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چکیده :تالشی مرکزی ازنظگگر جارافیگگایی ،شگگامل بلگگش اسگگالم شهرسگگتان تگگالش و بلگگش پگگرهسگگر
شهرستان رضوانشهر است که بین حوضۀ رودهای ناورود در شمال ،و شفارود در جنوب قگرار گرفتگگه
گی گونگگک مرکگگزی
است .در پژوهش حاضر ،کاربرد اصطالحات خویشاوندی و خطابواژههای تالشگ ِ

بررسی و تحلیل شده است .دادههای پژوهش بهروش میگگدانی و در گفگگتوگگگو بگگا گویشگگور ِان منطقگگه
ا
گگگردآوری ،و در چهگگار بلگگش تحلیگگل شگگدهانگگدع اصگگطالحات خویشگگاوندی نسگگبی ،اصگگطالحات
خویشاوندی اسببی ،اصطالحات خویشاوندی رضاعی و پیمان دوستی ،و خطابواژههای مربوط بگگه
غیرخویشاوندان .این تحقیق نشان میدهد که اصطالحات خویشاوندی و خطگگابواژههگگای گگگویش
تالشی مرکزی ضمن تنوع و گستردگی ،بر اثر ّ
تحول در مناسبات و ارتباطات خگگانوادگی و اجتمگگاعی،
ِ
چندزبانای نسل جدید ،کاربرد اندک پیدا کرده و احیانگگا فروپاشگگیدهاند و
یا
دو
و
شهرها،
به
مهاجرت
ِ
در مواردی معادلهای رایج فارسی جایازین آنها شده که این رخداد ،از تحول زبانها و گویشهگگای

ایرانی بهسوی همسانسازی با زبان رسمی و غالب حکایت میکند.
کلیدواژهها :تالشی مرکزی ،خویشاوندی ،خطابواژه ،ارجاعواژه ،جنسیت ،مهاجرت.

1مقدمه
بررسی جامعهشناسی زبان ،مطالعۀ «اصطالحات خویشاوندی» است .تعگگداد ایگگن
یکی از حوزههای
ِ
1. rezayati@guilan.ac.ir

 نویسنده مسئول
2. ebrahimkhademiarde@gmail.com
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اصطالحات و چاونای کاربرد آنها ،اهمیت مؤلفههایی نظیر جنسیت ،سگگن و نسگگل در شگگکلگیگگری
آنها و ساده یا مرکب بودنشان ،اطالعات ارزشمندی دربارۀ جامعههای زبانی به ما میدهگگد و مگگا را بگگا
پیشینۀ جامعک زبانی ،پیوندها و برخوردهای آن با جامعههای زبانی دیار و شیوۀ تحگگوالت اجتمگگاعی-
زبانی جاری آن آشنا میکند.
لوییس هنری مورگان 1جامعهشناس آمریکایی برای نلسگگتین بگگار ( )1871تحلیگگل نظگگاممنگگدی از
اشکال خویشاوندی ارائه داد .او نلستین گونهشناسی نظامهای خویشاوندی را ابداع کگگرد و بگگا تگ لی
اثر ماندگار و ت ثیرگذار خود« ،نظام هملونی و وصلت خانوادۀ انسانی» ،خویشاوندی را یک بار بگرای
همیشه بهعنوان یک موضوع اصلی انسانشناسی تعری کرد .این اثگگر در بلگگش پایگگۀ نظگگری تحقیگگق،
خویشاوندی زبانهگگا و گگگویشهگگای
معرفی خواهد شد .در ایران هم بررسیهایی دربارۀ اصطالحات
ِ

کشور انجام شده است که در قسمت پیشینۀ پژوهش به برخی از آنها اشاره میشود.

تالشی گونک مرکزی که در بلش اسالم شهرسگگتان تگگالش
در این تحقیق ،اصطالحات خویشاوندی
ِ

و بلش پرهسر شهرستان رضوانشهر بدان گفتوگو میشگگود ،مگگورد بررسگگی قگرار گرفتگگه اسگگت .ایگگن
محدوده که مساحتی بالغ بر  950کیلومتر مربع را دربرمیگیرد ،از شرق به دریای خزر منتهی اسگگت و
از غرب با ستیغهای رشتهکوه تالش از خللال جدا مگگیشگگود .رودخانگگۀ شگگفارود ،ایگگن محگگدوده را در
مرکزی رضوانشهر و در کوهسگگتان
دوالب بلش
جلاه (جنوب شرقی) از دهستانهای خوشابر و گیل ِ
ِ

(جنوب غربی) از شهرستان ماسال جدا میسازد .بدین ترتیب ،جارافیای زبانی تالش مرکزی ازلحگگا
طبیعی ،شامل حوزههای ناورود ،خالهسرا ،دیناچال ،پرهسر ،اردجان و جبهک شمال شفارود است.

با توجه به شرایط محیط طبیعی تالش ،حدود  80درصد از مساحت جارافیایی تگگالش مرکگگزی در
بلش کوهستان قرار گرفته و ساکنان این مناطق به کار دامداری سگگنتی مشگگاولاند .ارتفاعگگات ییالقگگی
تالش مرکزی ،پوشیده از مراتعاند و در  2000متری باالتر از سگگطد دریگگا قگرار دارنگگد .در تابسگگتانهگگا
جمعیت بیشتری در آبادیهای ییالقی ساکن میشوند .بیشتر جمعیت تالش مرکزی در جلاگگۀ باریگگک
ساحلی و درههای کوهستان منتهی به آن سکونت گزیدهاند .آب و هگوای نگگواحی سگگاحلی و جلاگگهای
تالش مرکگگزی ،مرطگگوب اسگگت و در فصگگلهگگای ملتلگ شگرایط مطلگگوب دارد ولگگی در کوهسگگتان،
نیمهمرطوب است و از شرایط متوسط برخوردار است.
بلش مهمی از نواحی جلاهای را جنالهای طبیعی و مصنوعی پوشانده است و بقیۀ این عرصگگه

1. L. H. Morgan
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مسکونی پراکنده و محدودههای صنعتی تشکیل مگگیدهگگد .سگگواحل دریگگا در تگگالش
را شالیزارها ،نقاط
ِ
مرکزی ازنظر گردشاری فعالتر از نواحی همجوار است و مجتمع تفریحگگی گیسگگوم ،مهمتگگرین جلگگوۀ
گاریلی «ایسگ ایه مزگگگت» در بلگگش جلاگگهای تگگالش مرکگگزی ،در دهسگگتان
این فعالیت است .بنای تگ
ِ
دنیاچال قرار گرفته است.
عالوه بر تالشهگگا ،در شگگهرها و مراکگگز تجگگاری تگگالش مرکگگزی ،مهگگاجران آ ری (ترکزبگگان) و در
روستاهای حاشیۀ ساحلی نیز گیلکها سکونت دارند .اغلب تالشهای مرکزی ،اهل سگگنت و شگگافعی
مذهباند و شال اصلی آنها دامداری و کشاورزی است (نک .رضایتی کیشهخاله1386 ،ع .)16
دادههای این پژوهش بهشیوۀ میدانی و در تعامل و گفتوگوی مشارکتی بگگا گویشگگوران منطقگگه ،در
ا
ردههای  10تا  80سال ،و نیز برمبنگگای شگ ّم زبگگانی ناارنگگدگان ،جمگگعآوری شگگدهانگگد .هگگدف اصگگلی
پگگژوهش ،بررسگگی و تحلیگگل اصگگطالحات خویشگگاوندی تالشگگی مرکگگزی و نشگگاندادن اثگگر تحگگوالت
اجتماعی ،تاییر ساختار خانواده ،ت ثیر مهاجرت و دو یا چنگگدزبانای بگگر کگگاربرد ایگگن اصگگطالحات بگگا
درنظرداشتن این دو پرسگگش اسگگتع  )1بگگا توجگگه بگگه ردۀ سگگنی گویشگگوران ،چگگه تحگگوالتی در کگگاربرد
ِ
اصطلالحات خویشاوندی و خطابواژههای تالشی مرکزی دیده میشگگود؛  )2عوامگگل تاییگگر و تحگ ّگول
نظام خویشاوندی و خطابواژههای این گویش کداماند؟

 2پایۀ نظری پژوهش
1
گبب
این تحقیق ،براساس نظریگگههگگای مورگگگان ( )1871و مگگورداک ( )1949انجگگام گرفتگگه اسگگت .سگ ِ
2
اثبات کارآمدی آنهگگا در
گزینش این دو دیدگاه ،تعری و دستهبندی دقیق اصطالحات خویشاوندی و ِ
مطالعۀ این اصطالحات در بسیاری از زبانهای دنیا  -ازجمله زبانهای ایرانی  -است.

مورگان (1871ع  )10با اشاره به اهمیت «ازدواج»« ،خگگانواده» و «خگگون» در نظگگام خویشگگاوندی
میگویدع
در اطراف هرکسی حلقه یا گروهی از خویشگگان قگرار دارنگگد کگگه او در مرکزشگگان قگرار
فرد مرکزی خویشتن میگوییم که خویشاوندی و درجۀ خویشگگاوندی
میگیرد .به این ِ
گذشتاان آنهگگا قگرار
با توجه به او تعری میشود .در باالی این فرد ،پدر و مادر او و
ِ

مگگیگیرنگگد و در پگگایین او ،فرزنگگدانش و آینگگدگان آنهگگا .در اط گراف او نیگگز ب گرادران و
2. kinship terms

1. G. P. Murdock
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گدگان آنهگگا قگرار
خواهرانش و آیندگان آنها و برادران و خواهر ِان پگگدر و مگگادر او و آینگ ِ

میگیرند .همچنین خویشاوندان دیاری کگگه شمارشگگان بسگگیار بیشگگتر اسگگت و دارای
نیاکان دورتر مشترکی با او هستند.
او در تحلیل و بررسی اصطالحات خویشاوندی ،اصطالح توصیفی را درمقابل طبقهای بهکار مگگیبگگرد
و میگویدع
اصطالح توصیفی به رابطۀ خویشاوندی مشلصی اشاره دارد اما اصطالح طبقهای به
چند رابطۀ خویشاوندی .مورگان در بررسی نظام خویشاوندی زبانهای آریایی ،به
فارسی نیز پرداخته است .او معتقد است« ،عمو»« ،عمه»« ،خالو» و «خاله» فارسی
ّ اّ
خالت» عربی گرفته شدهاند (همانع .)47-44
از «عم» و عمت» و «خال» و « ِ
از دید مورداک (1949ع  ،)14-13در جامعک انسانی ،بهطور معمول ،هر انسان بزرگسالی حگگداقل
به دو خانوادۀ هسگگتهای تعلگگق داردع نلسگگت ،خگگانوادهای کگگه در آن زاده شگگده (پگگدر ،مگگادر ،بگرادران و
زن فگگرد ،پسگران
خواهران فرد)؛ دوم ،خانوادهای که خود ،ازطریق ازدواج بهوجود آورده است (شوهر یا ِ

خویشاوندان درجۀ یگگک شگگامل
و دختر ِان او) .این امر سه دسته خویشاوند برای فرد ایجاد میکندع -1
ِ

پدر ،مادر ،برادران ،خواهر ِان فرد و همسگگر و فرزنگگدان او؛  -2خویشگگاوندان درجگگۀ دو کگگه دربرگیرنگگدۀ

مادر او ،پسگ ِگر بگرادر و
پدر فرد،
یک
بستاان درجۀ ِ
خواهر ِ
پدر ِ
خویشاوندان درجۀ یک او میشود ،نظیر ِ
ِ
ِ

گاوندان درجگگۀ دو فگگرد
خویشاوندان درجک سه که شامل
شوهر دختر او؛ -3
بستاان درجۀ یگ ِ
گک خویشگ ِ
ِ
ِ
همسر او.
خواهر
دختر
شوهر
پدر
میشودِ .
مانند ِ
ِ
ِ
خواهر فرد و ِ
ِ
ِ

مورداک اصطالحات خویشاوندی را ازنظر شیوۀ کاربرد ،ساختار زبانی و دامنۀ بگگهکارگیری بگگه سگگه

دسته تقسیم کرده است .ازنظر شیوۀ کاربرد ،این اصطالحات میتوانند برای خطاب قگراردادن مسگگتقیم
افراد یا ارجاع غیرمستقیم به آنها بهکار روند .خطابواژه ،1اصطالحی است که در گفگگتوگگگو بگگا یگگک
خویشاوند [برای خطاب قراردادن او] بهکار میرود .ارجاعواژه ،2اصطالحی است کگگه بگرای اشگگاره بگگه
یک خویشاوند ،بههناام گفتوگو با شلصی ثالث دربارۀ او بهکار برده میشود.
وی همچنین اصطالحات خویشاوندی را ازنظر ساختار زبانی نیز به سگگه دسگگتۀ سگگاده ،اشگگتقاقی و
2. word reference

1. Terms of Address
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توصیفی تقسیم کرده استع
اصطالح خویشاوندی ساده یک جزء است که نمیتوان آن را به دو جزء تجزیه کگگرد،
بهطوری که معنایی در نظام خویشاوندی زبان داشته باشگگد .اصگگطالح خویشگگاوندی
اشتقاقی ،اصطالحی است که از یک تکواژ آزاد و یک تکواژ وابسته ساخته شود ،نظیر
 stepsonانالیسی که از یک اصطالح خویشاوندی ساده و یک عنصر واژگانی دیار
و تکواژ وابسته یا اوند فراهم شده است .اصطالح خویشاوندی توصگگیفی ،اصگگطالحی
است که از دو یا چند اصطالح خویشاوندی ساده ترکیب شده باشگگد ماننگگد Fatbror

در زبان سوئدی بهمعنی برادر پدر که به رابطۀ خویشاوندی خاصی اشاره میکند.
ازنظر دامنۀ بهکارگیری ،مورداک اصطالحات خویشاوندی را به تفکیکی و طبقهای تقسیم کرده اسگگت؛
اصگگطالح خویشگگاوندی تفکیکگگی ،اصگگطالحی اسگگت کگگه فقگگط دربگگارۀ خویشگگاوندان یگگک مقولگگۀ
خویشاوندی خاص بهکار گرفته میشود .ازسوی دیار ،اصطالح خویشگگاوندی طبقگگهای ،اصگگطالحی
ِ
است که دربارۀ افراد یا چند مقولۀ خویشگگاوندی ملتلگ بگهکار بگرده مگگیشگگود .مگگورداک ،الاوهگگای

نظامهای خویشاوندی و چاونای توزیع آنها را نیز بررسی کرده است (همانع .)99-92

 3پیشینۀ پژوهش
باطنی ( )1354اصطالحات خویشاوندی را به ساده و اشتقاقی عام و خاص تقسیم کرده و س س آنهگگا
را با اصطالحات خویشاوندی زبان انالیسی سنجیده است.
شریفی ( )1386ریشۀ واژههای «پدرزن و پدرشوهر» و «مگگادرزن و مگگادر شگگوهر» را در خگگانوادۀ
زبانهای هندواروپایی بررسی کرده و به این نتیجه رسیدهاست که این واژگان هماگگی از صگگورتهگگای
فرضی در زبان هندواروپایی آغازین بهدست میآیند.
رضایتی کیشهخاله و چراغی ( )1387جنبههای اجتماعی واژههای خویشگگاوندی و جنسگگیتی را در
گویش گیلکی رشت و نواحی اطراف آن بررسی کردهانگگد .یکگگی از نتگگایج کگگار آنهگگا ،ایگگن اسگگت کگگه
گستردگی ،روابط و تعامالت اجتماعی ،به تولید و کاربرد گستردة واژهها و اصطالحات ترکیبی گیلکگگی
در حوزۀ خویشاوندی انجامیده است.
زاهدی و شمس ( )1388ناگگاهی تطبیقگگی بگگه کگگاربرد واژگگگان خویشگگاوندی فارسگگی و انالیسگگی
داشتهاند .یکی از نتایج پژوهش آنها این است که در استفاده از واژگان خویشاوندی بین این دو زبگگان،
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بیقرینایهای ملتلفی وجود دارد.
عباسی و کزازی ( )1392واژگان خویشاوندی زبان هورامی (گونۀ شهر پاوه) را بررسگگی کگگردهانگگد.
ا
در این تحقیق دادهها به چهار دسگگته واژگگگان خویشگگاوندی ن اسگبی یگگا خگگونی ،سگگببی ،نگگاتنی و واژگگگان
خویشاوندی جمعی ،تقسیم و تحلیل شده است.
منصوری و رحمانی ( )1394نیز به مطالعۀ ساختاری اصطالحات خویشگگاوندی در گگگویشهگگای
ایرانی پرداختهاند .از یافتههای پژوهش آنها ،یکی این است کگگه الاوهگگای ارائهشگگده توسگگط مورگگگان،
خویشاوندی تمام زبانها و گویشها در آن نمیگنجند.
جامعیت ندارند و اصطالحات
ِ

استاجی ( )1394نااهی تاریلی-ردهشناختی به اصطالحات خویشاوندی زبان فارسگگی دارد .از

جمله نتایج تحقیق او این است که در زبان فارسی اصطالحات خویشاوندی مربوط بگگه یگگک خگگانوادۀ
هستهای ،شامل پدر ،مادر ،خواهر ،برادر ،دختر ،پسر ،زن و شوهر ،از دورۀ باستان به امروز رسیدهانگگد.
اما اصطالحات مربوط به عمه ،عمو ،خالگگه ،دایگگی ،از عربگی و ترکگگی وامگیگگری شگگدهانگگد .احمگگدی و
زاهدی ( )1397نیز نظام خویشاوندی کردی میانه (سورانی) را بررسی و با فارسی و انالیسی مقایسگگه
کردهاند.
ا
َّ
امینی ( )1399اصطالحات خویشاوندی و خطابواژههای گویش ننجی را بگگر پایگگک دیگگدگاههگگای
مورگان و مورداک تحلیل کرده است .در این پژوهش دادهها به چهار بلش نسگگبی ،سگگببی ،رضگگاعی و
خویشاوندی ناشی از عقد اخوت و خطابواژههای مربوط به غیرخویشاوندان تقسیم و بررسگگی شگگده
ا
مهاجرت بسیاری از ساکنان روسگگتای نگ َّنج
است .یکی از نتایج بهدستآمده از این کار پژوهشی ،ت ثیر
ِ
در چند دهۀ گذشته به شهر است که سبب دگرگونی و مهجور و منسوخ شدن بسگگیاری از اصگگطالحات
خویشاوندی و خطابواژههای مردم این منطقه شگگده اسگگت .ناارنگگده مقالگگه از ایگگن تحقیگگق بگگهعنوان
الاوی کار پژوهشی خود بسیار بهره برده است.
واژگان خویشاوندی تالشی بگگا رویکگگرد اجتمگگاعی ،واژگگان
نصرتی ( )1396هم در مقالۀ ساخت
ِ

خویشاوندی تالشی جنوبی شفت را برپایۀ الاوی باطنی به بنیادی ،ترکیبی ،ناتنی و سگگاختای تقسگگیم
کرده و سگ س بگگه بررسگگی سگگاخت و ارجگگاعی یگگا خطگگابیبودن آنهگگا پرداختگگه اسگگت .یکگگی از نتگگایج
گانی پگگدر «بسگگیار» و
بهدستآمده در این مقاله این است که الاوی قدرت «پدرسگگاالرانه» ،تنگگوع واژگگ ِ
الاوی اقامت «پدرساالرانه» است.

برخی از پژوهشها در این حوزه نیز نااهی کلی به موضگگوع تحقیگگق دارنگگد .بگگا توجگگه بگگه بررسگگی
پیشینۀ پژوهش و نیز عنایگگت بگگه ایگگن واقعیگگت کگگه تگگا بگگه امگگروز هگگیط پژوهشگگی دربگگارۀ اصگگطالحات
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خویشاوندی و خطابواژهها در گویش تالشی انجام نشده است میتوان پژوهش حاضر را در تکمیگگل
پژوهشهای انجامشده درخصوص اصطالحات خویشاوندی زبانهگگای ایرانگگی ،و فراهمکگگردن زمینگگۀ
انجام تحقیقات تطبیقی و ردهشناسی دربارۀ آنها از ارزش و اهمیت اتی برخوردار دانست.

 4اصطالحات خویشاوندی و خطابواژههای تالشی مرکزی
 1-4اصطالحات خویشاوندان نسبی
در بررسی اصطالحات خویشاوندی« ،خویشتن» را نقطۀ محوری درنظر میگیریم ،ابتگگدا بگگه سگگطوح
صعودی محور عمودی (پدر ،مادر ،پدربزرگ ،مادربزرگ و باالتر از آن) ،س س بگگه سگگطوح نزولگگی آن
ِ

(دختر ،پسر ،نوه ،نتیجه و پایینتر از آن) ،و نهایتا به روابط خو یشاوندی در خگگط افقگگی و اطگراف نظگگر

میافکنیم.
گطالحات  dadaو  nanaاسگگتفاده
در تالشی مرکزی برای ارجاع بگگه پگگدر و مگگادر ،بگگهترتیب از اصگ
ِ

میشود .بهنظر میرسد این دو اصطالح از ترکی وارد تالشی مرکزی شده باشند .در برخی از گونگگههای
تالشی جنوبی ازجمله در تالشی سگگیاهمزگی بگهجای آن دو( pә ،پگگدر) و ( mâمگگادر) کگگاربرد دارنگگد
(نصرتی سیاهمزگی1396 ،ع  .)126البته صورت اصگگیل و کهنتگگر ایگگن دو اصگگطالح را میتگگوانیم در
ترکیبات تالشی مرکزی که نسبت به واژگان ساده ،محافظهکارترند ،ببینیم .ماننگگدع par-žen/pay-žen

(زنبابا)؛ ( mua-šuشوهرمادر) .در ترکیبهای باال par/pay ،و  muaبهترتیب ،پدر و مگگادر هسگگتند
که در قالب واژههای ساده در تالشی مرکزی از رواج افتادهاند.
از گذشته تا به امروز ،پگگدر بگگا اصگگطالحاتی م گگل ablyâ, bǝlyâ, bǝlya ،lyâ ،dyâ ،aqa ،dada

ِ
خطاب میشدهاست .اما  dadaاز خطابواژههای دیار پرکگگاربردتر بگگوده اسگگت .و اصگگطالح  dadaو
 aqaکاربرد ارجاعی هم دارند .در اینجا نیز کاربرد  dadaبیشتر است.
پدر! پنجره را ببند( .خطابواژه)
آن مرد پدرم بود که رفت( .ارجاعواژه)

1. dada barja vika.
2. a mǝrd čǝmǝn dada ba kǝ ša.

در گذشته ،غالبا در خانوادههای اسم و رسمدار و ّ
متمول بیشتر اصطالح  aqaبرای خطاب و ارجاع
کاربرد داشت .امروزه اصطالحات  dadaو  aqaرفتهرفته کمتر شده و جای خود را به واژۀ «بابا»
دادهاست .دربارۀ اصطالحات مربوط به مادر نیز همین دگرگونی دیده میشود .در گذشته مادر با

زبان و زبانشناسی ،9/17 ،تابستان 1401
8

اصطالحات خویشاوندی و خطابواژههای...

اصطالحاتی نظیر  juju ،âdyâ ،dede ،adye ،nyalyâ ،nyalyi ،nya ،nanaخطاب میشده است،
اما اصطالحات  nanaو  jujuاز بقیه پرکاربردتر بودهاند ،چون هم کاربرد خطابی داشتهاند و هم
کاربرد ارجاعی.
3. nana, maš.

مادر! مرو( .خطابواژه)
به مادر باو ،من در خانهام( .ارجاعواژه)

4. juju bǝwâj as kakâma.

اصطالح مادر نیز در دهههای اخیر رفتهرفته مهجور شده و جای خود را به «مامان» دادهاست .امروزه
ا
ا
فرزندان ،پدربزرگ و مادربزرگ خود را بهجای «یاله بابا» و « یاله ام امه» یا «یال ن انه»« ،بابابزرگ» و
«مادربزرگ» خطاب میکنند .این اصطالحات ،هم کاربرد خطابی دارند هم کاربرد ارجاعی.
بابابزرگ ،بیا شام بلوریم( .خطابواژه)
به مادربزرگ ناو من دارم میروم( .ارجگگاع

5. bâbâ buzurg be syur baram.
6. mâmân buzurgi mavâj az kâra bašim.

واژهها)
تفاوت سنی و نسلی در بهکارگیری اصطالحات خویشاوندی را نیز در میان افراد یک خانواده میتوان
دید .برای نمونه ،فرزندان بزرگ خانواده ممکن است پدر و مادر خود را با اصطالحات قدیمی ا
«د اده» و
ا
«ن انه» خطاب کنند ،و فرزندان کمسن ممکن است آنها را با اصطالحات امروزیتر «آقا» یا «بابا» و
میان خانوادههای خویشاوند هم میتوان دید.
«ماما» یا «مامان» خطاب کنند .اثر تفاوت نسلی را در ِ

فرزندان خود با اصطالحات
فرزندان عموی بزرگ یک خاندان و همسر او ممکن است ازسوی
م ال،
ِ
ِ
اا
ا
ا
ا
ّ
«دده» یا «اقه» و «ننه» یا «جوجو» مورد خطاب قرار گیرند ،اما عموی کوچک آن خاندان و همسر او
فرزندان خود با اصطالحات «بابا»« ،آقا» و «ماما» یا «مامان» مورد خطاب قرار
ممکن است ازسوی
ِ

گیرند aqajân .نیز خطابواژۀ پرکاربردی است دربارۀ پدر که در برخی خانوادههای بانفو رایج
است.

عواملی چون شهرنشینی ،دو یا چندزبانای و میزان تحصیالت پگگدر و مگگادر هگگم در انتلگگاب ایگگن
اصطالحات اثرگذارند ،بهطوریکه زندگی در شهر و کسب مدارج عالی تحصیلی ،کفۀ ترازو را به نفگگع
ات امروزی و نزدیک به فارسی معیار پایین میآورد.
ِ
کاربرد اصطالح ِ

ا
با توجه به موارد یادشده ،میتوان گفت که در گویش تالشی مرکزی کاربرد ا
«د اده» و «ن انه»،
ِ

براساس تقسیمبندی مورگان و مورداک ،اصطالحات طبقهای هستند ،چون افزونبر معنی «پدر» و
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«مادر» در مواردی ارجاع و خطاب به «پدربزرگ» و «مادربزرگ» نیز بهکار گرفته میشوند .در توجیه
این امر ،باید گفت که قبل از رواج اصطالحاتی نظیر «مامان» و «آقا» و «بابا» ،کودکان در خطاب به
پدربزرگ و مادربزرگ ،از پدر و مادرشان الاو میگرفتهاند؛ اگر آنها به والدین خود ،ا
«د اده» و ا
«م امه»
میگفتند ،فرزندان نیز بهتبعیت از آنها ،پدربزرگ و مادربزرگ خودشان را با همان اصطالح خطاب
میکردهاند.
خویشاوندی بگگاالتر از پگگدربزرگ
تفکیکی خاصی برای اشاره به سطد
در تالشی مرکزی ،اصطالح
ِ
ِ
ا
و مادربزرگ وجود ندارد و از همان اصگگطالحات «بابگگا» و ا
«م امگه» و «ن انگه» بگرای خطگگابکردن آنهگگا
ّ
گدر مگگا یعنگگی
گدر پگ ِ
پدر پگ ِ
ابر ِ
استفاده میشود .اما برای ارجاع به این سطد از خویشاوندی ،معموال از بر ِ

پدر پگگدر
 čama dada dada dadaیا  čama mama mama mamaو گاه نیز در مقام ارجاع برای ِ
مادر مادر بهترتیب از اصطالحات و  bǝna bâbâو  yâl/yâla nanaاستفاده میکنند.
و ِ
پدر ما مرد خداترسی بود( .ارجاعواژه)
پدر ِ
ِ

مگگگادر مگگگادرم  110سگگگال عمگگگر کگگگرد.
ِ

7. čama bǝna bâbâ xǝdâ-tarsa merdi ba.
8. čәmәn yâl-nana 110 sâl umǝr karda.

(ارجاعواژه)

ا
باالتر از این سطد نیز از اصطالح« ،نسل» یا «پشت» استفاده میشود .م ال میگویندع
ِ
دو نسل پیش از این
پشت ما دزد نبوده است.
هفت ِ

9. dǝ nasl čimi kâ ba nâr
10. čama haf pešt dǝzd ba ni.

اصطالحات نسل ،پشت و گاه ا
«جد» فقط به «پدر» ارجاع میدهند .به همین خاطر هرگز شنیده
نشدهاست که باویندع
مادر من
مادر ِ
مادر ِ
زمان ِ
در ِ

11. čǝmǝn nana nana nana zamâna kâ

نزولی محور عمودی ،پس از «خویشتن» ،اصگگطالحات پسگگر ) (zuaو دختگگر ) (kǝlaقگرار
در جهت ِ

میگیرند .این دو اصطالح از قدیم تا به حال بهعنوان خطابواژه و ارجاعواژه بهکار گرفته شدهانگگد ،امگگا
امروزه رفتهرفته کاربرد آنها کمرنگ شده است و برای خطاب قراردادن «پسر» یا «دختر» از نام کوچگگک
آنها استفاده میشود که البته ممکن است با توجه به عگگواملی همچگگون سگگن فگگرد بگگا واژههگگایی ماننگگد

زبان و زبانشناسی ،9/17 ،تابستان 1401
10

اصطالحات خویشاوندی و خطابواژههای...

«جان» همراه باشد .البته در تالشی مرکزی ،اصطالحات  xǝrdanو ( balaبچگگه ،فرزنگگد) و همچنگگین
( âvlyâdاوالد) نیز برای اشاره به فرزند بهکار میروند که بهلحا جنسیت خن ی هستند .اصگگطالحات
 balaیا  balamaکه بار عاطفی خاصی با خود بههمراه دارنگگد ،1بسگگیار متداولانگگد کگگه در خطگگاب بگگه
دختر و پسر یکسان بهکار میروند.
فرزند عزیزم! به هوش باش( .خطابواژه)

12. dǝli bala, huš bǝbәn.

فرزندم! فردا سری به ما بزن( .خطابواژه)

13. bala jân, sabâ sari bama bǝžan.

نزولی محور عمودی ،پس از پسر و دختر ،رابطۀ خویشاوندی قرار میگیرد که با اصطالح
در جهت
ِ

( navaنوه) و ( navčaraفرزند نوه) اشاره میشود .این دو اصطالح بهعنوان خطابواژه بهکار
نمیروند .برای خطابکردن  navaهمانند فرزند عمل میشودّ ،اما با توجه به سن و سال آنها ،نام
واژگان تحبیبی همچون  bala jânو  bala-maهمراه میشودع
کوچکشان غالبا با
ِ
خیری! فرزندم! دستم را بایر( .خطابواژه)
فرزندم! خیری! بیا داخل( .خطابواژه)

14. xayri, bala jân, čǝmǝn dasti bige.
15. bala-ma, xayri, be dǝl a.
y

پسر دختر و بهتعبیر دیار ،نوۀ دختری ،و
در
ِ
تالشی مرکزی ،ارجاعواژۀ  kǝla navaبهمعنی دختر یا ِ

دختر پسر یا بهعبارت دیار ،نوۀ پسری نیز بهکار میروند که
ارجاعواژۀ  zua navaبهمعنی پسر یا ِ
دایرۀ شمول آنها از  navaمحدودتر است .در سطد پایینتر از نوه نیز اصطالحات natija

(natâj,نتیجه)( navčara ،فرزند نتیجه)( navira, nâvira ،به یاد و ویر نیامده) قرار دارند .این دو
کاربرد خطابی ندارند و دربارۀ آنها مانند فرزند و نوه عمل میشود.
اصطالح نیز
ِ

در دو طرف «خویشتن» در نلستین سطد ،روابط خویشاوندی ( bǝrâبرادر) و ( xâlyâخگگواهر)

قرار میگیرند که نزدیکترین خویشاوندان فگگرد هسگگتند .ایگگن دو واژه هگگم کگگاربرد خطگگابی دارنگگد هگگم
 .1در تالشی مرکزی ،گاه از  lâka-jitârبهعنوان اصطالح خطابی استفاده میکنند lâka .یا  xamira lâkaظرفی است
چوبی ،معموال در اندازۀ معین که برای خمیرکردن آرد بهکار میرود jitâr .از مصدر  jitârǝsteبهمعنای تراشیدن از زیر است.
یادآور ته ظرفهایی همچون šǝtakuna
اف  lâkaباقی ماندهاست .این اصطالح
یعنی تراشیدن خمیری که در ته و اطر ِ
ِ
دیگ پلو) است که در ائقک ایرانیها،
ظرف شیر) ( šâmiya xaykâra kunتهتابۀ شامی) ( pǝlâ suta kunته ِ
(ته ِ
فرزندان خانواده است ،هم ارز «تهتاار»
خصوصا مردم تالش خوشمزه تلقی میشود .مردم منطقه فرزند آخر را که کوچکترین
ِ
فارسی معیار lâka jitâr ،میگویند که حامل معنی استعاری بسیار زیبا و ظریفی است.
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ارجاعی .وقتی خطابواژه باشند ،اغلب با وند تحبیبی یا واژگانی با بار عاطفی م بت همراه میشوندع
?16. bәrâ-ma čǝ xabar

برادر عزیز! چه خبر؟ (خطابواژه)
برادر عزیز! مرا فراموش مکن( .خطابواژه)

17. bәrâ-li mǝn vir bamaka.
18. bǝrâ-lâ de vas âka.

برادر عزیز! دیار بس کن( .خطابواژه)
برادر جان! ترا دوست دارم( .خطابواژه)

19. bǝrâ-jân ba tǝ na xašim.

خطابواژههای مربوط به  bǝrâو  xâlyâدر تالشی مرکزی نیز دچار تاییراتی شدهاند .در گذشته ،برادر
را با اصطالحاتی م ل  dadaš ،adaš ،mirzâ bǝrâ، ،aqa bǝrâ ،dada ،yāla bǝrâو  ...خطاب
ِ
میکردهاند .در کاربرد  mirzâ ،dadaو  aqaاصوال عامل سن و سال دخالت دارد .زیرا این چند واژه
تنها دربارۀ برادر بزرگ ،بهکار گرفته میشوند .امروزه این خطابواژهها نیز بهموازات دیار واژگان
خویشاوندی ،کمکم از زبان گویشوران منطقه افتاده و کاربردشان محدود شدهاست ،بهطوریکه تنها
گویشور ِان میانسال آنها را بهزبان میآورند .الاوی کاربرد اندک و فروپاشی این واژهها در قدم اول،
اصطالحات ترکیبی م ل « »aqa bǝrâ« ،»mirzâ bǝrâو « »hâji bǝrâو
مبتنی است بر حذف
ِ

اصطالحات ساده م ل  dadaو  bǝrâبهجای آنهاست که این اصطالحات ساده نیز در گام
کاربرد
ِ
بعدی به نفع اصطالحات امروزیتر «داداش» و «داداشی» کنار گذاشته شدهاند یا درحال

کنارگذاشتهشدن هستند.
دربارۀ خطابواژههای مربوط به خواهر نیز روال کار دقیقا این گونه است .از دیرباز برای اشگگاره بگگه
خواهر و ملاطب قراردادن او از  xâlyâاستفاده میشود .عالوهبر این ،در گذشته گاه از واژۀ ترکگگی bâji

یا  1 bajiنیز در همگگین معنگگی ،البتگگه در قالگگب واژگگگان مرکگگب ()xân-bâji( ،)šâ-bâji( ،)nâz-bâji
استفاده میشدهاست که اغلب این اصطالحات در خانوادههای اشرافی متداول بوده و عامگگل سگگن نیگگز
در آن دخالت داشته است .این اصطالحات معموال دربگگارۀ خگگواهر بگگزرگ بگگهکار مگگیرفتهاسگگت .ایگگن
خطابواژهها در تالشی مرکزی بسیار محدود بوده و رفتهرفته از گفتار گویشور ِان منطقه ناپدید شدهاند،

صورت بلشی از ِنام کوچک زنان باقی ماندهاند نظیگگرع xân- ،šâ-bâji ،na-bâji ،a-bâji
و امروزه به
ِ

.xanǝm-bâji kǝla-bâji ،nâz-bâji ،aziz-bâji ،gul-bâji ،širǝn-bâji ،bâji

 .1بر همین اساس ،در زبان ترکی اصطالحات ،خویشاوندی نظیر  bajiیا ،xanǝm-bâji ،šâ-bâji ،galin-bâji ،bâji

 qardaš ،yâl-daš ،dada-leq ،xân-bâji ،gul-bâjiو غیره موجود است.
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از آنجاکه در گذشته خانواده گسترده و تعداد فرزندان زیاد بودهاسگگت ،احتمگگاال اصگگطالح خاصگگی
برای اشاره و خطاب به هریک از اعضای خانواده وجود داشتهاست .اما امروزه کگگه خگگانواده مسگگتقل ،و
افراد آن کمتر ،و گاه به یک فرزند محدود شده ،بهنظر میرسگگد کگگه شگگمار اصگگطالحات خویشگگاوندی
مربوط به خواهر و برادر نیز در زبانهای ایرانی کمتر شدهاست.
شدن خطابواژههایی همچگگونaqa- ،mirzā-bǝrâ ،xān-bǝrâ :
بنابراین یکی از دالیل منسوخ ِ

 nâz-bâji ،šâ-bâji ،bǝrâو  xân-bājiاز تالشی مرکزی مگگیتوانگگد تحگگوالتی باشگگد کگگه اصگگوال در
ساختار خانوادۀ ایرانی رخ دادهاست.
فرزندان برادر و خواهر در تالشگگی مرکگگزی غالبگگا بگگا واژگگگان  bǝrvara-zâو  xuara-zâبگگهمعنای
گدان
«برادرزاده» و «خواهرزاده» مورد خطاب قرار میگیرند که اصطالحاتی طبقگگاتی هسگگتند و بگگه فرزنگ ِ
اردادن پسر یگگا دختگ ِگر بگرادر و خگگواهر
دختر برادر و خواهر اشاره دارند .اما امروزه برای خطاب قر ِ
پسر و ِ
معموال از نام کوچک آنها استفاده میشود که البته ممکن است با ّتوجگگه بگگه عگگواملی همچگگون سگگن و
واژگان م ل «جان» و «آقا» همراه شوند.
سال فرد با
ِ
ِ ِ
y
روابط خویشاوندی ( amuعمگگو) و pupu
در
طرفین خویشتن ،در سطد باالتر از  bǝrâو ِ ،xâl â
ِ
(عمه) dyayi ،یا ( xâluدایی یا خالو) xala ،یا ( mâniخالگگه) قگرار مگگیگیرنگگد کگگه خاسگگتااه آنهگگا،
مادربزرگ مادری هستند.
مادربزرگ پدری ،و پدربزرگ و
پدربزرگ و
ِ
ِ

اصطالح  amuهم بهعنوان خطابواژه بهکار میرود هگگم بگگهعنوان ارجگگاعواژه .دربگگارۀ ایگگن رابطگگۀ

خویشاوندی نیز عواملی نظیر سن و سواد دخیل هستند .چنانکه در خطاب یا ارجگگاع از اصگگطالحات
( yâla amuعموی بزرگ) و ( mirzâ amuعموی باسواد و تحصیلکرده) استفاده میشود.
ادر پدر هستند ،امگگا هگگم
در تالشی مرکزی
ِ
اصطالحات دیاری نیز بیانکنندة رابطۀ خویشاوندی بر ِ

مناسبات خاص خانوادگی هستند؛ مگ ال در برخگگی مگگوارد عمگگوی
کاربرد کمتری دارند و هم برآمده از
ِ
بزرگ خانواده ،با اصطالح ( dada amuعمو پدر) مورد خطاب قرار میگیرد ،بگگه خگگاطر اینکگگه اولگگین
ادر بزرگ خود را  dadaخطگگاب مگگیکنگگد .درنتیجگگه ،او نیگگز
ِ
فرزند خانواده ،از پدرش شنیدهاست که بر ِ

گدان
اصطالح  dadaرا برای اشاره به عموی خود بهکار میبرد .این رفتار زبانی ،الاویی برای دیار فرزنگ ِ
خانواده شدهاست و آنها نیز عموهای خود را برمبنای رفتار کودک بزرگتر خطاب مگگیکننگگد .در اینجگگا
هم اثر ساختار خانواده را در پیدایش و شکلگیری خطابواژههگگای خویشگگاوندی مگگیبینگگیم ،زیگرا در
فرد مورد نظر ،پدر و برادر ِان پگگدر او بگگههمراه خگگانوادة پدربزرگشگگان در زیگگر سگگق یگگک
زمان
کودکی ِ
ِ

فرزندان چندین عمگگو در
«خانه» و در ساختاری گسترده زندگی میکردهاند ،بهطوری که اسباب ارتباط
ِ
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خانواده با هم و اثرپذیری از رفتار زبانی یکدیار را فراهم آورده بود.
اصطالح خویشاوندی فرزندان عمو درگویش تالشی مرکزی ( amu zuaپسر عمو) و amu kǝla

(دختر عمو) هستند که هم بهعنوان خطابواژه استفاده میشوند و هم بگگهعنوان ارجگگاعواژه .گذشگگته از
این ،اصطالح ( amu balaفرزند عمو) نیز در تالشی مرکزی بهکار میرود که یک اصگگطالح طبقگگهای
است که هم به پسران عمو اشاره دارد هم به دختران او .در سطد پایینتگگر از  amu zuaیگگا amu bala

(فرزند عمو) رابطۀ خویشاوندی ( amu navaنوة عمو) نیز وجود دارد که میتواند در کل به هر رابطگگۀ
خویشاوندی برخاسته از عمو در همۀ نسلها اشاره کند.
ِ

در تالشی مرکزی برای اشاره به رابطۀ خویشگگاوندی خگگواهر پگگدر( pupu ،عمگگه) میگوینگگد .ایگگن

گبات درون خگگانوادگی ،ممکگگن اسگگت بگگا واژگگگان
اصطالح با توجه به عواملی م ل
سن و سال یگگا مناسگ ِ
ِ
توصی کنندۀ دیاری بهکار گرفته شود .به همگگین خگگاطر در گذشگگته  pupuبگگا اصگگطالحاتی همچگگون
( pupu xanǝmعمه خانم) ( maša pupuمشهدی عمه) ( hâji pupuحاجی عمه) و گگگاه بگگا اسگگم
کوچک او ( nâzi pupuنازی عمگگه) و ...مگگورد خطگگاب یگگا مگگورد ارجگگاع قگرار میگرفگگت .اصگگطالح
خویشاوندی تالشی مرکزی برای فرزنگگدان عمگگه( pupu-zua ،پسگگرعمه) و ( pupu-kǝlaدخترعمگگه)
است .این واژگان هم برای خطاب بهکار میروند و هم برای ارجاع.
ادر مادر در گویش تالشی مرکگگزی xâlu ،و ( dyayiخگگالو و
اصطالحات خویشاوندی مربوط به بر ِ

دایی) است .این دو اصطالح ،هم کاربرد خطابی و هم ارجاعی دارند .در اینجا نیز عامل سن و سگگال و
سواد و تحصیل دخیل است .چنانکه  yâla xâluو yâla dyayiدربارۀ خالو و دایگگی بگگزرگ خگگانواده و
 mirzâ dyayiو  xān ďayiبرای دایی باسواد و تحصیلکرده بهکار گرفته میشود.
گطالحات  xâlu-zuaو  dyayi-zuaیگگا  xâlu-kǝlaیگگا
برای اشاره به فرزندان دایی یگگا خگگالو از اصگ
ِ

 dyayi-kǝlaو ( xâlu-zandaزادۀ خالو) ( dyayi-balaفرزند دایی) استفاده میشود .دو مورد اخیگگر
جنسیت آنها استفاده میشود .در سطد پایینتگگر از فرزنگگدان دایگگی نیگگز  xâlu navaیگگا
بدون توجه به
ِ

 dyayi navaوجود دارند که شامل هر نوع رابطۀ خویشاوندی برگرفته از دایی میشوند.

گواهر مگگادر mâni ،یگگا
اصطالح خویشاوندی تالشی مرکزی برای اشاره بگگه رابطگگۀ خویشگگاوندی خگ ِ

مناسبات درونخگگانوادگی ،گگگاه بگگه
 xalaاست .این اصطالح هم با توجه به عواملی نظیر سن و سال یا
ِ
اشکال ملتل توصی میشودع ماننگگدع ( yâla mâniخالگگۀ بگگزرگ)( mâni xanǝm ،خالگگهخانم).

فرزندان خاله ( mâni-zuaپسرخاله) ( mâni-kǝlaدخترخاله) خوانده میشگگوند .دربگگارۀ ایگگن رابطگگۀ
ِ
خویشاوندی نیز اصطالحات  mâni-balaیا ( mâni-zandaفرزنگگد خالگگه) وجگگود دارنگد کگگه بگگدون
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درنظرگرفتن جنسیت شامل هر نوع پیوند خویشاوندی مربوط به خاله در نسلهای ملتل میشگگوند.
ِ
دو رابطۀ خویشاوندی  xâluو  mâniدر دهۀ اخیر رفتهرفته از زبانها افتاده و امگگروز جگگای خگگود را بگگه
y
گات فارسگگی معیگگار خگگود همسگگان
 âqâ d āyiو  xâle xânumدادهاند که بهلحا تلفظ کامال با کلمگ ِ

هستند.

 2-4اصطالحات خویشاوندی سببی
در تالشی مرکزی به خویشان پدری  dada tyâyfaیا  dada tarafو به منسوبان مادری nana tyâyfa

یا  nana tarafمیگویند .ازدواج ،پیوند مرد با زنی است که او را به همسری برمیگزیند .اصطالحات
خویشاوندی که از این طریق فگراهم مگگیشگگوند عبارتانگگد ازع ( ženزن ،خگگانم)  merdیگگا ( šuمگگرد،
شوهر)( vayu ،عروس) zǝmâ ،یا (1 ka zǝmâداماد سرخانه) و ( yaznaداماد) .این اصگگطالحات،
گبات درونخگگانوادگی،
هم کاربرد خطابی دارند و هم ارجاعی .امروزه بنابه تحگگوالت اجتمگگاعی و مناسگ ِ

خطابواژههای  xanǝmیا  hâji xânǝmبرای  ženبهکار گرفته میشوند.

در برخی موارد زن و عروس را به نام کوچک با بار عاطفی خاصی مگگورد خطگگاب قگرار مگگیدهنگگد.
ممکن است این خطاب با واژگانی همچون «جان» و نام خود فرد همگراه باشگگد zǝmâ .یگگا ka zǝmâ
و  yaznaرا نیز به نام کوچک بههمراه واژۀ  âqâخطاب میکننگگد .البتگگه اصگگطالح  ženakیگگا ženaka

بنابه موقعیت ،در معنی تحقیر ،تصایر و یا ابراز خشم و بیتفاوتی میتواند کاربرد خطابی یگگا ارجگگاعی
داشته باشد.
زن! حوصلۀ تو را ندارم( .خطابواژه)
آن زنه داشت میدوید( .ارجاعواژه)

20. ženak, ǝštǝ xavsala-m ni.
21. a ženaka kâr ba virite.

سابقا در تالشی مرکزی زن و شوهر در خطاب یا ارجاع ،از بهکارگیری نام کوچک همدیار اجتناب
میکردند و آن را نشانک گستاخی به بزرگترها میدانستند .از همین روی ،در خطاب به یکدیار از
تعبیراتی چون ( âyآی)( hây ،های)( ba tә-na ma ،با توام) ،و غیره استفاده میکردند .در ارجاع
نیز یکدیار را با نسبت پدر ،مادر ،برادر ،و فرزند همدیار یاد میکردند .جمالت زیر نمونههای این
کاربردندع
( ka zǝmâ .1داماد سرخانه) ،شکل دیاری است از  .zǝmâدر گذشته گاهی پدر دختر بهسبب نداشتن فرزند پسر ،داماد را به
خانه خود می آورد و با او در زیر یک سق زندگی می کرد تا بهوقت پیری یاور و غملوارش باشد.
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پسر مصطفی (شوهرم) اینجا نیست.
دختر زینب (خانمم) در خانک نوهاش است.
خواهر خان (خانمم) در خانه نیست.

22. Mǝstafâ zua iyâ ni
23. Zaynabi kәla әštan nava vari
kâra.
24. Xâni xâlyâ ka kâ niya.
25. Ali dada ša viša.

پدر علی (شوهرم) به جنال رفت.
دختر اسد (خانمم) بیمار است.
مادر بچهها (خانمم) ترا صدا میزند.
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26. Asadi kәla lakandaya.
27. xәrdanun nana tә râ xәleya.

البته این الاو مطلق نبود .گاه زن و مرد در جمع اقوام و افراد غیرفامیل اما نزدیک (م ل همسایاان
صمیمی) یکدیار را با نام کوچک مورد خطاب یا اشاره قرار میدادند .اما غالبا خطاب و اشاره
مستقیم به نام کوچک یکدیار در بیشتر موقعیتهای اجتماعی تابو بود .به همین دلیل این کار با نوعی
عذرخواهی همراه میشد .تابوی این حوزه ،تنها به زن محدود نبود ،بلکه شامل فرزندان نیز میشد.
برای نمونه ،اگر بزرگی از مرد میپرسید که چند فرزند داری؟ میگفتع
بیادبی است ،پنج تا بچه دارم.

28. tarkǝ adaba, penj gǝla xǝrdanǝm hesta.

مردان جوان بدون هیط قیدوبندی نگگام کوچگگک
این الاو امروزه بسیار ضعی شدهاست .اکنون زنان و ِ

همسر
همسر خود را در هر موقعیتی صدا میکنند .برخی مردان بنا به سن و سال و موقعیت اجتماعی،
ِ
ِ
خود را  xanǝmیا  hâj xâunmخطاب میکننگگد .اشگگارۀ زنگگان بگگه شگگوهران خگگود بگگا اسگگتفاده از نگگام
خانوادگی آنها ،بهخصوص در محیط شهری و موقعیتهای رسمی رایجتر از گذشته اسگگت .ایگگن امگگر
گان تحصگگیلکرده و ورود آنگگان بگگه عرصگگۀ
بیشتر بهدلیل گسترش
ِ
ارتباطات رسمی و بگگاالرفتن شگگمار زنگ ِ

فعالیتهای اجتماعی اتفاق افتادهاست.

خویشاوندی دیاری که در نتیجک ازدواج شکل میگیرد ،به پدر و مادر همسر مربوط اسگگت.
رابطۀ
ِ

در تالشی مرکزی به این پیوند با اصطالح  žen dadaو  žen nanaاشاره میشگگود .ایگگن دو اصگگطالح
غالبا بهعنوان ارجاعواژه بهکار میرونگگد و کگگاربرد خطگگابی ندارنگگد .دو اصگگطالح  xasyuryaو xǝsǝrg
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بهترتیب به پدر و مادر شوهر ارتباط دارد .1این دو اصطالح نیز بهعنوان ارجگگاع بگگهکار بگگرده مگگیشگگوند.
زوجین برای خطاب به ( xasyuryaپدر شوهر و پدر خانم) از واژگگگان زیگگادی ممکگگن اسگگت اسگگتفاده
کنند .اما معموال همان اصطالحی را بهکار میبرند که شوهر یا خانم پدر و مادر خگگود را بگگا آنهگگا مگگورد
خطاب قرار میدهد .برای نمونه ،اگر شوهر ،پدر و مادرش را با اصطالحات  dadaو  jujuخطگگاب کنگگد،
عروس خانواده نیز آنان را با همین اصطالحات مورد خطاب قرار میدهد .همگگین الاگگو کموبگگیش دربگگارۀ
پدربزرگ و مادربزرگ ،عمو ،عمه ،خاله و دایی شوهر نیز صگگادق اسگگت .آنهگگا را بگگا همگگان اصگگطالحاتی
مورد خطاب قرار میدهند که از قبل در خانواده دربارۀ آنها بهکار برده میشد .برای نمونه ،عمۀ شوهر کگگه
عنوان « pupuعمه» مورد خطاب قرار میگیرد ،به هناام ارجاع ممکن است بگگا
احتماال از سوی زوجه با ِ

عنوان «عمه  +نام شوهر» مورد استفاده قرار بایرد .م الع «عمگگۀ مهگران» ( merani pupuبگگهفرض آنکگگه
ِ
نام شوهر زن مهران باشد).

y
گواهر زن و
در تالشگگی مرکگگزی اصگگطالحات  žǝn bǝrâو  žәn xâl âدر اشگگاره بگگه بگر ِ
ادر زن و خگ ِ

خواهر شوهر استفاده میشوند .ایگگن اصگگطالحات
ادر شوهر و
اصطالحات xǝri ،و  ،iraدر اشاره به بر ِ
ِ
ّ
ّ
گال آنگگان ،از نگگام
همای ارجاعواژه هستند و برای خطابکردن این افراد معموال بگگا توجگه بگگه سگگن و سگ ِ
کوچک که اغلب با اصطالحی احترامآمیز همراه است ،استفاده میشود.
زن بگرادر  bǝrva ženو در کگگاربرد امگگروزی آن zan
اصطالح خویشاوندی تالشی مرکزی بگرای ِ

ِ
 dâdâšاست که هر دو اصطالح هم کاربردی خطابی و هم ارجاعی دارند .در این گویش دو اصطالح
شوهر خواهر وجود دارد که تنهگگا بگرای ارجگگاع
 zǝmâیا  ka zǝmâو  yaznaبرای رابطۀ خویشاوندی
ِ
ّ
کاربرد دارد و برای خطابکردن این فرد ،بگگا درنظرگگگرفتن سگگن و سگگال و میگزان بگگار عگگاطفی دوطگگرف،
معموال از نام کوچک فرد بهتنهایی یا از نام کوچک او همراه با اصطالحی احترامآمیز استفاده میشود.
y
«زن عمگگو» و
ِ
اصطالحات  ažeیا  amu-ženو  xâlu-ženیا  d ayi-ženدر این گویش بگگهمعنی ِ
ْ
ْ
«زن دایی» هستند که امروزه بهشکل «زن عمگگو» و «زن دایگگی» هگگم ارز در فارسگگی معیگگار ،هگگم بگرای
ِ
خطابواژه بهکار میروند و هم بهعنوان ارجاعواژه .این اصطالحات ممکن است بههمراه نام کوچگگک

خویشگگاوند مگگورد نظگگر یگگا بگگدون آن بگگهکار گرفتگگه شگگوند .امگگا دو اصگگطالح  pupu-šuو māni-šu

«شوهرعمه» و «شوهرخاله» کاربرد خطابی ندارند ،هرچند در ارجاع به این افراد ممکن اسگگت بگگهکار
 .1در «بلش اسالم تالش» ،پدر و مادر ( vayuعروس) را نیز با خطابواژههای  xasyuryaو  xǝsǝrgمورد خطاب و ارجاع
قرار می دهند .گاه پدر و مادر شوهر و عروس را جمع بسته ،میگویندع ( čama xǝsǝrg-u xasyuryayenپدر و مادرمان)
یعنی پدر و مادر زن و شوهر.
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گرفته شوند .برای خطاب و اشاره به این افراد نیز عامل سن و سال و میزان صگگمیمیت دو طگگرف درنظگگر
گرفته میشود و از نام کوچک آنها بههمراه واژهای احترامآمیز م ل  âqâو  amuاستفاده میشود.
برای نشاندادن رابطگگۀ خویشگگاوندی زن برادرشگگوهر (شگگو بگ ا
گروه ِژن) در تالشگگی مرکگگزی از اصگگطالح
ِ
ِ
زن برادرشوهر ،با توجه به
 xǝriya ženاستفاده میشود که فقط جنبک ارجاعی دارد .برای خطابکردن ِ
ّ
سن و سال فرد ،از نام کوچکش بهتنهایی یا با اضافهکردن اصطالحی احترامآمیز ،استفاده میکنند.
شوهر خواهرزن (ژنخاالشو) ،در تالشگگی مرکگگزی بگگا دو اصگگطالح  bâjnâqو
رابطۀ خویشاوندی
ِ

معادل «باجناق» و «همداماد» فارسگگی معیگگار
« hama-zǝmâباجناق» و «همداماد» ،بیان میشود که
ِ
گوهر
هستند .این دو اصطالح نیز فقگگط بگگهعنوان ارجگگاعواژه بگگهکار مگگیرونگگد و بگرای خطگگاب ِ
کردن شگ ِ
خواهرزن ،با توجه به عواملی م ل سن و سال و میزان صمیمت دو طرف ،از نام کوچک او بگگهتنهایی یگگا
ِ
از نام کوچک و بزرگ او بههمراه اصطالحی احترامآمیز ممکن است استفاده شود.
بلش دیاری از اصطالحات خویشاوندی سببی آنهگگایی هسگگتند کگگه بگگه ( pay-ženزن پگگدر) و
( mua-šuشوهر مادر) مربوطاند dada lǝg .اصطالح دیاری است که به شوهرمادر تعلق میگیگگرد.
پسوند «لگ» صورت ابدالشده «لق» ترکی است .در معنی لیاقت و سزاواری .اد ادهلگ یا اد ادهلق یعنگگی
حکم پدر .دو اصطالح  mua-šuو  dada-lǝgغالبا بار عاطفی م بتی ندارند و کاربردشان فقگگط در
در ِ
ارجاع است .برای خطاب قراردادن شوهرمادر ،معموال از نام کوچک او استفاده میکننگگد .البتگگه بگرای
این دو رابطه ،گاه از دو اصطالح  dadaو  amuنیز اسگگتفاده میکننگگد کگگه بگگار م بگگت دارنگگد و از آنهگگا
بهراحتی برای خطاب و اشاره استفاده میشود.
زن شوهرمرده تعلق میگیرد .این اصگگطالح
 viva-ženیا ( qәsәrزن بیوه) اصطالحی است که به ِ

صرفا کاربرد ارجاعی دارد .اما برای مردی کگگه زنگگش مگگرده باشگگد اصگگطالحی بگگهعنوان خطگگابواژه یگگا
ارجاعواژه ،وجود ندارد .به رابطک خویشاوندی دو یگگا چنگگد زن کگگه همسگگر یگگک مگگرد باشگگندaveznǝ ،

(هوو) میگویند که بار عاطفی منفی با خود بههمراه دارد .این اصطالح نیز صرفا جنبگگک ارجگگاعی دارد.
رفتار  aveznǝاستعارهای است از کردار ظالمانه و تبعیضآمیز .اصطالح ( pay-žǝnزنبابگگا) نیگگز بگگار
ا
عاطفی م بتی ندارد ،تا آنجا که در تالشی مرکزی گاه به ام ل میگویندع
مار من برادر نامادری توام!
زادۀ هوو (برای بیان تبعیض و تنفر)
رفتار نامادرانه (در مقام تبعیض و توهین)

!29. az magm ǝštǝ payžena bǝram
30. aveznǝ zanda
31. payžena harakat
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گی خگگود،
اصطالح خویشاوندی تالشی مرکزی برای ِ
فرزند زن از شوهر قبلگگی یگگا فرزنگگد مگگرد از زن قبلگ ِ

 žen-zuaیا  žen-kelaاست .این دو اصطالح فقط بهعنوان ارجاعواژه بهکار میروند.
خویشاوندی «رضاعی» و پدیدآمده از پیمان دوستی
 3-4اصطالحات
ِ

شیرخوردن طفل از زنی که مادر طبیعگگی
«رضاع» (بهفتد و کسر را) در لات بهمعنی شیرخوردن است.
ِ
و ان اسبی او نیست ،با شرایطی که قانون ّ
مقرر کرده ،ایجاد یک نوع رابطۀ خویشاوندی مگگیکنگگد کگگه آن را
قرابت رضاعی گویند( »...صفایی و امامی1391 ،ع  .)274بنابه قرابت رضگگاعی کگگه بگگر نگ ّ
گو قگگرآن و

حدیث نبوی استوار است ،1ازدواج با برادر یا خواهر رضاعی حرام اسگگت امگگا شگگامل مگگواردی دیاگگری
همچون انفاق و توارث که ویژه قرابت نسبی هستند نمیشود( .2همانع  ،)275در تالشی مرکگگزی واژۀ
«رضاعی» کاربردی ندارد .به این نوع خویشاوندی که صرفا براساس خوردن شگگیر از یگگک زن حاصگگل
میشود ،با صفت  ham-šǝtaیا ( šǝtaهمشیر ،شیری) اشاره میکنند که صرفا کاربرد ارجگگاعی داردع
( šǝta/ham-šǝta bәrâبگرادر شگگیری ،بگرادر همشگگیر)( šǝta/ham-šәta xâlyâ ،خگگواهر شگگیری،
خواهر همشیر).
ادر دست [به هم داده]) وجود دارد که
در تالشی مرکزی ،خویشاوندی دیاری به نام ( das bǝrâبر ِ

با بستن عهد و پیمان و خواندن صیاۀ برادری یا خواهری ایجاد میشگگود .مگ ال چنانچگگه میگگان دو نفگگر
پیمان دوستی و برادری برقرار شود ،فرزندانشان آنها را ( amuعمو) خطاب مگگیکننگگد .چنانچگگه بگگین
مرد با زنی عهد و پیمان برادرخواهری بسته شود ،فرزندان مرد ،آن زن را ( pupuعمگگه) و فرزنگگدان زن،
آن مرد را  xâluیا ( dyayiخالو یا دایی) صدا میزنند.
4-4خطابواژههای غیرخویشاوندی
در تالشی مرکزی کوچکترها اعم از دختر یا پسر با خطابواژههای مؤدبانه به بزرگترها اشاره میکننگگد.
معروفترین خطابواژههای مربوط به مردان غیرخویشگگاوند( amu ،عمگگو) و ( dyayiدایگگی) اسگگت.
زنان غیرخویشگگاوند را نیگگز  dedeیگگا ( jujuمگگادر)( pupu ،عمگگه) xala ،یگگا ( mâniخالگگه) خطگگاب
ِ

میکنند .این خطابواژهها اگر برای همسایاان و آشنایان بهکار گرفته شگگوند ،غالبگگا بگگا نگ ِگام کوچکشگگان
 .1بلشی از آیۀ  22سورۀ نساءع
ُ ُ ا اا ُ ْ ا ا ا ُ ْ ُ
ُ ّ ا ْ ا ا ُ ْ ُ اّ ا ُ ُ ْ ا ا ا ُ ُ ْ ا ا ا ا ُ ُ ْ ا ا اّ ُ ُ
اْل ْخت او ُأ اّم اه ُات ُک ُم َّالتی اأ ْر اض ْع ان ُک ْم وا
ح ِرمت علیکم أمهاتکم و بناتکم و أخواتکم و عماتکم و خاالتکم و بنات اْلخ و بنات
ِ
ِ
ِ
ا ا ا ُ ُ ْ ا اّ ا
الرض ااع ِک و ...
أخواتکم ِمن
 .2شرایط قرابت رضاعی در مادههای 1046و « 1047قانون مدنی ایران» آمدهاست.
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همراه استع ( hasan amuحسن عمو) ( zari mâniزری خاله) ( guli pupuگلگگی عمگگه) zadaf

( dedeصگگدف مگگادر)( ramun dyayi ،رحمگگان دایگگی) ُ maram bǝrâ
(محگگرم بگرادر) hidi xâlu
(هدایت خالو) .این اصطالحات کاربرد ارجاعی نیز دارندع
زری خاله گفتع نفت نداریم.
ا
ن انه صدف داشت دستون میخواند.

32. Zari xala vâta: natǝmun ni.
33. Sadaf dede karba dastun xande.
34. Šavān dyayi ka kâ nǝba.

شعبان دایی در خانه نبود.

چنانچه افراد مورد خطاب و اشاره از اقوام و آشنایان نباشند ،این خطابواژهها بهتنهایی بهکار میروندع
عمو جان! نام تو چیست؟

?35. amu jân, ǝštǝ num ča

مادر جان! کجا میروی؟

?36. dede jân, kiyâš baš

دایی! یک بسته کبریت به من بده.

37. dyayi, i basta kirbit bamǝn bǝda.
?38. xala jân, âsytyâv kiyara

خاله جان! آسیاب کجاست؟

زنان غیرخویشاوند را اگر بزرگسال باشند( nana ،مادر) ،وگرنه ( xâlyâخواهر) خطگگاب
مردان بیاانهِ ،

میکنند و زنان نیز مردان بیاانه و غیرخویشگگاوند را درصگگورت کهنسگگال بگگودن( dada ،پگگدر) و amu

(عمو) وگرنه ( bǝrâبرادر) صدا مگگیزننگگد .بگگهکارگیری ایگگن اصگگطالحات احترامآمیگگز و در عگگین حگگال
زنان غیرخویشگگاوند ،مگگیتوانگگد دلیگگل بگگر اهمیگگت پیونگگدهای خویشگگاوندی و
صمیمی دربارۀ مردان و ِ
نزدیکی و تعلق در این جامعۀ زبانی باشد و اینک چند م الع
عمو! پشمک بستهای چند است؟
دایی! آدامس دانهای چند است؟
خواهر! تلممرغ را دانهای چند میفروشی؟
برادر! پرتقال کیلویی چند است؟

?39. amu pašmaki bastayi čanda
?40. dyayi vanje gǝlay čanda
y

?41. xâl â âgla gǝly čandiš badâ
y

?42. bǝrâ partxâl kil âyi čanda

اصطالحات  maša ،kablâو  ،hâjiبرای مردان و زنان یکسان بهکار گرفته میشودع
از کربالیی محمد ،چه خبر؟

?43. kablâ Mamadi kâ čǝ xabar
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مشهدی ابراهیم کجاست؟
حاج بهرام ُمرد.
مشهدی سکینه در خانه نیست.
زن خداترسی است.
حاج مرجان ِ

?44. maša Ibrem kiyāra
45. hâji Barām marda.
46. maša Sakinya ka kā ni.
47. hâji Maji xǝda-tarsa ženiya.

امروزه جوانان معموال برای خطاب قراردادن کسانی که در سنی باالتر از میانسالی بهسر مگگیبرنگگد ،بگگا
توجه به عامل ّ
سن و موقعیگگت اجتمگگاعی آنگگان ،از اصگگطالح( hâji aqa ،حاجیآقگگا) و hâji xanǝm
(حاجیخانم) استفاده میکنند.
در گذشته ،اصطالحات  xânو  bagنیز بهعنوان خطابواژه و ارجاعواژه بهکار گرفته مگگیشگگدهانگگد
که امروزه رنگباخته و بهکلی مهجور واقع شدهاند؛ مار وقتی که بلواهنگگد فگگردی را بهصگگورت طنگگز و
تمسلر صدا کنند .استفادهنکردن از این نوع واژگان خطابی یقینا معلول تحول نظام اجتمگگاعی جامعگگۀ
ُ
ایران از ارباب-رعیتی به خردهمالکی و گسترش شهرنشینی است.
در روزگار ما گرایش جوانان منطقه به جایازینی اصطالحات خویشاوندی مگگذکور بگگا معادلهگگای
آنها در فارسی معیار ،شتاب بیشتری به خود گرفته است ،چنانکه اغلب این واژهها مهجور یا منسگگوخ
گان غیرخویشگگاوند بگگا
زنان همسایه و آشنا و حتی دیار کسگ ِ
شدهاند و جوانان برای خطابکردن مردان و ِ
توجه به سن و دیار شرایط اجتمگگاعی آنهگگا ،از خطگگابواژههگگای احترامآمیگ ِگز فارسگگی معیگگار اسگگتفاده

مگگیکننگگد .نظیگگرع «حاجآقگگا»« ،حاجخگگانم»« ،بزرگگگوار»« ،پگگدر جگگان»« ،مادرجگگان»« ،مشگگدی» و
«کربالیی»ع
حاجآقا! بفرما بنشین.

48. hâj âqâ bǝfarmâ bǝnǝš.

حاجخانم! کجا میروی؟

?49. hâj xânum kiyâš baš

بزرگوار! در را ببند.

50. buzurgavâr bari vika.

پدر جان! نترس.
مادرجان! آرام باش.

51. pǝdar jân matars.
52. mâdar jân ârâm bǝb.

کربالیی! سیاار را خاموش کن.

53. karbalâyi papruzi dakǝš.

مشدی حسن! به من کمک کن.

54. mašdi Hasan ba mәn âras.

در تالشی مرکزی ،موارد زیادی از اصطالحات و واژههای خطابی و ارجاعی وجود دارنگد کگگه بهقصگگد
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ّ ا
ا
ترحم یا طنز و تمسلر بهکار گرفته میشوند .این اصطالحات غالبا ساخت وصگگفی دارنگگد و در برخگگی
موارد نیز بگگا موصگگوف خگگود همراهانگگد .م گگلع ( pisکچگگل)( saqәrča ،بیسرپرسگگت)aqәlmand ،

(خردمند)( yatma ،یتیمک)(ُ vera-vâj ،پرگگگو)(ُ vima-xәs ،پرتگگوان)( sura-čam ،شورچشگگم)،
 sara-harا
(سرخور ،کنایگگه از نحگگس و بدشگگاون)( nešta kәla ،پیگگر دختگگر)( virita kәla ،دختگگر
فرارکرده)( kištin-gera gasi ،گشتاسب کشتیگیر)( čâlakana meydi ،مهدی چگگاهکن)kattâ ،

( dawlatکدخدا دولت) و....

 5نتیجهگیری
تالشی مرکزی گنجینهای بسیار غنی از واژهها و اصطالحات خویشاوندی و خطابواژهها دارد ،امگگا بگگا
کمال ت س تعداد و تنوع آنها بهتدریج ،در حال فروپاشی و همسانسازی با فارسی معیار است.
کاربرد بسیاری از خطابواژهها
نتایج پژوهش حاضر نشانار آن است که امروزه در تالشی مرکزی
ِ
ُ
منحصر به ردۀ ّ
سنی میانساالن و کهنساالن است ،چنانکه هرچه سن و سال گویشوران کمتگگر باشگگد،
گدن بیشگگتر
ِ
زبان آنها کمتر مگگیشگگود .بگگهنظر مگگیرسگگد ،کوچیگ ِ
کاربرد این اصطالحات و واژگان نیز در ِ
گک شگگهری ،ارتفگگاع سگگطد سگگواد و
ساکنان روستاهای منطقه در چند دهۀ اخیگگر بگگه مراکگگز دور و نزدیگ ِ
میان شگگهر و روسگگتا ،تگ ثیر
آموزش عمومی ،دو یا چندزبانای،
ِ
پیشرفت تکنولوژی ،گسترش ارتباطات ِ

سبب گسترش فارسی معیگگار و هنجارهگگای زنگگدگی شگگهری شگگدهاند ،دگرگگگونی
رسانههای هماانی که ِ
مناسبات اجتماعی ،تحول در ساختار خانواده و ارتباط صمیمی خانوادگی ،تاییر در نارش گویشگگوران
ِ

گدن
گب دگرگگگونی ،مهجگگور و منسوخشگ ِ
نسبت به این گویش ،ازجمله اسباب و عواملی هستند که موجگ ِ
گواه ایگگن
بسیاری از اصطالحات خویشاوندی و خطاب
واژگان این گویش شدهاند .این مس له میتواند ِ
ِ
باشد که گگگویش تالشگگی مرکگگزی در مسگگیر دگرگگگونی جگگدی و همسانسگگازی بگگا فارسگگی معیگگار قگرار
گرفتهاست.
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