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 1(دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانشناسی زبان دانشیار) دکتر اعظم استاجی
 

 اصطالحات خویشاوندي در زبان فارسیبررسی 

 چکیده 

مقاله حاضر از منظری تاریخی و رده شناختی به بررسی اصطالحات خویشاوندی در زباان  

فارسی می پردازد و نشان می دهد كه اوال، نظام اصطالحات خویشاوندی در زباان فارسای   

اصاطالحات مرباوب باه    با همگانیهای گرینبرگی مطابقت دارد و دوم از دیدگاهی تااریخی  

یك خانواده هسته ای شامل پدر، مادر، خاواهر، بارادر، دختار، پسار، زن و شاوهر از دوره      

باستان به امروز رسیده اند. اما اصطالحات مربوب به عماه، عماو، خالاه، دایای از عربای و      

ف كنند با حذتركی وامگیری شده اند. ورود این واژه ها  كه تمایز جنس و نسل را بیان می

مقوله جنس در دوره میانه بی ارتباب نیست. حاذف تراریج جانس كاه در دوره باساتان      

شاود در دوره میاناه باا ابزارهاای دیگاری مقولاه جانس در        موجود بوده است، باعث مای 

اند( نشان داده شود. این اصطالحات هر چه كاه  اصطالحات خویشاوندی )كه از مقوله اسم

اند. اما ورود معادلهای عربی و تركی به فارسای و كااربرد   بوده اند به فارسی امروز نرسیده 

دهد تمایز جنس در اصطالحات خویشااوندی بارای فارسای زبانهاا     گسترده آنها  نشان می

 .استضروری بوده

اصطالحات خویشاوندی، زبانشناسی تاریخی، رده شناسی، مردم شناسی، نظاام  کلیدواژه ها: 

 .خانواده

 . مقدمه1

ها و اصطالحاتی دارند اما بررسایهای بینازباانی نشاان    بیان روابط خویشاوندی واژه همه زبانها برای

كنند با یکادیگر تفااوت دارناد. ایان     ای كه استفاده میاست كه جوامع از نظر مقوالت خویشاوندیداده

ی اگیرناد باه شایوه   توان در قالب نظامهای مختلفی كه روابط خویشاوندی در آن جای میتفاوتها را می

دقیق توصیج و بررسی كرد. به عبارت دیگر، در پس تنوعات ظاهری ممکان اسات جواماع در نقااب     

مختلج دنیا و در زبانهای گوناگون از نظامهای پایه یکساانی بارای بیاان رواباط خویشااوندی اساتفاده       

mailto:fa_na57@stu-mail.um.ac.ir


 دوم شمارة ،هفتم سال                 مشهد فردوسی دانشگاه خراسان هایگويش و زبانشناسی مجلة                                  2

كارد. اماا   توان این اصطالحات را از یك زبان به زبان دیگر ترجمه راحتی میكنند. در چنین مواردی به

كنناد ترجماه   در مواردی كه جوامع زبانی از نظامهای متفاوتی برای بیان روابط خویشاوندی استفاده می

-پذیر نیست. بررسی اصطالحات خویشاوندی از دیرباز مورد توجه ماردم شناساان باوده   مستقیم امکان

مقالاه   .اندن حوزه روی آوردهشناسی به بررسی ایاست. اخیرا ًزبانشناسان نیز از جنبه های معنایی و رده

پاردازد و سا س اصاطالحات    حاضر ابتدا باه واور كلای باه بررسای اصاطالحات خویشااندی مای        

دهد. اما پایش از ورود باه بحاث اصالی     خویشاندی را در زبان فارسی مورد توصیج و تحلیل قرار می

 توضیح چند اصطالح خاص كه در این حوزه كاربرد دارد الزم است:

ا كه اصطالحات خویشاوندی بار اساار رابطاه خویشااوندی، گروهای از افاراد را باه        (  از آنج3

اند. برای این كه نسبت افراد در یك رابطه مشاخ  شاود از دو   كنند ذاتاً نسبیگروهی دیگر مربوب می

استفاده می شود. مركز عبارت از شخ  یا اشخاصای اسات كاه    (referent) مرکز و مرجع اصطالح 

شود و مرجع عبارت از شخ  یاا اشخاصای اسات كاه     روابط خویشاوندی محاسبه می از دیدگاه آنها

رابطه خویشاوندی انها به نسبت مركز بیان می شود. در واقع، اصطالحات خویشااوندی باین مرجاع و    

، جماال مركاز و كماال مرجاع      "كمال عموی جمال اسات "كنند مثالً در رابطه مركز ارتباب برقرار می

یااا   ”egoن اساات . مركااز روابااط خویشاااوندی ا لااب توسااط مردمشناسااان  بااود "عمااو"رابطااه 

“propositus  .خوانده می شود 

 ( دومین تمایز، تمایز روابط نسبی و سببی است. اصطالح رابطه خویشااوندی خاونی یاا نسابی    2

(consanguineal (  كناد. باه  به رابطه خویشاوندی كه از وریق زیستی و ژنتیکی ایجاد شده اشاره مای 

ای رابطاه  (affinal)عبارت دیگر بستگان نسبی با یکدیگر رابطه خونی دارند. رابطه خویشاوندی سببی 

-است كه از وریق پیوند ازدواج نه تنها بین زوجین بلکه بین آنها و بستگان نسبی همسرشان ایجاد مای 

اماع باه   شود. عالوه بر این دو نوع خویشااوندی، خویشااوندی رضااعی )شایری( نیاز در برخای جو      

خروص جوامع اسالمی دیده می شود. در این نوع خویشاوندی میان كودك و زنی كه او را شایر داده  

قرابات   "است و فرزندان خود این زن خویشاوندی رضاعی بر قرار می گردد. وبق قانون مادنی ایاران   

اصای  كه البته این حکام تاابع شارایط خ    "رضاعی از حیث حرمت نکاح  در حکم قرابت نسبی است

 (.13: 3131است )بهنام، 
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به رابطه  باین خاواهر و    collateral) ((  رابطه خویشاوندی همبر یا خویشاوندی در خط اوراف1

كند. در این رابطه خویشاوندان از نسل شخ  ثالثی اند كاه او را جاامع   )درهر نسلی( اشاره میبرادرها 

نسب آنهاا پادر اسات.  در حاالی كاه رابطاه        نسب آنها می دانند. مثل خویشاوندی دو برادر كه جامع

( ارتباب هر شخ  را با والدین یا فرزندان وی تا هر تعداد نسال  lineal (خویشاوندی در خط مستقیم

دهد. سیستم خطای مای تواناد پادری یاا ماادری باشاد. در سیساتم پادری          تر نشان میباالتر یا پایین

 می كند.   مجموعه ای از پیوندها مردها را به یکدیگر مرتبط

توان اصطالحات را به ساه گاروه صاعودی، نزولای و     (  از نظر رابطه نسلی بین خویشاوندان می1

كنند كه مرجاع آنهاا یاك    افقی تقسیم كرد. اصطالحات خویشاوندی صعودی به اصطالحاتی اشاره می

ی باه  یا چند نسل از نسل مركز باالترند )مثل پدر، عماو، پادربزر ( اصاطالحات خویشااوندی نزولا     

تار از نسال مركاز اسات )دختار، ناوه،       كنند كه مرجع آنها یك یا چند نسل پاییناصطالحاتی اشاره می

خواهرزاده(. اصطالحات خویشاوندی افقی اصطالحاتی هستند كه مرجع و مركاز آنهاا باه یاك نسال      

 تعلق دارند)خواهر، برادر، دخترعمو....(.

كه ارتباب بین دو نفر را با اشاره به یاك نفار    ( اصطالحات خویشاوندی ساده اصطالحاتی هستند3

توانند یك تکواژی )مادر( یا چند تکواژی )ماادر بزر (باشاند .رابطاه خویشااوندی     كنند و میبیان می

توانند با پیوندزدن چند فامیل به یکادیگر بیاان شاود. ایان ماوارد اصاطالحات پیونادی        بین دو نفر می

شوند. مثال )پسار عماویا ماادرم ( در مقابال      خوانده می analytic) (kin circumlocutionsتحلیلی

 .)عمویم(

باشاند. عماو در جملاه    توانند كااربرد ارجااعی یاا خطاابی داشاته     ( اصطالحات خویشاوندی می3

كااربرد خطاابی    "عمو، من دارم مای روم بیارون  "كاربرد ارجاعی دارد و در جمله  "عمویت را دیدم"

گیرناد. در  كاربرد خطابی دارند خارج از ساختار نحوی بند قرارمای دارد . اصطالحات خویشاوندی كه 

بسیاری از زبانها مركز بسیاری از اصطالحات خویشاوندی خطابی و ارجاعی الزم نیست باا اساتفاده از   

گوناه مراكاز مراكاز  یار صاریح      های دستوری به صراحت مشخ  شود. اینعناصر واژگانی و نشانه

(implicit) قابل مراكز صریح هستند كه در م(explicit) گیرند. اصاطالحات خویشااوندی باا    قرار می

ای )حاروف  بدون هیچ توصایج كننناده    (bare noun) توانند به صورت اسم تنهامركز  یرصریح می
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هاا هماراه شاوند، اماا     كارروند یا این كه با انواع تعریج كنناده تعریج، ضمایرملکی، ضمایر اشاره...( به

گونه اصاطالحات خویشااوندی در ماواردی بایاد از وریاق بافات       نسازند. مركز اینمركز را مشخ  

 مشخ  گردد، مثل:    
1- I will ask dad. 

2- The proud father smoked his cigar. 

3- Take care, dear son.  ،(2113)جانسون  

 مروري بر پیشینه تحقیق -2

 دیدگاههاي مردمشناسی -2-1

شنار آمریکایی نخستین كسی اسات كاه باه بررسای     ( مردم3838-3883) 3لوئیس هنری مورگان

اسات. وی اثار خاود را باا عناوان      اصطالحات مربوب به روابط خویشاوندی در زبانهای دنیا پرداختاه  

نظار مورگاان اصاطالحات    منتشار كارد. باه    3883در ساال   "های روابط نسبی وساببی انساانها  نظام"

 بیی  جین   وتی از تمایزها هستند. به عنوان مثال بیشتر اصطالحات خویشاوندی بازتاب مجموعه متفا

شاوند. عاالوه بار ایان اصاطالحات      )پادر و پسار( تماایز قائال مای      ( و نسی  )مثل خواهر و بارادر  

)خونی( نیز تمایز می گذارند. با این حال مورگان به این نکتاه   بستگان سببی و نسبیخویشاوندی بین 

بخشند. او پیشانهاد كارد كاه    های متفاوتی نظام میشیوهج این تمایزها را به اشاره كرد كه زبانهای مختل

بنادی كارد. اصاطالح    ای تقسایم توان به دو دسته كلی توصیفی و وبقهاصطالحات خویشاوندی را می

 sisterكناد. ماثالً واژه   توصیفی به یك رابطه خاص از مجموعه متفاوت روابط خویشاوندی اشاره مای 

در انگلیسای یاك اصاطالح     cousinوامع  ربی یك اصطالح توصیفی اسات اماا واژه   )خواهر( در ج

دخترعمو، پسرعمو، دخترعمه،  پسرعمه، دختردایای، پساردایی،   "ای است چون به وبقه ای شامل وبقه

كند. مورگان به این نکته توجه كرد كه یك اصطالح توصایفی در یاك   اشاره می "دخترخاله و پسرخاله

ای باشد و باالعکس. بارای مثاال    تواند در زبان دیگراصطالح وبقهع آن در یك جامعه( میزبان )و به تب

گیرد و بنابراین اصاطالحی  در برخی جوامع مفهوم خاله و عمه را نیز در برمی "مادر"اصطالح توصیفی

 (.2113شود )به نقل از جانسون، ای در نظر گرفته میوبقه
                                                           

1 Morgan  
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ز بررساای نظامهااای مختلااج بااه ایاان نتیجااه رسااید كااه ( ا2113مورگااان )بااه نقاال از جانسااون، 

اصطالحات خویشاوندی بازتاب سااختارهای اجتمااعی پیشاین اناد و بناابراین باا بررسای و تحلیال         

توان به تاریخ پیشاین یاك جامعاه دسات یافات. اماا بیشاتر        شده میاصطالحات خویشاوندی شناخته

میات كاار وی را در كشاج تناوع سااختارهای      مردمشناسان با این دیدگاه مورگان موافق نبودناد و اه 

دانستند. مردمشناسان اكنون به بررسای رابطاه اصاطالحات خویشااوندی     اصطالحات خویشاوندی می

پردازند تا این كه آنها را كلیدی بارای درك گذشاته بدانناد. اگار ماردم      با نهادهای اجتماعی موجود می

ند معنای تلاویحی آن ایان اسات كاه آنهاا ایان       كنبندی میخویشاوندان خود را به وریقی خاص دسته

دهند كه ممکن است در ساختار اجتماعی موجود نهفته باشد. حتای در  دسته بندی را به دلیلی انجام می

كنناد مقاوالت بااز هام كلیادی      كارند و شرایط پیشین را منعکس مای مواردی كه اصطالحات محافظه

كنند. به بیان دیگر علت اصالی توجاه مردمشناساان باه     یهستند برای ادراك مردمی كه از آنها استفاده م

های فرهنگی و اجتماعی آن است، ایان كاه ایان اصاطالحات چگوناه      اصطالحات خویشاوندی جنبه

 كنند.روابط بین افراد و گروهها را در یك فرهنگ خاص مشخ  می

( وبقه بندی جاامعتری را ارائاه كارد . او باا تکیاه بار        2113؛ به نقل از جانسون، 3313) 3موردك

شش الگوی اصلی بارای بیاان رواباط     cousins  )خواهر برادرها( و  siblingsاصطالحات مربوب به 

 خویشاوندی شناسایی كرد:

تار اسات تنهاا     ای: این الگو كه از همه الگوها وبقاه  (Hawaiian)الگوی خویشاوندی هاوایی -3

 یکی است. cousins  و  siblingsكند.  اصطالحات مربوب به بین جنس و نسل تمایز ایجاد می

تارین الگوسات. هایچ دو خویشااندی باا      : توصیفی (Sudanese)الگوی خویشاوندی سودانی -2

ناد.  و انواع متفااوت آنهاا از یکادیگر متمایز   cousins  و  siblingsشوند. اصطالح واحدی نامیده نمی

 خویشاوندی در زبان فارسی شباهت زیادی با این الگو دارد.

ای و توصایفی  : دارای هر دو ناوع اصاطالح وبقاه    (Eskimo)الگوی خویشاوندی اسکمیویی -1

)یعنی كسانی كاه مساتقیماً از یاك     است و عالوه بر جنسیت و نسل بین خویشاوندی در خط مستقیم

اناد اماا مساتقیماً در یاك خاط      كسانی كه از یك خاون  اند( و خویشاوندی در خط اوراف )یعنینسل

                                                           
1 Murdoch 
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از یکادیگر متمایزناد. الگاوی خویشااوندی     cousins  و  siblingsگذارد. نسلی قرار ندارند( تمایز می

 انگلیسی و آمریکایی شبیه این الگو است.

ای و توصایفی  : دارای هر دو ناوع اصاطالح وبقاه   Iroquois)  (الگوی خویشاوندی ایروكویی -1

گاذارد.  و عالوه بر جنس و نسل؛  در نسل والدین بین خواهران و برادران از نظر جنس تمایز میاست 

خاله و عمو كه به ترتیب همجنس مادر و پدرند فامیال نسابی و عماه و دایای كاه باه ترتیاب جانس         

 شوند.مخالج پدر و مادر را دارند فامیل سببی تلقی می

ی قبل است اما بین فامیل ماادری و پادری تماایز    : مثل الگوCrow)   (الگوی خویشاندی كرو -3

ای گذارد. بستگان مادری بیشتر با اصطالحات توصیفی و بستگان پدری بیشتر با اصاطالحات وبقاه  می

 گردند.  متمایز می

:  مثل الگوی ایروكویی است اما باین بساتگان ماادری و    (Omaha)الگوی خویشاوندی اوماها  -3

ای و بساتگان پادری بیشاتر باا     ماادری بیشاتر باا اصاطالحات وبقاه     گذارد. بساتگان  پدری تمایز می

 گردند.اصطالحات توصیفی متمایز می

برخی زبانها مثل تامیل، چینی ، ژاپنی و مجارساتانی از عامال سان نسابی نیاز بارای ایجااد تماایز         

ح معاادل  كنند. مثالًبه جای این كه یك اصطالح برای برادر وجود داشته باشاد از دو اصاطال  استفاده می

 شود.برادر بزرگتر و برادر كوچکتر در این زبان استفاده می

 الگااوی هفتماای را واارح كاارد كااه الگااوی دراویاادی      3331در سااال  3فلویااد الونزبااری 

(Dravidian)بود. در این الگاو   بندی موردوك با الگوی ایروكویی اد ام شدهشود و در دستهنامیده می

اهر برادرانی تلقی     می شوند كه یك قدم با خاواهر بارادران واقعای    فرزندان خاله و فرزندان عمو خو

فاصله دارند. ازدواج با اعضای این گروه مطلقاً ممنوع است و زناا تلقای میشاود. اماا فرزنادان عماه و       

 گیرد.شوند و ازدواج با آنها مجاز است و مورد تشویق قرار میفرزندان دایی، خواهر برادر تلقی نمی

پاردازد.  های هفتگانه به ساختار زبانی اصطالحات خویشاوندی مای بندیت كه این دستهبدیهی اس 

توانند بازتاب روابط اجتماعی، فرهنگی و شاناختی باشاند. باه    اما خواهیم دید كه این مقوالت زبانی می

-بیاان مای   عنوان مثال این كه زبان التین برادر پدر را با یك اصطالح و برادر مادر را با اصطالحی دیگر

                                                           
1 Floyd  Lounsbury  
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ای ها برادر پادر چهاره  كند بازتاب نحوه سازماندهی زندگی خانوادگی در رم باستان است . برای رومی

قدرتمند چون پدر است اما برادر مادر برخالف پدر مظهار قادرت نیسات. در مقابال بارای انگلیسای       

باه عناوان  مثاالی دیگار     خوانند تمایز دایی و عمو مهم نیسات.   زبانها كه این دو را با یك اصطالح می

 یاا  aunt این كه  در آمریکایی پدر و مادر اصطالح مجزایی دارند اماا خاواهران وبارادران آنهاا هماه      

uncel یابد. در حالی كه جوامعی كاه نظاام   ای در این جامعه ارتباب میهستند با مركزیت خانواده هسته

شوند گزیناه خاوبی بارای نظاام     و پذیرفته میای دارند و مثالً كودكان یتیم توسط عمخانوادگی گسترده

 (.2113شود )هیث، ای هستند كه در آن مفهوم عمو و پدر با یك واژه بیان میزبانی

كننااد. امااا درحااوزه بنااابر ایاان نظامهااای خویشاااوندی اوالعااات اجتماااعی مهماای را منتقاال ماای

نادارد. مساهله معناای     های خاص توافاق وجاود  مردمشناسی در مورد مدل نظری مورد قبول و تحلیل

واقعی اصطالحات خویشاوندی و ترجمه صحیح آنها جای تامل دارد. برای مثال در جوامعی كاه هماه   

تاوان فارک كارد هماه ایان افاراد معاادل        شاوند، نمای  مردان نسل پدری با یك اصطالح نامیاده مای  

 این افراد قابل تمایز نیستند.  ای اند. بنابراین نباید ترور كرد از نظر اجتماعی در خانواده هسته"پدرها"

اصطالحات خویشاوندی ممکن است با قواعد اجتماعی مطابقت داشاته باشاند یاا نداشاته باشاند؛      

شناختی متفاوت است. در برخای   -چرا كه در نظامهای خویشاوندی  عملکرد عوامل اجتماعی و زبانی

ناااق  بااین عناصاار زبااانی و  نظامهااا عاماال اول و در برخاای عاماال دوم تاااثیر بیشااتری دارد. رابطااه

بنادی  سازوكارهای اجتماعی فرهنگی و اینکه اصطالحات خویشاوندی چه معنایی دارند منجر به دسته

اصاطالحات   معنیا شناسیی صیوري   است. در یك سو ورفاداران  مردمشناسان به دو گروه عمده شده

ای هاایی هساته  ولفاه دهند كه باه م معتقدند این اصطالحات نظامهای صوری خودواحدی راتشکیل می

گذاران این دیادگاه باود و نشاان داد الگاوی زایشای وی اولاین       تحلیل اند. فلوید الونزبری از پایه قابل

های اولیاه بارای ایان كاه     دهد. وی نشان داد تالشبندیهای اولیه را به دست میتحلیل درست از دسته

-تجربی نادرسات باوده  توضیح دهند از نظرنظامهای خویشاوندی را با تکیه برعوامل فرهنگی اجتماعی 

 (.2113است) به نقل از هیث، 
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از دیگر سو، مردمشناسان دیگر معتقد بودند برای شناخت اصاطالحات خویشااوندی رجاوع باه      

كاه از منتقادان دیادگاه صاورتگرایی باود، فارک        3بافت اجتماعی فرهنگی الزم است. دیوید اشنایدر

ه مفاااهیم همگااانی ازدواج و تولیااد مثاال زیاار بنااای تقساایمات اصاالی صااورتگرایان را مبناای ایاان كاا

اناد و  نظر اشانایدر نظامهاای خویشااوندی مبتنای بار مفااهیم ذهان       خویشاوندی اند زیر سوال برد. به 

كردناد كاه جواماع    اند. اشنایدر و همفکران وی بر این نکته تاكید میبنابراین مفاهیمی وابسته به فرهنگ

شناسند. مثالً در فرهناگ مسایحیت  ربای واژه پادر بار      های متفاوتی میشیوهمختلج پدر بودن را به 

شناسان باید ایان مفااهیم   شود. مردمروابط  یرخونی مثل خداوند، جورج واشنگتن و كشیش اوالق می

 (.  2113را پیش از پرداختن به نظامهای صوری به دقت شناسایی كنند )به نقل از هیث، 

ل والادین تعمیادی، چناد همساری، همسار پیشاین، فرزندخوانادگی،        پیچیدگیهای قومی دیگر مث

هاای جدیادی   تحلیل وابسته به فرهنگ دارناد. پدیاده  وابستگان ناتنی، خواهر برادرخواندگی و....نیاز به

ساازی  ای و شابیه اجااره گرایان، لقاح مرنوعی، كودكان لوله آزمایشگاهی، رحام چون ازدواج همجنس

(. عالوه بر اینهاا، اصاطالحات خویشااوندی هماواره در     2113 2كند. )هیتمی این پیچیدگیها را بیشتر

كاار روناد،   روند و ممکن است برای بیان روابط خویشاوندی ساختگی باه كار نمیمعنی لغوی خود به

مثالً خواهران و برادران درجنبش سیاه وشان، خواهران در جنابش فمینیسام ، پادر و ماادر و خاواهر      

ت، خواهر و برادر در فضای اسالمی، خواهر و بارادر شایری، عماو و خالاه بارای      روحانی در مسیحی

شود این اصطالحات تنها تداعی دارند و واقعاً به خویشااوندی  دوستان والدین. درمردمشناسی گفته می

كنند و تنها بیانگر نوعی نگرش و رفتارند. با این حال در برخای جواماع اصاطالحات واقعاا      اشاره نمی

-كه یك زبان بدوی است افراد هم اسم فامیل نزدیك تلقای مای   1ابط تاثیرگذارند. در زبان ایکونیبر رو

باشد همه زنانی كه ایان اسام را دارناد خاواهر ایان       kxaruشوند. برای مثال اگر اسم خواهر یك مرد 

. ایان گوناه   .(kinshipتواند با آنهاا ازدواج كناد )بریتانیکاا، مادخل     شوند و این مرد نمیمرد تلقی می

كاربردها كه روابط خویشاوندی حقیقی را بر قرار     می كنند، صرفاً كاربرد استعاری ندارند و بناابراین  

 همه این موارد به تحلیل وابسته به فرهنگ نیاز دارند.  با كاربرد استعاری متفاوتند.
                                                           

1 David Schneider  
2 Heath  

3 Ikuny 
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 توصیف روابط خویشاوندي -2-2

ابهام، مردمشناسان باه دنباال زباان توصایفی دقیقای      جهت مطالعه روابط خویشاوندی و اجتناب از 

بوده اند تا روابط را بر اسار آن توصیج كنند. پس از مورگان مردمشناسان زیاادی باه مطالعاه رواباط     

-خویشاوندی و بررسی تطبیقی آنها پرداختند. بیشتر این محققان تحلیلهای خاود را باا تکیاه بار مولفاه     

اند، انجام    می دادند. این روابط عبارتناد از:  ای نّسبی گرفته شدهههایی كه از اعضای یك خانواده هست

هاا گویاای رواباط    پدر و مادر، برادر و خواهر، پسر، دختر، زن و شوهر. تركیبات مختلاج ایان مولفاه   

 اند.  خانوادگی

( معتقد بود كه اصطالحات خویشاوندی صارفاً یاك   2113؛ به نقل از جانسون، 3313) 3اما كروبر 

رسد او اولین كسی اسات كاه از   های زبانشناختی تحلیل شوند. به نظر میاند و باید با شیوهیده زبانیپد

ای بود كاه زیار   این منظر به اصطالحات خویشاوندی پرداخته است. حوزه عالقه وی  مقوالت معنایی

ا از یکادیگر  شوند. او هشات مقولاه معناایی ر   بنای روابطی بود كه با اصطالحات خویشاوندی بیان می

توان با تکیاه بار ایان مقاوالت     متمایز كرد و اعتقاد داشت اصطالحات خویشاوندی و معنای آنها را می

تفاوت سانی در یاك    -2تفاوت نسل بین مركز و مرجع  -3تحلیل كرد. مقوالت وی عبارت بودند از: 

 -3ا پادری  جنس فامیل رابط ماادری یا   -3جنس سخنگو  -1جنس مرجع  -1نسل بین مركز و مرجع

رابطاه در خاط مساتقیم در     -8رابطه نسبی در مقابل رابطه سببی  -8وضعیت فامیل رابط )مرده یا زنده(

 مقابل رابطه در خط اوراف.

-ای ظاهر شاد. تحلیال مولفاه   زمینه آنچه شد كه بعدها تحت عنوان تحلیل مولفهتحلیل كروبر پیش

-هایی اتمی تحلیال مای  درآن معنا براسار مولفهای، تحلیل معنایی اصطالحات خویشاوندی است كه 

های معنایی كاه ارزشاهای متفااوتی دارناد تعریاج      ای از مولفهووری كه  هر اصطالح با دستهشود؛ به

 نامید مطابقت دارند.های معنایی با آنچه كروبر مقوالت میشود. مولفهمی

اند مای تاوان   ابط خویشاوندی پرداختهای به رودر میان كارهای جدیدی كه با تکیه بر تحلیل مولفه 

؛ به نقال از هماان( ناام بارد كاه در آن یاك برناماه كاام یوتری         3338) 2اف و والدر پرزسیاز كار پر

                                                           
1 Kroeber  

2 Pericliev & Valdes- Perez 
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هاای معناایی هار    ای را بیابد و با حاداقل مولفاه  ترین تحلیل مولفهاست كه تا سادهووری وراحی شده

 اصطالح را تعریج كند.

 همگانیهاي اصطالحات خویشاونديو  دیدگاه رده شناختی -2-3

انااد. اصاطالحات خویشااوندی درچاارچوب نظریااه نشاانداری نیاز ماورد بررساای قارار گرفتاه         

( در نامه ای خطاب به یاكوبسون پیش بینی كرده بود كه كشاج مفهاوم نشاانداری    3338تروبتسکوی )

؛ باه نقال از هیاگ،    3333) 3در واجشناسی كاربردهای جالبی در مردمشناسی خواهد داشت. گرینبار  

شاناختی اصاطالحات خویشااوندی كشااند و باا ارائاه        -( مفهوم نشانداری را به حاوزه زباانی  3333

شواهدی نشان داد بین اصطالحات خویشاوندی رابطه سلسله مراتبی برقرار است. گرینبر  با تکیه بار  

نشاان نادارد(،   ت بای معیارهای ساختاری )صورت نشاندار ا لب ماده آوایی آشاکاری دارد كاه صاور   

نشان نسبت به صاورت نشااندار تمایزهاای بیشاتری دارد( و معیاار      معیار صیغگان ناق  )صورت بی

زیاان چناد سلساله مرتباه همگاانی را در      321بسامد )صورت بی نشان بسامد بیشتری دارد( با بررسی 

 بیان اصطالحات خویشاوندی شناسایی كرد:  

آوایی بیشتری نسابت  اند )پدر شوهر مادهنشانسببی بی اصطالحات نسبی نسبت به اصطالحات-3

 به پدر دارد(.

ای كه نسبت به مركز فاصاله نسالی برابار    اصطالحات صعودی در مقایسه با اصطالحات نزولی -2

 اند )مثال ًمادر در متون بسامد بیشتری از دختر دارد(.نشاندارند. بی

اناد . ماثالً   نشاناصطالحات خط اوراف بی اصطالحات خویشاوندی در خط مستقیم نسبت به -1

 در انگلیسی همه اصطالحات خط مستقیم تمایز جنس دارند اماا اصاطالحات خاط اواراف باا واژه      

cousinدهند.  این تمایز را نشان نمی 

شوند نسابت باه اصاطالحاتی كاه باه لحااظ       اصطالحاتی كه به لحاظ نسلی از مركز دورتر می -1

 نزدیکترند نشاندارند)پدر بزر  ،پدر(.نسلی به مركز 

( اهمیت نظریه گرینبر  در سه نکته است: الج( به رابطه عوامال اجتمااعی و   3333به نظر هیگ ) 

زباانی در اصاطالحات خویشااوندی توجاه مای كناد. ب( ابازاری بارای تحلیال تااریخی            -شناختی

                                                           
1 Greenberg  
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نی باود اماا تلویحاات درزماانی     اصطالحات خویشاوندی فراهم می كند؛ تحلیل گرینبر  اساسا همزما

داشت. ج( از وریق بررسی تاثیر نمونه اعال بر نظامهای وبقاه بنادی در انساانها باین ماردم شناسای و       

 علوم شناختی پیوند برقرار می كند.

 معنی شناسی شناختی -2-4

شناسان و زبانشناسان شناختی نیز كه به روابط بین مقاوالت واژگاانی و سااختار بارون زباانی      مردم

اند . نظریه نمونه اعال در این تحلیلهاا ماوثر   كنند به تحلیل روابط خویشاوندی پرداختهاهیم توجه میمف

بیاان   (2113؛ باه نقال از هیاث،    3381) 3بوده است اما توافق عامی در باره آنها وجود ندارد . هرشافیلد 

شناختی معناایی مطابقات    های تبار شناختی با    نظریه هایمی كند الگوی صورتگرایان مبتنی بر مولفه

 یابد.نمی

 آوایی واژهایی پدر و مادرشباهت -2-5

ای و خویشااوندی از یکادیگر   آوایی واژهای پدر و مادر در بین زبانهایی كه به لحاظ منطقهشباهت

-( ادعاا مای  2113؛ به نقل از جانساون  3333است . لویس )دورند توجه بسیاری را به خود جلب كرده

 همراه است .  p-b -  t-dو واژه پدر با صورتی دارای  mبا یك صورت دارای  كند واژه مادر

؛ به نقل از همان( این گرایش را باه وریقای آمااری سانجید و نشاان داد در باین       3333) 2موردك 

هاای افتااده اسات. در    ( هماراه باا واكاه    nیا  m مادر دارای دما ی دولبی یا دندانی )عمدتا  زبانها واژه

واژه برای مادر كه در هجای اول ریشه صامت خاود دو لبای یاا دنادانی را      231موردك در میان پیکره 

واژه بارای پادر كاه در هجاای      113صامتها دما ی بودند و در میان  %83كردند با واكه افتاده تركیب می

 یار دماا ی   صامتها  %81كردند اول ریشه خود یك صامت دو لبی یا دندانی را با واكه افتاده تركیب می

 بودند.  

نظار یاكوبسان   های موردك را ماورد بررسای قارار داد. باه    ؛ به نقل از همان( یافته3332یاكوبسن )

هاای  شوند. مبتنی بر قطبیت حداكثر بروناداد انارژی واكاه   هایی كه در گفتار كودك ظاهر میاولین واژه

ی انسدادی است. از آنجا كاه پادر و   افتاده در مقابل حداكثر كاهش برونداد انرژی آكوستیکی در صامتها

                                                           
1 Hirshfeld 

2 Murdoch  
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های خود را كه مبتنی بر این قطبیت است بار آنهاا    های دنیای نوزادند، او اولین واژهمادر مهمترین پدیده

كاه   ter–به همین وریق ازتركیاب پساوند    peterدر هندواروپایی آ ازی و materكند. واژه اوالق می

 است .  حاصل شده  peو  maرود با صورتهای یكار مبرای انواع اصطالحات خویشاوندی به

 اصطالحات خویشاوندي در زبان فارسی -3

اصطالحات خویشاوندی در زبان فارسای، ابهاام در    "( در مقاله ای با عنوان 3183كوشك جاللی )

معتقد است در زبان فارسی برای بیان دقیق مجموع پیوندهای نسبی و ساببی    "هامعنا و كاربرد     واژه

ای عام و مقبول وجود ندارد در حالی كاه در زبانهاایی چاون    از نزدیکترین تا دورترین    حلقه ها واژه

 داریم .   “ ”kinship, parente, verwandtschftهایی دقیق چون انگلیسی، فرانسه و آلمانی واژه

میال، دودماان،   در زبان فارسی برای بیان مجموع این پیوندها از كلمات گوناگونی چون خاانواده، فا 

هاای خویشااوندی   ها  نیز شابکه شود و مرداق هر یك از این واژهخویش و خویشاوندان استفاده می

 گوناگونی است كه حدو مرز روشنی ندارند.  

خاانواده، خاانوار، فامیال، خویشاان،     : پاردازد های زیر و گستره شمول آنهاا مای  وی به بررسی واژه

 خویشاوندان، اقوام، قوم، خاندان، بستگان، اقربا، آشنایان.  

خانواده در برگیرنده نزدیکترین خویشاوندان به شخ  است و افرادی چون پادر و ماادر، فرزناد،    

ی دارناد كاه   در بر گرفتن حلقه های دورترها گرایش به گیرند. بقیه واژهخواهر و برادر در آن جای می

روناد . از اصاطالح خاانوار عمادتاً در مطالعاات آمااری       كار میدر ا لب تحقیقات مترادف یکدیگر به

 شود.استفاده می

 دوره باستاناصطالحات خویشاوندي در  -3-1

( باه چشام مای    3331متداولترین اصطالحات خویشاوندی ای كه در متون فارسی باستان) كنات،  

 خورند عبارتند از:

napāt- ناوه    ,  pitar- پادر    , puca -پسار    , (puθra -اوساتایی  ), brātar -بارادر   , mātar- ماادر   , 

hamātar-     از یك مادر , hamapitar -از یك پدر   (3331)كنت،    
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عالوه بر این بررسیهایی كه در خارج از حوزه زبانشناسی در مورد ساختار خانواده در ایران باساتان  

-212:  3181تواند روشنگر پاره ای از موارد باشد. به عناوان مثاال مظااهری )   صورت گرفته است می 

خویشااوندی در خاط مساتقیم و  یار مساتقیم از       "خانواده ایرانی در دوران پیش از اساالم "( در 221

 كند و به برخی اصطالحات خویشاوندی اشاره می كند.وریق وبقه ذكور را بررسی می

از اصالی تارین رابطاه كاه رابطاه پادر و پسار اسات؛ رابطاه           در تحلیل مظااهری )هماان( بعاد    

قرار می گیرد. ن ات فرزند پسر شایساته آن اسات كاه باه چشام       ) (-napātو نوه ny)ka-)āپدربزر 

( ایرانای درحاق او هماان تکاالیفی را دارد كاه در حاق پسار        223بچه خویشتن نگریسته شود )همان: 

 -napti)  (ین  وارث مستقیم است. گااهی ناوه دختاری   خویش به گردن خواهد داشت. زیرا نوه جانش

ویژه بین پادربزر  و ناوه باه انادازه     تواند مایه بقاء نسل خانواده شود. قرابت در خط مستقیم بههم می

 قوت و استحکام دارد. "برادری "

ر برادران و خواهران در خط قرابت  یر مستقیم قرار دارند. برادر در صورت فوت پادر باه منزلاه پاد    

است، خواهر كهتر اجازه ازدواج را باید از وی بگیرد. خواهر بالغ نیز در صورت فوت پدر و مادر باید برای 

 برادران و خواهران كهترش مثل مادر باشد.  پدر بزر  و برادر در درجه دوم خویشاوندی قرار می گیرند.

یم نزدیکترین خویشاوند ایرانی یعنی عمو در خط قرابت  یر مستقtūirya 3-پس از برادر و پدربزر    

)پسر بارادر ( مانناد    brātrūya-است. عمو برای ایرانی به منزله پدر است . تکالیج وی در حق برادرزاده 

بایاد اجاازه ازدواج دهاد. ایرانای      brātrūyā -تکالیفی است كه درحق فرزند خود دارد. به دختربرادر نیز 

توانناد در نتیجاه   صغیر در صورت نبودن برادربزرگتر و پدر بزر  باید فرمان وی ببرد. . برادرزادگاان مای  

-فرزند خواندگی بچه عموی خود شوند. عمو باید پسر برادر را بر هر پسر دیگری رجحاان دهاد. عماه    

tūiryā  و عمه در درجه سوم قرابت جای دارند. تواند قیم بچه برادر شود. عمونیز می 

 ماناد. پسار عماو    عالئق خویشاوندی در درجه چهارم خط  یر مستقیم نیز همچناان اساتوار مای   

tūiryō- puθra-   و دختر عمو tūiryā- duxtar-    از خویشاوندان نزدیکند. در پنجمین درجه قرابات

 درخط  یر مستقیم نوه عمو قرار می گیرد:  

                                                           
 در فرهنگ معین این واژه از اصل اوستایی دانسته شده است. 3
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  tūiryō – napāt  )نوه عمو، پسر) 

 tūiryā _ napti نوه عمو، دختر(  ) 

ای كه پدر ساالری اسات چنادان اعتباار    خویشاوندی از ناحیه زن و حتی از ناحیه مادر در خانواده 

   ای ندارد.( زبان ایرانی حتی برای نامیدن آنها واژه 228بیان مظاهری )همان:  و منزلتی ندارد . به

را باه   (nāfah)ای بسایار دور واژه  كند كه ایرانیان در دورهین نکته اشاره میبا این همه مظاهری به ا

اند كاه نشاانگر فرزنادانی    به كار برده (taoxmān)اند و آن را در مقابل واژه نسل مادری اختراص داده

است و هر دو باه جاای   است كه از صلب گروه ذكور است . اما این تفاوت در دوره اوستا از بین رفته 

رود. در عربی هم دو اصطالح رحم وصلب در ابتدا بیانگر بساتگان ماادری و پادری    كار میخانواده به

 است .بوده است اما امروزه به معنی قرابت و خانواده 

 ت خویشاوندي در دوره میانهاصطالحا -3-2

را كاه باه معنای بساتگان باشاد بارای         pay wandān اصاطالح   nāfahزبان پهلوی باه جاای    

 برد.  كار میاند بهخویشاوندانی كه از ناحیه زن از راه وصلت نسبت پیدا كرده

در دوره ساسانیان قرابت راستین قرابت از ناحیه پدری است . در صورتی كاه قرابات دیگار كاه از     

شود. خویشااوندی از ناحیاه   آید قرابتی زودگذر و موقت شمرده میوجود می( بهpaywandراه پیوند )

مادری در زندگی بعد از مر  اهمیتی ندارد با ایان هماه در زنادگی ایان دنیاا اهمیات دارد . بناابراین        

آیاد كاه   وجاود مای  آورد و رسامی باه  حسااب مای  رفته خویشاوندان مادری خود را نیز باه ایرانی رفته

یابد. مردم حتی باه هار   استحکام می پیوندهای خویشاوندی مادری به وسیله پیوندهای فرزند خواندگی

دهند. اما ایان عنااوین در متاون پهلاوی و پارسای      یك از خویشان و نزدیکان مادر نیز نامی خاص می

 ناشناخته اند و در متون به آنها اشاره ای نشده است.  

رواباط  در زمانی كه خانواده جنبه پدرساالری دارد داماد عنرری بیگانه است، اما در دوره ساسانیان 

باه ترتیاب باه ایان رواباط اشااره         xāsuraو   zāmātداماد و پدرزن بسیار استوار است. دو اصطالح 

 دارند. عالوه بر اینها، اصطالحات زیر نیز در متون این دوره به چشم می خورند:

xwāhar خاواهر   , pidar پادر   , mādar ماادر    , pus(ar) پسار    , duxt دخات   , duxtar دختار   , 

brādar برادر  , zan زن  , frazand فرزند   (3181)مکنزی،          
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 ( نیز برای واژه شوهر سه معادل زیر آمده است:3181در فرهنگ مکنزی)
gādār, mērag, šōy  

مالحظه می شود كه اصطالحات مربوب به یك خانواده هساته ای در متاون دوره میاناه دیاده مای      

 اوالع چندانی در دست نیست.شوند، اما از سایر اصطالحات خویشاوندی در این دوره 

آیینهای سوگواری كه در متون به آن اشاره شده یکی از شواهدی است كاه رواباط خویشااوندی و    

درجه قرابت بستگی دارد . پادر، ماادر، پسار، دختار،     درجات آن را نشان می دهد. سوگواری داشتن به

  حاق بیسات روز ساوگواری،    ها و پدربزر  و مادر بزربرادر و خواهر حق سی روز سوگواری، نوه

زادگاان  زادگاان، دایای زادگاان و خالاه    برادر و خواهرا پدر حق پانزده روز سوگواری، عموزادگان، عمه

(. 218: 3181روز سوگواری و فرزندانشان هر یك حق پنج روز سوگواری دارناد )مظااهری،    31حق 

 میان نیامده است. مالحظه می شود كه در این فهرست از برادر و خواهر مادر اسمی به

 جدید  اصطالحات خویشاوندي در دوره -1-1

در فارسی امروز اصطالحات خویشاوندی از نظر ساختاری به سه دسته تقسایم مای شاوند: الاج(     

اصطالحات یك تکواژی، تمام این اصطالحات )به جز نوه، نبیره، نتیجه و ندیده( تمایز جانس و نسال   

تکواژی كه بر اثر كاربرد زیاد بدون كساره اضاافه باه كاار مای      را نشان می دهند. ب( اصطالحات دو 

روند. این اصطالحات هم تمایز جنس و نسل را نشان می دهناد.  ج( اصاطالحات دو تکاواژی، ساه     

تکواژی یا بیشتر كه با كسره اضافه به یکدیگر اضافه مای شاوند و شاامل اناواع گساترده ای از رواباط       

است كه كه اصاطالحات خویشااوندی مرباوب باه یاك خاانواده        الزم به ذكر خویشاوندی می شوند.

هسته ای شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، دختر، پسر، زن و شوهر از دوره باستان به اماروز رسایده اناد.    

اما اصطالحات مربوب به عمه، عمو، خاله، دایی )كه به صورت خاال یاا خاالو هام در متاون فارسای       

 ربی و تركی وامگیری شده اند.آ ازین به كار رفته است( از ع
 دو تکواژی یا بیشتر با كسره اضافه          دو تکواژی بدون كسره اضافه            یك تکواژی        

 پدر                              پدربزر ، مادربزر                                   عموی زن

 شوهر                                             شوهر خواهر شوهرمادر                              پدر 

 عمه شوهر  هوو)وسنی(                     پدر زن                                                

 خواهر                           مادر شوهر                                            زن برادر زن  
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 دو تکواژی یا بیشتر با كسره اضافه          دو تکواژی بدون كسره اضافه            یك تکواژی        

 برادر                             مادر زن                                                پسر خواهر شوهر  
 پسر خواهر زن                                  دختر                            برادر شوهر            

 پسر                              برادر زن                                               پدر پدر بزر   
 عمو                             خواهر شوهر                                          دختر عموی بابام  

 خواهر زن                                              خواهر زاده شوهر                         عمه    
 خاله                             دختر عمو                                              ........................

 دایی                             دختر عمه  
 دختر خاله                            نوه   

 نبیره                            دختر دایی
 نتیجه                           پسر عمو
 ندیده                            پسردایی
 جاری                          پسر خاله
 باجناق                          پسر عمه

 عرور خاله               خاش            
 خسور                         عرور عمه  
 زن                             عرور دایی
 شوهر                          عرور عمو

 زن عمو ، زن دایی
                             شوهرخاله، شوهرعمه

صورت زیر نماایش مای دهایم.    از نظر فاصله نسلی اصطالحات خویشاوندی را نسبت به مركز به 

 روابط سببی )مثل زن عمو و عرور دایی و ...( در این مجموعه نشان داده نشده اند.:
 پدربزر ، مادر بزر 

 عمو، عمه، پدر، مادر، خاله، دایی
 ، خواهر، دخترعمو، دخترعمه، دخترخاله، دختردایی مرکز پسرعمو،  پسرعمه، پسرخاله، پسردایی، برادر،  

 پسرخواهر، پسر برادر، پسر،  دختر، دخترخواهر، دختر برادر 
 نوه
 نبیره
 نتیجه
 ندیده
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 تحلیل این اصطالحات نشان می دهد كه :  

از نظر تمایزهای ایجاد شده، در نسل مركز تمایز جنس، نسل، ورف پادری و ماادری و تماایز     -3

 خواهر برادرها وجود دارد: خواهر، برادر، دخترعمو، پسرخاله.  

در یك نسل باالتر از مركز تمایز، جانس، نسال و تماایز خاواهر و برادرهاا )وارف پادری و         -2

 مادری( وجود دارد.

در دو نسل باالتر از مركز فقط تمایز جنس در رشته خطی مستقیم دیده مای شاود. خواهرهاا و     -1

ورت تركیبای قابال   برادرها و ورف پدری و مادری از یکدیگر متمایز نشده اند. همه این تمایزها به صا 

 بیان اند. مثل: خواهرا مادر بزر ِ مادری.

شاوند: ماادرا   از سه نسل باالتر از مركز به بعد هماه رواباط باا اصاطالحات تركیبای بیاان مای        -1

 مادربزر ، پدربزر ِ مادرا مادرم.

در یك نسل پایین تر از مركز تمایز جنس و نسل وجود دارد ) دختر، پسر(. باه جاز عارور و     -3

شاوند) دختار خاواهر، پسارا خاواهر      اماد سایر روابط در این نسل به صورت تركیبی نشاان داده مای  د

 شوهر(.

شاود  از دو نسل پایین تر از مركز به بعد تنها تمایز نسل موجود است و تمایز جنس دیاده نمای   -3

 )نوه، نتیجه، نبیره، ندیده(.

لی بیشتر اسات؛ در حلقاه هاای نزولای     میزان تمایزها در حلقه های صعودی از حلقه های نزو -8

)نوه و پایین تر( تمایزجنس وجود ندارد اما در حلقه های صعودی این تمایز وجاود دارد. برخای ایان    

عدم تقارن را با جنبه های سلسله مراتبی سن مرتبط دانسته اند. مركز نسبت به كسانی كاه بایاد احتارام    

و احترام می گذارند؛ در نتیجه تمایز جانس در نسالهای   بگذارد حساسیت بیشتری دارد تا كسانی كه به ا

 (.3333صعودی بیشتر است )هیگ، 

هاای دورتار   ترین تمایزها را دارد اما درحلقاه تر از آن بیشنسل مركز و یك نسل باالتر و پایین -8

 شود.شود و در صورت لزوم از صورتهای تركیبی استفاده میاین تمایزها كمتر می

 ات خویشاوندی در زبان فارسی با همگانیهای گرینبرگی مطابقت دارد.نظام اصطالح -3
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 نتیجه گیريبحث و  -4

تحلیل اصطالحات خویشاوندی در زبان فارسی نشاان مای دهاد كاه اصاطالحات خویشااوندی       

مربوب به یك خانواده هسته ای شامل پدر، ماادر، خاواهر، بارادر، دختار، پسار، زن و شاوهر از دوره       

امروز رسیده اند. اما اصطالحات مربوب به عمه، عمو، خاله، دایی )كاه باه صاورت خاال یاا      باستان به 

خالو هم در متون فارسی آ ازین به كار رفته است( از عربی و تركی وامگیری شده اند. ورود ایان واژه  

 كنند با حاذف مقولاه جانس در دوره میاناه بای ارتبااب نیسات.       ها  كه تمایز جنس و نسل را بیان می

شود در دوره میاناه باا ابزارهاای    حذف ترریج جنس كه در دوره باستان موجود بوده است، باعث می

اناد( نشاان داده شاود. ایان     دیگری مقولاه جانس در اصاطالحات خویشااوندی )كاه از مقولاه اسام       

اصطالحات هر چه كه بوده اند به فارسی امروز نرسایده اناد. از معادلهاای ایان اصاطالحات در دوره      

نه اوالعات چندانی در دست نیست. اما ورود معادلهای عربای باه فارسای و كااربرد گساترده آنهاا        میا

 است.دهد تمایز جنس برای فارسی زبانها ضروری بودهنشان می

در همین راستا، در مورد تعدد اصطالحات خویشاوندی در فارسی امروز می تاوان باه ایان نکتاه      

به تبعیت از حقوق اسالمی فامیل پدری و مادری نقش برابر ندارناد.   اشاره كرد كه در قانون مدنی ایران

خویشاوندان پدری در امور خانوادگی بر خویشاوندان مادری مقدم اند. والیت از آن پدر و جاد پادری   

است. تعدد اصطالحات می تواند نشانه تفاوتی باشد كه میان افراد تباار پادری و ماادری وجاود  دارد؛     

 طالحات به ما امکان تمایز بیشتری می دهد.در واقع تعدد اص

در مورد تحول تاریخی اصطالحات خویشاوندی این سواالت قابل وارح اسات: دو واژه عماو و     

هاا  اند حذف مقوله جنس در دوره میانه چه تغییاری در ایان واژه  عمه در دوره باستان كامالً متمایز بوده

اناد  چارا اصاطالحات    های عربی عمو و عماه داده اژهاست كه در نهایت جای خود را به وایجاد كرده

دوره میانه كه قاعدتاً باید واژگانی پایه باشند و كمتر در معارک تغییار قارار گیرناد باه فارسای اماروز        

نرسیده اند  روابط مربوب به خویشان مادری ) دایی و خاله( چگونه بیان می شده اند   این رواباط آیاا   

اناد  و باه واور كلای، آیاا تغییار       اناد یاا از باین رفتاه    ژگانی خاص نداشاته در دوره میانه هنوز هم وا

اصطالحات خویشاوندی جهت خاصی دارد  آیا این تغییرات قابل بازگشتند  به نظر می رساد تحقیاق   



 91                          ...     بررسی اصطالحات خویشاوندی                                  دوم شمارة ،هفتم سال

و تفح  بیشتر در متون، بررسیهای تطبیقی و مطالعه اصطالحات خویشااوندی در گویشاهای ایرانای    

    ل باشد.بتواند روشنگر این مسائ
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