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 یهورام یشاوندیواژگان خو یرسبر

 2مورداک یهااریاساس معبر

 2بیستون عباسی

 نور ، دانشگاه پیامشناسیدانشجوی دکتری زبان

 تین کزازیکریس

 استادیار دانشگاه آیشتات

 دهیچک
اناد، مساائل انجاام ررتتاه یرانیا یهازبان یشناختزبانف مسائل یکه با هدف توص یاریرغم مطالعات بسبه

ها و زبانژه در مورد ین مسأله به ویاست. امورد غفلت بوده یتا حد هازبانن یا یشناختو مردم یشناختیمعن

 یم نظاریاز مفااه یریرآن است تا با بهره یحاضر در پ ۀکند. مطالعیدا میصداق پغرب کشور م یهاشیرو

م مرتبط باا آن را یو مفاه یشاوندیمورداک، واژران خو یژه آرای، به ویشناسو انسان یشناسیموجود در معن

 ن پاژوهشیا ۀجیدر نت قرار دهد. یشود، مورد بررسیکه در شهر پاوه بدان تکلم م یا، رونهیهورام زباندر 

 ۀواژ 9و  یناااتن ۀواژ 9، یساابب ۀواژ 81، ینسااب ۀواژ 72شااامل  ،یهااورام یشاااوندیخو ۀواژ 36 تعااداد

 یبنادچندرانۀ هر کادام ببهه یو ارزشهامورداک  یارهایاساس مع استخراج شده و بر ،یجمع یشاوندیخو

 شدند.

 .ترود ،وصلت ،نسل ،یشاوندیواژران خو ،یهورام: هاواژهدیکل
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 مهمقدّ -2

چگونه نماود  یبانن روابط در هر زینکه ایآنها و ا یبندترمول یچگونگ ،یشاوندیخو روابط

 یهاااز رشاته یرراناباز مورد توجه پژوهشریاست که از د یکنند، موضوعیدا میپ یواژران

واژرااان  یبررساا ۀقاارار ررتتااه اساات. سااابه ،یشناساانو انسا یشناساانژه زبایبااو ،مختلااف

 7789) 6مورراان یس هناریلاوکاه  یرردد، زمانیز مقرن نوزدهم با اسطبه او یشاوندیخو

قارار  یمورد بررسارا  4یرکویل ایقبا یسرخپوست یهازبان، ییکایشناس آمرانسان [(،8188]

 یچارا کاه قبال از او کسا ،شاد یشااوندیراذار مطالعاات خوانین پژوهش بنیبا ا یو. داد

 یز بررسایاپس از مورران ن (.7008 ،8ته بود )تراتمننپرداخ یشاوندیخو یماً به بررسیمسته

 یکاار هاا .اتاتیاداماه  ،یشناسانو هام در زبا یشناسانهم در انسا ،یشاوندیواژران خو

ن یاا( از ا8989) 9( و بااوآز8981) 1ری(، ساااپ8984) 2واکاار (،b8194و  a8194) 3تااوکس

واژراان  یبررسا یبارا 80«یال مؤلفهیتحل»استفاده از روش ز ین یالدیم 80 ۀدهاند. از جمله

 84نازیو اتک 86( و واالس8983) 87ی(، لاونزبر8983) 88ناافیرودا یهاا، باا کاریشاوندیخو

   ( آغاز شد.8930)

ران چندان ماورد توجاه قارار نگرتتاه یدر ا یشاوندیواژران خوت موضوع، یاهم رغمبه 

 یساط باابنتو یزباان تارسا یشااوندیواژران خودر مورد  موجود مطالعۀتنها  ظاهراً .است

ز تنهاا یان یکارد یهاازباندر ماورد انجام ررتته اسات.  یال مؤلفهیروش تحلبا  و (8684)

اماا  به همان روش ،زیشان نی( بوده که ا7080و همکاران ) یطوریانجام شده توسط ق یبررس

ن یاعالوه بر ا اند.را مطالعه کرده یش کلهریرو یشاوندیواژران خو از آن، یگرید ۀنسخبا 

                                                 
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 
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کاه واژراان  داده اساتز خبر از پژوهش در حال انجاامی ی( ن7009مودی بختیاری )مح دو،

 رازبان ایرانی غربی )از جمله تارسی، رورانی، سورانی، کلهاری، زازا و ...(  30خویشاوندی 

 کند.یمبررسی 

موسوم به هوراماان )اوراماان( در غارب  یااست که در منطهه یشی( رویورام)ا یهورام 

شاود. یماو در شرق کردستان عاراق بادان تکلام  کرمانشاه و کردستان یهاتانران، در اسیا

و  8912داناد )راویش آن ماین یتارکهانهورامی را رویشی از زباان راورانی و  88مکنزی

( نیز بر همین اعتهاد است اما بر سر ارتباط هورامی و رورانی با زبان 7006) 83(. رونتر7007

یاا  «همساایگان»هاای راورانی را کاه مکنازی راویشکردی نظر متفااوتی دارد. در حاالی 

برخالف کردی و  کهو سعی دارد نشان دهد  نامد( می26: 8938) «های دریای کردیجزیره»

شمال غربی را دارا هستند )همان( و برای اثبات  ۀی ایرانی شاخهازبانهای تارسی، خصیصه

آورد شاناختی مای، شواهد واجارسیاردی و تاخالف ک، باز برشباهتشان با زبان پارتی کهن

رغم اعتهاد به شمالی بودن رورانی و جنوبی بودن کاردی، باه ساادری (، رونتر، علی7007)

کند که تنها تعداد کمای های زبان کردی معرتی کرده و اعالم میهورامی و رورانی را رویش

بنادی یم(. در تهسا81: 7006رران معتهدند که رورانی یک رویش کردی نیست )از پژوهش

زیرراروه چهاارم به عناوان رورانی، همراه با زازا،  ،ی کردی نیزهازباناز  82هایگ ۀرانچهار

گران بسایاری کند که پژوهشاته وی نیز اذعان می(. الب9: 7004)رردد می کردی معرتیزبان 

مار ی کردی باه شاهازبان ۀکردی نیستند و نباید آنها را در زمر هازبانبر این باورند که این 

دیگاری نیاز وجاود دارد کاه  ۀرانابنادی دوبندی تاوق، تهسایمبر رده آورد )همان(. عالوه

و بار اسااس آن  کنادکرمانجی و پهلاوانی تهسایم مای ۀعمد ۀی کردی را به دو دستهازبان

(. 8: 7008 ،89الولاینو ماگ 81ی پهلوانی و البته کاردی هساتند )مهاوهازبانرورانی و زازا 

توان ررتت ایان اسات کاه هاورامی رویشای از زباان که تا اینجا می یاجهتنها نتی ،بنابراین

 شمال غربی است. ۀی ایرانی شاخهازبانرورانی و از 

                                                 
15. D. N. MacKenzie 

16. Michael M. Gunter 

17. Geoffrey Haig 

18. Lokman I. Meho 

19. Kelly L. Maglaughlin 
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رساد یم یها به حدتفاوت یکه راه یدارد، به بور یاار رستردهیبس یاتنوع لهجه یهورام

در هاا ن تفااوتیاش سخن رفات. اید از تنوع رویکارامد نبوده و با «تنوع لهجه»که عبارت 

در پاژوهش حاضار تنهاا  ،نیخاورد. بناابرایماز به چشم ینحو ن ی، واژران و حتیآواشناس

. ردیاریمورد اساتفاده قارار مرد که در شهر پاوه یریمقرار  یمورد بررس یاز هورام یارونه

کاه عبارتناد از لهاونی،  های هاورامیالزم به ذکر است که این روناه بیشاتر از دیگار روناه

رویی و تختی، مورد توجه و مطالعه قرار ررتته است. جهت آشنایی بیشتر با ایان روناه وهژا

کریمای (، 8697سالیمی )توانند به آثاار زیار مراجعاه کنناد: عالقمندان می ،از زبان هورامی

(، هولمبرگ و 8697نهشبندی )( 8697راسخ مهند و نهشبندی )(، 8690دوستان و نهشبندی )

 ( و عباسی و همکاران )زیر چاپ(.7087ی و قیطوری )(، عباس7004اودن )

 پژوهشروش  -2

 هنگارناد توساط ،ماه 3 یبمشارکتی  ۀضبط واژران خویشاوندی هورامی به صورت مشاهد

، واژران هادف در رفتاار نخست مرحلۀدر . انجام شد، است یاورام یبومشور یخود روکه 

ایان روش دو نها   ؛ اماشدثبت می های اتفاقی یادداشت ووران و در موقعیتعادی رویش

شاد وران، نمیزبانی و قومی رویش ۀع از پیشینیکی اینکه با توجه به عدم ابال :عمده داشت

از بومی بودن واژه و همچنین معنای آن ابمیناان حاصال کارد؛ و دوم اینکاه باا ایان روش 

ناان از یابمول ن مسئله انجام مصاحبه و حصیهمآمد. ابالعات معنایی چندانی به دست نمی

 ساخت.یم یرا ضرورآمده بدست  یهابودن و صحت داده یبوم

 79دوم  ۀمصاحبه و در مرحل 86اول  ۀمجزا انجام شد، در مرحل ۀها در دو مرحلمصاحبه 

به لحاظ زمانی، بوالنی و با هدف استخراج  واول بسیار جامع  ۀهای مرحلمصاحبه. مصاحبه

هاای آنهاا انجاام شاد. از شارکت حال تعیاین مصاداق واژران خویشاوندی و در عین ۀهم

نفار باین  6نفر بین بیست تا سی ساال،  6نفر زیر بیست سال،  7ها کنندران در این مصاحبه

هاای بررسایانجاام نفر دیگر بیش از پنجاه سال سن داشتند. پاس از  8سی تا پنجاه سال و 

ق یابدسات آماده از برهای با داده آنها ۀو مهایس مصاحبه هااول  ۀهای مرحلاولیه روی داده

بلبیدناد ری مایاا دقات بیشتااودند یااام بااهایی که دارای ابهاها یا معناا، واژهاهدهامشاه

دوم، عالوه بر رتع ابهاماات ماذکور، باار دیگار بار  ۀهای مرحلمشخ  شدند. در مصاحبه
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تر بودناد و ر و موجزتکوتاه اماهای این مرحله، ها تأکید شد. مصاحبههای واژهمصداق ۀحوز

 سال و مسن بودند.شرکت کنندران در آنها بیشتر اتراد بزرگ

نی و قومی و با حصاول ابمیناان زبا ۀشرکت کنندران در هر دو مرحله با توجه به پیشین 

ادی یاا ساویابا ۀه واساطار )باتراد مسنابا این ترض که ات ؛ وبومی بودن انتخاب شدنداز 

هاا و...( پرساتیژ واژه ها، عدم توجه بهکمتر از رسانه ۀتر، استفادودسوادی، ارتبابات محدکم

تری دارند، بیشتر مصاحبه شوندران از میان آنان انتخااب شادند. تر و واژران بومیزبان بکر

 مختلاف یهااکه در استفاده از واژران نسبی، هیچ تفااوتی میاان نسالنیاجالب توجه  ۀنکت

آشانایی واژراان نسابی و نااتنی  یهابا تعدادی از واژه اهترجوانهر چند که مشاهده نشد، 

ها در واژران خطاب باود )کاه البتاه بارای رتها و مسنتراشتند. تفاوت اساسی میان جوانند

که به جای واژران خطااب  ها تمایل دارندترای است(، جوانبه نوعی حاشیه پژوهش حاضر

 ۀواژروناد، از دو واممختلف به کار می هایها و باتتمتعدد و مختلفی که در موقعیت یبوم

aγa  وxanm اند، استفاده کنند.شدهررتته ، که به ترتیب از آقا و خانم تارسی 

ک عباارت باه یاا عدم تعلاق یت است قضاوت بر سر تعلق یار حائز اهمیکه بس یانکته 

 یهااشاود، واژهیکه بعداً در خالل متن مشخ  ماست. چنان یشاوندیتهرست واژران خو

 یبارا ییهااب شده و عباارتیبا هم ترک ینا محدوددتعات توانند به یساده م یشاوندیخو

؛ ممنخااپدرزن برادر ید کنند، مانند: پسرعمویخاص تول یاهشاوندان تاقد واژیارجاع به خو

به حساب آورد. از  یشاوندیمنفرد خو ۀک واژیتوان یمرا ن یبین ترکیاما واضح است که چن

 یشااوندیخو یهاک عبارتیتفک یبرا یو ساخت یصور یاریتوان معیمالبداهه نیآنجا که ت

کاه  یشوران رذاشاته شاد. عباارت مرکبایرو ۀن مسأله به عهدین کرد، قضاوت بر سر اییتع

باه شامار آماده و در  یشاوندیخو ۀک واژیشناسند، یمنفرد م ۀک واژیان به عنوان شوریرو

ج نشاان یاسات. نتاان صورت از تهرست حذف شدهیر ایو در غ استتهرست رنجانده شده

ب آنهاا نشاده واژراان یاکه عنصار اضااته وارد ترک ییمرکب تا جا یهادهند که عبارتیم

 ند.یآیمنفرد به شمار م یشاوندیخو
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 هاداده -9

ا یا ینساب یشااوندیعبارتناد از: واژراان خوشاوند یم یمعرتن پژوهش یکه در ا ییهاداده

 یشااوندیو واژراان خو ینااتن یشااوندی، واژراان خویسابب یاوندشای، واژران خویخون

یعنی خویشاوندی  ۀیک واژ فبراساس سنت مطالعات خویشاوندی، معرتی و توصی .یجمع

بارای نامیادن مورد نظار  ۀبا ذکر خویشاوندانی که واژآن  یهاا مصداقی ارجاع ۀتعیین حوز

هاای خویشااوندی دیگار ندی باا واژهخویشااو ۀدر این ترایند یاک واژ رود.آنها به کار می

کاه عبارتناد از  70شود، اما با واژران مورد استفاده برای خویشاوندان پایه یا اولیاهمعرتی می

(. 81: 8930 ،پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر، دختر، زن و شوهر )واالس و اتکینز ۀهشت واژ

 یو با معنااب نسل یبه ترت یادر جداول جدارانه یشاوندیخو یهاواژه ازرروه امه هر در اد

هاای نویسای داده. بارای واجشاوندیارائه م شانیهاو تهرست مصداق آنها ی( تارسیبی)تهر

 ( استفاده شده است.IPAالملل )هورامی از الفبای آوانگار بین

 ینسب یشاوندی: واژگان خو2 ةجدول شمار

 یمعن هامصداق واژه

bawa gæwɾæ ِپدر جد مادر، پدرِ مادرِ پدر، پدرِ مادرِ مادر پدرِ پدرِ پدر، پدرِ پدر 

daḏa gæwɾɛ78 مادر جد مادرِ مادرِ مادر، مادرِ مادرِ پدر، مادرِ پدرِ مادر، مادرِ پدرِ پدر 

bawa پدر بزرگ پدرِ پدر، پدرِ مادر 

daḏa مادر بزرگ مادرِ مادر، مادرِ پدر 

babæ پدر پدر 

æḏa مادر مادر 

lalo ییدا برادرِ مادر 

mamo عمو برادرِ پدر 

dɛḏɛ عمه، خاله خواهرِ مادر، خواهرِ پدر 

bɾa برادر برادر 

wałɛ خواهر خواهر 

                                                 
20. primary/primitive 

در هورامی یک آوای ناسودۀ بین دندانی وجود دارد که رتتار عجیبی در نظام آوایی دارد، به این صورت که راهی . 78

راه در جایگاه آغازین ظاهر نمی ، محل وقوع آن بیشتر پایان واژه است و هیچاست tو راهی واجگونۀ  dواجگونۀ 

لت کاربرد تراوان آن در زبان و تأثیری که بر زیبایی تلفظ واژران هورامی . این آوا، به رغم واجگونه بودن، به عشود

 dاست. مکنزی نیز به این آوا، به عنوان دو واجگونۀ شدهنشان داده  ḏها ثبت شده و به صورت در آوا نگاری ،رذاردمی

 .(1-2: 8933 ،به کار برده است )نک. مکنزی ṱو  ḓ، اشاره کرده و در آوانگاری آنها را به صورت tو 
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laloza زاده ییدا پسرِ برادرِ مادر، دخترِ برادرِ مادر 

mamoza عمو زاده پسرِ برادرِ پدر، دخترِ برادرِ پدر 

dɛḏæza عمه زاده، خاله زاده اهرِ پدر، دخترِ خواهرِ پدرپسرِ خواهرِ مادر، دخترِ خواهرِ مادر، پسرِ خو 

kʊr پسر پسر 

knaʧɛ دختر دختر 

bɾaza برادر زاده پسرِ برادر، دخترِ برادر 

waɾæza خواهر زاده پسرِ خواهر، دخترِ خواهر 

lalozaza ییدا ۀنو رادرِ مادرپسرِ پسرِ برادرِ مادر، دخترِ پسرِ برادرِ مادر، پسرِ دخترِ برادرِ مادر، دخترِ دخترِ ب 

mamozaza  عمو ۀنو پسرِ پسرِ برادرِ پدر، دخترِ پسرِ برادرِ پدر، پسرِ دخترِ برادرِ پدر، دخترِ دخترِ برادرِ پدر 

dɛḏæzaza 

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

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

 خواهرِ مادر

 خاله ۀعمه، نو ۀنو

kʊræza یپسر ۀنو پسرِ پسر، دخترِ پسر 

knaʧæza یدختر ۀنو پسرِ دختر، دخترِ دختر 

bɾazaza برادر ۀنو پسرِ پسرِ برادر، دخترِ پسرِ برادر، پسرِ دخترِ برادر، دخترِ دخترِ برادر 

waɾæzaza خواهر ۀنو پسرِ پسرِ خواهر، دخترِ پسرِ خواهر، پسرِ دخترِ خواهر، دخترِ دخترِ خواهر 

kʊræzaza (یپسر ۀجه )از نوینت پسرِ پسرِ پسر، دخترِ پسرِ پسر، پسرِ دخترِ پسر، دخترِ دخترِ پسر 

knaʧæzaza  ِ(یدختر ۀجه )از نوینت دختر پسرِ پسرِ دختر، دخترِ پسرِ دختر، پسرِ دخترِ دختر، دخترِ دختر 

 یسبب یشاوندی: واژگان خو2 ةجدول شمار

یمعن مصداق واژه  

hæsuɾæ پدر شوهر و پدر زن پدرِ شوهر، پدرِ زن 
hæsɾwæ مادر شوهر و مادر زن مادرِ شوهر، مادرِ زن 
lalo ʒæni زن دایی زنِ برادرِ مادر 
mamo ʒæni زن عمو زنِ برادرِ پدر 

ʃu شوهر شوهر 
ʒæni زن زن 
ʒæn bɾa برادر زن برادرِ زن 
ʒæn wa خواهر زن خواهرِ زن 
hɛwæɾ برادر شوهر برادرِ شوهر 
sɛtɛ خواهر شوهر خواهرِ شوهر 
hɛwæɾ ʒæni جاری زنِ برادرِ شوهر 
ham zæma باجناغ شوهرِ خواهرِ زن 
bɾa ʒæni زن داداش برادرِ زن 
hæwo هوو زنِ شوهر 

zæma ترشوهرِ دخ  داماد 
weywæ عروس زنِ پسر 
sɛtæza پسرِ خواهرِ شوهر، دخترِ خواهرِ شوهر  

hɛwæɾæza پسرِ برادرِ شوهر، دخترِ برادرِ شوهر  
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 یناتن یشاوندیواژگان خو :9 ةجدول شمار

 واژه مصداق

 zir-bawa پدرِ ناپدری، پدرِ نامادری

 zir-daḏa مادرِ ناپدری، مادرِ نامادری

 bawa pyaɾæ ناپدری

 bawa ʒæni نامادری

 zir-mamo برادرِ ناپدری

 zir-lalo برادرِ نامادری

 zir-dɛḏɛ خواهرِ ناپدری، خواهرِ نامادری

 hænæza پسرِ شوهر، دخترِ شوهر

 kołæbæs پسرِ زن، دخترِ زن

 یجمع یشاوندی: واژگان خو4 ةجدول شمار

 مصداق وازه

bawan ِوالدینشان والدین و والدینشان و والدین  

hæsuɾan پدر و مادر و برادران و خواهرانِ زن یا شوهر 
lalwan (xałwan) برادرانِ مادر و ترزندانشان و ترزندانِ ترزندانشان 
mamwan  برادرانِ پدر و ترزندانشان و ترزندانِ ترزندانشان 
dɛḏæ-w-dɛḏæza نخواهرانِ پدر و مادر و ترزندانشان و ترزندانِ ترزندانشا  

bɾa-w-bɾaza برادران و ترزندانشان و ترزندانِ ترزندانشان 
waɾæ-w-waɾæza خواهران و ترزندانشان و ترزندانِ ترزندانشان 
kʊr-ǔ-kʊræza پسران و ترزندانشان و ترزندانِ ترزندانشان 
knaʧæ-w-knaʧæza دختران و ترزندانشان و ترزندانِ ترزندانشان 

 هال دادهیتحل -4

 ،77)ماورداک «دهنادهای ترهنگ بشری را تشکیل مایخویشاوندی یکی از جهانیهای نظام»

های میان خویشاوندان را به لحاظ ترهنگای ای وجود ندارد که پیوند(. هیچ جامعه93: 8949

 یراموشاارتبااط رو باه تا قلات که در نتیجۀ روابط خویشاوندی نیزدورترین  .نادیده بگیرد

د، هار تارد در یارویچنان که مورداک م ؛ اماشوندحفظ می هارذارند، باز به کمک سنتمی

ک یات تفکیابا در نظر ررتتن قابل) نوع خویشاوند درجه یک 2ای، به بور بالهوه، هر جامعه

شاوند درجه ساه ینوع خو 888شاوند درجه دو، ینوع خو 66 ،(نوع 1همسر به زن و شوهر، 

ز یمتماا یشاوندیخو ۀخصی  یک واژروشن است که ت ؛ وتر داردو بیشمار خویشاوند دور

ای عماالً بسایار دشاوار اسات و هایچ جامعاه امابه هر کدام از این انواع، ارر نه غیر ممکن 

                                                 
22. George Peter Morduck 
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بندی خویشاوندان کااهش یاتتاه و جوامع تعداد این مهوالت با دسته ۀکند. در همچنین نمی

ویشاوندی متفااوت های خبندی به نظامهای متفاوت این دستهرسد. روشبه حد معهولی می

 (.  92-93انجامد )همان: در جوامع مختلف می

، 76«بارز اساتفاده»شاوند: بار اسااس بندی مایواژران خویشاوندی بر سه اساس تهسیم 

بارای بارز اساتفاده، واژراان خویشااوندی  . از نظار78«کااربرد ۀرستر»و  74«ساخت زبانی»

روناد. از نظار سااخت زباانی یبه کاار ما 72«ارجاع غیر مستهیم»یا برای  73«خطاب مستهیم»

هستند. واژران بنیاادی سااده و  60«توصیفی»یا  79«اشتهاقی»، 71«بنیادی»واژران خویشاوندی 

بادون معناای  ۀبنیادی و یک یا چناد واژ ۀاند، اما واژران اشتهاقی از یک واژغیر قابل تجزیه

هاای البتاه واژه اناد.بنیادی تشاکیل شاده ۀخویشاوندی و واژران توصیفی از دو یا چند واژ

توصیفی به ندرت در تهرست واژران خویشاوندی ظاهر می شوند و بیشتر کاربرد رتع ابهام 

هایی مانند پدر بزرگ که می تواند با پدرِ پدر یا پدرِ مادر توصایف مثالً در مورد واژه)دارند 

کاه  ندهسات 68«تفکیکای»کاربرد، واژران خویشاوندی یاا  ۀباالخره، بر اساس رستر ؛ و(شود

که بارای دو  67«یارده»روند، یا پدر یا مادر به کار می مانندخویشاوندی  ۀبرای تنها یک مهول

باه کاار  ادر اساتاادرِ ماادر و مامادرِ پ ۀمانند مادر بزرگ که شامل دو مهول)یا چند مهوله 

ها هاخیر از واژ ۀ. تعدیل پیش رفته در تعداد مهوالت خویشاوندی از بریق این دستروند(می

 (.99-92نسبتاً آزاد از آنها است. )همان:  ۀو استفاد

تنها با نادیده ررتتن یک یا چناد تماایز اساسای میاان خویشااوندان باه  یارده ۀیک واژ 

قارار  66یشاناختاصطالحه ارر از لحاظ زبانی اساس تمایز ک آید. شش معیار اصلیوجود می

دهند، عبارتند از: به دست می یاردهواژران ریرند واژران تفکیکی و ارر نادیده ررتته شوند 

                                                 
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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. عالوه بر اینها سه معیار ترعی و کمکای 62و قطبیت 63سوی، 68ترود، 64نسل، جنس، وصلت

تفکیکاای را  ۀکاسااته و یااک واژ یارده ۀدیگاار نیااز وجااود دارنااد کااه از شاامول یااک واژ

ه معیار اخیار . س61کنند و عبارتند از: سن خویشاوند، جنس روینده و وتاتتر میاختصاصی

ی کمتاری نیاز هاازباندر مهایسه با شش معیار قبلی از اهمیات کمتاری برخوردارناد و در 

جوامع  ۀاصولی را که در هم ۀکاربرد دارند. نه معیار توق، جدارانه و یا در ترکیب با هم، هم

رناد. بندی زبانی و ایجاد تمایز میان خویشاوندان به کار می روند، در بار دابشری برای ببهه

 (808)همان: 

بنادی ندان را در چنااد نسال دساتهمعیار نسل، که اساس زیست شناختی دارد، خویشاو 

در تهابل باا  69های تفکیکی نظیر برادر و خواهر را در نسل خودواژه ،مثالً ،اعمال آن .کندمی

ادیاده دهاد، اماا مثاالی از نهای تفکیکی مانند دایی و عمو در نسل قبل از خود قرار میواژه

ررتتن آن در انگلیسی، تارسی و هورامی وجاود نادارد. معیاار جانس نیاز اساسای زیسات 

هاایی اعماال آن واژه .کنادیماجاد یاشناختی دارد و میان خویشاوندان مذکر و مؤنث تمایز 

مانناد ناوه.  یاردههاای کند اما عدم اعماال آن واژهتفکیکی چون برادر و خواهر حاصل می

جهاانی ازدواج دارد و خویشااوندان نسابی را از  اجتمااعیِ ۀدر پدیاد معیار وصالت ریشاه

را  uncle یارده ۀکند، نادیده ررتتن آن در زباان انگلیسای واژخویشاوندان سببی متمایز می

بر این  ترودبه دست می دهد که شامل عمو، دایی، شوهر عمه و شوهر خاله می شود. معیار 

متعلق به یک نسل و جنس برخی  از چند خویشاوندِواقعیت زیست شناختی متکی است که 

های بعاد از خاود، ترزنادان و از دیگرانند، مثالً در خویشاوندان نسبیِ نسل به خود نزدیکتر

نوادرانِ خود )که با خود در یک خط قرار دارند( از ترزنادان و نوادراان همشایران )کاه در 

تنها بارای خویشااوندان درجاه  ویسمعیار  وازی با خط خود هستند( نزدیکترند.یک خط م

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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یاک  ۀشاوند یاا باه واساطیک خویشاوند مذکر به خود مارتبط مای ۀخویشاوندان به واسط

ال اعما ۀو نمون auntو  uncleهای نادیده ررتتن این معیار در واژه ۀخویشاوند مؤنث. نمون

اما معیار قطبیت ناظر بر این ؛ های تارسی آنها یعنی عمو، دایی، عمه و خاله استآن در برابر

شناختی است که لزوماً دو نفر یا دو قطبند که یک ارتباط اجتماعی را تشاکیل واقعیت جامعه

 از برتین برای ارجااع باهک یکند و هر تفکیکی تولید می ۀدهند. اعمال این معیار دو واژمی

مانند پادر و پسار، خاواهر و بارادر و  ،کندها استفاده میز یکی از این واژهبرف دیگر تنها ا

انجامد کاه هار دو بارف می یارده ۀزاده، اما نادیده ررتتن آن به تولید یک واژبرادرعمو و 

در زباان  cousin ۀبرای ارجاع به برف دیگار از هماان واژه اساتفاده مای کنناد، مانناد واژ

علمی اساسی کشف عاواملی اسات کاه ماردم جواماع مختلاف را باه  اما مسألۀ ؛ وانگلیسی

باه منظاور ایجااد تماایز میاان بعضای از  ،ها و رد برخای دیگارپذیرش برخی از این معیار

 (803-807کنند. )همان: خویشاوندان و یکسان انگاشتن بعضی دیگر، هدایت می

 یبنادبرآمده کاه در صاورت یهمگان ییارهاین معیتدو یم، مورداک در پینیبیمچنانکه  

ن یاهاا از اروناارون زباان یشاوندیاند. واژران خولیا دخیدن یهازبان یشاوندیواژران خو

هاا باه عمال ارین معیارا از ا یمتفااوت یهاانشیشوند که اهل هر زبان رزیم یت ناشیواقع

 .ن رو استاز همی یشاوندیرونارون از مفهوم خو یشناختیمعن یهاآورند و برشیم

 به روش مورداک یهورام یشاوندیواژگان خو یبندطبقه -4-2

شده توساط  یمعرت شیوۀ)از سه  شیوهرا به دو  یهورام یشاوندین قسمت، واژران خویدر ا

لحاظ که واژراان خطااب ن ی، به امورداک یبندببههاول  شیوۀم. یکنیم یبندببههمورداک( 

ن مطالعاه یادر ابلباد، یما یاروش پژوهش جدارانهبوده و  یشناسکاربرد ۀمربوط به حوز

و  یبار اسااس سااخت زباان یهاورام یشاوندیواژران خو یبند. دستهرنجانده نشده است

 است. 3و  8شماره  یهابه قرار جدول ،بیکاربرد، به ترت ۀرستر

 یبراساس ساخت زبان یهورام یشاوندیواژگان خو یبندطبقه: 5 ةجدول شمار
 اژه و معناو نوع واژه دسته

 نسبی بنیادی
 bawa پدر بزرگ

 daḏa مادر بزرگ
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 babæ پدر

 æḏa مادر

 lalo دایی

 mamo عمو

 dɛḏɛ عمه، خاله

 bɾa برادر

 wałɛ خواهر

 kʊr پسر

 knaʧɛ دختر

 سببی

 hæsuɾæ پدر شوهر و پدر زن

 hæsɾwæ مادر شوهر و مادر زن

 ʃu شوهر

 ʒæni زن

 hɛwæɾ برادر شوهر

 sɛtɛ خواهر شوهر

 hæwo هوو

 zæma داماد

 weywæ عروس

 اشتقاقی
 نسبی

 bawa gæwɾæ پدر جد

 daḏa gæwɾɛ مادر جد

 laloza دایی زاده

 mamoza عمو زاده

 dɛḏæza عمه زاده، خاله زاده

 bɾaza برادر زاده

 waɾæza خواهر زاده

 lalozaza ینوۀ دای

 mamozaza نوۀ عمو

 dɛḏæzaza نوۀ عمه، نوۀ خاله

 kʊræza نوۀ پسری

 knaʧæza نوۀ دختری

 bɾazaza نوۀ برادر

 waɾæzaza نوۀ خواهر

 kʊræzaza نتیجه )از نوۀ پسری(

 knaʧæzaza نتیجه )از نوۀ دختری(

 ham zæma باجناغ سببی
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 sɛtæza رپسر و دختر خواهر شوه

 hɛwæɾæza پسر و دختر برادر شوهر

 ناتنی

 zir-bawa پدرِ ناپدری، پدرِ نامادری

 zir-daḏa مادرِ ناپدری، مادرِ نامادری

 bawa pyaɾæ ناپدری

 zir-mamo برادرِ ناپدری

 zir-lalo برادرِ نامادری

 zir-dɛḏɛ خواهرِ ناپدری، خواهرِ نامادری

 جمعی

و والدینشان و والدینِ والدینشانوالدین   bawan 

 hæsuɾan پدر و مادر و برادران و خواهرانِ زن یا شوهر

 lalwan (xałwan) برادرانِ مادر و ترزندانشان و ترزندانِ ترزندانشان

 Mamwan برادرانِ پدر و ترزندانشان و ترزندانِ ترزندانشان 

 توصیفی

 سببی

 lalo ʒæni زن دایی

عموزن   mamo ʒæni 

 ʒæn bɾa برادر زن

 ʒæn wa خواهر زن

 hɛwæɾ ʒæni جاری

 bɾa ʒæni زن داداش

 bawa ʒæni نامادری ناتنی

 جمعی

خواهرانِ پدر و مادر و ترزندانشان و ترزندانِ 

 ترزندانشان

dɛḏæ-w-dɛḏæza 

 bɾa-w-bɾaza برادران و ترزندانشان و ترزندانِ ترزندانشان

 waɾæ-w-waɾæza خواهران و ترزندانشان و ترزندانِ ترزندانشان

 kʊr-ǔ-kʊræza پسران و ترزندانشان و ترزندانِ ترزندانشان

 knaʧæ-w-knaʧæza دختران و ترزندانشان و ترزندانِ ترزندانشان

 کاربرد ةبراساس گستر یهورام یشاوندیواژگان خو بندیطبقه: 6جدول شماره 

 ایرده

 واژه و معنا واژهنوع 

 نسبی

 bawa gæwɾæ پدر جد

 daḏa gæwɾɛ مادر جد

 bawa پدر بزرگ

 daḏa مادر بزرگ

 dɛḏɛ عمه، خاله

 laloza دایی زاده

 mamoza عمو زاده

 dɛḏæza عمه زاده، خاله زاده
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 bɾaza برادر زاده

 waɾæza خواهر زاده

 lalozaza نوۀ دایی

 mamozaza نوۀ عمو

 dɛḏæzaza نوۀ عمه، نوۀ خاله

 kʊræza نوۀ پسری

 knaʧæza نوۀ دختری

 bɾazaza نوۀ برادر

 waɾæzaza نوۀ خواهر

 kʊræzaza نتیجه )از نوۀ پسری(

 knaʧæzaza نتیجه )از نوۀ دختری(

 سببی

 hæsuɾæ پدر شوهر و پدر زن

 hæsɾwæ مادر شوهر و مادر زن

 sɛtæza پسر و دختر خواهر شوهر

 hɛwæɾæza پسر و دختر برادر شوهر

 ناتنی

 zir-bawa پدرِ ناپدری، پدرِ نامادری

 zir-daḏa مادرِ ناپدری، مادرِ نامادری

 zir-dɛḏɛ خواهرِ ناپدری، خواهرِ نامادری

 hænæza پسرِ شوهر، دخترِ شوهر

 kołæbæs پسرِ زن، دخترِ زن

 جمعی

والدینشانوالدین و والدینشان و والدینِ   bawan 

 hæsuɾan پدر و مادر و برادران و خواهرانِ زن یا شوهر

 lalwan (xałwan) برادرانِ مادر و ترزندانشان و ترزندانِ ترزندانشان

 mamwan برادرانِ پدر و ترزندانشان و ترزندانِ ترزندانشان 

انخواهرانِ پدر و مادر و ترزندانشان و ترزندانِ ترزندانش  dɛḏæ-w-dɛḏæza 

 bɾa-w-bɾaza برادران و ترزندانشان و ترزندانِ ترزندانشان

 waɾæ-w-waɾæza خواهران و ترزندانشان و ترزندانِ ترزندانشان

 kʊr-ǔ-kʊræza پسران و ترزندانشان و ترزندانِ ترزندانشان

 knaʧæ-w-knaʧæza دختران و ترزندانشان و ترزندانِ ترزندانشان

 تفکیکی

  واژه و معنا ژهنوع وا

 نسبی

 babæ پدر

 æḏa مادر

 lalo دایی

 mamo عمو

 bɾa برادر

 wałɛ خواهر

 kʊr پسر

 knaʧɛ دختر
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 سببی

 lalo ʒæni زن دایی

 mamo ʒæni زن عمو

 ʃu شوهر

 ʒæni زن

 ʒæn bɾa برادر زن

 ʒæn wa خواهر زن

 hɛwæɾ برادر شوهر

 sɛtɛ خواهر شوهر

 hɛwæɾ ʒæni جاری

 ham zæma باجناغ

 bɾa ʒæni زن داداش

 hæwo هوو

 zæma داماد

 weywæ عروس

 ناتنی

 bawa pyaɾæ ناپدری

 bawa ʒæni نامادری

 zir-mamo برادرِ ناپدری

 zir-lalo برادرِ نامادری

ن را از لحااظ نسابی، کند و خط دوتایی ناوع واژراا* در دو جدول توق خط واحد نسلها را از هم جدا می

 های مورداک است.بندیسببی، ناتنی یا جمعی بودن و خط سه تایی مرز میان دسته

** واژران خویشاوندی جمعی از نظر نسل قابل تفکیک نیستند و هر کدام از آنها خویشاوندان چند نسال را 

 ریرند.در بر می

 یعنای، اسات یو سابب ینساب یهاتنها شامل واژه یادیبن دستۀ ،8 براساس جدول شمارۀ 

 یفیز توصاین ینسب یهاکدام از واژهچیستند. هین یادیبن یو جمع یناتن یهاکدام از واژهچیه

مختلاف در  یهامربوط به نسل یهاع واژهین جدول توزیگر در ایقابل توجه د ۀستند. نکتین

نسال قابال براساس  یجمع یشاوندیکه واژران خو داشتدر نظر  دین سه دسته است )بایا

ک نسال یامربوط به دو نسل قبل از خود تاا  یهاتنها واژه یادیبن یهاستند(. واژهیک نیتفک

مرباوط باه نسال خاود و  یهاز تنها واژهین یفیتوص یهاشوند، واژهیبعد از خود را شامل م

 نسالسه ها را از نسل ۀمربوط به هم یهاواژه یاشتهاق یهاک نسل بعد از خود را، اما واژهی

 ۀادآور شاد کاه دو واژیاد ین، بایهمچن .دهندیپوشش م قبل از خود تا سه نسل بعد از خود

hænæza  وkołæbæs  ن دو واژه، باار اساااس یاارا ایااانااد، زاماادهین 8در جاادول شااماره

کاه  هاان واژهیاا یرنجند. هر دویچ کدام از سه رروه مذکور نمیمورداک، در ه یهافیتعر

 یادیان بنیمرکاب و شاامل دو بخشاند، بناابرا ا چندم هستند،ی ترزندان همسر دوم یبه معن


