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 پهلوی و دیگر زبانهای ایرانی مشاهده میکنیم.
از سوی دیگر زبانهای ایرانی شاخهای از زبانهای هند و اروپایی است و از این روست که اتیمولوژی شماری از واژگان لهجههای
استتتان کرمان با ریشتته و دیرینژ واژگان زبانهای هند و اروپایی و از جمله انگلیستتی همانند و همگون استتت .از نجا که مقوله و
نکته ای در دگرگونی و ارتباط واژگان در حوزة زبان اتفاقی نیستتتتم همگونی اتیمولوژی شتتتمار قابی توجهی از واژگان گویشهای
استتان با زبان انگلیستی نیز حکایت از خویشتاوندی دور زبان های ایرانی با زبان انگلیسی دارد .در این گفتارم اتیمولوژی شماری از
واژگان لهجههای استتان کرمان و همانند و همخانواده نها در زبانهای ایرانی بررستی و ارایه شده و در صورتی که همخانواده یا
همخانوادههایی در انگلیس داشتهاندم معلوم گردیده است.
واژههای کلیدی

ریشهم اشتقاقم پهلویم اوستاییم سانسکریتم پارسی باستانم انگلیسی.



عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بردسیر.

مقدمه
تحقیق و پژوهش در واژگان زبان فارسیییی و در ت ات و ترای ات ت

ها و گویشهای ایرانزمین از هر ج ت امری در

خور و بایسیه اسیت .پژوهشهای گسیهرده و عمیقی در زمین ها و مقوت های گوناگون ادبی تا انون ب قلم پژوهشگران ان ام
شیده و یا در دست ان ام است و ه خو

است ا در بدد اتیموتوژی و شناخت واژگان فارسی و ت

ها و گویشها ،بیش

از پیش اارهای با ارزش و قابل مالحظ ای ان ام شییود و ما ب پیروی از اسییهادان بکرر ااری هر هند اوهک در این زمین
ان ام دهیم و خود را برای برداشهن گام های بلندتر در آینده آماده انیم و از این راه خدمهی ب فرهنگ مرز و بوم خویش ارده
و ذهن و فکر دانش ویان ااوشگر را ب پژوهش در اتیموتوژی واژگان گویش محلیشان سوق دهیم.
از آنجا ا دانش ی ویان زبان و ادبیات فارسییی دارای ت

ها و گویشهای گوناگونند ب خوبی میتوانند ب جمع واژگان

گویش محلیشیان اقدام انند و با فراگیری قواعد و هند و هون سیاخهارشناسی واژگان ،ت ات و ترای ات زبان زد سرزمینشان
را پژوهش و تحقیق اننید .ات هی در گیششیییهی جمعآوری واژگیان و ترای یات گویشهیای مهدددی از پ ن ایرانزمین با قلم
دوسیتداران و عالق مندان فرهنگ این سیرزمین تدوین شیده اما پ نای اار ،بیش از آن اسیت ا ت ور میشود .هرگاه خام
شییتهگان ب این اار فرهیته  ،از ذهن و ذوق مای و توان گیرد مقاتت زیادی رقم زد الک تحقیق خواهد شیید و آنگاه است
ا ما ب گنجهای ن ته بسیییاری ا در دو و زبان مردم جای جای این مرز و بوم ن ته اسییت بیش از پیش پی خواهیم برد و
فرهنگ گویشها و ت

های ایران بکرر را ب هر خواهیم شییناخت .تزم ب ذار اسییت ا دانش ی ویان زبان و اد

فارسییی و

حهی رشه های دیگر بر اساس آنچ تا انون دیده و ت رب شده ب این اار فرهنگی بیشتر از بسیاری از مقوت های اد

فارسی

عالق نشیان میدهند ،امید اسیت ا از این ذخیرههای سرشار در شناخت و شناساندن هره بیشهر زبان و گویشهای فارسی
ب ره ب ریم.

یافتههای پژوهش
1یی آجین آجین  ajinی  ajinریکریک ،سوزنااریشده ،سوراخسوراخ «از :آژدن و آجیدن ،از ایرانی باسهان  a-Ja-taا  aپیشوند
فدلی اسیت و در شیمار قابل توج ی از م یدرهای فارسی وجود دارد همهون :آوردن ،آزردن ،آمدن و ...ماده ماضی «آژد» از
پ لوی اشیکانی وارد فارسیی دری شیده اسیت .گون های  Azanدر پ لوی اشکانی و  a-Janدر ایرانی باسهان نیک از این م در
وجود داشیه است .در ت

های اسهان ارمان :آژن  aJanآژین (سوزنااریشده) آژ (جای سوزنااری)« ،آژ آژ» و «آج آج» ب

مدنی «سوراخسوراخ» و ب عنوان صتت بیانی مراب در پارهای از گویشهای اسهان موجود است .در ارمان نیک ترایب «آجین
آجین» هنوز رایج است.
 2یییی آخورو » axoru« :آخور اوهک صحرایی ،گوداتی اوهک ا در آن علوف هارپا میریکند» (برومند )4 ،1731 ،از:
«آخور»  +و.آخور  axorاز اوسییهایی  « a-xwaraجای خوردن حیوان» و پ لوی (.a-xwarآرین a )12 ،1737 ،پیشییوند مکان و
جای و  xwarاز ایرانی باسیییهان  xwar-aو فارسیییی میان  xwarاسیییت xwardan .و  xwarهمانند (خوردن و خور) ب مدنی
خوردن و نوشییدن هر دو ،ب اار رفه اند« .و» در پایان واژه ،پسیوند ت ی یر و اسمساز است( .قس «اهو» « Kotuتن اوهک،
آتونک و «ارتر»  kortuب مدنی باغچ و باغچ اوهک).
 7یییی آدرشیک« a dereshk :ترزیدن از سرما» (برومند  )3 ،1731از  a+ dereshkپیشوند است و «درشک» مرت ط است با
«ترز» و «درز»  derezg , derezب مدنی ترزیدن از  dپیشوند و ترز از ایرانی باسهان  rarz-aآمده است:

ترز فارسی میان   larz ایرانی باسهان ( .rarz - aابواتقاسمی )11 ،1731 ،در ارمان هنوز ترایب «درز ( )derezخوردن
ب مدنی «شیوا شدن» و تکان خوردن از ترس و یا از دیدن حادث دوخراش و یا شنیدن خ رناگوار ،ااربرد دارد و ارت اط ترز
با  drezباید مانند ارت اط «رخش» و یا با گون ت

ای آن یدنی بلتش ،یکی  belaxshباشد.

 4ی آرا« ara :آرایش» ا در ترایب «آرا اردن» ب مدنی «آرایش اردن» و «آرایش تند» وجود دارد .از ایرانی

باسهانa-ras-

( tanابواتقاسمی )3 ،1731 ،ا  aپیشوند فدلی در اصل بر ان امگرفهن اار مهکلم دتتت میارده است rad .صورت اصلی

ras

است d .پیش از  tب  sبدو شده است rad .ب مدنی «نظم و سامان دادن» است و تطور «آرا» بدین صورت است آرا(ی) فارسی
میان   arasyایرانی باسییهان  a-rad-aبنا بر این ریشی آرا ب  radیا  rasبر میگردد و واژههای» آراسییهن ،پیراسییهن ،ویراسییهن،
راست ،رده و در گویشهای اسهان «رزه» دیوار صاف و راست و ممهد و نیک جاده راست و مسهقیم و «رازینا»  raz-in-aپل های
منظم و ردیف ساخهمان از راهک  +ین  +آ و نیک  rankانگلیسی ب مدنی نظم و سامان و نیک « rangeصف و ردیف» باید مربوط
ب ریش  radیا  rasباشد.
 1یییی آگیرا« agira :خردههای ریک و نازک هیکم ا با زدن ا ریت روشین میشوند ».هیمة اجاق با همین «آگیرا» شدل ور
میشیود .از :آ  +گیر  +ا  .آ  aپیشوند صتتساز (قس آبسهن ،آهو) گیر  girبن فدل «گرفهن» از ایرانی باسهان  grb-yaو فارسی
میان .gir
 3ی آمته « amexte :آمیته » در گون های دیگر :آمیه  amite ،آمته  ameghteاز ایرانی باسهان  a-maix-taو فارسی میان
 a.amextپیشیوند و  maixا  maigبوده و  gپیش از  tمادهسیاز ب  xبدو شیده اسیت .اوسهایی « maegآمیتهن» (مقدم ریاو
 )11 ،1741یونیانی  ،mighaتتینی « mixture ، misturaآمیتهن» و انگلیسیییی  mixtureو « mix,mixedآمیتهگی» مربوط ب
همین جاست.
 3ییی اخه « axte :گوستند و گاو بیض اشیده» گون های دیگر :هته  haxteآخه ( axteجالو خاتقی مطلق)242 ،1732 ،
از ایرانی باسیهان  ،a-sax-taفارسیی باسیهان  ،a-ihax-Taفارسی میان  ahixTفارسی آهیتهن و آهتهن  Sagصورت اصلی

sax

است  kپیش از  Tب  xبدو شده است  sagصورت ضدیف  sangاست ا  nبرای ضدیف اردن ریش حشف شده است .ریش
 Thangب مدنی «اشیییدن» (ابواتقاسییمی )13 ،1731 ،اسییت« .آهنج»  ahangاز فارسییی میان  ahanjو پ لوی

اشییکانی ahang

فارسیی میان ترفانی  ahanzو فارسیی باسهان  a-Thanj-aو  ایرانی باسهان  a-sanj-aانگلیسی « hangاشیدن ،دارزدن» مربوط
ب همینجاست .اوسهایی « Thangاشیدن» .گون های دیگر در مهون اوسهایی .Thaxta,ThanJaya
 1یییی اسیهو « astuاسیهتوان» گون های دیگر در گویشهای اسیهان :هسیهو  hastuاسیهک  estakاسه Ostu .esteاست .از
اوسیهایی  astو سیانسکریت  asthiو پ لوی ( astak , ast , astaxvanمکنکی )22 ،1733،انگلیسی

 esteoاسهتوان esteo logy

اسهتوانشناسی و  ossicleاسهتوانه و  osseousاسهتوانی باید مربوط ب همینجا و همین واژه باشد .در گویشهای اسهان،
واژگان :هسیهک « hastakهسیه خرما و زردآتو و ...و نیک هسیهک  hestagب همین مدنی و با ت دیل هیییی ب خ ،گون خسهک
 xastagو  xastuنیک مربوط ب  astuاست.
 2یییی براز « baraz , barazسیو و دید هشم» از اوسهایی « brazaپرتو» و سانسکریت  bhraJateاز ایرانی باسهان  braz-aو
فارسی میانة « brazبراز» و «برازیدن» هر دو ب مدنی «درخشیدن» است
 11یییی برنگ« bor-eng :قاچ خربکه و هندوان » از :بر  - +نک (=  -نک  .)angبر  borماده مضییار «بریدن» اسییت .این
م یدر از ایرانی باسیهان  bri-taو فارسیی میان  britan , bridاسیت .ریشی  briب مدنی «بریدن» اسیت .ماده مضار  bridدر
فارسیی میان  brinاسیت از ایرانی باسهان  bri-naو اوسهایی (.brayابواتقاسمی )21 ،1731 ،گون های گویشی برینگ  boringو

برنگ  borengاز مشهقات این ریش است -« .نگ» پسوند اسمساز است .هنانه در «نارنج» ( -نج=-نگ) ،نارنگی و ...
 11یییی بریک« beriz :بوی برشیهگی نتود ،ق وه ،تتم و سیایر دان های گیاهی برشیه شیده ».از ایرانی باسهان  braiz-aو
فارسی میان  .brezگون  bereshteاز ایرانی باسهان  brish-taو سانسکریت  bhrajiو تتین  frigoیونانی grugioو پازند

beresh

 .tanو انگلیسی ( to roostآریان پور )1724 ،1737 ،و تتین « broastبرشهن» مربوط ب همینجاست و فارسی میان ,

bryshtn

 rishtو نیک بری ن  berijanو «بریکن» « berizanتا ب گلین» برای برشییه اردن نان و نوعی تنور اوهک برای پتهن و برشییه
اردن نان و هیکهای دیگر ،مربوط ب همین واژهاند.
 12ییی بلتش belexsh :درخشش و برقزدن اجسام صیقلی مانند سینی ،سماور و ...از  b (e).b(e) +laxshپیشوندی است
ا در گویش ب جای پیشییوند ) d (eدر زبان فارسییی ب اار میرود :د  +رخش  درخشیش /

 +تتش (رخش)  بلتش.

«تتش»  laxshتلتظی اسییت از «رخش»  raxshاز اوسییهایی  raoxshanaب مدنی «رخشییان» .ترایب «بلتش بلتش» نیک ب
مدنی «برق زدن» و «برقابرق» در گویشهای ارمان ااربرد دارد :سینی بلتش بلتش میزند یا «بلتش بلتش سماور و سینی».
واژههای انگلیسیی« light :روشینی ،شیدل »« bright ،روشن» و  « blazeشدلة درخشان» مربوط ب همین بنیادند و ساخهار
 brightباید از انسن یا صامت  bبا  (light =) rightباشد ا با «بلتش» نکدیک مینماید.
 17یییی پاردم سویده« par-dom-sowide :آدم ناجنس و حیف» (برومند .)72 ،1731،از :پاردم+سویده (ساییده)« .پار» همان
پیشییوند  paraیا  pairiزبانهای ایرانی باسییهان اسییت ب مدنی «پیرامون» و در واژگانی همهون :برداشییهن ،پرااندن ،هرخاش،
پرسیییهیدن و ...نیک هسیییت« .دم» یا دیرین  dumb , dumpا انسییین پایانی در دگرگونی افهاده (قس خم



.)xump xumb

«سویده» (= ساییده) ،از ایرانی باسهانی  Su-Taو فارسی میان  sadو فارسی «سودن» ا «سویدن» و «سویده» گون های گویشی
این م درند Su .صورت ضدیف ریش  sawب مدنی «سودن» است.
 14ی پاورما« pa-war-ma :پاب ماه ،زن آبسهن نکدیک ب زامیان» از :ریش « patپا» از ایرانی باسهان  padو اوسهایی ،padha
پ لوی « padور»  warگون ای از «بر» با پ لوی  aparو در فارسی  bar/abar :ما  /ماه :اوسهایی  ،manghپارسی باسهان ،mahan
هند و اروپایی آغازین meso :سانسکریت  ،masانگلیسی  moonپازند .mah
 11ییییی پیرم « peperme :نوعی آ

ن ات» .از  peppermintندنا صییحرایی :و  pepperفلتل و فلتل زدن و تند اردن

غشاسییت .از خانوادا این واژه در انگلیسییی داریم « pepper-and saltفلتل نمکی» « pepper boxفلتل پاش» – pepper caster
«فلتیل پیاش» pepper-corrl ،دانیة فلتل pepper mint drop- :قرص ندنا (آریانپور ،)1124 ،1737 ،ااربرد «پیرم » در
گویش ارمان بر میگردد ب بیش از صد ساو پیش و دورا سلطة انگلیس بر جنو

شرق ایران.

 13یییی پدمون« pad-mun :راهرو برجسه خاای یا جدوتی بر جسه بین بتشهای زمین اشاورزی ا ب اصطالح «ارد»
 kardیا ب گویش محلی  kartیا  kortگته میشود (برومند .)74 ،1731 ،از پد +مون« .پد»  padاز ایرانی باسهان  ،padاوسهایی
 ،padhaهندباسییهان  ،padhپ لوی pad ،تتین  ،pedisفرانسیی ( ،piedمدین )214 ، 732 ،انگلیسییی  padپیاده ،صییدای پا ،گام
 paddingصیدای پا و  paddleتگد زدن ،مربوط ب همینجاسیت« .مون»  munگونة گویشی «مان» است اما این پسوند در زبان
فارسی بیشهر اسم م در میسازد همهون :گتهمان ،سازمان و ب ندرت اسم مراب میسازد مانند :ریسمان ،پدمان (پدمون) هم
از دید اتیموتوژی و همج ت داشهن پسوند «مون» ا اسم مراب میسازد و در فارسی واژگان ساخه شده با آن بسیار محدود
است ،میتواند جلب توج اند.
 13یییی پدرو« pad-ru :توت نوپاوه و پیشروییده ،توت نتسیت درخت توت ا هندان قابل خوردن نیست و امی ااو
اسیت» .از پد +رو Pad .پیشیوند است ا در ایرانی باسهان  patiبوده ب مدنی «پیش»« ،رو»  ruاز ایرانی باسهان  raud –aا در

فارسی میان  royو در فارسی نیک «روی و روییدن است».
 11ییی پوت« put :پوک» ،از ایرانی باسهان  pa-ta-kaو فارسی میان « padagپوت ،پوک و پوچ» .از این ت ار است پوسیدن،
پکیدن و بتش نتسیت پوشیاو (پوچ = پوش  +او) و نیک بتش نتسیت «پیکر» و «پوا » .از همین بنیاد است انگلیسی قدیم
 ،pottآتمانی  ،potتتین قدیم  ،potusفرانس  ،pigureآتمانی  punkturایهاتیایی  punturaانگلیسی ( punctureپنچر).
 12ییی هت و پت« chet-o-pot :آهسه حرفزدن درگوشی صح ت اردن» .از :هت  +و  +پت .انگلیسی « chatگپزدن،
حرفزدن» و « chatterپچپچ اردن و « chatteterوراج ،پچپچاننده و نیک  « chattilyبا پر حرفی» و باز  chattinessوراجی و
پرحرفی (آریانپور )421 ،1737 ،و « patterتند تند حرف زدن ،ب ت ة محلی و غیر مت وم حرف زدن».
 21ییی خارخسک « xar-xos-akخارهند پ لو» از :خار  +خس  - + xas =xosک« .خار» از «خلیدن» با مادا مضار «خل»
ا صییورتهای :خاو و خار را از آن داریم .خس  xasاز «خسییهن  »xastanم روح و آزرده شییدن» ا هم ریش ی با «خلیدن»
اسیت و از ایرانی باسهان  xas-taو فارسی میان  xastامده است xad .صورت اصلی  xasو  dپیش از  tب  sبدو شده است.

ـــــ

ک  okپسییوند اسییمسییاز اسییت xas .اسییهانا اً در این ترایب ب صییورت  xosآمده و ب جک این واژه در گویشهای ارمانی ب
صورت  xasمیآید.
 21ــــــ دندو« dandle - dendel :هسه خرما و زردآتو و »...از :دند  dandیا  + dendــــــ « .elدند»  dandب مدنی «ستهی و
سیتهی یا ستت و ستت است» و در «دندان» و «دنده» نیک دیده میشود .اوسهایی « dan tanدندان» و « dansarدندان» و پارسی
باسهان  dan tanو پ لوی ( dan danمکنکی )121 ،1733 ،انگلیسی « dentistدندانساز» و « dental –surgeonجراح دندانساز»
و « dentistryدندانسییازی» و نیک  dentineعاج دندان و  « denture , denticleدندان م یینوعی» و باز « dentoidدندان شییکل»
(آریانپور )173 ،1737 ،و « denseهگاتی ،و غلظت ،سییتهی» مربوطند و «دند»  .dandبنا بر این «دندو»  dendelیدنی بتش و
ستت میوه .واژههای «دندان» و «دنده» در فارسی با «دندو» هم خانوادهاند.
 22ــــــــ رودمون « rud-munاتهیام ،ب ود یافهن زخم» .از :رود  +مون« .رود» از ریش « raodروییدن» (مقدم )32 ،1741 ،و
سیانسیکریت  raodhا دیتهنگ  aoب  uبدو شیده و گون  rodیا  rudپدید آمده اسیت« .مان» پسوند اسم م درساز ا گون
گویشیی آن «مون» اسیت( .قس :زامون = زایمان) در فارسی ب جای اتهیام ،واژا ب ود و ب ودیافهن را داریم ب مدنی رسهن از
هر نو مرض و خو

شدن و برای ب ود یافهن زخم واژهای نداریم و ترایب «رودمون ی رودمان» بدون م ادت  ،واژهای است

جاتب و حهی ب حدی ویراسیه  ،بنیادی و مطابق با قواعد صیرف و سیاخهار واژگان فارسیی است ا میتوان آن را ب صورت
«رودمان» ،ب جای «اتهیام» ب فرهنگسهان پیشن اد ارد.
 27ــــــــ شیکل« sekol :الوخ بسیار ستت» این نو الوخ از ت هاههای نس هاً عمیق بیرون میآید و گاه از سنگ ستتتر
است ،هرا ا بسیاری از سنگها ب راحهی میشکنند اما «سگل» ب راحهی نمیشکند و بسیار مقاوم و ستت است .این واژه از:
سک  - + sakو  olپسوند اسمساز پدید آمده و روی هم یدنی «مانند سنگ ».تزم ب یادآوری است ا برای الوخهای ستت
و سنگ مانند در فارسی ت ت ویژهای نداریم.
 24ــــــــ مدنگ modeng :میان سییر ،فرق سییر» از  mithب مدنی میان  - +نگ  eng/angپسییوند اسییمسییاز .واژگان میدان
) ،(mith+anمییان و انگلیسیییی « middleمییان» و نیک  midب مدنای اخیر و « mediatorمیان ی» و  man middleو

median

میانگین» مربوطند ب ریش .mith
 21ــــــ مست و ملنگ ( mast-i-malangمست ،شرا خواره ،میزده» از :مست « +و»  +ملنگ «مست» از اوسهایی  madو
هند باسیهان  mattaمسیت شیدن شیاد شیدن« .ملنگ» :از مل (=شیرا )  ....+نگ پسوند صتتساز .مُل از هند باسهان = mrd

انگور.

شرا

 23ــــــ مشکی « meshkije :گلی است نس هاً ریک با پانکده تا بیست گل رر نقرهای» این گل بسیار خوش و است .از :مشک
 mishkیا  + meshkپسیوند اسیمساز « .iJeمشک» با سانسکریت  muskaیونانی ( moskosمدین)2747 ، 732 ،
و مدر

تتین muscas

آن مسک  meskاست.

انگلیسییی « mudkdeerآهوی خهن» مربوط ب همینجاسییت iJe .بازمانده و دگرگون یافه پسییوند  izhakپ لوی اسییت.
هنانه در « پاایکه و دوشیکه» در پ لوی ب صورت  izakتلتظ میشده است.Dush-izak/pak-izak .

نتیجه
شیماره واژگان سرا ت

های اسهان ارمان از دیدگاه دانش اتیموتوژی ب راسهی شگتتآور است .تاانون پژوهشهایی در

این زمین صیورت گرفه و مقاتتی ارای شده اما اار از ج ت امی میبایست بیش از اینها باشد .اسهان ارمان پ ناور است و
اقوام و آبادیهای فراوانی دارد ا هر ادام برای خود ت

و یا گویش ویژهای دارند .بررسی هر گویش از دیدگاه اتیموتوژی

میتواند تحقیق و اهابی ارزشیمند شیود .این اار مسهلکم اوشش پژوهندگان و ارج و ب اء دادن مسؤوتن و دستاندرااران از
ج ات متهلف ب این م م اسیت .اگر روزی واژگان و ترای ات گویشهای گوناگون این اسیهان پ ناور ریش شناسان بررسی و
تحقیق شود ،خود گن ین ای بکرر و هدی ای شایسه و گرانب ا ب دوستداران فرهنگ این مرز و بوم خواهد شد.
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