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چكیده
گویش بیرجندی یکی از گویش های خراسانی است که در شههر بیرجنهد در خراسهان جنهوبی روار داردن ایهش گهویش ه ش
داشتش شباهت بسیار به زبان فارسی معیار ،تفاوتهای آوایی ،واژگانی و گاه دستوری نیز با آن داردن به نظر میرسد گویشی که
در حال حا ر در بیرجند روار دارد ،ه چون دیگر گویشهای خراسان ،ترکیبی از بازماندههای فارسهی دری بها گهویشههای
محلی ایش ناحیه باشدن گویش بیرجندی به ویژه از منظر واژگانی بسیار غنی استن در ایش پژوهش بهه بررسهی ریشههشهناختی
چند واژه از گویش بیرجندی پرداخته شده استن تالش بر آن بوده که واژههایی انتخاب شهوند کهه در فارسهی معیهار معهادل
نزدیک نداشته باشندن در خصوص هر واژه نخست به ریشه ایرانی باستان و هندو اروپایی واژه اشاره شده و سپس تو هیحات
واژگانی و آوایی و نیز برابر واژه در دیگر زبانها و گویشهای ایرانی آورده شده اسهتن نتیههه پهژوهش بهه روشهنی پیونهد و
ارتباط تاریخی گویش بیرجندی را با دیگر زبانها و گویشهای ایرانی نشان داده و سیر تحوالت آوایی و نیز ساختار واژگهانی
ایش گویش را بیان میداردن
واژگان کلیدی :ریشهشناسی ،ایرانی باستان ،گویشهای خراسانی ،گویش بیرجندی

 .1مقدمه
ناحیه بیرجند از منظر جغرافیایی شامل دره¬ای است که شهر بیرجند در آن قهرار دارد و از شه ال ،شهر و جنهوب
ه هوار با کوهپایه¬ها ،به منطقه قائش ،زیرکوه ،سنی¬خانه و نهبندان محدود استن در س ت غرب ،گسهتره وسهیعی
از بیابان ایش ناحیه را از نواحی مرکزی ایران جدا می¬سازدن از نظر قوم¬شناسی ایش ناحیه ه ان شهرایط موجهود در
خراسان جنوبی را داردن ج عیت ساکش در دره¬ها و کوهپایه¬ها در هر دو محل ایرانی¬انهدن ایهش سهاکنیش ،زبهان و
ظاهرشان کامال بهم شبیه استن شرایط زندگی در ناحیه بیرجند و نهواحی مههاور آن یعنهی قهائش ،تهون و غیهره بهه
اندازه¬ای مشابه است که ایش بخش از خراسان جنوبی به نام قهستان خوانده می¬شودن اصطالح «قهسهتان» در حهال
حا ر اصطالحی است که چندان کاربرد نداردن مردمان محلی ،ایش ناحیه را «خوراسو» به مفهوم خراسان مهی¬نامنهد
(نک :ایوانف :2931 ،ص)55-55ن
گویش بیرجنهدی یکهی از گهویش¬ههای خراسهانی اسهت کهه در شههر بیرجنهد در خراسهان جنهوبی روار داردن
گویش¬های خراسانی را غالبا بازمانده فارسی دری می¬دانندن عقیده بر ایش است کهه زبهان فارسهی دری در اواخهر
دوره ساسانیان در خراسان جایگزیش زبان پارتی شده بود (الزار :2959 ،ر :1ص )794ن به نظر می¬رسد گویشی کهه
در حال حا ر در بیرجند روار دارد ،ه چون دیگر گویش¬های خراسانی ،ترکیبی از بازمانده¬های فارسی دری بها
گویش¬های محلی ایش ناحیه باشدن ایوانف (ه ان )21 :بر آن است که گویش خراسان جنوبی ،زبانی ترکیبهی اسهت
که از ترکیب گویش¬های محلی تحت تاثیر فارسی محاوره¬ای شکل گرفته و متحول شده استن
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گویش بیرجندی ش شباهت بسیار با زبان فارسی معیار ،تفاوت¬های آوایی ،واژگانی و دستوری نیز بها آن داردن
ایش گویش بسیاری از ویژگی¬های فارسی کهش را ه چنان حفظ کرده است؛ ایش گویش بویژه از منظر واژه¬سهازی
دارای غنای خاصی است ،ه چنیش در زمینه کاربرد فعل ،ایش گویش نسبت به زبان فارسی معیار ،تنوع بیشهتری دارد
و گونه¬های صرفی و افعال پیشوندی خاص خود را داراستن
در ابیات برجای مانده از نزاری قهستانی شاعر قرن هفتم و هشتم چند واژه از بیرجندی کهش آمده استن تنها اثهری
که از دو سده پیش از گویش بیرجندی برجای مانده است ،دیوان نصاب صبوحی اسهت کهه در سهال ههای  2121و
 2122ههری ق ری ههری ق ری سروده شده و در آن بیش از  511واژه و ترکیب گویش آمده استن
پژوهش حا ر به بررسی ریشه¬شناختی چند واژه از گهویش بیرجنهدی اختصهاص داردن تهالش بهر آن بهوده کهه
واژه¬هایی انتخاب شوند که در فارسی معیار معادل نزدیک نداشته باشندن در خصهوص ههر واژه نخسهت بهه ریشهه
ایرانی باستان و هندو اروپایی واژه اشاره شده و سپس تو یحات واژگانی و آوایی و نیز برابر واژه در دیگر زبان¬ها
و گویش¬های ایرانی آورده شده استن بیشتر داده¬ها به شیوه میدانی ج ع¬آوری شده¬اند؛ در غیهر ایهش صهورت
منبع اثر در متش ذکر شده استن
 1پیشینه پژوهش
در خصوص بررسی¬های ریشه¬شناختی گویش بیرجندی تاکنون پژوهشی به انهام نرسیده استن تنهها در فرهنه
ریشه¬شناختی زبان فارسی تالیف مح د حسش¬دوست ( )2939به ریشه¬شناسی برخی واژه¬ههای گهویش¬ههای
مختلف خراسانی ذیل اصطالح کلی «خراسانی» اشاره شده استن
 9ریشه¬شناسی واژه¬ها
( ajīd 2بیرجندی) «سرحال ،زیرک»
از پیشوند * -aو * jī-ta- > jīdکه از ریشه ایرانی باستان * -jaiبه مفهوم «زیستش ،زندگی کردن» مشتق شهده
استن ایش ریشه ایرانی باستان نیز خود از ریشه هندو اروپایی * -gweiH3بهه معنهای «زیسهتش ،زنهدگی کهردن»
(چئون  :1114 ،ص  )119گرفته شده استن
هم¬ریشه¬های ایش واژه را در زبان¬های دوره باستان و میانه و نیز نو می¬تهوان یافهتن در اوسهتایی واژه jīra-
 ))> -*jī-raبه معنای «سرزنده ،تند ،سریع» (بارتل ه  ،)221 :2322 ،در فارسهی میانهه ترفهانی واژه  zīrبهه مفههوم
«زیرک ،خردمند» (دورکیش -مایستررنست  :1117 ،ص  )955در پارتی  žīrبه معنای «زیرک ،دانا ،خردمنهد» و žīrīft
«خردمندی» (دورکیش مایستررنست ،ه ان :ص  ،)233و در فارسی میانه زردشهتی واژه )> -zīrak (*jī-ra-kaبهه
مفهوم «زیرک ،عاقل» (مکنزی  )241 :2943 ،آمده استن ه چنیش در زبان¬ها و گویش¬های ایرانهی نهو در فارسهی
واژه «زیرک» ،در پشتو واژه « zirزیرک ،سریع» (مورگنشتیرنه  )215 :2314 ،و در کردی سورانی و هورامی واژه žīr
«دانا ،عاقل ،زیرک» با ایش واژه هم¬ریشه¬اندن در فارسی مصدر «زیستش ،زی » -از فارسهی میانهه zī ،zī (wi)stan
« -)(wزیستش» (مکنزی :2943 ،ص  )> -ji- va*( )242از ه یش ریشه استن
ه چنیش در گویش¬های خراسانی واژه  )-ajīr jī-ra- >) *aبه مفهوم «بیدار» کاربرد دارد که با واژه بیرجنهدی
« ajīdسرحال ،زیرک» هم¬ریشه استن
« vatāsidan 2از ترس خشک شدن»
مصدر ،از پیشوند اشتقاقی  ،)> -va- (*apānk- > *apāčāسهتاک ما هی ( -tāsidاز سهتاک ماهارع  tās-و
تکواژ ما ی-ساز  <( -idفارسی میانه  )īd-و تکواژ مصدرساز  )> an-.(*-anaiستاک ماارع از ستاک آغهازی:
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tās < a-- *tā-sمشتق شده استن ایش ستاک برگرفته از ریشه ایرانی باستان * -tamبه مفههوم «خسهته ¬شهدن،عیف شدن» است که از ریشه هندو اروپایی * -temHبه معنای «خسته شهدن ،بهه سهتوه آوردن ،هعیف شهدن»
(ریکس  :1112 ،ص  )217حاصل شده استن
ریشههه * -tamرا در زبههان¬هههای دوره میانههه در پههارتی  -tāmبههه معنهی «خفههه شههدن ،بنههد آمههدن» (دورکهیش-
مایستررنست :1117 ،ص  ،)912در ختنی « -ttāmخسته»( -pätem ،با پیشوند (*« -patiمتحیر ماندن»-bitam ،
(با پیشوند « )*-iشهک داشهتش» (امریهک :2325 ،ص  59و  ،)35و در خهوارزمی ( -prc’sبها پیشهوند (*-pati
«خسته شدن» (ص دی :2352 ،ص  )252می¬توان یافتن
در متون کالسیک ادب فارسی ،مصدر «تاسیدن» به کار رفته استن ایش مصدر را بهه مفههوم «غ نهاک شهدن ،دلگیهر
شدن ،اندوهناک گشتش» (نک :معیش ،2942 ،ر  :2ص  )2113و «تیره شدن؛ خفه شدن ،خفه شدن صدا و به زح هت
شنیده شدن آن» (نک :انوری :2952 ،ر  ،)2543 :9و نیز واژه¬های «تاس»« ،تاسا» را کهه اشهتقاقی از ه هیش مصهدر
هستند به معنای «بی¬طاقتی ،بی¬قراری» (نک :معیش ،2942 ،ر  :2ص  )2115و «تاسه» را به مفههوم «انهدوه ،مهالل،
ا طراب ،بی¬طاقتی» (انوری :2952 ،ر  :9ص  )2545دانسته¬اندن خالقی مطلهق ( ،2937ر  :2ص « )72تاسهیدن»
را به مفهوم «نفس زدن پیاپی آدمی و جانور از گرما یا تالش» و سبحانی ( :2952ص « )755تاسهانیدن» را بهه مفههوم
«خفه کردن» دانسته استن
در زبان¬های ایرانی نو ش ال غربی می¬توان کاربرد ریشه * -tamرا در ساخت برخی مصدرها و واژه¬ها یافتن
در تالشی مصدرهای « tamisteتن ¬ شدن نفهس»« pe-tasəste ،خفهه شهدن» و در گیلکهی واژه « tāmسهاکت،
بی¬صدا» در فعل مرکب « zan tāmساکت شدن» و نیز واژه «tāsiyānدلتنگهی ناشهی از عهدم حاهور شخصهی»
برگرفته از ایش ریشه¬اندن در کردی سورانی و کردی کلهری « tāsānenخفه کردن» ،در ههورامی مصهدر پیشهوندی
مههول« ara-tamyāyغ گیش شدن» و مصدر واداری « tāsnāyخفه کردن» بر پایه ه یش ریشه ساخته شده¬اندن
در گویش¬های خراسانی ،ستاک  -tāsه راه با پیشوند اشتقاقی )> -ha- (*fraنیز به کار رفته اسهت؛ چنهان کهه
در کاخکی مصدر  hatāsidanبه مفهوم «گریه کردن ناگهانی» کاربرد داردن
حسش¬دوست ( ،2939ر :1ص  )525مصدر «تاسیدن» را از ریشه *« -tāsخسته شدن» دانسته که از افزوده شدن
– sبه * -tāساخته شده استن به عقیده وی  tā-مشتقی از  -tnاز ریشه * -tanاستن
( parqāz 3بیرجندی) «ح له»
از پیشوند * -paraو  qāzکه برگرفته از صهورت ایرانهی باسهتان * -gāz-aاسهت از ریشهه ایرانهی باسهتان
*« -gazگزیدن ،نیش زدن»ن تبدیل وار ایرانی باستان  /g*/به  /q/در گویش¬های خراسانی رایج است؛ ایش تبدیل
بدون توجه به جایگاه وار ،در جایگاه¬های آغازیش و میانی واژه صورت می¬پذیردن در ایش خصوص می¬توان بهه
واژه¬های « qiruنعره» از ریشه ایرانی باستان *-garو« qolج عیت زیاد ،ج ع» از صهورت ایرانهی باسهتان * g
 -taاشاره کرد که وار  /g*/به  /q/تبدیل شده استن
ریشه * -gazدر فارسی میانه در مصدر  -gaz ،gazīdanبهه مفههوم «گزیهدن ،نهیش زدن» (مکنهزی :2943 ،ص
 ،)45در پارتی  -gazبه معنای «گزیدن» (دورکهیش -مایستررنسهت :1117 ،ص  )241و -pargāž- (*para-gaz
>) «محبوس کردن ،زندانی کردن» و نیز در مصدر فارسی «گزیدن ،گز » -آمده استن
« lokka 4تکه»
صورت ایرانی باستان ایش واژه را می¬توان به شکل * -rak-akaبازسازی کردن ریشه ایرانی باسهتان* -rakبهه
معنی «بریدن ،پاره ¬کردن» مشتق است از ریشه هندو اروپایی * -lekبه معنای «بریدن ،پهاره¬ کهردن» (پوکهورنی،
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)247 :2337ن وار ایرانی باستان /r*/به  /l/و وار ایرانی باستان  /a*/به  /o/تبهدیل شهده اسهتن وار  /k/در ایهش
واژه مشدد شده استن مشدد شدن واجها از ویژگی¬های گویش¬های خراسانی اسهت و واژه¬ههای بسهیاری را در
گویش¬های مختلف خراسان می¬توان یافت که وار¬ها در آنها مشدد شده¬اندن ه انند « kallidanتهه¬دیه
گرفتش غذا» در گویش رقه و « vābijjondanسوزاندن مو ،پشم و غیره» در گویش بهستانی که در آنها وار¬های
 /l/و  /j/مشدد شده¬اندن
ای هش واژه بهها واژه «لههک» بههه مفهههوم «پارچههه و لتههه کهنههه و پههاره¬پههاره» (نههک :معههیش ،2942 ،ر  :9ص ،)9229
«لَخت»(* )> -rak-taبه معنای «قطعه ،پارچه ،تکه» (نک :معیش ،ه هان :ص  )9549و نیهز بها واژه گیلکهی lət
 )> -(*rak-ta- > *raxtیا صورت دیگر آن با پیشوند  -vaیعنی « va-lətکهنه ،پاره» و واژه لهری « latتکهه»
هم¬ریشه استن
« nāside 5پارچه کهنه و نخ¬ن ا»
ایش واژه صفت مفعولی است از مصدر «ناسیدن» ،و از ریشه ایرانی باستان * -nasبه مفهوم «ناپدیهد شهدن ،از میهان
رفتش» حاصل شده استن ایش ریشه ایرانی باستان از ریشه هندو اروپایی nek*َ -بهه مفههوم «ناپدیهد شهدن ،مهردن؛
کشتش» (چئون  :1114 ،ص  )159مشتق شده استن در ساخت واژه  nāsideاز صورت باالنده ریشه یعنی *-nās
استفاده شده استن
ریشه ایرانی باستان * -nasدر زبان¬های ایرانی باستان در اوستایی * -nasبهه معنهی «ناپدیهد شهدن»( ،بارتل هه،
 :2322ص  )2155و فارس هی باسههتان  -naөبههه مفهههوم «ناپدی هد شههدن» (کنههت :2359 ،ص  )231آمههده اسههتن در
زبان¬های ایرانی میانه ایش ریشه را در پارتی « -nāsنهابود کهردن» (دورکهیش -مایسترارنسهت :1117 ،ص  ،)195در
ختنی « )panaś(śناپدید شدن» (امریک :2325 ،ص )41و در سغدی « -nyšخراب کهردن ،فاسهد کهردن» (قریهب،
 :2947ص  )2929می¬توان مشاهده کردن ه چنیش ،در زبان¬های ایرانی نهو در بلهوچی « -nasitنهابود کهردن» ،در
کردی « naštپژمرده» ،در پشتو « -natخراب¬ کردن ،ایع¬ کردن» ،در وخهی « -našناپدیهد شهدن» ،در روشهنی
 ،-rinēsدر برتنگی  ،-ranīsدر سریکلی « -ranosفرامهوش کهردن» (نهک :چئونه  ،ه هان¬جها) ایهش ریشهه را
می¬توان یافتن در فارسی ،مصدر «ناسیدن» به مفهوم «الغر شهدن ،تحلیهل رفهتش ،تبهاه شهدن ،نهابود شهدن» (نهک:
حسش¬دوست  ،2939ر  :7ص  )1415کاربرد داردن نیز واژه «نسا» (< فارسی میانه زردشتی « nasāجسهد ،مهردار»
(مکنزی :2943 ،ص  ))221و واژه «گناه» (< فارسی میانه زردشتی (* vi- nāsa- > wināhاز ایش ریشهه برگرفتهه
شده¬ استن
« čeze 6جوجه»
ایش واژه از ایرانی باستان * -jajukaگرفته شده استن
ایش واژه ایرانی باستان در اوستایی به صورت « -jažuنام حیوانی از نهوع سه » (بارتل هه :2322 ،ص  )212و در
فارسی میانه زردشتی به صورت « zuzagژوژه ،خارپشهت» (مکنهزی :2943 ،ص  )242و در فارسهی نیهز بهه شهکل
«ژوژه» به مفهوم «خارپشت» (نک :معیش ،2942 ،ر  :1ص  )2445آمده استن
در برخی نواحی خراسان ،صورت  jajبه مفهوم «خارپشت» کاربرد دارد که با ایش واژه بیرجندی هم¬ریشه اسهتن
در لری مالیری نیز واژه  jijaبه مفهوم «جوجه» کاربرد داردن
« haride 7آرد»
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ایش واژه از ریشه ایرانی باستان * -arبه معنی «آسیاب کردن ،خرد کردن» گرفته شده است که خود مشتق از ریشه
هندو اروپایی * -H2elH1به مفهوم «اسیاب کردن ،خرد کردن» (چئون  :1117 ،ص  )222استن
واژه  harideصفت مفعولی است از مصدر  *haridanکه ظاهرا مهورد اسهتفاده قهرار ن هی¬گیهرد و کهاربردی
نداردن  -harستاک ماارع است که با افزده شدن تکواژ  -idبه ما هی تبهدیل شهده اسهتن وار  /h/در آغهاز واژه،
ریشه¬شناختی نیستن
ریشه ایرانی باستان * -arدر فارسی میانه زردشهتی در مصهدر «-ār ،ārdanآسهیا کهردن ،آرد کهردن» (مکنهزی،
 :2342ص  )72و در ختنی در –« ārrآسیاب کردن ،خرد کردن» (امریک :2325 ،ص  )21آمده استن در کهردی نیهز
 ،herānهورامی  hārāyو در بختیاری  ardanبه مفهوم «آسیاب کهردن ،آرد کهردن» (نهک :چئونه  :1117 ،ص
 )222به کار می¬روندن
« hambik 8جاری ،عروس»
ایش واژه از پیشوند « > -ham- *hamaهم ،با هم» و  bikسهاخته شهده اسهتن واژه  bikمربهوط اسهت بهه واژه
«بیوگ» که از صورت ایرانی باستان *  -aduv- akāاز ریشه ایرانهی باسهتان *  -adبهه معنهی «راهن هایی کهردن،
کشیدن» گرفته شده استن ایش ریشه ایرانی باستان از ریشه هندو اروپایی *  -edhبه مفهوم «بردن ،ههدایت کهردن؛
ازدوار کردن» (پوکورنی :2337 ،ص  )2225مشتق شده استن
ریشه ایرانی باستان *  -adدر اوستایی « -vaδuه سر ،زن» (بارتل ه  ، )2979 :2322فارسی میانهه زردشهتی در
مصدر  wāyēnīdanبه معنای «راهن ایی کردن ،هدایت کهردن» و نیهز در واژه « wayōdagānبیوگهانی ،عهروس،
جشش» (مکنزی :2943 ،ص  )252و در فارسهی میانهه مهانوی « wayōgعهروس» (دورکهیش -مایستررنسهت:1117 ،
 )921به کار رفته استن واژه « hambikجاری ،عروس» در دیگر گویش¬های خراسان به صهورت  hambāqنیهز
به کار می¬رودن
« āgirā 9آتش¬زنه»
ایش واژه از  āgirو پسوند –āتشکیل شده استن  āgirبرگرفته است از صورت ایرانی باستان –« *ātrآتش» کهه
از صورت هندو اروپایی –« *ātrآتش» (پوکورنی )23 :2337 ،مشتق شده اسهتن تحهول واژه خراسهانی ایهش گونهه
اسهت*āgir* < –ā,ir* > –āyir* > –āδur* > –ātur* > –ātr– :ن وار  /g/در ایهش واژه ،وار
میانهی استن
پیشینه  āgirرا در اوستایی به صورت¬های –« –āθr ،–ātr ،ātarآتش» (بارتل هه :2322 ،ص  ،)921در فارسهی
میانه به شکل  ādurبه مفهوم «آتش» (مکنهزی :2943 ،ص  )99و در سهغدی « -tr,,آذر ،آتهش» (قریهب:2947 ،
ص  )379می¬توان یافتن
در زبان¬های ایرانی نو در کردی  agirو در هورامی  ayr ،ārو  āyerبه مفهوم «آتش» با واژه بیرجندی هم¬ریشه
هستندن
« vel 10عزیز»
ایش واژه از صورت ایرانی باستان  *-daحاصل شده که از ریشه ایرانی باستان *  -ardبه مفهوم «بالیدن ،رشد
کردن» گرفته شده استن ایش ریشه ایرانی باستان از ریشه هنهدو اروپهایی * « -erdhبالیهدن» (پوکهورنی :2337 ،ص
 )2224مشتق شده استن ترکیب آوایی  /rd/به  /l/تبدیل شده استن
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ریشه ایرانی باستان *  -ardرا در در اوستایی به شکل ریشه « -varədافزایش دادن» (بارتل ه :2322 ،ص )2925
و در فارسی میانهه زردشهتی در مصهدر « wālīdanبالیهدن ،افهزودن ،پیشهرفت کهردن» (مکنهزی :2943 ،ص)251
می¬توان یافتن
واژه «ول» در فرهن جهانگیری ( ،2952ر  :1ص  )2242چنیش تعریف شده است« :شکوفه باشد ع ومها و شهکوفه
انگور را گویند خصوصا»ن بدیش ترتیب در خصوص معنای «عزیز» در گویش بیرجندی می¬تهوان گفهت کهه مفههوم
«شکوفه» در ایش واژه بسط استعاری یافته و در گویش بیرجندی به کسی که عزیز است ،اطال می¬شودن
7ن نتیهه
آنچه از بررسی ریشه¬شناختی مختصر ایش چند واژه از گویش بیرجندی بر مهی¬آیهد ،در وهلهه نخسهت ارتبهاط و
پیوند تاریخی و ریشه¬شناختی ایش گویش با دیگر زبان¬ها و گویش¬های ایرانی در سه دوره تاریخی باستان ،میانه
و نو استن عالوه بر ایش ،ایش بررسی سیر تحهوالت واجهی را از ایرانهی باسهتان تها دوره نهو در ایهش گهویش نشهان
می¬دهدن واژه¬های بیرجندی هم از دیدگاه ساختار و از نظر معنا ،گاه خاص هستند و معادلی در زبان فارسی معیار
ندارندن بررسی¬های ریشه¬شناختی آنها ش نشان دادن سیر تحول آوایی ،معنهایی و واژگهانی ،راه را بهرای بههره
بردن از ظرفیت¬های ایش واژگان در زبان فارسی معیار و دیگر گویش¬های خویشاوند ه وار می¬سازدن
منابع
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