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چکیده
رد پـاره ای از واژگان زبـان پهلـوی در گویش هـای مناطـق مختلـف ایـران دیـده می شـود. در 
گویـش شوشـتری، کـه یکـی از گویش های حـوزه ی جنـوب غربی ایـران اسـت، واژگانی از 
پهلـوی دیـده می شـود کـه پیش از ایـن پژوهشـگرانی بعضی از ایـن واژگان را رصـد نموده و 
بـه آن هـا پرداخته انـد. در این پژوهش، کوشـش شده اسـت با بررسـی سـاختار صرفـی واژه ی 
پهلـوی »اَکار« و تبدیـل آن بـه »ُعُگـر« در گویـش شوشـتری تحـول آوایـی صامـت چاکنایـی 
»همـزه« بـه صامـت حلقی »ع« مورد بررسـی قرار گیرد. نتیجـه این پژوهش نشـان داد همزه ی 
آغازیـن بعضـی واژگان گاه  در گویـش شوشـتری به صامت حلقی »ع« ابـدال می گردد. در این 
پژوهـش کـه به شـیوه ی توصیفی- تحلیلی انجام شـده، جمـع آوری داده ها به صـورت میدانی 
و کتاب خانـه ای انجـام شده اسـت. اگرچـه یکـی از نگارنـدگان، خـود، گویشـور ایـن گویش 
اسـت، در این پژوهش، شـیوه ی تلفظ واژگان در گفت و گو با سـالخوردگان و افراد بی سـواد 
ثبـت شـده و با مراجعه به منابع معتبر، سـعی شده اسـت درسـتی آن هـا مورد تأیید قـرار گیرد. 
همچنین، با اسـتناد به ترجمه ای کهن از قرآن مجید موسـوم به »قرآن قدس«، پیشـینه ی کاربرد 
واژه ی »اَکار« در متنـی از نخسـتین روزگاران اسـتقرار اسـام در ایـران نشـان داده شده اسـت.

واژه هـای کلیدی: صرف، تحول آوایی، زبان پهلوی، قرآن قدس، گویش شوشـتری، ابدال.
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1.مقدمه
پژوهشـگران، مرزهـای جغرافیایـی یـا سیاسـی را معیارهـای مناسـبی بـرای نامگـذاری زبان ها 
نمی داننـد بلکـه در نظـر آنان معیارهای زبان شـناختی در این زمینه راهگشاسـت. بـا این نظرگاه، 
بـه صـرف پراکندگی اقلیمی نمی توان یک گویش را از خاسـتگاه خود دور دانسـت و معیارهای 
مشـترک زبانـی را نادیـده انگاشـت. )ر.ش: آمـوزگار و تفضلـی، 1380:  11و 12 ( هریـک از 
گویش هـای حـوزه ی زبـان فارسـی، بخشـی از ویژگی هـای زبان هـای پیشـین و نیـز واژه هـای 
کهـن متعـدد را در خـود حفظ کرده اند. گویش شوشـتری که یکی از گویش هـای جنوب غربی 
اسـت نیز از این قاعده مسـتثنی نیسـت. در تقسـیم بندی هایی کـه پیرامون گویش هـای ایرانی نو 
صـورت پذیرفته اسـت گویش شوشـتری را به محـدوده ی گروه گویش های جنـوب غربی و در 
ذیـل گویش هـای لـری قرار داده اند )حسـن دوسـت، 1389: هجـده(. اگرچه گویش شوشـتری 
از فارسـی معیـار متأثر اسـت، هنوز بقایای تحوالت آوایـی زبان های ایرانی جنـوب غربی در آن 

مشـهود اسـت. ) کدخدای طراحی، 12:1385(
شوشـتر شـهری اسـت در شمال اسـتان خوزستان. این شـهر از شـمال به گتوند و از شمال 
غربـی بـه دزفـول و شـوش و از جنوب بـه بخش باوی و از جنـوب غربی به اهواز و از مشـرق 
و شـمال شـرقی به مسـجد سـلیمان محدود اسـت. بـه دلیل پدیـده ی مهاجـرت، در بخش های 
تازه  سـاز ایـن شـهر کهـن، زبان عربـی و گویش بختیـاری نیز تکلم می  شـود. گویش شوشـتری 
در اسـتان خوزسـتان عمدتـاً توسـط سـاکنان بومی در شـهر شوشـتر تکلـم می شـود، از این رو 

پرداختـن بـه ایـن گویـش می تواند ظرفیت هـای زبانی ایـن گویش را نشـان دهد.
شـباهت های سـاختمان واژگان در گویـش شوشـتری و واژگان زبان هـای باسـتانی ایـران 
نظـر برخـی از پژوهشـگران را بـه خود جلـب نموده اسـت. فاضلـی )1385: 13( معتقد اسـت 
کـه بررسـی این شـباهت ها شـاید بتواند بخشـی از سـیر تحـول زبان فارسـی را روشـن تر کند.
در گویـش شوشـتری واژگان متعـددی یافـت می شـوند که ریشـه در زبـان پهلوی دارنـد. از آن 
جملـه  mu ɣ  : نخـل )مکنـزی،1383: 314( کـه در گویـش شوشـتری بـه هیـأت moh  ابدال 
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شده اسـت ) حسن دوسـت، 1389 :148(. یـا واژه ی پشـه کـه در پهلـوی paxšag بـوده اسـت 
)مکنـزی،1383: 211(  و در گویـش شوشـتری بـه صورت paxša )به معنـی مگس( به کار می 

رود. ) حسـن دوسـت، 1389 :313( 
اهمیـت گویش پژوهی هایـی از گونـه ای کـه در ایـن مقالـه، صـورت پذیرفته اسـت در آن 
اسـت کـه واژگانـی کهـن کـه هنـوز در گویش هـای مناطـق مختلـف ایـران از جملـه گویـش 
شوشـتری یافـت می شـوند  و نیـز پاره ای از سـاختارهای دسـتوری این گویش هـا، می توانند در 
حل مشـکات متـون کهن، یاری رسـان پژوهندگان باشـند. گویش ها حـاوی مـواد ایرانی تباری 
هسـتند کـه می تـوان از آن هـا بنـا به ضـرورت در واژه سـازی و واژه گزینی بهره بـرد و به تقویت 

زبـان فارسـی پرداخـت. ) کدخدای طراحـی، 2:1385(
 پژوهـش حاضـر به بررسـی ابدال صامـت چاکنایی همزه بـه صامت حلقـی »ع« در واژه ی 
»اکار« کـه در گویش شوشـتری به شـکل »ُعُگر« درآمده اسـت می پـردازد. مراد از ابدال آن اسـت 
کـه »گاهـی در زنجیـره ی گفتار، یک واحـد زنجیری به واحـد زنجیری دیگری مبدل می شـود« 

.)160:1382 )حق شناس، 
سـاز و کار ایـن فراینـد بدین صورت اسـت که به هنـگام پیوند تکواژ ها برای سـاختن یک 
واژه گاهـی واج آغـازی یـا تکواژ هـا یـا یکـی از مصوت های هجای مجـاور تغییـر می یابد و به 
شـکل صدایـی دیگـر در می آید کـه بدان، تبدیل صـدا می گوینـد. )برای تفصیل: مشـکوة الدینی، 

.)146 :1377
 در یکـی از کهن تریـن ترجمه هـای قـرآن مجیـد کـه بـه دلیل نگهـداری نسـخه ی منحصر 
بـه فـرد آن در کتابخانه ی آسـتان قـدس رضوی به قرآن قدس مشـهور شده اسـت، واژه ی »اکار« 
در چنـد مـورد در برابـر دو واژه ی »لغـو« و »لهـو« بـه کار رفته اسـت. ترجمـه ی این آیـات برای 

سـندیت بـه کار رفتـن »اکار« در یـک متـن دوره ی اسـامی در ایران نیز نقل می شـود.
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2. پیشینه ی تحقیق
دربـاره ی ابـدال همـزه به صامت های دیگر اشـاراتی در مطالعـات معاصران وجـود دارد. دهخدا 
)1325( در »بـاب الهمـزه« بـه حـذف همـزه از ابتـدای برخـی کلمـات اشـاره دارد امـا از ابدال 
همـزه سـخنی نگفته اسـت. همـو )1335( در ذیل »ع« نوشـته اسـت کـه »این حـرف از حروف 
مخصوص کلمات تازی اسـت و در زبان فارسـی صدای همزه دارد و در کلماتی دیده می شـود 
کـه فارسـیان از زبـان تـازی گرفته انـد« و در ادامه  تنها از تبدیـل »ع« بـه »ح« در زبان عربی چند 
مثـال از کتـاب »منتهـی االرب« ذکر کرده اسـت امـا درباره ی ابـدال همزه به »ع« اشـاره ای نکرده 

و شـاهدی نیاورده است. 
فرشـیدورد )577:1382( در ذیـل مبحـث ابـدال، بـه ابـدال حـروف حلقـی )ه، ء، ع( به هم 

اشـاره کرده اسـت امـا مثالـی ذکر نکرده اسـت.
شـفیعی کدکنـی )544:1386( از وجـود »حـرف عیـن در وسـط، و گاهی در آغـاز کلمات 
فارسـی« سـخن گفتـه کـه »ظاهـراً، بـرای بیـان صورتـی خـاص از مصـّوت ]a[ مرسـوم شـده 
اسـت«. از نظـر وی دلیـل ایـن اتفاق زبانشناسـیک آن اسـت که ایرانیـان »فتحه را به گونـه ای ادا 
می کرده انـد کـه نـه ]â[ بـوده اسـت و نـه ]a[ و از ناچاری مجبور شـده اند آن حالـت مصوت را 

بـا ]ع[ در کلمات فارسـی رسـم کنند«. 
ابریشـمی )1391: 206( در پژوهشـی پیرامـون واژه ی َعنـگ کـه نـام یکـی از صدا های خر 
اسـت، نشـان داده اسـت کـه واژه ی مذکـور، ارتباطـی بـا َعنَـک نـدارد؛ »عنـگ« آوا نـام اسـت و 
َعنَـک بـا »ان/عـن« مربوط اسـت و واژه ی اخیـر را واژه ی گویشـی در تداول عامـه در وجه »ان« 

دانسته اسـت امـا  نگفته اسـت کـه چـرا ایـن واژه بـا دو اما نوشـته می شـود.
همـو )1397( در پژوهشـی دیگـر در ریشـه یابی واژه های انُگـدان و انُگـژد و انگبین به این 
نتیجـه رسیده اسـت کـه جزء نخسـت این کلمـات، همان »ان« اسـت که در وجه »عـن« نیز رایج 
اسـت لیکـن نگفته اسـت که دلیـل دو گانگی امای یـک واژه ی واحد چیسـت. ظاهـراً او به این 

نکتـه توجـه نکرده که ممکن اسـت در واج نخسـت ایـن واژه، ابدال صورت گرفته باشـد.
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در پژوهش هـای مرتبـط بـا گویش شوشـتری، افـراد معدودی به ابـدال ِ صامـت چاکنایی همزه 
به صامت حلقی »ع« اشـاره کرده اند. نیرومند )308:1355( واژگانی مانند »عسـب« و »عّسـخون« 
را محـّرف »اسـب« و »اسـتخوان« دانسته اسـت، در حالی که در این دو واژه »ابـدال« صورت گرفته 

تحریف. نه 
وزیـری )15:1364( نوشته اسـت کـه شوشـتریان »در بعضـی واژه هـا الف همـزه را »ع«... به 
تلفظ می آورند چون: عسـب )اسـب(، عرس )ارس - اشـک(«. درسـت آن اسـت که گفته شـود 

»همـزه« بـه »ع« ابـدال می گردد نـه این که بـه تلفظ آورده  می شـود.
کدخـدای طراحـی )23:1385( از ابـدال همـزه  آغازیـن بـه »ع« در گویـش شوشـتری کـه 
گاهی روی می دهد سـخن گفته و واژگان ارس، اسـب، اسـتخوان و اَکار را مثال زده اسـت. الزم 
به ذکر اسـت که در گویش شوشـتری »همزه« در برخی کلمات مانند اِشـَکم )شـکم( ، اِنار)اَنار( 

و اَنگیـر) انگور( ابدال نمی شـود. 

3. از اکار به عگر
اگـر بخواهیـم به نمونـه ای از واژه های کهن که در زبان پهلوی رایج بوده و در گویش شوشـتری 
نیـز بـا ابـدال در یـک مصّوت و صامت هـا همچنان بـه کار مـی رود بپردازیم،می توانیـم واژه ی » 

a-kār« را ذکـر کنیـم که موضوع این مقاله اسـت.

a-kār در واژه نامـه ی بندهـش بـه معنـی »از کار افتـاده، بـی کار، بیهـوده، بی سـود« )بهار، 

1345: 38( و در واژه نامـه ی مینـوی خـرد به معنی »ناکرده، انجام داده نشـده« )تفضلی، 1348: 
36( آمده اسـت.

در قـرآن قـدس کـه ظاهـراً کهن ترین برگردان قرآن مجید به زبان فارسـی اسـت و بنابر پژوهش 
دکتر علی رواقی و براسـاس قرائن موجود در این ترجمه ی شـریف مربوط به گونه ی سیسـتانی 

اسـت، در چندین مورد معادل واژه ی »لغو«، »اکار« آمده اسـت.
در ترجمـه ی دیگـری از قـرآن مجیـد کـه تنهـا حاوی ترجمـه ی سـوره ی مائده اسـت، در 
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برابـر واژه ی قرآنـی »لغـو« )مائده / 89( مترجم که متأسـفانه مانند ترجمان قرآن قدس ناشـناخته 
اسـت، واژه ی »اکار« را قـرار داده اسـت و در جـای خـود ترجمـه ی آن آورده می شـود. رواقـی 

)1383: 95( بـا قرائـن موجـود در متـن ترجمـه، آن را از »حوزه ی سیسـتان« دانسته اسـت.
 در چنـد مـورد نیز، مترجم ناشـناخته ی قرآن قـدس، در برابر »لغو«، واژه ی فارسـی نیاورده 
و همـان »لغـو« را در ترجمـه قـرار داده اسـت که به آن ها اشـاره خواهد شـد. مترجم ناشـناخته، 
در برابـر »لهـو« نیـز »اکار« و »اکاری« را برگزیـده اسـت. اینـک آن بخش از آیات شـریفه ی قرآن 
مجیـد کـه لفـظ لغو و لهو در آن ها آمده و سـپس ترجمـه ی همان بخش از آیـات از قرآن قدس 

می شـود: ذکر 

لغو
الیسمعون فیها لغواً ااّل ساما )مریم/62(. »نیشنند در آن اکار بی سام.« )قرآن قدس/169/2(

الیسمعون فیها لغواً و ال تأثیما )واقعه/25(. »نیشنند در آنجا اکار و نی بزه.« )قرآن قدس/362/2(
الیسمعون فیها لغواً و ال کّذابا )نبأ/35(. »نیشنند در آن لغو و نی دروغ.« )قرآن قدس/402/2(

لهو
و مـا الحیـاة الدنیـا ااّل لعـب و لهـو )انعام/ 32(. »نیسـت زندگانی ایـن گیتی بی بـازی و اکاری.« 

)قرآن قـدس/68/1(
و ذر الذیـن اتخـذوا دینهـم لعباً و لهواً و غّرتهم الحیاةالدنیا )انعام/70(. »بهیل ایشـان را که گرفتند 

دیـن ایشـان را بازی و اکار و بفریت ایشـان را زندگانی این گیتـی.« )قرآن قدس/71/1(
الذیـن اتخـذوا دینهـم لهواً و لعبـاً و غّرتهم الحیاة الدنیا )اعراف/51( »ایشـان گرفتند دین ایشـان 

را اکاری و بـازی و بفریفـت ایشـان را زندگانـی این گیتی.« )قرآن قـدس/1/ 86 و87(
و مـا هـذه الحیـاة الدنیا ااّل لهو و لعب )عنکبوت/64(. »نیسـت این زندگانـی این گیتی بی اکاری 

و بـازی.« )قرآن قدس/263/2(
و مـن النـاس مـن یشـتری لهـو الحدیـث )لقمـان/6(. »از مردمـان هسـت کـی می فروشـد اکار 

حدیـث.« )قـرآن قـدس/268/2(.
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إنمـا الحیـاة الدنیـا لعـب و لهـو )محمـد/36(. »زندگانـی ایـن گیتـی بـازی و اکاری.« )قـرآن 
قـدس/342/2(

اعلمـوا انمـا الحیـاة الدنیا لعب و لهو و زینـة و تفاخر بینکم )حدید/20( »بدانیـد که زندگانی این 
گیتی بازی و اکاری و آرایشـتی و فخر کردنی میان شـما.« )قرآن قدس/366/2(

و إذا رأوا تجـارة أو لهـوا انفّضـوا إلیهـا و ترکـوک قائما قل ما عنداهلل خیٌر مـن اللهو و من التجارة 
واهلل خیـُر الرازقیـن. )جمعـه/11( »ازمـان گیننـد بازرگانی یـا اکاری، بپراکنند بـی آن و بهیلند ترا 
اسـتادار... نزدیـک خـدای اسـت گیـه از اکار و از بازرگانـی خـدای گیـه روزی داداران اسـت.« 

)قرآن قـدس/377/2(
چنانکه ماحظه شـد، مترجم در برابر لغو و لهو، »اکار« را برگزیده اسـت، اما در پنج مورد، 

در برابـر لغـو، همان لغو را به کار برده اسـت؛ این پنج مـورد عبارتند از:
الیؤاخذکـم اهلل باللغـو فـی أیمانُِکم )مائده/89( »بنگیرد شـما را خدای بلغو در سـوگندان شـما.« 

)قرآن قـدس/61/1(
و الذیـن هـم عـن اللغـو معرضون )مؤمنـون/3( »و ایشـان که ایشـان از لغـو روی گردانسـتاران 

هند.« )قـرآن قـدس/218/2(
و اذا مّروا باللغو مّروا کراما )فرقان/73( »ازمان بروند بلغو، بروند کریمان.« )قرآن قدس/236/2(

و اذا سـمعوا اللغـو عرضـوا عنـه )قصـص/55( »ازمـان اشـنند لغـو، روی گرداننـد ازان« )قـرآن 
قـدس/255/2(

یتنازعـون فیهـا کأسـا ال لغـو فیهـا و التأثیم )طـور/23( »یک از دیگـر می سـتانند در آن قدحی، 
نـی لغـو بهـد در آن و نی بـزه.« )قرآن قـدس/354/2(

متأسـفانه ترجمـه ی آیـه ی شـریفه ی 11 سـوره ی مبارکه ی غاشـیه در اصل نسـخه ی قرآن 
قـدس در وّصالـی از بیـن رفته اسـت و نمی دانیـم مترجـم، چـه واژه ای را در برابـر واژه ی قرآنی 

»الغیـه« برگزیده اسـت.
پیـش از ایـن گفته شـد کـه در ترجمه ی سـوره ی مائـده مترجـم ناشـناس، »اکار« را معادل 

از اَکار تا ُعُگر: سفر ِآوایی ِیک واژه از زبان ِپهلوی تا گویش ِشوشتری 
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»لغـو« قـرار داده اسـت؛ ترجمـه ی آیـه ی مذکور این اسـت: »می نگیرد شـما را خدای بـه اکار بد 
در سـوگندان شـما« )رواقی، 1383: 66(

اشـاره شـد کـه واژه ی »اکار« در زبـان پهلـوی رایـج بوده اسـت؛ در واژه نامـه ی بندهـش، 
واژه هـای دیگـری ذکـر شـده کـه a-kār در سـاختار  آن ها بـه کار رفته؛ ایـن واژه هـا عبارتند از:

» akārēnīda« از کار انداختـن؛ akārīh: از کارافتادگـی، فروماندگـی در کار؛ akārīha: بـه از 
کارافتادگـی )قیـد(؛ akārīhastan: از کار افتـاده شـدن.« )بهـار، 1345: 38(

 kār  و  a از دو جزء تشـکیل شـده: پیشـوند نفـی akār چنانکـه ماحظـه می گردد، واژه ی
که اسـم اسـت. »a«  پیشـوندی اسـت که »در مورد نفـی صفت و یا نفی خصوصیتـی به کار می 
رود.« )راسـتار گویـوا، 1379: 39( بـه نوشـته ی آمـوزگار و تفّضلی )1380: 84(، این پیشـوند در 

زبان پهلـوی زایا بوده اسـت.
ایـن نمونه هـا را کـه در سـاخت صرفی آن ها پیشـوند مذکور دیده می شـود، می تـوان برای 

مثال ذکـر کرد:
 :a-do̅stih ،بی آغـاز :a-sar ،بی مـرگ و جاویـدان :a-marg تفضلـی، 1348: 37(؛( a-kard

دشـمنی، a-paydāk: ناپیـدا و پنهان، a-kart: ناکـرده، a-dān: نادان )راسـتارگویوا، همان: 39(؛ 
a-petyārag: بی آفـت، a-wiyābānig: بیابانـی: در نجـوم سـتارة ثابـت، a-bun: بی اسـاس، 

a-bahr: بی بهـره، a-bīm: بی بیـم )مکنـزی، 1383: 203؛ جهـت دیـدن مثال هـای بیشـتر بـرای 

پیشـوند مذکـور، ر.ش: همـان، 203تا 206(
 cogor پهلوی، در گویش شوشـتری به صـورت ُعُگر a-kār پیشـتر اشـاره شـد کـه واژه ی

و بـه معنـی ناالیق و بی کفایـت )نیرومنـد، 1355: 310( رواج دارد.
در بادی امر، شـاید وجود صامت »ع« در کنار »گ« شـگفت به نظر رسـد، لیکن باید بدانیم 

که چند ابدال در a-kār صورت گرفته تا در گویش شوشـتری به cogor بدل شـده اسـت.
در ایـن واژه، پیشـوند صامـت آغـازی بـه »ع« ابـدال شده اسـت کـه در گویش شوشـتری نظایر 
دیگـری دارد ماننـد »ارس« بـه معنـی اشـک کـه در گویـش شوشـتری »cars« گفتـه می شـود و 

´
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»اسـب« که در گویش مورد بحث به صورت »casb« ابدال شـده و »اسـت« به معنی »اسـتخوان« 
 »cass« تبدیل شـده اسـت. در »cass« حسـن دوسـت، 1393: 204( کـه در گویـش مذکـور، به(

عـاوه بـر ابـدال همزه بـه »ع«، فراینـد ادغـام »s« و »t« نیز روی داده اسـت. 
مصـوت کوتـاه »-« کـه در اصطاح فتحه گفته می شـود نیز به صورت کوتـاه »o« و صامت 
»k« بـه »g« و مصـوت بلنـد »ā« بـه مصـوت کوتاه »o« ابدال شـده اسـت. ابـدال »k« بـه »g« در 
 bang گویـش شوشـتری در واژه ی »بانـک« نیـز دیـده می شـود که به این مؤسسـه ی اقتصـادی
مـی گوینـد. ابـدال مصـوت بلنـد »ā« بـه مصـوت کوتـاه »o« در واژه های آینـه و باقا نیـز دیده 

می شـود کـه در گویـش مذکـور به ترتیـب بـه oyna و boqla ابدال شـده اند.
نکتـه ی دیگـر آن اسـت که لفظ cogor در گویش شوشـتری، گاه به همـراه fogor و به صورت 
واژه ی مرکـب fogor cogor و بـه همـان معنـی بی کفایـت و ناالیـق )نیرومند، همـان: 310( به 
کار مـی رود. نیرومنـد، cogor را از توابـع fogor دانسـته اسـت )همانجا( یعنی اینکـه این مورد 
در شـمار اتبـاع اسـت. مـی  دانیـم کـه در بحث اتبـاع و مهمـات، گاه هـر دو جزء اتبـاع، معنی 
روشـنی دارنـد؛ ماننـد جّر و بحـث و گاه هیچ یک از دو جزء، معنی روشـنی ندارند؛ مانند: خنزر 
پنـزر و َچـرت و پَـرت و گاه یک جزء مهمل اسـت و جزء دیگر مسـتعمل؛ ماننـد: کژمژ. )برای 

تفصیل: ذاکـری، 1381: 15-13(
واژة fogor cogor نیـز از مقولـه ی دوم اسـت، دقیقـاً ماننـد »َچـرت و پَرت« کـه »اگر پرت 
بـه معنـی فروافتـاده و سـقط را کلمـه ی اصلی به حسـاب آوریم َچـرت مهمل آن می باشـد... و 
اگـر َچـرت را اصلی بشـماریم پَرت مهمل آن می باشـد.« )ذاکری، همـان: 14( و چنانکه در این 
 fogor ریشـه دارد اما نگارنده با همه ی جسـتجو، ریشـه ی cogor ،مقاله، مفصل بررسـی شـده
را نیافـت. لفـظ اخیـر هیـچ ارتباطی به »فـگار« به معنی مجـروح و معنی مجـازی آن یعنی آزرده 

و غمگیـن ندارد.
در اینجا چند نمونه از کار برد واژه ی cogor در تکلم گویشوران شوشتری ذکر می شود:

از اَکار تا ُعُگر: سفر ِآوایی ِیک واژه از زبان ِپهلوی تا گویش ِشوشتری 
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ایان آدم عگریه. 
.Iyān ādam cogoriya

       »این، آدم ناالیقی است«.
خاک مین سر عگرت که القت همی نکبت بید.

 .Xāk min sare cogoret ke lāqet hami nekbat bid

»خاک بر سر بی لیاقتت که سزاوارت این نکبت بود«.
علی عگر نی که کارشه نیمه هله و گروسه

 .cali cogor ni ke kāreša nima hela vo gorusa .
»علی بی دست و پا نیست که کارش را نیمه رها کند و بگریزد«.

نتیجه گیری 
در گویش هـای زبـان فارسـی از جمله گویش شوشـتری کـه از گویش های جنـوب غربی ایران 
اسـت، بسـیاری از ویژگی هـای زبـان پهلـوی و واژه هـای آن باقی مانـده و هنوز اسـتعمال دارد، 
از جملـه سـاخت فعـل مجهـول و وجود واژه هـای متعدد کهن از جملـه واژة »ُعُگـر« cogor به 
معنـی بی کفایـت که صورت ابدال یافتـه ی واژه ی پهلوی a-kār اسـت. این واژه از پیشـوند نفی 
»a« و »kār« که اسـم اسـت سـاخته شـده اسـت. در واژه ی »cogor« عاوه برابدال پیشـوند نفی 
آغـازی کـه صامـت چاکنایـی همزه اسـت بـه »ع«، مصـوت »a« بـه »o« و صامت »k« بـه »g« و 

مصـوت بلنـد »ā« بـه مصوت کوتاه »o« ابدال شـده اسـت. 
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مکنـزی، دیویـد نیـل )1383(. فرهنگ کوچک زبـان پهلوی، ترجمة مهشـید میرفخرایی، تهران: 
پژوهشـگاه علوم انسـانی و مطالعات فرهنگی.

نیرومنـد، محمـد باقر )1355(. واژه نامه ای از گویش شوشـتری، تهران: انتشـارات فرهنگسـتان 
زبـان ایران.

وزیری، عبداهلل )1364(.  فارسی شوشتری، اهواز: انتشارات وزیری.


