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 اکس پنی ه  های حاش یبرریس حنوی و ساختواژی اسامی خویشاوندی در زابن

 هجاندوست سزبعلیپور

 

 چکیده

روابـط خـانوادگی و نـزی خطـاب   شـود کـه بـرای نشـان دادنهایی گفتـه میاسامی خویشاوندی به امس

سـامی ا، دخـرت و غـریه. ایـن ، بـرادر، خـواهر، مادرشود؛ مانند پدراعضای خانواده از آ هنا اس تفاده می

ـ تقل معـل میاز نظر حنوی و سـاختواژی در تعـدادی از زابن هـایی ایـن کننـد. در چنـنی زابنهـا مس

شـود. هـدف پـژوهش حـارض می دیـدههـای زابن مکـرت اس تقالل حنوی و ساختواژی در دیگر حوزه

ـ پنی های حاش یه  برریس این اسامی در بریخ زابن ، یعـین گیلکـی، اتلشـی و اتیت اسـت. از زابن اکس

ـ یت،  ه  ، گونـگیلکی  نـه  ( و از زابن اتیت، گو parasariرسی )مرکـزِی پـره ه  گونـ، از زابن اتلشـیرش

شـود کـه از ق، این نتیجه حاصـل میهای حتقیاست. از برریس داده انتخاب شده (deravi) دروی

نظـر حنـوی شــلک فـاعّل و غریفـاعّل ایــن اسـامی هامننـد شــلک فـاعّل و غریفـاعّل دیگــر لکـامت ایــن 

هــا در حــاالت فــاعّل و غریفــاعّل دو شــلک جداگانــه دارنــد و ایــن حــاالت، هــا نیســت. ایــن واژهزابن

فرماسـت؛ یعـین طـرز امت حمکخمتص خودشان است. از نظر ساختواژی نزی قانون خایص بر ایـن لکـ

جـزیئ هـای پنجاسـامی خـانوادگی گیلکـی ترکیب ،عنوان مثـالبـه اب بقیـه متفـاوت اسـت. سـاخت آ هنـا

 ،مه گیلکـی زابنخـود ، بلکـه در اسـتسـابقه های دیگر ایـراین مکسازند که این امر نه تنها در زابنمی

 ای ندارند.چننی ویژگیدیگر  اسامی مرکب
 

 اتیت. ،، اتلشی، گیلکی، اسامی خویشاوندیاکس پنی های حاش یه  زابن :هالکیدواژه

                                                                        
  واحد رشت ،دانش یار زابن و ادبیات فاریس دانشگاه آ زاد اسالمی sabzalipour@gmail.com 
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 مقدمه  -1

نیادی امت ب هل لکمجاین اسامی از  در هر زابن، شامری واژه برای اشاره به اسامی خانوادگی وجود دارد؛

امی یت( اس، اتلشی و اتاکس پنی )گیلکی های حاش یه  اند. در زابنهستند که مکرت دچار تغیری شده زابن

های خمتلف گریند. این شلکهای گوانگوین به خود میشلک ،های حنوی خمتلفخانودگی در جایگاه

ها معل و فقط در این گروه از واژه آ ن اسامی هستندهای خایص به تکواژ شدنحنوی حاصل افزوده 

ی ر جاهاکنند که دکنند. از نظر رصیف و ساختواژی مه این اسامی از قواننی خایص پریوی میمی

 توان رساغ کرد.دیگر منی

است. ای اس تفاده شدههای کتاخبانههای میداین و مه از دادهبرای اجنام این پژوهش، مه از داده     

گریی تیجه، برای ن های خمتلفی دارند. در این پژوهش، گونه، اتلشی و گیلکیهر کدام از سه زابن اتیت

 در روس تاییـج ای راگونه ،(deravi) اتیت درویست. هبرت از هر زابن یک گونه انتخاب شده ا

ای است از ( گونهparasari) رسیاتلشی پرهاز توابع شاهرود خلخال در اس تان اردبیل است.  درو

ج شهر راشهرس تان رضوان رسپرهزابن اتلشی مرکزی که در خبش   است. ـی

 

 های درون یک مجهل روابط حنوی امس -2

 های فعل در مجهلبنی موضوعدادن روابط دس توری برای نشانیـج را ه ش یوه  از س دنیاهای زابن

 ؛فاعل ،نشان دهد كدام امس درون مجهل سه راه وجود دارد كه زابین ،دیگرعبارتبه؛ کننداس تفاده می

 این سه ش یوه عبارتند از:است. مس تقمی؛ مفعول غریمس تقمی و غریه  كدام مفعول

 

 هاواژهتوایل  1-2
آ ن  ، فاعـل ای مفعـول بـودنموضـوع درون مجـهلیـک ای جایگـاه هـا واژهتوایل  ی دنیا،هازابناز بریخ ر د

دادن فاعــل و مفعــول هبــره نشــان یایــن شــ یوه بــرا هــا، ازبــریخ از زابن .کنــدمشــخص می موضــوع را

ر مجـهل دایگـاه اثبـیت هـر گـروه امسـی ج شـود؛ها اس تفاده میژهتوایل وا هایی که از ش یوه  برند. در زابنمی

س . بــرای مثــال در زابن انگلییســ فاعــل و مفعــول دارای جایگــاه اثبــیت در مجــهل هســتند و بــر اســادارد

گـــروه امســـی، فاعـــل و کـــدام مفعـــول اســـت  شـــود کـــه کـــدامجایگـــاه آ هنـــا در مجـــهل مشـــخص می

(Tallerman, 1998: 146:برای مثال .) 

     1) The snake killed the bird. 
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     2) The bird killed the snake. 

فعول م  the bird، فاعل وthe snake ،1 دهد در مجهل  ها است که نشان میتهنا توایل واژه     

 اند.ها عوض شده، این نقش2 است و در مجهل  

 کند. مانند:ها نقش لکامت را مشخص میدر زابن فاریس نزی گاه توایل واژه     

  خورد.مار میپرنده  -3      

وسط  ، اگر پرنده،مجهل ظاهر شده است در آ غاز، چون پرنده، فاعل است ،3 ه  شامر  در مجهل     

 درود. بفاعل خنواهد  ، دیگر پرنده«خوردمار، پرنده می»: یعین مجهل چننی ابشد مجهل ظاهر شود؛

ات حدود  هاواژه توایلند کن می اس تفاده یدادن روابط دس تورنشان یكه از این ش یوه برا هاییزابن

د، هبره برب  یدادن روابط دس تورنشان یدیگر برا یهااز ش یوه اثبت است، اما اگر زابین یزاید

 د.ش ته ابشاثبت را ندا هایواژه توایل یندهاب  و مک قیدتواند آ زاد ابشد ای دستیلکامت آ ن م توایل

 
 مطابقه  2-2

 ،هلیک ای هر دو نقش اب فعل مجهل است. اگر در مج ری، مطابقه  های دس تو دادن نقشراه دوم نشان

دار کنند. ها را نشانتوانند هس ته ای وابس تهها میها را وابس ته بدانمی، زابنفعل را هس ته و موضوع

ها را هایی که وابس تهزابن و کننداز نظام مطابقه اس تفاده می ،کننددار میهس ته را نشانهایی که زابن

وم هایی که از روش ددر زابنکنند. اس تفاده میمنایی نظام حالتیعین  ؛سوم کنند از ش یوه  دار مینشان

هایی که  وندمجهل اب فعل مجهل مطابقت دارند. معوالً  ه  هس ت ، یک ای هر دو گروه امسیِ کننداس تفاده می

، جنس دس توری ، شامرمهچون خشص هاییویژگی دهنده  ، نشانشونددر مطابقه به فعل افزوده می

رث فاعل و فعل در اک ه  وجود ش ناسه برای نشان دادن مطابق فاعل ای مفعول ای  هر دو هستند.

 .(1: 1384، )راخس همند این امر است های فاریس نزی نشان دهنده  مجهل

 

 منایی حالت  3-2

تواند فاعل شوند و آ ن نشانه میدار مینشان رویش به هر یک ،های امسیگروهمنایی، حالت ه  در ش یو 

دون ب شوند و هس تهدار میهای فعل نشانها وابس تهها را نشان دهد. در این زابنبودن آ نای مفعول

 .(Tallerman, 1998: 180)ماند نشانه ابیق می
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 ابس تان های ایراین دوره  اسامی خانوادگی در زابن -3

های خمتلف های گوانگون شلکخانوادگی مانند اسامی دیگر در حالتهای در ایراین ابس تان امس

ر ابس تان ذک های ایراین دوره  های گوانگون اسامی خویشاوندی در زابنگرفتند. در زیر، شلکمی

 است(: Kent, 1953; Jackson, 1892ها از شود )مثالمی

     pitā  حالت فاعّل مفرد؛pitar های غریفاعّل؛ حالتpid حالت رصحی مفرد و ندایی در. 

ند که دو شلک از یک امس خانوادگی هست   pitarو  pitāهای ابال پیداست، که از منونهچنان     

های زیر نزی اند. مهنی حالت در مورد امسهای خمتلفی گرفتهبر حسب جایگاه حنوی خویش حالت

 صادق است:

      brātā «در حالت فاعّل مفرد؛ « برادرbrātar  در قیاس اب( در حالت غری فاعّلpitā) ؛

mātā «در حالت فاعّل مفرد؛ « مادر*mātar در حالت غری فاعّل؛ 

      *duitar «اوس تایی: «دخرت ،duәtar, duδar؛ 

ت در حال puçāدر حالت فاعّل مفرد، « پرس» puθra-، اوس تایی: -puçaفاریس ابس تان:       

 ؛-puθraفاعّل مجع،  اوس تایی: 

      *xwāθra :اوس تایی ،xvaŋhar «خواهر.» 

 

 میانه های ایراین دوره  اسامی خانوادگی در زابن -4

، از خوردابس تان به چشم می گانه( امس که در دوره  گانه / شش)هشت حاالت خمتلف ،میانه در دوره  

های یی از حاالتهااست. در زیر منونه بنی رفته و امس فقط دو شلک رصحی و غریرصحی به خود گرفته

 :(Nyberg, 2003ها از )مثالهای ایراین میانه غریب ذکر خواهد شد خمتلف امس در زابن

    brād «در حالت رصحی مفرد و مجع؛ « برادرbrādar در حالت غریرصحی مفرد و مجع؛ 

    xwāh «حالت رصحی مفرد؛ « خواهرxwāhar حالت غریرصحی مفرد؛ 

    mād  د؛ در حالت رصحی مفرmādar  در حالت غریرصحی مفرد )البته در این مورد فرمmād 

 رود(؛عالوه بر حالت رصحی در مواردی نزی برای حالت غریرصحی به اکر می

    duxt  حالت رصحی مفرد؛duxtar حالت غریرصحی مفرد؛ 

    pus  ،حالت رصحی مفردpusar  .حالت غریرصحی مفردpusān  ،حالت رصحی مجع
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pusarān لت غریرصحی مجع.حا 

 

 : (53: 1388 ،بیدی)رضایی ابغمثال از پاریت      

    4) tō ay pid )فاعّل مفرد(   čē imīn harwīn karišn. (af 1)     

 این آ فرینش. تویی پدر مهۀ       

    5) hāwsār dwāδis čihrag bāmēn čē pidar (غریفاعّل مفرد) rōšn. (ah 1) 

           روش ین.در ۀ درخشان پهامنند دوازده چهر      

     6) ud nimāyān pidarā n )غریفاعّل مجع(  xwēbēh. (  cx 2)      

   پدران خویش را. منایو بامن         
  

گی های خانوادامس ،میانه مهچننی دوره  ابس تان و  های ایراین دوره  های ابال، در زابنطبق منونه    

ون برای نشان دادن روابط حنوی در  «پرس»، «دخرت»، «برادر»، «خواهر»، «مادر»، «پدر»مانند 

منایی حالت های خانوادگی که نوعیانم های ویژه  گریند و این شلکهای خمتلفی به خود میمجهل شلک

 نزی به ات به امروزدرایی اکس پنی  غریب حاش یه  های شاملهای ایراین نو از مجهل زابننر زابد، است

 اند.نوعی ابیق مانده

 

 پژوهش پیشینه   -5

 اصطالحات خنس تنی كیس است كه به برریس( 1818 -1881)آ مریاکیی اس ش نمردم1مورگان

سبیب  روابط نس یب و هاینظام نعنوا خود را اباثر  های دنیا پرداخته است. ویخویشاوندی در زابن

 (5: 1394، یج)به نقل از اس تا 2پس از مورگان، موردک .منترش كرد 1871ل در سا هاانسان

شش الگو برای روابط خویشاوندی ارائه کرد که شامل الگوهای زیر است: الگوی خویشاوندی 

( در فصّل از 1375.  بیتس و پالگ )8، اوهاما7، کرو6، ایروکویی5، اسکمیویی4، سوداین3هاوایی

                                                                        
1 Morganf 2 Murdoch 3 Hawaiian 
2  

3  

4 Sudanese 5 Eskimo 6 Iroquois 
5  

6  

7 Crow 8 Omaha 
8  
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اند. داده ، فصّل را به خویشاوندی، زانشویی و سازمان خانوار اختصاصش نایس فرهنگیانسانکتاب 

های معنایی خمتلف، واژگان خویشاوندی فاریس و انگلییس را ( اب توجه به حوزه1378ابطین )

بندی روابط خویشاوندی زابن فاریس  را در مقایسه اب زابن انگلییس است؛ وی تقس میبرریس  کرده 

ش نایس اجامتعی  های به برریس واژ ( در مقاهل1387خاهل و چراغی )داند. رضاییت کیشهتر میظریف

های خویشاوندی گیلکی را ذکر کرده و از نظر گویش گیلکی پرداخته و در خبشی از این مقاهل، واژه

برریس اصطالحات خویشاوندی در » مقاهل  ( در 1394اند. اس تایج )آ هنا را برریس کردهاجامتعی 

برریس کرده زابن فاریس  دررا ات خویشاوندی الحش ناخیت اصطاز منظر اترخیی و رده «زابن فاریس

های گرینربگی خویشاوندی در زابن فاریس اب مهگاین الحاتنظام اصط الً كه او داده استو نشان 

ای شامل هس ته ه  یك خانواداصطالحات مربوط به از دیدگاهی اترخیی  اینکه مطابقت دارد و دوم

اما  د؛انبه امروز رس یدهابس تان  ه  ، دخرت، پرس، زن و شوهر از دوربرادرپدر، مادر، خواهر، 

اند. منصوری و رحامین اصطالحات مربوط به معه، معو، خاهل، دایی از عریب و تریک وامگریی شده

، به این کرده برریس را اصطالحات خویشاوندی بیش از پنجاه گویش ایراین ی،ژوهشپدر ( 1394)

کنند؛ ویل در شامر از پریوی می های مورد مطالعه از الگوی یکسایناکرث گویش اند کهنتیجه رس یده

( در 1396نرصیت س یامهزگی )هایی هر چند اندک وجود دارد که جالب توجه است. آ هنا، تفاوت

، اصطالحات خویشاوندی را گردآ وری «ساخت واژگان خویشاوندی اتلشی اب رویکرد اجامتعی»   مقاهل

و ارجاعی و خطایب بودن آ هنا را مورد  تقس می کرده، ساختگیو  انتین، ترکییب، بنیادیو آ هنا را به 

 است.برریس قرار داده 

 هایینزی پژوهش ابس تان های ایراین دوره  های حنوی اسامی خانوادگی در زابندر مورد حالت     

 آ وردههایی منونه  (2004 :93) 1جکسون ،اجنام شده است. در ابب اسامی خانوادگی زابن اوس تایی

خانوادگی زابن فاریس ابس تان به ناکیت اشاره حاالت اسامی  نزی در زمینه   (1952 :64( 2است. کنت

( مواردی را 1969) ، ایرشاطرکرده است. در مورد اسامی خانوادگی اتیت جنویب در اطراف قزوین

، اتلشی و اتیت های گیلکیهای خانوادگی زابنهای حنوی و رصیف امسویژگی است. در زمینه   برمشرده

 است.نگارنده جس تجو کرده، حتقیقی صورت نگرفته  که ات جایی

                                                                        
1 Jackson 

2 Kent 
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 درایی اکس پنی های ایراین حاش یه  در زابن خانوادگی هایامس -6

غریب که لهایی ایراین شام، اتلشی و گیلکی از مجموع زابنهای اتیتهای خانوادگی زابندر ادامه، امس

 شوند. و ساختواژی برریس می حنوی از نظر، هستندیـج جنویب درایی اکس پنی را در کرانه  
 

 های خانوادگیبرریس حنوی امس 1-6

وی حناز نظر  ،های مورد برریسو غریه، در زابن دخرت، برادر، خواهر، مادر، پدراسامی خانوادگی 

جهای خمتلف حنوی به جای اینکه از قواننی حنوی رایعین در جایگاه ای دارند؛رفتار ویژه ن آ  در  ـی

. در ردآ ن زابن نظری نداکنند که در هیچ کجای ، از قواننی خاص خود پریوی میندپریوی کن  هازابن

 شود.کر میرسی و گیلکی مرکزی ذروی، اتلشی پرهدِ  هایی از این متایز در زابن اتیت گونه  زیر منونه
 

 دروی گونه   1-1-6

به دو حالت فاعّل و  ،هستند 1خانوادگی اصطالحات دهنده  نشانهایی که امس دروی گونه  در اتیت 

و در حالت غریفاعّل رصیف است واژ بدون تکامس  ،در حالت فاعّل .شوندغریفاعّل ظاهر می

 â ه  های خمتوم به واکامسبه  -r. تکواژ دشو به آ خر امس اضافه میبه صورت پسوند  ar-ای  r- تکواژ

 آ مده است: یک شامره   ر جدولدروابط خانوادگی  هایامس گوانگونهای حالتشود. می اضافه
 

 اتیت درویدر  سامی خانوادگیهای خمتلف احالت :1 جدول شامره  

                                                                        
1 kinship terms 

 حالت فاعّل حالت غریفاعّل اسامی خانوادگی

 bərâ-r bərâ برادر
 pi-ar pe پدر
 zâ-r zâ پرس
 xâv-ar xâv خواهر
 dət-ar dət دخرت
 zen-ar zen زن
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ادگی در های روابط خانو هستند که در آ هنا امس دروی مجالیت از اتیت گونه   19ات  7های مثال     

 اند:های خمتلف به اکر رفتهنقش

 الف( حالت غریفاعّل در زمان حال:                                                 

      7)           a                     əštan              zâ-r                zanə                               

            3sg: Nom           3sg: Poss     son- Acc           hit: Pres 
 زند.را می او پرسش      

     8)        əštan            zen-ar           kərâ vârə             ka.              

           3sg: Nom     wife- Acc        is bring: Pres       home 
 آ ورد.زنش را به خانه میاو دارد       

 ب( حالت غریفاعّل در زمان گذش ته:                                                

     9)    ča              xâv-ar               pirârsâl          mar        bəkard.   

           3sg: Poss    sister-Abs       2 years ago   marry     do: Pst 
 اج کرد.و سال پیش ازد خواهر او دو     

     10)    tə   čəman     šu-ar                  na         sarbâz         biš.   

                2sg: Abs   husband: Obl    with     soldier    be: Pst 
 تو اب شوهرم رسابز بودی.      

      11)    hasan-ə         mâ-r             ku     nânə-mân   egata       bə.      

           Hasan-Gen   mother: Obl  from  bread-Clt    take: Pst   had 

                           از مادر حسن انن گرفته بودمی.       

     12)     a              pârsâl       əštan           bərâ-r           na     bəše     ša:r. 

         3sg: Abs    last year  3sg: Poss  brother: Obl   with  go: Pst  city 

 .   رفتبه شهر او پارسال اب برادرش       

    13)   avân           ča               pi-ar           râ-šâ      payâm         âdâ.      

        3Pl: Abs   3sg: Poss   father: Obl   for-Clt     message     send: Pst 
 .آ هنا برای پدرش پیغام فرس تادند     

 šu-ar šu شوهر
 mâ-r mâ مادر
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 ج( حالت فاعّل در زمان گذش ته:     

     14)    čəman           mâ                bəše  . 

           1sg: Poss    mother: Abs    go: Pst  

 مادرم رفت.      

     15)         šəma       čəman             pe                nə-vind?                                  

               2Pl: Erg   1sg: Poss    father: Abs      not-see: Pst 

 پدرم را ندیدید؟ شام     

 ak–مه لکشود و در این مه اس تفاده می  zenak ه  ژ (، در اتیت از واzenزن ) بر واژه  عالوه      

است  zenakəمعنای حتقری ای حتبیب نیست. شلک غریفاعّل این لکمه،  مانند زابن فاریس دربردارنده  

 است: آ ن اشاره شدهکه در زیر به هر دو شلک 

      

 فعل متعدی مایض )ارگیتو(: د( اب     

         16)        a            zenak.ə                 man                  bind. 

               that      woman- Erg         1sg:Abs         see past. 3sg   

 مرا دید.آ ن زن      

 هـ( اب فعل الزم مایض:     

         17)      a             zenak                     bâma.                                                          

              that      woman-Abs       come : past. 3sg   

 .ن زن آ مدآ       

اعّل فدر دو حالت فاعّل و غری zanak لکمه   ،معلوم است17و16های گونه  که از مثالهامن     

ز ارا به مهراه دارد و به رویش دیگر حالت خود را نشان داده است؛ یعین نقش آ ن  ak-پسوند 

، نیست حتقری در این امس، در اتیت نشانه   ak-اینکه پسوند  شود. نکتهآ شاکر میهل مجدر جایگاهش 

های رت زابندر بیش ،های بعدی نزی ذکر خواهد شدطور که در خبشو هامن  –دروی  ه  اتیت گون در

 یک نشانه  ، نشیندمی mard-ak,  zan-akکه بر رس اسامی خانوادگی مثل  ak-پسوند  –ایراین

 حنوی است.

، ، دو شلک فاعّل و غریفاعّل دارددروی در اتیت گونه  « زن» zen ، واژه  zan-ak برخالف واژه       
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دو حالت فاعّل « مرد»  merdakاست. واژه   zen-arاش و حالت غریفاعّل zenاش فاعّلحالت 

 ( ندارد.zen/ zenar/ zanak/ zenakəو غریفاعّل دارد؛ یعین مانند زن  چهار شلک )

    18)          ča zen bəše raz.                                غ )الزم مایض(. زنش رفت اب  

    19)       ča zen-ar man bât               . مایض(. زنش به من گفت )متعدی   

 اما، ه ابشدابشد؛ یعین معرفغریاضافه  شود که معرفه  وقیت ظاهر می ، اغلبدر اتیت zenak واژه       

خواهد  zan-ar 8و 16های شامره مانند مجهلآ ن شلک  ،الیه ابشدالیه نباشد؛ اگر مضافمضاف

 بود. 

 

 رسیپره اتلشی گونه   2-1-6

های شلک، دگی در مجهل بر حسب جایگاه حنوی خودرسی مه، اسامی خانوادر زابن اتلشی پره

ها از رضاییت )مثال آ مده استرسی در جدول زیر گریند. اسامی خانوادگی اتلشی پرهخایص می

 :(62-61: 1387، اردهخاهل و خادمیکیشه

 

 رسیدر اتلشی پره اسامی خانوادگیهای خمتلف حالت :2 جدول شامره  
 

 فاعّل غریفاعّل معین

 ( مثاًل: bərvar zâ)     bərâ bərv-ar برادر

 ( مثاًل: šuar zua)         šu šu-ar شوهر

1xâ/ xâlâ xu-ar           (xuara zâ خواهر  ( مثاًل:

 ( مثاًل: xəriar zâ)         xəri xəri-ar برادر شوهر

 

ت خـانوادگی دو شـلک رسی تعـدادی از لکـامپـره ه  ، در اتلشی گونطور که از جدول پیداستهامن     

                                                                        
پسوندی که  lâبه مهراه « خواهر» xâیعین  ؛است   xâ-lâبرای خواهر در زابن اتلشی در اصل  xâlâشلک  1 1

این ترکیب «. پدر عزیز»  dadalâ،«برادر عزیز» bərâlâ انندم ؛رودداشت به اکر مینکو بیشرت برای حتبیب و 

رود. در اتیت خلخال این ترکیب به گوای امروزه شلک حتبیب خود را از دست داده و به شلک خنیث به اکر می

 le)صورت فاعّل لکمه خواهر( و پسوند حتبیب  xâvرود که مرکب از به اکر می« خواهر عزیز» ،xâv-leصورت 

 است.
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کـه در اتیت بـه « بـرادر شـوهر» xəriاسـت. از ایـن لکـامت  ar-خمتـوم بـه آ هنا دارند و شلک غریفاعّل 

جایگـاه غریفـاعّل ماننـد خـود را حفـظ کـرده و در  صـورت، فقط یـک شودتلفظ می xəyvarصورت 

ر اتیت دروی از ایـن د xəyvarدیگر، امس عبارتشـود؛ بـهه میفآ خـر اضـابـه   ə-دیگر اسامی، پسوند

 شود. منظر یک امس معمویل و بدون نقش حمسوب می

 دودر ایـن  در زابن اتلشی هامنند اتیت هسـتند؛« زن» ženakو نزی « مرد» merdak هایلکمه     

های مزبـور شـلک سـاده ای مطلـق ایـن دو لکمـه هسـتند ، پسوند حتقری نیست. صورتak-پسوند  واژه

 شود. افزوده می هناآ  به  i-ند که در حالت غریفاعّل و 

 رود:مه به اکر می žen، واژه رسیره، در اتلشی پ)زن( ženakدر کنار امس  نکته:     

    20)  merdaki əštan ženaki na va ila javona  kila na zindəgi kari. 

 (.1، حالت غریفاعّلکرد ) الزم مایضمردی اب زنش و اب دخرت جواین زندگی می     

    21)   ženaki vâta. 

 (.، حالت غریفاعّلزن گفت )متعدی مایض     

    22)   ženak əštan šuar vitraka. 

 (.، حالت فاعّلزن به شوهرش محهل کرد )الزم مایض     

    23) ženaki čayi râ ləs barda. 

 (.، مایضزن برای او چوب برد )متعدی     

 

 زابن گیلکی 3-1-6

ــزی ــزی در گیلکــی مرک ــد اتیت و اتلشــی، ن ــژه، مانن ــواننی حنــوی وی ــد و در اســامی خــانوادگی، ق ای دارن

گرینـد. ابیـد توجـه داشـت کـه زابن گیلکـی های خـایص بـه خـود میهای خمتلف حنـوی صـورتجایگاه

زابن گیلـک های گردشـگری نـوایحهای ایراین دچار فروپایش شده است؛ جاذبـهزودتر از بریخ زابن

ـ تاهای مـذکور و به تبع آ ن ورو  ویژه در منـاطقی کـه گیلکـی مرکـزی بـه–د گردشـگران بـه شـهرها و روس

                                                                        
 ؛شوندشوند، مهواره متعدی حمسوب میفعل ساده متعدی ساخته می ازهای مرکیب که ر زابن اتیت و اتلشی فعلد 1

به اکر رفته  «خوردن»فعل  زیرا در ساختار آ ن، ؛شود، متعدی حمسوب می«غصه خوردن»عنوان مثال فعل به

مرکب الزم است، اما دارای  ،فعل نزی مثال ابالکند. در و را رعایت میتیساخت ارگ  ،بنابراین در مایضاست، 

  (.252و  141: 1391: سزبعلیپور، ابره، نکاینآ گاهی بیشرت در ساخت ارگتیو است )برای
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ویژه هـای دیگـر، بـهتأ ثریپذیری گیلکی از زابن دالیل همم این فروپایش زابین است.یکی از  –رواج دارد

هـای کهـن حنـوی ، واژگاین و حنوی  مشهود است.  شـامری از ویژگیآ واییهای زابن فاریس، در حوزه

از  گویشـی و منطقـه   برحسـب سـن و مـزیان ایـن گـذار هسـتندی در حال گذر به ویژگی هـای نـو گیلک

گویشوری به گویشـوری دیگـر متفـاوت اسـت؛ اب ایـن وجـود در زیـر کوشـش شـده اسـت شـامری از 

  های خانوادگی در این زابن، اس تخراج و ارائه شود.پذیری امسقواننی حامک بر حالت

تواننـد چنـد شـلک مرکـزی کـه می هرکدام از اسامی خانوادگی زابن گیلکی گونـه   های زیر،در  مثال     

هـای حاصـل از مطالعـات بـر دادهند. شـواهد گیلکـی ایـن خبـش، عـالوه ابـرریس شـده ،به خود بگرینـد

 و مـریعامد موسـوی )مجموعه داس تان گیلکـی(، بـه کوشـش همـاجر معمتـدی دوارسه شو، از کتاب میداین

ـــه گولبنفشـــه( و 1397) ـــه کوشـــش هجـــری )، داســـ تان گیلکـــی( )مجموع ( انتخـــاب 1384ب

 است.شده

 در گیلکی مرکزی اسامی خانوادگیرصف  :3 جدول شامره  
 

 شلک چهارم شلک سوم شلک دوم شلک اول 

 mard marday/mardây mardak mardâkə مرد

 zan zanay/ zaznây zanak zanâkə زن

 zâ zây zâk zâkə چبه/ فرزند

 pesar pəsaray pəsarak pəsarakə پرس

 doxtar doxtaray doxtarak doxtarakə دخرت

 - mâr mâre mârey مادر

 - - pēr piyar پدر

 - - bərâr 1râreyəb برادر
 

رود ایـن دو شـلک، های دیگر مه دارنـد کـه احـامتل مـی، شلکمرد و زن عالوه بر چند شلک فوق     

ــج را اتثری زابن فـاریسامروز حتت ـ ند:  شـدهی )زن  zanə)مـرد در حالـت غریفـاعّل( و  mardəابش

                                                                        
( به اکر bərâreyدر حالت ندایی )« برادر»در این شعر  .است گیلکی مشهور زابن عامیانه  اشعار  شعر زیر از 1 1

 رفته است:

 نبراِری چاربدار خاخور یت قوراب
 

 یت پریهن چلکینه، مثهل غریبان
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ای در زمان حـارض بـرای زابن گیلکـی شـاید مکـی دیـر در حالت غریفاعّل(. البته پرداخنت به چننی مقوهل

های گوانگـون ایـن امس هـا  انمهسـاین دیـده مـی شـود. در میان گویشوران، در اکربرد حالت زیرا ابشد؛

 تلف شامری از اسامی خانوادگی گیلکی در مجهل نشان داده شده است.های خم زیر، شلک

 

1-3-1-6  zâ/ zâkə/ zâk /zây زاده(فرزند، )چبه ، 

 های خانوادگی پربسامد زابن گیلکی است که چهار شلک دارد: امس ابال از امس

 

 گیلکی مرکزی خانوادگی هایی برای اسامیمثال: 4 جدول شامره  
 

 

zâ 

 .mi bərâr zâ še dânəšgâ  (24 رود.دانشگاه می من برادرزاده  

 .mi xâxur zâ bušu bəjâr (25 من رفت شالزیار. خواهرزاده  

zây 

آ ن چبه جان ببنی حایج عبدهللا در میان 

 ؟اکغذ چی نوش ته

26) zây! bidin hâji abdollâ a 

kâqazə miyân či binvište? 

، فرزندم! کدام دمل پر از درد است درد

 آ ورد؟در اتب میام

27)  mi a dilâ dard dârə dard, 

jân zây! ku mâr tâb âvare. 

میدوین فرزندم دیروز مادر مریزا امحدخان 

مرزدش یت معرش را به تو داد )فوت 

 کرد(؟

28) dâni zây! diruz mirz ahmad 

xânə marzdašti mâr xu umrə 

təra fada. 

zâk   29 ، مادر جان!تو دروغگوست چبه)  zâk ti šin doroqguyə mâr! 

zâk   30 من است. تو مه شبیه چبه   چبه)  ti zâk (h)am mi zâkə mâne. 

zâk 31 آ ورد.، دم درمیبیندچبه، مادرش را می)  zâk xu mârə dinə, dum birun 

âvərə. 

zâkə 

 چطور ابید جواب پرسم را بدمه؟
32) čutu vâ mi zakə javâbə 

bədam. 

 .un mi zâkə salâmâlə  (33 من است. چبه   سناو مه

 .ti zâk (h)am mi zâkə mâne  (34 من است. تو مه شبیه چبه   چبه  
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ـ پنی معـل می هـای حـوزه  ، ماننـد دیگـر زابندر زابن گیلکی مه ak-منای حالت      کنـد و جنـویب اکس

، مشـخص اسـت 31ات  29 ره  هـای شـامآ یـد. هـامن طـور کـه از مثالآ ن بـه دسـت منیمعنای حتقری از 

zâk .شلک فاعّل/ هنادی امس فوق است 

 منا به شلک ساده  منای غریفاعّل است. این حالتحالت ،پیونددهای گیلکی میکه به امس ə-وند      

م ، ممتشلک غریفاعّل )ممتم ازی ،جدول ابال 34ات  32  های شامره  شود. طبق مثالامس متصل می

 است. zâkə ،، و...( امس فوقفعویل، م، ممتم براییابیی

 حالـت اضـایف امس مـورد zâ، جدول ابال آ مده اسـت 25 و 24 های شامره  هامن طور که در مثال     

 نظر است.

 بیشـرت بـرای zâyشـلک آ یـد کـه ها و توجه به گفتگوی گویشـوران، ایـن نکتـه برمیاز برریس داده     

رفتـه کـه گـوای بـرای اشـاره بـه اسـامی معرفـه بـه اکر میونـدی اسـت  ay-رود؛ حالت هنادی به اکر مـی

ایــن ، شــوندهــای زابن فـاریس معرفــه و نکـره میامس هــای گیلکـی، بیشــرت ماننـداسـت. امــروز کـه امس

ج تدر  اسامی خانوادگی مه به  عرفـه  هایی از شـلک مانـد. منونـهشلک معرفه و نکـره خـود را از دسـت دادهـی

 در زابن گیلکی: ay-اسامی خانواده اب وند 

    35)  a marday ku yâ bušu, nânəm.       
                                            .دامنآ ن مرد کجا رفت، منی      

 شود؛ مانند:گاهی برای نشان دادن حالت اضایف به اسامی خانوادگی اضافه می ay-وند      

    36) bugu bidinəm ti marday či kunə?                 
 کند؟بگو ببیمن مهرست چه اکر می     

که در ابال چنانندایی امس است. البته  حالت zây ،جدول ابال 28ات  26 های شامره  طبق مثال     

ف های رصیف خمتلحالت ، حتت تأ ثری زابن فاریس،ترهاویژه جوان، بهگویشوران امروزی، ذکر شد

رای ب. د کردا چندان اعامتآ هنهای زابین توان به دادهند؛ به مهنی سبب منیبر امس را درست به اکر منی

 کند:پیشنی را نقض مییـج شواهد زیر نتا ،منونه

    37) mi  zây  jân diruz xu  nâhârə  nuxurd.  
 دیروز هنارش را خنورد. عزیزم چبه       

    38)  man kuči   zây bum , tu  kâsib bi. 
               ، تو اکسب بودی.ه بودممن چب     

     zây چنـنی نیسـت. بـه  38و   37های ، حال آ ن که در مثالهنادی بود، 28ات  26های در مثال
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ای منـایی ویـژههـای خـانوادگی اسـت کـه حالت، یکی از امسامس مورد مطالعه در زابن گیلکی، هر روی

 ی متفاوت است.های غریخانوادگی از این منظر مکدارد و اب امس
 

2-3-1-6  mârd/ marday/ madak/mardakə شوهر()مرد ، 

گرید. در زیر های خمتلف حنوی به خود میمه در زابن گیلکی از مجهل لکامیت است که شلک« مرد»

 شود:در این زابن ذکر می« مرد»شواهدی از حاالت متفاوت امس 

 

 گیلکی مرکزی در زابن« مرد»های خمتلف امس حالت :5 جدول شامره  
 

39)   mi mard məre bəbardə 

mašhhad. 
 شوهرم مرا برد مشهد.

mard 40)  mi amjân mard marə bihe. ام برامی خرید.شوهرمعه 

41)  mi xâxur zâ mard re bubust اش ازدواج کرد.خواهرزاده 

42)   u marday ami bəjârə sar kar 

kudi. 
 رد.کآ ن مرد در جبار ما اکر می

marday 43) marday i tâ puzxand bəze.  َیک پوزخندی زد هردم 

44) a marday ku yâ bušu, nânəm. دامن.منی، آ ن مرد کجا رفت 

45)  mardak na bənâ na usâd, 

faqat xu turša xikâ bədâtə u 

taraf. 

مرد نه گذاشت، نه برداشت )حریف 

نزد( فقط خیک تریش را برداشت ]و[ 

 ن طرف.آ   گذاشت
mardak 

46) mardak.â fandərəstəm.  کردم.به مرد نگاه 

47)  an mardakə bəbardidi. آ ن مرد را بردند. mardak.ə 
mi čišm fakatə yek ta pirə 

mardakə. 
 mardak.ə چشمم به یک پریمرد افتاد.

 
3-3-1-6 zan/ zanay/ zanak/zanakə مهرس(، )زن 

الت گرید. در زیر شواهدی از حاهای حنوی گوانگوین به خود میلکی شلکمه در زابن گی« زن»امس 

 شود:در زابن گیلکی مرکزی ذکر می« زن»متفاوت امس 
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 در زابن گیلکی مرکزی« زن»های خمتلف امس حالت :6 جدول شامره  
 

48) an zan bogoftə.          .آ ن زن گفت zan 
49) zanây ja darə lây bogoftə.  از الی در گفت.آ ن زن zanay 
50) hamsâda zanâk ja xu xâna 

dâd zeyi. 

 زد.ه از خانه داد میسایزن مه 

zanak 51) a zanâk kârə, telefon bogod 

zakânə ja idâra fâkašə bâvərəd 

iyâ. 

تلفن کرده  آ ن زن است؛اکر 

 را از اداره کش یده اینجا.ها چبه

52) tond vâgardəs zanâkə taraf 

boland bogoftə. 

تند برگشت به طرف زن و 

 بلند گفت.
zanak.ə  

53)  a tarafi itâ biva zanâkə jaqal 

maqal dârə. 

ن طریف یک زن بیوه است آ  

 که چبه مچه دارد.

 
، ابناسامی این ز دیگراسامی خانوادگی برخالف  ،، در زابن گیلکیهامن طور که مالحظه شد     

گانه های رصیف چندحالت گریند که ابزمانده  ای به خود میهای ویژه، شلکدر مواضع حنوی گوانگون

حی رصمیانه به دو شلک  ها، در دوره  گانه( امس در ایراین ابس تان است؛ این حالتگانه/ شش)هشت

 –های ایراین در شامری از زابن ات به امروزاما  اندپیدا کرده اکهش)ای فاعّل/ غریفاعّل(  رصحیغریو 

ضع به و اند. شااین ذکر است که در زابن اتیت و اتلشی مه ابیق مانده –مک در اسامی خانوادگیتدس

، رفایزدی منایی زابن اتیت خلخال، نک: سزبعلیپور/حالت مهنی گونه است )برای آ گاهی بیشرت درابره  

1393 .) 

 اسامی ن داده شود  این، ات نشاشوندواژی برریس میامه، اسامی خانوادگی از نظر ساختدر اد     

 در طرز ساخت مه اب دیگر اسامی تفاوت دارند.
 

 برریس ساختواژی اسامی خانوادگی  -7

نزی قابل برریس هستند؛ مثاًل در زابن از نظر ساختواژی اکس پنی،  های کرانه  اسامی خانوادگی زابن

در اتیت و اتلشی ند؛ ساز جزیئ میپنجو گاه  جزیئ، چهار جزیئهایی سهگیلکی این اسامی ترکیب

مهه و خواهرشوهر(  شوهر، برادر، مادرشوهرشوهر: پدر)مانند شوهر های مربوط به خانواده  امس
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زن( مهه مرکب.  و خواهر  زنزن، برادر، مادر زنزن )پدر های مربوط به خانواده  ساده هستند و امس

 ، مانند: زن خاو )خواهر زن(.زن در خبش آ غازین این واژه های مرکب قرار دارد در مضن،  واژه  

 

 دروی اتیت گونه   1-7

ر خـواه واژه   ،«خـواهر»مهیشه ساده هستند؛ یعـین وقـیت میگـویمی:  ،های خانوادگیدر اتیت دروی، امس

آ نکـه امسـی قبـل و بعـدش بیایـد و مقیـدش کنـد. امـا اگـر ، مگـر در معنای مطلـق آ ن مـّد نظـر ماسـت

از  شـوهر حـایل کـه بـرای اشـاره بـه خـواهرِ  ، درشودمرکب می ،مهلک خبواهمی به خواهِر زن اشاره کنمی،

 به رشح زیر است: دروی  شود. اصطالحات خویشاوندی در اتیت گونه  اس تفاده می ساده ه  لکم
 

 اتیت درویاسامی خانوادگی در   :7 جدول شامره  
 

 زن اسامی مربوط به خانواده   شوهر اسامی مربوط به خانواده  

xasura    شوهر(ر)پد zen   pe        زن()پدر 

xəsərg    شوهر()مادر zen  mâ       زن()مادر 

ira            شوهر()خواهر zen    xâv    زن()خواهر 

xəyvar    شوهر()برادر zen    bərâ      زن()برادر 

 

و سـاده شـوهر مهگـی  ه  ، اسـامی مربـوط بـه خـانواددیده می شـود 6 طور که در جدول شامره  هامن     

اول  ســ توندیگــر اینکــه اســامی  زن مهگــی مرکــب دوجــزیی هســتند. نکتــه   مربــوط بــه خــانواده  اســامی 

در  خـانوادگی کـه سـاده  اسامی  ویل مانندهای مربوط به خانواده شوهر( گرچه مهگی ساده هستند، )امس

یر اسـامی زابن اتیت حالـت سـا مثـلذکر شد، دو شلک خاص فاعّل و غریفـاعّل ندارنـد و  پیشنیخبش 

 گریند. مانند:فاعّل و غریفاعّل می

     54)  čəman xasura  bəše.                           رفت. پدر شوهر )فاعّل( من  

     55)  čeman xasura bind.                     .پدر شوهر من )غریفاعّل( دید  

 است. ( به یک شلک ظاهر شده)پدر شوهر  xasura، 55و  54در هر دو مجهل 

گریند و ، اما مانند اسامی خانوادگی حالت می، گرچه مرکب هستندزن نزی های مربوط به خانواده  امس

 «کنند. ماننداز نظام حالت منایی سایر اسامی زابن اتیت پریوی منی
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    56) ča zen mâ ča na xaš bə.     .مادر زنش )فاعّل( اب او خیّل خوب بود 

    57) ča zen mar bât.                                .مادر زنش )غریفاعّل( گفت  

 رسیپره اتلشی گونه   2-7

های امس طرز ساخت خایص دارند.اصطالحات خویشاوندی  –مانند زابن اتیت –در زابن اتلشی مه 

یئ گی مرکب دوجززن مه ساده و اسامی مربوط به خانواده  شوهر مهه  مربوط به اعضای خانواده  

 هستند.

 رسیاسامی خانوادگی در اتلشی پره  :8 جدول شامره  
 

 زن خانواده   شوهر خانواده  

ira خواهرشوهر žen xâlə زن خواهر 

xəri/ xəyvar برادر شوهر žen bərâ برادر زن 

xasura پدر شوهر žen dada پدر زن 

xəsərg مادر شوهر žen nana مادر زن 

 

ـ ناخیت در گـویش اتل منودهـای اجامتعـی و مردم حبـث درابره  در  خاهل و مهاکرانکیشه رضاییت      شـی ش

 اند: مضن اشاره به این نکته نوش ته

ـ تقل و در   مـرد های خویشـاوندی در خـانواده  واژهوجود تک بـر وضـع واژگـان جدیـد و مس

، عکسه، بـدکنـیمداللـت ، امهیت و برتری مرد بر زن در نظام اجامتعی و فرهنگـی هنایت

 اس تفاده از اماکانت موجـود زابن و وضـع عنـاوین جدیـد از راه ترکیـب بـرای خویشـاوندان و

 )رضــاییت مــرد اســت او در مقابـل خــانواده   ه  مزنلــت پــاینی زن و خــانواد منسـوابن زن نشــانه  

 . (69: 1387، خاهل و مهاکرانکیشه

ـ ناخیت ایـنگارنده، در این جس تار قصد بـرریس جامعه       امـا مهـنی خـاص بـودن ن اسـامی را نـدارد؛ش

یّـد ایـن نکتـه اسـت کـه سـاختار رصیف و حنـوی های خویشاوندی در اتلشی خـود مو  واژه نظام ساخِت 

 تفاویت اسایس دارد.آ ن زابن اصطالحات خویشاوندی در این زابن اب دیگر اسامی 

 

 گیلکی مرکزی 3-7

دو ای چنـد تکـواژ آ ینـد ؛ از طریـق ایـن فر کیب اسـت، تر های ایراینهای ساخت امس در زابنیکی از راه
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. در زابن (1390ات 1386)نـک: طباطبـایی سـازند ای میاتزه گریند و لکمه  قامویس کنار مهدیگر قرار می

مه در زابن  جزییسـه چـه ترکیـب، گر «خانـهکتاب»گرینـد؛ ماننـد: قرار میفاریس اغلب دو تکواژ کنار مه

ــد:  ــاریس دارمی؛ مانن ــا »ف ــاشگالب»، «ابالرسآ ق ــهخط»، «پ ــداخفه»، «دارنگ ــریه  «کنص ــک: و غ )ن

یعـین چهـارجزیی و بیشـرت در زابن فـاریس  ،تـر از ایـنهای بزرگ. ترکیب(32: 1389، خبتیاریمحمودی

ــج است، اگر مه ابشد چندان را گزارش نشده  ، ترکیـبزابن گیلکـیاسـامی خـانوادگی امـا در  نیسـت؛ی

 جزیئ مه وجود دارد. یت پنجو ح ، چهارجزیئجزئیسه

 

 (:1387، چراغی خاهل وها از رضاییت کیشه)مثال جزیئ در زابن گیلکیاسامی خانوادگی سه 1-3-7

  xāxur  zā  mərd     شوهر خواهرزاده      

 bərâr zâ zən     زِن برادرزاده     

 xâlâ  pəsər zən     زِن پرسخاهل     

 de  xuxtər  mərd     شوهر دخرتدایی     

 

 جزیئ در زابن گیلکیاسامی خانوادگی چهار 2-3-7

 am  pəsər  zā  mərd     شوهِر فرزنِد پرسمعو     

 de  duxtər  zā  zən     دخرتدایی زن فرزند     

 zən  xāxur  zā  zən     زن خواهر زاده زن     

 

 جزیئ در زابن گیلکیاسامی خانوادگی پنج 3-3-7

 zən  am  pəsər  zā  mərd     زن یشوهِر فرزنِد پرسمعو    

 zən  xālā   pəsər zā  zən     زن زِن فرزنِد پرسِخاهل      

 mərdə de duxtər  zā  mərd     شوهر ییِ شوهِر فرزنِد دخرتدا    

 

ـاشاوند اکربـردو سـاخت بـه  یطور چشمگریبه یروابط خویشاوند یگسرتدگ ــ یاصـطالحات خوی  یتركیب

هنایــات یـب یخویــاشاوند یتركیبـــ هــایهواژ  زااییی اســت. هرچنــد در زابن فــاریس اجنامیــده یدر گــویش گیلكــ

ــرادر زن، زِن پرسمعو، شـوهِر ترکیـب بـیش از سـه جـزء نـدارمیاست، اما معاًل  ــو، زِن ب ـارسمعو، دخرتمع : پ
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 رونـدیاکر مبـه مااً باه صـورت تركیاب اضـایفمعو  جزیئسه حاتشود، اصطالی. چنانكه دیده مغریه و دخرتدایی

ـاایف معو، حیت، نظرِی شوهِر فرزنِد دخرتو عباراِت چهارجزیئ ـ تعمل نیسـت. مهچنـنی  به صورِت تركیب اض مس

ـاار مـ یندارنـد و تنهـا بـرا اکربـرد خطـایب جزیئعبارات سـه ـاد. در قیـاس اب فـارو، واژهیارجـاع بـه ك  یهـارون

مه اکربـرد  و ، مه اکربرد ارجـاع  دارنـدغریِاضایف ایبند و واژگان تركییبیپنج جزء گسرتش مات  یگیلك یخویشاوند

 (.101: 1387، چراغیخاهل و کیشه )رضاییتخطایب

 

 گریینتیجه -8

جود نس یب( و  بیب ایزابن ها، شامر زایدی واژه برای اشاره به افراد خانوار ای خانواده )امّع از س  در مهه  

های امس ابین از این نظر مس تثین نیست. این اسامی خانوادگی که به نوعی از خنس تنیدارد و هیچ ز

یس ش نایس و غریه قابل بررمه از نظر جامعه ،و معنا ، مه از نظر ساختشوندیک زابن حمسوب می

 هستند. 

ی و حنوظر لشی و اتیت از ن، اتدر این مقاهل نشان داده شد که اسامی خانوادگی سه زابن گیلکی     

شلک  ،دیگرعبارتگریند؛ بههای خمتلفی به خود میهای خمتلف حنوی، شلکساختواژی در حالت

 ه  کند. گرچه چننی حمکی درابر مشخص می هلدر درون مجآ ن قش حنوی نامس ای گروه امسی را خاص 

 خود ه اینجاست که شلک حنوی اسامی خانوادگی خمتّص اما نکت های یک زابن صادق است؛مهه امس

امی اس امی آ ن زابن تفاوت دارد. طرز ساخت این اسامی مه مکی اب بقیه  اس اب دیگر و آ هنا است

اده، سشوهر مهگی  های مربوط به خانواده  ، در زابن اتیت و اتلشی امسعنوان مثالمتفاوت است؛ به

است. از شده  تکرار آ هنا لکمه زن، مهگی  مرکیب هستند و در زن های مربوط به خانواده  ویل امس

جزیئ یعین مرکب پنج طرف دیگر، اصطالحات خویشاوندی گاهی ات پنج جزء قابل گسرتش هستند؛

  جزیئ وجود ندارد.مرکب پنج ، لکامتهای دیگر این زابندر صوریت که انم، سازندمی
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Abstract 

Kinship terms are words used to identify relationships between 

individuals in a family and to address these individuals in a speech 

community, such as, father, mother, brother and daughter. These 

names act independently in syntax and morphology in some 

languages. This independence is not frequently found in other areas of 

these languages. This article focuses on kinship terms in Caspian 

languages (i.e., Gilaki, Taleshi and Tati). Rashti dialect has been 

selected from Gilaki language, Parasari dialect has been sleeted from 

Taleshi language and Deravi dialect has been selected from Tati 

language. The data analysis of this research shows that in these dialects the 

nominative and non-nominative cases of kinship terms are different from 

the same cases of other words in these dialects. These terms have their 

exclusive forms for the nominative and non-nominative cases. In terms of 

morphology there are also specific rules for these terms; for example, in 

kinship terms of Gilaki language we can see five-part compound names; this 

phenomenon not only is rare in other Iranian languages, but also in other 

compound names in Gilaki. 
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