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1بلقیس روشن
  

 دانشیار گروه زبانشناسی و زبانهای خارجی، دانشگاه پیام نور

3مینا وندحسینی
  

 دانشجوی دکتری زبانشناسی همگانی، دانشگاه پیام نور

  چکیده
 ،یککییگر قراردارنکی   آذربایجانی قرنهای متمادی است که در تماس نزدیک  بکا   زبان فارسی و زبان ترکی
. پکووه   گذاشته باشنیثیر أو بر همییگر ت گرفتهبین این دو زبان برخورد صورت بنابراین طبیعی است که 

این تماسها و برخوردها  ۀحاضر درصید یافتن پاسخ برای دو پرس  زیر است: نخست این که آیا در نتیج
مفهکوم تکابیوی ذهنکی    دوم ایکن ککه آیکا    و است. میلهای ذهنی گویشوران این دو زبان به هم نزدی  شیه

را دارد. گویشوران این دو زبان های ذهنی کارآیی الزم برای بررسی میل (1891) ردلِ -هادی جانسونپیشن
های ذهنی گویشوران های ذهنی گویشوران فارسی معیار را با میلبیین منظور نگارنیگان سعی دارنی میل

 412 تعیادهادادهردآوری در مرحیۀ گکننی.  همقایسهای زبان ترکی آذربایجانی( )از گوی گوی  میانیوآب 
در و  فارسی معیار انتخکاب شکیه   از زبان« خوردن، زدن، کشیین و گرفتن»های فعیی مصیر مرکب با جزء

 شیآذربایجانی انتخاب زبان قرار گرفت. برای هر مصیر مرکب معادلی در ترکیاختیار بیست گویشور آذری
های ذهنکی  میل شیتفاده کرده بودنی. در نهایت، سعی که بی  از نیمی از گویشوران از معادل مورد نظر اس

لِرد با یکییگر  -جستن از مفهوم تابیوی ذهنی پیشنهادی جانسونزبان با بهرهزبان و آذریگویشوران فارسی
هکای ذهنکی   های فراوانی بین مکیل هر چنی مشابهت کهمشخص شی ها تحییل دادهدر نتیجۀ  .مقایسه شونی

تر اسکت. در  تر و گستردهزبانان پیچییههای ذهنی فارسیدارد ولی میل زبانان وجودزبانان و آذری فارسی
مفهوم این که و دیگر شود. آذربایجانی تمایل به استفاده از مصیر ساده نیز به فراوانی مشاهیه می زبان ترکی

ذهنی گویشوران این  میلهای مقایسۀو برای  ی استهاینارساییدارای  لرد -جانسونتابیوی ذهنی پیشنهادی 
 دو زبان کارآیی الزم را نیارد.

 رکی آذربایجانی.تفارسی معیار، ذهنی،  ابیویتهای ذهنی، میل :هاواژهکلید
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 مقدمه -2

 غکرب ایکران بیشکتر مکردم بکه زبکان ترککی آذربایجکانی تکیکم          های وسیعی از شکمال در بخ 

مکردم ایکن نکواحی    و زبکان دوم  ، زبان رسکمی جمهکوری اسک می ایکران     معیار . فارسیکننیمی

رسی که بین زبان ترککی آذربایجکانی و زبکان فارسکی برخوردهکای      لذا طبیعی به نظر می است،

هکای متعکیدی   در مورد برخکورد و تمکاس ایکن دو زبکان پکووه       زبانی صورت گرفته باشی.

بررسکی کنکی آیکا در    در وهیکۀ اول  هیف پووه  حاضر ایکن اسکت ککه     .استصورت گرفته

 گویشکوران ایکن دو زبکان بکه هکم نزدیک         2ذهنکی  ایکن تماسکها و برخوردهکا مکیلهای     ۀنتیج

مفهوم تابیوی ذهنی پیشکنهادی  آیا  هیف این است که مشخص شوددوم در وهیۀ  ؛است شیه

را ککارآیی الزم  های ذهنی گویشوران ایکن دو زبکان   برای بررسی میل( 1891) 5ردلِ -جانسون

 دارد.  
و مقایسکۀ  پووهشکی ککه بکه بررسکی      ،نکی اراطک   د  مقالکه ایکن   تا جکایی ککه نگارنکیگان    

در خکار  از ایکران   امکا  . در ایکران صکورت نگرفتکه اسکت     زبانشناختی میلهای ذهنکی برکردازد  
است. از جمیه افرادی ککه در ایکن زمینکه فعالیکت      شیهانجام  زمینهاین ایمتعیدی در هپووه 
 (، 1891و  1801) 9شککینلککیپککی (،8011) 0ویککوپککای ،(1821) 6کککر  تککوان ازانککی مککیکککرده
 نام برد. (1891رد )لِ -جانسون( و 9189) 17گرت(، 1897) 8لینکوس

 شناسیروش -1

اول  گکام در  .های پووه  حاضر به دو روش محتوایی و میکیانی گکردآوری شکیه اسکت    داده

ار از زبکان فارسکی معیک   « خوردن، زدن، کشیین و گکرفتن »های فعیی مصیر مرکب با جزء 412

فارسکی ممیکی، فرهنک  فارسکی معککین، و      انتخکاب شکی. ایکن مصکیرهای مرککب از فرهنکک      

بکه چکا     1184-1181های کثیراالنتشاری که در شهر تهران بکین سکالهای   همچنین از روزنامه

ها نسکبت بکه فرهنگهکای    انتخاب شینی. میت انتخاب اخیر این است که روزنامه ،است رسییه

                                                                 
4. mental models 
5. P. N. Johnson- Laird 
6. K. Craik 
7. A. Paivio 
8. Z. W. Pylyshyn 
9. S. M. Kosslyn 
10. M. F. Garrett 
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ارنی و مصیرهای مرکب جییکیی را نیکز ککه بکه تکازگی بکه زبکان        روزتری دلغت اط مات به

مصکیرهای   ۀشونی. تا آنجایی که امکان داشکت سکعی شکی از همک    انی شامل میفارسی راه یافته

 مصکیر فکو     412دوم  گکام هکای فعیکی مکذکور را داشکتنی اسکتفاده شکود. در       مرکبی که جزء

بکان ککه در دسکترس نویسکنیگان ایکن      زشیه در اختیار بیست گویشور آذری صورت تایپبه 

سکال سکن داشکتنی و بکه گکوی        67تکا   15 بکین . افکراد مکذکور   نکی پووه  بودنی قکرار گرفت 

ککه در   اسکت های زبان ترککی آذربایجکانی   کردنی. گوی  مذکور از گوی میانیوآب تکیم می

د. شکو هکای اسکتان آذربایجکان غربکی، بکیان تکیکم مکی       شهرستان میانیوآب، یکی از شهرسکتان 

ارومیه واقع است. دلیل انتخاب گوی  مذکور ایکن اسکت    ۀدریاچ شهرستان مذکور در جنوب

از گویشکوران خواسکته   حاضر به این گکوی  تسکیک کامکل دارد.     ۀکه یکی از نگارنیگان مقال

آذربایجانی بنویسکنی. هکیف   شیکه طی ده روز معادل مصیرهای مرکب فو  را به زبان ترکی 

ده روزه این بود که گویشوران زمکان الزم را بکرای پاسکخگویی داشکته      از انتخاب میت زمانی

آذربایجکانی انتخکاب   نخست بکرای هکر مصکیر مرککب معکادلی را در ترککی       نگارنیگانباشنی. 

بودنی. سرس بکرای هکر    کردنی که بی  از نیمی از گویشوران از معادل مورد نظر استفاده کرده

الیفظکی آن را بکه زبکان    تحکت  ۀادل آذری و ترجمک مصیر مرکب، معادل آذری، آوانویسکی معک  

هکای ذهنکی   مکیل  براسکاس اط مکات بکه دسکت آمکیه     فارسکی یادداشکت کردنکی. در نهایکت،     

 -جستن از مفهوم تابیوی ذهنی پیشکنهادی جانسکون  زبان با بهرهزبان و آذریگویشوران فارسی

ن پکووه  متغیرهکای   الزم بکه ذککر اسکت ککه در ایک      .ه شکینی ( با یککییگر مقایسک  1891لِرد )

 .انیاجتمامی نادییه گرفته شیه

 مبانی نظری -3
های انتزامی را در قالب آنچه که با رفتکار قابکل   توان ویوگیاساساً سه روش وجود دارد که می

، 11هکای ذهنکی  انسانی سازگار است بازنمایی کرد، ایکن سکه روش مبارتنکی از: گکزاره     ۀمشاهی
 (.191: 1887، 11)گارمن 14تصورهای ذهنیهای ذهنی، و میل

                                                                 
11. mental propositions 
12. mental  images 

13. M. Garman 
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گیکرد:  (، سه سکط  بکرای پکردازش زبکان در نظکر مکی      84-68: 1899گرت ) های ذهنی:گزاره

هکا مبکارت از محصکول نهکایی سکط       سط  پیام، سط  جمیه و سط  تولیی. از نظر وی گکزاره 

نیکز بکه چارچوبهکای     15ایو نحکو گکزاره   12ها به واژگان روسکاخت . واژگان گزارههستنی پیام

 هککای معتقککی اسکت بازنمککایی  (190-191: 1887)نقک  نزدیکک  اسککت. گکارمن    سککط ِنقشکی  

تشککیل  « بکین مناصکر   ۀرابط»و « 16مناصر»یعنی از  ،ای معنی اساساً ماهیت نحوی دارنیگزاره

 .انی و با آنها سازگارنینزدی  10گفتارهاها به پارهانی. در واقع، گزارههشی

کنکی تکا   ( اشکاره مکی  1821( بکه اثکر ککرِ  )   127-149: 1891لِکرد )  -جانسون های ذهنی:مدل

هکای زیکر را   های ذهنی ویوگکی از میل ذهنی ارائه دهی. از نظر کر ، میلرا مفهومی متفاوت 

دارنی: میلی کوچ  و درونی از واقعیت بیرونی هستنی؛ رابطه مستقیم با همتای بیرونکی خکود   

لِکرد   -ا دقیک  نیسکتنی. از دیکیگاه جانسکون    دارنی؛ ماهیت نقشی دارنی تا فیزیکی؛ لزوماً کامل ی

وجکود دارد ککه در    19گفتار زبانی ی  تابیوی ذهنکی (، در زیرساخت هر پاره167-128 همان:)

آن هر چیزی آشکارا با هر چیز دیگر بسته به محیودیتهای دان  گوینیه در ارتباط است. امکا  

شکونی؛  هکا اصک ً ظکاهر نمکی    ابطکه شونی؛ بعضی رای ظاهر نمیها در بازنمایی گزارهرابطه ۀهم

ای از یک  مکیل ذهنکی    شونی اما تیویحاً. ماهیکت یک  بازنمکایی گکزاره    بعضی دیگر ظاهر می

بستگی به قضاوت گوینیه از دان  شنونیه، بافت و گفتمان قبیکی دارد. مکیل ذهنکی در واقکع     

ه قضکاوت  گوینیه این است کک  ۀجزئیات قابل دسترس را دارد و وظیف ۀساختاری است که هم

کنکی و چگونکه ایکن ککار را انجکام       ای اسکتفاده کنی از چه چیزی برای ساختن بازنمایی گکزاره 

ها هسکتنی و هکم   برای گزارههم های ذهنی صورت زیرساختی میل ،لِرد -برای جانسون .دهی

 رد ارائکه  لِک  -ای از تکابیوی ذهنکی پیشکنهادی جانسکون    (، نمونکه 1) نمکودار در  .برای تصکورها 

 ت.اسشیه

                                                                 
14. surface structure 

15. propositional syntax 

16. elements 

17. utterances 

18. mental tableau 
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      هنرمنی 

 دانشیمی = زنبوردار  = هنرمنی 

 دانشیمی = زنبوردار  = هنرمنی 

   دانشیمی = زنبوردار     

  دانشیمی = زنبوردار  بعضی از هنرمنیان اما"

 دانشیمی    "نه همه آنها زنبوردارنی.

   همه زنبورداران  "     

 دان از هنرمنیان شیمیبنابراین ، بعضی " "دان هستنی.شیمی       

 "ها هنرمنینی.دانبعضی از شیمی  هستنی، و      

و ، «هستند Cها   Bبیشتر»، «هستند B ها  Aبیشتر »دادن تابلوی ذهنی برای نشان .(2) نمودار شماره

 (39: 2393لِرد،  -)برگرفته از جانسون«. هستند Cها   Aبعضی»گیری نتیجه

یعنکی بکه آن قِسکم فرآینکیهای فککری ککه        ،م قمنی است 18لاستیالبه ( 1891)لِرد -جانسون

رونکی. گامهکا و   گیکری پکی  مکی   هستنی و از شواهی بکه سکمت نتیجکه    47شود منطقیگفته می

تکوان در  هکا را مکی  نتا تاسک هستنی.  41هاوجود دارنی مبارت از استنتا  استیاللمراحیی که در 

 :یکنیهای زیر توجه های شرطی یافت. به مثالگزاره

  .هستنی زنبوردار هنرمنیان از رخیبالف( 

 .هستنی شیمییان زنبورداران تمامب( 

 هستنی شیمییان هنرمنیان از رخیب بنابراین ( 

 .هستنی هنرمنی هاشیمییان از رخیبت( 

کنکیم در واقکع    ترسکیم ( 1) نمکودار  اگر با استفاده از قیم و کاغذ تابیویی ماننکی تکابیوی ذهنکی   

ایکم.  در دنیای واقعکی پکی  رفتکه    44کاغذ -و -ای به سمت میل قیممایی گزارهمستقیماً از بازن

                                                                 
19. reasoning 

20. logical 

21. inferences 

22. pen-and-paper 
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شکود و در واقکع   خیک  مکی  ذهکن  کاغذ را کنار بگذاریم تابیوی مذکور در  -و -قیم نسخۀاگر 

هنرمنکیان   ،دهکی طور که ظاهر آن هم نشکان مکی  همان ،شود. در چنین میلیی  میل ذهنی می

« دان هسکتنی برخکی هنرمنکیان شکیمی   » ۀگیرنکی و جمیک  ر مکی قبل از زنبکورداران در تکابیو قکرا   

: 1891لِکرد،   -)جانسکون « دانان هنرمنی هسکتنی برخی شیمی» ۀرسی تا جمیتر به نظر میمنطقی

 (118-115و  85

تواننکی  هکایی آگاهانکه هسکتنی ککه مکی     ، پییکیه 41یا ایماژها تصورهای ذهنی تصورهای ذهنی:

بکا سکرمتی مشکخص بکه      45«چشکم ذهکن  »کننی، و در  را کیگزاری 42اط مات مربوط به فضا

مکا مکیلهای ذهنکی از هواپیمکا و خیبکان داریکم امککا        ۀچکرخ  درآینکی. بکه منکوان مثکال، همک      

دهنکی. ایکن تصکورها بکه     هایی خاص از هواپیما یا خیبان را ارائکه مکی  تصورهای ذهنی، نمونه

مشکخص   چنکیان وز کننی، اما این که ماهیت این تصورها چگونکه اسکت هنک   حافظه کم  می

بکر  « چشکم ذهکن  »مبکارت  از آنگونه ککه  در حقیقت  که ست. آنچه مشخص است این استنی

 تواننی تصاویری در ذهن باشنی.  نمی تصورها آییمی

 کنکی لِرد دو دییگاه مختیکف در مکورد ماهیکت ایکن تصکورها را مشکخص مکی        -جانسون 

 ( تعیک  1897لکین ) ( و ککوس 1801ویکو ) دییگاه اول که بکه پکای   .(190-195: 1887)گارمن، 

هکای  چرا که در این دییگاه فرض بر این است که چرخ  ،گرایانه استدارد، دییگاهی واقع

 .اشیاء متحرک واقعکی هسکتنی   46انی و قابل قیاس با دریافت دییاریتصورهای ذهنی تیریجی

، لکین ککوس ؛ 1801ویکو،  پای)تصورهای ذهنی، بازنمایی اشیایی هستنی که موقتاً وجود نیارنی 

1897). 

. در ایکن دیکیگاه نیکز بکاور بکر ایکن       است( 1891و  1801شین )لیبه پیمتعی  دییگاه دوم  

شکین  لکی پیاما  ،انیاست که تصورهای ذهنی و نتایج دریافت دییاری اشیاء واقعی به هم شبیه

ای صکورت  گزاره هایبینی که گویی جیاگانه توسک بازنماییای میگونههر کیام از آنها را به 

ها افزایشی هستنی تا تیریجی، و تصورها نیز بکه  ای، چرخ گیرنی. طب  این فرضیه گزارهمی

                                                                 
23. images 

24. spatial information 

25. mind's eye 

26. visual perception 
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اما ایکن ککار    ،شونیای اشیای غایب ساخته های گزارهتواننی از بازنماییای هستنی که میگونه

ای هکای گکزاره  یاجباری نیست. ابزار اولیه برای انعکاس اشیای غایب در این دییگاه، بازنمکای 

 (.1801شین، لیپی)هستنی نه تصورهای ذهنی

هکا از لحکاد داشکتن نحکو     گکزاره  :ها و تصوورهای ذهنوی  های ذهنی، گزارهبین مدل ةرابط 

در زمکان   و 49انکی هکا خطکی  های ذهنی فر  دارنکی. در واقکع، گکزاره   اختیاری با میل 40مفهومیِ

هسکتنی و سکاختاری غیرخطکی دارنکی و      بعییهای ذهنی چنیاما میل ،افتنیاتفا  می 48واقعی

 هکای ذهنکی درنظکر    تصورهای ذهنی نیز ممکن اسکت بکه منکوان نمکای دو/سکه بعکیی مکیل       

زیکر را بکین مکیل ذهنکی، تصکور       ۀ(، رابط1801شین )لی(. پی196: 1887شونی )گارمن، گرفته 

 (.1گیرد )شکل ای در نظر میذهنی و بازنمایی گزاره

 میل ذهنی

 

 تصور   

   

 گزاره             

 (29: 2373 ،شینلیپیبرگرفته از ) ای. رابطة میان مدل ذهنی، تصور ذهنی و بازنمایی گزاره(2شکل )

  هاتحلیل دادهو  تجزیه -2

فعیکی  هکای  جکزء شی، چهار نو  مصیر مرکب با ذکر ( 4بخ  شناسی )طور که در روشهمان

در ادامکه، هکر    .انکی هشکی  ووه  حاضر در نظر گرفتهبرای پ «خوردن، زدن، کشیین و گرفتن»

 شی. کیام از این چهار نو  مصیر جیاگانه بررسی و تحییل خواهی

                                                                 
27. conceptual syntax 

28. linear 

29. real time 
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 «خوردن»فعلی  جزءمصدرهای مرکب با  -4-2

 .(1 شکماره  )جکیول  ینشکو مکی بررسکی  « خوردن»فعیی  جزءمصیر مرکب با  10 در این بخ 

چیکزی در   ،فروبکردن غکذا از راه گیکو   » ت ازمبکارت اسک  در زبان فارسی معیکار   خوردن معنای

مککالی کککردن؛  ۀاسککتفاد ءنوشککیین؛ سککو»و  (289: 1198)ممیککی، « دهکان گذاشککتن و فروبککردن 

   .17(571: 1190)معین، « شین شکست خوردن؛ تصادف کردن؛ اصابت کردن؛ همزمان

 آذربایجانیو معادل آنها در زبان ترکی  «خوردن»فعلی  جزء( مصدرهای مرکب با 2) شماره جدول
آوانویسی                      معادل آذری کلمه     شماره  الفظیتحت ةترجم   

 آذری به فارسی

g.za] گذا یماخ خوردن غذا 1 .je.max]11 خوردن غذا 
pi] پییو یماخ خوردن پیو 4 .lo.je.max] خوردن پیو 
ts] یماخ چی خوردن خام 1 i .je.max] خوردن خام 

 آب آشامیین [su.i.max] ایشماخ سو خوردن آب 2
 شیر آشامیین [syt.i.max] ایشماخ سوت خوردن شیر 5
 زهرمارخوردن [zah.re.mar.je.max] زهرمار یماخ خوردن زهرمار 6
 سوگنی آشامیین [and.i.max] ایشماخ آنی خوردن سوگنی 0
 قسم آشامیین [and.i.max] ایشماخ آنی خوردن قسم 9

 سووخ ورماخ/  وردنخ سرما 8
 سووخ  دیماخ

[so.vx.vr.max]/ 
[so.vx.dj.max] 

 سرما زدن/
 سرما برخورد کردن 

 یخییماخ/ خوردن زمین 17
 دیماخ یره 

[j.xl .max]/ 
[je.r.dj.max] 

 مصیر ساده
 / 14زمینیین(*)

به  زمین برخورد 
 کردن

yl] دیماخ گوله خوردن گیوله 11 .l.dj.max] کردن برخورد گیوله 
 مصیر ساده [p.tsax.lan.max] پچاخ نماخ خوردن چاقو 14

 )*چاقوییین(

                                                                 
به منوان ی  فعل اصکیی اسکت یکا در مقکام     « خوردن»در منابع مذکور مشخص نشیه است که آیا این معانی، مختص  -17

. در ایکن  اسکت در فرهنگهکای معتبکر فارسکی    « خکوردن »این معانی صرفاً مشخص کردن معانی  ۀهمکرد فعیی. هیف از ارائ
هکای  شکرکت کننکیه در گکردآوری داده   ی زبکان و آذری زبکان   هستنی که گویشکوران فارسک  آنهایی پووه  معانی مورد نظر 

لکذا تمکایز بکین مبکارت فعیکی و فعکل مرککب         استمیلهای ذهنی  ۀانی. هیف اصیی مقایسحاضر از آنها استفاده کرده ۀمقال
 نیز می نظر نیست.

اسکت   شکیه المییکی اسکتفاده   برای آوانویسی نیز از الفبکای آوانویسکی بکین    وبرای جیاکردن مرز هجاها » . « از م مت  -11
 (.4و  1های شماره )ر.ک. پیوست

صکورت مصکیر سکاده اسکت      مورد نظر در زبان ترکی آذربایجانی بکه  ۀکیم ۀمنظور از مصیر ساده این است که ترجم -14
 مورد نظر در فارسی وجود نیارد. ۀدهی که مصیر سادنه مرکب. م مت * نشان می
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s] دیماخ سییه خوردن سییی 11 i l.l.dj.max] کردن سییی برخورد 
 خوردن  ضربه 12

 )از نظرجسمی( 
 /[zr.b.dj.max] دیماخ ضربه

 
 کردن برخورد ضربه

 مصیر ساده [jy.rn.max] یورنماخ خوردن تاب 15
 11)*تابیین(

.cs] یماخ شیکس خوردن شکست 16 .je.max] خوردن  شکست 
bu.rul] بورولماخ خوردن پیچ 10 .max] پیچیین( مصیر ساده( 
 )غیتیین( مصیر ساده [d.qr.lan.max] دغرالنماخ خوردن غیت 19
gi] گیبت ورلماخ خوردن  غیبت 18 .bt.v.rl .max] شین غیبت زده 
 ورلماخ/  کیه خوردن  فریب 47

 یماخ کیه

[c.lh.v.rl .max]/ 
[c.lh.je.max] 

شین/  فریب زده
 خوردن فریب

  ورلماخ/ کیه خوردن  کی  41
 یماخ کیه 

[c.lh.v.rl .max]/ 

[c.lh.je.max] 
شین/  فریب زده
 خوردن فریب

 خوردن  ضربه 44
 )از نظر روحی( 

 خوردن ضربه [zr.b.je.max]  ضربه یماخ

a] ماخآالن خوردن بازی 41 l .lan.max] مصیر ساده 
 )*فریبیین(

ga] گالماخ خوردن جا 42 l .max] مانین 
 ایستادن [dur.max] دورماخ خوردن یکه 45
a] گتماخ آشاآشا خوردن تیو 46 .a. a.a. et.max] رفتن تیو تیو 
 )سُریین( مصیر ساده [zyv.max] زووماخ خوردن سُر 40
 مصیر ساده [d.b.max] دبشماخ خوردن تکان 49

 )*تکانیین(
چین  خوردن چین 48

 /گوتوماخ
 یماخچین 

[ts in..tmax]/ 

[ts in.e. max] 
 /گرفتن چین
 خوردن چین

 گرفتن خاک [toj.pax.tut.max] توتماخ تویراخ خوردن خاک 17
 / النماخجوش خوردن جوش 11

 یماخ جوش

[dzu.lan.max]/ 
[dzu.je.max] 

 مصیر ساده
 /12)*جوشیین(

 خوردن جوش
 )غیتیین( مصیر ساده [d.qr.lan.max] دغرالنماخ خوردن قِل 14
 اولماخ/  کیس خوردن کیس 11

 یماخ کیس
[cis .ol.max]/ 
[cis .je.max] 

 شین/ کیس
 خوردن کیس

 مصیر ساده [gd.dn.max] گینماخ خوردن تا 12
 )*تاییین(

 )جنبیین( مصیر ساده [tj.p.max] تَیرشماخ خوردن جنب 15

                                                                 
 در فارسی وجود نیارد.« ردنخو تاب»به معنای « تابیین» -11

 در فارسی وجود نیارد.« خوردن جوش»به معنای « جوشیین» -12
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 سَر )کسی را( 16
 خوردن

 سَرخوردن [ba.je.max] یماخ باش

 گمینماخ/  خوردن غم 10
 یماخ گوسه

[gam.ln.max]/ 
[gos .s.je.max] 

 مصیر ساده
 /)*غمیین(

 خوردن غصه

 است:زیر معانی دارای در فارسی معیار « خوردن»(، 1) شماره با توجه به جیول

 (1تا  1های )نمونه« فروبردن غذا، در دهان گذاشتن» -1

فعیکی   جکزء ، «خکوردن  خکام »و « خکوردن  پیکو »، «خکوردن  غکذا »در مصیرهای مرکبکی ماننکی   

خکود  نشکان  و بکی در معنکای حقیقکی    آذربایجانی ترکیهم در فارسی معیار و هم در « خوردن»

 است.   رفتهبه کار 

 (9تا  2های )نمونه« نوشیین، آشامیین» -4

رود  ککار  توانکی بکه  هکم بکرای مایعکات و هکم بکرای جامکیات مکی       « خوردن»، معیار در فارسی

بکرای مایعکاتی    ؛هکا نولکی نکه همکه آ    رودمایعات به کار مکی بیشتر برای « آشامیین»(. 1 جیول)

   .(4 نمودار شماره) شوداده نمیاستف« آشامیین»معموالً از « م، زهر، پِرسیس»ماننی 
 

   مواد مایع   خوردن 

 آشامیین = مواد مایع   خوردن 

 آشامیین = مواد مایع  = خوردن 

   آشامیین = مواد مایع  = خوردن 

 آشامیین = مواد مایع  = خوردن 

   

   برای فروبردن و بیعیین بیشتر  "  بیشتر مواقع « خوردن» ۀواژاز "

   «آشامیین» ۀواژمواد مایع از   و بیعیین مایعات  برای فروبردن

 بنابراین بیشتر مواقع، خوردن           ".شوداستفاده می   "شود.استفاده می

 رود.میبه معنای آشامیین هم به کار                

و  ،«تندهسو  Cها   Bبیشتر»، «هستند B ها  Aبیشتر »دادن ( تابلوی ذهنی برای نشان1) نمودار شماره

 «هستند Cها   Aبعضی»گیری نتیجه
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امکا   15اسکت  بکوده  «گکوگرد  ]محیول[»به معنای  «سوگنی خوردن» در« سوگنی» ۀواژدر اصل، 

نیکز  « قسکم خکوردن  »رود و بکه قیکاس از آن فعکل مرککب     به کار مکی  «قسم»امروزه در مفهوم 

 ساخته شیه و روا  یافته است.

)آشامیین( برای مایعکات بکه   « ایشماخ»برای جامیات و )خوردن( « یماخ» آذربایجانی ترکیدر 

 حتکی در   ،فعیکی از هکم جیاسکت    جکزء زبانکان ایکن دو نکو     رود. در میل ذهنکی آذری کار می

اسکت. تنهکا    آشامیین اسکتفاده شکیه   ۀ)سوگنی آشامیین( نیز از واژ« آنیایشماخ»هایی ماننی واژه

مکایع  « زهکر مکار  »است. با این که « خوردنزهرمار »( مبارت 1) شماره مورد استثناء در جیول

 .(2 نمودار شماره) استاستفاده شیه« خوردن»فعیی  جزءاست ولی از 

 (12تا  8های )نمونه« کردن کردن، اصابت برخورد» -1

 شکود استفاده مکی « کردنبرخورد کردن، اصابت » اهیممف برای بیان« خوردن»در زبان فارسی از 
« مصکیر سکاده  »و « ورمکاخ »، «دیمکاخ »از  آذربایجکانی  ترککی در  اما ب(1الف و 1 نمودارهای)

 .)خوردن( «یماخ»شود نه می برای این منظور استفاده

 معانی استعاری   -2

 بنکیی ککرد  استعاری و غیراسکتعاری طبقکه   ۀرا به دو دست (1) شماره های جیولنمونهتوان می

رفته است که فکرد مکورد نظکر    وقتی در معنای استعاری به کار « خوردن». ب(1 نمودار شماره)

 ،اسکت  شکیه  وی نیز نیست بر او واقکع  ۀکار و مامل نیست بیکه ممیی که مورد م ق یا کننیۀ

هکای  نمونه بهبه منوان مثال ) ممل او آگاهانه و یا از روی م قه نیست استکار  یا اگر کننیۀ

، «خکوردن  جکا »و « خکوردن  یکه»در کیماتی ماننی (. کنییتوجه ( 1در جیول شماره ) 10تا  15

ولی این ممل ارادی و آگاهانه نبوده بیککه واکنشکی    هر چنی خود شخص ممیی را انجام داده

دادن ایکن قبیکل    زبانان برای نشانیدر میل ذهنی فارس است. ناخودآگاه به کنشی بیرونی بوده

 ری پیکیا ککرده  بسکک اسکتعا  « خوردن » ۀدر واقع معنی واژ .شوداستفاده می« خوردن»موارد از 

 .(ب1 نمودار شماره) است تا این قبیل موارد را نیز شامل شود

 ،نخسکت  .اسکت  ها از معادلهای مختیفی استفاده شکیه برای این نمونه آذربایجانی ترکیدر  

شکود تکا مصکیر مرککب؛     مکی  ه از مصیر ساده دیکیه دی تمایل زیاد به استفابایجانآذر ترکیدر 
                                                                 

گنکاه  ثیر آن در وجود وی گناهککار بکودن یکا بکی    أخورانیینی و از تدر قییم، مقیاری آب آمیخته به گوگرد به متهم می -15

 (.602: 1198کردنی )ممیی، بودن او را تعیین می
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، زبکان رسکمی کشکور اسکت در مکوارد زیکادی مصکیرهای مرککب         از آنجایی که فارسی ،دوم

فعیکی خکوردن اسکتفاده     جزءیعنی هم از  ،الفظی شیهتحت ۀترجم آذربایجانی ترکیفارسی در 

دارد ککه   سوم این که تمایل زیادی در ایکن زبکان وجکود   و شیه است و هم از معادلهای دیگر. 

 (.  2 نمودار شمارهه شود )فعیی توتماخ )گرفتن( به جای خوردن استفاد جزءاز 
 

 «خوردن»مفهوم واقعی  = مواد جامی خوراکی + خوردن 

 «خوردن»مفهوم واقعی  = مواد جامی خوراکی + خوردن 

 «خوردن»مفهوم واقعی  = مواد جامی خوراکی + خوردن 

 

  «آشامیین»مفهوم  = خوراکی مایعمواد  + خوردن 

 «آشامیین»مفهوم  = خوراکی مایعمواد  + خوردن 

 خوراکی مایعمواد   خوردن 

 

 «آشامیین»مفهوم  = خوراکیغیر مایعمواد  + خوردن 

 خوراکیغیر مایعمواد   خوردن 

 خوراکیغیر مایعمواد   خوردن 

 

 گرفتن / مورد هیف قرارکردن کردن/ برخورد اصابت = کن  + خوردن 

 گرفتن رارردن/ مورد هیف قک کردن/ برخورد اصابت = کن  + خوردن 

 کن   خوردن 

 «خوردن» ةزبانان برای واژ( تابلوی ذهنی فارسیالف 3) نمودار شماره
 

 مفهوم استعاری = های انتزامیواژه + خوردن 

 مفهوم استعاری = های انتزامیواژه + خوردن 

 مفهوم استعاری = انتزامی هایواژه + خوردن 

 

 مفهوم استعاری =  کن  + خوردن 

 مفهوم استعاری =  کن  + خوردن 

 مفهوم غیر استعاری =  کن  + خوردن 

 

 استعاریمفهوم  = مواد مایع غیرخوراکی + خوردن 

 مفهوم غیر استعاری = مواد مایع غیرخوراکی + خوردن 

 مفهوم غیر استعاری = مواد مایع غیرخوراکی + خوردن 

 «خوردن» ةژهزبانان برای واب( تابلوی ذهنی فارسی 3) نمودار شماره
 بندی استعاری و غیر استعاری()طبقه
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 «خوردن»مفهوم واقعی  = مواد جامی خوراکی + خوردن 

 «خوردن»مفهوم واقعی  = مواد جامی خوراکی + خوردن 

 «خوردن»مفهوم واقعی  = مواد جامی خوراکی + خوردن 

 

 «آشامیین»مفهوم  = مواد مایع غیرخوراکی + خوردن 

 مایع غیرخوراکی مواد  خوردن 

 مواد مایع غیرخوراکی  خوردن 

 

 مفهوم استعاری = کن  + خوردن 

   مفهوم استعاری = کن  + خوردن 

 کن   خوردن 

 مفهوم استعاری = های انتزامیواژه + خوردن 

 مفهوم استعاری = های انتزامیواژه + خوردن 

 های انتزامیواژه  خوردن 

 «خوردن» ةزبانان برای واژ نی آذری( تابلوی ذه4) نمودار شماره

 و مفکاهیم دیگکر وجکود    «خکوردن »تری بین مفهوم زبانان ارتباطات گستردهدر ذهن فارسی 

نشکان   ذهنکی  هکای تابیو مقایسۀتر است. دارد و تابیوی ذهنی نیز برای این واژه نسبتاً گسترده

زبانکان بکرای مفهکوم     آذری دهی که تابیوی ذهنکی می ( نشان2( و )1) داده شیه در نمودارهای

زبانان از پیچییگی کمتری برخوردار است. بکه همکین   نسبت به تابیوی ذهنی فارسی« خوردن»

« خکوردن »هنکی  ذنظکر کمتکر بکا تکابیوی      ذهنی از مفاهیم مورد تصورهایخاطر، در ذهن آنها 

 شود.نگاشت می
لکرد   -ه توسکک جانسکون  ک ،(1) نمودار شماره تابیوی ذهنیشایان ذکر است که استفاده از  
طکور ککه   نیارد. همکان  الزم راکارآیی « خوردن»فعیی  جزءدر مورد  ،است( پیشنهاد شیه1891)

( بکه صکورت   4 نمودار شکماره  تابیوی ذهنیدر شود فقک یکبار )های باال مشاهیه میدر جیول
بکه مکیل    ( صکرفاً 2( و )1) تابیوهای ذهنکی است و  محیود از میل پیشنهادی وی استفاده شیه

 دارد.ظاهری پیشنهادی وی شباهت 

 «زدن»فعلی  جزءمصدرهای مرکب با  -4-1

 زدن (.4 شکماره  )جکیول  شکود مکی بررسی « زدن»فعیی  جزءمصیر مرکب با  64در این بخ  

 چیزی را که در دست است به بین کسی یکا بکر چیکزی فکرود    »در زبان فارسی معیار به معنای 
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ککردن؛ دزدیکین؛    حمیکه »و  (588: 1198)ممیکی،  « رسکانین  آسکیب  ،کوفتن ،کت  زدن ،آوردن

 .16باشی( می586: 1190)معین، « شین؛ چسبانین؛ نصب کردن؛ نواختن آالت موسیقی چیره

 و معادل آنها در زبان ترکی آذربایجانی «زدن»فعلی  جزء( مصدرهای مرکب با 1) شماره جدول
  الفظیترجمه تحت آوانویسی معادل آذری کلمه شماره

 آذری به فارسی

زدن )به کسی از  ضربه 1
 نظر جسمی(

 زدن ضربه [zr.b.vr.max] ورماخ ضربه

زدن )به کسی از  ضربه 4
 نظر روحی(

 زدن ضربه [zr.b.vr.max] ورماخ ضربه

 ورماخ/ ال زدن )به چیزی( دست 1
 ال دیماخ 

[l .vr.max]/ 

[l .dj.max] 
 زدن/ دست

برخورد کردن 
 ت دس

 ساز نواختن [saz.tsal.max] چالماخ ساز زدن ساز 2
  فیشگراخ زدن سوت 5

 چالماخ

[f.g.rax.tsal.max] نواختن سوت 

 چالماخ طبل زدن  طبل 6
 ورماخ طبل

[t.bl . tsal.max]/ 

[t.bl .vr.max] 
 نواختن طبل
 زدن طبل

 چالماخ/ بو  زدن بو  0
 بو  ورماخ

[buq. tsal.max]/ 
[buq.vr.max] 

 نواختن بو 

 زدن دست 9
 )کف زدن( 

l] چالماخ ال .tsal.max] نواختن دست 

tl] ورماخ تیفن زدن تیفن 8 .fyn.vr.max] زدن تیفن 
 زن  زدن 17

 )تیفن کردن( 
 زدن زن  [zh.vr.max] ورماخ زه

 ورماخ / سینه زدن سینه 11
 سینه چالماخ 

[s.n.vr.max]/ 

[s.n. tsal.max] 
 سینه نواختن
 سینه زدن

ga] چالماخ گاپی زدن دَر 14 .p.tsal.max] نواختن در 
 مصیر ساده [g.gr.max] گشگرماخ زدن داد 11

 )*دادیین(
 کشیین شیهه [ej.h.tsh.max] شیهه چهماخ زدن شیهه 12
 مصیر ساده [da.n.max] دانشماخ زدن حرف 15

 )*حرفیین(
z.rl] الماخزرل زدن زر 16 .la.max] مصیر ساده 

 )*زِریین(
za] الماخزارل زدن زار 10 .rl .la.max] مصیر ساده 

                                                                 
 راجعه شود.م 6به پاورقی صفحه  -16
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 )*زاریین(
 زدن ضَجّه [zdz.d.vr.max] ورماخ ضَجّه زدن ضَجّه 19
 زدن نعره [n.r. vr.max] ورماخ نعره زدن نعره 18
go.rul] گُرول ماخ زدن غُر 47 .la.max] مصیر ساده 

 )*غریین(

 زدن آت  [ot.vr.max] ورماخ اوت زدن آت  41
 سشوارالماخ/ زدن سشوار 44

سشوار  
 ورماخ

[se.var.la.max]/ 

[se.var.r.max] 
 مصیر ساده

 )*سشواریین(/
 زدن سشوار

i] ورماخ شیجه زدن شیرجه 41 .dz.vr.max] زدن شیرجه 
خ/ داراما زدن شانه 42

 ورماخداراخ
[da.ra .max]/ 
[da.rax.vr.max] 

 مصیر ساده
 /)*شانیین(

 زدنشانه
-لماخ/ رهره زدن رن  45

 ورماخ

[rh.l.max]/ 
[rh.vr.max] 

 مصیر ساده
 /)*رنگیین(

 زدنرن 
شامروالماخ/  زدن شامرو 46

 شامروورماخ

[am.pu.la.max]/ 

[am.pu.vr.max] 
 مصیر ساده

 /()*شامروییین
 شامرو زدن

 زدن مین  [ej.nh.vr.max] ورماخ همین زدن مین  40
 زدن الک [lac.vr.max] ورماخ الک زدن الک 49
 به پریز زدن [p.r.z.vr.max] پرزه ورماخ به پریز زدن 48
  زدن پرده 17

 کردن پرده()نصب
 زدن پرده [pr.d.vr.max] پرده ورماخ

gi] ورماخ تگیب زدن غیبت 11 .bt.vr.max] زدنغیبت 
ti] ورماخ تی  زدن تی  14 c.vr.max]  زدن تی 
.la] ورماخ م مت زدن م مت 11 .mt.vr.max] زدن م مت 
sa] ورماخ سایه زدن سایه 12 .j.vr.max] زدن سایه 
ci] ورماخ سکییر زدن کییرس 15 .l ips.vr.max] زدن کییرس 
 لماخ/کیسه زدن/ کشیین هکیس 16

 چهماخکیسه 

[c.s.l.max]/ 
[c.s.tsh.max] 

 مصیر ساده
 /)*کیسیین(

 کشیین کیسه
 ورماخ/  واکس زدن واکس 10

 الماخواکس

[vaks .vr.max]/ 

[vaks .la.max] 
 زدن/  واکس

 مصیر ساده
 )*واکسیین(

 سورمه زدن/ کشیین سورمه 19
 ورماخ/
- سورمه
 چهماخ

[syr.m.vr.max]/ 

[syr.m.tsh.max] 
زدن/  سورمه
 کشیین

 زدن بار [jyh.vr.max] ورماخ یوه بارزدن )به ماشین( 18
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yl] ورماخ گول زدن )به سینه(گُل 27 .vr.max] زدن گُل 
 زدن پشت  [po.th.vr.max] ورماخ پشته زدن پشت  21
 زدن رزو [zor. vr.max] ورماخ زور زدن زور 24
 مصیر ساده [gu.ru.max] گوروماخ زدن خش  21

 (10)*خشکیین
gol] ورماخ گول زدن )در فوتبال( گُل 25 .vr.max] زدنگُل 
 چومباتما زدن چمباتمه 26

 ورماخ/
 چومباتما
 اوتوماخ

[tsom.bat.ma. vr.max]/  

[tsom.bat.ma. o.tu.max] 
 زدن/ چمباتمه
 نشستن چمباتمه

 مصیر ساده [d.d.max] دیشیماخ ن )به سانیویچ(زد گاز 20
 )*گازیین(

ci] ورماخ پیهکی زدن موه 29 .pih. vr.max] زدن موه 
 پیهکی زدن پی  28

 19ورماخ

[ci .pih. vr.max]  زدن پی 

da.ra] آسماخ دارا زدن دار 57 .as.max] کردن دار آویزان به 
 مصیر ساده [dym.syh.l.max] دومسوهیماخ زدن سیخون  51

 )*سیخونیین(
c.na] ورماخ کنایه زدن کنایه 54 .j. vr.max] زدن کنایه 
 مصیر ساده [dym.syh.l.max] دومسوهیماخ زدنسُقیمه 51

)*سیخونیین/ 
 )*سُقیمیین(

 زدن کی  [c.lh.vr.max] ورماخ کیه زدن کی  52
 زدن/  نارو [c.lh.vr.max] ورماخ کیه زدن نارو 56

 زدن کی 
 زدن سر [ba.vr.max] ورماخ باش زدن سر 50
)سر کسی را از  زدن سر 59

 کردن( بین جیا
 زدن سر [ba.vr.max] ورماخ باش

.dzl] گیجیینماخ زدن گیج 58 .ln.max] مصیر ساده 
 )*گیجیین(

 مصیر ساده [tsn.max] چونماخ زدن دور 67
 )*دوریین(

 زدن تیپ [tp.vr.max] ورماخ تیپ زدن پتی 61
 مصیر ساده [zh.vr.max] ورماخ زه زدن )پوسیین( زن  64

 )*زنگیین(

                                                                 
 در فارسی وجود نیارد.« خش  زدن»به معنای « خشکیین» -10

 رود.کار میبه« زدنپی  »و هم برای « زدنموه »هم برای « ورماخپیه کی»در زبان ترکی آذربایجانی،  -19
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   :استزیر معانی دارای در فارسی معیار « زدن»(، 4) شماره با توجه به جیول

 (  4 و 1های )نمونه «رسانین آسیب» -1

ضکربه  »، مصکیرهای مرکبکی ماننکی    شکود شماری را شکامل مکی   نگشتاکه تعیاد  گروهاین در 

 آذربایجکانی  ترککی هم در فارسی معیار و هکم در  « زدن»قراردارنی. در این مصیر مرکب، « زدن

مرککب   رنیکز از مصکی  « زدن ضکربه )روحکی(  »مبکارت   . دراسکت در مفهوم حقیقی به کار رفته

   است. شیه بسک استعاری داده« زدن»ولی  شیه الگو گرفتهفو  

 (1 ۀ)نمون« کردن برخورد» -4

 است که مترادفنی. شیه استفاده« دیماخ»و « ورماخ»های نیز از معادل آذربایجانی ترکیدر 

 (  9تا  2های )نمونه« نواختن» -1

هکای دیگکر   نیز به قیاس از نمونه« زدن دست»و « زدن بو »هایی ماننی در فارسی معیار، نمونه

اسکتفاده  « چالمکاخ » ۀاز واژ آذربایجکانی  ترککی در . (5 نمودار شکماره ) انیاین گروه ساخته شیه

تکری دارد و  مفهکوم گسکترده  « چالمکاخ »باشکی.  فارسکی مکی  « نواختن»شود که تقریباً معادل می

)در زدن( نیکز از  « چالمکاخ  گکاپی »چکرا ککه در    منظور از آن فقک نواختن آالت موسیقی نیست

 .(6 نمودار شماره) شودفعیی استفاده می جزءاین 

 ( 47تا 8های نمونه) -2

صکیای تولیکی   »اسکت. در اینجکا   است و صیایی تولیی شیه گرفته  ها ممیی انجامدر این نمونه

دهکی. در ترککی آذربایجکانی از    نمکی « نواختن»مورد نظر است که در فارسی معیار معنای « شیه

 شود.استفاده می« مصیر ساده»)نواختن( و « چالماخ»)زدن(، « ورماخ»
    

   نواختن = آالت موسیقی  + زدن 

  نواختن = آالت موسیقی  + زدن 

  نواختن = آالت موسیقی  + زدن 

   نواختن      زدن 

   نواختن      زدن 
 

 «زدن» ةزبانان برای واژ( تابلوی ذهنی فارسی9) نمودار شماره
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   نواختن = آالت موسیقی  + چالماخ 

  تننواخ = آالت موسیقی  + چالماخ 

  نواختن = آالت موسیقی  + چالماخ 

    نواختن  آالت موسیقی   چالماخ 

   نواختن  آالت موسیقی   چالماخ 

 

 

   نواختن = آالت موسیقی  + ورماخ 

  نواختن  آالت موسیقی   ورماخ 

  نواختن  آالت موسیقی   ورماخ 

    نواختن  آالت موسیقی   ورماخ 

    اختننو  آالت موسیقی   ورماخ 
 

 «زدن» ةزبانان برای واژتابلوی ذهنی آذری .(9) نمودار شماره
 

 (64تا  41های )نمونه مفهوم استعاری -5

و از الگکوی مشخصکی تبعیکت     مفهومی ککام َ اسکتعاری دارد  « زدن»فعیی  جزءدر این گروه، 

 کننی.  اده می)زدن( و مصیر ساده استف« ورماخ»زبانان نیز معموالً از معادلهای  آذریکنی. نمی

 ،ینک ده( نشان مکی 6( و )5) ترسیم شیه در نمودارهای شماره تابیوهای ذهنی هطور کهمان 

و رد را فقکک بکه طکور محکیود     لِک  -تابیوی ذهنی جانسونآذربایجانی  در فارسی معیار و ترکی

بکا هکر   « زدن»، ایکن دو زبکان  در  کرد.استفاده« زدن»فعیی  جزءتوان برای میبا اممال تغییراتی 

بکه طکوری ککه     ،دهکی مکی شکود و معکانی مختیفکی    نو  اسم ذات )مینی( و انتزامی ترکیب می

 پذیر نیست.  رد به سهولت امکانلِ -بنیی آن در قالب تابیوی ذهنی جانسوندسته

« دنز»زبانکان بکرای مفهکوم    که تابیوی ذهنی آذریگفت  توان( می4) شماره با توجه به جیول

 زبانان از پیچییگی کمتری برخوردار است.  یوی ذهنی فارسینسبت به تاب

 «کشیدن»فعلی  جزءمصدرهای مرکب با  -4-3

 (.1 شکماره  )جکیول  ینشکو مکی بررسکی  « کشیین»فعیی  جزءمصیر مرکب با  50در این بخ  

 ،ککردن  حمکل  ،بکه سکوی خکود آوردن    ،امتکیاد دادن »در زبان فارسی معیار بکه معنکای    کشیین
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  (984: 1190معککین، « )دودکککردن ،نوشککیین ،نقاشککی کشککیین  ،ن کککردنوز ،تحمککل کککردن 

 .18باشیمی

 و معادل آنها در زبان ترکی آذربایجانی «دنکشی»فعلی  جزءمصدرهای مرکب با  .(3) شماره جدول

 الفظی تحت ةترجم آوانویسی معادل آذری کلمه شماره
 آذری به فارسی

 نقاشی کشیین [ng.ga..tsh.max] چهماخنقاشی نقاشی کشیین 1

 خاردار سیم 4
 کشیین

 خاردار سیم
 چهماخ

[s.m.xar.dar.tsh.max] کشیین خاردار سیم 

u.la] اوالماخ کشیین زوزه 1 .max] مصیر ساده 
 )*زوزیین(

 مصیر ساده [g.gr.max] گشگرماخ کشیین جیغ 2
 )*جیغیین(

 دهمصیر سا [g.gr.max] گشگرماخ کشیین فریاد 5
)*فریادیین/ 
 *دادیین(

 کشیین مربیه [r.b.d.tsh.max] چهماخ مربیه کشیین مربیه 6
 کشیین پرده [pr.d.tsh.max] چهماخ پرده کشیین ه پرد 0
 یدووا کشیین دیوار 9

 چهماخ

[du.va j.tsh.max] دیوارکشیین 

 کشیین مرز [mrz. tsh.max] چهماخ مرز کشیین مرز 8
 کشیین یق 17

 )انسان(
 چهماخ/ گی

 اوزانماخ

[gd. tsh.max]/ 

[u.zan.max] 
 کشیین/ قی

 مصیر ساده
 )*قییین(

 هوارکشیین [ha.var.tsh.max] چهماخ هاوار کشیین هوار 11
hyr.ra] چهماخ هوررا کشیین هورا 14 .tsh.max] کشیین هورا 
 مصیر ساده [g.gr.max] گشگرماخ کشیین داد 11

دیین/ )*فریا
 *دادیین(

a] چهماخ آژیر کشیین آژیر 12 .r. tsh.max] آژیرکشیین 
s] ماخاسنه کشیین خمیازه 15 .n.max] مصیر ساده 

 )*خمیازیین(
کشیین  سوت 16

 )قطار، زودپز(
 کشیین سوت [sut.tsh.max] چهماخ سوت

کشیین  پَر 10
 )پرنیه(

ga] دانماخگانات .nat.dan.max] همصیر ساد 
 )پریین(

                                                                 
 در فرهن  ممیی برای آن معنایی قیی نشیه است. -18
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کشیین  زبانه 19
 ور شین()شعیه

 کشیین شعیه [h.lov.tsh.max] چهماخ هَیو

 مصیر ساده [r.r.l.max] لماخاره کشیین اره 18
 یین()*ارّ

 دسمال کشیین دستمال 47
 چهماخ

[ds .mal. tsh.max] کشییندستمال 

 کشیینتی [tej.tsh.max] چهماخ تی کشیین تی 41
کشیین )در  ماله 44

 بنایی(
 کشیین ماله [ma.la.tsh.max] چهماخ ماال

کشیین  شامرو 41
 )به فرش(

 کشیین شامرو [am.p.tsh.max] چهماخ شامرو

 سومباداالماخ/ کشیین سنباده 42
 سومبادا
 چهماخ

[sum.ba.da.la.lax]/ 
[sum.ba.da.tsh.max] 

 مصیر ساده
 /)*سُنبادیین(
 سنباده کشیین

قَشو کشیین )به  45
 اسب(

 مصیر ساده [g.ov.la.max] گشوالماخ
 )*قشویین(

کشیین/  کیسه 46
 زدن

چهماخ/  کیسه
 لماخکیسه

[c.s.tsh.max]/ 

[c.s.l.max] 
 کشیین/ کیسه

 مصیر ساده
 )*کیسیین(

کشیین/ شیهه 40
 زدن

 کشیین شیهه [ej.h. tsh.max] چهماخ شیهه

 حمتز کشیینزحمت 49
 چهماخ

[zh.mt.tsh.max] کشیین زحمت 

 کورلوخ زجرکشیین 48
 چهماخ

[cr.lx.tsh.max] زجرکشیین 

 کورلوخ کشیینسختی 17
 چهماخ

[cr.lx.tsh.max] کشیینسختی 

 کورلوخ کشیینرنج 11
 چهماخ

[cr.lx.tsh.max] کشیینرنج 

 دردکشیین [dd.tsh.max] چهماخ دَد دردکشیین 14

 شمشیر شمشیر کشیین 11
 چهماخ

[m.r. tsh.max] شمشیر کشیین 

خنچل  خنجرکشیین 12
 چهماخ

[xn.tl . tsh.max] خنجر کشیین 

 توپانچا کشیین ترانچه 15
 چهماخ

[to.pan. tsa.tsh.max] ترانچه کشیین 

- )ترمز( دستی 16
 کشیین

ds] چهماخ دستی .t.tsh.max] کشییندستی 

ti] چهماخ یهتی کشیین اکتری 10 .jeh.tsh.max] کشیینتریاک 
 سیگارکشیین [s.qar. tsh.max] چهماخ سیگار کشیین سیگار 19
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 ییک کشیین [j.dh. tsh.max] چهماخ ییه کشیین ییک 18

کشیین  سَر 27
 )مایعات(

 به سرکشیین [ba.a.tsh.max] چهماخ باشا

کشیین  ماله 21
-مالی)ماست

 کردن(

 مصیر ساده [ma.la.la.max] ماالالماخ
 (27)*مالیین

کشیین  سوت 24
 )مغز کسی(

 کشیین سوت [sut.tsh.max] چهماخ سوت

 کشیین سر [ba.tsh.max] چهماخ باش کشیین سرک 21
کشیین )از  دست 25

 کار(
l] چهماخ اَل .tsh.max] کشیین دست 

کشیین )از  دست 26
 زنیگی(

l] هماخچ اَل .tsh.max] کشیین دست 

کشیین  پی  20
 )حرف(

ga] چهماخ گاباغا .ba.qa. tsh.max]  کشیین پی 

i] لماخایی شیینک بو 29 .j.l.max] مصیر ساده 
 )بوییین(

 کشیین تیر [tr. tsh.max] چهماخ تیر کشیین تیر 28
g.za] هماخ گذاچ کشیین غذا 57 . tsh.max] کشیین غذا 
 مصیر ساده [u.zan.max] ماخاوزان کشیین دراز 51

 )*درازیین(
گوش )کسی را(  54

 کشیین
 کشیین گوش [gu.lax. tsh.max] چهماخ گوالخ

از زیر زبان  51
 )کسی( کشیین 

-آلتین دییین

 چهماخنان

[d.ln.al.tn.nan. 

tsh.max] 
 از زیر زبان کشیین

کشیین  حرف 52
 )از کسی(

 

  چهماخ/ سوز
 آلماخ سوز

[sz.tsh.max]/ 

[sz.a l.max] 
 کشیین/ حرف
 درآوردن حرف

کشیین  دَم 56
 )برنج(

 خریین دم [dm.al.max] آلماخ دم

کشیین  قی 50
 )برنج(

 کشیین قی [gd. tsh.max] چهماخ گی

فعیکی در   جکزء ( ایکن  1) شکماره  در فارسکی معیکار معکانی مختیفکی دارد. در جکیول     « کشیین»
 است: رفته کار ی زیر بهمعان

 (1 ۀ)نمون« کردن نقاشی» -1

                                                                 
 نیارد.در فارسی وجود « ماله کشیین»به معنای « مالیین» -27
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 است. شیه استفادهو یا از مصیر ساده « چهماخ»از معادل  یا بایجانیآذر در ترکی

 (  19تا  4های )نمونه« امتیاد دادن» -4

 است. شیه و یا از مصیر ساده استفاده« چهماخ»یا از معادل  آذربایجانیترکیدر 

 (49تا  18های )نمونه« نین در جهات مختیفاره برگردامتیاد دادن و دوبا» -1

 است. شیه استفاده« چهماخ»نیز از معادل  آذربایجانی ترکیدر 

 (11تا  48های)نمونه« کردنتحمل» -2

 است. شیه استفاده« چهماخ»نیز از معادل  آذربایجانی ترکیدر 

 (16تا  12های )نمونه« درآوردن و امتیاد دادن» -5

 است. شیه استفاده« چهماخ»نیز از معادل  ربایجانیآذ ترکیدر 

 (10 ۀ)نمون« امتیاد دادن به سمت باال» -6

 است. شیه استفاده« چهماخ»نیز از معادل  آذربایجانی ترکیدر 

 (18 و 19های )نمونه« کردن دود» -0

 است. شیه استفاده« چهماخ»نیز از معادل  آذربایجانی ترکیدر 

 (27 ۀ)نمون« کردنحمل» -9

 است. شیه استفاده« چهماخ»نیز از معادل  آذربایجانی ترکیدر 

 (  21ۀ )نمون« نوشیین» -8

 است. شیه استفاده« چهماخ»نیز از معادل  آذربایجانی ترکیدر 

 (  59تا  24های)نمونه« مفهوم استعاری» -17

 .است شیه و یا از مصیر ساده استفاده« چهماخ»یا از معادل  آذربایجانی ترکیدر 

زنکی،  حکرف اول را مکی  « امتکیاد »مفهکوم   21تکا  1های شود در نمونهمی طور که م حظههمان

نیکز مفهکوم   « رکشکیین س»و « کشکیین  سیگار»، «کشیین زجر»حتی در مصیرهای مرکبی ماننی 

 ذکرشکی نیکز  طکور ککه پیشکتر    ( همکان 59تکا   24های )نمونه است. تیویحاً به کار رفته« امتیاد»

اول، مصکیرهای مرکبکی    ۀگیرنی: دستدسته جای می دوها در دارنی. این نمونهمفهوم استعاری 

هستنی که معادل غیراسکتعاری نیکز دارنکی و بکه تبعیکت از آنهکا مفهکوم        «  کشیین سوت»ماننی 

هسکتنی  « کشیین ، دمکشیین تیر»دوم، مصیرهای مرکبی ماننی  ۀرا تیویحاً دارنی؛ دست« امتیاد»
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رسکی  بکه نظکر مکی    را تیویحاً دارنکی. « امتیاد»نیارنی ولی همچنان مفهوم که معادل غیراستعاری 

زبانان در میل ذهنی خود در مواردی که آشکارا و یا تیویحاً مفهوم امتیاد مکینظر باشکی   فارسی

      .(0نمودار شماره ) کننیاستفاده می« کشیین»فعیی  جزءاز 

   کشیین =  مفهوم امتیاد + اسم )ذات یا معنی( 

  کشیین =  مفهوم امتیاد + اسم )ذات یا معنی( 

  کشیین =  مفهوم امتیاد + اسم )ذات یا معنی( 

   کشیین =  مفهوم امتیاد + اسم )ذات یا معنی( 

   کشیین   مفهوم امتیاد  اسم )ذات یا معنی( 

 «کشیدن» ةزبانان برای واژتابلوی ذهنی فارسی .(7) نمودار شماره

 ،زبانکان دارد نان در این مورد شباهت خییی زیادی بکه مکیل ذهنکی فارسکی    زبامیل ذهنی آذری

 انکی زبانان همچنکان تمایکل بکه اسکتفاده از مصکیر سکاده داشکته       جز این که در چنی مورد آذری

    .(9 نمودار شماره)

   کشیین =  مفهوم امتیاد + اسم )ذات یا معنی( 

  کشیین =  مفهوم امتیاد + اسم )ذات یا معنی( 

  کشیین =  مفهوم امتیاد + اسم )ذات یا معنی( 

   کشیین   مفهوم امتیاد  اسم )ذات یا معنی( 

   کشیین   مفهوم امتیاد  اسم )ذات یا معنی( 

 «کشیدن» ةزبانان برای واژتابلوی ذهنی آذری .(9) نمودار شماره

آیی الزم را نیکز ککار  « کشکیین »فعیکی   جکزء رد در مکورد  لِک  -مفهوم تابیوی ذهنی جانسکون  

است با اممکال تغییراتکی    ( نیز سعی شیه9( و )0) نمودارهای شماره تابیوهای ذهنینیارد. در 

   شود. ترسیم« کشیین»تابیوی ذهنی 

 «گرفتن»فعلی  جزءمصدرهای مرکب با  -4-4

 (.2 شکماره  )جکیول  شکود مکی  بررسکی « گکرفتن »فعیکی   جزءمصیر مرکب با  09در این بخ  

« شکین درهکم  ،ککردن  ستانین، به چن  آوردن، دریافت»فارسی معیار به معنای در زبان  نتگرف

 اخکذه ؤم ،اثرککردن  ،ککردن  شکرو   ،دریافت ککردن، بکه دسکت آوردن   »( و 968: 1198)ممیی، 
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 اجکاره  ،پرکردن، فراگکرفتن  ،تصرف درآوردن به ،پوشانیین ،کردن فرض ،کردن انتخاب ،کردن

 باشی.می (817: 1190)معین، « کردن پنیاشتن، تیقی ،کردن سیب ،کردن کرایه ،کردن

 و معادل آنها در زبان ترکی آذربایجانی «گرفتن»فعلی  جزء( مصدرهای مرکب با 4) شماره جدول

 الفظی تحت ةترجم آوانویسی معادل آذری کلمه شماره

 آذری به فارسی

 گرفتنماهی 1
)مث ً از دریا و  

 رودخانه(

 گرفتنماهی [ba.lx.tut.max] توتماخ بالخ

 کارگرفتن [i.tut.max] توتماخ ای  گرفتن کار 4

.p.a] آلماخ اوپی  گرفتن بوسه 1 l .max] خریین بوسه 

 خریین قرض [bojdz.al.max] آلماخ بویج گرفتن قرض 2

 خریین وام [vam.al.max] آلماخ وام گرفتن وام 5
 گرفتندستی 6

 کم گرفتن( )قرضِ 
l] آلماخبویجی اَل .boj.dz.al.max] خریین دستی 

 خریین انرژی [e.ner..al.max] آلماخ انرژی گرفتن انرژی 0

گرفتن پاسرورت 9
   

 خریین پاسرورت [pas.port.al.max] پاسرورت آلماخ

گرفتن  پول 8
  )ازکسی(

pul] پول آلماخ .al.max] خریین پول 

گرفتن  ماهی 17
  (خریین)

 ماهی خریین [ba.lx.al.max] آلماخ بالخ

گرفتن  زمین 11
  )خریین(

jer.a] یرآلماخ l.max] خریین زمین 

گرفتن  سبزی 14
 )خریین(

t.r.a] آلماخ تره l .max] خریین سبزی 

 گرفتن  پرده 11
 )خریین(

 خریین پرده [pr.d.al.max] آلماخ پرده

 گرفتن خانه 12
 )خریین(

ev.a] لماخاِو آ l .max] خریین خانه 

گرفتن  خانه 15
 کردن()اجاره

ev.a] اِو آلماخ l .max] گرفتن خانه 

 گرفتن ماشین 16
 )اجاره کردن(

 گرفتن ماشین [ma.n.tut.max] ماشین توتماخ

گرفتن  ماشین 10
 )خریین(

 ماشین خریین [ma.n.al.max] آلماخ ماشین

ks] سالماخ مکس مکس گرفتن 19 .sal.max] انیاختن مکس 
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 فییم برداشتن [f.lm..t.max] گوتوماخفییم گرفتن فییم 18

di] وتماخت دیناخ گرفتن ناخن 47 .nax.tut.max] گرفتن ناخن 

 کردن از شیر جیا [syt.dn.a.jrmax] آیرماخ دنسوت از شیر گرفتن 41
)از  گرفتنماست  44

 شیر(

ga] الماخ گاتخ .tx.tsal.max] ماست به هم زدن 

 گرفتن کَره [c.r.tut.max] توتماخ کره گرفتن کَره 41

گرفتن )دست  گچ 42
 یا پا(

 انیاختن گچ [.dz.sal.max] سالماخ گچه

 گرفتن رو 45
 )از کسی( 

 گرفتن رو [yz.tut.max] توتماخ اوز

 آمین رگُ [g.z.ma.l.max] گیماخ گزیشما گرفتن گُر 46

 گرفتن خاک [toj.pax.tut.max] توتماخ تویراخ گردوخاک گرفتن 40
گرفتن )شکاف  دَرز 49

 پارچه(

d.l] ماخیهت دلیه ih.tih.max] دوختن درز 

pa] پالچخ ماخ گرفتن گِل 48 l.tsx.la.max] مصیر ساده 
 )*گِییین(

 گرفتن  پرده 17
 )با پرده پوشانین(

 گرفتن پرده [pr.d.tut.max] توتماخ پرده

گرفتن  رن  11
 )پارچه(

 گرفتن رن  [rh.tut.max] توتماخ ره

 گرفتن آت  14
  

 گرفتن آت  [ot.tut.max] توتماخ اوت

 لوخنوخوش گرفتن بیماری 11
 توتماخ

[no.xo.lx.tut.max] گرفتن بیماری 

 گرفتن طانسر [s.r.tan.tut.max] توتماخ سرطان گرفتنسرطان 12

v.ba] توتماخ وبا گرفتن وبا 15 .tut.max] گرفتن وبا 

ti] توتماخ تیفوس گرفتن تیفوس 16 .fus.tut.max] گرفتن تیفوس 
sa] توتماخ ساریییخ گرفتن یرقان 10 .r.lx.tut.max] گرفتن یرقان 

 گرفتن سردرد [ba.aq.r.tut.max] توتماخ آغری باش گرفتن سردرد 19

- گیجَییتمه باش گرفتن سرگیجه 18
 توتماخ

[ba..dzl.lt.m.tu

t.max] 
 گرفتن سرگیجه

g.zl] توتماخ گزلجا گرفتن سرخ  27 .dza.tut.max]  گرفتن سرخ 

 توتماخ/ لیخگوناخ گرفتن مهمانی 21
 ورماخ لیخگوناخ

[go.nax.lx.tut.max] 

[go.nax.lx.ver.max] 
 گرفتن/ مهمانی
 دادن

 توتماخ/ پارتی پارتی گرفتن 24
 ورماخ پارتی

[par.t.tut.max] 
[par.t.ver.max] 

 گرفتن/ دادنمهمانی

 مصیر ساده [ba.da.max] باشیاماخ ازسرگرفتن 21
 سَریین()*
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 گرفتن درد [aq.r.tut.max] توتماخ آغری گرفتن درد 22

p.rs] توتماخ پرستار گرفتن پرستار 25 .tar.tut.max] پرستارگرفتن 

xi] توتماخ خیتمتکار گرفتن خیمتکار 26 t.mt.car. tut.max] خیمتکارگرفتن 

mu. l] توتماخ معیم گرفتن معیم 20 .lm. tut.max] گرفتن معیم 

 گرفتن مربی [mu. rb.b. tut.max] توتماخ موربی گرفتن مربی 29
pe. xi] توتماخ پشخیمت گرفتن پیشخیمت 28 t. mt. tut.max] گرفتن پیشخیمت 

دست )کسی را (  57
 گرفتن

 توتماخ/ اَلین
 ماخیاپ  الین 

[l .dn.tut.max]/ 

[l .dn.ja.p.max] 
از دست )کسی( 
 گرفتن یا چسبیین

)کسی را(  پاچه 51

 گرفتن 

 توتماخ/  پاچا

 پاچاالماخ

[pa.tsa. tut.max] 
[pa.tsa.la.max] 

 پاچه گرفتن/

 ر سادهمصی
 )*پاچیین(

 گرفتن ترمز [tor.mz.tut.max] توتماخ ترمز گرفتن ترمز 54

 گرفتن روزه [o.ru.tut.max] توتماخ اُروش گرفتن روزه 51

b.ha] توتماخ بهانه گرفتن بهانه 52 .n.tut.max] گرفتن بهانه 

ri] توتماخ ریشه گرفتن  ریشه 56 ..tut.max] گرفتن ریشه 
 آلتینا بینذره بین گرفتن زیر ذره 50

 گویماخ

[zr.r.bn.al.t.na.g

oj.max] 
 بین گذاشتنزیر ذره

 گرفتن  مُچ 59
)در حال انجام کار 

 خ ف(

 مصیر ساده [b.lh.l.max] لماخبیه
 )*مُچیین(

 پشت )کسی را ( 58
 گرفتن 

پشت )کسی(  [da.ln.da.dur.max] دورماخ دالنیا
 ایستادن

گوش )کسی را(  67
 گرفتن 

-یاپ  گوالخیان 

 ماخ

[gu.lax.dan.ja.p.max] از گوش چسبیین 

 زیرگرفتن  61
 )با ماشین (

 مصیر ساده [bas.da.max] باسیاماخ
 )*زیریین(

 انیاختن دست [.l.sal.max] سالماخ اَله گرفتن دست 61
-آلماخ/ گی پس گرفتن پس 62

 ترماخ

[ps .al.max]/ 
[gej.tr.max] 

 خریین/ پس
 مصیر ساده
 )*پَسیین(

 گرفتن الگو 65
 )کسی را الگو قرار 

 دادن(

ol] گوتوماخ الگو .gu..t.max] برداشتن الگو 

 مصیر ساده [oj.nat.max] اویناتماخ گرفتنبازی به 66
 )*بازییین(

گرفتن )دهن  گِل 60
 کسی(

 مصیر ساده  [baq.la.max] باغ ماخ
 )*گِییین(

 گرفتن خرهسُ به 69
 کردن( )مسخره 

ms] اِلماخ مسخره .x.r.e.l.max] کردن مسخره 
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 گرفتن  گاز 68
 گازشو بگیر(مثال: )

 دادن گاز [gaz.ver.max] ورماخ گاز

 گیماخ/ یهاوره گرفتن دل به 07
 دیماخ یهاوره

[y.r.j.l .max]/ 
[y.r.j.dj.max] 

 آمین/ دل به
 وردنبرخ دل به

گرفتن  دَرز 01
 )مطیب(

 مصیر ساده [j.q.dj.max] دیماخیغ 
 )*درزیین(

 مصیر ساده [y.n.max] ماخاوگن   گرفتن یاد 04
 )*یادیین(

ga] چهماخ آلتینا گانات گرفتن پر و بال زیر 01 .nat.al.t.na.tsh.m

ax] 
 کشیینبال زیر

 انیاختن دست [.l.sal.max] سالماخ اَله گرفتن دست 02

 سَرگرفتن 05
 )مث ً وصیت( 

 سَرگرفتن [ba.tut.max] توتماخ باش

 مصیر ساده [d.d.max] دیشیماخ  گرفتن گاز 06
 )*گازیین(

a] آلماخ آیواد   گرفتن زن 00 j.vad.al.max] خریین زن 

 گرفتن دوش 09
  

 ماخ/  یوون
 توتماخ دوش

[ju.vn.max]/ 

[du.tut.max] 
 مصیر ساده
 /21)*دوشیین(

 گرفتن دوش

ککه بعضکی از آنهکا    دارد  معانی زیکر را در فارسی معیار « گرفتن»(، 2) شماره با توجه به جیول

 :در فرهن  لغت موجود نیست

   (8تا  1 های)نمونه« کردنآوردن، دریافت دست به» -1

)خریکین( اسکتفاده   « اخآلمک »فعیکی   جکزء ، از )گکرفتن(  «توتماخ»ی به جای بایجانآذر ترکیدر 

اسکت ککه در آذری نیکز همکین معکادل را      « گرفتن کار»ثنا مصیر مرکب شود. تنها مورد استمی

 دارد.

 (  10تا  17های )نمونه« کردن اجاره، خریین» -4

کککردن دو مفهکوم کککام ً متفککاوت هسککتنی و   زبانککان، خریکین و اجککاره  آذری مکیل ذهنککی  در

رود مکی  ککار  کردن به برای اجاره )گرفتن(« توتماخ»این زبان، معادلهای متفاوتی هم دارنی. در 

 .برای خریین)خریین( « آلماخ»و 

 .  نشی که در فرهن  لغت مشاهیه (18و  19های )نمونه« انیاختن» -1

                                                                 
 در فارسی وجود نیارد.« دوش گرفتن»به معنای « دوشیین» -21
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یککا  )برداشککتن( و« گوتومککاخ» ۀاز واژ)گککرفتن(، « توتمککاخ»بککه جککای  بایجککانیآذر ترکککیدر 

 شود.استفاده می)انیاختن( « سالماخ»

 (41تا  47های )نمونه« کردن جیا» -2

دیگکر  هکای  معادلو یا دن( جیاکر« )ماخیرآ»)گرفتن( و یا « توتماخ»یا از آذربایجانی ترکی در 

 شود.استفاده می

 (11تا  42های )نمونه« پوشانین» -5

. دشکو مکی اسکتفاده  ( )گرفتن« توتماخ» بیشتر موارد ازدر نیز ماننی فارسی  آذربایجانی ترکیدر 

 های دیگر کاربرد دارد.در بعضی موارد نیز یا مصیر ساده و یا معادل

   (14ۀ است )نمون« گرفتن فرا» -6

 شود.استفاده می( )گرفتن« توتماخ» نیز از آذربایجانی ترکیدر 

 .نشی که در فرهن  لغت این معنی مشاهیه (27تا  11های )نمونه« شین مبت » -0

 .(8 نمودار شماره) شودبرای این منظور استفاده می« تماختو»نیز از  آذربایجانی ترکیدر 
    

گرفتن )آن بیماری خاص را( = شین مفهوم مبت  +  اسم بیماری 

گرفتن )آن بیماری خاص را( = شین مفهوم مبت  +  اسم بیماری 

گرفتن )آن بیماری خاص را( = شین مفهوم مبت  +  اسم بیماری 

گرفتن )آن بیماری خاص را( = شین  مفهوم مبت +  اسم بیماری 

     شین مفهوم مبت    اسم بیماری 

 «کشیدن»واژة زبانان برای زبانان و آذریتابلوی ذهنی فارسی .(3) نمودار شماره
 

   نشی. در فرهن  لغت مشاهیه نیز این معنی( که 24و  21های )نمونه« کردن برگزار» -9

)دادن( در ایکن قبیکل مکوارد    « ورمکاخ »رفتن( و هم از )گ« توتماخ»هم از  آذربایجانی ترکیدر 

 شود.استفاده می

   (22و  21های )نمونه« شین شرو » -8

 شود.استفاده می مصیر ساده)گرفتن( و هم از « توتماخ»هم از  آذربایجانی ترکیدر 

 نشکی   شکاهیه مککه بکاز هکم در فرهنک  لغکت      « ککردن  به خیمت درآوردن، اسکتخیام » -17

   (.28تا  25های )نمونه

 شود.برای این منظور استفاده می« توتماخ»نیز از  آذربایجانی ترکیدر 
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 (00تا  57های )نمونهدر مفهوم استعاری  -11

اسکت   شکیه  بسکک اسکتعاری داده  « گکرفتن »مواردی محیود معانی مختیف در فارسی معیار در 

نکیارد.  « گکرفتن »حاصل ربطی به معانی مختیف  ولی در بیشتر موارد معنای مصیرهای مرکبِ

اسکت   برای این منظور اسکتفاده شکیه  « توتماخ»در مواردی محیود از  نیز آذربایجانی ترکیدر 

 انی.به کار رفتههای مختیف دیگر اما بیشتر معادل

و چکه   معیکار  چه در فارسکی « گرفتن» ،شودمی ( مشاهیه2) شماره طور که در جیولهمان 

های زیادی نیز در مکیل ذهنکی   و مشابهت تری داردگستردهمعنایی  ۀحوزی بایجانآذر در ترکی

تکر  زبکان پیچیکیه  هرچنی که میل ذهنی گویشوران فارسی ،دارد گویشوران این دو زبان وجود

ایکن اسکت ککه در مکیل ذهنکی       ،شکی  طور ککه پیشکتر نیکز اشکاره    همان ،ملأقابل ت ۀاست. نکت

کردن( مرزی قکاطع وجکوددارد و   ن/ اجاره)گرفت« توتماخ»)خریین( و « آلماخ»زبانان بین آذری

 شونی.این دو مفهوم هرگز باهم خیک نمی

نیکز  « گکرفتن »فعیکی   جکزء رد در مکورد  لِک  -مفهوم تابیوی ذهنکی جانسکون  رسی به نظر می 

که تا حکیودی بکه مکیل وی     ،( نیز8) نمودار شماره تابیوی ذهنی .الزم را نیاشته باشیکارآیی 

 .است محیود و ناکافی تابیویی کام ً ،شباهت دارد

 گیرینتیجهو  بحث -9

مکورد  « خکوردن، زدن، کشکیین و گکرفتن   »مصیرمرکب با جزءهای فعیی  412در این پووه  

گیری به دست آمیه برای هر کیام از این جزءهکای فعیکی را   بررسی قرارگرفت. نخست نتیجه

 .ی شیهذکر خوا کییگیری کرد و سرس نتیجه به طور جیاگانه مطرح خواهیم

مصکیر مرککب بکا جکزء فعیکی       10در ایکن بخک     :«خوردن»مصدرهای مرکب با جزء فعلی 

تکری بکین مفهکوم ایکن واژه و     زبانان ارتباطکات گسکترده  بررسی شی. در ذهن فارسی« خوردن»

تکر اسکت. بکه طکور     دارد و تابیوی ذهنی نیز برای این واژه، نسبتاً گسترده مفاهیم دیگر وجود

زبانکان از  نسبت به تابیوی ذهنکی فارسکی  « خوردن»زبانان برای مفهوم آذری کیی، تابیوی ذهنی

پیچییگی کمتری برخوردار است. به همین خاطر، در ذهن آنهکا تصکورهای ذهنکی از مفکاهیم     

تکابیوی ذهنکی   رسکی  بکه نظکر مکی    شکود. نگاشت می« خوردن»نظر کمتر با تابیوی ذهنی  مورد
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نیارد؛ چکرا ککه    الزم راکارآیی « خوردن»رد جزء فعیی ( در مو1891رد )لِ -پیشنهادی جانسون

اسکت  فقک یکبار آن هم به صورت محیود از میل پیشنهادی وی در این بخک  اسکتفاده شکیه   

است صکرفاً بکه مکیل پیشکنهادی وی شکباهت       های دیگر که مورد استفاده قرار گرفتهو جیول

 دارد.ظاهری 

« دنز»مصیر مرکب بکا جکزء فعیکی     64خ  در این ب :«زدن»مصدرهای مرکب با جزء فعلی 

 زبانکان نسبت به تابیوی ذهنی فارسکی « زدن»زبانان برای مفهوم بررسی شی. تابیوی ذهنی آذری

تکابیوی ذهنکی    ،آذربایجکانی  در فارسکی معیکار و ترککی    از پیچییگی کمتری برخوردار اسکت. 

تکوان بکرای جکزء فعیکی     میرا فقک به طور محیود و با اممال تغییراتی ( 1891) ردلِ -جانسون

با هکر نکو  اسکم ذات )مینکی( و انتزامکی ترکیکب       « زدن»کرد. در این دو زبان،  استفاده« زدن»

بنکیی آن در قالکب تکابیوی ذهنکی     دهکی بکه طکوری ککه دسکته     شود و معکانی مختیفکی مکی   می

 نظکر باشکی   بکودن مکی  « کنشگر»پذیر نیست. وقتی برای فامل، رد به سهولت امکانلِ -جانسون

نظکر باشکی    بکودن مکی  « پکذیر کن »وقتی شود و می استفاده« زدن»در هر دو زبان از جزء فعیی 

 «.خوردن»از جزء فعیی 

مصکیر مرککب بکا جکزء فعیکی       50در ایکن بخک     :«کشیدن»مصدرهای مرکب با جزء فعلی 

بکه مکیل ذهنکی    « کشکیین »زبانکان بکرای مفهکوم    یفارسک بررسی شی. تکابیوی ذهنکی   « کشیین»

زبانکان همچنکان تمایکل    جز این که در چنی مکورد آذری  ،نان شباهت خییی زیادی داردزباآذری

لکرد   -مفهوم تکابیوی ذهنکی جانسکون   رسی به نظر می .دهنینشان میبه استفاده از مصیر ساده 

هکایی ککه   چرا که جیول شته باشینیز کارآیی الزم را نیا« کشیین»در مورد جزء فعیی ( 1891)

 ی.ندارظاهری است صرفاً به میل پیشنهادی وی شباهت  گرفته مورد استفاده قرار

مصکیر مرککب بکا جکزء فعیکی       09در ایکن بخک     :«گرفتن»مصدرهای مرکب با جزء فعلی 

معنکایی   ۀآذربایجکانی حکوز   چکه در فارسکی و چکه در ترککی    « گکرفتن » بررسی شکی. « گرفتن»

 ران ایکن دو زبکان وجکود   های زیادی نیز در مکیل ذهنکی گویشکو   تری دارد و مشابهتگسترده

مفهکوم تکابیوی ذهنکی     تکر اسکت.  زبکان پیچیکیه  دارد هرچنی که میل ذهنی گویشوران فارسکی 

الزم را ککارآیی  رسکی  نیکز بکه نظکر مکی    « گکرفتن »در مورد جکزء فعیکی   ( 1891)رد لِ -جانسون
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است تکا حکیودی بکه مکیل     . جیولی هم که در این بخ  مورد استفاده قرار گرفتهنیاشته باشی

 .استدارد و تابیویی کام ً محیود و ناکافی ظاهری ی شباهت و

زبانکان  ذهنی فارسکی  هایهای فراوانی بین میلمشابهتکه گفت هر چنی  توانطور کیی می به

اسکت. در  تکر  گسکترده تکر و  زبانان پیچییهذهنی فارسی هایدارد ولی میل نان وجودزباو آذری

یککی   شکود. تفاده از مصیر ساده نیز به فراوانی مشاهیه مکی آذربایجانی تمایل به اس زبان ترکی

بکرای  ( 1891)رد لِک  -حاضر ایکن بکود ککه از مفهکوم تکابیوی ذهنکی جانسکون        ۀاز اهیاف مقال

شکی مفهکوم تکابیوی ذهنکی پیشکنهادی       طور که مشاهیهکنی ولی همان دو زبان استفاده مقایسۀ

ککارآیی الزم را  گویشوران ایکن دو زبکان   ی میلهای ذهن مقایسۀی دارد و برای یهانارساییوی 

 ذهنکی هکم صکورت زیرسکاختی بکرای      هکای  مکیل رد لِک  -م وه بر این، برای جانسکون  .نیارد

ولی وی تکابیوی ذهنکی را نیکز بکه      ،(195: 1887)گارمن،  تصورهاها هستنی و هم برای گزاره

اول  ۀت در وهیک از نظکر نگارنکیگان ایکن پکووه  بهتکر اسک       کنکی. ای ترسیم میصورت گزاره

شکود و در مراحکل بعکیی بکه بررسکی      تصوری به روشنی توضی  داده ماهیت تابیوهای ذهنیِ

شکود. بررسکی ماهیکت تابیوهکای ذهنکی      های مختیف پرداختکه های ذهنی گویشوران زبانمیل

هکای  طیبی. نگارنیگان پووه  حاضکر بکرای بررسکی   ای پووه  دیگری میتصوری نه گزاره

کوئیست مکیل مکذکور را   کننی. هولم( را توصیه می1888کوئیست )ادی هولمبیشتر میل پیشنه

آن را بسکک داد. مکیل    1886-1881های سکال  بکین مطکرح ککرد و    1881برای اولین بار در سال 

اولیه از دستور شناختی قکرار دارد و شکامل سکه بخک  اصکیی       24بر اساس میل رایانشی 1881

هکایی  فعال شیه، فرآینیهای ترکیب معنکایی، و مکانیسکم  باشی: بازنماییِ واحیهای واژگانی می

 .ایو به روز رسانیِ جمعیت طرحواره 21برای پیشنهاد ظرفیت

 منابع
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 171وردی مصیرهای مرکب...( /)بررسی م زبانانزبانان و آذریهای ذهنی فارسیمقایسه میل

 

 IPAساس آذربایجانی )گویش میاندوآب( بر ا های ترکیهمخوان(  راهنمای 2پیوست شماره )

 (12: 2330های آوایی، برگرفته از وندحسینی، )مشخصه 

 IPA)گویش میاندوآب( بر اساس های ترکی آذربایجانی واکه( راهنمای 1پیوست شماره )
 (17: 2330های آوایی، برگرفته از وندحسینی، )مشخصه  

 آذربایجانیهای ترکیهمخوان 

 های آواییمشخصه آوا های آواییمشخصه آوا
p واکدولبی، انسیادی، بی n دنیانی، خیشومیلثوی 
b  ،واکیاردولبی، انسیادی l دنیانی، روان، کناریلثوی 
m دولبی، خیشومی r انلثوی، رو 
f واکدنیانی، سایشی، بیلبی  واککامی، سایشی،  بیلثوی 
v واکیاردنیانی، سایشی، لبی  واکیارکامی، سایشی، لثوی 
t واکدنیانی، انسیادی، بی c واککامی، انسیادی، بی 
d  ،واکیاردنیانی، انسیادی   ،واکیارکامی، انسیادی 
s واکدنیانی، سایشی، بیلثوی g نرمکامی، انسیادی، واکیار 
z دنیانی، سایشی، واکیارلثوی j واکهکامی، نیم 
ts واکسایشی، بیدنیانی، انسیادیلثوی x واکنرمکامی، سایشی، بی 
dz واکیارسایشی، دنیانی، انسیادیلثوی h واکچاکنایی، سایشی، بی 
    

 آذربایجانیهای ترکیواکه 

 های آواییمشخصه آوا های آواییمشخصه آوا
i پیشین، افراشته، غیرگرد u پسین، افراشته، گرد 
y پیشین، افراشته، گرد  پسین، افراشته، غیرگرد 
e ،غیرگرد پیشین، میانی o پسین، میانی، گرد  

 پیشین، میانی، گرد  پسین، افتاده 

 پیشین، افتاده   


