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برریس حنوی و ساختواژی اسامی خویشاوندی در زابنهای حاش یه اکس پنی


هجاندوست سزبعلیپور

چکیده
اسامی خویشاوندی به امسهایی گفتـه میشـود کـه بـرای نشـان دادن روابـط خـانوادگی و نـزی خطـاب
اعضای خانواده از آهنا استفاده میشود؛ مانند پدر ،مادر ،خـواهر ،بـرادر ،دخـرت و غـریه .ایـن اسـامی
از نظر حنوی و سـاختواژی در تعـدادی از زابنهـا مسـتقل معـل میکننـد .در چنـنی زابنهـایی ایـن
استقالل حنوی و ساختواژی در دیگر حوزههـای زابن مکـرت دیـده میشـود .هـدف پـژوهش حـارض
برریس این اسامی در بریخ زابنهای حاشیه اکسـپنی ،یعـین گیلکـی ،اتلشـی و اتیت اسـت .از زابن
گیلکی ،گونـه رشـیت ،از زابن اتلشـی ،گونـه مرکـزیِ پـرهرسی ( )parasariو از زابن اتیت ،گونـه
دروی ( )deraviانتخاب شده است .از برریس دادههای حتقیق ،این نتیجه حاصـل میشـود کـه از
نظـر حنـوی شــلک فـاعّل و غریفـاعّل ایــن اسـامی هامننـد شــلک فـاعّل و غریفـاعّل دیگــر لکـامت ایــن
زابنهــا نیســت .ایــن واژههــا در حــاالت فــاعّل و غریفــاعّل دو شــلک جداگانــه دا نرــد و ایــن حــاالت،
خمتص خودشان است .از نظر ساختواژی نزی قانون خایص بر ایـن لکـامت حمکفرماسـت؛ یعـین طـرز
سـاخت آهنـا اب بقیـه متفـاوت اسـت .بـهعنوان مثـال ،اسـامی خـانوادگی گیلکـی ترکیبهـای پنججـزیئ
میسازند که این امر نه تنها در زابنهای دیگر ایـراین مکسـابقه اسـت ،بلکـه در خـود زابن گیلکـی مه،
اسامی مرکب دیگر چننی ویژگیای ندارند.
لکیدواژهها :زابنهای حاش یه اکس پنی ،اسامی خویشاوندی ،گیلکی ،اتلشی ،اتیت.


دانش یار زابن و ادبیات فاریس دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد رشت

sabzalipour@gmail.com
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 -1مقدمه
در هر زابن ،شامری واژه برای اشاره به اسامی خانوادگی وجود دارد؛ این اسامی از مجهل لکامت بنیادی
زابن هستند که مکرت دچار تغیری شدهاند .در زابنهای حاش یه اکس پنی (گیلکی ،اتلشی و اتیت) اسامی
خانودگی در جایگاههای حنوی خمتلف ،شلکهای گوانگوین به خود میگریند .این شلکهای خمتلف
حنوی حاصل افزوده شدن تکواژهای خایص به آن اسامی هستند و فقط در این گروه از واژهها معل
میکنند .از نظر رصیف و ساختواژی مه این اسامی از قواننی خایص پریوی میکنند که در جاهای
دیگر منیتوان رساغ کرد.
برای اجنام این پژوهش ،مه از دادههای میداین و مه از دادههای کتاخبانهای اس تفاده شدهاست.
هر کدام از سه زابن اتیت ،اتلشی و گیلکی ،گونههای خمتلفی دارند .در این پژوهش ،برای نتیجهگریی
هبرت از هر زابن یک گونه انتخاب شده است .اتیت دروی ( ،)deraviگونهای رایـج در روس تای
درو از توابع شاهرود خلخال در اس تان اردبیل است .اتلشی پرهرسی ( )parasariگونهای است از
زابن اتلشی مرکزی که در خبش پرهرس شهرس تان رضوانشهر رایـج است.
 -2روابط حنوی امسهای درون یک مجهل
زابنهای دنیا از سه ش یوه رایـج برای نشاندادن روابط دس توری بنی موضوعهای فعل در مجهل
اس تفاده میکنند؛ بهعبارتدیگر ،سه راه وجود دارد كه زابین نشان دهد كدام امس درون مجهل ،فاعل؛
كدام مفعول مس تقمی؛ مفعول غریمس تقمی و غریه است .این سه ش یوه عبارتند از:
 1-2توایل واژهها
در بریخ از زابنهای دنیا ،توایل واژههـا ای جایگـاه یـک موضـوع درون مجـهل ،فاعـل ای مفعـول بـودن آن
موضــوع را مشــخص میکنــد .بــریخ از زابنهــا ،از ایــن ش ـیوه ب ـرای نشــاندادن فاعــل و مفعــول هب ـره
میبرند .در زابنهایی که از شیوه توایل واژهها استفاده میشـود؛ هـر گـروه امسـی جایگـاه اثبـیت در مجـهل
دارد .بـرای مثــال در زابن انگلییسـ فاعــل و مفعــول دارای جایگــاه اثبــیت در مجــهل هســتند و بــر اســاس
جایگـــاه آهنـــا در مجـــهل مشـــخص میشـــود کـــه کـــدام گـــروه امســـی ،فاعـــل و کـــدام مفعـــول اســـت
( .)Tallerman, 1998: 146برای مثال:
1) The snake killed the bird.
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2) The bird killed the snake.
تهنا توایل واژهها است که نشان میدهد در مجهل  ،the snake ،1فاعل و  the birdمفعول

است و در مجهل  ،2این نقشها عوض شدهاند.
در زابن فاریس نزی گاه توایل واژهها نقش لکامت را مشخص میکند .مانند:
 -3پرنده مار میخورد.
در مجهل شامره  ،3پرنده ،فاعل است ،چون در آغاز مجهل ظاهر شده است ،اگر پرنده ،وسط
مجهل ظاهر شود؛ یعین مجهل چننی ابشد« :مار ،پرنده میخورد» ،دیگر پرنده فاعل خنواهد بود .در
زابنهایی كه از این ش یوه برای نشاندادن روابط دس توری اس تفاده میکنند توایل واژهها ات حدود
زایدی اثبت است ،اما اگر زابین از ش یوههای دیگر برای نشاندادن روابط دس توری هبره بربد،
توایل لکامت آن میتواند آزاد ابشد ای دستمک قید و بندهای توایل واژههای اثبت را نداش ته ابشد.
 2-2مطابقه
راه دوم نشاندادن نقشهای دس توری ،مطابقه یک ای هر دو نقش اب فعل مجهل است .اگر در مجهل،
فعل را هس ته و موضوعها را وابس ته بدانمی ،زابنها میتوانند هس ته ای وابس تهها را نشاندار کنند.
زابنهایی که هس ته را نشاندار میکنند ،از نظام مطابقه اس تفاده میکنند و زابنهایی که وابس تهها را
نشاندار میکنند از ش یوه سوم؛ یعین نظام حالتمنایی اس تفاده میکنند .در زابنهایی که از روش دوم
امسی هس ته مجهل اب فعل مجهل مطابقت دارند .معو ًال وندهایی که
اس تفاده میکنند ،یک ای هر دو گروه ِ
در مطابقه به فعل افزوده میشوند ،نشاندهنده ویژگیهایی مهچون خشص ،شامر ،جنس دس توری
فاعل ای مفعول ای هر دو هستند .وجود ش ناسه برای نشان دادن مطابقه فاعل و فعل در اکرث
مجهلهای فاریس نزی نشان دهنده این امر است (راخس همند.)1 :1384 ،
 3-2حالتمنایی
در ش یوه حالتمنایی ،گروههای امسی ،هر یک به رویش نشاندار میشوند و آن نشانه میتواند فاعل
ای مفعولبودن آنها را نشان دهد .در این زابنها وابس تههای فعل نشاندار میشوند و هس ته بدون
نشانه ابیق میماند (.)Tallerman, 1998: 180

 60پژوهشهای زابین – ادیب قفقاز و اکس پنی  /سال اول ،شامره  ،1اتبس تان 1398

 -3اسامی خانوادگی در زابنهای ایراین دوره ابستان
در ایراین ابس تان امسهای خانوادگی مانند اسامی دیگر در حالتهای گوانگون شلکهای خمتلف
میگرفتند .در زیر ،شلکهای گوانگون اسامی خویشاوندی در زابنهای ایراین دوره ابس تان ذکر
میشود (مثالها از  Kent, 1953; Jackson, 1892است):
 pitāحالت فاعّل مفرد؛  pitarحالتهای غریفاعّل؛  pidدر حالت رصحی مفرد و ندایی.
چنانکه از منونههای ابال پیداست pitā ،و  pitarدو شلک از یک امس خانوادگی هستند که
بر حسب جایگاه حنوی خویش حالتهای خمتلفی گرفتهاند .مهنی حالت در مورد امسهای زیر نزی
صادق است:
« brātāبرادر» در حالت فاعّل مفرد؛  brātarدر حالت غری فاعّل (در قیاس اب )pitā؛
« mātāمادر» در حالت فاعّل مفرد؛  *mātarدر حالت غری فاعّل؛
« *duitarدخرت» ،اوس تاییduәtar, duδar :؛
فاریس ابس تان ،puça- :اوس تایی« puθra- :پرس» در حالت فاعّل مفرد puçā ،در حالت
فاعّل مجع ،اوس تاییpuθra- :؛
 ،*xwāθraاوس تایی« xvaŋhar :خواهر».
 -4اسامی خانوادگی در زابنهای ایراین دوره میانه
در دوره میانه ،حاالت خمتلف (هشتگانه  /ششگانه) امس که در دوره ابس تان به چشم میخورد ،از
بنی رفته و امس فقط دو شلک رصحی و غریرصحی به خود گرفته است .در زیر منونههایی از حاالتهای
خمتلف امس در زابنهای ایراین میانه غریب ذکر خواهد شد (مثالها از :)Nyberg, 2003
« brādبرادر» در حالت رصحی مفرد و مجع؛  brādarدر حالت غریرصحی مفرد و مجع؛
« xwāhخواهر» حالت رصحی مفرد؛  xwāharحالت غریرصحی مفرد؛
 mādدر حالت رصحی مفرد؛  mādarدر حالت غریرصحی مفرد (البته در این مورد فرم mād
عالوه بر حالت رصحی در مواردی نزی برای حالت غریرصحی به اکر میرود)؛
 duxtحالت رصحی مفرد؛  duxtarحالت غریرصحی مفرد؛
 pusحالت رصحی مفرد pusar ،حالت غریرصحی مفرد pusān .حالت رصحی مجع،
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 pusarānحالت غریرصحی مجع.
مثال از پاریت (رضایی ابغبیدی:)53 :1388 ،
)( čē imīn harwīn karišn. (af 1فاعّل مفرد) 4) tō ay pid

تویی پدر مهۀ این آفرینش.
)) rōšn. (ah 1غریفاعّل مفرد( 5) hāwsār dwāδis čihrag bāmēn čē pidar
هامنند دوازده چهرۀ درخشان پدر روش ین.
)( xwēbēh. (cx 2غریفاعّل مجع) 6) ud nimāyān pidarān
و بامنایمن پدران خویش را.
طبق منونههای ابال ،در زابنهای ایراین دوره ابس تان و مهچننی دوره میانه ،امسهای خانوادگی
مانند «پدر»« ،مادر»« ،خواهر»« ،برادر»« ،دخرت»« ،پرس» برای نشان دادن روابط حنوی درون
مجهل شلکهای خمتلفی به خود میگریند و این شلکهای ویژه انمهای خانوادگی که نوعی حالتمنایی
است ،در زابنهای ایراین نو از مجهل زابنهای شاملغریب حاش یه درایی اکس پنی ات به امروز نزی به
نوعی ابیق ماندهاند.
 -5پیشینه پژوهش
مورگان1مردمش ناس آمریاکیی ( )1818 -1881خنس تنی كیس است كه به برریس اصطالحات
خویشاوندی در زابنهای دنیا پرداخته است .وی اثر خود را اب عنوان نظامهای روابط نس یب و سبیب
انسانها در سال  1871منترش كرد .پس از مورگان ،موردک( 2به نقل از استایج)5 :1394 ،
شش الگو برای روابط خویشاوندی ارائه کرد که شامل الگوهای زیر است :الگوی خویشاوندی
هاوایی ،3سوداین ،4اسکمیویی ،5ایروکویی ،6کرو ،7اوهاما .8بیتس و پالگ ( )1375در فصّل از
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کتاب انسانش نایس فرهنگی ،فصّل را به خویشاوندی ،زانشویی و سازمان خانوار اختصاص دادهاند.
ابطین ( )1378اب توجه به حوزههای معنایی خمتلف ،واژگان خویشاوندی فاریس و انگلییس را
برریس کرده است؛ وی تقسمیبندی روابط خویشاوندی زابن فاریس را در مقایسه اب زابن انگلییس
ظریفتر میداند .رضاییت کیشهخاهل و چراغی ( )1387در مقاهلای به برریس واژهش نایس اجامتعی
گویش گیلکی پرداخته و در خبشی از این مقاهل ،واژههای خویشاوندی گیلکی را ذکر کرده و از نظر
اجامتعی آهنا را برریس کردهاند .اس تایج ( )1394در مقاهل «برریس اصطالحات خویشاوندی در
زابن فاریس» از منظر اترخیی و ردهش ناخیت اصطالحات خویشاوندی را در زابن فاریس برریس کرده
و نشان داده است كه او ًال نظام اصطالحات خویشاوندی در زابن فاریس اب مهگاینهای گرینربگی
مطابقت دارد و دوم اینکه از دیدگاهی اترخیی اصطالحات مربوط به یك خانواده هس تهای شامل
پدر ،مادر ،خواهر ،برادر ،دخرت ،پرس ،زن و شوهر از دوره ابس تان به امروز رس یدهاند؛ اما
اصطالحات مربوط به معه ،معو ،خاهل ،دایی از عریب و تریک وامگریی شدهاند .منصوری و رحامین
( )1394در پژوهشی ،اصطالحات خویشاوندی بیش از پنجاه گویش ایراین را برریس کرده ،به این
نتیجه رس یدهاند که اکرث گویشهای مورد مطالعه از الگوی یکساین پریوی میکنند؛ ویل در شامر از
آهنا ،تفاوتهایی هر چند اندک وجود دارد که جالب توجه است .نرصیت س یامهزگی ( )1396در
مقاهل «ساخت واژگان خویشاوندی اتلشی اب رویکرد اجامتعی» ،اصطالحات خویشاوندی را گردآوری
و آهنا را به بنیادی ،ترکییب ،انتین و ساختگی تقس می کرده ،و ارجاعی و خطایب بودن آهنا را مورد
برریس قرار داده است.
در مورد حالتهای حنوی اسامی خانوادگی در زابنهای ایراین دوره ابس تان نزی پژوهشهایی
اجنام شده است .در ابب اسامی خانوادگی زابن اوس تایی ،جکسون )2004: 93( 1منونههایی آورده
است .کنت )1952: 64) 2نزی در زمینه حاالت اسامی خانوادگی زابن فاریس ابس تان به ناکیت اشاره
کرده است .در مورد اسامی خانوادگی اتیت جنویب در اطراف قزوین ،ایرشاطر ( )1969مواردی را
برمشرده است .در زمینه ویژگیهای حنوی و رصیف امسهای خانوادگی زابنهای گیلکی ،اتلشی و اتیت
ات جایی که نگارنده جس تجو کرده ،حتقیقی صورت نگرفته است.
1 Jackson
2 Kent
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 -6امسهای خانوادگی در زابنهای ایراین حاشیه درایی اکسپنی
در ادامه ،امسهای خانوادگی زابنهای اتیت ،اتلشی و گیلکی از مجموع زابنهایی ایراین شاملغریب که
در کرانه جنویب درایی اکس پنی رایـج هستند ،از نظر حنوی و ساختواژی برریس میشوند.
 1-6برریس حنوی امسهای خانوادگی
اسامی خانوادگی پدر ،مادر ،خواهر ،برادر ،دخرت و غریه ،در زابنهای مورد برریس ،از نظر حنوی
رفتار ویژهای دارند؛ یعین در جایگاههای خمتلف حنوی به جای اینکه از قواننی حنوی رایـج در آن
زابنها پریوی کنند ،از قواننی خاص خود پریوی میکنند که در هیچ کجای آن زابن نظری ندارد .در
زیر منونههایی از این متایز در زابن اتیت گونه ِدروی ،اتلشی پرهرسی و گیلکی مرکزی ذکر میشود.
 1-1-6گونه دروی
در اتیت گونه دروی امسهایی که نشاندهنده اصطالحات خانوادگی 1هستند ،به دو حالت فاعّل و
غریفاعّل ظاهر میشوند .در حالت فاعّل ،امس بدون تکواژ رصیف است و در حالت غریفاعّل
تکواژ  -rای  -arبه صورت پسوند به آخر امس اضافه میشود .تکواژ  -rبه امسهای خمتوم به واکه â
اضافه میشود .حالتهای گوانگون امسهای روابط خانوادگی در جدول شامره یک آمده است:
جدول شامره  :1حالتهای خمتلف اسامی خانوادگی در اتیت دروی
اسامی خانوادگی
برادر
پدر
پرس
خواهر
دخرت
زن

حالت غریفاعّل

حالت فاعّل

bərâ-r
pi-ar
zâ-r
xâv-ar
dət-ar
zen-ar

bərâ
pe
zâ
xâv
dət
zen

1 kinship terms
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šu
mâ

شوهر
مادر

šu-ar
mâ-r

 مجالیت از اتیت گونه دروی هستند که در آهنا امسهای روابط خانوادگی در19  ات7 مثالهای
:نقشهای خمتلف به اکر رفتهاند
:الف) حالت غریفاعّل در زمان حال
7)

a
3sg: Nom

əštan
zâ-r
3sg: Poss son- Acc

zanə
hit: Pres

.او پرسش را میزند
8)

əštan
zen-ar
3sg: Nom wife- Acc

kərâ vârə
is bring: Pres

ka.
home

.او دارد زنش را به خانه میآورد
:ب) حالت غریفاعّل در زمان گذش ته
9) ča
xâv-ar
3sg: Poss sister-Abs

pirârsâl
mar bəkard.
2 years ago marry do: Pst

.خواهر او دو سال پیش ازدواج کرد
10) tə čəman šu-ar

na

sarbâz

2sg: Abs husband: Obl with

biš.

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

.او پارسال اب برادرش به شهر رفت
13) avân

ča

pi-ar

râ-šâ

payâm

âdâ.

3Pl: Abs 3sg: Poss father: Obl for-Clt message send: Pst

.آهنا برای پدرش پیغام فرس تادند
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ج) حالت فاعّل در زمان گذش ته:
.

bəše

mâ

14) čəman

1sg: Poss mother: Abs go: Pst

مادرم رفت.
šəma čəman
pe
?nə-vind
2Pl: Erg 1sg: Poss father: Abs not-see: Pst

)15

شام پدرم را ندیدید؟
عالوه بر واژه زن ( ،)zenدر اتیت از واژه  zenakمه اس تفاده میشود و در این لکمه –ak
مانند زابن فاریس دربردارنده معنای حتقری ای حتبیب نیست .شلک غریفاعّل این لکمه zenakə ،است
که در زیر به هر دو شلک آن اشاره شده است:
د) اب فعل متعدی مایض (ارگیتو):
bind.
see past. 3sg

man
1sg:Abs

a
zenak.ə
that woman- Erg

)16

آن زن مرا دید.
هـ) اب فعل الزم مایض:
bâma.
come : past. 3sg

17) a
zenak
that woman-Abs

آن زن آمد.
هامنگونه که از مثالهای 16و17معلوم است ،لکمه  zanakدر دو حالت فاعّل و غریفاعّل
پسوند  -akرا به مهراه دارد و به رویش دیگر حالت خود را نشان داده است؛ یعین نقش آن از
جایگاهش در مجهل آشاکر میشود .نکته اینکه پسوند  -akدر این امس ،در اتیت نشانه حتقری نیست،
در اتیت گونه دروی – و هامن طور که در خبشهای بعدی نزی ذکر خواهد شد ،در بیشرت زابنهای
ایراین– پسوند  -akکه بر رس اسامی خانوادگی مثل  mard-ak, zan-akمینشیند ،یک نشانه
حنوی است.
برخالف واژه  ،zan-akواژه « zenزن» در اتیت گونه دروی ،دو شلک فاعّل و غریفاعّل دارد،
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حالت فاعّلاش  zenو حالت غریفاعّلاش  zen-arاست .واژه « merdakمرد» دو حالت فاعّل
و غریفاعّل دارد؛ یعین مانند زن چهار شلک ( )zen/ zenar/ zanak/ zenakəندارد.
)18
ča zen bəše raz.
زنش رفت ابغ (الزم مایض).
19) ča zen-ar man bât.
زنش به من گفت (متعدی مایض).
واژه  zenakدر اتیت ،اغلب وقیت ظاهر میشود که معرفه غریاضافه ابشد؛ یعین معرفه ابشد ،اما
مضافالیه نباشد؛ اگر مضافالیه ابشد ،شلک آن مانند مجهلهای شامره 16و  zan-ar 8خواهد
بود.
 2-1-6اتلشی گونه پرهرسی
در زابن اتلشی پرهرسی مه ،اسامی خانوادگی در مجهل بر حسب جایگاه حنوی خود ،شلکهای
خایص میگریند .اسامی خانوادگی اتلشی پرهرسی در جدول زیر آمده است (مثالها از رضاییت
کیشهخاهل و خادمیارده:)62-61 :1387 ،
جدول شامره  :2حالتهای خمتلف اسامی خانوادگی در اتلشی پرهرسی
معین
برادر
شوهر
خواهر
برادر شوهر

غریفاعّل
bərâ
šu
xâ/ xâlâ1
xəri

فاعّل
)مث ًال:
)مث ً
ال(šuar zua :
)مث ً
ال(xuara zâ :
)مث ً
ال(xəriar zâ :

bərv-ar (bərvar zâ
šu-ar
xu-ar
xəri-ar

هامنطور که از جدول پیداست ،در اتلشی گونه پـرهرسی تعـدادی از لکـامت خـانوادگی دو شـلک
 1شلک  xâlâبرای خواهر در زابن اتلشی در اصل  xâ-lâاست؛ یعین « xâخواهر» به مهراه  lâپسوندی که
بیشرت برای حتبیب و نکوداشت به اکر میرود؛ مانند « bərâlâبرادر عزیز»« dadalâ ،پدر عزیز» .این ترکیب
گوای امروزه شلک حتبیب خود را از دست داده و به شلک خنیث به اکر میرود .در اتیت خلخال این ترکیب به
صورت « ،xâv-leخواهر عزیز» به اکر میرود که مرکب از ( xâvصورت فاعّل لکمه خواهر) و پسوند حتبیب le
است.
1
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دارند و شلک غریفاعّل آهنا خمتـوم بـه  -arاسـت .از ایـن لکـامت « xəriبـرادر شـوهر» کـه در اتیت بـه
صورت  xəyvarتلفظ میشود ،فقط یـک صـورت خـود را حفـظ کـرده و در جایگـاه غریفـاعّل ماننـد
دیگر اسامی ،پسوند  -əبـه آخـر اضـافه میشـود؛ بـهعبارتدیگر ،امس  xəyvarدر اتیت دروی از ایـن
منظر یک امس معمویل و بدون نقش حمسوب میشود.
لکمههای « merdakمرد» و نزی « ženakزن» در زابن اتلشی هامنند اتیت هسـتند؛ در ایـن دو
واژه پسوند  ،-akپسوند حتقری نیست .صورتهای مزبـور شـلک سـاده ای مطلـق ایـن دو لکمـه هسـتند
که در حالت غریفاعّل وند  -iبه آهنا افزوده میشود.
نکته :در کنار امس ( ženakزن) ،در اتلشی پرهرسی ،واژه  ženمه به اکر میرود:
20) merdaki əštan ženaki na va ila javona kila na zindəgi kari.

مردی اب زنش و اب دخرت جواین زندگی میکرد ( الزم مایض ،حالت غریفاعّل.)1
21) ženaki vâta.

زن گفت (متعدی مایض ،حالت غریفاعّل).
22) ženak əštan šuar vitraka.

زن به شوهرش محهل کرد (الزم مایض ،حالت فاعّل).
23) ženaki čayi râ ləs barda.

زن برای او چوب برد (متعدی ،مایض).
 3-1-6زابن گیلکی
در گیلکــی مرکــزی نــزی ،ماننــد اتیت و اتلشــی ،اســامی خ ـانوادگی ،ق ـواننی حنــوی وی ـژهای دا نرــد و در
جایگاههای خمتلف حنـوی صـورتهای خـایص بـه خـود میگرینـد .ابیـد توجـه داشـت کـه زابن گیلکـی
زودتر از بریخ زابنهای ایراین دچار فروپایش شده است؛ جاذبـههای گردشـگری نـوایح گیلـکزابن
و به تبع آن ورود گردشـگران بـه شـهرها و روسـتاهای مـذکور –بـهویژه در منـاطقی کـه گیلکـی مرکـزی
 1در زابن اتیت و اتلشی فعلهای مرکیب که از فعل ساده متعدی ساخته میشوند ،مهواره متعدی حمسوب میشوند؛
بهعنوان مثال فعل «غصه خوردن» ،متعدی حمسوب میشود؛ زیرا در ساختار آن ،فعل «خوردن» به اکر رفته
است ،بنابراین در مایض ،ساخت ارگتیو را رعایت میکند .در مثال ابال نزی فعل ،مرکب الزم است ،اما دارای
ساخت ارگتیو است (برای آگاهی بیشرت دراینابره ،نک :سزبعلیپور 141 :1391 ،و .)252
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رواج دارد– یکی از دالیل همم این فروپایش زابین است .تأثریپذیری گیلکی از زابنهـای دیگـر ،بـهویژه
زابن فاریس ،در حوزههای آوایی ،واژگاین و حنوی مشهود است .شـامری از ویژگیهـای کهـن حنـوی
گیلکی در حال گذر به ویژگی هـای نـو هسـتند و مـزیان ایـن گـذار برحسـب سـن و منطقـه گویشـی از
گویشوری به گویشـوری دیگـر متفـاوت اسـت؛ اب ایـن وجـود در زیـر کوشـش شـده اسـت شـامری از
قواننی حامک بر حالتپذیری امسهای خانوادگی در این زابن ،استخراج و ارائه شود.
در مثالهای زیر ،هرکدام از اسامی خانوادگی زابن گیلکی گونـه مرکـزی کـه میتواننـد چنـد شـلک
به خود بگرینـد ،بـرریس شـدهاند .شـواهد گیلکـی ایـن خبـش ،عـالوه بـر دادههـای حاصـل از مطالعـات
میداین ،از کتاب دوارسه شو (مجموعه داستان گیلکـی) ،بـه کوشـش همـاجر معمتـدی و مـریعامد موسـوی
( )1397و بنفشـــهگول (مجموعـــه داســـ تان گیلکـــی) ،بـــه کوشـــش هجـــری ( )1384انتخـــاب
شدهاست.
جدول شامره  :3رصف اسامی خانوادگی در گیلکی مرکزی
مرد
زن
چبه /فرزند
پرس
دخرت
مادر
پدر
برادر

شلک اول

شلک دوم

شلک سوم

شلک چهارم

mard

marday/mardây

mardak

mardâkə

zan

zanay/ zaznây

zanak

zanâkə

zâ

zây

zâk

zâkə

pesar

pəsaray

pəsarak

pəsarakə

doxtar

doxtaray

doxtarak

doxtarakə

mâr

mâre

mârey

-

piyar

-

-

pēr
bərâr

1

bərârey

-

-

مرد و زن عالوه بر چند شلک فوق ،شلکهای دیگر مه دارنـد کـه احـامتل مـیرود ایـن دو شـلک،
امروز حتتاتثری زابن فـاریس رایــج شـده ابشـند( mardə :مـرد در حالـت غریفـاعّل) و ( zanəزن
 1شعر زیر از اشعار عامیانه مشهور زابن گیلکی است .در این شعر «برادر» در حالت ندایی ( )bərâreyبه اکر
رفته است:
یت پریهن چلکینه ،مثهل غریبان
بر ِاری چاربدار خاخور یت قورابن

1
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در حالت غریفاعّل) .البته پرداخنت به چننی مقوهلای در زمان حـارض بـرای زابن گیلکـی شـاید مکـی دیـر
ابشد؛ زیرا میان گویشوران ،در اکربرد حالتهای گوانگـون ایـن امس هـا انمهسـاین دیـده مـی شـود .در
زیر ،شلکهای خمتلف شامری از اسامی خانوادگی گیلکی در مجهل نشان داده شده است.
( zâ/ zâkə/ zâk /zây 1-3-1-6چبه ،فرزند ،زاده)
امس ابال از امسهای خانوادگی پربسامد زابن گیلکی است که چهار شلک دارد:
جدول شامره  :4مثالهایی برای اسامی خانوادگی گیلکی مرکزی
zâ

zây

zâk
zâk
zâk

برادرزاده من دانشگاه میرود.
خواهرزاده من رفت شالزیار.
چبه جان ببنی حایج عبدهللا در میان آن
اکغذ چی نوشته؟
دمل پر از درد است درد ،فرزندم! کدام
مادر اتب میآورد؟
میدوین فرزندم دیروز مادر مریزا امحدخان
مرزدش یت معرش را به تو داد (فوت
کرد)؟
چبه تو دروغگوست ،مادر جان!
چبه تو مه شبیه چبه من است.
چبه ،مادرش را میبیند ،دم درمیآورد.
چطور ابید جواب پرسم را بدمه؟

zâkə

او مهسن چبه من است.
چبه تو مه شبیه چبه من است.

24) mi bərâr zâ še dânəšgâ.
25) mi xâxur zâ bušu bəjâr.
26) zây! bidin hâji abdollâ a
?kâqazə miyân či binvište
27) mi a dilâ dard dârə dard,
jân zây! ku mâr tâb âvare.
28) dâni zây! diruz mirz ahmad
xânə marzdašti mâr xu umrə
təra fada.
!29) zâk ti šin doroqguyə mâr
30) ti zâk (h)am mi zâkə mâne.
31) zâk xu mârə dinə, dum birun
âvərə.
32) čutu vâ mi zakə javâbə
bədam.
33) un mi zâkə salâmâlə.
34) ti zâk (h)am mi zâkə mâne.
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حالتمنای  -akدر زابن گیلکی مه ،ماننـد دیگـر زابنهـای حـوزه جنـویب اکسـپنی معـل میکنـد و
معنای حتقری از آن بـه دسـت منیآیـد .هـامن طـور کـه از مثالهـای شـامره  29ات  31مشـخص اسـت،
 zâkشلک فاعّل /هنادی امس فوق است.
وند  -əکه به امسهای گیلکی میپیوندد ،حالتمنای غریفاعّل است .این حالتمنا به شلک ساده
امس متصل میشود .طبق مثالهای شامره  32ات  34جدول ابال ،شلک غریفاعّل (ممتم ازی ،ممتم
ابیی ،ممتم برایی ،مفعویل ،و )...امس فوق zâkə ،است.
هامن طور که در مثالهای شامره  24و  25جدول ابال آمده اسـت zâ ،حالـت اضـایف امس مـورد
نظر است.
از برریس دادهها و توجه به گفتگوی گویشـوران ،ایـن نکتـه برمیآیـد کـه شـلک  zâyبیشـرت بـرای
حالت هنادی به اکر مـیرود؛  -ayونـدی اسـت کـه گـوای بـرای اشـاره بـه اسـامی معرفـه بـه اکر میرفتـه
اسـت .امــروز کـه امسهــای گیلکـی ،بیشــرت ماننـد امسهــای زابن فـاریس معرفــه و نکـره میشـوند ،ایــن
اسامی خانوادگی مه به تدریـج شلک معرفه و نکـره خـود را از دسـت دادهانـد .منونـههایی از شـلک معرفـه
اسامی خانواده اب وند  -ayدر زابن گیلکی:
35) a marday ku yâ bušu, nânəm.

آن مرد کجا رفت ،منیدامن.
وند  -ayگاهی برای نشان دادن حالت اضایف به اسامی خانوادگی اضافه میشود؛ مانند:
?36) bugu bidinəm ti marday či kunə

بگو ببیمن مهرست چه اکر میکند؟
طبق مثالهای شامره  26ات  28جدول ابال zây ،حالت ندایی امس است .البته چنانکه در ابال
ذکر شد ،گویشوران امروزی ،بهویژه جوانترها ،حتت تأثری زابن فاریس ،حالتهای رصیف خمتلف
امس را درست به اکر منیبرند؛ به مهنی سبب منیتوان به دادههای زابین آهنا چندان اعامتد کرد .برای
منونه ،شواهد زیر نتایـج پیشنی را نقض میکند:
37) mi zây jân diruz xu nâhârə nuxurd.

چبه عزیزم دیروز هنارش را خنورد.
38) man kuči zây bum , tu kâsib bi.

من چبه بودم ،تو اکسب بودی.
 zâyدر مثالهای  26ات  ،28هنادی بود ،حال آن که در مثالهای  37و  38چنـنی نیسـت .بـه
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هر روی ،امس مورد مطالعه در زابن گیلکی ،یکی از امسهـای خـانوادگی اسـت کـه حالتمنـایی ویـژهای
دارد و اب امسهای غریخانوادگی از این منظر مکی متفاوت است.
( mârd/ marday/ madak/mardakə 2-3-1-6مرد ،شوهر)
«مرد» مه در زابن گیلکی از مجهل لکامیت است که شلکهای خمتلف حنوی به خود میگرید .در زیر
شواهدی از حاالت متفاوت امس «مرد» در این زابن ذکر میشود:
جدول شامره  :5حالتهای خمتلف امس «مرد» در زابن گیلکی مرکزی
شوهرم مرا برد مشهد.
mard

شوهرمعهام برامی خرید.
خواهرزادهاش ازدواج کرد.
آن مرد در جبار ما اکر میکرد.

marday

mardak.ə

َمرده یک پوزخندی زد
آن مرد کجا رفت ،منیدامن.
مرد نه گذاشت ،نه برداشت (حریف
نزد) فقط خیک تریش را برداشت [و]
گذاشت آن طرف.
به مرد نگاه کردم.
آن مرد را بردند.

mardak.ə

چشمم به یک پریمرد افتاد.

mardak

39) mi mard məre bəbardə
mašhhad.
40) mi amjân mard marə bihe.
41) mi xâxur zâ mard re bubust
42) u marday ami bəjârə sar kar
kudi.
43) marday i tâ puzxand bəze.
44) a marday ku yâ bušu, nânəm.
45) mardak na bənâ na usâd,
faqat xu turša xikâ bədâtə u
taraf.
46) mardak.â fandərəstəm.
47) an mardakə bəbardidi.
mi čišm fakatə yek ta pirə
mardakə.

( zan/ zanay/ zanak/zanakə 3-3-1-6زن ،مهرس)
امس «زن» مه در زابن گیلکی شلکهای حنوی گوانگوین به خود میگرید .در زیر شواهدی از حاالت
متفاوت امس «زن» در زابن گیلکی مرکزی ذکر میشود:
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جدول شامره  :6حالتهای خمتلف امس «زن» در زابن گیلکی مرکزی
zan
zanay

zanak

zanak.ə

آن زن گفت.
آن زن از الی در گفت.
زن مهسایه از خانه داد میزد.
اکر آن زن است؛ تلفن کرده
چبهها را از اداره کش یده اینجا.
تند برگشت به طرف زن و
بلند گفت.
آن طریف یک زن بیوه است
که چبه مچه دارد.

48) an zan bogoftə.
49) zanây ja darə lây bogoftə.
50) hamsâda zanâk ja xu xâna
dâd zeyi.
51) a zanâk kârə, telefon bogod
zakânə ja idâra fâkašə bâvərəd
iyâ.
52) tond vâgardəs zanâkə taraf
boland bogoftə.
53) a tarafi itâ biva zanâkə jaqal
maqal dârə.

هامن طور که مالحظه شد ،در زابن گیلکی ،اسامی خانوادگی برخالف دیگر اسامی این زابن،
در مواضع حنوی گوانگون ،شلکهای ویژهای به خود میگریند که ابزمانده حالتهای رصیف چندگانه
(هشتگانه /ششگانه) امس در ایراین ابس تان است؛ این حالتها ،در دوره میانه به دو شلک رصحی
و غریرصحی (ای فاعّل /غریفاعّل) اکهش پیدا کردهاند اما ات به امروز در شامری از زابنهای ایراین –
دستمک در اسامی خانوادگی– ابیق ماندهاند .شااین ذکر است که در زابن اتیت و اتلشی مه وضع به
مهنی گونه است (برای آگاهی بیشرت درابره حالتمنایی زابن اتیت خلخال ،نک :سزبعلیپور /ایزدیفر،
.)1393
در ادامه ،اسامی خانوادگی از نظر ساختواژی برریس میشوند ،ات نشان داده شود این اسامی
در طرز ساخت مه اب دیگر اسامی تفاوت دارند.
 -7برریس ساختواژی اسامی خانوادگی
اسامی خانوادگی زابنهای کرانه اکس پنی ،از نظر ساختواژی نزی قابل برریس هستند؛ مث ًال در زابن
گیلکی این اسامی ترکیبهایی سهجزیئ ،چهارجزیئ و گاه پنججزیئ میسازند؛ در اتیت و اتلشی
امسهای مربوط به خانواده شوهر (مانند :پدرشوهر ،مادرشوهر ،برادرشوهر و خواهرشوهر) مهه
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ساده هستند و امسهای مربوط به خانواده زن (پدرزن ،مادرزن ،برادرزن و خواهرزن) مهه مرکب.
در مضن ،واژه زن در خبش آغازین این واژه های مرکب قرار دارد ،مانند :زن خاو (خواهر زن).
 1-7اتیت گونه دروی
در اتیت دروی ،امسهای خانوادگی ،مهیشه ساده هستند؛ یعـین وقـیت میگـویمی« :خـواهر» ،واژه خـواهر
در معنای مطلـق آن مـ ّد نظـر ماسـت ،مگـر آنکـه امسـی قبـل و بعـدش بیایـد و مقیـدش کنـد .امـا اگـر
خبواهمی به خواه ِر زن اشاره کنمی ،لکمه ،مرکب میشود ،در حـایل کـه بـرای اشـاره بـه خـواه ِر شـوهر از
لکمه ساده استفاده میشود .اصطالحات خویشاوندی در اتیت گونه دروی به رشح زیر است:
جدول شامره  :7اسامی خانوادگی در اتیت دروی
اسامی مربوط به خانواده شوهر
( xasuraپدرشوهر)
( xəsərgمادرشوهر)
( iraخواهرشوهر)
( xəyvarبرادرشوهر)

اسامی مربوط به خانواده زن
( zen peپدرزن)
( zen mâمادرزن)
( zen xâvخواهرزن)
( zen bərâبرادرزن)

هامنطور که در جدول شامره  6دیده می شـود ،اسـامی مربـوط بـه خـانواده شـوهر مهگـی سـاده و
اســامی م برــوط بــه خ ـانواده زن مهگــی مرکــب دوجــزیی هســتند .نکتــه دیگــر اینکــه اســامی س ـتون اول
(امسهای مربوط به خانواده شوهر) گرچه مهگی ساده هستند ،ویل مانند اسامی سـاده خـانوادگی کـه در
خبش پیشنی ذکر شد ،دو شلک خاص فاعّل و غریفـاعّل ندارنـد و مثـل سـایر اسـامی زابن اتیت حالـت
فاعّل و غریفاعّل میگریند .مانند:
54) čəman xasura bəše.
پدر شوهر (فاعّل) من رفت.
55) čeman xasura bind.
پدر شوهر من (غریفاعّل) دید.
در هر دو مجهل  54و ( xasura ،55پدر شوهر) به یک شلک ظاهر شده است.
امسهای مربوط به خانواده زن نزی ،گرچه مرکب هستند ،اما مانند اسامی خانوادگی حالت میگریند و
از نظام حالت منایی سایر اسامی زابن اتیت پریوی منیکنند .مانند»
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مادر زنش (فاعّل) اب او خیّل خوب بود.
57) ča zen mar bât.
مادر زنش (غریفاعّل) گفت.
 2-7اتلشی گونه پرهرسی
در زابن اتلشی مه – مانند زابن اتیت– اصطالحات خویشاوندی طرز ساخت خایص دارند .امسهای
مربوط به اعضای خانواده شوهر مهه ساده و اسامی مربوط به خانواده زن مهگی مرکب دوجزیئ
هستند.
56) ča zen mâ ča na xaš bə.

جدول شامره  :8اسامی خانوادگی در اتلشی پرهرسی
خانواده شوهر
خواهرشوهر
ira
 xəri/ xəyvarبرادر شوهر
پدر شوهر
xasura
مادر شوهر
xəsərg

خانواده زن
 žen xâləخواهر زن
 žen bərâبرادر زن
 žen dadaپدر زن
 žen nanaمادر زن

رضاییت کیشهخاهل و مهاکران در حبـث درابره منودهـای اجامتعـی و مردمشـناخیت در گـویش اتلشـی
مضن اشاره به این نکته نوشتهاند:
وجود تکواژههای خویشـاوندی در خـانواده مـرد بـر وضـع واژگـان جدیـد و مسـتقل و در
هنایت ،امهیت و برتری مرد بر زن در نظام اجامتعی و فرهنگـی داللـت میکنـد ،بـهعکس،
استفاده از اماکانت موجـود زابن و وضـع عنـاوین جدیـد از راه ترکیـب بـرای خویشـاوندان و
منسـوابن زن نشـانه م لزنــت پــاینی زن و خـانواده او در مقابـل خـانواده مــرد اســت (رضــاییت
کیشهخاهل و مهاکران.)69 :1387 ،

نگارنده ،در این جستار قصد بـرریس جامعهشـناخیت ایـن اسـامی را نـدارد؛ امـا مهـنی خـاص بـودن
نظام ِ
ساخت واژههای خویشاوندی در اتلشی خـود مویّـد ایـن نکتـه اسـت کـه سـاختار رصیف و حنـوی
اصطالحات خویشاوندی در این زابن اب دیگر اسامی آن زابن تفاویت اسایس دارد.
 3-7گیلکی مرکزی
یکی از راههای ساخت امس در زابنهای ایراین ،ترکیب اسـت؛ از طریـق ایـن فرآینـد دو ای چنـد تکـواژ
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قامویس کنار مهدیگر قرار میگریند و لکمه اتزهای میسـازند (نـک :طباطبـایی  1386ات .)1390در زابن
فاریس اغلب دو تکواژ کنار مهقرار میگرینـد؛ ماننـد« :کتابخانـه» ،گرچـه ترکیـب سـهجزیی مه در زابن
فــاریس دارمی؛ ماننــد« :آقــا ابالرس»« ،گالبپــاش»« ،خطنگــهدار»« ،صــداخفهکن» و غ ـریه (نــک:
محمودیخبتیاری .)32 :1389 ،ترکیبهای بزرگتـر از ایـن ،یعـین چهـارجزیی و بیشـرت در زابن فـاریس
گزارش نشده است ،اگر مه ابشد چندان رایــج نیسـت؛ امـا در اسـامی خـانوادگی زابن گیلکـی ،ترکیـب
سهجزئی ،چهارجزیئ و حیت پنججزیئ مه وجود دارد.
 1-3-7اسامی خانوادگی سهجزیئ در زابن گیلکی (مثالها از رضاییت کیشهخاهل و چراغی:)1387 ،

شوهر خواهرزاده
ِزن برادرزاده
ِزن پرسخاهل
شوهر دخرتدایی

mərd zā xāxur
bərâr zâ zən
pəsər zən xâlâ
mərd xuxtər de

 2-3-7اسامی خانوادگی چهارجزیئ در زابن گیلکی
شوه ِر فرزن ِد پرسمعو
mərd zā pəsər am
زن فرزند دخرتدایی
zən zā duxtər de
زن خواهر زاده زن
zən zā xāxur zən
 3-3-7اسامی خانوادگی پنججزیئ در زابن گیلکی
شوه ِر فرزن ِد پرسمعوی زن
mərd zā pəsər am zən
رسخاهل زن
ِزن فرزن ِد پ ِ
zən pəsər zā xālā zən
شوه ِر فرزن ِد دخرتدا ِیی شوهر
mərd zā duxtər de mərdə
گسرتدگی روابط خویشاوندی بهطور چشمگریی بـه سـاخت و اکربـرد اصـطالحات خویـاشاوندی تركیبــی
در گ ـویش گیلك ـی اجنامیــده اســت .هرچنــد در زابن فــاریس زااییی واژههــای تركیبـــی خویــاشاوندی بـیهنایــات
است ،اما مع ًال ترکیـب بـیش از سـه جـزء نـدارمی :پـارسمعو ،دخرتمعــوِ ،زن بــرادر زنِ ،زن پرسـمعو ،شـوه ِر
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دخرتدایی و غریه .چنانكه دیده میشود ،اصطالحات سهجزیئ معوما ًا باه صـورت تركیاب اضـایف بـهاکر میرونـد
نظری شوه ِر فرزن ِد دخرتمعو ،حیت به ِ
صورت تركیب اضـاایف مسـتعمل نیسـت .مهچنـنی
و عبار ِات چهارجزیئِ ،
عبارات سـهجزیئ اکربـرد خطـایب ندارنـد و تنهـا بـرای ارجـاع بـه كـاار مـیرونـاد .در قیـاس اب فـارو ،واژههـای
غریاضایف ،مه اکربرد ارجـاع دارنـد و مه اکربـرد
خویشاوندی گیلكی ات پنج جزء گسرتش میایبند و واژگان تركییب ِ
خطایب (رضاییتکیشهخاهل و چراغی.)101 :1387 ،

 -8نتیجهگریی
در مهه زابن ها ،شامر زایدی واژه برای اشاره به افراد خانوار ای خانواده ّ
(امع از سبیب ای نس یب) وجود
دارد و هیچ زابین از این نظر مس تثین نیست .این اسامی خانوادگی که به نوعی از خنس تنی امسهای
یک زابن حمسوب میشوند ،مه از نظر ساخت و معنا ،مه از نظر جامعهش نایس و غریه قابل برریس
هستند.
در این مقاهل نشان داده شد که اسامی خانوادگی سه زابن گیلکی ،اتلشی و اتیت از نظر حنوی و
ساختواژی در حالتهای خمتلف حنوی ،شلکهای خمتلفی به خود میگریند؛ بهعبارتدیگر ،شلک
خاص امس ای گروه امسی را نقش حنوی آن در درون مجهل مشخص میکند .گرچه چننی حمکی درابره
خمتص خود
مهه امسهای یک زابن صادق است؛ اما نکته اینجاست که شلک حنوی اسامی خانوادگی ّ
آهنا است و اب دیگر اسامی آن زابن تفاوت دارد .طرز ساخت این اسامی مه مکی اب بقیه اسامی
متفاوت است؛ بهعنوان مثال ،در زابن اتیت و اتلشی امسهای مربوط به خانواده شوهر مهگی ساده،
ویل امسهای مربوط به خانواده زن ،مهگی مرکیب هستند و در آهنا لکمه زن تکرار شده است .از
طرف دیگر ،اصطالحات خویشاوندی گاهی ات پنج جزء قابل گسرتش هستند؛ یعین مرکب پنججزیئ
میسازند ،در صوریت که انمهای دیگر این زابن ،لکامت مرکب پنججزیئ وجود ندارد.
کتابنامه
اس تایج ،اعظم (« ،)1394برریس اصطالحات خویشاوندی در زابن فاریس» ،جمهل زابنش نایس و
گویشهای خراسان ،مشــ .19-1 :13
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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.
Keywords: Caspian Languages, Kinship Terms, Gilaki, Taleshi, Tati.

