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 چكیده
های خراسانی است که در شههر بیرجنهد در خراسهان جنهوبی روار داردن ایهش گهویش  ه ش        گویش بیرجندی یکی از گویش

رسد گویشی که های آوایی، واژگانی و گاه دستوری نیز با آن داردن به نظر میداشتش شباهت بسیار به زبان فارسی معیار، تفاوت
ههای  های فارسهی دری بها گهویش   های خراسان، ترکیبی از بازماندهبیرجند روار دارد، ه چون دیگر گویش در حال حا ر در

شهناختی  محلی ایش ناحیه باشدن گویش بیرجندی به ویژه از منظر واژگانی بسیار غنی استن در ایش پژوهش بهه بررسهی ریشهه   
هایی انتخاب شهوند کهه در فارسهی معیهار معهادل      ه که واژهچند واژه از گویش بیرجندی  پرداخته شده استن تالش بر آن بود

نزدیک نداشته باشندن در خصوص هر واژه نخست به ریشه ایرانی باستان و هندو اروپایی واژه اشاره شده و سپس تو هیحات  
وشهنی پیونهد و   های ایرانی آورده شده اسهتن نتیههه پهژوهش بهه ر    ها و گویشواژگانی و آوایی و نیز برابر واژه در دیگر زبان
های ایرانی نشان داده و سیر تحوالت آوایی و نیز ساختار واژگهانی  ها و گویشارتباط تاریخی گویش بیرجندی را با دیگر زبان

 داردنایش گویش را بیان می
 

 های خراسانی، گویش بیرجندیشناسی، ایرانی باستان، گویشریشه :کلیدی واژگان

 
 مقدمه .1

در آن قهرار دارد و از شه ال، شهر  و جنهوب      رجندیاست که شهر ب ای¬شامل دره ییایاز منظر جغراف رجندیب هیناح
 یعیو نهبندان محدود استن در س ت غرب، گسهتره وسه   خانه¬یسن رکوه،یبه منطقه قائش، ز ها،¬هیه هوار با کوهپا

موجهود در   طیه ان شهرا  هیناح شیا اسیشن¬نظر قوم زن اسازد¬یجدا م رانیا یمرکز یرا از نواح هیناح شیا ابانیاز ب
زبهان و   ش،یسهاکن  شیه ن اانهد ¬یرانیدر هر دو محل ا ها¬هکوهپای و ها¬ساکش در دره تیرا داردن ج ع یخراسان جنوب

بهه   رهیه قهائش، تهون و غ   یعنه یمههاور آن   یو نهواح  رجندیب هیدر ناح یزندگ طیاستن شرا هیظاهرشان کامال بهم شب
در حهال  « قهسهتان »ن اصطالح شود¬یبه نام قهستان خوانده م یبخش از خراسان جنوب شیاست که ا ابهمش ای¬اندازه

 نامنهد ¬یبه مفهوم خراسان مه « خوراسو»را  هیناح شیا ،یاست که چندان کاربرد نداردن مردمان محل یحا ر اصطالح
 (ن55-55:  ص2931 وانف،ی)نک: ا

روار داردن  یدر خراسهان جنهوب   رجنهد یاسهت کهه در شههر ب    یخراسهان  ههای ¬شیاز گهو  یکه ی یرجنهد یب شیگو  
در اواخهر   یدر یاست کهه زبهان فارسه    شیبر ا دهین عقدانند¬یم یدر یرا غالبا بازمانده فارس یخراسان های¬شیگو

کهه   یشیگو رسد¬ی(ن به نظر م794: ص 1: ر2959شده بود )الزار،  یزبان پارت شیگزیدر خراسان جا انیدوره ساسان
بها   یدر یفارس های¬از بازمانده یبیترک ،یخراسان های¬شیگو گریروار دارد، ه چون د رجندیدر حال حا ر در ب

اسهت   یبه یترک یزبان ،یخراسان جنوب شی( بر آن است که گو21)ه ان:  وانفیباشدن ا هیناح شیا یمحل های¬شیگو
 شکل گرفته و متحول شده استن   ای¬محاوره یفارس ریاثتحت ت یمحل های¬شیگو بیکه از ترک



 1931 بیرجند اسفند -نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی /      2

بها آن داردن   زین یو دستور یواژگان ،ییآوا های¬تفاوت ار،یمع یبا زبان فارس اری  ش شباهت بس یرجندیب شیگو  
 سهازی ¬از منظر واژه ژهیبو شیگو شیکهش را ه چنان حفظ کرده است؛ ا یفارس های¬یژگیاز و یاریبس شیگو شیا

دارد  یشهتر یتنوع ب ار،یمع یبه زبان فارس نسبت شیگو شیکاربرد فعل، ا نهیدر زم شیاست، ه چن یخاص یغنا یدارا
 خاص خود را داراستن یشوندیو افعال پ یصرف های¬و گونه

 یکهش آمده استن تنها اثهر  یرجندیشاعر قرن هفتم و هشتم چند واژه از ب یمانده از نزاری قهستان یبرجا اتیدر اب  
و  2121نصاب صبوحی اسهت کهه در سهال ههای      وانیمانده است، د یبرجا یرجندیکه از دو سده پیش از گویش ب

 ترکیب گویش آمده استن وواژه  511ههری ق ری ههری ق ری سروده شده و در آن بیش از  2122
اختصهاص داردن تهالش بهر آن بهوده کهه       یرجنهد یب شیچند واژه از گهو  شناختی¬شهیر یپژوهش حا ر به بررس  

 شهه ینداشته باشندن در خصهوص ههر واژه نخسهت بهه ر     کیمعادل نزد اریمع یانتخاب شوند که در فارس هایی¬واژه
 ها¬زبان گریبرابر واژه در د زیو ن ییاو آو یواژگان حاتیواژه اشاره شده و سپس تو  ییباستان و هندو اروپا یرانیا
صهورت   شیه ا رغیه  در اند؛¬شده آوری¬ج ع یدانیم وهشی به ها¬داده شتریآورده شده استن ب یرانیا های¬شگوی و

 منبع اثر در متش ذکر شده استن
 
 پژوهش   نهیشیپ 1
استن تنهها در فرهنه     دهیبه انهام نرس یتاکنون پژوهش یرجندیب شیگو شناختی¬شهیر های¬یخصوص بررس در
 ههای ¬شیگهو  ههای ¬واژه یبرخ شناسی¬شهری به( 2939) دوست¬مح د حسش فیتال یزبان فارس شناختی¬شهیر

 اشاره شده استن «یخراسان» یاصطالح کل لیذ یمختلف خراسان
 
 ها¬واژه شناسی¬شهیر 9
2 ajīd رکیسرحال، ز( »یرجندی)ب»   
مشتق شهده  « کردن یزندگ ستش،یز»به مفهوم    -jaiباستان  * یرانیا شهیکه از ر  jī-ta- > jīdو * -a* شوندیپ از

« کهردن  یزنهدگ  سهتش، یز»  یبهه معنها   -gweiH3*  ییهندو اروپا  شهیخود از ر زیباستان ن یرانیا شهیر شیاستن ا
 ( گرفته شده استن  119: ص 1114)چئون  ، 

 -jīraواژه  یین در اوسهتا افهت ی تهوان ¬ینو م زیو ن انهیدوره باستان و م های¬واژه را در زبان شیا های¬شهری¬هم  

*jī-ra- >واژه  یترفهان  انهه یم ی(، در فارسه 221: 2322)بارتل ه ،  «عیسرزنده، تند، سر» ی(( به معناzīr    بهه مفههوم
 žīrīftو « دانا، خردمنهد  رک،یز» یبه معنا žīr ی( در پارت955: ص 1117،  ستررنستیما -شی)دورک« خردمند رک،یز»
(بهه  < -jī-ra-ka*)  zīrakواژه  یزردشهت  انهیم ی(، و در فارس233ه ان: ص  ستررنست،یما شی)دورک «یخردمند»

 ینهو در فارسه   یرانه یا های¬شگوی و ها¬در زبان شی( آمده استن ه چن241: 2943،  ی)مکنز« عاقل رک،یز»مفهوم 
 žīrواژه  یو هورام یسوران ی( و در کرد215: 2314،  رنهی)مورگنشت «عیسر رک،یز» zirدر پشتو واژه  ،«رکیز»واژه 

 zī (wi)stan ،zī انهه یم یاز فارسه «  -یز ستش،یز»مصدر  یفارسن در اند¬شهری¬واژه هم شیبا ا «رکیدانا، عاقل، ز»

(w)- «مکنز «ستشیز(242: ص 2943 ،ی*( )ji- va- > از ه )استن شهیر شی 
  یرجنهد یکاربرد دارد که با واژه ب «داریب»( به مفهوم -ajīr jī-ra- >)  *aواژه  یخراسان های¬شیدر گو شیه چن  

ajīd «استن شهری¬هم «رکیسرحال، ز 
 

vatāsidan 2 «از ترس خشک شدن  » 
و  tās-)از سهتاک ماهارع     -tāsid ی(، سهتاک ما ه  < -apānk- > *apāčā*) -va یاشتقاق شوندیاز پ مصدر،

: ی(  ستاک ماارع از ستاک آغهاز < anai-*).-an( و تکواژ مصدرساز īd- انهیم یفارس >) -idساز -یتکواژ ما 
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-tās < a-- *tā-sباستان * یرانیا شهیستاک برگرفته از ر شیمشتق شده استن اtam-   شهدن، ¬خسهته  »به مفههوم 
« شهدن  فیخسته شهدن، بهه سهتوه آوردن،  هع    » یبه معنا -temH* ییهندو اروپا شهیاست که از ر« شدن ف عی
 ( حاصل شده استن217: ص 1112،  کسی)ر
 -شی)دورکهه« خفههه شههدن، بنههد آمههدن» یبههه معنهه -tām یدر پههارت انهههیدوره م هههای¬را در زبههان -tam* شهههیر   
 -bitam، «ماندن ریمتح» -pati)* شوندی)با پ -pätem، «خسته» -ttām ی(، در ختن912: ص 1117 ستررنست،یما

 -pati)* شهوند ی)بها پ  -prc’s ی(، و در خهوارزم 35و  59: ص 2325 ک،یه )امر« شهک داشهتش  *( »-i   شوندی)با پ
 ن  افتی توان¬ی( م252: ص 2352 ،ی)ص د« خسته شدن»
 ریه غ نهاک شهدن، دلگ  »مصدر را بهه مفههوم    شیبه کار رفته استن ا «دنیتاس»مصدر  ،یادب فارس کیدر متون کالس  

شدن؛ خفه شدن، خفه شدن صدا و به زح هت   رهیت»( و 2113: ص 2، ر 2942 ش،ی)نک: مع« شدن، اندوهناک گشتش
مصهدر   شیاز ه ه  یرا کهه اشهتقاق  « تاسا» ،«تاس» های¬واژه زی(، و ن2543: 9: ر 2952 ،ی)نک: انور« شدن آن دهیشن

انهدوه، مهالل،   »را به مفههوم  « تاسه»( و 2115: ص 2، ر 2942 ش،ی)نک: مع «قراری¬یب ،طاقتی¬یب» یهستند به معنا
 «دنیتاسه ( »72:  ص 2، ر 2937مطلهق )  خالقین اند¬( دانسته2545: ص 9: ر 2952 ،ی)انور «طاقتی¬یا طراب، ب

را بهه مفههوم    «دنیتاسهان ( »755: ص 2952) یو سبحان« تالش ایو جانور از گرما  یآدم یاپینفس زدن پ»هوم را به مف
 دانسته استن  « خفه کردن»
ن افتی ها¬مصدرها و واژه یرا در ساخت برخ -tam* شهیکاربرد ر توان¬یم ینو ش ال غرب یرانیا های¬در زبان  

سهاکت،  » tāmواژه  یلکه یو در گ« خفهه شهدن  » pe-tasəste ،«نفهس  شدن ¬تن » tamiste یمصدرها یدر تالش
  «یاز عهدم حاهور شخصه    یشه نا یدلتنگه »tāsiyānواژه   زیو ن« ساکت شدن» zan tāmدر فعل مرکب  «صدا¬یب

 یشهوند یمصهدر پ  ی، در ههورام «خفه کردن» tāsānen یکلهر یو کرد یسوران ین در کرداند¬شهیر شیبرگرفته از ا
 ن  اند¬ساخته شده شهیر شیه  هیبر پا« خفه کردن» tāsnāy یو مصدر وادار« شدن شیغ گ»   ara-tamyāyمههول

به کار رفته اسهت؛ چنهان کهه     زی(ن< -fra*) -ha یاشتقاق شوندیه راه با پ -tāsستاک  ،یخراسان های¬شیدر گو  
 کاربرد داردن  «یکردن ناگهان هیگر»به مفهوم   hatāsidanمصدر  یدر کاخک

دانسته که از افزوده شدن « خسته شدن» -tās*  شهیرا از ر «دنتاسی» مصدر( 525 ص: 1ر ،2939) دوست¬حسش  
–s * بهtā- یو دهیساخته شده استن به عق -tā از  یمشتقtn- شهیاز ر *tan-    استن 
 

parqāz 3  ح له( »یرجندی)ب» 
باسهتان   یرانه یا شهه یاسهت  از ر     -gāz-aباسهتان *  یرانه یکه برگرفته از صهورت ا    qāzو   -para* شوندیپ از
*gaz- «باستان /* یرانیوار ا لیتبد«ن  زدن شین دن،یگزg/ به /qلیتبد شیاست؛ ا جیرا یخراسان های¬شی/ در گو 

بهه   توان¬یخصوص م شین در اردپذی¬یواژه صورت م یانیو م شیآغاز های¬گاهیوار، در جا گاهیبدون توجه به جا
 gباسهتان *  یرانه یاز صهورت ا « ج ع اد،یز تیج ع»  qolو-garباستان * یرانیا شهیاز ر« نعره»  qiru های¬واژه

ta-  */ اشاره کرد که وارg/ به /qشده استن لی/ تبد 
: ص 2943 ،ی)مکنهز « زدن شینه  دن،یه گز»بهه مفههوم    -gazīdan ،gazدر مصدر  انهیم یدر فارس -gaz* شهیر  
 -pargāž- (*para-gaz( و 241: ص 1117 ستررنسهت، یما -شی)دورکه  «دنیگز»  یبه معنا -gaz ی(، در پارت45
 ن  تآمده اس«  -گز دن،یگز» یدر مصدر فارس  زیو ن« کردن یمحبوس کردن، زندان( »<
 
 lokka 4 «تکه» 

 بهه   -rakباسهتان*  یرانیا شهیکردن  ر یبازساز   -rak-akaبه شکل * توان¬یواژه را م شیباستان ا یرانیا صورت
 ،پوکهورنی ) «کهردن  ¬پهاره  دن،یبر» یبه معنا -lek* ییهندو اروپا  شهری از است مشتق «کردن¬پاره   دن،یبر» یمعن
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 شیه /  در اkشهده اسهتن وار /   لی/ تبهد o/  به /aباستان /* یرانی/ و وار اl/  به /rباستان/* یرانی(ن وار ا247: 2337
را در  یاریبسه  ههای ¬اسهت و واژه  یخراسان های¬شیگو های¬یژگیواژه مشدد شده استن مشدد شدن واجها از و

  دیه ¬تهه »   kallidan  ه انندن اند¬شده مشدد آنها در ها¬که وار افتی توان¬یمختلف خراسان م های¬شیگو
 های¬که در آنها وار یبهستان شیدر گو «رهیسوزاندن مو، پشم و غ»  vābijjondanش رقه و یدر گو«  گرفتش غذا

/l/ و /j ناند¬شده/  مشدد 
(، 9229: ص 9، ر 2942 ش،معههی: نههک) «پههاره¬پارچههه و لتههه کهنههه و پههاره»بههه مفهههوم « لههک»واژه بهها واژه  شیهها  
   lət یلکه یبها واژه گ  زیه ( و ن9549ه هان: ص    ش،ی)نک: مع« قطعه، پارچه، تکه» ی(  به معنا< -rak-ta«)*لَخت»

(*rak-ta- > *raxt- > )شوندیآن با پ گریصورت د ای va- یعنی  va-lət «یو واژه لهر « کهنه، پاره  lat « تکهه »
 استن شهری¬هم
 

nāside 5 «ن ا¬پارچه کهنه و نخ» 
 انیه شهدن، از م  دیه ناپد»به مفهوم  -nasباستان * یرانیا شهیو از ر ،«دنیناس»است از مصدر  یواژه صفت مفعول شیا

شهدن، مهردن؛    دیه ناپد»بهه مفههوم    nekَ* -ییهندو اروپا شهیباستان از ر یرانیا شهیر شیحاصل شده استن  ا« رفتش
 -nās* یعنی شهیاز صورت باالنده ر nāside( مشتق شده استن در ساخت واژه 159: ص 1114)چئون ، « کشتش

 استفاده شده استن  
، )بارتل هه،  «شهدن  دیه ناپد» یبهه معنه   -nas* ییباستان در اوستا یرانیا های¬در زبان -nasباستان * یرانیا شهیر  

( آمههده اسههتن در 231: ص 2359)کنههت، « شههدن دیههناپد»بههه مفهههوم  -naөباسههتان  ی( و فارسهه2155: ص 2322
(، در 195: ص 1117 سترارنسهت، یما -شی)دورکه « نهابود کهردن  » -nās یرا در پارت شهیر شیا انهیم یرانیا های¬زبان
 ب،یه )قر« خراب کهردن، فاسهد کهردن   » -nyš یسغد( و در 41: ص2325 ک،ی)امر« شدن دیناپدpanaś(ś« ) یختن

، در «نهابود کهردن  » -nasit ینهو در بلهوچ   یرانیا های¬در زبان ش،یمشاهده کردن ه چن توان¬ی( م2929: ص 2947
 ی، در روشهن «شهدن  دیه ناپد» -naš ی، در وخه «کردن ¬عیکردن،  ا ¬خراب» -nat، در پشتو «پژمرده» našt یکرد

rinēs-ی، در برتنگ ranīs-، یکلیدر سر ranos- «  را  شهه یر شایه ( جها ¬)نهک: چئونه ، ه هان   « فرامهوش کهردن
)نهک:  « رفهتش، تبهاه شهدن، نهابود شهدن      لیه الغر شهدن، تحل »به مفهوم  «دنیناس»مصدر  ،ین در فارسافتی توان¬یم

« جسهد، مهردار  » nasā  یزردشت انهیم یفارس >« )نسا»واژه  زنین دارد کاربرد( 1415 ص: 7 ر ،2939 دوست¬حسش
برگرفتهه   شهه یر شیاز ا vi- nāsa- > wināh)* یزردشت انهیم یفارس >« )گناه»(( و واژه 221: ص 2943 ،ی)مکنز
 ناست ¬شده
 

čeze 6 «جوجه» 
 گرفته شده استن   -jajukaباستان * یرانیواژه از ا شیا
( و در 212: ص 2322)بارتل هه،  « از نهوع سه    یوانینام ح»  -jažuبه صورت  ییباستان در اوستا یرانیواژه ا شیا  

بهه شهکل    زیه ن ی( و در فارسه 242: ص 2943 ،ی)مکنهز « ژوژه، خارپشهت » zuzagبه صورت  یزردشت انهیم یفارس
 ( آمده استن  2445: ص 1، ر 2942 ش،ی)نک: مع« خارپشت»به مفهوم « ژوژه»
اسهتن   شهری¬هم یرجندیواژه ب شیدارد که با اکاربرد « خارپشت»به مفهوم   jajخراسان، صورت  ینواح یدر برخ  

 کاربرد داردن « جوجه»به مفهوم  jijaواژه  زین یریمال یدر لر
 

haride 7 «آرد» 
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  شهیگرفته شده است که خود مشتق از ر«  کردن، خرد کردن ابیآس» یبه معن   -arباستان * یرانیا شهیواژه از ر شیا
 ( استن  222:  ص 1117)چئون ، « کردن، خرد کردن ابیاس»به مفهوم   -H2elH1*   ییهندو اروپا

 یو کهاربرد  ردگیه ¬ی* که ظاهرا مهورد اسهتفاده قهرار ن ه    haridanاست از مصدر  یصفت مفعول harideواژه    
/ در آغهاز واژه،  hشهده اسهتن وار /   لیتبهد  یبه ما ه  -idستاک ماارع است که با افزده شدن تکواژ  -harنداردن 

 نستین شناختی¬شهیر
 ،ی)مکنهز « کهردن، آرد کهردن   ایآسه »-ārdan  ،ārدر مصهدر   یزردشهت  انهیم یدر فارس -arباستان * یرانیا شهیر  

 زیه ن ی( آمده استن در کهرد 21: ص 2325 ک،ی)امر« کردن، خرد کردن ابیآس» ārr–در  ی( و در ختن72: ص 2342
herānی، هورام hārāy یاریو در بخت ardan  ص 1117)نهک: چئونه ،   « کهردن، آرد کهردن   ابیآس»به مفهوم  :

 ن  روند¬ی( به کار م222
 

hambik 8 «عروس ،یجار» 
مربهوط اسهت بهه واژه     bikسهاخته شهده اسهتن واژه      bikو « هم، با هم» < -ham- *hama شوندیواژه از پ شیا
کهردن،   ییراهن ها » یمعنه بهه    -adباسهتان *   یرانه یا شهیاز ر -aduv- akāباستان *  یرانیکه از صورت ا «وگیب»

کهردن؛   تیبردن، ههدا »به مفهوم  -edh*   ییهندو اروپا شهیباستان از ر یرانیا شهیر شیگرفته شده استن ا «دنیکش
 ( مشتق شده استن  2225:  ص 2337 ،ی)پوکورن« ازدوار کردن

در  یزردشهت  انهه یم یفارس( ، 2979: 2322)بارتل ه «  ه سر، زن» -vaδu  ییدر اوستا -adباستان *  یرانیا شهیر  
عهروس،   ،یوگهان یب» wayōdagānدر واژه  زیه و ن« کهردن  تیکردن، هدا ییراهن ا» یبه معنا wāyēnīdanمصدر 
: 1117 ستررنسهت، یما -شی)دورکه « عهروس » wayōg یمهانو  انهه یم ی( و در فارسه 252: ص 2943 ،ی)مکنز« جشش
 زیه ن hambāqخراسان به صهورت   های¬شیگو گریدر د« عروس ،یجار»  hambik( به کار رفته استن واژه 921

 نرود¬یبه کار م
 

āgirā 9 «زنه¬آتش» 
کهه  «  آتش* »ātr–باستان  یرانیبرگرفته است از صورت ا āgirشده استن   لیتشکā–و پسوند   āgirواژه از  شیا

گونهه   شیه ا ی( مشتق شده اسهتن تحهول واژه خراسهان   23: 2337 ،ی)پوکورن« آتش* »ātr– ییاز صورت هندو اروپا
واژه، وار  شیه / در اg*ن وار /āgir*  < –ā,ir*  > –āyir* >  –āδur*  > –ātur*  >  –ātr–اسهت:    

 استن   یانهیم
 ی(، در فارسه 921: ص 2322)بارتل هه،  « آتش» ātar ،–ātr ،–āθr– های¬به صورت ییرا در اوستا  āgir نهیشیپ
: 2947 ب،یه )قر« آذر، آتهش »  -tr,,   ی(  و در سهغد 99: ص 2943 ،ی)مکنهز « آتش»به مفهوم  ādurبه شکل  انهیم

 ن  افتی توان¬ی(  م379ص 
 شهری¬هم یرجندیبا واژه ب« آتش»به مفهوم  āyerو  ār ،ayr یو در هورام agir ینو در کرد یرانیا های¬زبان در

 هستندن
 

vel 10 «زیعز» 
رشد  دن،یبال»به مفهوم  -ardباستان *  یرانیا شهیاز ر * حاصل شده که-daباستان    یرانیواژه از صورت ا شیا    

: ص 2337 ،ی)پوکهورن  «دنیه بال» -erdh*  ییهنهدو اروپها   شهیباستان از ر یرانیا شهیر شیگرفته شده استن ا« کردن
 استن   دهش لی/ تبدl/ به /rd/ ییآوا بی( مشتق شده استن ترک2224
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( 2925: ص 2322)بارتل ه، « دادن شیافزا» -varəd شهیبه شکل ر ییرا در در اوستا -ardباستان *  یرانیا شهیر  
( 251:  ص2943 ،ی)مکنهز « کهردن  شهرفت یافهزودن، پ  دن،یه بال» wālīdanدر مصهدر   یزردشهت  انهه یم یو در فارس

 ن  افتی توان¬یم
شکوفه باشد ع ومها و شهکوفه   »شده است:  فیتعر شی( چن2242: ص 1، ر 2952) یریدر فرهن  جهانگ« ول» واژه

گفهت کهه مفههوم     تهوان ¬یم یرجندیب شیدر گو «زیعز» یدر خصوص معنا بیترت شیبد«ن خصوصا ندیانگور را گو
 نشود¬یاست، اطال  م زیکه عز یبه کس یرجندیب شیو در گو افتهی یواژه بسط استعار شیدر ا« شکوفه»
 ههینت ن 7

در وهلهه نخسهت ارتبهاط و     د،آیه ¬یبر مه  یرجندیب شیچند واژه از گو شیمختصر ا شناختی¬شهیر یاز بررس آنچه
 انهیباستان، م یخیدر سه دوره تار یرانیا های¬شگوی و ها¬زبان گریبا د شیگو شیا شناختی¬شهیو ر یخیتار وندیپ

نشهان   شیگهو  شیه باسهتان تها دوره نهو در ا    یرانه یرا از ا یتحهوالت واجه   ریس یبررس شیا ش،یو نو استن عالوه بر ا
 اریمع یدر زبان فارس یساختار و از نظر معنا، گاه خاص هستند و معادل دگاهیهم از د یرجندیب های¬ن واژهدهد¬یم

بههره   یراه را بهرا  ،یو واژگهان  ییمعنها  ،ییتحول آوا ریآنها   ش نشان دادن س شناختی¬شهیر های¬یندارندن بررس
 نسازد¬یه وار م شاوندیخو های¬شیگو گریو د اریمع یواژگان در زبان فارس شیا های¬تیبردن از ظرف
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