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 مهمقدّ  -3

 هاسیهای زبانی هۀتی ، بازی با کلمات، شوخیشاهف بازی نوسن های اجتماعیگاهی در شبره

ای و بر زننفشفی اهل زبان قیشفه و از دسرباز پذسرفتهکه تلنگرهاسی به کاربردهای عادی

گحظاتی عباراتی را در قلرض خودمگاهی قراطب قرار داده و وی را با جوهری قنطااً غیرعادی 

 های زبانی مقفه. در سری از اسن شوخیکننفت مشنا قیااقا به گحاظ زبانی صحیح من عبار

 است:

قرسخ پاسش پیچ برورد و تلاد  خود را از دسررت  سرریاریدانیف اگر کۀری در مسا قی (1

 خورد؟خورد بلره قرسخ قیقین نمیبفهف و بیفتف، ز

 ،سری از اسن قوضوعات .( وجود دارد1قوضوعات شاسۀت  توجه قتلفدی در جمل  ) 

های زبان بشر است. شاسف زبان قا تنها برای سیاری زقین کاربرد دارد و به کار اسجاد قحفودست

 بر حاک قتفاوت و سرن گفتن در قحیط قرسخ و درباری اوضاع و احوا   انفسشیفن ،ارتباط

ه ب شناسان شناختی باور دارنف،که زبانقا و قفاهی  انباشته در ذهن قا، چنان زبان قرسخ نیاسف.

 ،اعضای جواقع قرتلف .(1911هۀتنف )نک. روشن و اردبیلی، های قا شفت قتأثر از تجربه

زبان ت نۀبی قفاهی  ذهنی قتفاوت دارنف ونتیجه،  های قتفاوت و درهای قتفاوت، تجربهزبان

ای به جاقل  دسگر، هرچنف بۀیار نزدسک به ه  نیۀت و از جاقلهای بین سیارهقوضوعی تنها 

 با انفکی قفاقه قابل قشاهفه است.نیز و مقیرته باشنف، 

قگر قا زقین ”اسن پرسش است که  ،شودتبادر قی( به ذهن ق1قوضوع دسگری که از قثا  ) 

و همین پرسش قافق  بۀیاری  “کنی استفاده قی «زقین خوردن»خورس  که از عبارت را قی

تیر »، «چک خوردن»، «فرسب خوردن»، «غصه خوردن»شود؛ پرسش از پرسش دسگر نیز قی

قشابه دسگر که در قاام قوضوعات سک  هایو گزاره هاعبارتها، ترکیبو انبوهی از « خوردن

 کننف.نیۀتنف و توضیح و توجیه طلب قی قتلار عادی و « سیب خوردن»بررسی علمی، قاننف 

، ه  منچه «زقین»خورس ، ه  قی« سیب»در ذهن خود چه دارس  که با من ه  « خوردن»قا از 

هاسی از رسش و پرسشپرداختن به اسن پهای سری از راه شود و ه  منچه نباسف خورد؟نمی

 است. 4«های ذهنینظرس  قف »اسن دست، توسل به 

                                                           
4. Mental Models Theory 
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شناسی دانشگاه ، استاد روان2گیرد -های ذهنی با نام فیلیپ جانۀوننام نظرس  قف  

ف. شناسناست و عموقاً اسن نظرسه را )نه چنفان بیراه( به نام وی قی پرسنۀتون، گره خورده

ذهنی بازنماسی درونی  قف ( 1991، 6نال از: استرنبرگ، 1199)گیرد  -جانۀونتلرسف  طبق

ذهنی  هایبر اسن اساس، قف است.  اطالعاتی است که قتناظر است با چیزی که بازنماسی شفه

فه های پیچیقوگرو ساختار ها و شیمیفانان از هاسی هۀتنف که قلماران از ساختمانقشابه قف 

کنف، بلره از من انۀان جهان را قۀتایماً درک نمی. (212: 1112گیرد،  -)جانۀون کننفتهیه قی

کنف و سک قف  ذهنی شراسطی را در جهان خار  بازنماسی قی ؛تنها سک بازنماسی درونی دارد

ها (. قف 19: 1191گیرد،  -های قرتلف من شراسط است )جانۀونساختار من بازتاب جنبه

 (.11 تواننف دو سا سه بلفی و پوسا نیز باشنف )همان:قی

زبانان و های ذهنی فارسیگیرد، قف  -در پژوهش حاضر، با اگهام از نظرس  جانۀون 

شونف. ها وجود دارنف، قااسۀه قیزبانان، که به باور قا در ذهن گوسشوران اسن زبانهوراقی

است. اگبته روشن است که بررسی  waɾdæjو قلاد  هوراقی من « خوردن» اساس قااسۀه فللِ

توانف و نباسف اساس تلمی  قرار گیرد، و اسن پژوهش، اقیف اسن تنها سک فلل نمیو قااسۀ  

ای کوچک باشف از پاز  هنوز ناتمام زبان و، در سطحی بۀیار خردتر، زبان است که تنها قطله

 های اسرانی.فارسی و دسگر زبان

کردستان و های کرقانشاه و هوراقی زبانی است که در قنطا  هوراقان، واقع در استان 

هزار گوسشور دارد. اسن زبان را عضوی  قۀمتی کوچک از کردستان عراق، قرسب بیش از صف

ر که د ،انفزازا دانۀته -هوراقی - گوسنف، شاخ  گورانیکه برخی قیاز شاخ  گورانی سا، چنان

، 1هاسگ؛ 1119، 9؛ گونتر1111و  1191، 1های اسرانی شما  غربی قرار دارنف )قرنزیزقری زبان

اسن زبان اخیراً قورد توجه بیشتر پژوهشگران قرار گرفته و قاا تی درباری من قنتشر (. 1114

راسخ قهنف و (، 1911(، عباسی و کزازی )1111عباسی و قیطوری )شفه است، از جمله: 

های هوراقی دارای گونه(. 1911( و کاقبوزسا و سجادی )1911(، ناشبنفی )1911ناشبنفی )

                                                           
5. P. N. Johnson-Laird 

6. R. Sternberg 

7. D. N. MacKenzie 

8. M. M. Gunter 

9. G. L. Haig 
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هش، اسن پژودر های کمابیش زسادی با ه  دارنف. گون  قورد بررسی ست که تفاوتقرتلفی ا

شود قراد جا که واژی هوراقی ذکر قی گون  قورد استفاده در شهر پاوه است و در اداقه، هر

نزدسک و همین گون  پاوه است. پاوه شهری است در غرب اسران، واقع در استان کرقانشاه 

 کننف.ملیتی حفود بیۀت هزار نفر که غاگباً هوراقی ترل  قیقرز کردستان عراق، با ج
های هوراقی پژوهش حاضر در وهل  دادهتحلیلی است.  -روش تحایق قیفانی و توصیفی 

تاکنون و برای  1991که از سا   است گاننگارنفهای از پیش قوجود او  برگرفته از داده
های قورد نیاز اسن انف. عالوه بر اسن، جهت ترمیل دادههای دسگری گردموری شفهپژوهش

که خود گوسشور  گاننگارنف سری از زبانی ادی قصاحبه و نیز ش ّپژوهش از قشاهفه، تلف
 ،(1992) فرهنگ قتوسط دهرفااز های فارسی نیز است. داده هوراقی است، استفاده شفه

 شفه گردموریزبانی نگارنفگان،  با ساری ش ّ و زاده و عباسیفرهنگ در دست تأگیف غالقللی
 .است

 هاسی که اسن بررسی در پی سافتن پاسخ منها است، عبارتنف از:پرسش
 چگونه است؟« خوردن»زبانان از فلل قف  ذهنی فارسی -1

 چگونه است؟‘ خوردن’ waɾdæjزبانان از فلل قف  ذهنی هوراقی -1

 زبانان تفاوتی با ه  دارنف؟زبانان و هوراقیهای ذهنی فارسیمسا قف  -9
ب سپس به ترتی ؛پردازس های ذهنی قیدر اداقه، نرۀت به قلرفی قرتصری از نظرس  قف  

دو قف  قااسۀه شفه  نهاست،و در  ؛شونفزبانان بررسی قیزبانان و هوراقیقف  ذهنی فارسی
 ئه خواهف شف.و نتیج  بررسی ارا

 های ذهنینظریة مدل -5
های ذهنی را، به عنوان گوسف، قفهوم قف ( خود قی1112و  1191گیرد ) -که جانۀونچنان

( 1149) 11های واقلی، فرضی سا تریلی، نرۀتین بار کرِسکشناختی قوقلیتهای روانبازنماسی
از واقلیت « قایاس کوچکهاسی در قف »های ذهنی را است. کرسک )همان( قف  قطرح کرده

 دانف.قی
که عبارتنف از  ،های بازنماسی ذهنیهای ذهنی را در قاابل ساسر گونهقف گیرد  -جانۀون 

و کاربرد  ؛(1111، 19گارقنو  1191گیرد،  -جانۀون)دهف قرار قی، 11و تصاوسر 11هاگزاره
                                                           
10. K. Craik 
11. proposition 
12. image 
13. M. Garman 
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پیام قرتوب راه های قتلفدی چون ادراک دسفاری، حافظه و درک اش، گرچه به حوزهنظرسه
؛ ستا و در هیئت رقیب سرسرت دسفگاه قنطق ذهنی بوده« استف  »سافته، بیشتر در زقین  

به باور وی،  (.1911، 14)تاگارد کنی  نه با قواعف قنطق صوریهای ذهنی استف   قیقا با قف 
ت و اس های ذهنی استواراداره کردن قف پاس  استلفاد ساختن و  تواناسی استنباط کردن بر

گذشته از (. 1199و  1191گیرد،  -های ذهنی است )جانۀونسنفی از ساخت قف مادراک فر
اعالم قوضع کرده و خود را در نیز  16و بفسهیات قلناسی 12ها، در قاابل نظرسات تجزسهاسن

گیرد  -گفتنی است که جانۀون .(1191گیرد،  -)جانۀون کنفای قلناسی تلرسف قیقاگب نظرسه
گذار من، ، اگبته نه به عنوان اوگین و تنها بنیانرا 11«ایقلناشناسی روسه»نظرس  شتر پی( 1111)

 بود. قلرفی کرده

تر گفتار که به صورت زبانی من نزدسکاساس اسن نظرسه، بازنماسی ذهنی اوگی  سک پاره بر 

و کنف درخواست قی سا دهفگفتار توضیح قیاست، برای ساخت قفگی از شراسطی که من پاره

 های ذهنی بر(. قف 111: 1199گیرد،  -)جانۀون رودبه کار قیدهف، سا قورد سؤا  قرار قی

سنف توسط دانش ااسن فر (.1191گیرد،  -شونف )جانۀونهای ذهنی ساخته قیاساس گزاره

انش داساس نحو، دانشی از بافت و  گفتار، دانش چگونگی ترکیب قلانی برشراسط صفق پاره

 (.111: 1199گیرد،  -شود )جانۀونحوزی قورد گفتگو و قراردادهای گفتمانی هفاست قی

 -اساس جانۀون )بر ( هۀتنف1های قثا  )جمله ،های ذهنی و سازوکار منقثا  مشنای قف 

 :(1199گیرد، 

 برخی هنرقنفان زنبوردارنف. (1

 هم  زنبورداران شیمیفان هۀتنف.

در ذهن شنونفه اساس اسن دو گزاره و رابط  قیان منها،  برتوان قفگی را تصور کرد که قی

 ( است:1) جفو شود و قشابه قی اسجاد

                                                           
14. P. Thagard 

15. decomposition 

16. meaning postulates 

17. procedural semantics 
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 (5مثال ) یهاحاصل از گزاره یمدل ذهن .(3) شماره جدول

 شیمیفان  هنرقنف

 شیمیفان زنبوردار هنرقنف

 شیمیفان زنبوردار هنرقنف

 شیمیفان زنبوردار 

 شیمیفان زنبوردار 

ی برخ»توان نتیجه گرفت که قشهود است، قیاز قۀمت درون کادر که ، چنانطبق اسن قف 

نف توانها قی. اقا اسن گزاره«برخی شیمیفانان هنرقنف هۀتنف»، سا «هنرقنفان شیمیفان هۀتنف

 (:1) جفو قنجر به قفگی قتفاوت نیز بشونف، قاننف 

 (5مثال ) یهاحاصل از گزاره یمدل ذهن یگرد .(5) شماره جدول

   هنرقنف

  زنبوردار هنرقنف

  زنبوردار هنرقنف

 شیمیفان زنبوردار 

 شیمیفان زنبوردار 

 شیمیفان  

توان گرفت. برخی هنرقنفان زنبوردارنف و برخی ای نمیاساس اسن قف ، دسگر چنان نتیجه بر

 نیۀتنف و عضو قشترک نیز نفارنف. «برخی»همان  «برخی»زنبورداران شیمیفان، اقا گزوقاً اسن 

کاقالً قنطبق بر ه   «برخی»اسن دو  ،ساخت که در مننیز توان قف  ذهنی دسگری قی حتی

 تیجه زنبورداران هنرقنف همان زنبورداران شیمیفان هۀتنف.هۀتنف و در ن

 و مقایسة آنهازبانان زبانان و هورامیفارسیهای ذهنی مدل -1
 زبانانمدل ذهنی فارسی -1-3

واژه،  1969در قیان  411در زبان فارسی بۀیار وسیع است. رتب  « خوردن»گۀتری کاربرد فلل 

در قیان افلا ، تنها در پیرری نوشتاری فرهنگ بۀاقفی  99قرتبه، و رتب   1119با فراوانی 

تنها برشی از  (9) (، قؤسف اسن ادعا است. در جفو 1911خان و قحۀنی، جنفارسی )بی

واقع « خوردن»فنی من( قوضوع رونف و )به قفهوم غیربه کار قی هاسی که با اسن فللواژه

 انف.بنفی شفهشونف، ارائه و طباهقی
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 شوندیهمراه م« خوردن»با فعل  یکه در زبان فارس ییهاواژهاز  یبرخبندی طبقه .(1) شماره جدول

 انتزاعی

 عینی

 خوراکی
 غیرخوراکی

 خوردنقابل
 خوردنغیرقابل

 حالت یا عمل ماده مایع جامد
 کتک هوا س  مب غذا غصه
 اردنگی پو  زهر چای قیوه حرص
 توسری قا  ترساک نوشابه نان درسغ
 گگف زقین خاک دوغ نباتمب افۀوس
 چک سرقا خون شربت بۀتنی حۀرت
 گردنیپس خط   گواشک غبطه
 گیز بریه ... ... قرص انفوه
 سُر رشوه   مداقس غ 

 تا نزو    ... پشیمانی
 پیچ انگشت    ترس
 تاب ناخن    گو 
 چین گره    فرسب
 غلت بو    کلک
 ضربه پا    ضرر
 مسیب چش     حق
 جوش تیر    سه 
 پیونف گلوگه    قۀ 
 شرۀت شمشیر    سوگنف
 بازی دست    
 تران باد    
 ترک دود چراغ    
 جر مفتاب    
 سره پیمانه    
 تلوتلو رودست    
  نور    

در « خوردن»زبانان برای فلل ای که فارسیپیفا است، حوزی واژگانی (9) که از جفو چنان

ذهن خود دارنف، به طور باگاوه حاوی عناصر قتلفدی است که طیفی از قفاهی  انتزاعی قاننف 

شود؛ از چیزهاسی که را شاقل قی« مب»و « غذا»های قلموسی چون تا پفسفه« حۀرت»و « غ »
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هاسی که وجود خارجی نفارنف که خورده هۀتنف تا پفسفه نخوردقابلبرای خوردن و واقلاً 

ه در بینی کرد کتوان پیششود و نباسف خورد. بر اسن اساس، قیشونف و تا چیزهاسی که نمی

نها تهای گوناگونی دارد. برای قثا ، با نگاهی بازنماسی« خوردن»زبانان، فلل قف  ذهنی فارسی

توان درسافت که خوردن به طرق گوناگونی قابل تلرسف قیهای عینیِ خوراکی به ستون پفسفه

است: اگف( گذاشتن خوراکی جاقف در دهان، جوسفن و بللیفن من )قاننف غذا و قیوه(؛ ب( 

گذاشتن خوراکی جاقف در دهان و )بفون جوسفن( بللیفن من )قاننف قرص و بۀتنی(؛ پ( 

( )قاننف مداقس(؛ ت( گذاشتن گذاشتن خوراکی جاقف در دهان و جوسفن من )بفون بللیفن

نبات(؛ ث( گیۀیفن خوراکی جاقف در دهان و قریفن من )بفون جوسفن و بللیفن( )قاننف مب

نبات چوبی(؛ و  ( نوشیفن خوراکی قاسع. اقا اسن هم  خوراکی جاقف )قاننف گواشک و مب

به  اطلبنف که تلرسف منههای جفو  فوق اگگوهای دسگری قیقوضوع نیۀت؛ دسگر ستون

 شود؟ سا خوردن گلوگه؟ سا گگف؟چگونه انجام قی« غصه»مسانی قاو ت قبل نیۀت. خوردن 

عضوی از منها « خوردن»هاسی که مسیو بۀیاری دسگر از باه ( 9)های جفو  اساس داده بر

زبانان از فلل توان تابلوی ذهنی فرضی فارسیانف، قیاست، اقا در جفو  فهرست نشفه

 ترسی  کرد. (4جفو  )صورت  را به« خوردن»

 «خوردن»از فعل  زبانانیفارس یذهن یتابلو .(4) شماره جدول

 جوسفن و بللیفن خوردن های عینیِ خوراکیِ جاقفپفسفه خوردن اگف(

 جوسفن و بللیفن خوردن های عینیِ خوراکیِ جاقفپفسفه خوردن 

   جاقفهای عینیِ خوراکیِ پفسفه خوردن 

  گیۀیفن   ب(

  گیۀیفن های عینیِ خوراکیِ جاقفپفسفه خوردن 

  گیۀیفن های عینیِ خوراکیِ جاقفپفسفه خوردن 

   های عینیِ خوراکیِ جاقفپفسفه خوردن 

  بللیفن های عینیِ خوراکیِ جاقفپفسفه خوردن پ(

  بللیفن های عینیِ خوراکیِ جاقفپفسفه خوردن 

   های عینیِ خوراکیِ جاقفپفسفه خوردن 

  جوسفن های عینیِ خوراکیِ جاقفپفسفه خوردن ت(

  جوسفن های عینیِ خوراکیِ جاقفپفسفه خوردن 

   های عینیِ خوراکیِ جاقفپفسفه خوردن 
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 ث(
های عینیِ غیرخوراکیِ پفسفه خوردن

 جاقف خوردنِقابل

 جوسفن و بللیفن خوردن

 
های عینیِ غیرخوراکیِ پفسفه خوردن

 جاقف خوردنِقابل

 جوسفن و بللیفن خوردن

 
های عینیِ غیرخوراکیِ پفسفه خوردن

 جاقف خوردنِقابل
  

  نوشیفن = مشاقیفن های عینیِ خوراکیِ قاسعپفسفه خوردن  (

  نوشیفن = مشاقیفن های عینیِ خوراکیِ قاسعپفسفه خوردن 

   خوراکیِ قاسعهای عینیِ پفسفه خوردن 

 چ(
های عینیِ غیرخوراکیِ پفسفه خوردن

 قاسع خوردنِقابل

 نوشیفن = مشاقیفن
 

 
های عینیِ غیرخوراکیِ پفسفه خوردن

 قاسع خوردنِقابل

 نوشیفن = مشاقیفن
 

 
های عینیِ غیرخوراکیِ پفسفه خوردن

 قاسع خوردنِقابل
  

  استنشاق کردن   ح(

  استنشاق کردن غیرخوراکیِ گازیهای عینیِ پفسفه خوردن 

   های عینیِ غیرخوراکیِ گازیپفسفه خوردن 

   های عینیِ غیرخوراکیِ گازیپفسفه خوردن 

   خ(
برخورد کردن، قورد هف  

 قرار گرفتن
 

 
های عینیِ غیرخوراکیِ پفسفه خوردن

 خوردنقابلغیر

برخورد کردن، قورد هف  

 قرار گرفتن
 

 
عینیِ غیرخوراکیِ های پفسفه خوردن

 خوردنقابلغیر

برخورد کردن، قورد هف  

 قرار گرفتن
 

 
های عینیِ غیرخوراکیِ پفسفه خوردن

 خوردنقابلغیر
  

  قصر  کردن، تلف کردن   د(

 
های عینیِ غیرخوراکیِ پفسفه خوردن

 خوردنقابلغیر

 قصر  کردن، تلف کردن
 

 
های عینیِ غیرخوراکیِ پفسفه خوردن

 خوردنقابلغیر

 قصر  کردن، تلف کردن
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های عینیِ غیرخوراکیِ پفسفه خوردن

 خوردنقابلغیر
  

  جذب کردن   ذ(

 
های عینیِ غیرخوراکیِ پفسفه خوردن

 قاسع و گاز خوردنِقابلغیر

 جذب کردن
 

 
های عینیِ غیرخوراکیِ پفسفه خوردن

 قاسع و گاز خوردنِقابلغیر
  

 
غیرخوراکیِ  های عینیِپفسفه خوردن

 قاسع و گاز خوردنِقابلغیر
  

  احۀاس کردن، تجربه کردن   ر(

  احۀاس کردن، تجربه کردن های انتزاعیپفسفه خوردن 

   های انتزاعیپفسفه خوردن 

   های انتزاعیپفسفه خوردن 

  قلنای استلاری های انتزاعیپفسفه خوردن ز(

  استلاریقلنای  های انتزاعیپفسفه خوردن 

   های انتزاعیپفسفه خوردن 

های ذهنی قابل پردازس . از اسن تابلو سه اگگوی کلی قف حا  به بررسی بیشتر تابلوی فوق قی

 استررا  است که از قرار زسر هۀتنف.

 الگوی اول
X Y 

X Y 

X  

( است، زهای )اگف(، )پ(، )ت(، )ث(، ) (، )چ( و )اساس اسن اگگو که انگاری کلی قۀمت بر

به عنوان قثا ، با توجه به قۀمت “. هۀتنف Xها Yهۀتنف و از طر  دسگر هم   Yها Xبرخی ”

قشاهفه  (2جفو  )های عینیِ خوراکیِ جاقف است و در اگف در تابلو که قربوط به پفسفه

ها «خوردن»برخی ”توان چنین استف   کرد: شود، و قلنای انگاری قورد بررسی، قیقی

 خوردن»های عینیِ خوراکیِ جاقف هۀتنف، اقا هم  پفسفه« قلنای جوسفن و بللیفن(خوردن )به »

ه، نتیج در ؛هۀتنف« خوردن»های عینیِ خوراکیِ جاقف های پفسفه«)به قلنای جوسفن و بللیفن(

های عینیِ خوراکِی پفسفه« خوردن )به قلنای جوسفن و بللیفن(»به قلنی « خوردن»گاهی 
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های عینیِ خوراکیِ جاقف پفسفه« خوردن )به قلنای جوسفن و بللیفن(»جاقف است، و همیشه 

 “.است« خوردن»به قلنی 

 زبانانیدر فارس یبخش )الف( از مدل ذهن .(2) شماره جدول

 خوردن )به قلنای جوسفن و بللیفن( های عینیِ خوراکیِ جاقفپفسفه خوردن

 خوردن )به قلنای جوسفن و بللیفن( خوراکیِ جاقفهای عینیِ پفسفه خوردن

  های عینیِ خوراکیِ جاقفپفسفه خوردن

نف، به کنهاسی از تابلو که از اگگوی او  پیروی قیتوان برای قۀررمتبه قیاس از اسن قورد قی

 شرح زسر استف   کرد:

نتیجه،  در ؛هۀتنف« خوردن»ها «بللیفن»هۀتنف اقا هم  « بللیفن»ها «خوردن»پ( برخی 

 ت؛اس« خوردن»به قلنی « بللیفن»است، و همیشه « بللیفن»به قلنی « خوردن»گاهی 

نتیجه،  در ؛هۀتنف« خوردن»ها «جوسفن»هۀتنف اقا هم  « جوسفن»ها «خوردن»ت( برخی 

 است؛« خوردن»به قلنی « جوسفن»است، و همیشه « جوسفن»به قلنی « خوردن»گاهی 

 است؛ث( عیناً قاننف قورد )اگف( 

نتیجه،  در ؛هۀتنف« خوردن»ها «نوشیفن»هۀتنف اقا هم  « نوشیفن»ها «خوردن» ( برخی 

« خوردن»به قلنی « نوشیفن» شهاست، و همی« نوشیفن»به قلنی « خوردن»گاهی 

 است؛

 چ( عیناً قاننف قورد ) ( است.

قابل  را، در قواردی که توسرررط تابلوی فوق« خوردن»قورد )ز( نیز کاربرد اسرررتلاری فلل 

 توان استف گی برای من فراپیش نهاد.دهف و نمینماسانفن نیۀتنف، نشان قی

 الگوی دوم

 Y 

X Y 

X Y 

X  
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ها Xبرخی ”های )ب(، )خ( و )د( در تابلو است، اساس اگگوی دوم که انگاری کلی قۀمت بر

Y  و برخیY هاX جفو گیرس  که در به عنوان نمونه قۀمت )ب( را در نظر قی“. هۀتنف 

 است. تررار شفه (6)

 زبانانیفارس یبخش )ب( از مدل ذهن .(6) شماره جدول

 گیۀیفن  

 گیۀیفن های عینیِ خوراکیِ جاقفپفسفه خوردن

 گیۀیفن های عینیِ خوراکیِ جاقفپفسفه خوردن

  های عینیِ خوراکیِ جاقفپفسفه خوردن

ی هۀتنف و برخ« گیۀیفن»ها «خوردن»برخی ”چنین استف   کرد: توان اساس اسن قف ، قی بر

است، و گاهی « گیۀریفن»به قلنی « خوردن»نتیجه، گاهی  در ؛هۀرتنف« خوردن»ها «گیۀریفن»

 به قیاس از اسن نمونه: و ؛“است« خوردن»به قلنی « گیۀیفن»

هۀتنف و برخی « برخورد کردن و قورد هف  قرار گرفتن»ها «خوردن»خ( برخی 

نتیجه، گاهی  در ؛هۀتنف« خوردن»ها «قورد هف  قرار گرفتن»ها و «برخورد کردن»

برخورد »است، و گاهی « برخورد کردن و قورد هف  قرار گرفتن»به قلنی « خوردن»

 است؛ و« خوردن»به قلنی « کردن و قورد هف  قرار گرفتن

ها و «کردنقصر  »هۀتنف و برخی « قصر  کردن و تلف کردن»ها «خوردن»د( برخی 

قصر  کردن »به قلنی « خوردن»نتیجه، گاهی  در ؛هۀتنف« خوردن»ها «تلف کردن»

 است.« خوردن»به قلنی « قصر  کردن و تلف کردن»است، و گاهی « و تلف کردن

 الگوی سوم

 Y 

X Y 

X  

X  

به اسن صورت که گزاری کلی همان گزاری  ؛تفاوت اسن اگگو با اگگوی دوم تنها در کمیت است

 Yو حوزی  X، اقا حوزی “هۀرررتنف Xها Yو برخی  Yها Xبرخی ”اگگوی دوم اسرررت سلنی 
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و تلفاد کمی از  Yها Xتلفاد کمی از ”توان گفت همپوشری کمتری دارنف. بر اسن اساس قی

Y هاX قۀمت )ح( در تابلو، برای قثا  به شرح زسر است.“هۀتنف . 

 زبانانیفارس یبخش )ح( از مدل ذهن .(7) شماره جدول

 استنشاق کردن  

 استنشاق کردن های عینیِ غیرخوراکیِ گازیپفسفه خوردن

  های عینیِ غیرخوراکیِ گازیپفسفه خوردن

  های عینیِ غیرخوراکیِ گازیپفسفه خوردن

 «استنشاق کردن»ها «خوردن»تلفاد کمی از ”توان گفت: و انگاری کلی قی (1جفو  )اساس  بر

به  «خوردن»نتیجه، به نفرت  در ؛هۀتنف« خوردن»ها «استنشاق کردن»هۀتنف و تلفاد کمی از 

ه و ب“. است« خوردن»به قلنی « استنشاق کردن»است، و به نفرت « استنشاق کردن»قلنی 

 قیاس از اسن نمونه:

ها «جذب کردن»هۀرررتنف و تلفاد کمی از « جذب کردن»ها «خوردن»از  ذ( تلفاد کمی

است، و به « جذب کردن»به قلنی « خوردن»نتیجه، به نفرت  در ؛هۀرتنف« خوردن»

 است؛« خوردن»به قلنی « جذب کردن»نفرت 

هۀتنف و تلفاد کمی از « احۀاس کردن و تجربه کردن»ها «خوردن»ر( تلفاد کمی از 

 «خوردن»نتیجه، به نفرت  در ؛هۀتنف« خوردن»ها «تجربه کردن»ها و «احۀاس کردن»

احۀاس کردن و تجربه »است، و به نفرت « احۀاس کردن و تجربه کردن»به قلنی 

 است.« خوردن»به قلنی « کردن

 زبانانمدل ذهنی هورامی -1-5

برخی از  (9)ای دارد. جفو  کاربرد گۀترده‘ خوردن’ waɾdæjدر هوراقی نیز، قاننف فارسی، 

 است. شونف، ارائه کردهواقع قی« خوردن»هاسی را که در هوراقی قوضوع واژه
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 شوندهمراه می‘ خوردن’ waɾdæjهایی که در زبان هورامی با فعل واژهاز برخی بندی طبقه. (8) شماره جدول

بینی کرد که تفاوت توان پیشقی(( 9)جفو  )های فارسی با قااسۀ  جفو  فوق با جفو  داده

زبانان وجود نفاشته باشف. عناصری زبانان و هوراقیفارسی« خوردن»چنفانی قیان قف  ذهنی 

عناصری از جفو  قبل در  ،در اسن جفو  هۀتنف که در جفو  قبلی وجود نفارنف، و باگلرس

ها، ها، نوشیفنیهای انتزاعی، خوراکیاسن جفو  نیۀتنف، اقا قاو ت منها سرۀان است. پفسفه

اعضای بفن، گازها، اشیاء و... در اسن دو جفو  به صورت تارسباً قشابه حضور دارنف. تابلوی 

 است. (1جفو  )به صورت ‘ خوردن’ waɾdæjزبانان از فلل ذهنی فرضی هوراقی

 ‘خوردن’ waɾdæjاز فعل  زبانانیهورام یذهن یتابلو .(3) شماره جدول

 جوسفن و بللیفن خوردن های عینیِ خوراکیِ جاقفپفسفه خوردن اگف(

 جوسفن و بللیفن خوردن های عینیِ خوراکیِ جاقفپفسفه خوردن 

   های عینیِ خوراکیِ جاقفپفسفه خوردن 

  گیۀیفن   ب(

  گیۀیفن های عینیِ خوراکیِ جاقفپفسفه خوردن 

 انتزاعی

 عینی

 خوراکی
 غیرخوراکی

 خوردنقابل
 خوردنقابلغیر

 حالت یا عمل ماده مایع جامد
 dæq تا hwa هوا sæm س  awi مب ʧaʃti غذا xæfæt غصه

 pɛʧ پیچ puɫ پو  ʒæħɾ زهر ʧaj چای mɛwæ قیوه ħɾs حرص
 ʧin چین maɫ قا  xʊɫæ خاک nuʃabæ نوشابه nanæ نان ħæsɾæt حۀرت
 tl غلت xætæ خط wni خون do دوغ nʊqɫ نباتمب xæfæt غ 
 zæɾbæ ضربه tæqæɫæ بریه   ʃæɾbæt شربت bæstæni بۀتنی goɫ گو 
 ʤoʃ جوش rʃfæt رشوه ...   læwaʃæk گواشک ħæq حق

 pɛwæs پیونف ængusæ انگشت  ... qʊɾs قرص bæʃ سه 

 tækanæ تران naxun ناخن   ʤaʤkæ مداقس qæsæm قۀ 

 tɾækæ ترک lkæ گره   ... qʊɾʔan قرمن

 dæwɾ دور pa پا    xʊða خفا

  wa باد    ʔɛʃ درد

  wæɾætaw مفتاب    wɛ خود

  dæs دست    tɛɾ سیر

  sæɾæ سر    

  ʧiʧæ پۀتان    

  ʤgæɾæ سیگار    

  mæʒg قغز    
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  گیۀیفن های عینیِ خوراکیِ جاقفپفسفه خوردن 

   های عینیِ خوراکیِ جاقفپفسفه خوردن 

  بللیفن های عینیِ خوراکیِ جاقفپفسفه خوردن پ(

  بللیفن های عینیِ خوراکیِ جاقفپفسفه خوردن 

   خوراکیِ جاقفهای عینیِ پفسفه خوردن 

  جوسفن های عینیِ خوراکیِ جاقفپفسفه خوردن ت(

  جوسفن های عینیِ خوراکیِ جاقفپفسفه خوردن 

   های عینیِ خوراکیِ جاقفپفسفه خوردن 

 ث(
های عینیِ غیرخوراکیِ پفسفه خوردن

 جاقف خوردنِقابل

 جوسفن و بللیفن خوردن

 
های عینیِ غیرخوراکیِ پفسفه خوردن

 جاقف خوردنِقابل

 جوسفن و بللیفن خوردن

 
های عینیِ غیرخوراکیِ پفسفه خوردن

 جاقف خوردنِقابل
  

  نوشیفن = مشاقیفن های عینیِ خوراکیِ قاسعپفسفه خوردن  (

  نوشیفن = مشاقیفن های عینیِ خوراکیِ قاسعپفسفه خوردن 

   های عینیِ خوراکیِ قاسعپفسفه خوردن 

 چ(
های عینیِ غیرخوراکیِ پفسفه خوردن

 قاسع خوردنِقابل

 نوشیفن = مشاقیفن
 

 
های عینیِ غیرخوراکیِ پفسفه خوردن

 قاسع خوردنِقابل

 نوشیفن = مشاقیفن
 

 
های عینیِ غیرخوراکیِ پفسفه خوردن

 قاسع خوردنِقابل
  

  استنشاق کردن   ح(

  کردناستنشاق  های عینیِ غیرخوراکیِ گازیپفسفه خوردن 

  استنشاق کردن های عینیِ غیرخوراکیِ گازیپفسفه خوردن 

   های عینیِ غیرخوراکیِ گازیپفسفه خوردن 

   خ(
برخورد کردن، قورد هف  

 قرار گرفتن
 

 
های عینیِ غیرخوراکیِ پفسفه خوردن

 خوردنقابلغیر

برخورد کردن، قورد هف  

 قرار گرفتن
 

 
غیرخوراکیِ های عینیِ پفسفه خوردن

 خوردنقابلغیر
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های عینیِ غیرخوراکیِ پفسفه خوردن

 خوردنقابلغیر
  

  قصر  کردن، تلف کردن   د(

 
های عینیِ غیرخوراکیِ پفسفه خوردن

 خوردنقابلغیر

 قصر  کردن، تلف کردن
 

 
های عینیِ غیرخوراکیِ پفسفه خوردن

 خوردنقابلغیر

 قصر  کردن، تلف کردن
 

 
های عینیِ غیرخوراکیِ پفسفه خوردن

 خوردنقابلغیر
  

  جذب کردن   ذ(

 
های عینیِ غیرخوراکیِ پفسفه خوردن

 قاسع و گاز خوردنِقابلغیر

 جذب کردن
 

 
های عینیِ غیرخوراکیِ پفسفه خوردن

 قاسع و گاز خوردنِقابلغیر
  

 
های عینیِ غیرخوراکیِ پفسفه خوردن

 قاسع و گاز خوردنِقابلغیر
  

  احۀاس کردن، تجربه کردن   ر(

  احۀاس کردن، تجربه کردن های انتزاعیپفسفه خوردن 

   های انتزاعیپفسفه خوردن 

   های انتزاعیپفسفه خوردن 

  قلنای استلاری های انتزاعیپفسفه خوردن ز(

  قلنای استلاری های انتزاعیپفسفه خوردن 

   های انتزاعیپفسفه خوردن 

که پیشتر نیز ذکر شف و از تابلوی فوق پیفا است، تفاوت چنفانی قیان تابلوی ذهنی چنان

زبانان وجود نفارد. اگگوها همان اگگوها هۀتنف و تابلوها جز زبانان و هوراقیفارسی« خوردن»
در دو قورد، که من ه  به اسجاد اگگوی قتفاوتی قنجر نشفه، بر ه  قنطبق هۀتنف. تنها تفاوت 

ت زبانان قۀممت )ح( و )خ( است. به اسن صورت که در تابلوی قربوط به فارسیدر دو قۀ
)ح( قتللق به اگگوی سوم و قۀمت )خ( قتللق به اگگوی دوم بود، اقا در تابلوی قربوط به 

زبانان، برعرس، )ح( قتللق به اگگوی دوم و )خ( قتللق به اگگوی سوم است. بنابراسن، هوراقی
شفه، جز در اسن دو قورد، سرۀان است و از ذکر قجفد منها خودداری های قطرحاستف  

 شود.شفه و تنها به ارائ  استف   قربوط به دو قۀمت سادشفه بۀنفه قی
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ها «استنشاق کردن»هۀتنف و برخی از « استنشاق کردن»ها «خوردن»ح( برخی از 

 است، و گاهی «استنشاق کردن»به قلنی « خوردن»نتیجه، گاهی  در ؛هۀتنف« خوردن»

 است؛ و« خوردن»به قلنی « استنشاق کردن»

هۀتنف و تلفاد « برخورد کردن و قورد هف  قرار گرفتن»ها «خوردن»خ( تلفاد کمی از 

نتیجه،  در ؛هۀتنف« خوردن»ها «قورد هف  قرار گرفتن»ها و «برخورد کردن»کمی از 

است، و به « گرفتنبرخورد کردن و قورد هف  قرار »به قلنی « خوردن»به نفرت 

 است.« خوردن»به قلنی « برخورد کردن و قورد هف  قرار گرفتن»نفرت 

 زبانانزبانان و هورامیمقایسة مدل ذهنی فارسی -1-1

ی  که رسشفه به اسن نتیجه قینی قربوط به دو گروه زبانی بررسیاز قااسۀ  تابلوهای ذه

دو گروه قابل تالیل به سه اگگوی کلی  هرداری با ه  نفارنف. قف  ذهنی تفاوت عمیق و قلنی

 شونف.قشاهفه قی (11جفو  )است که در 

 زبانانیو هورام زبانانیفارس یذهن یهاموجود در مدل یکل یسه الگو .(31) شماره جدول

    Y   Y 

X Y  X Y  X Y 

X Y  X Y  X  

X   X   X  

اگگوی او ، سه  1زبان از تلفاد سرۀانی از اسن اگگوها، شاقل قف  ذهنی گوسشوران هر دو 

اگگوی دوم و سه اگگوی سوم، تشریل شفه است. تنها تفاوت منها در اسن است که سری از 

زبانان تحت کنف، در قف  هوراقیزبانان از اگگوی دوم تبلیت قیقواردی که در قف  فارسی

زبانان قتللق به اگگوی سوم که در قف  فارسی گیرد، و سری از قواردیاگگوی سوم قرار قی

قۀمت )ح( تابلوها  زبانان به اگگوی دوم تللق دارد. تفاوت نرۀت دراست در قف  هوراقی

 شود:قشاهفه قی ،(11( و )11های )، در جفو است که در زسر

 زبانانیفارس یذهن مدلبخش )ح( از  .(33) شماره جدول

  استنشاق کردن   ح(
  استنشاق کردن های عینیِ غیرخوراکیِ گازیپفسفه خوردن 
   های عینیِ غیرخوراکیِ گازیپفسفه خوردن 
   های عینیِ غیرخوراکیِ گازیپفسفه خوردن 
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 زبانانیهورام یذهن مدلبخش )ح( از  .(35)جدول 

  استنشاق کردن   ح(
  استنشاق کردن های عینیِ غیرخوراکیِ گازیپفسفه خوردن 
  استنشاق کردن های عینیِ غیرخوراکیِ گازیپفسفه خوردن 
   های عینیِ غیرخوراکیِ گازیپفسفه خوردن 

 و نتیج  حاصل از اسن قرار است:

 در فارسی:
استنشاق »هۀتنف و تلفاد کمی از « استنشاق کردن»ها «خوردن»ح( تلفاد کمی از 

 «استنشاق کردن»به قلنی « خوردن»نتیجه، به نفرت  در ؛هۀتنف« خوردن»ها «کردن
 است.« خوردن»به قلنی « استنشاق کردن»است، و به نفرت 

 در هوراقی:
ها «استنشاق کردن»هۀتنف و برخی از « استنشاق کردن»ها «خوردن»ح( برخی از 

 است، و گاهی« ق کردناستنشا»به قلنی « خوردن»نتیجه، گاهی  در ؛هۀتنف« خوردن»
 .است« خوردن»به قلنی « استنشاق کردن»

توان نتیجه گرفت که در هوراقی قوارد بیشتری از استنشاق گاز در ذهن به از اسن قااسۀه قی
 شود.بازنماسی قی« خوردن»صورت 

 و تفاوت دسگر در قۀمت )خ( است:

 زبانانیفارس یذهن مدلبخش )خ( از  .31 شماره جدول

  برخورد کردن، قورد هف  قرار گرفتن   خ(
  برخورد کردن، قورد هف  قرار گرفتن خوردنقابلهای عینیِ غیرخوراکیِ غیرپفسفه خوردن 
  برخورد کردن، قورد هف  قرار گرفتن خوردنقابلهای عینیِ غیرخوراکیِ غیرپفسفه خوردن 
   خوردنقابلغیرهای عینیِ غیرخوراکیِ پفسفه خوردن 

 زبانانیهورام یذهن مدلبخش )خ( از  .34 شماره جدول

  برخورد کردن، قورد هف  قرار گرفتن   خ(
  برخورد کردن، قورد هف  قرار گرفتن خوردنقابلهای عینیِ غیرخوراکیِ غیرپفسفه خوردن 
   خوردنقابلهای عینیِ غیرخوراکیِ غیرپفسفه خوردن 
   خوردنقابلهای عینیِ غیرخوراکیِ غیرپفسفه خوردن 
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 در فارسی:و در نتیجه، 
هۀتنف و برخی « برخورد کردن و قورد هف  قرار گرفتن»ها «خوردن»خ( برخی 

نتیجه، گاهی  در ؛هۀتنف« خوردن»ها «قورد هف  قرار گرفتن»ها و «برخورد کردن»
برخورد »است، و گاهی « قورد هف  قرار گرفتن برخورد کردن و»به قلنی « خوردن»

 است.« خوردن»به قلنی « کردن و قورد هف  قرار گرفتن

 در هوراقی:و 
هۀتنف و تلفاد « برخورد کردن و قورد هف  قرار گرفتن»ها «خوردن»خ( تلفاد کمی از 

نتیجه،  در ؛هۀتنف« خوردن»ها «قورد هف  قرار گرفتن»ها و «برخورد کردن»کمی از 
است، و به « برخورد کردن و قورد هف  قرار گرفتن»به قلنی « خوردن»نفرت  به

 است.« خوردن»به قلنی « برخورد کردن و قورد هف  قرار گرفتن»نفرت 

به « برخورد کردن و قورد هف  قرار گرفتن»بنابراسن، در فارسی بیش از هوراقی، قوارد 
 شونف.بازنماسی قی« خوردن»صورت 

 گیرینتیجه -4

با هف   (،1199و  1191گیرد ) -های ذهنی جانۀرروناسرراس نظرس  قف  ، بررسرری حاضررربر

 زبان به انجام رسیف. اسن قااسۀه برزبان و هوراقیهای ذهنی گوسشروران فارسیقااسۀر  قف 

 - دو زبان قورد بررسرری بود در هر‘ خوردن’ اسرراس قف  ذهنی فرضرری سک فلل با قلنای

در و های دو گروه های  زم و اسرررتررا  قف پس از گردموری داده .waɾdæjو « خوردن»

ها تفاوت چنفانی با ه  نفارنف، تا حفی قشرر  شف که قف  منهانتیج  بررسری و قااسۀر  

مسیبی به نتاسج  ( مقف،9-9، که شررح من در برش )پوشری از انفک تفاوت قوجودکه چشر 

 هایزبان، به ترتیب در جفو و هوراقی زبانقف  ذهنی گوسشروران فارسی زنف.بررسری نمی

 سرۀان ی تررارشونفیسره اگگودو قف  تارسباً قنطبق بر ه  و دارای اسرت.  ( مقفه1( و )4)

 .ه استقابل قشاهف( 11جفو  ) هۀتنف که در

زبانان و های ذهنی فارسی( قف 1911در سک قطاگل  قشابه، روشن و ونفحۀینی ) 

ها ه قف انف کقااسۀه کرده و به اسن نتیجه رسیفه از چنف فلل قرکب،، با استفاده زبانان رامذری

کب های قرزبانان از فللهای منان، قف  ذهنی فارسیاساس سافته هۀتنف. بربۀیار قتفاوت 
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زبانان در قیان مذری افلا اسن  قربوط به تر از قف  ذهنیپیچیفه «خوردن» دارای جزء فللی

 است.
های ذهنی گوسشوران فارسی و هوراقی وجود رغ  شباهت عمیای که در قف اقا علی 

قثالً در هوراقی ف. نخورمسی واژگانی قتفاوت در اسن دو زبان به چش  قیباه  تلفادیدارد، 
xʊða ʼخفاʻ وʤgæɾæ ʼبا ̒ سیگارwaɾdæj ʼهای فارسی شونف، اقا قلاد همراه قی̒ خوردن

 هاسی چوندهنف. در قاابل، در فارسی نیز واژههاسی تشریل نمیمسیاسن کلمات چنین باه 
کننف که قلاد  منها در هوراقی چنین تماسلی نشان همراهی قی« خوردن»با « تیر»و « گیز»

 وع پژوهشی جفاگانه باشف.توانف قوضها خود قیمسیای اسن باه دهف. بررسی قاابلهنمی
 ونفتواننف تلمی  داده شهرچنف اسن بررسی تنها به سک فلل پرداخته و طبلًا نتاسج من نمی 

اساس عواقلی شباهت قیان  توان بر، اقا احتما ً قیحرمی کلی صادر کرد منهااساس  و سا بر
اقع قرتلف تجربیات ها قتفاوتنف و قردم جودانی  که زباندو قف  ذهنی را توضیح داد. قی

های ذهنی شونف که قف ها باعث به وجود مقفن اسن انتظار قیقتفاوتی از جهان دارنف و اسن
اهت توان انتظار داشت که شببر همین اساس، قیقتفاوت باشنف.  ،های قرتلفگوسشوران زبان

 رد ها براهف.تسا قرابت زبانی، فرهنگی و جغرافیاسی، اگرچه نه در هم  قوارد، از قیزان تفاو
های اسرانی هۀتنف، دو در زقری زبان نتیجه، با توجه به اسن نرات که فارسی و هوراقی هر

دو زبان در سک قحفودی  دو زبان از نظر نژادی جزء اقوام اسرانی هۀتنف، هر گوسشوران هر
ارسی فهای فرهنگی و اجتماعی زسادی با ه  دارنف، شونف، قشابهتجغرافیای سیاسی ترل  قی

 ها و در نتیجه زبان دوم تارسباً هم  گوسشوران هوراقیزبان رسمی، زبان مقوزش، زبان رسانه
اگبته، صفور حر  قطلی در  های ذهنی شاسف طبیلی باشف.و غیره، شباهت عمیق قف  است

 تر است.های بیشتر و گۀتردهاسن باره قنوط به انجام پژوهش
گیرد در  -، کارمقفی نظرس  جانۀونگانبه باور نگارنف توجه دسگر اسن پژوهش،نتیج  قابل 

رش که در بهای قورد بررسی، به روش استف گی او است. چنانتلیین و توضیح قلنای فلل
با دقتی تارسباً با  و همپوشی ‘ خوردن’( مقف، با استفاده از اسن روش قلانی قرتلف فلل 9)

 تر قابل توضیح است.ه صورتی قلموسها به روشنی و بقلنای من با قلنای دسگر فلل

 منابع
سیف کما  خرازی و اگهه  قترج :وسراست چهارم. . شرناسری شناختیروان(. 1991اسرترنبرگ، رابرت )

 حجازی. تهران: سمت.
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اسرراس پیرری قتنی زبان فارسرری  فرهنگ بۀرراقفی: بر(. 1911خان، قحمود و قهفی قحۀررنی )جنبی
 تهران. . تهران: انتشارات دانشگاهاقروز

 راقین گلشائی. تهران: سمت. قترج : ذهن: درمقفی بر علوم شناختی.(. 1911تاگارد، پاو  )

 و اکرم قهرکی ، اسر ستوده به کوشرش غالقرضا) فرهنگ قتوسرط دهرفا(. 1992دهرفا، علی اکبر )

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. .سلطانی(

نماسی افتراقی: تأثیر قفرت قوضرروعات فللی بر حاگت(. 1911راسرخ قهنف، قحمف و زانیار ناشربنفی )

، 1شررماری  ،، سررا  او های غرب اسرانطاگلات زبان و گوسشق .شررواهفی از گوسش هوراقی

1-11. 

 . تهران: عل .ای بر قلناشناسی شناختیقافقه(. 1911روشن، بلایس و گیال اردبیلی )

زبانان زبانان و مذریهای ذهنی فارسررری(. قااسۀررر  قف 1911روشرررن، بلایس و قینا ونفحۀرررینی )

قطاگلات )بررسری قوردی قصفرهای قرکب با جزءهای فللی خوردن، زدن، کشیفن و گرفتن(. 

 .111-61، 9، سا  او ، شماری های غرب اسرانزبان و گوسش

اساس قلیارهای  واژگان خوسشاونفی هوراقی بر بررسی(. 1911عباسری، بیۀتون و کرسۀتین کزازی )

 .22-91، 1، سا  او ، شماری های غرب اسرانقطاگلات زبان و گوسشقورداک. 

 .گنجواژه: فرهنگ کاربردی زبان فارسیزاده، خۀرو و بیۀتون عباسی )در دست تأگیف(. غالقللی

ا در زبان هوراقی )گوسش (. سرراخت هج1911کاقبوزسا، عاگیه کرد زعفرانلو و سرریف قهفی سررجادی )

 .19-21، 1، سا  او ، شماری های غرب اسرانقطاگلات زبان و گوسشهوراقان ترت(. 

دار در گوسش های کناسی نشانای در ساختشرفگی ترتیب سرازه(. دسرتوری1911ناشربنفی، زانیار )

های اسرانی انفسشررری زبانقجموعه قاا ت نرۀرررتین ه  ،قهرداد نغزگوی کهن . در:هوراقی

 (، تهران: نوسۀه.111-119)ص  
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