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چکیده
بهرغم مطالعات بسیاری که با هدف توصیف مسائل زبانشناختی زبانهای ایرانی انجاام ررتتاهاناد ،مساائل
معنیشناختی و مردمشناختی این زبانها تا حدی مورد غفلت بودهاست .این مسأله به ویژه در مورد زبانها و
رویشهای غرب کشور مصداق پیدا میکند .مطالعۀ حاضر در پی آن است تا با بهرهریری از مفااهیم نظاری
موجود در معنیشناسی و انسانشناسی ،به ویژه آرای مورداک ،واژران خویشاوندی و مفاهیم مرتبط باا آن را
در زبان هورامی ،رونهای که در شهر پاوه بدان تکلم میشود ،مورد بررسی قرار دهد .در نتیجۀ این پاژوهش
تعااداد  36واژۀ خویشاااوندی هااورامی ،شااامل  72واژۀ نساابی 81 ،واژۀ سااببی 9 ،واژۀ ناااتنی و  9واژۀ
خویشاوندی جمعی ،استخراج شده و بر اساس معیارهای مورداک و ارزشهای چندرانۀ هر کادام ببههبنادی
شدند.
کلیدواژهها :هورامی ،واژران خویشاوندی ،نسل ،وصلت ،ترود.

 .8تاریخ دریاتت8697/4/2 :
 .7پست الکترونیکی نویسندۀ مسئول:

تاریخ پذیرش8697/2/1 :
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 -2مقدّمه
روابط خویشاوندی ،چگونگی ترمولبندی آنها و اینکه این روابط در هر زبانی چگونه نماود
واژرانی پیدا میکنند ،موضوعی است که از دیرباز مورد توجه پژوهشررانای از رشاتههاای
مختلااف ،بااویژه زبانشناسای و انسانشناسای ،قاارار ررتتااه اساات .سااابهۀ بررسای واژرااان
خویشاوندی به اواسط قرن نوزدهم باز میرردد ،زمانی کاه لاویس هناری مورراان8977( 6
[ ،)]8188انسانشناس آمریکایی ،زبانهای سرخپوستی قبایل ایرکوی 4را مورد بررسای قارار
داد .وی با این پژوهش بنیانراذار مطالعاات خویشااوندی شاد ،چارا کاه قبال از او کسای
مستهیماً به بررسی خویشاوندی نپرداخته بود (تراتمن .)7008 ،8پس از مورران نیاز بررسای
واژران خویشاوندی ،هم در انسانشناسای و هام در زبانشناسای ،اداماه یاتات .کاار هاای
تااوکس 8194a( 3و  ،)8194bواکاار ،)8984( 2ساااپیر )8981( 1و بااوآز )8989( 9از ایاان
جملهاند .از دهۀ  80میالدی نیز استفاده از روش «تحلیل مؤلفهای» 80بارای بررسای واژراان
خویشاوندی ،باا کارهاای روداینااف ،)8983( 88لاونزبری )8983( 87و واالس 86و اتکیناز

84

( )8930آغاز شد.
بهرغم اهمیت موضوع ،واژران خویشاوندی در ایران چندان ماورد توجاه قارار نگرتتاه
است .ظاهراً تنها مطالعۀ موجود در مورد واژران خویشااوندی زباان تارسای توساط باابنی
( )8684و با روش تحلیل مؤلفهای انجام ررتته اسات .در ماورد زبانهاای کاردی نیاز تنهاا
بررسی انجام شده توسط قیطوری و همکاران ( )7080بوده که ایشان نیز ،به همان روش اماا
با نسخۀ دیگری از آن ،واژران خویشاوندی رویش کلهری را مطالعه کردهاند .عالوه بر ایان
3. Lewis Henry Morgan
4. Iroquois
5. Thomas R. Trautmann
6. J. Walter Fewkes
7. James R. Walker
8. Edward Sapir
9. Franz Boas
10. componential analysis
11. Ward H. Goodenough
12. Floyd G. Lounsbury
13. Anthony F. C. Wallace
14. John Atkins

بررسی واژران خویشاوندی هورامی براساس معیارهای مورداک 66/

دو ،محمودی بختیاری ( )7009نیز خبر از پژوهش در حال انجاامی داده اسات کاه واژراان
خویشاوندی  30زبان ایرانی غربی (از جمله تارسی ،رورانی ،سورانی ،کلهاری ،زازا و  )...را
بررسی میکند.
هورامی (اورامی) رویشی است که در منطههای موسوم به هوراماان (اوراماان) در غارب
ایران ،در استانهای کرمانشاه و کردستان و در شرق کردستان عاراق بادان تکلام مایشاود.
مکنزی 88هورامی را رویشی از زباان راورانی و کهانتارین راویش آن مایداناد ( 8912و
 .)7007رونتر )7006( 83نیز بر همین اعتهاد است اما بر سر ارتباط هورامی و رورانی با زبان
کردی نظر متفااوتی دارد .در حاالی کاه مکنازی راویشهاای راورانی را «همساایگان» یاا
«جزیرههای دریای کردی» ( )26 :8938مینامد و سعی دارد نشان دهد که برخالف کردی و
تارسی ،خصیصههای زبانهای ایرانی شاخۀ شمال غربی را دارا هستند (همان) و برای اثبات
شباهتشان با زبان پارتی کهن ،باز برخالف کاردی و تاارسی ،شواهد واجشاناختی مایآورد
( ،)7007رونتر ،علیرغم اعتهاد به شمالی بودن رورانی و جنوبی بودن کاردی ،باه ساادری
هورامی و رورانی را رویشهای زبان کردی معرتی کرده و اعالم میکند که تنها تعداد کمای
از پژوهشرران معتهدند که رورانی یک رویش کردی نیست ( .)81 :7006در تهسایمبنادی
چهاررانۀ هایگ 82از زبانهای کردی نیز ،رورانی ،همراه با زازا ،به عناوان زیرراروه چهاارم
زبان کردی معرتی میرردد ( .)9 :7004البته وی نیز اذعان میکند که پژوهشاگران بسایاری
بر این باورند که این زبانها کردی نیستند و نباید آنها را در زمرۀ زبانهای کردی باه شامار
آورد (همان) .عالوه بر ردهبندی تاوق ،تهسایمبنادی دوراناۀ دیگاری نیاز وجاود دارد کاه
زبانهای کردی را به دو دستۀ عمدۀ کرمانجی و پهلاوانی تهسایم مایکناد و بار اسااس آن
رورانی و زازا زبانهای پهلوانی و البته کاردی هساتند (مهاو 81و ماگالولاین.)8 :7008 ،89
بنابراین ،تنها نتیجهای که تا اینجا میتوان ررتت ایان اسات کاه هاورامی رویشای از زباان
رورانی و از زبانهای ایرانی شاخۀ شمال غربی است.
15. D. N. MacKenzie
16. Michael M. Gunter
17. Geoffrey Haig
18. Lokman I. Meho
19. Kelly L. Maglaughlin
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هورامی تنوع لهجهای بسیار رستردهای دارد ،به بوری که راهی تفاوتها به حدی میرساد
که عبارت «تنوع لهجه» کارامد نبوده و باید از تنوع رویش سخن رفات .ایان تفااوتهاا در
آواشناسی ،واژران و حتی نحو نیز به چشم مایخاورد .بناابراین ،در پاژوهش حاضار تنهاا
رونهای از هورامی مورد بررسی قرار میریرد که در شهر پاوه مورد اساتفاده قارار میریارد.
الزم به ذکر است که این روناه بیشاتر از دیگار روناههای هاورامی کاه عبارتناد از لهاونی،
ژاوه رویی و تختی ،مورد توجه و مطالعه قرار ررتته است .جهت آشنایی بیشتر با ایان روناه
از زبان هورامی ،عالقمندان میتوانند به آثاار زیار مراجعاه کنناد :سالیمی ( ،)8697کریمای
دوستان و نهشبندی ( ،)8690راسخ مهند و نهشبندی ( )8697نهشبندی ( ،)8697هولمبرگ و
اودن ( ،)7004عباسی و قیطوری ( )7087و عباسی و همکاران (زیر چاپ).
 -2روش پژوهش
ضبط واژران خویشاوندی هورامی به صورت مشاهدۀ مشارکتی بی  3ماه ،توساط نگارناده
که خود رویشور بومی اورامی است ،انجام شد .در مرحلۀ نخست ،واژران هادف در رفتاار
عادی رویشوران و در موقعیتهای اتفاقی یادداشت و ثبت میشد؛ اما ایان روش دو نها
عمده داشت :یکی اینکه با توجه به عدم ابالع از پیشینۀ زبانی و قومی رویشوران ،نمیشاد
از بومی بودن واژه و همچنین معنای آن ابمیناان حاصال کارد؛ و دوم اینکاه باا ایان روش
ابالعات معنایی چندانی به دست نمیآمد .همین مسئله انجام مصاحبه و حصول ابمیناان از
بومی بودن و صحت دادههای بدست آمده را ضروری میساخت.
مصاحبهها در دو مرحلۀ مجزا انجام شد ،در مرحلۀ اول  86مصاحبه و در مرحلۀ دوم 79
مصاحبه .مصاحبههای مرحلۀ اول بسیار جامع و به لحاظ زمانی ،بوالنی و با هدف استخراج
همۀ واژران خویشاوندی و در عین حال تعیاین مصاداقهاای آنهاا انجاام شاد .از شارکت
کنندران در این مصاحبهها  7نفر زیر بیست سال 6 ،نفر بین بیست تا سی ساال 6 ،نفار باین
سی تا پنجاه سال و  8نفر دیگر بیش از پنجاه سال سن داشتند .پاس از انجاام بررسایهاای
اولیه روی دادههای مرحلۀ اول مصاحبه ها و مهایسۀ آنها با دادههای بدسات آماده از بریاق
مشاهادههاا ،واژهها یا معناهایی که دارای ابهااام بااودند یااا دقات بیشتااری مایبلبیدناد
مشخ

شدند .در مصاحبههای مرحلۀ دوم ،عالوه بر رتع ابهاماات ماذکور ،باار دیگار بار
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حوزۀ مصداقهای واژهها تأکید شد .مصاحبههای این مرحله ،اما کوتاهتر و موجزتر بودناد و
شرکت کنندران در آنها بیشتر اتراد بزرگسال و مسن بودند.
شرکت کنندران در هر دو مرحله با توجه به پیشینۀ زبانی و قومی و با حصاول ابمیناان
از بومی بودن انتخاب شدند؛ و با این ترض که اتاراد مسنتار (باه واساطۀ باایساوادی یاا
کمسوادی ،ارتبابات محدودتر ،استفادۀ کمتر از رسانهها ،عدم توجه به پرساتیژ واژههاا و)...
زبان بکرتر و واژران بومیتری دارند ،بیشتر مصاحبه شوندران از میان آنان انتخااب شادند.
نکتۀ جالب توجه اینکه در استفاده از واژران نسبی ،هیچ تفااوتی میاان نسالهاای مختلاف
مشاهده نشد ،هر چند که جوانترها با تعدادی از واژههای واژراان نسابی و نااتنی آشانایی
نداشتند .تفاوت اساسی میان جوانترها و مسنترها در واژران خطاب باود (کاه البتاه بارای
پژوهش حاضر به نوعی حاشیهای است) ،جوانترها تمایل دارند که به جای واژران خطااب
بومی متعدد و مختلفی که در موقعیتها و باتتهای مختلف به کار میروناد ،از دو وامواژۀ
 aγaو  ،xanmکه به ترتیب از آقا و خانم تارسی ررتته شدهاند ،استفاده کنند.
نکتهای که بسیار حائز اهمیت است قضاوت بر سر تعلق یا عدم تعلاق یاک عباارت باه
تهرست واژران خویشاوندی است .چنانکه بعداً در خالل متن مشخ

میشاود ،واژههاای

خویشاوندی ساده میتوانند به دتعات نا محدودی با هم ترکیب شده و عباارتهاایی بارای
ارجاع به خویشاوندان تاقد واژهای خاص تولید کنند ،مانند :پسرعموی پدرزن برادرخاانمم؛
اما واضح است که چنین ترکیبی را نمیتوان یک واژۀ منفرد خویشاوندی به حساب آورد .از
آنجا که تیالبداهه نمیتوان معیاری صوری و ساختی برای تفکیک عبارتهای خویشااوندی
تعیین کرد ،قضاوت بر سر این مسأله به عهدۀ رویشوران رذاشاته شاد .عباارت مرکبای کاه
رویشوران به عنوان یک واژۀ منفرد میشناسند ،یک واژۀ خویشاوندی باه شامار آماده و در
تهرست رنجانده شدهاست و در غیر این صورت از تهرست حذف شدهاسات .نتاایج نشاان
میدهند که عبارتهای مرکب تا جایی که عنصار اضااته وارد ترکیاب آنهاا نشاده واژراان
خویشاوندی منفرد به شمار میآیند.
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 -9دادهها
دادههایی که در این پژوهش معرتی میشاوند عبارتناد از :واژراان خویشااوندی نسابی یاا
خونی ،واژران خویشااوندی ساببی ،واژراان خویشااوندی نااتنی و واژراان خویشااوندی
جمعی .براساس سنت مطالعات خویشاوندی ،معرتی و توصیف یک واژۀ خویشاوندی یعنی
تعیین حوزۀ ارجاع یا مصداقهای آن با ذکر خویشاوندانی که واژۀ مورد نظار بارای نامیادن
آنها به کار میرود .در این ترایند یاک واژۀ خویشااوندی باا واژههاای خویشااوندی دیگار
معرتی میشود ،اما با واژران مورد استفاده برای خویشاوندان پایه یا اولیاه 70کاه عبارتناد از
هشت واژۀ پدر ،مادر ،برادر ،خواهر ،پسر ،دختر ،زن و شوهر (واالس و اتکینز.)81 :8930 ،
در ادامه هر رروه از واژههای خویشاوندی در جداول جدارانهای به ترتیب نسل و با معناای
(تهریبی) تارسی آنها و تهرست مصداقهایشان ارائه میشاوند .بارای واجنویسای دادههاای
هورامی از الفبای آوانگار بینالملل ( )IPAاستفاده شده است.
جدول شمارة  :2واژگان خویشاوندی نسبی
واژه

معنی

مصداقها

پدر جد

پدرِ پدرِ پدر ،پدرِ پدرِ مادر ،پدرِ مادرِ پدر ،پدرِ مادرِ مادر

bawa gæwɾæ

مادر جد

مادرِ مادرِ مادر ،مادرِ مادرِ پدر ،مادرِ پدرِ مادر ،مادرِ پدرِ پدر

daḏa gæwɾɛ78

پدر بزرگ

پدرِ پدر ،پدرِ مادر

bawa

مادر بزرگ

مادرِ مادر ،مادرِ پدر

daḏa

پدر

پدر

babæ

مادر

مادر

æḏa

دایی

برادرِ مادر

lalo

عمو

برادرِ پدر

عمه ،خاله

خواهرِ مادر ،خواهرِ پدر

برادر

برادر

bɾa

خواهر

خواهر

wałɛ

mamo
dɛḏɛ

20. primary/primitive
 .78در هورامی یک آوای ناسودۀ بین دندانی وجود دارد که رتتار عجیبی در نظام آوایی دارد ،به این صورت که راهی
واجگونۀ  dو راهی واجگونۀ  tاست ،محل وقوع آن بیشتر پایان واژه است و هیچراه در جایگاه آغازین ظاهر نمی
شود .این آوا ،به رغم واجگونه بودن ،به ع لت کاربرد تراوان آن در زبان و تأثیری که بر زیبایی تلفظ واژران هورامی
میرذارد ،در آوا نگاریها ثبت شده و به صورت  ḏنشان داده شدهاست .مکنزی نیز به این آوا ،به عنوان دو واجگونۀ d
و  ،tاشاره کرده و در آوانگاری آنها را به صورت  ḓو  ṱبه کار برده است (نک .مکنزی.)1-2 :8933 ،
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دایی زاده

پسرِ برادرِ مادر ،دخترِ برادرِ مادر

عمو زاده

پسرِ برادرِ پدر ،دخترِ برادرِ پدر

عمه زاده ،خاله زاده

پسرِ خواهرِ مادر ،دخترِ خواهرِ مادر ،پسرِ خواهرِ پدر ،دخترِ خواهرِ پدر

پسر

پسر

دختر

دختر

laloza
mamoza
dɛḏæza
kʊr
knaʧɛ
bɾaza

برادر زاده

پسرِ برادر ،دخترِ برادر

خواهر زاده

پسرِ خواهر ،دخترِ خواهر

waɾæza

نوۀ دایی

پسرِ پسرِ برادرِ مادر ،دخترِ پسرِ برادرِ مادر ،پسرِ دخترِ برادرِ مادر ،دخترِ دخترِ برادرِ مادر

lalozaza

نوۀ عمو

پسرِ پسرِ برادرِ پدر ،دخترِ پسرِ برادرِ پدر ،پسرِ دخترِ برادرِ پدر ،دخترِ دخترِ برادرِ پدر

mamozaza

پسرِ پسرِ خواهرِ پدر ،دخترِ پسرِ خواهرِ پدر ،پسرِ دخترِ خواهرِ پدر ،دخترِ دخترِ خواهرِ
نوۀ عمه ،نوۀ خاله

پدر ،پسرِ پسرِ خواهرِ مادر ،د خترِ پسرِ خواهرِ مادر ،پسرِ دخترِ خواهرِ مادر ،دخترِ دخترِ

dɛḏæzaza

خواهرِ مادر
نوۀ پسری

پسرِ پسر ،دخترِ پسر

نوۀ دختری

پسرِ دختر ،دخترِ دختر

kʊræza
knaʧæza
bɾazaza

نوۀ برادر

پسرِ پسرِ برادر ،دخترِ پسرِ برادر ،پسرِ دخترِ برادر ،دخترِ دخترِ برادر

نوۀ خواهر

پسرِ پسرِ خواهر ،دخترِ پسرِ خواهر ،پسرِ دخترِ خواهر ،دخترِ دخترِ خواهر

waɾæzaza

نتیجه (از نوۀ پسری)

پسرِ پسرِ پسر ،دخترِ پسرِ پسر ،پسرِ دخترِ پسر ،دخترِ دخترِ پسر

kʊræzaza

نتیجه (از نوۀ دختری)

پسرِ پسرِ دختر ،دخترِ پسرِ دختر ،پسرِ دخترِ دختر ،دخترِ دخترِ دختر

knaʧæzaza

جدول شمارة  :2واژگان خویشاوندی سببی
معنی

مصداق

واژه

پدر شوهر و پدر زن

پدرِ شوهر ،پدرِ زن

hæsuɾæ

مادر شوهر و مادر زن

مادرِ شوهر ،مادرِ زن

hæsɾwæ

زن دایی

زنِ برادرِ مادر

lalo ʒæni

زن عمو

زنِ برادرِ پدر

mamo ʒæni

شوهر

شوهر

زن

زن

برادر زن

برادرِ زن

ʃu
ʒæni
ʒæn bɾa

خواهر زن

خواهرِ زن

ʒæn wa

برادر شوهر

برادرِ شوهر

hɛwæɾ

خواهر شوهر

خواهرِ شوهر

sɛtɛ

جاری

زنِ برادرِ شوهر

hɛwæɾ ʒæni

باجناغ

شوهرِ خواهرِ زن

ham zæma

زن داداش

برادرِ زن

bɾa ʒæni

هوو

زنِ شوهر

hæwo

داماد

شوهرِ دختر

zæma

عروس

زنِ پسر
پسرِ خواهرِ شوهر ،دخترِ خواهرِ شوهر
پسرِ برادرِ شوهر ،دخترِ برادرِ شوهر

weywæ
sɛtæza
hɛwæɾæza
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جدول شمارة  :9واژگان خویشاوندی ناتنی
واژه

مصداق
پدرِ ناپدری ،پدرِ نامادری

zir-bawa

مادرِ ناپدری ،مادرِ نامادری

zir-daḏa

ناپدری

bawa pyaɾæ

نامادری

bawa ʒæni

برادرِ ناپدری
برادرِ نامادری

zir-mamo
zir-lalo

خواهرِ ناپدری ،خواهرِ نامادری

zir-dɛḏɛ

پسرِ شوهر ،دخترِ شوهر

hænæza

پسرِ زن ،دخترِ زن

kołæbæs

جدول شمارة  :4واژگان خویشاوندی جمعی
مصداق
والدین و والدینشان و والدینِ والدینشان
پدر و مادر و برادران و خواهرانِ زن یا شوهر
برادرانِ مادر و ترزندانشان و ترزندانِ ترزندانشان
برادرانِ پدر و ترزندانشان و ترزندانِ ترزندانشان
خواهرانِ پدر و مادر و ترزندانشان و ترزندانِ ترزندانشان
برادران و ترزندانشان و ترزندانِ ترزندانشان
خواهران و ترزندانشان و ترزندانِ ترزندانشان
پسران و ترزندانشان و ترزندانِ ترزندانشان
دختران و ترزندانشان و ترزندانِ ترزندانشان

وازه
bawan
hæsuɾan
)lalwan (xałwan
mamwan
dɛḏæ-w-dɛḏæza
bɾa-w-bɾaza
waɾæ-w-waɾæza
kʊr-ǔ-kʊræza
knaʧæ-w-knaʧæza

 -4تحلیل دادهها
«نظامهای خویشاوندی یکی از جهانیهای ترهنگ بشری را تشکیل مایدهناد» (ماورداک،77
 .)93 :8949هیچ جامعهای وجود ندارد که پیوندهای میان خویشاوندان را به لحاظ ترهنگای
نادیده بگیرد .دورترین روابط خویشاوندی نیز که در نتیجۀ قلات ارتبااط رو باه تااراموشی
میرذارند ،باز به کمک سنتها حفظ میشوند؛ اما چنان که مورداک میرویاد ،هار تارد در
هر جامعهای ،به بور بالهوه 2 ،نوع خویشاوند درجه یک (با در نظر ررتتن قابلیات تفکیاک
همسر به زن و شوهر 1 ،نوع) 66 ،نوع خویشاوند درجه دو 888 ،نوع خویشاوند درجه ساه
و بیشمار خویشاوند دورتر دارد؛ و روشن است که تخصی

یک واژۀ خویشاوندی متماایز

به هر کدام از این انواع ،ارر نه غیر ممکن اما بسایار دشاوار اسات و هایچ جامعاهای عماالً
22. George Peter Morduck
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چنین نمیکند .در همۀ جوامع تعداد این مهوالت با دستهبندی خویشاوندان کااهش یاتتاه و
به حد معهولی میرسد .روشهای متفاوت این دستهبندی به نظامهای خویشاوندی متفااوت
در جوامع مختلف میانجامد (همان.)92-93 :
واژران خویشاوندی بر سه اساس تهسیمبندی مایشاوند :بار اسااس «بارز اساتفاده»،76
«ساخت زبانی» 74و «رسترۀ کااربرد» .78از نظار بارز اساتفاده ،واژراان خویشااوندی بارای
«خطاب مستهیم» 73یا برای «ارجاع غیر مستهیم» 72به کاار مایروناد .از نظار سااخت زباانی
واژران خویشاوندی «بنیادی»« ،71اشتهاقی» 79یا «توصیفی» 60هستند .واژران بنیاادی سااده و
غیر قابل تجزیهاند ،اما واژران اشتهاقی از یک واژۀ بنیادی و یک یا چناد واژۀ بادون معناای
خویشاوندی و واژران توصیفی از دو یا چند واژۀ بنیادی تشاکیل شادهاناد .البتاه واژههاای
توصیفی به ندرت در تهرست واژران خویشاوندی ظاهر می شوند و بیشتر کاربرد رتع ابهام
دارند (مثالً در مورد واژههایی مانند پدر بزرگ که می تواند با پدرِ پدر یا پدرِ مادر توصایف
شود)؛ و باالخره ،بر اساس رسترۀ کاربرد ،واژران خویشاوندی یاا «تفکیکای» 68هساتند کاه
برای تنها یک مهولۀ خویشاوندی مانند پدر یا مادر به کار میروند ،یا «ردهای» 67که بارای دو
یا چند مهوله (مانند مادر بزرگ که شامل دو مهولۀ مادرِ پادر و ماادرِ مااادر اسات باه کاار
میروند) .تعدیل پیش رفته در تعداد مهوالت خویشاوندی از بریق این دستۀ اخیر از واژهها
و استفادۀ نسبتاً آزاد از آنها است( .همان.)99-92 :
یک واژۀ ردهای تنها با نادیده ررتتن یک یا چناد تماایز اساسای میاان خویشااوندان باه
وجود میآید .شش معیار اصلی که ارر از لحاظ زبانی اساس تمایز اصطالحشاناختی 66قارار
ریرند واژران تفکیکی و ارر نادیده ررتته شوند واژران ردهای به دست میدهند ،عبارتند از:
23. mode of use
24. linguistic structure
25. range of application
26. direct address
27. indirect reference
28. elementary
29. derivative
30. descriptive
31. denotative
32. classificatory
33. terminological
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نسل ،جنس ،وصلت ،64ترود ،68سوی 63و قطبیت .62عالوه بر اینها سه معیار ترعی و کمکای
دیگاار نیااز وجااود دارنااد کااه از شاامول یااک واژۀ ردهای کاسااته و یااک واژۀ تفکیکاای را
اختصاصیتر میکنند و عبارتند از :سن خویشاوند ،جنس روینده و وتات .61سه معیار اخیار
در مهایسه با شش معیار قبلی از اهمیات کمتاری برخوردارناد و در زبانهاای کمتاری نیاز
کاربرد دارند .نه معیار توق ،جدارانه و یا در ترکیب با هم ،همۀ اصولی را که در همۀ جوامع
بشری برای ببهه بندی زبانی و ایجاد تمایز میان خویشاوندان به کار می روند ،در بار دارناد.
(همان)808 :
معیار نسل ،که اساس زیست شناختی دارد ،خویشاوندان را در چنااد نسال دساتهبنادی
میکند .اعمال آن ،مثالً ،واژههای تفکیکی نظیر برادر و خواهر را در نسل خود 69در تهابل باا
واژههای تفکیکی مانند دایی و عمو در نسل قبل از خود قرار میدهاد ،اماا مثاالی از نادیاده
ررتتن آن در انگلیسی ،تارسی و هورامی وجاود نادارد .معیاار جانس نیاز اساسای زیسات
شناختی دارد و میان خویشاوندان مذکر و مؤنث تمایز ایجاد مایکناد .اعماال آن واژههاایی
تفکیکی چون برادر و خواهر حاصل میکند اما عدم اعماال آن واژههاای ردهای مانناد ناوه.
معیار وصالت ریشاه در پدیادۀ اجتمااعیِ جهاانی ازدواج دارد و خویشااوندان نسابی را از
خویشاوندان سببی متمایز میکند ،نادیده ررتتن آن در زباان انگلیسای واژۀ ردهای  uncleرا
به دست می دهد که شامل عمو ،دایی ،شوهر عمه و شوهر خاله می شود .معیار ترود بر این
واقعیت زیست شناختی متکی است که از چند خویشاوندِ متعلق به یک نسل و جنس برخی
به خود نزدیکتر از دیگرانند ،مثالً در خویشاوندان نسبیِ نسلهای بعاد از خاود ،ترزنادان و
نوادرانِ خود (که با خود در یک خط قرار دارند) از ترزنادان و نوادراان همشایران (کاه در
یک خط موازی با خط خود هستند) نزدیکترند .معیار سوی تنها بارای خویشااوندان درجاه
دو و دورتر کااربرد دارد و بار ایان واقعیات زیسات شاناختی اساتوار اسات کاه آیاا ایان

34. affinity
35. collaterality
36. bifurcation
37. polarity
38. decedence
39. ego
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خویشاوندان به واسطۀ یک خویشاوند مذکر به خود مارتبط مایشاوند یاا باه واساطۀ یاک
خویشاوند مؤنث .نمونۀ نادیده ررتتن این معیار در واژههای  uncleو  auntو نمونۀ اعماال
آن در برابرهای تارسی آنها یعنی عمو ،دایی ،عمه و خاله است؛ اما معیار قطبیت ناظر بر این
واقعیت جامعهشناختی است که لزوماً دو نفر یا دو قطبند که یک ارتباط اجتماعی را تشاکیل
میدهند .اعمال این معیار دو واژۀ تفکیکی تولید میکند و هر یک از برتین برای ارجااع باه
برف دیگر تنها از یکی از این واژهها استفاده میکند ،مانند پادر و پسار ،خاواهر و بارادر و
عمو و برادرزاده ،اما نادیده ررتتن آن به تولید یک واژۀ ردهای میانجامد کاه هار دو بارف
برای ارجاع به برف دیگار از هماان واژه اساتفاده مای کنناد ،مانناد واژۀ  cousinدر زباان
انگلیسی؛ و اما مسألۀ علمی اساسی کشف عاواملی اسات کاه ماردم جواماع مختلاف را باه
پذیرش برخی از این معیارها و رد برخای دیگار ،باه منظاور ایجااد تماایز میاان بعضای از
خویشاوندان و یکسان انگاشتن بعضی دیگر ،هدایت میکنند( .همان)803-807 :
چنانکه میبینیم ،مورداک در پی تدوین معیارهایی همگانی برآمده کاه در صاورتبنادی
واژران خویشاوندی زبانهای دنیا دخیلاند .واژران خویشاوندی روناارون زباانهاا از ایان
واقعیت ناشی میشوند که اهل هر زبان رزینشهاای متفااوتی را از ایان معیارهاا باه عمال
میآورند و برشهای معنیشناختی رونارون از مفهوم خویشاوندی از همین رو است.
 -2-4طبقهبندی واژگان خویشاوندی هورامی به روش مورداک

در این قسمت ،واژران خویشاوندی هورامی را به دو شیوه (از سه شیوۀ معرتی شده توساط
مورداک) ببههبندی میکنیم .شیوۀ اول ببههبندی مورداک ،به این لحاظ که واژراان خطااب
مربوط به حوزۀ کاربردشناسی بوده و روش پژوهش جدارانهای مایبلباد ،در ایان مطالعاه
رنجانده نشده است .دستهبندی واژران خویشاوندی هاورامی بار اسااس سااخت زباانی و
رسترۀ کاربرد ،به ترتیب ،به قرار جدولهای شماره  8و  3است.
جدول شمارة  :5طبقهبندی واژگان خویشاوندی هورامی براساس ساخت زبانی
دسته

نوع واژه

بنیادی

نسبی

واژه و معنا
پدر بزرگ

bawa

مادر بزرگ

daḏa
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پدر

babæ

مادر

æḏa

دایی

lalo

عمو

mamo

عمه ،خاله
برادر

bɾa

خواهر

wałɛ

پسر
دختر

مادر شوهر و مادر زن

hæsɾwæ

برادر شوهر
خواهر شوهر

ʒæni
hɛwæɾ
sɛtɛ

هوو
داماد

zæma

عروس

weywæ

پدر جد

bawa gæwɾæ

مادر جد

daḏa gæwɾɛ

دایی زاده

laloza

عمو زاده

mamoza

برادر زاده

dɛḏæza
bɾaza

خواهر زاده

waɾæza

نوۀ دایی

lalozaza

نوۀ عمو

mamozaza

نوۀ عمه ،نوۀ خاله

dɛḏæzaza

نوۀ پسری

kʊræza

نوۀ دختری

knaʧæza

نوۀ برادر

سببی

ʃu

hæwo

عمه زاده ،خاله زاده

اشتقاقی

knaʧɛ

پدر شوهر و پدر زن

زن

نسبی

kʊr

hæsuɾæ

شوهر

سببی

dɛḏɛ

bɾazaza

نوۀ خواهر

waɾæzaza

نتیجه (از نوۀ پسری)

kʊræzaza

نتیجه (از نوۀ دختری)

knaʧæzaza

باجناغ

ham zæma
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sɛtæza

پسر و دختر خواهر شوهر
پسر و دختر برادر شوهر

hɛwæɾæza

پدرِ ناپدری ،پدرِ نامادری

zir-bawa

مادرِ ناپدری ،مادرِ نامادری

zir-daḏa
bawa pyaɾæ

ناپدری

ناتنی

برادرِ ناپدری

zir-mamo

برادرِ نامادری

zir-lalo
zir-dɛḏɛ

خواهرِ ناپدری ،خواهرِ نامادری
والدین و والدینشان و والدینِ والدینشان

جمعی

سببی

پدر و مادر و برادران و خواهرانِ زن یا شوهر
برادرانِ مادر و ترزندانشان و ترزندانِ ترزندانشان
برادرانِ پدر و ترزندانشان و ترزندانِ ترزندانشان

Mamwan

زن دایی

lalo ʒæni

زن عمو

mamo ʒæni

برادر زن

ʒæn bɾa

خواهر زن

ʒæn wa
hɛwæɾ ʒæni
bɾa ʒæni

زن داداش

توصیفی

hæsuɾan
)lalwan (xałwan

جاری

bawa ʒæni

نامادری

ناتنی

bawan

خواهرانِ پدر و مادر و ترزندانشان و ترزندانِ

dɛḏæ-w-dɛḏæza

ترزندانشان

جمعی

برادران و ترزندانشان و ترزندانِ ترزندانشان
خواهران و ترزندانشان و ترزندانِ ترزندانشان
پسران و ترزندانشان و ترزندانِ ترزندانشان
دختران و ترزندانشان و ترزندانِ ترزندانشان

bɾa-w-bɾaza
waɾæ-w-waɾæza
kʊr-ǔ-kʊræza
knaʧæ-w-knaʧæza

جدول شماره  :6طبقهبندی واژگان خویشاوندی هورامی براساس گسترة کاربرد
ردهای
واژه و معنا

نوع واژه
پدر جد
مادر جد

نسبی

bawa gæwɾæ
daḏa gæwɾɛ

پدر بزرگ

bawa

مادر بزرگ

daḏa

عمه ،خاله

dɛḏɛ

دایی زاده

laloza

عمو زاده

mamoza

عمه زاده ،خاله زاده

dɛḏæza

 /44تصلنامۀ مطالعات زبان و رویشهای غرب ایران ،سال اوّل ،شمارۀ  ،7پاییز 8697
bɾaza

برادر زاده
خواهر زاده

waɾæza

نوۀ دایی

lalozaza

نوۀ عمو

mamozaza

نوۀ عمه ،نوۀ خاله

dɛḏæzaza

نوۀ پسری

kʊræza

نوۀ دختری

knaʧæza
bɾazaza

نوۀ برادر

waɾæzaza

نوۀ خواهر
نتیجه (از نوۀ پسری)

kʊræzaza

نتیجه (از نوۀ دختری)

knaʧæzaza
hæsuɾæ

پدر شوهر و پدر زن

سببی

ناتنی

hæsɾwæ

مادر شوهر و مادر زن

sɛtæza

پسر و دختر خواهر شوهر
پسر و دختر برادر شوهر

hɛwæɾæza

پدرِ ناپدری ،پدرِ نامادری

zir-bawa

مادرِ ناپدری ،مادرِ نامادری

zir-daḏa

خواهرِ ناپدری ،خواهرِ نامادری

zir-dɛḏɛ

پسرِ شوهر ،دخترِ شوهر

hænæza

پسرِ زن ،دخترِ زن

kołæbæs

والدین و والدینشان و والدینِ والدینشان
پدر و مادر و برادران و خواهرانِ زن یا شوهر

جمعی

bawan
hæsuɾan

برادرانِ مادر و ترزندانشان و ترزندانِ ترزندانشان

)lalwan (xałwan

برادرانِ پدر و ترزندانشان و ترزندانِ ترزندانشان

mamwan

خواهرانِ پدر و مادر و ترزندانشان و ترزندانِ ترزندانشان
برادران و ترزندانشان و ترزندانِ ترزندانشان
خواهران و ترزندانشان و ترزندانِ ترزندانشان
پسران و ترزندانشان و ترزندانِ ترزندانشان
دختران و ترزندانشان و ترزندانِ ترزندانشان

dɛḏæ-w-dɛḏæza
bɾa-w-bɾaza
waɾæ-w-waɾæza
kʊr-ǔ-kʊræza
knaʧæ-w-knaʧæza

تفکیکی
نوع واژه

نسبی

واژه و معنا
پدر

babæ

مادر

æḏa

دایی

lalo

عمو

mamo

برادر

bɾa

خواهر

wałɛ

پسر
دختر

kʊr
knaʧɛ
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زن دایی

lalo ʒæni

زن عمو

mamo ʒæni

شوهر
زن

سببی

ʒæni

برادر زن

ʒæn bɾa

خواهر زن

ʒæn wa

برادر شوهر
خواهر شوهر

hɛwæɾ
sɛtɛ

جاری

hɛwæɾ ʒæni

باجناغ

ham zæma

زن داداش
هوو
داماد
عروس

ناتنی

ʃu

bɾa ʒæni
hæwo
zæma
weywæ

ناپدری

bawa pyaɾæ

نامادری

bawa ʒæni

برادرِ ناپدری

zir-mamo

برادرِ نامادری

zir-lalo

* در دو جدول توق خط واحد نسلها را از هم جدا میکند و خط دوتایی ناوع واژراان را از لحااظ نسابی،
سببی ،ناتنی یا جمعی بودن و خط سه تایی مرز میان دستهبندیهای مورداک است.
** واژران خویشاوندی جمعی از نظر نسل قابل تفکیک نیستند و هر کدام از آنها خویشاوندان چند نسال را
در بر میریرند.

براساس جدول شمارۀ  ،8دستۀ بنیادی تنها شامل واژههای نسابی و ساببی اسات ،یعنای
هیچکدام از واژههای ناتنی و جمعی بنیادی نیستند .هیچکدام از واژههای نسبی نیز توصایفی
نیستند .نکتۀ قابل توجه دیگر در این جدول توزیع واژههای مربوط به نسلهای مختلاف در
این سه دسته است (باید در نظر داشت که واژران خویشاوندی جمعی براساس نسال قابال
تفکیک نیستند) .واژههای بنیادی تنها واژههای مربوط به دو نسل قبل از خود تاا یاک نسال
بعد از خود را شامل میشوند ،واژههای توصیفی نیز تنها واژههای مرباوط باه نسال خاود و
یک نسل بعد از خود را ،اما واژههای اشتهاقی واژههای مربوط به همۀ نسلها را از سه نسال
قبل از خود تا سه نسل بعد از خود پوشش میدهند .همچنین ،باید یاادآور شاد کاه دو واژۀ
 hænæzaو  kołæbæsدر جاادول شااماره  8نیاماادهانااد ،زی ارا ای ان دو واژه ،باار اساااس
تعریفهای مورداک ،در هیچ کدام از سه رروه مذکور نمیرنجند .هر دوی ایان واژههاا کاه
به معنی ترزندان همسر دوم یا چندم هستند ،مرکاب و شاامل دو بخشاند ،بناابراین بنیاادی

