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  يِ مهجورِ فارسی در گویشِ بختیاريها واژهنگاهی به 
  

  51اورنگ ایزدي
   52سید مهدي دادرس

  چکیده
این گویش بسیاري از ویژگیهايِ آوایی، . هايِ ایرانیِ غربیِ جنوبی و خویشاوند نزدیک فارسی استگویشِ بختیاري از گویش

) پهلوي(اي عناصرِ فارسیِ میانه همچنین پاره. نرسیده، حفظ کرده استصرفی و واژگانیِ فارسیِ دري را که به فارسیِ امروزِ ایران 
هايِ مهجورِ فارسی که در گویشِ در این مقاله فهرست بلندي از واژه. شودکه به فارسیِ نو نرسیده است، در این گویش دیده می

هایی است که در هايِ مهجور، واژهنظور از واژهم. شناختیِ الزم، ارائه شده استبختیاري زنده هستند، به همراه توضیحات ریشه
  .اند اما در فارسیِ تهران کاربرد ندارندمتونِ کهنِ فارسی به کار رفته

  
  

  .شناسیيِ مهجور، ریشهفارسیِ دري، گویشِ بختیاري، واژه :هاکلیدواژه
  

    

                                                        
 طباطبائی، تهرانهاي باستانی دانشگاه عالمه استادیار فرهنگ و زبان -51
   sm.dadras@yahoo.com :رایانامهدانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران،  -52
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  مقدمه
این گویش و . رود یميِ اصلیِ گویشِ لُري به شمار ها گونهیِ ایران است و یکی از غرب جنوبِيِ ها شیگوگویشِ بختیاري از 

يِ جدي بر رويِ گویشِ بختیاري حدوداً صد و  مطالعه. يِ ایرانیِ غربیِ جنوبی تعلق دارندها شیگويِ  خانوادهزبانِ فارسی هر دو به 
 يِ این گویش تا  مطالعهدر . ه استژوکوفسکی، آغاز شد و تا به امروز ادامه یافت. ا. نامی، و شناسِ یفارسبیست سال پیش به همت

  :عبارت اند از اختصار بهکنون چند رویکرد اصلی وجود داشته است که 
 .ثبت موادي از گویشِ بختیاري، چه نظم و چه نثر -

 .يِ بختیاري نامه واژهيِ  هیته -

 .توصیف عمومیِ ساختمانِ گویشِ بختیاري، شاملِ آواشناسی، صرف، نحو و واژگان -

 .يِ ایرانیِ نوها زبانبررسیِ خویشاونديِ گویشِ بختیاري با  -

باید  که چنانيِ گویشِ بختیاري انجام شده، اما به چند جنبه  دربارهبه نظرِ این نگارندگان، گرچه تا کنون مطالعات نسبتاً جامعی 
این . و گویشِ بختیاري است) New Persian(بررسیِ تاریخیِ خویشاونديِ فارسیِ نو  ها جنبهیکی از این . پرداخته نشده است

يِ غربیِ ها شیگو(يِ گویشی  خانوادهنخست این که فارسی و بختیاري هر دو در یک : مسئله به چند دلیل حائزِ اهمیت است
یشوران، يِ جغرافیاییِ گو گستره، لري ـ پس از فارسی، به لحاظ تر یکل؛ دوم این که بختیاري ـ و در نگاهی رندیگ یمقرار ) جنوبی
در گذر از : این گونه نتیجه گرفت که توان یماز وضعیت اخیر . يِ غربیِ جنوبی استها شیگوگویش در میانِ  نیتر بزرگ
يِ ریگ شکلی شکل گرفته است؛ یکی جریانی بوده که به شدگ همگونيِ  عمدهيِ میانه به نو، دو جریانِ  دوره

يِ آن را به ها شاخهيِ محلیِ آن انجامیده است؛ دیگري جریانی بوده که گویشِ لري و ها گونهفارسی نو و 
يِ ها گونهبختیاري از یکی از نگارندگان، با رعایت جوانبِ احتیاط، پا را فراتر گذاشته و معتقد اند که  .وجود آورده است

که در آینده در گفتاري مستقل به آن پرداخته خواهد  این ادعا مبتنی بر شواهد و دالیلی است. فارسیِ نو سرچشمه گرفته است
» يِ لغويِ مشترك خزانه«يِ خویشاونديِ فارسیِ نو و گویشِ بختیاري پرداخته شده و آن ها جنبهدر این مقاله تنها به یکی از . شد

  .میانِ آنهاست
  

  )تهرانی(يِ بختیاري در قیاس با فارسیِ امروزِ ایران ها واژهآرکائیسم یا کهنگیِ 
یی که ها واژه؛ یعنی دهد یمتشکیل » مهجور«يِ به اصطالح ها واژهيِ واژگانِ بختیاري را  نهیگنجي از ا مالحظه قابلبخشِ   

یِ شناخت شهیري توضیحات ا پارهبه همراه  ها واژهاین . اما در فارسیِ تهران کاربرد ندارند اند رفتهدر متونِ کهنِ فارسیِ دري به کار 
  .اند شدهر بخشِ بعديِ مقاله فهرست الزم د

یی ها واژهيِ فاخر ها واژهمنظور از . اند دادهيِ واژگانِ بختیاري را به خود اختصاص  نهیگنجبخشِ دیگري از » فاخر«يِ ها واژه
 زبانانِ یفارسبه عبارت دیگر، . و در فارسیِ گفتاري کاربرد ندارند شوند یمهستند که معموالً در فارسیِ نوشتاري و ادبی استفاده 

در زبانِ کودکان کاربرد  ها واژه؛ از این رو، این رندیگ یمرا از طریقِ نظامِ آموزشی و سنت نوشتاري فرا  ها واژهاین ) تهران(ایران 
  :شوند یميِ پرکاربرد و روزمره محسوب ها واژهزء يِ فاخرِ فارسی، در گویشِ بختیاري جها واژهشمارِ بسیاري از . ندارند

. šūn: ؛ بختیاريشبان. nom: ؛ بختیارينام .mūr: ؛ بختیاريمور. dūš: ؛ بختیاري)دیشب( دوش. bang: ؛ بختیاريبانگ
: ؛ بختیاريپلشت. dowūn: ؛ بختیاريدامان. lagom: ؛ بختیاريلگام .ferā̊x: ؛ بختیاريفراخ. zavīn: ؛ بختیاريزبون

pelešt .؛ بختیاريدشنام :dešmūn .چون )؛ بختیاري)مانند :čī .؛ بختیاريکژدم :gaždīn. ؛ بختیارياندوه :andū .؛ گام
ya pā̊: ؛ بختیارييا پاره. aster: ؛ بختیارياستر .hīva: ؛ بختیاريهیمه. jove: ؛ بختیاريجامه. gom: بختیاري ra-y-ī .
tā̊: ؛ بختیاريتاراندن .gerēvesten: ؛ بختیاريگریستن. ezmīδen: ؛ بختیاريآزمودن rnīδen .؛ بختیاريپراکندن :
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pergenīδen .؛ بختیاريپروریدن :parvenīδen .؛ بختیاريرماندن :ramnīδen .؛ بختیاريگریختن :gorohδen .
: ؛ بختیاريافشاندن .-niyašten, niyar: ؛ بختیارينگریستن. nehā̊δen: ؛ بختیارينهادن .gošīδen: ؛ بختیاريگشودن

awšonden .؛ بختیاريبیختن:bihδen, bīz-  .؛ بختیاريپالودن :pā̊ lnīδen .؛ بختیاريسرشتن :šerešnīδen .؛ خاییدن
نبیدن. estayδen: ؛ بختیاريستاندن. hā̊yīδen: بختیاري ؛ بختیاريس :somnīδen . در ها واژهامروزه به جايِ این ... . و ،

  :رود یميِ زیر به کار ها واژهفارسیِ گفتاري 
، عقرب، ...)کثیف، (، افسار، پایین، گند ...)جادار، (، گشاد ...)، آبرو یب(صدا، دیشب، مورچه، اسم، چوپان، خوار  ، فحش، مثلِ

 کردن، پرورش) پراکنده(، قدم، لباس، هیزم، قاطر، بعضی، آزمایش کردن، گریه کردن، تار و مار کردن، پخش ...)غم، (غصه 
از صافی (کردن، تصفیه کردن ) غربال(، الک )پخش کردن(دادن، رم دادن، فرار کردن، باز کردن، گذاشتن، نگاه کردن، پاشیدن 

  . ، ورز دادن، جویدن، گرفتن، سوراخ کردن)گذراندن
که به  شوند یمشناخته » مخفّف«يِ ها واژهمعموالً به عنوانِ  ها واژهاین . روند یمدر شعر به کار  تر شیبيِ فارسی ها واژهبرخی از 

نشان ) 147: 1384(که ژیلبر الزار  طور هماندر متونِ قدیم ـ  ها واژهواقعیت این است که کاربرد این . اند افتهضرورت وزن تخفیف ی
يِ فراوانی از کاربرد این ها نمونه اند افتهداده  ـ منحصر به شعر نبوده است و در متونِ فارسیِ یهودي که در جنوبِ ایران نگارش ی

  :شود یمدر نثر دیده  ها واژه
؛ )کاه( که. čah: ؛ بختیاري)چاه( چه. mah: ؛ بختیاري)ماه( مه .rah: ؛ بختیاري)راه( ره. kolah: ؛ بختیاري)کاله( کله
- : ؛ بختیاري)گاه( گه .šah: ؛ بختیاري)سیاه( سیه .gonah: ؛ بختیاري)گناه( گنه .penah: ؛ بختیاري)پناه( پنه. kah: بختیاري

gah. کوه( کُه(؛ بختیاري :koh.  ِز)از(؛ بختیاري :ze. ار )؛ بختیاري)اگر :ar   .  
   
  يِ مهجورِ فارسی در گویشِ بختیاريها واژه

  :یی است کهها واژهفهرست زیر شاملِ 
یی که در ها واژهبنا بر این، از ذکرِ آن دسته از . اند رفتهـ در فارسیِ امروزِ ایران کاربرد ندارند ولی در متونِ فارسیِ نو به کار 

 .، خودداري شده استاند شدهيِ فارسی، بدونِ شاهد متنی ضبط ها فرهنگ

يِ کهن مد  واژهدر این گونه موارد، شباهت تلفظ بختیاري به تلفظ . ـ در فارسیِ امروزِ ایران کاربرد دارند اما با تلفظی متفاوت
 .استنظر بوده 

 .ـ در فارسیِ امروزِ ایران کاربرد دارند اما با معنایی متفاوت از معنايِ قدیمی

 .اند رفتهـ به لحاظ ریشه فارسی نیستند اما در متونِ کهنِ دري، فراوان به کار 

 مسلم نیست و نگارندگان  ها آنيِ زیر و معادلِ بختیاريِ ها واژهي میانِ برخی از ا شهیردر آخر، باید خاطرنشان کرد که ارتباط
ضمناً فهرست حاضر را باید فهرستی باز تلقی کرد که ممکن است در آینده . اند کردهي موارد بر مبنايِ حدس و گمان عمل ا پارهدر 
  .يِ دیگري به آن افزوده شودها واژه

که به  شود یمتلفظ  awostبختیاري يِ ها لهجه؛ این واژه در برخی  avest: آوِست؛ بختیاري: آبستن؛ افغانستانی:  1آبست  
  . نزدیک است (ābustan)تلفظ پهلوي 
تاجیکی، فرهنگ فارسی : نک( مولوي. »ایشان بدند کور نانو  آبکور/ از براي آب چون خصمش شدند«: ناسپاس: کور آب

  .رود یمبه همین معنا به کار ) کور نان(nūn-kūr يِ  واژه؛ در بختیاري » خسیس« aw-kūr: ؛ بختیاري)1385
تاریخ جهانگشاي يِ فارسی ضبط نشده است اما نگارندگان برايِ آن شاهدي از ها فرهنگاین واژه در . آذرخش: برق آتش
براقی کرد و پنهان  آتش برقییا ... پنداشتند که آن جماعت مگر سیالبی بودند که فرو گذشت«: اند افتهی) 117: 1385( جوینی که ا
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 : ضبط شده است؛ سبزواري) زنه آتش(: » برگ آتش«این واژه به صورت ) 1390انوري، ( ذیل فرهنگ بزرگ سخندر . »شد

ateš-barq؛ بختیاري :taš-e-'barq.  
: بختیاري ؛)1377دهخدا، : نک( مولوي. »راست کردي میر شهري رایگان/ آرمانهر حوائج را که بودش «: آرزو :آرمان
ā̊ remūn »حسرت، آرزو«.  

  .awrešom: ابریشم؛ بختیاري ]:abrēšom[ابریشم 
رس   .hars: ؛ بختیاريars  :اشک؛ پهلوي: اَ

: نک( ي تفسیر طبري ترجمه. »اسپاردنیي ایشان تنگی از آنچه بگزاردي، و بسپارند ها تنپس نیابند اندر «: سپردن :اسپاردن
espā̊: ؛ بختیاري abespārdan: ؛ پهلوي)1381سخن،  rden.  

فرهنگ فارسی تاجیکی، : نک( مولوي. »همچون برف نیست اسپیدجز دل / دفتر صوفی سواد و حرف نیست«: سپید: اسپید
  .espēδ: ؛ بختیاري spēd: ؛ پهلوي)1385

oštor-xā̊: ؛ گویشِ بختیاريِ چهارلنگ oštor: ؛ گویشِ بختیاريِ کوهرنگ uštar: شتر؛ پهلوي :اشتر r »نوعی گیاه«.  
: ؛ پهلوي)1377دهخدا، : نک( مولوي. »زندان بود اشکستنبر جنین / درد زه گر رنج آبستان بود«: شکستن: اشکستن

škastan ؛ بختیاري :eškasten.  
  .»غار« eškaft: ؛ بختیاري» شکاف« škaft: غار، مغاره؛ پهلوي: اشکفت
 ؛)1385تاجیکی، فرهنگ فارسی : نک( مولوي. »کش غم نان مانع است از مکر و ریو/ خالی بود زندان دیو اشکم« : شکم: اشکم

  .eškam؛ بختیاري  aškamb: پهلوي
  .»سفید« alūs: ؛ بختیاري»سفید« arus: سفید؛ پهلوي) اسب: (الوس
نجیدن   .anjenīδen: کردن، بریدن؛ بختیاري پاره پاره: اَ
: نک( رشیدي. »مر ترا همه خیر و سالمت است اندیک/ ي تیر مالمت است خستهما را دل ارچه «: باشد که]: andēk[ اندیک

در آن،  keکه احتماالً  رود یمنیز به کار  anday ke؛ در بختیاري ترکیبِ »وگرنه« anday  /ande: ؛ بختیاري)1382معین، 
  :است» اندیک«يِ ك در  بازمانده

anday ke erī ! 
  .) نخواهی رفت؛ تو برو نیستی: کنایه از اینکه! (خواهی رفت 

 .angešt: زغال؛ بختیاري: انگشت

  .»آسیا کردن« -ahr: بختیاري ؛)1381رواقی،  :نک( اره: اهره
hayā̊: ؛ بختیاري ayārīh: ؛ پهلوي)همان :نک( االسماء مهذب. »ایاري العون؛ ایار و«: یاري: ایاري rī »همیاري«.  
  .heδ: ؛ بختیاري)همان: نک( هیالصوف طبقات. »اید استاد این قوم جنید« :است: اید
īsā̊: ؛ بختیاري ašmā: ؛ پهلوي)همان: نک(شما  :ایشما  / īšā̊.  
  .īmā̊: ؛ بختیاري amā: ما؛ پهلوي: ایما
  .»يِ بزرگ، قدح کاسه«bā̊δa : ؛ بختیاري)همان: نک(ي بزرگ، جام  الهیپباطیه،  )عربی(: بادیه
دهخدا، : نک( سعدي. »آنکه نگشتند هیچ از او استاد تر عجب/ ی کردوفائ یبو  بازیدچو طفل با همه «: بازي کردن: بازیدن

به معنايِ » بازي«؛ در افغانستان » رقصیدن« bā̊z-est-en: ؛ بختیاري» بازي کردن، تفریح کردن« wāzīdan: ؛ پهلوي)1377
  .است» رقص«

wā̊: قرقی؛ بختیاري :باشه šo »عقاب«.  
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فرهنگ فارسی تاجیکی، : نک(  سعدي. »مگر همچو من مست و مدهوش بود/ بانگ نمازمؤذن غلط کرد «: اذان: بانگ نماز
  .»اذان گفتن« bong goδen: ؛ بختیاري)1385

  .bā̊hī: ؛ بختیاريbâhi : بازو؛ سبزواري: باهو
در هر  شده اختهبزِ « bahδa: ؛ بختیاري»يِ پرواري نشده اختهگوسفند نرِ « baxta: گوسفند نرِ سه یا چهارساله؛ سبزواري: بخته

  .»دختر« dohδar: يِ آواییِ بختیاري است؛ مانندها شیگرااز  xt > hδ؛ ابدالِ » سنی
ي  ترجمه. » یعنی دمیدن بخشیدني مکّه مگر  خانهو نه بود و نیست نماز آن کافران به نزدیک آن «: سوت زدن :بخشیدن
  . »عطسه« vašxe: ؛ بختیاري)1381رواقی، : نک( تفسیر طبري
لست؛ بختیاري: ؛ افغانستانی widest: وجب؛ پهلوي: بدست يِ  واژه) 1381رواقی، ( ي فارسیها فرهنگذیل ؛ در  belest: بِ

  .رسد یمکه نادرست به نظر  balestضبط شده است اما با تلفظ » بلست«
-bar: بختیاري ؛)همان :نک( ي تفسیر طبري ترجمه. »نشسته بود برآفتابیپیغامبر علیه السالم اندر « :رو آفتابجايِ : برآفتاب

aftaw.  
belā̊: ؛ بختیاري)همان: نک( ي قرآنی فرهنگنامه. »برازشُواظ؛ «: يِ آتش زبانهاخگر، : براز z.  

؛ )1377دهخدا،  :نک( جهانگشاي جوینی. »اند زداني ی برگرفتهو  برداشتهو پوشیده نیست که ملوك «: برگزیده: برداشته
ver-dā̊: بختیاري šte »یک امامزاده حمایت تحت«:  

ī'mā̊   verdā̊ š'te   Sā̊'le Be'reym-īm.  
  .هستیم» صالح بن ابراهیم« ]امامزاده[يِ  برداشتهما 
  .barm: ؛ بختیاريwarm : آبگیر؛ پهلوي: برم
  .»گید ته« boran: ؛ بختیاري)1381رواقی، : نک(ي از چیزي ا پارهقاچ، بریده و ]: borang[ برنگ
  .beseδ: ؛ بختیاري wassad: مرجان؛ پهلوي: بسد
  .bašn: ؛ بختیاري bašn: قد و قامت؛ پهلوي :بشن
  ).بط آبی( bat-e a'vī': مرغابی؛ بختیاري) عربی( :بط

  .baften: ؛ بختیاري»بافتن« -waf: ـ بافت؛ پهلوي :ـ بفت
  .baq: ؛ بختیاري wak: قورباغه؛ پهلوي :بک

» عجب«و » )بسیار(: بل «، و برخی آن را مرکب از »ابوالعجب«يِ عربیِ  واژهبرخی بلعجب را مخفف . يباز شعبده: بلعجبی
belā̊: ي عربیـ فارسی است که در متونِ فارسیِ دري به کار رفته است؛ بختیاريا واژهدر هر حال، بلعجبی . اند دانسته je'vī » عجیب

  .»زیانگ شگفتو 
ق : ؛ بختیاري)207: 1385مولوي، (» بلقنشنود بیگانه جز بانگ / او ز بانگ آب پر می تا عنق«: صدايِ افتادنِ جسمی در آب :بلُ
boloq.  
رآرزو؛ بختیاري: بلکامه پ :bolkom »؛ ابدال » پرمدعاām > om  ها شیگراازيِ آواییِ بختیاري است؛ مانند :nom »نام«.  
؛  walg: ؛ پهلوي)1377دهخدا، : نک( ي تفسیر طبري ترجمه. »از درخت انجیر باز کردند بلگیپس هر یکی «: برگ: بلگ
  .balg: بختیاري

يِ بختیاري، ظاهراً تحت تأثیرِ فارسی  واژهدر  /g/؛ واجِ  bengešt: ؛ بختیاريwinjišk : گنجشک؛ پهلوي: بنجشک
این . مشهود است) گنجشک(يِ فارسی  واژهدر  /go/يِ بختیاري با  واژهدر  /be/وارد شده است؛ با این حال، تقابلِ ) گنجشک(

زین و وِجین: ؛ مانندشود یميِ فارسی دیده ها واژهتقابل در بسیاري از  ستر، گُ ستر و بِ   .گُ
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يِ  انهیعام؛ در اشعارِ )1377دهخدا، : نک( تاریخ سیستان. »درهاي حصار بگشادند بودنماز پیشین چون وقت «: شدن :بودن
  :به کار رفته است» شدن«بارها در معنايِ ) بودن(:  bīδenبختیاري، فعلِ 

sawr e'veyδ, gūš 'nagerehm, 'bīδom ravū'na 
baδbax'tī 'xome ge'reh, kā̊ rd mand be xū'na (Zhukovskij, 1976: 38)  

  ... ).صبر آمد، گوش نگرفتم، شدم روانه : يِ مصراعِ نخست ترجمه(
در یکی از ابیات خاقانی در کنارِ هم به ) اسبی که یالِ دورنگ دارد(: » چال«و ) اسبِ سرخ(: » بور«يِ  واژهدو  :بور و چال

būr-čā̊يِ بختیاريِ  واژهو  اند رفتهکار  l  :) ِت آن صحنِ صیدگه را: رسانند یمرا به ذهن ) دیسف یشانیپاسبِ سرخ تب شکاز بوي، م /
  ).345: 1389کزازي، (آغشته بود با خاك، از نعلِ بور و چالش 

-503: 1389کزازي، ( خاقانی. »نداند فهمِ آن بهمن ز بهمن/ نداند طمعِ این حاشا ز حاشا«: نوعی گُل یا گیاه است :بهمن
  .»خودرو شبیه جوگیاهی « bahmen: ؛ بختیاري)504

آواییِ بختیاري  يِها شیگرااز  ū > ī؛ ابدالِ »عروس« bahīg: ؛ بختیاري» عروسی« wayōdagān: عروس؛ پهلوي: بیوگ
است؛ مانند :dīr »دور«.  
 ؛)1381رواقی، : نک( االدب ۀمقدم. »شد جاي پاریابخَصب المکان؛ فراخ نعمت شد جاي؛ «: جايِ پرآب و آباد: پاریاب

pā̊: بختیاري riyaw » ِيکار برنجزمینِ مخصوص«.  
  .pašxe: ؛ بختیاري paxšag: ؛ پهلوي)همان: نک(پشه  :پخشه

  .peleštūk: ؛ بختیاري paristōk: پرستو؛ پهلوي :پرستوك، فراشتوك
  . pergen-īδ-en: ؛ بختیاري pargandan: پهلوي ؛)همان: نک(پراکندن : پرگندن

  .parēr: پریروز؛ بختیاري]: parēr[پریر 
؛ )1377دهخدا، : نک( سوزنی. »دارند اندکی آهن زده يپرکه با / بمن نماي رخ و اندکی بمن ده دل«: زده جن: زده يپر
  ).زدن: parī-zeyδe )zeyδen: بختیاري
  .pest: ؛ بختیاريpist : آرد، نوعی آرد؛ پهلوي: پِست
  .pasīn: عصر؛ بختیاري: پسین
افزوده  /n/واجِ ) a-(» ـه«يِ مختوم به ها واژه؛ در بختیاري گاهی به پایانِ  pelken: ؛ بختیاري)1381رواقی، : نک(پلک  :پلکه

شده است؛ مانند :kīsen »و » کیسهhalken »حلقه«.  
بختیاريِ  ؛ گویشِ»چرکی که از محلِ عفونت خارج شود. 2يِ گل  بازنشدهيِ  غنچه. pelīte »1: فتیله؛ بختیاري :پلیته
  .»فتیله« pelīta: چهارلنگ
  .pend: مقعد؛ بختیاري: پند
  .pandaw: ورم؛ بختیاري: پندام

ي احیاء  ترجمه. »او که در آن نوع عتابی بود پنگ گرفتنچنان که زخم زدن معشوق و «: نیشگون گرفتن: پنگ گرفتن
  .»پنجه« pange: ؛ بختیاري)همان: نک( نیالد علوم

ل؛ پهلوي :پول پ :puhl ؛ بختیاري :pohl.  
  .»سیاه و سفید« pēsa: ؛ بختیاريختهیآم هم بهيِ سیاه و سفید ها خالدارايِ : پیسه
  .pey-kūr: ، کسی که رد پایش به جا نماند؛ بختیارينشان یب :کور یپ

  .peynīδen: پیمانه کردن؛ بختیاري: پیمودن
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  .toto(m): ؛ بختیاري)همان: نک(سماق ]: totom[ تتم
  .teδerg: ؛ بختیاري)1381انوري، : نک( بیرونی. »و تندر تذرگباد و ابر و باران و برف و «: تگرگ: تذرگ
 .toroš: ترش؛ بختیاري]: tur(u)š[ ترش

  .taš: ؛ بختیاري)همان: نک( فردوسی. »تش نزد نیز بر دل ز تیمار/ ز رستم دل نامور گشت خوش«: آتش: تش
؛ )1381رواقی، : نک( االسماء مهذب. »تشتره گوسپند که فرا چرا آمده بود اي... العریض «: باشدگوسفندي که به چرا رفته : تشتره
ابوهاللِ عسکري به » التلخیصِ«در » توشتر«؛ این واژه به صورت »که هنوز آبستن نشده باشد ساله کيِ ی مادهبزِ « tīštar: بختیاري

ي فهو عریض و عتود و هو ... والجدي «: کار رفته است ی و قَوِ ع ر هیبالفارسفاذا ر در ذیلِ  تر شیپ). 181: 1380صادقی، (» ي تُوشتَ
ي ترکیـ فارسی ا واژهرا  tīštar) 195: 1362(گفتنی است که دیگار . اشاره شددر گویشِ بختیاري  ū > īبه ابدالِ » بیوگ«يِ  واژه

  . دانسته است
talvā̊: دلواپسی؛ بختیاري :تلواسه sa »تالش، کوشش«.  
ره؛ بختیاري: مزاح، مسخرگی؛ گویشِ هزاره: تماخره خم يِ آواییِ بختیاري ها شیگرااز  xm > hm؛ ابدال  tahmere: تَ

  .»شخم« šohm: است؛ برايِ نمونه
  .»له کردن، در هم کوبیدن« tenj-en-īδ-en: در هم فشردن، محکم بستن؛ بختیاري: تنجیدن
tangsā̊: ی؛ بختیاريسال قحط :تنگسالی lī.  
  .»تمشک وحشی« tīδerī: قدومه؛ بختیاري :تودري
  .tūre: ؛ بختیاري tōrag: شغال؛ پهلوي: توره
م از درون همه زهرند و از برون،«): 254: 1389کزازي، (بزِ نر که در گلّه فحل باشد  :تیس و  رنگ رنگجز تیسِ / چون اَرقَ

  .با این واژه همریشه است) بزِ پیشروِ گلّه(:  saʼīsيِ بختیاريِ  واژه؛ احتماالً )همان( خاقانی. »شکالِ شکن نیند
ممکن  ؛ jīγdūn: ؛ بختیاري)1381رواقی، : نک(تکملۀاالصناف . »مرغ جاخداني؛  الحوصله«: دان نهیچسنگدان، : جاخدان

  . با این واژه ارتباط داشته باشد) 1387نجفی، : نک(» )حنجره(: جیکدان «يِ  انهیعاميِ  واژهاست 
  . jõn-kaneš: ؛ گویشِ بختیاريِ کوهرنگ jūnkenešt: جان کندن؛ بختیاري :کنش جان
با این ) يِ غذاها استخوان(:  jor-o-den'daيِ بختیاريِ  واژه؛ ممکن است )1381رواقی، : نک(غضروف ]: jaranda[ جرنده

  .واژه مرتبط باشد
به « jost-e': بختیاري  ؛)99: 1382سنایی، (» همچو نافه به دست بیمار است/ ِ دینار  استجست مرد دین تا به«: جستن: جست

  :»دنبالِ
  ?jost-e  če  egar'dī'                           ي؟گرد یمبه دنبالِ چه 
يِ ها ضبطیکی از ) 1385( فرهنگ فارسی تاجیکیدر . این واژه به کسرِ دال آمده است) 1372( ي قرآنی فرهنگنامهدر  :چادر

  .شود یمتلفظ  čā̊δerدر بختیاري نیز این واژه . چادر به کسرِ دال است
čā̊؛ بختیاري )1381رواقی، : نک( ي قرآنی فرهنگنامه. »بیچاریدارعوا؛ «: چراندن: چاریدن r-n-īδ-en »چراندن« ؛ صورت

  .به حساب آورد» چر« 2ي باالندهصورت  توان یمرا » چار«. است čardenناگذرِ این فعل در بختیاري 
ش چراغ]: čerâkošak[ چراکشک   .»چراغ« čerā̊: ؛ بختیاري»چراغ« čarāh: يِ مانوي انهیم؛ فارسیِ )همان: نک(، پروانه کُ
  .»ناله، فغان« čerešt: ؛ بختیاري)1381انوري، : نک(صدايِ ترك خوردن و شکاف برداشتنِ چیزي ]: čar[r]ast[ چرست
  .čarme: ؛ بختیاري)سفید(اسب  :چرمه
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 .»نه ز پی هزل و ضحکه کز سر جِد/ زو فتاده در مسجد یچک چک«: خبري که بینِ مردم شایع شود]: čok-čok[ چک چک
 فرهنگ فارسیدر  شده ضبطتلفظ  رسد یم؛ به نظر »ی زدنزنک خالهيِ ها حرفغیبت کردن، « ček-ček؛ بختیاري )همان: نک( سنایی

  .باشد) 1381انوري، ( فرهنگ بزرگ سخناز ضبط  تر قیدق، čak-čak، یعنی )1382معین، (
: نک( تاریخ سیستان. »ماده پیلی بزرگ چندو عمرو معتضد را اشتري دو کوهان فرستاد «: يِ اندازهبه ) حرف اضافه: (چند

ي  اندازهاین به " yo čand hon-e: در گویش بختیاري بهداروند چند بدون کسره متداول است«؛  čand: ؛ بختیاري)1382معین، 
  ).162: 1380صادقی، (»  "آن است

نگ  کسی که انگشتانِ دستش بر اثرِ سوختگی « čenj: ؛ بختیاري)1381رواقی، : نک( و خمیده حرکت یبخشک و ]: čeng[چِ
  .»جمع شده باشد
  .»دهان« čēl: ؛ بختیاري čihr: چهره؛ پهلوي: چهر
hā̊: ؛ بختیاريxāyag : ؛ پهلوي)مرغ(تخم : خایه ya.  
mā̊: ، دهخدا؛ بختیاريخدا خانه: صاحب؛ مانند: خدا l-xo'δâ »مال صاحب « ،hūne-xo'δâ »خانه صاحب « ،bē-såhā̊v-

bē-xo'δâ »سرپرست یب کند ینمگوش  شیترها بزرگ، ولگرد، کسی که به حرف«.  
، خریدن به کسرِ خ )146: 1371مولوي، (يِ مثنوي  هیقونيِ  نسخهدر . شود یمبه کسرِ خ تلفظ » خریدن«در بختیاري  :خریدن

  .بوده است xrīdanدر پهلوي تلفظ این واژه . مشکول شده است
  .xosīra: ؛ گویشِ بختیاريِ چهارلنگ xosī: پدرزن، پدرشوهر؛ بختیاري: خُسر

  .درو یم؛ این فعل در گویشِ بختیاريِ چهارلنگ به کار  xoftīδen: خوابیدن؛ بختیاري: خُفتیدن
  .xawsīδen: ؛ بختیاري -xufs: خوابیدن؛ پهلوي: خُفسیدن
  .kofnīδen: ؛ بختیاري)همان: نک( المصادر تاج. »خُفیدنالسعال؛ «: سرفه کردن: خفیدن
؛ )همان: نک( مقدمۀاالدب. »بیرون کردم از چاه خلهپاك کردم چاه را از گل، الي بیرون کردم از چاه، «: گل و الي: خله

  .xarra: ؛ گویشِ بختیاريِ چهارلنگ harre: ؛ بختیاري xarra: تاتی
فرهنگ فارسی تاجیکی، ( فردوسی. »وار لیپز زین برگرفت آن تن / خوارکمربند کاکوي بگرفت «: یآسان به) قید: (خوار

xaš e xā̊: ؛ بختیاري)1385 r » ،خوش و خوار: در اصل( جهت یببدونِ دلیل(«.      
  . xarden: خوردن؛ بختیاري]: xwardan[ خوردن
  .xal: ؛ بختیاريxwahl : کج؛ پهلوي: خوهل
  .»همسن« hom-dā̊: ؛ بختیاري»سن« dād: ؛ پهلوي)1390انوري، : نک(بلوغ  :داد
dā̊: ؛ بختیاريهاست آنيِ گندم، جو و مانند ها دانهخاشاك باریکی که بر سرِ  :داسه sa.  
dā̊: بختیاري ؛» عقاب« dālman: الشخور؛ پهلوي :دال l.  
ل مترسک، عالمتی که صیادان در صحرا نزدیک به دام نصب کنند تا جانوران از آن برمند و به سويِ دام آیند و گرفتار  :داه

: ؛ بختیاري)1385تاجیکی،  فرهنگ فارسی: نک( ابوشکور بلخی. »گویی، ز دام و داهل جستم/ ، کایدونمستم افتهینجسته «: شوند
dā̊ ʼūl »دائول«ذیلِ : 1375مددي، : نک(» مترسک«.(  

نزدیک  (drīst)يِ مانوي  انهیم؛ تلفظ بختیاري به تلفظ فارسیِ  derest: ؛ بختیاري drust: سالم و تندرست؛ پهلوي :درست
  .است

  .dorō-zan: ؛ بختیاريdrōzan : دروغگو؛ پهلوي: دروغزن
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» دریدن«) 146: 1371مولوي، (يِ مثنوي  هیقونيِ  نسخهدر . derden: شود یمدر بختیاري این واژه به کسرِ دال تلفظ  :دریدن
  .به کسرِ دال مشکول شده است

  .dastīne: ، دستبند؛ بختیاريبرنجن دست: دستینه
došxā̊: ؛ بختیاريduš-xwār : دشوار؛ پهلوي: دشخوار r.  
  .del-gerūn: ، غمگین؛ بختیاريخاطر آزرده :گران دل
  :»آخر، پایان« dīndā̊: قسمت مؤخرِ لشکر؛ بختیاري: دمدار

dīn'dā̊            .آخرِ همه آمد       ha'me  o'vey.         

  .است» دم«به معنايِ  dīnدر بختیاري 
  .xt > hδ؛ ابدالِ  dohδen: ؛ بختیاريdoxtan : ؛ شوشتريdōxtan : دوشیدن؛ پهلوي: دوختن
قام، کسی کو چو مار شد دوزبان،«: صفت مار است :دوزبان خاقانی. »، در آن مأوازبان دهیبرچو ماهی است / در این م 

از دو سوراخِ بینیِ انسان  اش دوشاخهبا زبانِ  ها ياریبختيِ بزرگ که به باورِ  بزمجهنوعی « do-zūn: ؛ بختیاري)24: 1389کزازي، (
  .ندیگو یم zūnرا » زبان«در بختیاري . »مکد یمخون 

  .ū > ī؛ ابدالِ  dīs-est-en: ؛ بختیاري»چسبنده« dōsēn: چسبیدن؛ پهلوي: دوسیدن
  .ندیگو یم dū؛ در بختیاري دوغ را dūwā̊ : آشِ ماست؛ بختیاري: دوغبا
؛ )1377دهخدا، : نک( فردوسی. »بودي دو لشکر ز دور دیدارکه / یکی سوي ایران یکی سوي تور«: پیدا) صفت: (دیدار

diyā̊: ؛ بختیاري»دیدنی« dīdār: پهلوي r  آوایی تحوالت يِ بختیاريِ  واژهبا  توان یم؛ این واژه را به لحاظbiyā̊ r »سنجید» بیدار.  
  .»سیاه) االغ(« dēza: ؛ بختیاريرنگ اهیسچارپايِ : دیزه
  .rīt: برهنه، خالی؛ بختیاري: رت
؛ گویشِ بختیاريِ )1381انوري، : نک( عطار. »سوي لشکر خود راند باز رخش/ بار او بر خر نهاد آن سرفراز«: اسب :رخش
  .»ي اسبا گونهنامِ « raxš: کوهرنگ

  .rašxīδen: درخشیدن؛ بختیاري: رخشیدن
  .»تعفن« rest: ؛ بختیاري)1381رواقی، : نک(پلید، گنده ]: rašt[ رشت
  . »ي که خمیرِ بلوط را بر آن پهن کنند تا بپزندا پارچه« regū: يِ کهنه؛ بختیاري پارچه: رگو
هین برو برخوان کتاب «؛ )1385تاجیکی، فرهنگ فارسی : نک( روضۀالصفا. »قولنج گرفتار شد رنجدر راه به «: بیماري: رنج

  :  renj: ؛ بختیاري)1377دهخدا، : نک( مولوي. »رنجهاتا شمار ریگ بینی / طب را 
  !renj  'men-e  eš'kam-et)                                                     نفرین! (رنج در شکمت    

  .randen: ؛ بختیاري randīdan: رنده کردن؛ پهلوي: رندیدن
  .rūδ: فرزند؛ بختیاري: رود
  .rom: مويِ زهار؛ بختیاري: رومه
 m؛ ابدالِ  revēz: ؛ بختیاري remiz: ؛ لري ممسنی)1381رواقی، : نک( ي قرآنی فرهنگنامه. »رومیژي؛  دابه«: موریانه: رومیژ

  .»هیمه« hīva: يِ آواییِ بختیاري است؛ برايِ نمونهها شیگرااز  v/wي به ا واکه انیم
تاجیکی، فرهنگ فارسی : نک( فردوسی. »ریوبرون آوریدم به راي و به / تو و مادرت هر دو از چنگ دیو«: حیله، فریب: ریو

rā̊ve-rēve-'dā̊يِ بختیاريِ  واژه؛  rēva: ؛ بختیاري)1385 r  :)فوق است» راي و ریو«یادآورِ ترکیبِ ) گر لهیح در شاهد.  
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مبتال به (: » ریخن«يِ  واژهيِ بختیاري با  واژه؛ احتماالً »اسهال« reh / rē: ؛ بختیاري)1381رواقی، : نک(فرو ریزانیدن  :ریهانیدن
  .در فارسیِ امروز، همریشه است» ریغ«و ) 1381انوري، : نک) (اسهال

از آنجا که  ؛)1381رواقی، : نک( قرآن قدس. »]معیشَتَها= [آن  زیشتچند هالك کردیم از دهی هنبارده شد «: زندگی: زیشت
آسایش، (:  zeheštيِ بختیاريِ  واژهبا هم پیوند تنگاتنگی دارند، دور نیست که » آسایش«و » عیش«، »زندگی«مفاهیمی چون 

در بختیاري  hي به ا واکه انیم yابدالِ . باشد که دستخوشِ دگردیسیِ معنایی و آوایی شده است) زندگی(: » زیشت«همان ) آرامش
  ).بیوگ، عروس( bahīg: د؛ برايِ نمونهشواهد بسیار دار

  .»صدايِ اسب و قاطر هنگامِ گرسنگی« zīk-zīk: ؛ بختیاري)همان: نک(زوزه کشیدن، ناله کردن  :کردن گیز گیز
 hendīدر بختیاري ترکیبِ . »هنر یب« das-esbēδ: ؛ بختیاري)126: 1389کزازي، (نابکار و دغاپیشه  :سپیددست

dasesbēδ  :) ِخاقانی است)) هنر یب( دیسپ دستهندي ت هندويِ سپیدی؛ چشم هیستو ترك «: نیز رایج است که یادآورِ این بیت
نماد سیاهی است، از این رو ترکیبِ اخیر » هندو«؛ در ادبیات فارسی )همان(» خواهی کلهم سازي، خواهی کمرم بخشی/ من

برخی طوایف خود  ها ياریبختالزم به ذکر است که ). همان: نک(ست باعث شگفتیِ برخی شارحانِ خاقانی شده ا) هندويِ سپید(
  .دانند یم تبار يهندرا 

  .»غلیظ« starm: ؛ بختیاري)1381انوري، : نک( نیالمتعلم یۀهدا. »ستبربه قوام معتدل بود نه تنک و نه «: غلیظ، سفت :ستبر
  .soro: ؛ بختیاريsrū : شاخ؛ پهلوي: سرو
لّار ساالر؛ بختیاري: س : salā̊ r مشدد از ها شیگرا؛ تخفیفيِ آواییِ بختیاري است؛ مانند :amā̊ »ا ام«.  
  .sala: سبد؛ بختیاري) عربی( :سلّه
sowā̊: سوار؛ بختیاري]: suwār[ سوار r .  
يِ  دانه« bā̊dsom: ؛ بختیاري)1381رواقی، : نک(که بر بدن پدید آید و در آن چرك جمع شود  مانند غدهي ا زائده]: ؟[ سوم

  .»چرکی
  .sohr: ؛ بختیاري suxr: ؛ پهلوي)همان: نک( نامه فارس. »گاو یعنی سرخ گاوسهر «: سرخ: سهر
  .sahm: ؛ بختیاري sahm: ترس؛ پهلوي: سهم

  . serkū: ؛ بختیاري)همان: نک(افزاري که با آن سیر کوبند  :سیرکوي
  .šaw-xī: شبیخون؛ بختیاري: شبخون
شش روزِ : يِ پیرزن ششه« ša'še dā̊'lū: شش روز بعد از عید فطر که روزه داشتن در آن شش روز سنت است؛ بختیاري :ششه

  .»اولِ اسفندماه
  .»ترسیدن« šokehesten، »ترساندن« šoknīδen: ؛ بختیاري»ترس« škōh: ترسیدن؛ پهلوي: شکوهیدن
  .šenow: ؛ بختیاري)همان: نک(شنا  :شناب
  .šambeδ: ؛ بختیاري šambat: شنبه؛ پارتی: شنبد

 šaw-šambe'δī : ؛ بختیاري)همان: نک(تعطیل کردنِ کار در روزِ شنبه و عمل کردن به آدابِ این روز  :شنبذي کردن

zayδen »و کسانی که خبري از آنان نیست شده گممراسمی خاص برايِ آگاهی از مسافرانِ : ي زدنشنبذ شب«.  
 -šēb: ؛ پهلوي)1377دهخدا، : نک( خاقانی. »چون نظر سوي هاللش برسد/ هر ماه بشیبددل دیوانه «: آشفته شدن: شیبیدن

  :šīvesten: ؛ بختیاري»پریشان شدن«
  .del-om ešī've'              ).بدیش یمدلم (= حالت تهوع دارم       
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: ؛ بختیاري tarakkast: ؛ هراتی)1381رواقی،  :نک( هیالصوف طبقات. »آمد طرکستشبی آواز «: صدايِ ترق: طرکست
terekešt .  
  .telā̊: طال؛ بختیاري) عربی]: (telā /telē[طلی 
  .ferah: ؛ بختیاري freh: فراوان؛ پهلوي :فره
نگ«فقط به معنايِ » فوته«؛ در فارسیِ امروز fūte : دستار؛ بختیاري: فوته   .رود یمبه کار » لُ
  .qorõw: قرآن؛ بختیاري: قران

-28: 1386صادقی، : نک(بودنِ کاف فارسیِ قدیم  تر نیپسيِ  هیفرض k > q؛ ابدالِ qelīč : انگشت کهین؛ بختیاري: کابلیچ
qavā̊يِ بختیاريِ  واژهنظیرِ این ابدال را در . کند یمرا تأیید ) 29 t )قباد (پهلويِ این واژه . دید توان یم صورتkavāt  است)نک :

  ).1381نیبرگ، 
kā̊: ؛ بختیاريپشت الك: پشت کاسه se-pošt.  

  .kawg-e der': نوعی کبک؛ بختیاري :کبک دري
دارو را، انداخت دارو را  بکپیدسف الدواء؛ کف کرد دارو را، «: چیزي را با کف دست در دهان ریختن و خوردن :کپیدن

  .kapnīδen: ؛ بختیاري)1381رواقی، : نک(مقدمۀاالدب . »در دهن
  .korte: پیراهن، قبا؛ بختیاري: کُرته
يِ نمديِ  تنه مین« kordīn: ؛ بختیاري)همان: نک(مقدمۀاالدب . »کردین... پالس ستبر «: يِ پشمین و ضخیم جامه: کُردین

  .»بدونِ آستینِ چوپانان
  .kamče-kowlēzī: ؛ بختیاري)همان: نک(يِ وزغ که هنوز دم دارد  بچه :کفچلیزو
  .kalend, kaland: کلنگ؛ بختیاري: کلند
  . »سمت مغرب« kallesiyā: ؛ لفمجانی»سمت مقابلِ قبله« kelesiyā̊کلیسا؛ بختیاري : کلیسیا
نار konā̊: ؛ بختیاري)1382معین، : نک( تفسیر کمبریج. »گویند کنارو سدر را پارسی «: درخت سدر :کُ r.  
  .konjī: ؛ بختیاري)همان: نک( التفهیم. »را و آنچ با وي بکارند کنجیدوقت کشتن «: کنجد: کنجید
  .kolo: ؛ بختیاري kullag: ؛ پهلوي)1381رواقی، : نک(ملخ  :کوله/ کولک
ینا"يِ رنگارنگی که از آن  پارچه« kīš: يِ کتانی؛ بختیاري پارچهنوعی  ):خیش(کیش  کنند یمدرست ) نوعی چارقد( "م«.  
kīnā̊: ؛ بختیاريجو نهیک :آور نیک var ؛ گویشِ بختیاريِ کوهرنگ :kīnevar.  

: نک( عطار. »بگالیدبتندید و بجوشید و / سلیمان چون ز مرغ این قصه بشنید«: فریاد کردن، آوازِ بلند برآوردن: گالیدن
gā̊: ؛ بختیاري)1385تاجیکی،  فرهنگ فارسی la »فریاد«.  
  .gā̊mēš: ؛ بختیاري)356: 1999زاکانی، (» / ...اگرچه شکل ناخوش دارد گامیش«: گاومیش :گامیش
  .goδašten: ؛ بختیاريشود یمتلفظ  gozaštanامروزه این واژه ]: guδaštan[ گذشتن
  .gar: ؛ بختیاري gar؛ پهلوي )»گرشاه«يِ  واژهدر (کوه  :گر
  .gorde: ؛ بختیاريgurdag : کلیه، قلوه؛ پهلوي: گُرده
 garzag: ؛ پهلوي)1377دهخدا، : نک( رودکی. »بدانش باز داد گرزهپاسخ / آهو از دام اندرون آواز داد«: موش: گرزه

  .»موشِ صحرایی« gerze: ؛ بختیاري gerze: ؛ کالردشتی)264: 1384بندهشن، : نک(
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: ؛ بختیاري goroxtan: ؛ دزفولی)1381رواقی، : نک( ي قرآنی فرهنگنامه. »دیگروخت یمتَحید؛ «: گریختن: گروختن
gorohδen  ِ؛ ابدالxt > hδ.  
  .gašten: ؛ بختیاري gaštan: گَزیدن؛ پارتی: گشتن
golā̊گیسويِ مجعد؛ بختیاري : گُالله la »فرقِ سر«.  
  .gol-o-gašt: گردش و تفرج؛ بختیاري :گشت گُل

  .gom'be zay'δen: جست زدن؛ بختیاري: گنبد زدن
  .gonj: ؛ بختیاري)همان: نک( مقدمۀاالدب. »بزرگ گنج، گنجزنبور؛ زنبور، منج، منجِ بزرگ، «: زنبور: گُنج
gūpā̊: نوعی گرز؛ بختیاري :گوپال l »گرز«.  
وذَر؛ «: گوساله: گودر ؛ پهلوي)همان: نک( یاالسام تاج. »گودرالج :gawdar ؛ بختیاري :guwar .  
ي به ا واکه انیم y؛ ابدالِ bohūn: ؛ بختیاري)163: 1384الزار، ) (byʼn(بیان : ؛ فارسیِ یهوديwiyān : خیمه؛ پهلوي: گیان

h  ِو تقابلgu-  وbi- ) در همین مقاله» بنجشک«يِ  واژهبنگرید به.(  
  .lestenلیسیدن؛ بختیاري : لستن
  .ū > ī؛ ابدالِ »زشت« līš: ، لوچ؛ بختیاريدهان کج: لوش
  .mar: پنجاه؛ بختیاري: مر

  .marγ: سبزه، چمن؛ بختیاري :مرغ
  .»گمان، نفوسِ بد« morvā̊: ؛ بختیاري murwāg: فالِ نیک؛ پهلوي: مروا
  .mazg: ؛ بختیاري mazg: مغز؛ پهلوي :مزغ
  .»مزه گرفتن« meznīδen: ؛ بختیاري»مکیدن« mizīdan: چشیدن، مکیدن؛ پهلوي :مزیدن
  .mesten: ؛ بختیاري mistan: ادرار کردن؛ پهلوي :مشتن
mā̊: ؛ گویشِ بختیاريِ کوهرنگ muštan: مالیدن، سرشتن؛ پهلوي :مشتن šten, mā̊ l- »مالیدن«.  

  .»تعارف« mekes: ؛ لريِ لرستانی»تعارف کردن« mokēš: ، چانه زدن در معامله؛ بختیاري»مکاس«ممالِ ) عربی( :مکیس
ل ؛ بختیاري)1381انوري، : نک(مويِ انسان یا حیوان : م :mel.  

نجِ طبیبان به «: میان :میانجی ؛ بختیاري)269: 1389کزازي، ( خاقانی. »/ ...بنهید؛ میانجیهدیه پار :menjā̊ »وسط، میانه«.  
  .»مرد، شوهر« mēra: ؛ بختیاري»مرد جوان، شوهر« mērag: ؛ پهلويخانه صاحب، )فاسق(معشوق  :میره

nā̊: يِ انار؛ بختیاري دانه :ناردانگ rdong.  
  .nā̊: گلو، حلقوم؛ بختیاري: ناي
  .naxīz: ؛ بختیاريگاه نیکمکمین، : نَخیز
: نک( تفسیر شنقشی. »عذاب ]ي الرجفه= [ نرّستبگرفت شان زلزله و بانگ و هرّست و «: بانگ بلند و ترسناك: نرّست

  .»، صدايِ رعد و برق)شیر(غرش « norešt: ؛ بختیاري)1381رواقی، 
  .nornīδen: غریدن؛ بختیاري: نرّیدن
، کن از باغ گه گه«: نیز وجود دارد /nō/بوده است، اما شواهدي از تلفظnaw/  /نو؛ تلفظ این واژه در متونِ دري : [nō] نو

نش ده ماه نُو هر سال یک بار آمده/ آرزو آن آفتابِ زردرو؛ ؛ این چرخ بدآیین نه نکو )566: 1389کزازي، ( خاقانی. »پیرام
  .nū: ؛ بختیاري nōg: يِ مانوي انهیم؛ فارسیِ )همان( گردد یمزو عمر کهن حادثه نو / گردد یم
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فرهنگ فارسی تاجیکی، : نک( المعی. »نهازقوم گاهی و گاهی  دار دمهستم / منزل و مأواي خویش هیچ ندانم کجاست«: پیشرو :نُهاز
در  niyā̊و ) »دمدار«يِ  واژه: نک( dīndā̊را در شاهد فوق بسنجید با  نُهازو  دمدار؛ »جلو« nohā̊  /nehā̊  /niyā̊: بختیاري ؛)1385

  .بختیاري
معین، : نک( ویس و رامین. »نیلهسمند و ابلق و کو رنگ و / ز هر قسم اسب الوان در طویله«: اسب و استرِ کبودرنگ: نیله

  .nīla: ؛ بختیاري)1382
» / ...عدم فرست؛ واجنیبت جان ! خاقانیا«؛ )244: 1389کزازي، ( خاقانی. »/ ...ي آن راه شویم، قصه وا! ره واقصه! ها«: به :وا

  .vā̊/wā̊: ؛ بختیاري)363: همان(
wā̊: آرزو، مراد؛ بختیاري: وایه ya.  
؛ )1385فرهنگ فارسی تاجیکی،  :نک( فردوسی. »ویربگفتا که نامش ندارم به / بپرسید نامش ز فرخ هجیر«: یاد، حافظه: ویر
  :vīr: ؛ بختیاري wīr: پهلوي

  .ze  'vīr-om  rah                                        .از یادم رفت           
ترجمه و . »در کوه افتاد هرّستو از سختی پریدن ایشان «: بانگ و آوازِ بلند که از برخورد یا افتادنِ چیزي پدید آید: هرّست

 .»صدايِ ریزشِ کوه« horešt: ؛ بختیاري)1381رواقی، : نک( ي قرآنها قصه

  .»اجازه دادن، رها کردن« hešten: ؛ بختیاريhištan : رها کردن، ترك کردن؛ پهلوي: هشتن
howā̊: ؛ بختیاري»چشم همرقیب، « homâl: ؛ لريِ لرستانی hamāl: همتا؛ پهلوي: همال l »؛ ابدالِ »رقیب، حریفm 

  .wي به ا واکه انیم
نگ زور، نیرو؛ بختیاري  :هhereng »؛ افزایش یا کاهشِ واجِ »رمق، نیرو/r/  يِ شایعی است دهیپديِ بختیاري ها واژهدر:  

 xerešm »خشم«        fe(re)šnā̊δen »فرستادن«  
pā̊deršā̊ »پادشاه«        mers »سم«  
  .به کار رفته است) 70 :1976(يِ ژوکوفسکی  گردآوردهتعویذ، حرز؛ این واژه در اشعارِ بختیاريِ ) عربی( :هیکل

  
  ها نوشت یپ
؛ مگر در مواردي که ذکرِ اند کردهخودداري  ها واژهدر جهت کاستن از تعداد صفحات مقاله، نگارندگان از ذکرِ شاهد متنیِ . 1

 دهخداو  سخن يِها فرهنگرا در  ها آنيِ مذکور و شواهد کاربرديِ ها واژهاغلبِ  تواند یمخواننده . دیرس یمشاهد ضروري به نظر 
 .بیابد معینو 

  .در فارسیِ دري... نشستن و نشاستن، برگشتن و برگاشتن و : بسنجید با. 2
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