی( )paitiاوستاییَ ،پت( )patپهلوی و پاد و َپد( )pādدر گویش
دری و در مفهوم و معنای متضاد است .با این توضیح که َپئیتی( )paitiاوستایی به شکل پاد بر سر
واژههای مرکب پاداشن ،پاداش و پادزهر باقیمانده است ( سرحدی 34 :1388 ،و : 1904,eraylthtrrB
 .)183همچنین بخش « َآر» در پتیاره به معنی «رفتن» دانسته شده و پئیتی َآر ( )paitiāraرا روی هم در
معنی «خالفرونده» معنی کردهاند و پهلوی این واژه پتیارک( ) patyārakخوانده و نوشته میشود.
(نوشین.)106-105 : 1389،

در بند هفتم اردیبهشتیشت نیز به این واژه اشاره شده و دیده میشود ...« :ناخوشیها فرار کنید.
مرگ بگریز ،دیوها بگریزید ،پتیاره ها فرار کنید ...و از آیین پاک بگریز ،مرد ستمکار بگریز»....
(اوشیدری .)193 : 1371 ،در بندهش نیز در صفحات متعدد واژۀ پتیاره بهکار برده شده است؛ از جمله
«...نخست دربارۀ آغاز آفر ینش اورمزد و پتیارگی گنامنیو .پس دربارۀ چگونگی آفریدگان ،از آغاز
آفرینش تا فرجام که تن پسین است»(بندهش هندی .)43 :1368 ،این واژه در متون ادبی مثل شاهنامه نیز
بسیار به کار رفته است:
که بیچارهای نیست پتیارهای (فردوسی.)41 :1384،
توانیم کردن مگر چارهای
ً
این واژه در اوستا و متون دینی پهلوی ،غالبا صفت اهریمن ،دیوان و کارگزاران او و یک بار هم
صفت اسکندر مقدونی دانسته شده است .همچنین در فارسی به معنی مهیب ،نازیبا ،شدت ،سختی و
مکر آمده است و در تداول عوام ،دشنام و به معنی زن گمراه ،بدکردار ،تندخو و پرخاشگر است .در
احکام نجوم هم پتیاره به معنای وبال کوچک و یا وبال ستاره آمده است (دوستخواه. )955 :1375 ،
.ُ 11-3پرسه( : porsæبه عیادت بیمار رفتن ،مجلس ختم)
از مصدر پرسیدن ،در فرهنگها در معنی احوال پرسیدن ،به عیادت بیمار رفتن ،پرسش و ّ
تفقد و
مجلس ترحیم آمده است (دهخدا :ذیل واژه) .واژۀ «پرسه» در زبان دری زرتشتی و فارسی یزدی و نیز
ً
شیراز و نیز در میان عشایر پارس اصطالحا به معنی مجلس ختم ،روز ترحیم و ترحیم به کار برده
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میشود(اوشیدری .)197 :1379،صورت پهلوی آن ُپ َرسک(  )porsakدر معنی «مجلس ختم و مجلس
عزاداری» است(سرحدی .)34 :1388 ،از این واژه ( )purs-ak-ihبه معنای مشورت ،صحبتکردن،
مالقات و از یکدیگر دیدار کردن ،آمده است(همان).
 .12-3پسر()posar
در فرهنگ نظام آمده است که « لفظ ُپس و پور ،باید با ضم اول همراه باشد ولی در تکلم امروز ایران با
کسر اول است و تنها در بعضی والیات با ضم کاربرد دارد .در پهلوی ُپس( ،)pusدر اوستا( )puɵraو در
سانسکریت ( )putráذکر شده است»(داعی االسالم .)91 :1362 ،در زبان سانسکریت ،این واژه بهمعنی پسر
و پسر نجیبزاده دیده میشود (جاللی 112 :1375 ،و .)475صورت فارسی باستان این واژه نیز()puça
است .ارانسکی آورده است که «واژۀ پسر در زبـان سکایی دیـده میشود و از زبان پارتی وارد زبـان
فارسی شـده است»(ارانسکی .)96 :1378،مؤلف اساساالشقاق ،ریشۀ اوستایی ( )Apɵsra- tanaبه
معنی «دارای تن بچهدار» را برای اصل واژه در نظر گرفته است و با توجه به واژۀ ( )Apuɵraکلمه
« ُپسر» را کلمهای اوستایی دانسته است(هرن -هوبشمان .)3 :1356،واژۀ «پسر» در کتاب پهلوی یادگار
زریران به همین شکل یعنی با ضم اول آمده است ...« :این را یادگار زریران خوانند بدانگاه نوشته شد
ُ
که گشتاسب شاه با ُپسران ،برادران ،خاصان ا هماالن خویش ،این دین ویژه مزدیسنان را از هرمز
پذیرفت(» ...ماهیار نوابی.)43 :1374،
آن گونه که مشاهده میشود در گویش مورد بحث ،صورت کهن این واژه حفظ شده است .باید
دانست که تلفظ این واژه بهصورت « ِپسر» در فارسی کنونی ،تحت تأثیر کلمۀ «پدر» به وجود آمده
است(حسندوست .)697 :1392،
 .13-3پوده( : pudæبرگهای خشک و پوسیده درخت)
برگهای خشک درخت و پوسیدۀ ریز که به عنوان کود از آن استفاده شود )pudag(.پهلوی از مصدر
ً
()pusitanآمده است(مکنزی :1373 ،ذیل واژه) .ظاهرا با واژۀ «پوک» «پوکیدن» و«پوسیدن» همریشه
است .در کتاب راهنمای ریشۀ فعلهای ایرانی در زبان اوستا و فارسی باستانَ « ،پو» در معنی پوسیدن
ً
و همریشه با پود و پوده و پده دانسته شده است(مقدم .)66 :1342 ،احتماال واژه با کلمۀ «پر» که در این
گویش در معنای برگ رسیدۀ درخت است ،همریشه باشد.
 .14-3پولوش( : pulušپشم سوخته)
از مصدر( )pulušundanبه معنی سوزاندن و نیز همریشه با مصدر پهلوی ( )brištanاز ریشۀ اوستایی
بهمعنای برشته کردن است( مقدم :1342 ،ذیل واژه) .این واژه در زبان دری زرتشتیان کرمان به صورت
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( )Pološبه معنای «پشم سوخته» رواج دارد (سروشیان :1370،ذیل واژه) .در زبان کرمان ،پلیسیدن
( )polisidanبه معنی «زدن موی سر» نیز آمده است (محمدی :1373 ،ذیل واژه) .در گویش بافت کرمان،
پلیشیدن ( )pelišidanبه معنی «سوختن» است(فرهادی راد :1381 ،ذیل واژه) .توضیح این که در زبان
انگلیسی واژۀ ( )polishدر معنی «پرداخت کردن و صیقل دادن» بهکار میرود.
َ .15-3پیر( : piyarپدر)
این واژه به صورت پهلوی( )pidarبیشتر نزدیک است .شاید واژۀ گویش بر اساس قانون ابدال یا
ً
حذف ،تغییر یافته و شاید به صورت کهن خود نزدیک باشد .احتماال اسم«پیتر» در زبان انگلیسی هم
از این ریشه است .صورته ای نزدیک به واژۀ گویش در زبان سانسکریت وجود دارد؛ مانند واژۀ
( )pitrدر معنی پدر جهان(فرهنگ سانسکریت ،جاللی.)69 :1375 ،
گویا جزء اول کلمه «پدر» همان است که در کلمه «پتیاره»« ،سپهبد»« ،موبد» و  ...به کار رفته
است« .پد» در این واژهها به معنی رییس ،سرور ،بزرگ قوم و حامی است.
.16-3پیک(  : pikنیشگون)
در گویش زرتشتیان یزد با همین تلفظ کاربرد دارد (سروشیان :1370،ذیل واژه) .اصطالح «پیکگرفتن» در
معنی کم گرفتن و کم خرج کردن در این گویش رواج دارد.
مثال:
َ
ً
(…)eqæ pikeš gereftam tā tūnessam
تونسم خونه بسازم».
« ِاقه ِ
پیکش گرفتم ،تا ِ
این قدر کم خرج کردم تا توانستم خانه بسازم.
ً
َ
در این گویش «یه تا پیکک» ( )ya tā pikokبه معنی یک مقدار کم به کار میرود؛ مثال «یه تا پیک
ُ
َ
ک نمک» به معنی «به اندازۀ دو انگشت برداشتن یک چیز نرم مانند نمک است».
نمک یا یه تا پیک ِ
به نظر میرسد واژۀ «پیسمال  »pismālنیـز که در گویـش یـزد در معـنی آزار دادن ،بـه کـار
میرود بـا واژۀ«پیک» از یک ریشه باشد که مراد از آن بیشتر ،آزار و عذاب در گفتار است تا عذاب
بدنی .در زبان انگلیسی واژۀ ( )pinchبهمعنی «نیشگون گرفتن» کاربرد دارد .همچنین ( ) pickupدر
معنی برداشتن و ( ) pickدر معنی «دزدیدن» نیز دیده میشود.
َ
.17-3أل( : talتوده خاک)
این واژه به معنی پشته و برآمدگی نیز هست .از این واژه ،تل تاس( )tol tâsو ترتاس ( )tor tâsدر
گویش یزد به معنی ظرفی مسین ،بزرگ و گود نظیر سنگاب است که در گذشته در آن آب و شربت
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ّ
میریختند .این واژه در کتاب فرهنگ واژههای اکدی به شکل تیلو( )Tiluیا «تلو» در معنی «برآمدگی
ّ
(سلوم.)62 :1384 ،
و پشته» ثبت شده است
در زبان سریانی واژۀ «تال :تل و تپه» آمده است(اخوان زنجانی.)40 :1369 ،
شاید واژۀ تله( )tolaنیز با کلمۀ ( )talاز یک مأخذ باشد .این واژه را زرتشتیان یزد با تلفظ ( )toleدر
معانی توده ،کپه ،لیقۀ دوات و زرتشتیان کرمان در معنی سبوی بزرگ و شکمدار به کار میبرند (سروشیان،
 :1370ذیل واژه) .این واژه در فارسی یزدی ،به صورت ( )tolæبه معنی لیقۀ دوات و تودۀ نخ و مو کاربرد
دارد.
َُ
ُ
همچنین اصطالح «تلهکردن» ( )tolæ kardanدر معنی سردرگم کردن و درهم پیچیدن و «تله
شدن» به معنی درهم شدن و توده شدن چیزی نظیر مو یا نخ بهکار برده میشود .در این گویش « ُتله»
ّ
یا « ُتله» ،بیشتر دربارۀ موی سر به کار میرود .وقتی کسی چند روز موهای سرش را شانه نکند و در
ّ
هم و بر هم شود میگوید« :موهام ُتله شده».
به نظر میرسد « َتل و ُتل» که در گویش یزد در معنی «توده و پشته و درهم پیچیدگی» به کار
ّ
میروند ،از یک ریشه باشند .این واژه ،اطالل زبان عربی به معنی تپهها و تلههای خاکی بر جا مانده از
خانۀ معشوق را به ذهن متبادر میسازد ،با این توضیح که برآمدگی و انبوهی صفت همۀ این کلمات
است.
 .18-3أاله ( : tālæیک شاخه از بوتۀ خربزه یا خیار یا هندوانه)
ً
گیاه روندهای است که محصول دارد و معموال برای بوتۀ هندوانه و خربزه و کدو به کار میرود .بر
ً
اساس آنچه در فرهنگها آمده ،اصالت واژگانی این کلمه نیز کهن و احتماال مشتق شده از زبان
سانسکریت است .در زبان سانسکریت واژۀ ( )Tālaدر معنی گیاهی که در آب رشد میکند ،آمده است
و ( ،)Latâ- lalikخوراک بهشتی یا گیاه خزندهای است که قطرۀ آب حیات از آن به دست می آید.
(جاللی 168 :11375 ،و .)165

در فرهنگ زبان اکدی ذیل این واژه آمده است که «( )talaتیرهای از نخلهای کوچک با برگهای
بلند ،این واژه در میراث کهن بین النهرین هنوز در میان مردم کاربرد دارد و تا پیش از دوران کشاورزی
در میانرودان هم مورد استفاده بوده است؛ زیرا این واژه در متون اکدی به شکل «تالو» ثبت شده
ّ
(سلوم .)174 :1380 ،مؤلف فرهنگ مجمعالفرس نیز در ذیل واژه آورده است« :تال درختی است به
است»
نخل شبیه که در هند میباشد .درازی برگ آن یک ذرع باشد و برهمنان به جای کاغذ بر برگ آن
کتابت کنند و زنان و مردانشان نرمه گوش را سوراخ کنند و برگ آن لوله در گوش کنند»(مجمع الفرس،
ذیل واژه).
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ُ

 .19-3أ ُرش ()toroš

در گویش معیار ،با سکون « )torš( :»rبه کار میرود .در اساساالشتقاق ،واژه به شکل ( )Tarušآمده و
گفته شده که «در زبان بلوچ ( )Trašpو در زبان کردی ( )Tiršگفته میشود»(هرن -هو بشمان.)484 :1356،
همچنین «تلفظ پهلوی آن بر اساس کتاب خسرو و ریدک صفحۀ  Turuš ،547است» (همان جا)485 :
که در این صورت واژۀ ترش ( )torošدر گویش یزدی به شکل پهلوی( )Turušنزدیکتر است .فرهنگ
پاشنگ نیز صورت پهلوی واژه را ( )turušضبط کرده است (پاشنگ :1381 ،ذیل واژه).
 .20-3أریشه( : terišæباغچۀ کوچک کنار حیاط یا گوشۀ حوض)
ً
«تریشه» که معموال جایگاه گلهای زینتی است؛ در تداول عوام گاهی به شکل «تیریش» کاربرد
دارد .این واژه در فرهنگ پاشنگ به معنی خردهریز ،مانند ریزههای چوب ،کاغذ و مانند آنها معنا
شده است(پاشنگ :1381 ،ذیل واژه) که همان تراشه است .به نظر میرسد این واژه ،با واژۀ سریانی و پهلوی
ریشا ( )rišāهمریشه باشد .مؤلف کتاب «پژوهش واژههای سریانی» ،واژۀ «ریشا» را در معنی «سر و
رأس» آورده و آن را سریانی دانسته و در ادامه نوشته است« :در زبان پهلوی نیز ر یش بهمعنای سر؛ در
ً
زبان سانسکریت یعنی الهام یافته»(اخوان زنجانی .)57 :1369 ،احتماال واژههای ریش ،ریشه ،ریشا،
ً
تراشه ،تریشه همگی از یک مأخذ و بهمعنای بخشی کوچک و تقریبا دراز از یک چیز بزرگ باشند.
 .21-3أوره ( : turæشغال)
«توره» نوعی حیوان شبیه شغال است که در زبان دری زرتشتی به کار می رود .صورت پهلوی آن
( )toragبهمعنی شغال است(مکنزی :1379 ،ذیل واژه) .توره ( ،)tura/eشغال و شکال از پهلوی()turak
و از اوستایی ( )taurānaبهمعنی توله آمده است (بهرامی :1369 ،ذیل واژه) .در اینجا الزم است اشاره
گردد که در یزد و اطراف آن ،به نوعی سگ وحشی که از شغال بزرگتر و نیز وحشیتر است
«سگتور» میگویند .این حیوان از سگ کوچکتر و بسیار تندخوست و مانند شغال ترسو نیست.
حیوانی با ویژگیهای منحصربهفرد است که درباره آن تحقیقات بیشتری میتواند صورت گیرد.
در یزد تمثیل «خوش به حال باغی که أوره از آن قهر کند» در مقام کنایی شادی برای فرار دشمن
به کار میرود.
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 .22-3جفنه( : jafnæنوعی هیزم)
دهخدا «جفنۀ» را در معانی شاخه و ریشۀ رز(تاک) و نیز کاسۀ بزرگ آورده است(دهخدا ،ذیل واژه) .در
فرهنگ واژههای اکدی در بارۀ واژه آمده است«:قاموس المحیط َج َفنه را بهمعنای مرد بزرگوار و کریم،
َ
چاه کوچک و کوتاه و نیز کاسه و قدح دانسته و جمع آن را « ِجفان و َجفنات» نوشته است و بیان کرده
که این واژه در متون اکدی (بابلی و آشوری) بهشکل «کپنو» آمده است و در متون اکدی بهمعنای قدح
ُ
است .همین واژه در زبان آرامی به شکل «گپتا» و در زبان عبری به شکل ،گپن ( )gapenاز اکدی وام
ّ
(سلوم :1384 ،ذیل واژه) .البته هیچکدام از معانی مذکور در این فرهنگ ،با معنی واژه در
گرفته شده است
گویش مورد بحث ،همخوانی ندارد چون در این گویش«،جفنه» نوعی گیاه خاردار است که در مناطق
کو یری میروید و به عنوان هیزم استفاده میشود.
در گویش یزدی ،عبارت کنایی «فالنی مثل هیزم جفنه است» برای شخص تنبل و فربه به کار
میرود.
 .23-3چلنگر(: čalangarحرفهای وابسته به آهنگری)
این واژۀ رایج در گویش یزد ،مربوط به شغل و حرفهای وابسته به آهنگری است« .چلنگر» ظروف
آهنی ظریف مانند انبر ،چاقو ،زنجیر ،منقل ،ابزار قالیبافی و  ...را میسازد .این واژه در پهلوی به
صورت ( )čilānkarو ( )čēlnāgarو به معنی چاقوساز آمده است(فره وشی 1380 ،و مکنزی :1373 ،ذیل واژه).
 .24-3چوغور( : čuγurگنجشگ)
در فرهنگ فارسی پاشنگ ،چتوک( čotūkو  )čatūkنوعی پرنده شبیه گنجشک عنوان شده و صورت
سانسکریت آن )čataka( ،نام پرنده ،ذکر کرده است (نک :پاشنگ :1381 ،ذیل واژه) .جاللی نایینی ،صورت
ُ
سانسکریت َچک َور ( )cakoraرا در معنی نوعی کبک مشهور به کبک روفا (- )rufaکه عاشق ماه
است -آورده است(جاللی )2 :1375 ،که محتمل است با واژۀ «چوغور» در گویش مورد پژوهش همریشه
باشد.
 .25-3بش(  : xašخوش)
در معانی خوب ،زیبا ،لذیذ و خوشمزه ،راحت و آسوده ،میلداشتن و دوستداشتن است که در
گویش دری زرتشتی و فارسی یزدی بسیار کاربرد دارد .گاه با واژۀ «خوب» همراه است و تأکید بر
معنی دارد و گاه به صورت مکرر میآید و مفهوم تأکید دارد.
ً
َ
خوبت؟ (? )xašo xubetبه معنی کامال خوب هستید؟
مثال :خش و ِ
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خش خش هوا سرده )xaše xaš havā sardæ( .در مفهوم هوا بسیار سرد است.
یاِ ُ :
یا :خشم نیس )xašom nis(.به معنی دوست ندارم.
یا :غذا َ
خشیه )γazā xašiiæ( .یعنی غذای خوشمزهای است.
صورت پهلوی این واژه )xwaš( ،است(مکنزی :1379 ،ذیل واژه) .زرتشتیان یزد و کرمان،
خشطبی( ) xaštobīرا بهمعنی شوخی بهکار میبرند؛ که یادآور خوشطبعی فارسی معیار است.
واژۀ ( )xašدر دورۀ باستان ( )xvašبوده که در دورۀ میانه ( )vآن حذف شده است و (  ) xašو در
فارسی جدید ( )xušبازماندۀ آن است .با اینحال در یزد تلفظ میانۀ آن؛ یعنی صورت ( )xašهنوز رایج
است(باقری. )146: 1380،
 .26-3دشبل(  došbelیا  došvelیا  : došbolغدۀ چربی زیر پوست)
در فرهنگ واژههای اوستایی ذیل واژۀ ُد ِزپه ( )dozpehآمده است ...« :دزپیه ← دشپل ←
دشپیل ← دشپل؛ که دژ یا ِدش بهمعنی زشت ،در پارسی باستان ( ،)dušدراوستا ( ،)dušدر پهلوی نیز
( ) dušو ریشۀ همه برگرفته از واژه اوستایی َ
اوزد ِئ َز ( )uzdaezaبهمعنی زشت و بد است« .دژ» ریشۀ
واژههای دشنام ،دژخیم ،دژآ گاه (دشمن) نیز میباشد»( بهرامی :1369 ،ذیل واژه) .به نظر میرسد جزء دوم
این واژه ،بازماندهای از واژۀ ( )pīیا پی به معنای چربی باشد (حسندوست.)786 :2 ،1393،
 .27-3دول( : dūlدلو)
ظرفی چرمین از پوست گاو و شتر که در گذشته برای کشیدن آب از چاه به کار میرفته است .در
گویش دری زرتشتی و فارسی یزدی هنوز کاربرد دارد .در سانسکریت با ریشۀ( )dulبهمعنی چرخیدن
و باال آوردن آمده است(نک :جاللی .)412 :1375 ،در این گویش به کیسۀ کوچکی که در گذشته در آن لوازم
خیاطی میگذاشتند ،و لبۀ آن را با ریسمانی که در آن کشیده بودند ،محکم میکردند ،نیز( )dūlگفته
ً
میشده است .زرتشتیان آجیل مقدس خود به نام ( )lorkرا در آن میریزند .معموال واژه با «کاف
تصغیر» همراه است و به شکل « دولک یا دولگ  »dulok -dulogتلفظ میشود .همچنین واژۀ
دوالبی ( )dulābiبه معنی گنجهای کوچک در اتاق نشیمن خانههای سنتی یزد است که هنوز در گویش
یزدی کاربرد دارد .عالوه بر این ،در خانههای سنتی یزد ،دوالبی(  )dulābiدر معنی«طاقچه» نیز
کاربرد دارد.
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 .28-3زنجره( : zonjoræجیرجیرک)

ً
حشرهای مانند ملخ سبز رنگ که در هوای گرم بانگ زند و در سانسکریت ( )jhilliاست؛ احتماال
همان جیرجیرک یا سیرسیرک با آوای ( )zanjarehباشد(پاشنگ :1381 ،ذیل واژه) .در فرهنگ دهخدا ذیل
واژۀ َز َنجره آمده است« :جنس نر این حیوان با اعضای مخصوص ز یر شکم و کشیدن پاهایش به آنها
صدای سوت مخصوصی تولید میکند(دهخدا ،ذیل واژه) .در فارسی یزدی ،نام دیگر این حشره
ُ
جیرجیرک( )jirjirokبا کاف تصغیر است.
این واژه در گویش مازندرانی نیز بهشکل ( )jeljelāniکاربرد دارد ( نجف زاده .)275 :1368 ،واژۀ زنجره
در دیوان بهار آمده است:
آید به گوش ،بانگ شباهنگ و زنجره (بهار)17: 1365 ،

وز شام تا به بام ،ز باالی شاخسار
در یزد به بچههای بسیار شرور و پر سرو صدا ،به کنایه عبارت «ای زنجرک»(  )ey zonjorokبا
کاف تصغیر را به کار میبرند.
 .29-3زنجره أس( : zonjoræ tasسیلی)
این واژه گاه با تیپا( )tipāهمراه است« .تس و تیپازدن» به معنی اذیت بسیار کردن است .در زبان
دری زرتشتی نیز( )tasگفته میشود(سروشیان :1369،ذیل واژه) .در سانسکریت ( )tasقید است و «همراه با
سختی و غیرعادالنه» تعبیر میشود(جاللی.)483 :1375 ،
 .30-3ساباط (: sābātکوچه و گذرگاه سر پوشیده با طاقهایی گنبدی شکل)
ً
این گذرگاهها هنوز در بافت سنتی یزد پا برجا و در گویش مردمانش نیز کامال رایجاند.
سابوت( .1:)sābutتابی از ریسمان که کودکان در آن نشسته و تاب خورند؛  .2پیرزن فرتوت و خمیده.
این واژه از زبان آسی ،زبان بلوک کوهستان قفقاز مرکزی و شاخهای از زبان سکایی کهن ،به زبان
فارسی آمده است(پاشنگ :1381،ذیل واژه) .به نظر میرسد معنی دوم کلمه در زبان آسی ،با معنی رایج آن
در گویش یزد از یک ریشه باشد .علیاشرف صادقی ،اصل این واژه را عربی و امالی آن را «ساباط»
ً
دانسته و مینویسد« :این واژه در گویش مردم قم رواج داشته و سابقا آن را «سواتی»
مینامیدند»(صادقی.)100 :1369 ،
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 .31-3ساروچ( : sārūčنوعی مالت)
ّ
مالتی متشکل از آهک خالص و خاکستر و ماسهبادی که در معماری سنتی یزد ،بخصوص مکانهایی
که با آب تماس داشته ،به کار میرفته است .این واژه در پهلوی به صورت ( )čārūgدیده میشود
(مکنزی.)57 :1373 ،

 .32-3شاسپرن ( : šāsparangریحان)

ً
این واژه با توجه به معنی دقیق خود که منطبق با ویژگیهای این گیاه است ،در گویش یزدی تقریبا در
حال فراموششدن است .این واژه در پهلوی به صورت( )šāh-esprahmو به معنی «گیاه خوشبو»
دیده میشود(مکنزی .)141 :1373 ،آنگونه که پیداست ،این واژه به همان صورت دوران میانه در گویش
منطقۀ مورد بررسی ،خوانش میگردد .در مورد این گیاه خوب است اشاره شود که علم پزشکی امروز و
نیز طب سنتی ،این گیاه را برای بیماریهای روحی و سردردهای عصبی نافع دانستهاند .مردم یزد نیز
خوردن این گیاه را موجب آرامش و بوکردن آن را از بینبرندۀ غم و اندوه میدانستهاند.
 .33-3ساهار( : sā:ārبوی ماهی و مرغ خام)
واژهای که نگارش آوایی آن -به علت طرز ّتلفظ خاصش -هر نگارندهای را دچار مشکل میسازد؛
ً
چون دقیقا چگونگی تلفظ آن مشخص نیست .برخی ،واژه را به صورت ساهار( ،)sāhārبعضی دیگر
به صورت ( )sārو برخی با کشش آوایی در ّ
مصوت( )tتلفظ میکنند .بههرحال در گویش یزد به معنی
بوی ُزهم تخممرغ ،گوشت و ماهی به کار میرود .در برهان نیز به معنی بوی گوشت و بوی ماهی خام
آمده است .در زبان سانسکریت واژۀ ( )sārبهمعنی«بوی گوشت مانده و متعفن» آمده که میتواند با
واژۀ گویش مذکور ،همریشه باشد(جاللی.)10 :1375 ،
ّ .34-3
ستو( : sottuزن ّ
حراف و پر جنجال)
در فرهنگها «مهستی» را در معانی زن بزرگ ،محترم و ثروتمند آوردهاند .صورت اوستایی واژه
( )masahو ( ،)masanپارتی ترفانی ( ،)masᾱdarخوانساری ( )mossarو بلوچی ( )misterاست(برهان
قاطع :ذیل واژه) .بعضی نیز کلمه «ستی» را از اصل ترکیمغولی و گروهی هم آن را ّ
مخفف «سیدتی»
عربی دانستهاند.
ّ
«ستی» ( )settiدر یزد به معنی زن بزرگ و لقب احترامآمیز برای زنان حکام بوده است؛ مانند ستی
فاطمه ،همسر امیر چخماق شامی ،که از وی بناهای عامالمنفعۀ زیادی به یادگار مانده است و بقعۀ
وی روبهروی مسجد امیر چخماق یزد است.
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به هر حال به نظر میرسد « ّ
ستو» ( )sottuصورت منفی «ستی» باشد.
 .35-3سور( : sūrجشن و بزم)
«سوری» به معنی کسانی که در جشن عروسی شرکت کردهاند ،هنوز در بین سالخوردگان یزدی کاربرد
فراوان دارد .در پهلوی ( )sūrو به همان معنی است( مکنزی :1373 ،ذیل واژه).
از این واژه ،کلمه ُ
سورک( )surokبه معنی نوعی نان شیرین که پخت آن در مراسمهای گوناگون-
ً
مخصوصا مراسم عزاداری -بین مسلمانان و زرتشتیان یزد رایج است ،کاربرد دارد.
 .36-3کباره( : kebāræظرف سفالین)
ً

کباره بر وزن شراره به هر چیز سفالین میگویند و معموال با واژۀ کاسه میآید(نک :برهان قاطع ،ذیل

واژه) .صورت پهلوی آن ( )kabāragاست(مکنزی :1373 ،ذیل واژه) و کپاریه ( )kapārihبه معنی کوزۀ
سفالی است(فرهوشی.)315 :1375 ،
در گویش محلۀ ّ
خرمشاه یزد ،ترکیب «کاسهکباره» هم کاربرد دارد .محتمل است که کلمۀ «کباره»
ً
بر وزن « ِستاره و نه شراره» بیانکنندۀ جنس ظرف بوده است؛ مثال دوری کبارهای ،کوزۀ کبارهای،
ظرف کبارهای و به خود ظرف اطالق نمیشده است.
 .37-3کشه( : kašæدامن و آغوش)
در فرهنگ سانسکریت )Kaša( ،در معنی «کناره» آمده است(جاللی .)483 :1375 ،در اوستا ( )kašaبه
معنی کشالۀ ران آمده است (بهرامی :1371 ،ذیل واژه) .در گویش مورد بحث« ،کشه پا نشستن» در معنی
چهار زانو نشستن بسیار کاربرد دارد.
ُ
 .38-3ک ُمر(  : komorهرچیز دیررس)
این واژه که بیشتر در مورد انگور بهکار می رود(انگور کمری) ،از ریشۀ سانسکریت ( )ákumārو
پهلوی اشکانی ( )kumārبهمعنی جوان است(پاشنگ :1381 ،ذیل واژه) .همچنین ( )Kumaraبچه ،پسر
بچه ،آدم جوان را نیز گویند(جاللی .)470 :1375 ،در پهلوی نیز در معنی محصول دیررس آمده است(نک:
فره وشی :1380 ،ذیل واژه).

 .39-3کوکو( : kūkūفاخته یا قمری)
ُ
کوکویک()kūkū yokبه کار میرود .این واژه در
در این گویش ،گاهی با کاف تصغیر و به شکل
سانسکریت به صورت (  ) Kūhūو ( )Kokaبا اشاره به آواز کوکوی هندی آمده است(نک :جاللی:1375 ،
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 480و  .) 502در باور مردم یزد ،این پرنده در نظر برخی شورچشم و برای برخی دیگر ،خوشیمن ّتلقی
میشود.
 .40-3کهره( : kahræبزغاله شیرمست)
این واژه در گویش یزدی ،گاهی با کاف تصغیر و به صورت ( )kahrokبه کار میرود .همچنین برای
بچۀ گوسفند ،به صورت کورمیش؛ یعنی «کهرۀ میش» ،کاربرد دارد.
.41-3زازرزاه( : gâzorgâhرختشوی خانه)
نام یکی از محلههای قدیمی شهر یزد که بیشتر شغل رنگرزی در آن رواج داشته است« .گازر» که
اصل آن به صورت( )gazurاست ،از لغات «آرامی» است(برهان قاطع ،ذیل واژه) .در بین عشایر« بز گازر»
در معنی بز سفید کاربرد دارد.
ُ ُ
تمثیل «از لج گازر تمبون نجس مکنه» ( )az laje gāzor tumbūn najesmokonæدر مقام انتباه به
کسی گفته میشود که از روی لجبازی به کاری نادرست دست میزند.
 .42-3زمار( : gomārنوبت چوپانی)
ً
واژهای تقریبا رایج در بین روستائیان و زرتشتیان یزد است .از ریشۀ اوستایی دا ( )dāاز واژۀ ویدا
( )vi-dāبهمعنای واگذاردن به خود ،بهخود واگذاشتن ،گماریدن و نوبت چوپانی یکی از صاحبان گله
است .در پهلوی ( )gumārtanو در پازند( )gumārdanیعنی واداشتن(پاشنگ 1381 ،و مزدا پور :1374 ،ذیل
واژه) .مکنزی شکل پهلوی آن را صورت ( gumaedagو  )gumārdanآورده است( مکنزی :1373 :ذیل
واژه).
 .43-3زنجل( : gonjolچین و چروک)
در برهان قاطع آمده است« :کنجل بر وزن بلبل ،هرچیز درهم کشیده و چین و شکنج بههم رسانیده
باشد و دست و پای را نیز گویند که انگشتان آن درهم کشیده شده باشد و خمیری که در تنور افتاده و
در میان آتش پخته شده باشد»(برهان قاطع :ذیل واژه) .در فرهنگ نظام آمده است که ( )kanjaraاز زبان
سانسکریت و به معنی«هر چیز برجسته و ممتاز در نوع خود و بهمعنی فیل بزرگ حبشه» است .شاید
ُ
با واژۀ «ک ُنجل» و حتی «کنگره» در گویش یزد از یک ریشه باشد.
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 .44-3زو( : gowگاو)
در سنسکریت ( )goبه معنی گاو (جاللی )11 :1375 ،است .از این کلمه ،واژۀ گادیشه و گادوشه
( )gādušæبه معنی نوعی ظرف سفالی برای شیردوشی و ماستبندی در گویش مورد پژوهش هنوز
ً
کاربرد دارد .گادیش به معنی ظرف شیردوشی است(فرهنگ نظام:ذیل واژه)که احتماال همان« گاو دوشه»
باشد.
تمثیل «ته گادوشه کسی ماسی بودن»؛ ( ) tæhe gādušæ kasi māssi būdanکنایه از باطنی ناپاک
داشتن است.
 .45-3ماسوره ( : māsuræلولهای از جنس نی)
همچنین دوك و آلتی که پشم ،نخ ،مو و ابر یشم ر یسیده را به دور آن میپیچند .در فرهنگ واژههای
اکدی ذیل واژۀ «مسر» آمده است « :لولۀ نیین ،هر نوع لوله؛ در زبان اکدی (بابلی و آشوری) به شکل
ّ
مازورو ( )māzurūثبت و ضبط شده است» (سلوم.)149: 1384 ،
.46-3هدش( : hedešجایگاهی تابستانه در یکی از روستاهای یزد)
َهدی َش ( )hadišaو َهدیش ( )hadišبه معنی خداوند خانه یا کسی که جایگاه یا خانهای را نگهداری
میکند ،برابر است با ریشۀ سانسکریت به معنی نشستنگاه خانه .همچنین این کلمه در ویسپرد  2و 11
نیز آمده است ( بهرامی.)1540 :1369 ،

 .4نتیجهزیری
با شناخت در ساختار دستوری و معنایی واژهها در گویشهای محلی و مقایسۀ آنها با گویشهای
مشابه ،میتوان آ گاهانهتر به تلفظ دقیق آوایی و معنایی آنها پی برد .بسیاری از گویشهای کهن،
ساخت آوایی متمایز و گاه منحصربهفرد هستند
دارای فهرستی بلند از واژهها با بار معنایی ،فرهنگی و
ِ
که میتوان در یک نظام قانومند و دقیق ،از آنها واژگانی نو ساخت و نیز قواعد جدیدی در دستور
زبانی زبانهای کهن ،برخالف زبان فارسی که
زبان فارسی ابداع کرد .با این توضیح که آواها و قواعد ِ
آواها و قواعد خود را به دست فراموشی سپرده است ،در پیکر این گویشها باقی مانده که خود
نشانهای از اصالت این گویشهاست .این اصوات ،همچنان در گفتگوهای روزمرۀ گویشوران به حیات
دیرپای خود ادامه میدهند و الزم است همچنان حفظ شوند .با مقایسۀ واژگانی در گویشهای
مختلف ،بهتر میتوان به ارتباطهای زبانی و خویشاوندی گویشها دست یافت .برخی از واژهها در
گویشها با معانی متفاوت و متعدد خود قابل توجهاند و برخی نیز در مقام مجاز و کنایه جایگاهی در
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متون ادب فارسی و نیز در ضرب المثلها و اصطالحات دارند و از این جهت قابل بررسی هستند.
واژههای کهن با اصالت زبانی خود ،میتوانند منبعی غنی برای پژوهشهای جامعهشناسی،
مردمشناسی و تاریخی به شمار آیند و میتوان از طریق آنها به عنوان ابزار و به مثابۀ علم
باستانشناسی ،به پیشینۀ تاریخی و فرهنگی جوامع بشری دست یافت .آن گونه که در این مقاله
مشاهده گردید ،گویشهای یزد و بهویژه گویش محلۀ ّ
خرمشاه یزد نیز در بردارندۀ تمامی عناصری
است که بدان اشاره شد.
پینوشتها
(.)1در بارۀ شباهت زبانهای ایرانیباستان با هندی باستان و سنسکریت ،نک :ارانسکی26:1378 ،
و باقری.61 :1380،
(.)2در بارۀ زبان قفقازی به عنوان یکی از زبانهای ایرانی ،نک :ناتل خانلری :1387،پیشگفتار.
کتابنامه
.1کتابها
 ارانسکی ،یوسیف.م ،)1378(،زبانهای ایرانی ،ترجمۀ علی اشرف صادقی ،تهران :سخن. اوشیدری ،جهانگیر ،)1371(،دانشنامۀ مزدیسنا ،تهران :مرکز. باقری ،مهری ،)1380(،أار یخ زبان فارسی ،تهران :قطره. برهان قاطع ،محمدحسین بن خلف تبریزی متخلص به برهان ،)1376 (،به سال  1062هـ .ق ،بهاهتمام دکتر محمدمعین ،تهران :امیرکبیر.
 بندهش هندی(پهلوی ساسانی) ،)1368(،تصحیح و ترجمۀ رقیه بهزادی ،تهران :موسسۀمطالعات و تحقیقات فرهنگی.
 بهار ،مهرداد ،)1365(،دیوان اشعار ،تهران :توس. بهرامی ،احسان ،)1369(،فرهنبلخ.
 پاشنگ ،مصطفی ،)1381(،فرهنواژگان جهان زبانی ،تهران :پاشنگ.

واژههای اوستا ،به یاری فریدون جنیدی ،دفتر سوم ،تهران:
پارسی پاشن  ،ریشهیابی واژگان پارسی ،زبانشناسی و
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 پاول ،هرن؛ هانیریش ،هوبشمان ،)1356(،اسا اشتقاق فارسی،ترجمه و تنظیم به نقل شواهدفارسی و پهلوی از جالل خالقی مطلق ،تهران :بنیاد فرهنگ ایران.
 ّتفضلی ،احمد ( ،)1378أار یخ ادبیات پیش ازاسالم ،به کوشش ژاله آموزگار ،چاپ سوم  ،تهران:
سخن.
 -جاللی نائینی ،سید محمد رضا ،)1375(،فرهن

سنسکریت -فارسی ،تهران :پژوهشگاه علوم

انسانی و مطالعات فرهنگی.
 حسندوست ،محمد( .)1393فرهنفرهنگستان زبان و ادب فارسی.
 داعی االسالمّ ،سید محمد.)1362(،فرهن

ر یشهشنابتی زبان فارسی .دورۀ 5جلدی ،تهران:
نظام ،فرهن

فارسی به فارسی با ر یشهشناسی و

ألفظ واژهها به بط اوستایی ،تهران :دانش.
 دوستخواه ،جلیل،)1375(،اوستا ،ج ،2تهران :مروارید.دهخدا ،تهران :دانشگاه تهران.

 دهخدا ،علی اکبر ،)1377(،فرهن رمضانخانی ،صدیقه ،)1387(،فرهنتاریخی یزد.

زرأشتیان یزد ،تهران :سبحان نور و پایگاه پژوهشی شهر

 سرحدی ،ابراهیم ،)1388(،ر یشهیابی سد واژه سیستانی ،دفتر نخست ،خراسان :سیمرغ. سروشیان،جمشید،)1370(،سروش ،با مقدمه ابراهیم پورداود ،به کوشش :منوچهر ستوده،چاپسوم ،تهران :دانشگاه تهران.
ّ
 سلوم ،محمدداود ،)1384(،فرهن واژزان اکدی،ترجمه نادر کریمیان سردشتی ،تهران:پژوهشکدۀ زبان و گویش.
 فردوسی ،ابوالقاسم ،)1384(،شاهنامه(نامۀ باستان) ،ویرایش و گزارش بهکوشش میرجاللالدینکزازی ،چاپ سوم ،تهران :سمت.
 -فالح پور ،سعید؛ ( ،)1387فرهن

واژههای معماری سنتی ایران ،تهران :کتابخانه ملی.

 فرهادی راد ،یوسف ،)1381(،بررسی ر یشهشناسانه زویش بافت ،کرمان :مرکز کرمان شناسی. -فره وشی ،بهرام ،)1380(،فرهن

فارسی به پهلوی ،تهران :دانشگاه تهران.
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 کاشانی،محمدقاسم بن حاجی محمد ،)1338(،فرهندبیرسیاقی ،تهران :اسفند.

مجمع الفر  ،به کوشش محمد

 لکوکِ ،پیر .)1387(،زویشهای مرکزی ایران ،در راهنمای زبانهای ایرانی ،ویراسته رودریگراشمیت ،زیر نظر حسن رضایی باغبیدی ،چاپ دوم ،تهران :ققنوس.
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