
 
 های غرب ایران، دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاهو گویش ها فصلنامة مطالعات زبان

 201-51، صص 2931، بهار 21سال سوم، شمارة 

2ایوانی ات خویشاوندی در گویش کلهری گونةبررسی اصطالح
 

 1زانیار نقشبندی

 ان، سنندجاستادیار گروه زبان و ادبیات کردی، دانشگاه کردست

 9ناصر ملکی

 شناسی، دانشگاه رازیو زبان دانشیار گروه زبان انگلیسی

 1علیرضا خانی

 ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد دانشجوی دکتری زبان و

 چکیده
زبیانی و   برای درک بهتر خصوصییات  یبستر مناسبتواند مختلف می های کاررفته در زبانهاصطالحات خویشاوندی ب ةتحلیل روشمند شبک

اصیطالحات خویشیاوندی    ةاسی  تیا شیبک    کوشییده حاضیر   پیژوه  شناختی جوامع زبانی فراهم آورد.  مردم و های اجتماعینیز ویژگی

 ی اصطالحات خویشاوندی در گوی  میورد . در این راستا پس از توصیف کلّبررسی کندغرب در گوی  کلهری ایوانرا )سببی و نسبی( 

نظیر مههیوم    ( و نییز از نقطیه  ۸۴۹۱بندی کالسیک ارائیه شیده ازسیوی میرداک )     اصطالحات براساس تقسیمشده اس  تا این  سعی ،بحث

اصیطالِ    ۷۲گیوی  کلهیری اییوان    کیه  ص شید  د. درنهایی  مشیخّ  شیو  بررسیی گیرا تحلییل و    شناسی نق  های رقیب در زبان انگیزش

ایوان در چیارچوب معیارهیای صیرفی     ةهای گون بر این تحلیل داده نافزو دارد؛گر روابط سببی  اصطالِ بیان ۷۷ و روابط نسبی  ةدهند نشان

اصیطالِ خویشیاوندی اشیتقاقی و     نیوزده اصطالِ خویشاوندی بنیادین،  هجدهشده ازسوی مرداک نشان داد که گوی  مورد مطالعه ارائه

ای از روابیط   اس  که طییف گسیترده   . در پایان به سه اصطالِ خویشاوندی خاص اشاره شدهدارداصطالِ خویشاوندی توصیهی  دوازده

اییوان ایین نکنیه را آشیکار کیرد کیه در بخی  عظیمیی از          ةهای گون گهته، تحلیل داده بر موارد پی  افزونگیرند.  می خویشاوندی را دربر

 بندی این اصطالحات بوده اس .تصویرگونگی، انگیزش غالب در صورت ،زبانی ةاصطالحات خویشاوندی  این گون
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 ۸9۴1، بهار ۸۷های غرب ایران، سال سوم، شمارة ها و گوی  / فصلنامة مطالعات زبان۱8

 مهمقدّ -2

شیناختی و پاییه و    تحلیلی اصطالحات خویشاوندی را قلب مطالعات مردم ة( حوز۷8۱: ۷۰۰۸) 1تروتمان

شیده در چیارچوب   ی انجیام ای از مطالعیات نظیر   داند و بر این باور اس  که بخ  عمیده  می اساس آن

توصییف و تبییین اصیطالحات    مربیو  بیه    تنهیا بیسیتم    ةهای آغازین و مییانی سید   شناسی در دهه مردم

 ةایین حیوز   ،حیال . بیااین 8ها در جوامع مختلیف بیوده اسی     و دگرگونی آن تحوّل  ةو شیو خویشاوندی

هیای علیوم انسیانی     دیگر شیاخه  شدن بهشناسی خارج شد و با نزدیک از انحصار مردم رفته رفته پژوهشی

روابیط   ةکه اکنیون تحلییل شیبک   طوریبه ؛ای به خود گرف  رشته ای میان تدریج صبغهشناسی به نظیر زبان

پیردازی   نظرییه  ،های جهیان  تبلور این اصطالحات در زبان  ةخویشاوندی در جوامع مختلف، بررسی شیو

هیای   نهای  تعییین جهیانی  درمد و آای جامع و کار هرشت های تحلیلی و میان چارچوببه  یابیمنظور دست به

هیای   گیران حیوزه  ه پیژوه  موضیوعاتی هسیتند کیه توجّی     ،شناختی موجود در این زمینیه  مردم زبانی و

 انید  به خود جلیب کیرده   را ۲شناختی شناسی مردم شناسی همگانی و زبان شناسی، زبان شناسی، جامعه مردم

انید تیا اصیطالحات     گیران کوشییده  ای دیگر از پیژوه   دسته ،ینبر ا افزون ؛(۷۰۸1 ،۱واردهاف و فولر)

و نیز ساختار درونیی خیانواده در جوامیع     یفرهنگ بنیادهای  ةای برای مطالع دریچه  ةمثابخویشاوندی را به

صوری نظییر رویکردهیای منطقیی، جبیری و گشیتاری       فقطهای  نظر رویکردها و روشمختلف از نقطه

 .  (19۹: ۷۰۸۰، دیگرانقیطوری و اند ) دهای شایانی در این زمینه دس  یافتهو به دستاور  تحلیل کنند

با سایر سیاختارهای   ۸۰یکی از بارزترین وجوه تمایز سیستم خویشاوندی (۴۸: ۸۴۹۴) ۴مرداک باور به 

بازشناسیی و تعرییف    ،شیناختی  شناختی و مردم های جامعه میالدی در تئوری پنجاه ةکه تا ده ای اجتماعی

                                                           
5. T. R. Trautmann 

گذار مطالعیات مربیو  بیه اصیطالحات خویشیاوندی را لیویس مورگیان        ( بنیان۴۸ :۸۴۹۱( و مرداک )۷۲۸ :۷۰۰۸تمان )ترو -8

شناسیان  شناسان و جامعههای پایانی قرن نوزدهم این مسیر پژوهشی را برای مردمساز خود در دههدانند که با انتشار آثار دوران می

های گسیترده روی اصیطالحات خویشیاوندی    حرّک اصلی مورگان برای انجام پژوه هموار کرد. نکتة شایان ذکر آن اس  که م

تطبیقی در نیمیة دوم قیرن نیوزدهم     -شناسی تاریخی گرفته در چارچوب زبانشناختی که مطالعات صورتتنها مالحظات مردمنه

حات خویشاوندی نزدیک شیده اسی ،   شناسی به مطالعات مربو  به اصطالمیالدی بوده اس ؛ به دیگر سخن، اگرچه امروزه زبان

امّا نباید این نکته را فراموش کرد که محرّک آغازین این مطالعات برای لویس مورگان در قرن نوزدهم دستاوردهای سنّ  دیرپای 

 تطبیقی در قرن نوزدهم بوده اس .   -شناسی تاریخی زبان

7. anthropological linguistics 

8. R. Wardhaugh & J. Fuller 

9. G. P. Murdock  

10. kinship system  



 ۱۲/بررسی اصطالحات خویشاوندی در گوی  کلهری گونة ایوانی 
 

تیری نظییر    خالف سیاختارهای متعیارف  بر خویشاوندی های منظامهم نههته اس  که  ةنکت اند در این  شده

ها و نهادهیای اجتمیاعی     که همچون قالبی اشخاص و افراد را به کلها  خانواده، جامعه و انواع مختلف آن

افیراد در نهادهیای    هستند کیه باعیث ارتبیا  بیشیتر     اییافتهکنند، تنها سیستم سامان ل مییبدتتری بزرگ

هیا   عناصر زبانی متناظر بیا آن  ةخویشاوندی و مجموعهای  نظامبه دیگر سخن  ؛شود تر می اجتماعی بزرگ

الزم را بیرای   هیای بلکه تنها ابزار ؛تر از افراد نیستند گیری نهادهای بزرگ عامل اصلی شکل خودی خودبه

همین دلییل اسی  کیه ایین     آورند و درس  به م میفراه کردن افراد درقالب نهادهایی نظیر خانوادهمرتبط

-   جامعیه اسی برای خود در سنّبعد جایگاه اساسی و حسّمورگان به کالسیکِ از زمان مطالعات ،مقوله

م خویشیاوندی را یکیی از   نظیا  (۴8: ۸۴۹۴)بیر ایین میرداک     افیزون  ؛دس  آورده اسی  هشناختی ب مردم

اند که در انواع مختلف جوامیع، اعیم از میدرن ییا بیدوی،      د های جهانی و همگانی فرهنگ بشر می جلوه

 مجال بروز عام یافته اس . ایگونه به

شیناختی  اصیطالحات    شیناختی و زبیان   میردم هیای   تحلییل   ةادبیات موجود در حیوز بر مروری گذرا  

 ۸۸ای هیه سازد که رویکردهای معنایی مبتنی بیر تحلییل م لّ   نهای  به این نکته رهنمون میدرخویشاوندی 

، هیای نظیری موجیود در ایین زمینیه      با سایر چارچوب هیساقمبرای بررسی اصطالحات خویشاوندی در

بیا اقبیال بیشیتری     ،شناسیان اروپیایی و آمریکیایی    شناسان و مردم ازسوی زباننظیر رویکردهای شناختی، 

توصییف و    ةینی ای کیه درزم  گسیترده  هایپژوه  باوجود ،حال(. بااین۸۴۲۷ ،۸۷اند )دوربین شده روهروب

پژوهشیی هنیوز    ةهای گوناگون دنیا انجام شده، این حوز تحلیل نظری اصطالحات خویشاوندی در زبان

طیور خیاص   های مختلیف کیردی بیه    ی و در گوی طور کلّهای ایرانی به زبان  ةجایگاه شایانی در خانواد

 دس  نیاورده اس .   هب

در را صیطالحات خویشیاوندی  زبیان فارسیی     تیوان تنهیا اثیری دانسی  کیه ا      ( را میی ۸91۹باطنی ) 

 رةگرفتیه دربیا  هیای محیدود صیورت    اسی . ازمییان پیژوه     بررسیی کیرده  ای  ههچارچوب تحلیل م لّ

عباسیی و  و  (۷۰۸۰) دیگیران توان بیه قیطیوری و    های ایرانی می اصطالحات خویشاوندی در سایر زبان

. انید  هبررسیی کیرد  کلهیری و هیورامی    در کیردی را ( اشاره کرد که واژگان خویشیاوندی  ۸9۴۷کزازی )

پژوه  حاضر در همین راستا درصدد اسی  تیا بیا توصییف و بررسیی اصیطالحات خویشیاوندی در        

تییوان از  را مییی گییوی  ایییوانیگییام کییوچکی در اییین مسیییر ب یماییید.  ،گییوی  ایییوانی  کییردی جنییوبی

                                                           
11. componential analysis  

12. M. A. Durbin  
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ایرانیی نیو واقیع شیده،      هیای  غربیی زبیان    ةهای کردی جنوبی دانس . زبان کردی که در شیاخ  زیرشاخه

های مرتبط اس  و گویشوران آن امیروزه در منیاطقی از    ها و لهجه عی از گوی متنوّ ةمجموع  ةدربرگیرند

های مشیهود در   کشورهای ایران، عراق، ترکیه، سوریه و ارمنستان سکون  دارند. گستردگی و گاه تهاوت

دادن دسی  هی اسی  کیه بی   حدّبه ،اند قرار گرفتهی کردی ای که ذیل عنوان کلّ  های ایرانی  گوی  ةمجموع

 ۸9مکنیزی سیازد )  ممکین میی   ی غییر تعریف جامع و مانعی از خصوصیات زبانی کردی را دشوار و حتّی 

 ةهای باسیتان و میانی   ه (. از دور۸9۲9 ،بهار و ۸9۲۴ ،رخزادی ؛۷۰۰۱ ،۸۹پل ب؛ ۸۴8۸مکنزی  الف؛ ۸۴8۸

همیین دلییل تعییین دقییا نیاکیان ایین زبیان در        و به ۸1های آن آثاری در دسترس نیس  کردی و گوی 

هیای مختلیف آن    ر کردی و گوی تطوّ  ةکردن روند و شیوصسو و مشخّهای باستان و میانه از یک دوره

 پذیر نیس .   عمل امکاندردر طول تاریخ ازسوی دیگر 

ی و کلّی هیای شیمالی و مرکیزی فاقید عنیوان متعیارف        که برخالف گوی  جنوبی زبان کردی ةگون 

کردسیتان،   هیای  فیی شیده اسی ، در اسیتان    عنوان غلط کلهیری نییز معرّ   و گاه در برخی منابع با ۸8اس 

هیای کلهیری، فیلیی،     خانقین در کشور عراق گویشور دارد. گیوی    ةکرمانشاه و ایالم در ایران و نیز ناحی

فیی کیرد.   ردی جنیوبی معرّ های ک توان همچون برخی از گونه کلیایی، زنگنه، سنجابی و کرمانشاهی را می

دهد که روند تغییرات زبیانی   نحوی کردی جنوبی نشان می - های صرفی نگاهی گذرا به برخی از ویژگی

همیین  تر بیوده و بیه   های کرمانجی و سورانی بسیار سریع نسب  گونههای کردی به در این دسته از گوی 

تیری   مراتیب عمییا  شیناختی بیه   رده هیای  دگرگیونی  خوشهای جنوبی در زمانی واحد دس  دلیل گونه

 اند. شده

 روش پژوهش -1

مییدانی یکیی از    ةشیکل مطالعی  ایوانی  گیوی  کلهیری بیه    ةضبط و ثب  واژگان خویشاوندی گونفرایند 

میاه بیه انجیام    ت سهبحث اس ، در طول مدّ مورد ةکه خود گویشور بومی  گون نگارندگان جستار حاضر

هیایی   ییافتن بیه داده  منظور دسی  ها، کوش  شده اس  تا به ی دادهلّآوری ک بر جمع افزون ؛رسیده اس 

 ةنامی در این راستا بهره گرفته شیود. پرسی    نیز هایی مخصوص نامهاز پرس و جامع،  صحیح ،دس یک
                                                           
13. MacKenzie  

14. L. Paul  

 میالدی اس .   انزدهمآمده از زبان کردی مربو  به قرن شدس هترین متن مکتوب کردی بقدیمی -۸1

ی گیوی  سیورانی و کرمیانجی    مالی  کردی با عناوین کلّی های مرکزی و ششناسی کردی گونهشناسی و زباندر ادبیات ایران -۸8

 اند.  معرّفی شده



 ۱۴/بررسی اصطالحات خویشاوندی در گوی  کلهری گونة ایوانی 
 

توصیف و تحلیل اصطالحات خویشیاوندی   ةپیشینی که درزمین هایپژوه براساس مطالعات و  یادشده

ی هیا  احیی شیده اسی . مصیاحبه    اند، طرّ های دنیا صورت گرفته ی و نیز دیگر زبانهای ایران در سایر زبان

ی آوری کلّی  نخس  که مربیو  بیه جمیع    ةاند؛ در مرحل در دو نوب  صورت گرفته ها الزم برای ثب  داده

سیال  نهر بیاالی شصی    بیس نهر،  این چهل. از شده اس  نهر مصاحبه گرفته از چهلها بوده اس ،  داده

سیال و  زییر سیی   نیز نهر پنجسال و با تحصیالت کمتر از دی لم و نهر بین سی تا شص  پانزدهاد، سو و بی

 منظیور هبی  تنهیا کیه   هیا  دوم مصیاحبه  ةاند. در مرحلی  دارای تحصیالت دانشگاهی تا سطح کارشناسی بوده

از ، شیده انجیام  شده احیطرّ های نامهکردن پرس پر بانخس  و  ةهای مرحل ادهد و ارزیابی پایایی تکمیل

نهیر بیین سیی تیا      دهسواد،  سال و بینهر باالی شص  پانزدهکه در این میان،  شده اس  مصاحبهنهر  سی

سال و دارای تحصیالت دانشگاهی تا سیطح  نهر زیر سی پنجسال و با تحصیالت کمتر از دی لم و شص 

 اند. در این پژوه ، مرد بوده افراد مورد مطالعه مةه یسته اس  گهته شود کهشا ؛اند کارشناسی بوده

 نظام روابط مفهومی ةکنند نظام اصطالحات خویشاوندی، منعکس -9

شناسیان   و زبیان  انفولسی یس  که از دیرباز ذهن فا ای ارتبا  بین زبان و جهان خارج مسئله ةبررسی نحو

هیای   رکیب صورتدانند که اجزای  از ت را به خود مشغول کرده اس . بسیاری زبان را نظامی نمادین می

نیام  بیه  ( برمبنیای همیین دییدگاه، مههیومی را    ۸۴9۷انید. پییرس )   زبانی و معانی خارج از زبان پدید آمده

های بنییادین در فیرم نمادهیای     وجود شباه  مّنشناختی کرد که متض مباحث زبان وارد« تصویرگونگی»

ط و تعمیم این دییدگاه  ( با بس۸۴۱9و  ۸۴۱۰ها در جهان خارج اس . هایمن ) زبانی و مصادیا واقعی آن

زبیانی   هیای  گیری فرم نهایی سیاخ   ی  بسیار باالیی در شکلاس  که تصویرگونگی از اهمّ بر این باور

مسیتقیم    ةرابطی   ةوی مههیوم تصیویرگونگی را برپایی   د اعم از واژه، گروه و جمله برخیوردار اسی .   متعدّ

کنید؛   در جهان خارج تعریف میی  ۸۱مههومی  ةو فاصل ۸۲عناصر زبانی  ةیک بین فاصلبهجود و تناظر یکمو

موجیود بیین عناصیر      ةهای خارج از زبان، فاصل پدیده مههومی مستتر در  ةبا افزای  فاصل ترتیب کهبدین

تیوان تصیویرگونگی را براسیاس     بر مههوم فاصله، می افزون ؛یابد نیز افزای  می ها آن ةکنند زبانی منعکس

 ةهیایی کیه دربرگیرنید    پدییده   رو ازایین  ؛دکیر بنیدی   ی جهان خارج نیز صورتها پیچیدگی درونی پدیده

تری را نییز بیرای بییان خیود طلیب       تر و پیچیده ای هستند، ساختار زبانی طوالنی ساختار مههومی پیچیده

( طول عبارت زبانی را با تکیه بر معیارهایی نظیر تعداد هجاهای کلمیات سیاده ییا    ۸۴۱9کنند. هایمن ) می

                                                           
17. linguistic distance  

18. conceptual distance  



 ۸9۴1، بهار ۸۷های غرب ایران، سال سوم، شمارة ها و گوی  / فصلنامة مطالعات زبان۴۰

 کند. د مرزهای موجود در کلمات ترکیبی تعیین میتعدا

 ،پیشیین  بند شده از آن دربندی کوتاه و موجز  ارائه به صورت توجّهتوان با  مههوم تصویرگونگی را می 

شناسیان   که زبیان  کار گرف . کاربس  این مههومهدر تحلیل نظام اصطالحات خویشاوندی یک زبان نیز ب

فیی  دخییل در تعییین سیاخ  نهیایی زبیان نییز معرّ       ۸۴های رقییب  ی از انگیزشیک  مثابةگرا آن را به نق 

بررسیی تعیداد    الیف( گیرد:  ی به خود میاند، در بررسی نظام اصطالحات خویشاوندی دو شکل کلّ کرده

ف تیراکم  فاکتوری که معرّ مثابةهای خویشاوندی به کاررفته در هریک از نظامهاصطالحات خویشاوندی ب

پیوستگی افراد در قالب نهیاد خیانواده در هرییک از جوامیع گونیاگون بشیری        دی و بهمروابط خویشاون

 ،تیر  صیی عبیارت تخصّ تحلیل ساخ  صرفی عناصر خویشاوندی موجود در یک زبان و یا بیه  ب(اس ؛ 

زبیانی موجیود در اصیطالحات خویشیاوندی براسیاس فاکتورهیایی نظییر سیاده و           ةفاصیل  تعیین دقییا 

هیای موجیود در روابیط     مههیومی ییا پیچییدگی    ةبیرای شناسیایی فاصیل   د هجاهیا،  بودن ییا تعیدا   بمرکّ

بیه دیگیر سیخن، انگییزش تصیویرگونگی       ؛خیاص  ایخویشاوندی موجود در نهاد خیانواده در جامعیه  

گر تراکم روابیط   نمایان ،روابط خویشاوندی ةکنندتعداد عناصر زبانی منعکس ةسو با مطالعتواند از یک می

نوادگی در جوامع مختلف باشد و از سوی دیگر بیا بررسیی سیاخ  صیرفی و طیول      خویشاوندی و خا

هیای مختلیف، مییزان پیچییدگی و      اصیطالحات خویشیاوندی در زبیان    ةکاررفته در شبکهب یعناصر زبان

 ،مثال با درنظرگرفتن فیاکتور تصیویرگونگی   رایب ؛ندکها را تعیین  ی  روابط خویشاوندی متناظر با آناهمّ

دو در نهیاد خیانواده     ةا برای اشاره به روابط خویشاوندی  درجی اصطالِ زبانی مجزّ پانزدهکه از ای  جامعه

اصیطالِ زبیانی بیرای توصییف همیان روابیط        ههی  ای کیه تنهیا از    نسیب  بیه جامعیه   گیرد،  بهره می

ر تری اس  و روابطیی کیه د   های خانوادگی عمیا دارای پیوستگیکند؛  خویشاوندی درجه دو استهاده می

واجید پیوسیتگی  مههیومی و نزدیکیی      ،شیوند  تر بیان میی  قالب عناصر و اصطالحات زبانی ساده و کوتاه

تیر   تر و دارای سیاخ  صیرفی پیچییده    طوالنی زبانی عناصر ةوسیلهنسب  به روابطی هستند که بتری بیش

 .یابند تبلور زبانی می

 ،الانگیزشی فعّی  ةمثاب  که تصویرگونگی بهگرا بر این نکته تأکید شده اس شناسی نق  در ادبیات زبان 

هیای زبیانی نیسی  و درکنیار ایین عامیل،        تنها فاکتور دخیل بیرای تعییین فیرم نهیایی زبیان و سیاخ       

یکدسیتی  »ییا   «۷۷سهول  تولیید » و« ۷۸کوشی کم»، «۷۰بسامد»های کاربردشناختی دیگری همچون  انگیزش
                                                           
19. competing motivations  
20. frequency  
21. economy 
22. ease of articulation  



 ۴۸/بررسی اصطالحات خویشاوندی در گوی  کلهری گونة ایوانی 
 

 ،۷1دوبیوا  ؛۷۰۸۹ ،۷۹ر نماینید )موراوسیکیک  خیود متیأثّ  ی زبیان را از  توانند ساختار کلّ نیز می «۷9صیغگانی

بیرای تعییین    ۷8های رقییب  توان از تعامل یا رقاب  انگیزش موارد می گونه(. در این۸۴۱9 ،هایمن و ۷۰۸۹

گیرا بیر ایین     شناسان نق  میان آورد. زبانصورت نهایی عناصر زبانی مختلف نظیر واژه یا جمله سخن به

های کاربردشناختی خصوصیتی جهانی نیس ؛ بدین معنیا   مل و رقاب  انگیزشباورند که برآیند نهایی تعا

ساخ  زبانی خاصی )اعم از یک گیروه و ییا ییک جملیه( در ییک زبیان تحی  تیأثیر         که ممکن اس  

تحی    همان ساخ  زبانی در زبانی دیگر فرم نهایی بندی شود حال آنکهانگیزش تصویرگونگی صورت

   مد کاربردی تعیین گردد.تأثیر انگیزش دیگری نظیر بسا

هیا را بیا نظیام اصیطالحات خویشیاوندی       رقابی  انگییزش    ةتواند ارتبا  پدید   در مثال زیر میدقّ 

در کلهیری اییوان،    «هوو»معنای  به /haw/ای نظیر   شده در واژه خویشاوندی منعکس ةرابط :تر نماید روشن

آن   ةکننید  بییان  ةنگی، انتظار برآن اسی  کیه واژ  پیچیده بوده و براساس انگیزش تصویرگو ازاصلای  رابطه

هجایی و سیاده اسی . بیرای     متناظر با آن عنصری تک ةنیز به همان میزان پیچیده باشد، ولی در عمل واژ

کلهرزبیان   ةچندهمسری در جامعی   ةتوان چنین استدالل کرد که رواج پدید تبیین مواردی از این دس  می

بحث داشته باشید و   زبانی مورد ةباالیی در جامع کمابی امد کاربردی نظر بس مورد  ةموجب شده که واژ

تری بیه خیود بگییرد؛ بیه دیگیر       تر و کوتاه خویشاوندی متناظر با آن صورت ساده  ةهمین اعتبار نیز واژبه

کاربرد بر انگیزش تصویرگونگی غالیب شیده    نظر، انگیزش بسامدِ خویشاوندی مورد  ةرابط بارةدر ،سخن

ای  صیورت واژه انتظیار، بیه   اوجودخویشاوندی میورد بحیث بی     ةمتناظر با رابط ةهمین دلیل واژاس  و به

 ساده و کوتاه درآمده اس .  

تعمیمی فراگیر بیه   مثابةرا به باالآمده از بحث دس هب ةنتیجتوان  نمی، گهتهبه توضیحات پی  توجّهبا  

چندهمسیری در مییان    ةپدیید  نبیودن جیی   راعلّی بیه  در زبانی دیگیر  بساچه زیرا ؛ها نسب  داد سایر زبان

گویشوران آن زبان، انگیزش بسامد کاربرد دس  باال را نداشته باشد و انگییزش کاربردشیناختی دیگیری    

نظیر باشید. در    خویشیاوندی میورد   ةفیرم زبیانی متنیاظر بیا رابطی      ةکنند نظیر تصویرگونگی فاکتور تعیین

کلهیری اییوان،    ةضمن توصیف اصطالحات خویشاوندی گونتا  سعی برآن اس رو  های پی  زیربخ 

 .شودهای کاربردشناختی دخیل نیز تحلیل  رقاب  انگیزش

                                                           
23. paradigmatic uniformity  

24. E. Moravcsik 

25. J. Du Bois 

26. competing motivations  



 ۸9۴1، بهار ۸۷های غرب ایران، سال سوم، شمارة ها و گوی  / فصلنامة مطالعات زبان۴۷

 یکلهری ایوان؛ نگاهی کلّ ةاصطالحات خویشاوندی در گون -1

طیور  بیه گر روابط خویشاوندی در گوی  کلهیری اییوان   های بیان واژهتا  سعی بر آن اس  این بخ در 

باره تیالش شیده اسی  تیا     جانبه در اینر همین راستا و برای رسیدن به تحلیلی همهد ؛شودتحلیل عملی 

قیرار گیرنید. در    بینیی بارییک نظر متهاوت میورد بحیث و   اصطالحات خویشاوندی کلهری از چند نقطه

بنیدی   مختلهی برای طبقه های های جهان از روش اصطالحات خویشاوندی در زبان رةادبیات موجود دربا

بنیدی   هیا، تقسییم   ترین و پرکیاربردترین آن  این اصطالحات بهره گرفته شده که یکی از متعارفو تحلیل 

 کالسیک پیشنهادشده ازسوی مرداک اس .  

تیوان بیه هشی      ای می های هسته ل را در خانوادهاوّ هروابط بنیادین یا دست (۴۹: ۸۴۹۴) مرداکباور به 

زن، شوهر، دختیر و پسیر. ازآنجاکیه هرییک از هشی  فیرد       د: پدر، مادر، برادر، خواهر، کرتقسیم   رابطه

اییی باشید، شیمار روابیط     ای مجزّ هسته ةتواند صاحب خانواد خود می ،باال بندی بنیادین حاضر در تقسیم

ای بیرای   هسیته  ةوجود خیانواد )رسد و با اعمال همین منطا  رابطه می 99دسته دوم در الگوی مرداک به 

بیر ایین    افیزون  ؛توان دس  یاف  دسته سوم می ةرابط ۸1۸دسته دوم(، به  موجود در ةرابط 99هریک از 

مند روابط خویشاوندی و اصطالحات زبیانی   تری را نیز برای توصیف نظام بندی، مرداک روش دقیا طبقه

 ةگسیتر »و « ۷۱سیاخ  زبیانی  »، «۷۲طیرز اسیتهاده  »فیاکتور  سیه   ةکند کیه برپایی   ها پیشنهاد می آن متناظر با

اصیطالحات   «طیرز اسیتهاده  »بیاور وی بیا درنظرگیرفتن فیاکتور     . بیه 9۰نهیاده شیده اسی     بنیا  «۷۴کاربرد

 «9۷ارجیاع  ةاصیطالِ وییژ  »و  «9۸خطیاب  ةاصیطالِ وییژ  »ی کلّی  ةتیوان بیه دو دسیت    خویشاوندی را می

 د.  کربندی  تقسیم

ور مسیتقیم  طی توان بیرای مخاطیب قیراردادن اشیخاص بیه      خطاب را می ةاصطالِ خویشاوندی ویژ 

 ،یخویشیاوندی خاصّی   ةارجیاع تنهیا بیرای اشیاره بیه رابطی       ةکه از اصطالحات ویژ درحالی ؛دکراستهاده 

تیوان بیرای    را در زبیان انگلیسیی هیم میی     «uncle» ةمثال واژ رایب ؛شود استهاده می ،مستقیم شکل غیر به

رای تیوان از آن بی   میی  کار گرف  و هیم هخطاب ب ةاصطالِ ویژ مثابةبه یمخاطب قراردادن شخص خاصّ

                                                           
27. mode of use  

28. linguistic structure  

29. range of application  

(، از عباسی و ۸۴۹۱بندی پیشنهادی از سوی مرداک )سه معادل فارسی استهاده شده برای اشاره به فاکتورهای م ثر در تقسیم -9۰

 ( برگرفته شده اس .  ۸9۴۷کزازی )

31. term of address  

32. term of reference  



 ۴9/بررسی اصطالحات خویشاوندی در گوی  کلهری گونة ایوانی 
 

ارجیاع بهیره    ةاصطالِ ویژ ةمثابی )برادر پدر یا برادر مادر( بهخویشاوندی خاصّ ةرابط ةدربار گهتننسخ

 ةشیان بیه سیه دسیت     نظیر سیاخ  زبیانی   اصطالحات خانوادگی را از نقطیه ، (۴۴ :۸۴۹۴گرف . مرداک )

اسی ؛  رده بنیدی کی   طبقیه  «91اصطالحات توصییهی »و  «9۹اصطالحات اشتقاقی»، «99اصطالحات بنیادین»

هیای   هنگام تحلییل داده ، به(۷-۹در بخ  ) یادشدهل مربو  به هریک از طبقات صرفی توضیحات مهصّ

 بیان خواهد شد.   کلهری،

 ةکاربرد بیه دو دسیت    ة( اصطالحات خویشاوندی را براساس فاکتور گستر۴۴ :۸۴۹۴درنهای  مرداک ) 

بنیدی خیاص    تقسییم ه اسی . در ایین   تقسییم کیرد   «9۲ای اصطالحات طبقیه »و « 98اصطالحات تهکیکی»

 ةروابیط خویشیاوندی( حاضیر در تنهیا ییک طبقی      )اصطالِ تهکیکی، اصیطالحی اسی  کیه بیه اقیوام      

شیود،   رهایی نظیر جنسی ، سن و روابط ژنتیکیی تعییین میی   معمول ازطریا متغیّطور بهخویشاوندی که 

 ماننید  ؛باشیند  یخص خاصّی شی  ةدهنید  این دسته از اصطالحات ممکین اسی  تنهیا نشیان    ند. ک اشاره می

نظییر   ؛دی را از ییک رابطیه خویشیاوندی دربیر گیرنید     اصطالحات پدر، مادر یا همسر یا اشخاص متعدّ

 کیه  خویشیاوندی  ةر در دو و ییا چنید طبقی   ای به افراد حاضی  برادر. درمقابل، اصطالحات طبقه و خواهر

 رایبی  ؛کنید  شود، اشاره می یف میژنتیکی تعر ةرهای جنسی ، سن و رابطهمچون مورد قبل ازطریا متغیّ

پیدر و   پیدر   ةهم به رابطی  زیرا ؛اس  ای ای طبقه خویشاوندی پدربزرگ در زبان فارسی، رابطه ةمثال رابط

خویشیاوندی پیدری و میادری     ةدو طبقی  ةدربرگیرنید  ،همین دلییل کند و به مادر اشاره می پدر  ةهم رابط

 اس .

ساخ  صرفی بیرای تحلییل اصیطالحات خویشیاوندی     تا از معیار  سعی شده اس در بخ  حاضر  

دیگیری نییز از    هیای  بنیدی  تالش شده اس  تیا تقسییم   ،بر این افزون شود؛گوی  کلهری ایوان استهاده 

دسی   ههیا بی   بیودن آن تنی و یا ناتنی بودن روابط ویا سببینسبی  ةاصطالحات خویشاوندی کلهری برپای

 انید.  شیده داده ور جداگانه توصیف و شیرِ  طاوندی ویژه بهبرخی اصطالحات خویش ،داده شود. درپایان

هیای کالمیی    های تحلیلیی ذییل مالحظیات مربیو  بیه گیرای        در هریک از بخ  اس  کهشایان ذکر 

انید، در بررسیی واژگیان     ( شیرِ داده شیده  9بخی  ) تیر در   گونیه کیه پیی     تصویرگونگی و بسامد، آن

 اند. شدهلحاظ خویشاوندی گوی  کلهری ایوان 
                                                           
33. elementary terms  

34. derivative terms 

35. descriptive terms  

36. denotative  

37. classifactory  



 ۸9۴1، بهار ۸۷های غرب ایران، سال سوم، شمارة ها و گوی  / فصلنامة مطالعات زبان۴۹

 متناظرشان بودن روابطسببی و یا نسبی ةبرپای کلهری ی اصطالحات خویشاوندیبندی کلّ تقسیم -1-2

هیای جهیان، تقسییم     اصیطالحات خویشیاوندی در زبیان     ةبندی شبک های طبقه ترین شیوه یکی از معمول

 «9۴ببیسی »گیر روابیط    و اصطالحات بییان  «9۱خونی»روابط   ةدهند ها به اصطالحات خویشاوندی نشان آن

شیبکه    ةگرفتیه در حیوز  های صیورت  پژوه  از بندی که در بسیاری این تقسیم (.۸۴۴۲ ،۹۰)استون اس 

بنیدی   حاضر نیز معیار طبقیه   پژوه ه، در شدلین گام تحلیلی استهاده اوّ مثابةبهاصطالحات خویشاوندی 

دسیته تقسییم   قرار گرفته و برهمین اساس اصیطالحات خویشیاوندی در گیوی  کلهیری اییوان بیه دو       

 سببی.    ةشبکه یا زنجیرو نسبی   ةاند: شبکه یا زنجیر شده

 ها را چنین برشمرد: توان آن که می داردعضو  ۷۲نسبی در گوی  کلهری   ةشبکه یا زنجیرالف( 

 نسبی در نظام اصطالحات خویشاوندی کلهری زنجیرة (.2جدول )

/bāwg/ پدر 

/dāƚeg/ مادر 

/bāpir/  پدر پدر 

/bāpira/  مادر پدر 

/dāpir/  پدر مادر 

/dāpira/  مادر مادر 

/mamu/ عمو 

/xāƚu/ دایی 

/mimega/ خاله 

/mimeg/ ّهعم 

/xwaišk/ خواهر 

/berā/ برادر 

/düat/ دختر 

/kwer/ پسر 

/kwerzā/  پسر پسر یا دختر  پسر 

/dütarzā/  دختر دختر یا دختر  پسر 

/berārzā/  برادر تر برادر یا دخ پسر 

/xwārzā/  خواهر خواهر یا دختر  پسر 

/?āmuzā/  عمو عمو یا دختر  پسر 

/xāƚuzā/  دایی دایی یا دختر  پسر 

                                                           
38. consanguine 

39. affinal 

40. L. Stone  
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 (.2جدول )ادامة 

/mimezā/ 
 هعمّ ه یا دختر عمّ پسر 
 خاله خاله یا دختر  پسر 

/xāƚuzāwazā/ 
 پسردایی پسردایی یا دختر  پسر 
 رداییدخت دختردایی یا دختر  پسر 

/mimezāwazā/ 

 هپسرعمّ ه یا دختر پسرعمّ پسر 
 دخترعمه دخترعمه یا دختر  پسر 
 پسرخاله پسرخاله یا دختر  پسر 
 دخترخاله دخترخاله یا دختر  پسر 

/?āmuzāwazā/  پسرعمو پسرعمو یا دختر  پسر 

/wač/  پسر دختر  دختر یا پسر یا پسر  پسر 

/wačarzā/ 
 د. شو پسر اطالق می دختر یا دختر  پسر یا پسر  پسر  به پسر یا دخترهای 

 د.(شو نهر در این گوی  اطالق می شانزده)این اصطالِ به 

/wačewačarzā/ ندیده 

معنای پدر  پدر و پدر  میادر و نییز اصیطالحات    به /bāpira/و  /bāpir/ تهاوت ساختواژی اصطالحات 

/dāpir/ و /dāpira/ ر  مادر در گوی  کلهیری اییوان، تنهیا در وجیود تکیواژ      معنای مادر  پدر و مادبه/a/ 

ایین   نبودِترتیب که ؛ بدیناس  یادشدهدوم اصطالحات بنیادین  ءگر جنسی  جز اس  که درحقیق  بیان

دوم و درمقابل حضور تکیواژ   ءجزربودن )پدر( مذکّ  ةدهند نشان /dāpir/ و /bāpir/تکواژ در اصطالحات 

هیایی   دوم اس . یافتن نمونه ءبودن )مادر( جزثم نّ گربیان /dāpira/و  /bāpira/در اصطالحات  یادشده

 منظیور بهتواند همچون شاهدی زبانی  اصطالحات خویشاوندی گوی  کلهری می ةاز این دس  در شبک

های پیشیین ایین گیوی  اسیتهاده      ث در دورهر و م نّاثبات وجود تهاوت ساختواژی در رفتار اسامی مذکّ

ی محیدود  مایزی که اکنون در نظام تصریف اسم و فعل در گوی  کلهری باقی نمانیده و تنهیا ردّ  ؛ تشود

همیین   .اصیطالحات خویشیاوندی قابیل یافی  اسی        ةدر شیبک  ۹۸شیده  زایا و فسییل  شکل غیراز آن به

تیوان مشیاهده کیرد     )مادر  مادر( نیز می /nanga/)مادر  پدر( و  /nang/وضعی  صرفی را در اصطالحات 

 افیزون  ؛دشو استهاده می /dāpira/ و /dāpir/جای اصطالحات  که گاه ازسوی برخی گویشوران کلهری به

ث در سیاخ  صیرفی   رمزگذاری اسیامی و صیهات م نّی    برای /a/از پسوند  ههایی از استهاد بر این نمونه

سیوند مشیابهی   پ هیورامی از  هیای مختلیف   گونهمثال در  رایب ؛های ایرانی نیز یاف  شده اس  سایر زبان

ث در م نّی  روی اسیامی خیاصّ   ۹۷ث یا رمزگذاری حال  مستقیمصه  با موصوف م نّ  ةبرای بیان مطابق
                                                           
41. fossilized  

42. direct case  
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 شود. ی بهره گرفته میهای نحوی الزم و متعدّ ساخ 

پدیدآمده ازراه پیونید زناشیویی    سببی: این زنجیره یا شبکه که به روابط خویشاوندی  ةب( شبکه یا زنجیر

 ها را چنین برشمرد. توان آن اس  که میاصطالِ خویشاوندی  ۷۷  گیرندهدالل  دارد، دربر

  سببی در نظام اصطالحات خویشاوندی کلهری ةزنجیر(. 1جدول )

/žen/ زن 

/šü/ شوهر 

/waü/ عروس 

/haw/ هوو 

/hāwwaü/ عروس )جاری( هم 

/zāwa/ داماد 

/hāwzāwa/ باجناق 

/deš/ خواهرشوهر 

/berāžen/ ربرادزن 

/bāwažen/ پدرزن 

/xāƚužen/ داییزن 

/mamužen/ عموزن 

/?amuzāžen/  پسرعمو زن 

/xāƚuzāžen/  پسردایی زن 

/xasüra/ پدرزنیا  پدرشوهر 

/süxwaišk/ شوهرخواهر 

/šümimega/ شوهرخاله 

/šümimeg/ ّهشوهرعم 

/dešarzā/  خواهرشوهر یا دختر پسر 

/šüwerā/ برادرشوهر 

/šüdeš/  خواهرشوهر شوهر 

/mimezažen/  ه یا پسرخالهپسرعمّ زن 

مشهود اس ، هم در اصطالحات سببی و هم در اصطالحات نسیبی بیا    باالهای  گونه که در داده همان 

 ایهشیود و از واژ  تیر میی   پیچییده  ترشدن نوع مههوم خویشاوندی، اصطالِ زبانی متناظر با آن نیز پیچیده

 بسییط  ةل از دو واژب متشیکّ ییا عنصیری مرکّی    بسیط و یک صه  ةیک واژ از ببسیط به عنصری مرکّ

تیوان   )هیوو( را در ایین مییان میی     /haw/  ة، واژگهته شید تر  گونه که پی  حال همانبااین ؛شود تبدیل می



 ۴۲/بررسی اصطالحات خویشاوندی در گوی  کلهری گونة ایوانی 
 

ن اصطالِ زبیانی  ب بر انگیزش تصویرگونگی تحلیل کرد؛ اگرچه ایزبانی مترتّ  ةبر قاعد ئیهمچون استثنا

ای   واژهبیا  ای اس  )همسر دوم مردی که متأهل اس (، ولی  پیچیده کمابی خویشاوندی  ةر با رابطمتناظ

بیه   هجعی ارماین اصطالِ را ممکن اس  بتوان بیا    ةویژ هجایی رمزبندی شده اس . وضعی  بسیط و تک

االیی در جوامیع  از دیرباز بسامد کاربردی ب یادشدهخویشاوندی   ةبسامد کاربردی تحلیل کرد؛ رابطفاکتور 

موجیب شیده تیا     نییز همین نکته  بساجهور خاص داشته اس  و طصورت عام و کلهرزبان بهکردزبان به

 استهاده شود. آن برای کدگذاری زبانی یبنیادین  بسیط  ةمی مالزم با آن، از واژپیچیدگی  مههو باوجود

  صرفیساخت  ةبرپای ایوان بندی اصطالحات خویشاوندی کلهری تقسیم -1-1

کالسییک خیود، اصیطالحات خویشیاوندی را      تحلیلیی  ةدر شیو( ۸۴۹۱مرداک ) گهته شد،طور که  همان

اصطالحات بنییادین، اصیطالحات اشیتقاقی و اصیطالحات      ةشان به سه دست ساخ  صرفی دورنی ةبرپای

انی اصطالحات خویشاوندی ساده تنهیا از ییک واحید زبی     ،بندی ده اس . در این طبقهکرم توصیهی تقسی

 و همچون پیدر  ؛تر با معنای خویشاوندی نیستند اند و قابل تقسیم به واحدهای زبانی کوچک تشکیل شده

مادر؛ اصطالحات خویشاوندی اشتقاقی از ترکیب یک اصطالِ خویشاوندی  بنیادین و یک واحید زبیانی   

توصیهی از ترکییب  مادرخوانده؛ اصطالحات  و مادربزرگ مانند ؛اند فاقد معنای خویشاوندی تشکیل شده

در ایین زییربخ ،    .۹9شیوهر پدر و مادرزن نظیر ؛اند  دو یا چند اصطالِ خویشاوندی بنیادین شکل گرفته

د و توضییحات مربیو  بیه    شیو  در گوی  کلهری ایوان در قالب سه جدول ارائه مییادشده اصطالحات 

 یک بیان خواهد شد.هر

 بنیادیناصطالحات خویشاوندی  -1-1-2

 طالحات خویشاوندی بنیادین در کلهریاص(. 9جدول )
/žen/ زن 

/šü/ شوهر 

/waü/ عروس 

/haw/ هوو 

/bāwg/ پدر 

/zāwa/ داماد 

                                                           
زدا عمیل  عنصیر ابهیام   ةمثابی عمده بهر طوبهمرداک بر این باور اس  که در زبان انگلیسی، اصطالحات خویشاوندی توصیهی  -۹9

های دیگیر نییز   توان در زبانای در نظام اصطالحات خویشاوندی انگلیسی ندارند. این نکته را میکنند و کاربرد چندان گستردهمی

 کار بس .  اصطالحات خویشاوندی به ةشناختی در حوزتطبیقی و رده هایپژوه ارزیابی کرد و همچون فاکتوری برای 
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 (.9ادامة جدول )
/dāƚeg/ مادر 

/deš/ خواهرشوهر 

/mamu/ عمو 

/xāƚu/ دایی 

/mimeg/ ّهعم 

/mimega/ خاله 

/xwaišk/ خواهر 

/berā/ برادر 

/düat/ دختر 

/kwer/ سرپ 

/xasüra/ پدر  شوهر یا پدر  زن 

/wač/ دختر  پسر پسر  پسر یا پسر  دختر یا 

و  /xwaišk/ ، دوهجیایی نظییر  /žen/هجیایی نظییر  واژگان خویشاوندی بنیادی در کلهری اییوان ییک   

 (CV)، هجیای آخیر، هجیای سیبک     /xasüra/ماننید  هجایی های سه هجایی هستند و در واژهحداکثر سه

کیه   دهید  کوتاه اس . نگاهی به اصطالحات خویشاوندی موجود در این بخ  نشان میی  ةاکمختوم به و

 زییرا  ؛، انگییزش غالیب و حیاکم اسی     نییز  انگیزش تصویرگونگی در این دسته از واژگان خویشاوندی

ای هستند. تنهیا اسیتثنای ایین     پیچیده همگی ناظر بر روابط ساده و غیرگهته پی  ةهای زبانی ساد صورت

ذکیر آن   نیز تر پی  که /haw/ ؛ در تعیین صورت زبانی اصطالِاس  /wač/و  /haw/ اصطالحات بخ 

کیه در   /wač/یزش کاربردشناختی غالب بیوده اسی . اصیطالِ خویشیاوندی     رف ، انگیزش بسامد، انگ

 ةشیبک  ةصورت زبانی کوتاه  دربرگیرنید  باوجودفی خواهد شد، تر معرّ های بعدی به شکل کامل بخ 

 از معانی خویشاوندی اس . وسیعی

 اصطالحات خویشاوندی اشتقاقی -1-1-1

 اصطالحات خویشاوندی اشتقاقی در کلهری(. 1جدول )

/bāpir/ پدر  پدر 

/bāpira/ پدر  مادر 

/dāpir/ مادر  پدر 

/dāpira/ مادر  مادر 

/kwerzā/ پسر  پسر یا دختر  پسر 

/dütarzā/ پسر  دختر یا دختر  دختر 



 ۴۴/بررسی اصطالحات خویشاوندی در گوی  کلهری گونة ایوانی 
 

 (.1جدول )ادامة 

/berārzā/ پسر  برادر یا دختر  برادر 

/xwārzā/ پسر  خواهر یا دختر  خواهر 

/?āmuzā/ پسر  عمو یا دختر  عمو 

/xāƚuzā/ پسر  دایی یا دختر  دایی 

/mimezā/ 
 پسر  خاله یا دختر  خاله

 پسر  عمه یا دختر  عمه

/?āmuzāwazā/ 
 پسر  پسرعمو یا دختر  پسرعمو

 مو یا دختر  دخترعموپسر  دخترع

/xāƚuzāwazā/ 
 پسر  پسردایی یا دختر  پسردایی

 پسر  دختردایی یا دختر  دختردایی

/mimezāwazā/ 

 هه یا دختر  پسرعمّپسر  پسرعمّ

 هه یا دختر  دخترعمّپسر  دخترعمّ

 پسر  پسرخاله یا دختر  پسرخاله

 پسر  دخترخاله یا دختر  دخترخاله

/wačarzā/ 
 د. شو خترهای  پسر  پسر یا پسر  دختر یا دختر  پسر اطالق میبه پسر یا د

 د.(شو نهر در این گوی  اطالق می شانزده)این اصطالِ به 

/wačewačarzā/ ندیده 

/hāwzāwa/ باجناق 

/hāwwaü/ عروس )جاری( هم 

/dešarzā/   یا دختر  خواهرشوهر خواهرشوهرپسر 

ی، ییک  طیور کلّی  شتقاقی در گیوی  کلهیری اییوان بیه    در ساخ  درونی اصطالحات خویشاوندی ا 

. ایین  اصطالِ خویشاوندی بنیادین با تعدادی عنصر زبانی  فاقد معنای خویشاوندی ترکییب شیده اسی    

اضافه با عنصیر خویشیاوندی    ةصورت مقلوب و بدون کسرکه به «پیر»از: صه   نداعناصر زبانی عبارت

که بیه انتهیای عنصیری     «za-» پسوند ؛/dāpira/ یا /bāpir/یر بنیادین ترکیب شده اس  در اصطالحاتی نظ

کیه بیه    «zawaza-»؛ پسیوند  /āmuzā?/ ییا  /xwārzā/بنیادین افزوده شده اس  در اصطالحاتی همچیون  

 ؛/xāƚuzāwazā/ییا   /āmuzāwazā?/ در اصیطالحاتی همچیون   ،انتهای عنصری بنیادین افزوده شده اس 

ه ابتدای عنصر خویشاوندی افزوده شیده اسی  در اصیطالحاتی نظییر     اضافی ب ةکه بدون کسر «هم»اسم 

/hāwzāwa/ یا /hāwwaü/. ّدهید کیه اصیطالحات     نشیان میی   باالشده در جدول های ارائه   در دادهدق

تیر و   پیچییده  کمیابی  گیر معیانی    در کلهیری اییوان بییان    «zawaza-» پسیوند  ةخویشاوندی  دربرگیرنید 

تیوان   را میی  اخییر  ةنکتی  .در این گوی  هستند «za-»پسوند  ةدربرگیرند نسب  اصطالحاتتری به لمهصّ
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بیا   زییرا  ؛دکرخاص از اصطالحات خویشاوندی تعبیر  ةانگیزش تصویرگونگی در این دست ةمعنای غلببه

تیر   لتیر و مهصّی   فرم زبانی، معنا و مههوم خویشاوندی متناظر با آن نیز پیچییده ترشدن  تر و سنگین پیچیده

 .شده اس 

 اصطالحات خویشاوندی توصیفی -1-1-9

 اصطالحات خویشاوندی توصیفی در کلهری(.1جدول )

/berāžen/ زنبرادر 

/bāwažen/ بابازن 

/xāƚužen/ داییزن 

/mamužen/ عموزن 

/xāƚuzāžen/ زن  پسردایی 

/?amuzāžen/ زن  پسرعمو 

/mimezažen/ ّه یا پسرخالهزن  پسرعم 

/süxwaišk/  خواهر شوهر 

/šümimeg/ ّهشوهرعم 

/šümimega/ شوهرخاله 

/šüwerā/ برادرشوهر 

/šüdeš/ شوهر  خواهرشوهر 

ی اصیطالحات خویشیاوندی توصییهی در    دهد که ساخ  کلّی  نشان می باالهای جدول    در دادهدقّ 

پسیردایی،  برادر، پدر، دایی، عمو، »با اصطالحات  «زن»اصطالِ صورت اس : ترکیب کلهری ایوان بدین

 و ه، خالییهخیواهر، عمّیی »بییا اصییطالحات  «شیوهر »؛ ترکیییب اصییطالِ «پسیرخاله  و هپسیرعمو، پسییرعمّ 

اصیطالحات   ةا به زنجییر بر این اصطالحات توصیهی در کلهری ایوان همگی متعلّ افزون ؛«خواهرشوهر

انگیییزش  بییاالشییده در جییدول اصییطالحات توصیییهی ارائییه مییةسییببی اسیی . در تعیییین فییرم نهییایی ه

 تصویرگونگی، انگیزش غالب اس .

 اصطالحات خویشاوندی ناتنی در گویش کلهری ایوان -1-9

نسیبی بیه    ةتوان با اعالم تغییراتی جزئی در نمودار شبک گهته، می بر اصطالحات خویشاوندی پی  افزون

معمیول در ادبییات پژوهشیی    طیور  بهد هستند و اصطالحاتی رسید که همگی حاصل پیوند ازدواج مجدّ

شوند. تغیییرات   ی اصطالحات خویشاوندی  ناتنی توصیف میهای خویشاوندی با عنوان کلّ مرتبط با نظام

کردن صه  ناتنی به اصطالحات خویشاوندی نسیبی  اضافه بای طور کلّکلهری ایوان به ةگهته در گون پی 
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)خیواهر   /xwaiškenātani/)برادر نیاتنی(   /berāynātani/نمونه اصطالحاتی نظیر  رایشوند؛ ب حاصل می

 ؛انید  دس  آمدههساده ب سازوکاراین با )عمو ناتنی(  /mamuynātani/)دایی ناتنی(،  /xāƚuynātani/ ناتنی(

صیرفی   ةجای استهاده از رویی خویشاوندی نامادری، به ةدر گوی  کلهری ایوان برای بیان رابط ،حالبااین

کیاربرد عیام    /bāwažen/تر   و کوتاه  شده ِ واژگانی، اصطال/dāƚegnātani/ب معمول و تولید عبارت مرکّ

جیای  هبی  یادشدهتر  کوتاه ةی از الگوی تصویرگونگی در این مورد خاص و استهاده از واژیافته اس . تخطّ

، بیا  شید )هوو( که در بخ  پیشین ذکیر   ةتوان، همچون واژ اصطالِ ترکیبی محتمل و متناظر با آن را می

به دیگر سیخن در ایین    ؛کلهرزبانان تبیین کرد ةنظر در جامع مورد ةباالی رابط به بسامد کاربردی هجعارم

تحی  تیأثیر انگییزش     کیه نظیر بیی  از آن   خویشیاوندی میورد   ةمورد خاص نیز رمزبندی  زبیانی رابطی  

ص بسامد کاربردی بوده اسی . سیایر   مشخّطور بهثیر مالحظات کاربردی و أتصویرگونگی باشد، تح  ت

پیچییدگی مهیاهیم    ةدهنید ندی موجود در این دسته، همگی ترکیبی هستند که نشیان اصطالحات خویشاو

بنیدی زبیانی    عا کرد که تصویرگونگی انگیزش غالب در صورتتوان ادّ ترتیب میمتناظرشان هستند؛ بدین

 سایر روابط خویشاوندی موجود در این بخ  بوده اس .

 برخی اصطالحات خویشاوندی ویژه در کلهری -1-1

، برخی از اصطالحات خویشاوندی موجود در گیوی  کلهیری   بیان شدتر  بر اصطالحاتی که پی  نافزو

 ،کار گرفته شیوند. ایین اصیطالحات   های از روابط خانوادگی ب توانند برای اشاره به طیف گسترده ایوان می

عی در سییار متنیوّ  از تنها یک صورت زبانی، به مصیادیا ب  هند تا با استهادده گوشوران می بهاین امکان را 

هیای ایرانیی    نند. این قیبل اصطالحات خاص و پرکاربرد در برخی از زبیان کنظام روابط خانوادگی اشاره 

 (.۸9۴۷ ،دیگر نیز نظیر هورامی گزارش شده اس  )عباسی و کزازی

1-1-2- /wač/ 

  ةرابطی   هشی  ةکننید  همچون یکی از اصطالحات خویشاوندی ویژه در کلهری ایوان، بییان  این اصطالِ

برحسیب   تیوان  بحث در این زیربخ  را میی  خویشاوندی در این گوی  اس . مصادیا  اصطالِ مورد

ث تقسییم  نّی ر و م میذکّ   ةبه دو دست ،در زیرساخ  مههومی آن خویشاوندی موجود ةجنسی  آخرین الی

. 9، پسیر پسیر    ختیر  د. ۷پسر  پسیر  پسیر،   . ۸ ند از:ار مربو  به این اصطالِ عبارتروابط مذکّ ةد. دستکر

. پسر  پسر  دختیر،  ۸ند از: اعبارت نیزث این اصطالِ روابط م نّ ة. دستپسر . دختر  دختر ۹پسر  دختر  پسر، 

 .. دختر  دختر  دختر۹. پسر  دختر  دختر، 9. دختر  پسر  دختر، ۷
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1-1-1- /wačarzā/ 

صیورت  توانید بیه   ری اس  که میی خویشاوندی در گوی  کله  ةاین عبارت زبانی نیز از اصطالحات ویژ

توان همچون مورد پیشین برحسیب   ند. این اصطالِ را نیز میکخویشاوندی اشاره   ةرابط شانزدهه به بالقوّ

ر روابیط میذکّ    ةث تقسیم کیرد. دسیت  ر و م نّمذکّ  ةموجود در این رابطه، به دو دست ةجنسی  آخرین حلق

. ۹. پسیر  دختیر  پسیر  پسیر،     9. دختر  پسر  پسر  پسیر،  ۷پسر،  پسر  پسر  پسر . ۸ند از: ااین اصطالِ عبارت

دختیر   . ۱پسر  دختر  دختر  پسر، . ۲، پسر دختر  پسر  دختر . 8پسر  پسر  دختر  پسر، . 1پسر  پسر،  دختر  دختر 

ر  دختی . ۷پسر  پسر  پسر  دختیر،  . ۸دسته روابط م نث اصطالِ موردبحث نیز عبارتند از:  دختر  دختر  پسر.

دختیر   . 8پسر  پسیر  دختیر  دختیر،    . 1دختر  دختر  پسر  دختر، . ۹پسر  دختر  پسر  دختر، . 9پسر  پسر  دختر، 

 دختر  دختر  دختر  دختر.. ۱پسر  دختر  دختر  دختر، . ۲پسر  دختر  دختر، 

1-1-9- /wačewačarzā/ 

 ؛نید کی  کلهیری اییوانی اشیاره    خیانوادگی در گیو   ةرابط 9۷در مجموع به تواند میاین اصطالِ زبانی 

تیوان   موجود در این رابطیه، میی   خویشاوندی  ة، بسته به جنسی  آخرین حلقگهتهپی همچون دو مورد 

. پسیر   ۸ از: نید ار عبارتمذکّ ةتقسیم کرد. دستث ر و م نّمذکّ  ةا این اصطالِ خاص را به دو دستمصادی

. دختیر  دختیر  پسیر  پسیر      ۹. پسر  دختر  پسر  پسر  پسر، 9ر، . دختر  پسر  پسر  پسر  پس۷پسر  پسر  پسر  پسر، 

. دختیر   ۱. پسر  دختر  دختر  پسیر  پسیر،   ۲. دختر  پسر  دختر  پسر  پسر، 8. پسر  پسر  دختر  پسر  پسر، 1پسر، 

پسیر    . پسیر  دختیر   ۸۸. دختر  پسر  پسر  دختر  پسیر،  ۸۰. پسر  پسر  پسر  دختر  پسر، ۴دختر  دختر  پسر  پسر، 

پسیر  دختیر  دختیر      دختر  .۸۹. پسر  پسر  دختر  دختر  پسر، ۸9. دختر  دختر  پسر  دختر  پسر، ۸۷دختر  پسر، 

ِ ث م نّی  مصیادیا  ة. دختر  دختر  دختر  دختر  پسر. دسیت ۸8. پسر  دختر  دختر  دختر  پسر، ۸1پسر،   اصیطال

. پسیر  دختیر  پسیر  پسیر      9ر  پسر  پسر  پسیر  دختیر،   . دخت۷. پسر  پسر  پسر  پسر  دختر، ۸ند از: اعبارت باال

. ۲. دختر  پسیر  دختیر  پسیر  دختیر،     8. پسر  پسر  دختر  پسر  دختر، 1دختر  پسر  پسر  دختر،  دختر  .۹دختر، 

. دختیر  پسیر    ۸۰. پسر  پسر  پسر  دختر  دختیر،  ۴. دختر  پسر  دختر  پسر  دختر، ۱پسر  پسر  دختر  پسر  دختر، 

پسر  پسیر  دختیر    . ۸9. دختر  دختر  پسر  دختر  دختر، ۸۷. پسر  دختر  پسر  دختر  دختر، ۸۸دختر  دختر،  پسر 

. دختیر  دختیر  دختیر     ۸8. پسر  دختر  دختر  دختر  دختر، ۸1. دختر  پسر  دختر  دختر  دختر، ۸۹دختر  دختر، 

 دختر  دختر.

در گیوی  کلهیری اییوان     /wačewačarzā/و /wač/ ،/wačarzā/های اصیطالحات   نگاهی به ویژگی 

نگی بیوده  بندی فرم زبانی این اصطالحات مطابا با انگییزش کالمیی تصیویرگو   دهد که صورتنشان می
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ترشدن ساخ  درونی آن، هیم  پیچیده دنبال آنبهترشدن عنصر زبانی و اس ؛ بدین صورت که با طوالنی

شود و هم شمار مصادیا خویشیاوندی محتمیل   تر میپیچیده یادشدهمههوم خویشاوندی متناظر با عنصر 

 ةبه هشی  رابطی   /wač/ هجایییابد. اصطالِ یکگیری افزای  میشکل چشمبحث به برای عنصر مورد

خویشیاوندی اسیتهاده    ةکند و برای تعیین مصادیا مههومی آن از سه رابطی خویشاوندی محتمل اشاره می

خویشیاوندی   ةتواند بیه شیانزده رابطی   می /wačarzā/ هجاییهنظیر )پسر  پسر  پسر(؛ اصطالِ س ؛شودمی

 ؛شیود خویشیاوندی بهیره گرفتیه میی     ةند و برای تعیین مصادیا مههومی آن از چهار رابطک ممکن اشاره

بحیث در ایین    در گیوی  میورد   /wačewačarzā/هجیایی  ؛ اصطالِ پینج مانند )دختر  پسر  دختر  دختر(

بایید از ترکییب پینج     آن شاره دارد و برای تعیین دقیا مصادیا مههومیخویشاوندی ا ةرابط 9۷جستار به 

 مانند )پسر  دختر  دختر  دختر  دختر(. ؛دکرخویشاوندی استهاده  ةرابط

 گیرینتیجه -1

را بررسیی کیرده   اییوانی گیوی  کلهیری اختصیاص      ةحاضر اصطالحات خویشاوندی در گون پژوه 

بیر   افیزون د توانی  میی مند از نمادهیای زبیانی    ای نظام شبکه ةابمثاصطالحات خویشاوندی به ة. مطالعاس 

های ایرانی، راه را برای برخی مطالعات درزمانی بیه   های تطیبقی در سایر زبان نمودن امکان پژوه فراهم

بررسیی دقییا نظیام خویشیاوندی در ییک زبیان        ،بر ایین  افزون ؛ندکشناسی فراهم  ریشه ةویژه در حوز

   نمایاندن ساختارهای اجتماعی باشد. براییار کارآمد تواند ابزاری بس می

مطالعیات اصیطالحات خویشیاوندی،     ةمهیاهیم بنییادی  حیوز    ةکوشید تا پس از ارائنوشتار پی  رو  

ند و از این ابزارهای نظیری بیرای تحلییل    کفی چارچوب تحلیلی مرداک و انگیزش تصویرگونگی را معرّ

د خصوصییات متعیدّ   ةسیتهاده نمایید. پیس از بحیث دربیار     عناصر خویشاوندی گوی  کلهیری اییوان ا  

درنهایی  برخیی اصیطالحات خویشیاوندی      ،اصطالحات خویشاوندی متعارف در گوی  کلهری ایوان

کیه   نشیان داد  حاضیر  پیژوه  هیای   . دادهشیدند توصیف و تحلییل   ،نددارخاص که مصادیا چندگانه 

از  استثنای برخیی میوارد محیدود،   ، بهزیادی دّزبانی مورد مطالعه تا ح  ةاصطالحات خویشاوندی در گون

پیچییدگی صیوری نمادهیای     کاربردشناختی کنند؛ برمبنای این انگیزش  انگیزش تصویرگونگی تبعی  می

 ب بر نمادهای زبانی اس .ی مترتّزبانی تابعی از پیچیدگی معنایی و کاربرشناخت
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