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پژوهشی در اتیمولوژی و هم خانوادههای شماری از واژگان
گویشهای استان کرمان در زبانهای ایرانی و زبان انگلیسی


احمد رستمیزاده

چکیده
در استان پهناور کرمان به روشنی ارتباط و پیوند واژگان گویشها را با زبان پهلووی و دیگور
زبانهای ایرانی مشاهده میکنیم .از سوی دیگر زبانهوای ایرانوی شوا های از زبوانهوای هنود و
اروپایی است و از این روست که اتیمولوژی شماری از واژگان لهجههای استان کرمان بوا ریشوه و
دیرینة واژگان زبان های هند و اروپایی و از جمله انگلیسی همانند و همگوون اسوت .از آنجوا کوه
مقوله و نکته ای در دگرگونی و ارتباط واژگان در حوزة زبان اتفوایی نیسوته همگوونی اتیمولووژی
شمار یابل توجهی از واژگان گویشهای استان با زبان انگلیسوی نیو حکایوت از ویشواوندی دور
زبان های ایرانی با زبان انگلیسی دارد .در این گفتاره اتیمولوژی شماری از واژگان لهجههای استان
کرمان و همانند و هم انواده آنها در زبانهوای ایرانوی بررسوی و ارایوه شوده و در صوورتی کوه
هم انواده یا هم انوادههایی در انگلیس داشتهانده معلوم گردیده است.
واژههای کلیدی

ریشهه اشتقاقه پهلویه اوستاییه سانسکریته پارسی باستانه انگلیسی.

 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بردسیر.
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مقدمه
تحقیق و پژوهش در واژگان زبان فارسی و در لغاات و ترییااات له ا هاا و گاو شهاا
ا رانزمین از هر جهت امر در خور و با ست است .پژوهشها گسترده و عمیقی در زمین ها و
مقول ها گوناگون ادبی تا ینون ب قلم پژوهشگران ان ام شده و ا در دست ان ام اسات و چا
خوب است ی در بعد اتیمولوژ و شناخت واژگان فارسی و له ها و گو شها ،بیش از پایش
یارها با ارزش و قابل مالحظ ا ان ام شود و ما ب پیرو از استادان بارر

یاار هار چناد

یوچک در ا ن زمین ان ام دهیم و خود را برا برداشتن گامها بلندتر در آ نده آماده ینیم و از
ا ن راه خدمتی ب فرهنگ مرز و بوم خو ش یرده و ذهان و فرار دانشا و ان یااوشگار را با
پژوهش در اتیمولوژ واژگان گو ش محلیشان سوق دهیم.
از آنجا ی دانش و ان زبان و ادبیات فارسی دارا له هاا و گاو شهاا گوناگونناد با
خوبی میتوانند ب جمع واژگان گو ش محلیشان اقدام ینند و با فراگیر قواعد و چند و چاون
ساختار شناسی واژگان ،لغات و ترییاات زبان زد سرزمینشان را پژوهش و تحقیق ینناد .الاتا در
گذشت جمعآور واژگان و ترییاات گو شها متعدد از پهن ا رانزمین با قلم دوستداران و
عالق مندان فرهنگ ا ن سرزمین تدو ن شده اما پهنا یار ،بیش از آن است ی تصور مایشاود.
هرگاه خام شیفتگان ب ا ن یار فرهیخت  ،از ذهن و ذوق ما و توان گیرد مقاالت ز اد رقم زد
یلک تحقیق خواهد شد و آنگاه است ی ما ب گنجها نهفت بسایار یا در دو و زباان ماردم
جا جا ا ن مرز و بوم نهفت است بایش از پایش پای خاواهیم بارد و فرهناگ گاو شهاا و
له ها ا ران برر

را بهتر خواهیم شناخت .الزم ب ذیار اسات یا دانشا و ان زباان و ادب

فارسی و حتی رشت ها د گر بر اساس آنچ تا ینون د ده و ت رب شده با ا ان یاار فرهنگای
بیشتر از بسیار از مقول ها ادب فارسی عالق نشان میدهند ،امید است ی از ا ن ذخیرهها
سرشار در شناخت و شناساندن هرچ بیشتر زبان و گو شها فارسی بهره بار م.

یافتههای پژوهش
1ا آجین آجین  ajinا  ajinر رر ر ،سوزنیار شده ،سوراخسوراخ «از :آژدن و آجیدن ،از ا رانی
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باستان  a-Ja-taی  aپیشوند فعلی است و در شمار قابل توجهی از مصدرها فارسی وجود دارد
همچون :آوردن ،آزردن ،آمدن و ...ماده ماضی «آژد» از پهلاو اشارانی وارد فارسای در شاده
است .گون ها  Azanدر پهلو اشرانی و  a-Janدر ا رانی باستان نیر از ا ن مصدر وجود داشت
است .در له ها استان یرمان :آژن  aJanآژ ن (سوزنیار شده) آژ (جا ساوزنیاار )« ،آژ
آژ» و «آج آج» ب معنی «سوراخسوراخ» و ب عنوان صفت بیانی مریب در پارها از گاو شهاا
استان موجود است .در یرمان نیر ترییب «آجین آجین» هنوز را ج است.
 2ا آخورو » axoru« :آخور یوچاک صاحرا ی ،گاودالی یوچاک یا در آن علوفا چارپاا
میر رند» (برومند )4 ،1378 ،از« :آخور»  +و.آخور  axorاز اوساتا ی  « a-xwaraجاا خاوردن
حیوان» و پهلو (.a-xwarآر ن a )82 ،1363 ،پیشوند مراان و جاا و  xwarاز ا رانای باساتان
 xwar-aو فارسی میان  xwarاست xwardan .و  xwarهمانند (خوردن و خور) ب معنی خاوردن
و نوشیدن هر دو ،ب یار رفت اند« .و» در پا ان واژه ،پسوند تصغیر و اسمساز است( .قا

«یتاو»

« Kotuالن یوچک ،آلونک و «یرتر»  kortuب معنی باغچ و باغچ یوچک).
 3ا آدرشک« a dereshk :لرز دن از سرما» (برومند  )6 ،1378از  a+ dereshkپیشوند اسات
و «درشک» مرتاط است با «لرز» و «درز»  derezg , derezب معنی لرز دن از  dپیشوند و لارز از
ا رانی باستان  rarz-aآمده است:
لرز فارسی میان   larz ا رانی باستان ( .rarz - aابوالقاسمی )81 ،1375 ،در یرمان هنوز
ترییب «درز ( )derezخوردن ب معنی «شوی شدن» و تران خوردن از ترس و ا از د دن حادثا
دو خراش و ا شنیدن خارناگوار ،یاربرد دارد و ارتااط لرز با  drezبا د مانند ارتااط «رخش» و ا
با گون له ا آن عنی بلخش ،ری  belaxshباشد.
 4ا آرا« ara :آرا ش» ی در ترییب «آرا یردن» با معنای «آرا اش یاردن» و «آرا اش تناد»
وجود دارد .از ا رانی باستان ( a-ras-tanابوالقاسمی )7 ،1375 ،ی  aپیشاوند فعلای در اصال بار
ان امگرفتن یار مترلم داللت مییرده است rad .صورت اصلی  rasاست d .پیش از  tبا  sبادو
شده است rad .ب معنی «نظم و سامان دادن» اسات و تواور «آرا» باد ن صاورت اسات آرا( )
فارسی میان   arasyا رانی باستان  a-rad-aبنا بر ا ن ر شا آرا با  radاا  rasبار مایگاردد و
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واژهها » آراستن ،پیراستن ،و راستن ،راست ،رده و در گو شها اساتان «رزه» د اوار صااف و
راست و ممتد و نیر جاده راست و مستقیم و «راز نا»  raz-in-aپل ها منظم و رد ا
از راهر  +ن  +آ و نیر  rankانگلیسی ب معنی نظم و سامان و نیر « rangeصا

سااختمان

و رد ا » با اد

مربوط ب ر ش  radا  rasباشد.
 5ا آگیرا« agira :خردهها ر ر و نازک هیرم ی با زدن یار ات روشان مایشاوند ».هیما
اجاق با همین «آگیرا» شعل ور میشود .از :آ  +گیر  +ا  .آ  aپیشوند صفتساز (ق

آبستن ،آهاو)

گیر  girبن فعل «گرفتن» از ا رانی باستان  grb-yaو فارسی میان .gir
 6ا آمخت « amexte :آمیخت » در گون ها د گار :آمیتا  amite ،آمختا  ameghteاز ا رانای
باستان  a-maix-taو فارسی میان  a.amextپیشوند و  maixی  maigبوده و  gپیش از  tمادهسااز
ب  xبدو شده است .اوستا ی « maegآمیختن» (مقادم ر ااو  )18 ،1341وناانی  ،mighaالتینای
« mixture ، misturaآمیختن» و انگلیسی  mixtureو « mix,mixedآمیختگای» مرباوط با هماین
جاست.
 7ا اخت « axte :گوسفند و گاو بیضا یشایده» گونا هاا د گار :هختا  haxteآختا

axte

(جالو خالقی مولق )242 ،1362 ،از ا رانی باستان  ،a-sax-taفارسی باساتان  ،a-ihax-Taفارسای
میان  ahixTفارسی آهیختن و آهختن  Sagصورت اصلی  saxاست  kپیش از  Tب  xبدو شاده
است  sagصورت ضعی

 sangاست ی  nبرا ضعی

یردن ر ش حاذف شاده اسات .ر شا

 Thangب معنی «یشیدن» (ابوالقاسمی )16 ،1375 ،است« .آهنج»  ahangاز فارسی میان  ahanjو
پهلو اشرانی  ahangفارسی میان ترفانی  ahanzو فارسی باستان  a-Thanj-aو  ا رانی باساتان
 a-sanj-aانگلیسی « hangیشیدن ،دار زدن» مربوط ب همینجاسات .اوساتا ی « Thangیشایدن».
گون ها د گر در متون اوستا ی .Thaxta,ThanJaya
 8ا استو « astuاستخوان» گون ها د گر در گو شها اساتان :هساتو  hastuاساتک

estak

اسات Ostu .esteاسات .از اوساتا ی  astو سانسارر ت  asthiو پهلاو , ast , astaxvan

astak

(مرنر  )29 ،1377،انگلیسی  esteoاستخوان  esteo logyاستخوانشناسی و  ossicleاستخوانچ
و  osseousاستخوانی با د مربوط ب همینجا و همین واژه باشد .در گو شها اساتان ،واژگاان:
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هستک « hastakهست خرما و زردآلو و ...و نیر هستک  hestagب همین معنی و با تاد ل هاا با
خ ،گون خستک  xastagو  xastuنیر مربوط ب  astuاست.
 9ا براز « baraz , barazسو و د د چشم» از اوستا ی « brazaپرتو» و سانسرر ت

bhraJate

از ا رانی باستان  braz-aو فارسی میان « brazبراز» و «براز دن» هر دو ب معنی «درخشیدن» است
 10ا برنگ« bor-eng :قاچ خربره و هندوان » از :بر  - +نک (=  -ناک  .)angبار  borمااده
مضارع «بر دن» است .ا ن مصدر از ا رانای باساتان  bri-taو فارسای میانا  britan , bridاسات.
ر ش  briب معنی «بر دن» است .ماده مضارع  bridدر فارسی میان  brinاسات از ا رانای باساتان
 bri-naو اوستا ی (.brayابوالقاسامی )21 ،1375 ،گونا هاا گو شای بر ناگ  boringو برناگ
 borengاز مشتقات ا ن ر ش است -« .نگ» پسوند اسمساز است .چنانچ در «نارنج» ( -نج=-
نگ) ،نارنگی و ...
 11ا بر ر« beriz :بو برشتگی نخود ،قهوه ،تخم و سا ر دان ها گیاهی برشات شاده ».از
ا راناای باسااتان  braiz-aو فارساای میان ا  .brezگون ا  bereshteاز ا راناای باسااتان  brish-taو
سانسرر ت  bhrajiو التین  frigoونانی grugioو پازند  .beresh tanو انگلیسی ( to roostآر اان
پور )1394 ،1373 ،و التین « broastبرشتن» مربوط ب هماینجاسات و فارسای میانا ,

bryshtn

 rishtو نیر بر ن  berijanو «بر رن» « berizanتا ب گلین» برا برشت یردن نان و ناوعی تناور
یوچک برا پختن و برشت یردن نان و چیرها د گر ،مربوط ب همین واژهاند.
 12ا بلخش belexsh :درخشاش و بارقزدن اجساام صایقلی مانناد ساینی ،ساماور و ...از
 b (e).b(e) +laxshپیشوند است ی در گو ش ب جا پیشوند ) d (eدر زباان فارسای با یاار
میرود :د  +رخش  درخشش  /ب +لخش (رخش)



بلخش« .لخش»  laxshتلفظای اسات از

«رخش»  raxshاز اوستا ی  raoxshanaب معنی «رخشان» .ترییاب «بلخاش بلخاش» نیار با
معنی «برق زدن» و «برقابرق» در گو شها یرمان یاربرد دارد :سینی بلخش بلخش مایزناد اا
«بلخش بلخش سماور و سینی».
واژهها انگلیسی« light :روشنی ،شعل »« bright ،روشن» و  « blazeشعل درخشان» مربوط
ب همین بنیادند و ساختار  brightبا اد از ینسان اا صاامت  bباا  (light =) rightباشاد یا باا
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«بلخش» نرد ک مینما د.
 13ااا پاااردم سااو ده« par-dom-sowide :آدم ناااجن

و حیاا » (برومنااد .)32 ،1378،از:

پاردم+سو ده (سا یده)« .پار» همان پیشوند  paraا  pairiزبانها ا رانی باستان اسات با معنای
«پیرامون» و در واژگانی همچون :برداشتن ،پرایندن ،چرخاش ،پرستیدن و ...نیار هسات« .دم» اا
د ر ن  dumb , dumpی ینسن پا انی در دگرگونی افتاده (ق

خام « .)xump xumb ساو ده»

(= سا یده) ،از ا رانی باساتانی  Su-Taو فارسای میانا  sadو فارسای «ساودن» یا «ساو دن» و
«سو ده» گون ها گو شی ا ن مصدرند Su .صورت ضعی

ر ش  sawب معنی «سودن» است.

 14ا پاورما« pa-war-ma :پاب ماه ،زن آبستن نرد ک ب زامیان» از :ر ش « patپاا» از ا رانای
باستان  padو اوستا ی  ،padhaپهلو « padور»  warگون ا از «بر» با پهلو  aparو در فارسای
 bar/abar :ما  /ماه :اوساتا ی  ،manghپارسای باساتان  ،mahanهناد و اروپاا ی آغااز ن:

meso

سانسرر ت  ،masانگلیسی  moonپازند .mah
 15ا پیرم « peperme :نوعی آب ناات» .از  peppermintنعناع صحرا ی :و  pepperفلفال و
فلفل زدن و تند یردن غذاست .از خانوادة ا ن واژه در انگلیسی دار ام « pepper-and saltفلفال
نمری» « pepper boxفلفل پاش» «– pepper casterفلفل پااش» pepper-corrl ،دانا فلفال- :
 pepper mint dropقرص نعناع (آر انپور ،)1124 ،1373 ،یاربرد «پیرم » در گاو ش یرماان بار
میگردد ب بیش از صد ساو پیش و دورة سلو انگلی

بر جنوب شرق ا ران.

 16ا پدمون« pad-mun :راهرو برجست خایی ا جدولی بر جسات باین بخاشهاا زماین
یشاورز ی ب اصوالح «یرد»  kardا ب گو ش محلی  kartاا  kortگفتا مایشاود (برومناد،
 .)34 ،1378از پد +مون« .پاد»  padاز ا رانای باساتان  ،padاوساتا ی  ،padhaهندباساتان ،padh
پهلو  pad ،التین  ،pedisفرانس ( ،piedمعین )214 ، 369 ،انگلیسی  padپیاده ،صدا پاا ،گاام
 paddingصدا پا و  paddleلگد زدن ،مربوط ب همینجاست« .مون»  munگون گو شی «ماان»
است اما ا ن پسوند در زبان فارسی بیشتر اسم مصدر میسازد همچاون :گفتماان ،ساازمان و با
ندرت اسم مریب میسازد مانند :ر سمان ،پدمان (پدمون) هام از د اد اتیمولاوژ و هامجهات
داشتن پسوند «مون» ی اسم مریب میسازد و در فارسی واژگان ساخت شده با آن بسیار محادود
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است ،میتواند جلب توج یند.
 17ا پدرو« pad-ru :توت نوپاوه و پیشرو یده ،توت نخست درخت توت ی چنادان قابال
خوردن نیست و یمی یاو است» .از پد +رو Pad .پیشوند است ی در ا رانی باستان  patiبوده ب
معنی «پیش»« ،رو»  ruاز ا رانی باستان  raud –aی در فارسی میان  royو در فارسی نیار «رو و
رو یدن است».
 18ا پوت« put :پوک» ،از ا رانی باستان  pa-ta-kaو فارسای میانا « padagپاوت ،پاوک و
پوچ» .از ا ن تاار است پوسیدن ،پریدن و بخش نخست پوشاو (پوچ = پوش  +او) و نیر بخاش
نخست «پیرر» و «پوی » .از همین بنیاد است انگلیسی قد م  ،pottآلمانی  ،potالتین قاد م ،potus
فرانس  ،pigureآلمانی  punkturا تالیا ی  punturaانگلیسی ( punctureپنچر).
 19ا چت و پت« chet-o-pot :آهست حرفزدن درگوشی صحات یاردن» .از :چات  +و +
پت .انگلیسی « chatگپزدن ،حرفزدن» و « chatterپچپچ یردن و « chatteterوراج ،پچپچیننده
و نیر  « chattilyبا پر حرفی» و بااز  chattinessوراجای و پرحرفای (آر اانپاور )428 ،1373 ،و
« patterتند تند حرف زدن ،ب له

محلی و غیر مفهوم حرف زدن».

 20ا خارخسک « xar-xos-akخارچند پهلو» از :خاار  +خا

 - + xas =xosک« .خاار» از

«خلیدن» با مادة مضارع «خل» ی صورتها  :خاو و خار را از آن دار م .خا

 xasاز «خساتن

 »xastanم روح و آزرده شدن» ی هم ر شا باا «خلیادن» اسات و از ا رانای باساتان  xas-taو
فارسی میان  xastامده است xad .صورت اصلی  xasو  dپیش از  tب  sبدو شده

است .ـــ ک ok

پسوند اسمساز است xas .استثنائاً در ا ن ترییب با صاورت  xosآماده و با جار ا ان واژه در
گو شها یرمانی ب صورت  xasمیآ د.
 21ـــ دندو« dandle - dendel :هست خرماا و زردآلاو و »...از :دناد  dandاا  + dendـــ .el
«دند»  dandب معنی «سختی و سفتی ا سخت و سفت است» و در «دندان» و «دناده» نیار د اده
میشود .اوستا ی « dan tanدندان» و « dansarدندان» و پارسی باستان  dan tanو پهلو

dan dan

(مرنر  )198 ،1377 ،انگلیسی « dentistدندانساز» و « dental –surgeonجاراح دنادانسااز» و
« dentistryدندانساز » و نیر  dentineعاج دنادان و  « denture , denticleدنادان مصانوعی» و
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باز « dentoidدندان شرل» (آر ان پور )536 ،1373 ،و « denseچگالی ،و غلظت ،سفتی» مربوطند
و «دند»  .dandبنا بر ا ن «دندو»  dendelعنی بخش و سخت میوه .واژههاا «دنادان» و «دناده»
در فارسی با «دندو» هم خانوادهاند.
 22ــ رودمون « rud-munالتیام ،بهااود اافتن زخام» .از :رود  +ماون« .رود» از ر شا

raod

«رو یدن» (مقدم )62 ،1341 ،و سانسرر ت  raodhی د فتنگ  aoب  uبدو شده و گونا  rodاا
 rudپد د آمده است« .مان» پسوند اسم مصدرساز ی گون گو شی آن «مون» است( .ق  :زاماون
= زا مان) در فارسی ب جا التیام ،واژة بهاود و بهاود افتن را دار م ب معنی رساتن از هار ناوع
مرض و خوب شدن و برا بهاود افتن زخم واژها ندار م و ترییب «رودمون ا رودمان» بدون
م ادل  ،واژها است جالب و حتی ب حد و راست  ،بنیاد و موابق با قواعد صارف و سااختار
واژگان فارسی است ی میتوان آن را ب صورت «رودمان» ،ب جا «التیام» ب فرهنگستان پیشنهاد
یرد.
 23ــ شرل« sekol :یلوخ بسیار سفت» ا ن نوع یلوخ از تا چااههاا نسااتاً عمیاق بیارون
میآ د و گاه از سنگ سختتر است ،چرا ی بسیار از سنگها ب راحتی میشرنند اماا «ساگل»
ب راحتی نمیشرند و بسایار مقااوم و ساخت اسات .ا ان واژه از :ساک  - + sakو  olپساوند
اسمساز پد د آمده و رو هم عنی «مانند سنگ ».الزم ب ادآور اسات یا بارا یلاوخهاا
سخت و سنگ مانند در فارسی لغت و ژها ندار م.
 24ــ مدنگ modeng :میان سر ،فرق سر» از  mithب معنی میاان  - +ناگ  eng/angپساوند
اسمساز .واژگان میدان ) ،(mith+anمیان و انگلیسی « middleمیان» و نیر  midب معناا اخیار و
« mediatorمیان ی» و  man middleو  medianمیانگین» مربوطند ب ر ش .mith
 25ــ مست و ملنگ ( mast-i-malangمست ،شرابخواره ،میزده» از :مست « +و»  +ملناگ
«مست» از اوستا ی  madو هند باستان  mattaمست شدن شاد شدن« .ملناگ» :از مال (=شاراب)
 ....+نگ پسوند صفتساز .مُل از هند باستان  = mrdشراب انگور.
 26ــ مشری « meshkije :گلی است نساتاً ر ر با پانرده تا بیست گلار

نقارها » ا ان گال

بسیار خوشاو است .از :مشک  mishkا  + meshkپسوند اسمسااز « .iJeمشاک» باا سانسارر ت
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 muskaونانی ( moskosمعین )2343 ، 369 ،التین  muscasو معرب آن مسک  meskاست.
انگلیسی « mudkdeerآهو ختن» مربوط ب همینجاسات iJe .بازماناده و دگرگاون افتا
پسوند  izhakپهلو است .چنانچ در « پااییره و دوشایره» در پهلاو با صاورت  izakتلفا
میشده است.Dush-izak/pak-izak .

نتیجه
شماره واژگان سرة له ها استان یرمان از د دگاه دانش اتیمولوژ ب راساتی شاگفتآور
است .تاینون پژوهشها ی در ا ن زمین صورت گرفت و مقاالتی ارا شده اما یار از جهت یمی
میبا ست بیش از ا نها باشد .استان یرمان پهناور است و اقوام و آباد ها فراوانی دارد ی هار
یدام برا خود له

و ا گو ش و ژه ا دارند .بررسی هر گو ش از د دگاه اتیمولوژ میتواند

تحقیق و یتابی ارزشمند شود .ا ن یار مستلرم یوشش پژوهندگان و ارج و بهاء دادن مسؤوالن و
دست اندریاران از جهات مختل

ب ا ن مهم است .اگر روز واژگاان و ترییااات گاو شهاا

گوناگون ا ن استان پهناور ر ش شناسان بررسی و تحقیق شود ،خود گن ین ا برر

و هد ا ا

شا ست و گرانبها ب دوستداران فرهنگ ا ن مرز و بوم خواهد شد.
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