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ابوذر حسنوند عموزاده 1

چکيده
ــدان ســخن می گویــد، جهان بینــی وی را تعییــن می کنــد.  ــر اســاس نســبیت زبانــی، زبانــی کــه یــک فــرد ب ب
ــر اصطالحــات خویشــاوندی در گویــش لکــی دره شــهر  ــد ب ــا تأکی ــی ب ــه بررســی نســبیت زبان جســتار حاضــر ب
ــان کــردی جنوبــی، گویــش اغلــب ســاکنان شهرســتان دره شــهر، از  می پــردازد. ایــن گویــش از گویش هــای زب
توابــع اســتان ایــالم می باشــد کــه تحــت تأثیــر زبــان فارســی معیــار، در حــال تغییــر و دگرگونــی اســت. پژوهــش 
ــرداری و ضبــط اطالعــات و داده هــا، از روش میدانــی و  ــرای نمونه ب حاضــر از نــوع توصیفــی- تحلیلــی بــوده و ب
مصاحبــه بــا افــراد خبــره و گویشــوران بومــی اســتفاده شــده اســت. حاصــل کار، ضبــط و ثبت معــادل لکــی واژگان 
فارســی مــورد نظــر نگارنــده بــود کــه در ایــن مقالــه بــا رویکــردی تطبیقــی با زبــان فارســی مطالعه و بررســی شــدند.

       اهمیــت ایــن پژوهــش در آن اســت کــه تاکنــون چنیــن پژوهشــی در گویــش لکــی دره شــهر انجــام نگرفتــه 
ــان فارســی و گویــش لکــی  ــر مبنــای تفاوت هــای میــان زب اســت. تجزیــه و تحلیــل و بررســی در ایــن جســتار، ب
ــه اصطالحــات خویشــاوندی می باشــد؛ منظــور از اصطالحــات خویشــاوندی،  ــوط ب دره شــهر در مقوله هــای مرب
اصطالحاتــی اســت کــه مــردم در غیــاب خویشــاوندان و ضمــن گفتگــو و اشــاره بــه آنهــا بــه کار می برند. شــناخت 
ایــن واژه هــا، مطالعــه، بررســی و طبقه بنــدی آنهــا عــالوه بــر مانــدگاری و ضبــط واژگان ایــن گویــش، می توانــد در 

واژه ســازی زبــان فارســی امــروزی نیــز، یاری رســان باشــد.
       نتایــج ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه حــوزه ی معنایــی واژگان خویشــاوندی، از دیــدگاه گویشــوران لــک 
دره شــهر، بــا آنچــه در زبــان فارســی معیــار وجــود دارد، متفــاوت اســت؛ همچنیــن، ایــن پژوهــش نشــان می دهد که 
میــزان کاربــرد زبــان فارســی در حوزه هــای مربــوط بــه اصطالحــات خویشــاوندی و آمــوزش آن بــه فرزنــدان در 
میــان گویشــوران لــک دره شــهر، روز بــه روز در حــال افزایــش اســت کــه حاصــل آن زوال تدریجــی ایــن گویــش 

است.
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مقدمه
اغلــب مــردم دنیــا در کنــار زبــان رســمی، بــه زبان هــای غیررســمی یــا بومی ســخن می گوینــد. ایــن موضوع 
در کشــور مــا بــه نحــو فراگیــری متــداول اســت. گویــش لکــی هماننــد دیگــر گویش هــای رایــج در غــرب 
ایــران، بــه علــت کوهســتانی بــودن منطقــه و ســایر شــرایط جغرافیایــی نســبت بــه گویش هــای دیگــر، کمتــر 

دچــار تغییــر شــده اســت.
       قــوم لــک از اقــوام شناخته شــده ی ایرانــی اســت کــه بــه گویــش لکــی صحبــت می کننــد. گویــش لکی 
از طریــق شــاخه ی هنــدو- ایرانــی بــه خانــواده ی زبان هــای هنــدو- اروپایــی وصــل می شــود. ایــن گویــش بــه 
عنــوان یکــی از زیــر شــاخه ها ی زبــان کــردی جنوبــی، از گویش هــای زبان هــای ایرانــی شــمال غربــی به شــمار 
مــی رود و خــود بازمانــده ی زبان هایــی هســتند کــه در دوره ی باســتان در بخــش شــمالی و شــمال غربــی فــالت 
ــی، 1387: 92؛  ــت« )مرادخان ــردی اس ــان ک ــای زب ــی از گویش ه ــی یک ــش لک ــته اند. »گوی ــران رواج داش ای
پالیزبــان، 1380: 10( و جالــب اســت کــه بــا زبــان پهلوی بیشــتر از فارســی امــروزی و دیگر گویش هــای کردی 
هماننــدی دارد. ایــن گویــش تاکنــون توانســته اســت بســیاری از واژگان اصیــل ایرانــی را بــدون تغییــر حفــظ 
کنــد. اغلــب گویشــوران لــک در اســتان های ایــالم، کرمانشــاه، لرســتان و همدان ســکونت دارنــد. گویش های 
ــر  ــد. عــالوه ب ــر پذیرفته ان ــر، در بعضــی مناطــق، از هــم تأثی ــوام لــک و ل ــر همجــواری اق ــری در اث لکــی و ل
تفاوت هــای گویــش فــردی1  بــا کمــی توجــه و باریک بینــی متوجــه می شــویم کــه برخــی تفاوت هــای زبانــی 
نیــز می توانــد گفتــار یــک گویشــور را از ســایر گویشــوران متمایــز گردانــد. گونــه2  ای از لکی کــه در این مقاله 
بررســی می شــود، گویشــی اســت کــه در شهرســتان دره شــهر رایــج اســت. »شهرســتان دره شــهر - بــا مرکزیــت 
شــهر دره شــهر - از توابــع اســتان ایــالم، در 142 کیلومتــری جنــوب شــرقی شهرســتان ایــالم و 35 کیلومتــری 
غــرب شهرســتان پلدختــر قــرار دارد کــه درغــرب ویرانه هــای شــهر قدیــم و در مــرز پشــتکوه و پیشــکوه، در 
ــران  ــی از مهاج ــروزی، اجتماعات ــهر ام ــاکنان دره ش ــور، 1389: 9(. »س ــت« )لک پ ــده اس ــا ش ــیمره بن دّره ی س
قســمت های مختلــف لرســتان و ایــالم، بــا گویش هــای لــری و لکــی هســتند« )همــان: 11(. »ایــن شهرســتان بــا 
دیگــر شهرســتان های اســتان ایــالم- بــه جــز ایــوان و مهــران- مــرز مشــترک دارد. بنابــر سرشــماری مرکــز آمار 
ایــران، جمعیــت شهرســتان دره شــهر در ســال 1390 برابــر بــا 59 هــزار 551  نفــر بوده  اســت« )حســنوندعموزاده، 
1393: 7 و 8(. در نقشــه ی شــماره ی )1(، موقعیــت شهرســتان دره شــهر در اســتان ایــالم نشــان داده شــده اســت.

1- Idiolect
2- Variety
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اهميت پژوهش
ــه تنــوع فرهنگــی، آســیبی جبران  ناپذیــر وارد می کنــد و مــرگ  ــان خــاص ب ــا زب مــرگ یــک گویــش ی
ــه عنــوان بخشــی از عناصــر عمــده ی فرهنگ هــا، از  ــال دارد. زبان هــا و گویش هــا ب ــه دنب یــک فرهنــگ را ب
ســرمایه های انســانی محســوب می شــوند. هنگامــی کــه ایــن ســرمایه های ملــی و انســانی در معــرض نابــودی 
قــرار می گیرنــد؛ الزم اســت بــا ثبــت و ضبــط از محــو کامــل آنهاجلوگیــری کــرد. از آنجــا کــه گویش هــای 
محلــی در تمامــی نقــاط کشــورمان ایــران، همــواره در مقابلــه بــا زبــان فارســی معیــار رنــگ می بازنــد؛ بیــم آن 
مــی رود کــه بخــش مهمــی از گذشــته ی فرهنگــی، زبانــی و تاریخــی ایــن مــرز و بــوم را بــا خــود بــه گورســتان 
تاریــخ ببرنــد؛ از ایــن رو، ایــن پژوهــش بــا هــدف الــف( شــناخت، حفــظ و نگهــداری گویــش لکــی دره شــهر 
بــه عنــوان بخشــی از میــراث فرهنگــی قــوم لــک؛ ب( معرفــی اصطالحــات خویشــاوندی در گویــش لکــی 

دره شــهر؛ ج( بومی ســازی دانــش زبان شناســی در ایــران نوشــته شــده اســت.
پيشينه ی پژوهش

از آنجــا کــه آشــنایی بــا پژوهش هــای پیشــین، الزمــه ی انجــام هــر پژوهشــی اســت؛ از ایــن رو، نگارنــده، 
پیــش از نــگارش ایــن مقالــه، برخــی از تحقیقــات پیشــینیان را در مــورد گویــش لکــی مطالعــه کــرده اســت. 
ــی،  ــوی، 1390؛ مدرس ــان، 1378؛ صف ــی، 1349؛ 1371؛ ماهوتی ــا و مقاالتی)باطن ــود کتاب ه ــم وج علی رغ
1368؛ مشــکوةالدینی، 1373( کــه دربــاره ی موضــوع مــورد بحــث، در زبــان فارســی نوشته شــده؛ تاکنــون اثــر 
منســجمی دربــاره ی ایــن موضــوع در گویــش لکی دره شــهر نگاشــته نشــده اســت. ایزدپنــاه )1367( و عالی پور 
خرم آبــادی )1384( از معــدود کســانی هســتند کــه در آثــار خــود، گروه هــای مختلــف کلمــه را در گویــش 
لکــی اســتان لرســتان، بررســی کرده انــد. نبــود پژوهشــی مســتقل در گویــش لکــی دره شــهر، نگارنــده را بــر آن 

نسبیِت زبانی در واژگاِن خویشاوندِی گویِش لکِی ....
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داشــت تــا بــا بررســی نســبیت زبانــی در واژگان خویشــاوندی، در جهــت شناســایی، ثبــت و ضبــط ایــن گویش 
ــردارد. اصیــل ایران زمیــن گام ب

1. پژوهش های غيرایرانی
ــرگان3  در کتــاب جغرافیــای غــرب ایــران، لکــی را یکــی از لهجه هــای کــردی بــه شــمار مــی آورد  دومُ
کــه در مناطــق کوهســتانی واقــع در ســاحل راســت گاماســیاب و در منطقــه ی کلهرهــا بــدان ســخن می گوینــد 

ــرگان، 1339: 94(. )دوم
       راولینســون4  یکــی از کســانی اســت کــه متوجــه رابطــه ی میــان گویش لکی با زبان فارســی باســتان شــد. 
وی معتقــد اســت لکــی بــا کــردی کرمانشــاهی کمــی متفــاوت اســت و اگــر کســی بــا یکــی از ایــن دو گویش 

آشــنا باشــد، دیگــری را بــه راحتــی می فهمــد )راولینســون، 1360: 155(.
       مینورســکی5 )1943( در یکــی از آثــار خــود در دو جــا بــه Lakki اشــاره کــرده اســت: نخســت، »لکی- 
کــردی قبیله هایــی کــه در میــان جمعیــت مناطــق شــمالی لرســتان پراکنده انــد« )مینورســکی، 1943: 75(. دوم، 
»گفتــه می شــود کــه اهالــی دلفــان - Delfō در زبــان گویشــوران محلــی  بــه گویــش کــردی جنوبــی، لکــی، 
ســخن می گوینــد؛ امــا قبایــل آنهــا ممکــن اســت بخشــی از جمعیــت گورانی زبــان را در خــود مســتحیل کــرده 

ــند )همان: 88(. باش
       انونبــای6  در مقالــه ای بــا عنــوان »کــردی یــا لــری؟ هویــت بحث برانگیــز گویشــوران لــک در اســتان 
لرســتان ایــران«؛ بــه بررســی پیوســتگی زبانــی و فرهنگــی مــردم »لک زبــان« پرداختــه اســت. وی در ایــن مطالعه، 
مدعــی شــده اســت کــه اختــالف میــان لکــی پیشــکوه و لکــی پشــتکوه در فهــم موقعیت هــای متضــاد، در 
موضــوع پیوســتگی زبانــی و هویــت قومــی گویشــوران لــک، ارزشــمند اســت. وی بــه این نتیجه رســیده اســت 
کــه گرچــه گــروه لکــی پیشــکوه از نظــر قومــی/ نــژادی بــا جمعیــت لرهــای لرســتان وابســتگی دارنــد، زبــان 
بومــی لکــی مشــخص آنهــا در واقــع، یکــی از زبان هــای ایرانی شــمال غربــی با خویشــاوندی ژنتیکــی، نزدیک 
بــه کــردی می باشــد. وی در مقالــه اش، موضــوع پیوســتگی زبان شــناختی و نــژادی قومــی کــه »لــک« نامیــده 
می شــوند را بررســی کــرده اســت. از ایــن دو موضــوع آنچــه بــه لکــی پشــتکوه مربــوط می شــود، نامعلــوم باقــی 
مانــده؛ امــا وضعیــت لکــی پیشــکوه در ایــن پژوهــش روشــن شــده اســت. اعضــای گــروه دوم - از نظــر نــژادی 
- گمــان مــی رود کــه کــرد یــا لــر باشــند؛ هــر چنــد کــه آنهــا خــود را بــه لرهــا منتســب می کننــد؛ امــا لکــی 

پیشــکوه بیــش از آنکــه بــه زبان هــای لــری وابســته باشــد، بــه زبــان کــردی نزدیــک اســت.
ــزی  ــردی مرک ــی، ک ــا ُکرمانج ــمالی ی ــردی ش ــروه ک ــه گ ــامل س ــردی را ش ــان ک ــور7  زب        ویندف
)شــامل ســورانی و کومــری( و کــردی جنوبــی دانســته اســت. گویــش لکــی در شــاخه ی کــردی جنوبــی 
3 -Jean-Jacques de Morgan
4- Sir Henry Rawlinson
5- Vladimir Minorsky
6- Anonby, Erik John
7- Gernot Windfuhr
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قــرار گرفتــه اســت کــه نزدیــک بــه ســه میلیــون گویشــور دارد. وی بــه نقــل از فتـّـاح )2000( معروف تریــن 
قبایــل لک زبــان را ســاکن منطقــه ی پیشــکوه رشــته کوه های زاگــرس بیــن کرمانشــاه و لرســتان دانســته اســت 

ــور، 2009: 587(. )ویندف
2. پژوهش های ایرانی

ــده از  ــای زن ــی از گونه ه ــوان یک ــه عن ــادی را ب ــی نورآب ــش لک ــل، گوی ــودرزی )1385( در 5 فص گ
زبان هــای ایرانــی بررســی کــرده اســت و بــه تحلیــل ســاختار آوایــی، نحــوی و ســاختواژی ایــن گویــش، 
ــا  ــی، همخوان ه ــطح آوای ــتا، در س ــن راس ــت؛ در ای ــه اس ــناختی پرداخت ــد زبان ش ــا و قواع ــاس معیاره براس
ــد  ــه، بن و واک هــای ایــن گویــش و فرایندهــای واجــی آن و در ســطح نحــوی، ســاختمان دســتوری جمل
و گــروه و در ســطح ســاختواژی، روابــط درون واژه هــا و فرایندهــای واژه ســازی را بررســی کــرده اســت. 
او همچنیــن، پدیــده ی دو زبانگونگــی بــه طــور عــام و وجــود ایــن پدیــده در جامعــه ی لک زبــان نورآبــاد 
را بــه طــور خــاص، بررســی کــرده و رونــد همگرایــی ایــن گویــش بــه ســمت زبــان فارســی و عوامــل ایــن 
همگرایــی را شــرح داده اســت و تأثیــری کــه ایــن پدیــده در کارکردهــای اجتماعــی ایــن گویــش و فرهنگ 

مــردم ایــن منطقــه دارد را بــه تفصیــل بیــان نمــوده اســت.
ــه ای می دانــد کــه در اســتان های غربــی و جنــوب غربــی         شــیری کــردی و لــری را زبان هــای جداگان
ایــران رایــج هســتند؛ ســپس، در مــورد گویــش لکی می نویســد: »لکی، گویــش رایج در اســتان های کرمانشــاه، 
ایــالم و لرســتان اســت )احتمــاالً محصــول آمیــزش کــردی و لــری باشــد(« )شــیری، 1386: 52(؛ چنان که برخی 
از مــردم عامــه نیــز بــاور دارنــد کــه مقصــود از »ل« در واژه ی »لــک«، »لــری« و مقصــود از »ک«، »کردی« اســت.
       علی اکبــری و خداکرمــی )1391( در مقالــه ای بــا عنــوان »بررســی نفــوذ اصطالحــات خطــاب 
خویشــاوندی فارســی در گویــش فیلــی ایالمــی و رابطــه ی آن بــا جنســیت، ســن و تحصیــالت گویشــوران«، 
نشــان داده انــد کــه عوامــل ســن، جنــس و تحصیــالت گویشــوران، در بکارگیــری متنــوع آنهــا از اصطالحــات 
خطــاب خویشــاوندی کــردی/ فارســی در شــهر ایــالم تأثیــر دارنــد و بــه ایــن نتیجه رســیده اند کــه گویش فیلی 
ایالمــی در میــان گویشــوران کــرد زبــان ایــالم بــه خاطــر تأثیرپذیــری از زبــان فارســی، در معــرض نابــودی یا به 
گفتــه ی نویســندگان، زوال زبانــی، اســت و بــرای حفــظ و نگهــداری ایــن گویــش  بایــد تدابیــر زبانــی خاصــی 

اندیشــیده شــود.
       دبیرمقــدم در مقدمــه ي فصــل دهــم از کتابــش، زبــان لکــي را از گــروه زبان هــاي شــمال غربــي زبان هاي 
ایرانــي دانســته اســت کــه در اســتان هاي لرســتان، کرمانشــاه، ایــالم و همــدان رواج دارد؛ گونه اي از لکــي که در 

ایــن اثــر بــه آن پرداخته اســت، گویش کوهدشــت و نورآباد اســت )دبیرمقــدم، 1392: 862(.
       حســنوندعموزاده )1393( در پایان نامــه ي کارشناســی ارشــد خــود در رشــته ی زبان شناســی همگانــی، 
فرآیندهــاي کاهــش ظرفیــت فعــل در گویــش لکــي دره شــهر را در چارچوب دســتور نقــش و ارجاع، بررســی 

کــرده اســت.

نسبیِت زبانی در واژگاِن خویشاوندِی گویِش لکِی ....
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       مقالــه ی علــی اکبــری و همــکاران )2014( بــا عنــوان »توزیــع زبانــی در اســتان ایــالم ایــران« پژوهشــی 
نویــن اســت کــه از نتیجــه ی آن، نقشــه ی زبانــی اســتان ایــالم حاصــل شــده اســت. در ایــن نقشــه، گویشــوران 
لــک؛ عمدتــاً در بخــش مرکــزی شهرســتان دره شــهر، از توابــع اســتان ایــالم؛ همچنیــن، هلیالن ســاکن هســتند. 
ایــن مقالــه نشــان می دهــد کــه زبــان لکــی تاکنــون بــه طــور دقیقــی بررســی نشــده و همیشــه در کنــار دیگــر 

ــاد شــده اســت. ــی از آن ی زبان هــای ایران
روش شناسی پژوهش

1. جمع آوری داده ها
بررســی یــک زبــان یــا گویــش بــر پایــه ی مقایســه ی دو یــا چنــد مجموعــه از داده هــای توصیفــی آن میســر 
می شــود. از ایــن رو، شــیوه ی انجــام ایــن پژوهــش، عمدتــاً توصیفــی- تحلیلــی اســت. هــر انــدازه کــه داده هــای 
توصیفــی یــک زبــان یــا گویــش دقیــق و کامــل باشــند، بررســی آن زبــان یــا گویــش نیــز بــه همــان نســبت، 

صحیــح و کامــل خواهــد بــود.
ــراد ســالخورده و بی ســواد گــردآوری  ــا اف ــه ب ــی و مصاحب ــه شــیوه ی میدان        داده هــای ایــن پژوهــش ب
شــده اســت؛ یعنــی گویشــورانی کــه در شهرســتان دره شــهر بــه دنیــا آمــده و مســافرت های کمتــری بــه اطــراف 
داشــته اند؛ همچنیــن، از نظــر شــنوایی، ســالم و قــادر بــه بیــان روان و تلفــظ واضــح کلمات بودنــد؛ عالوه بــر آن، 
تعــدادی از گویشــوران لــک از افــراد باســواد و تحصیل کــرده انتخــاب و از آنهــا خواســته شــد تــا بــرای عبارات 
و جمــالت فارســی مــورد نظــر، معــادل لکــی، ذکــر کننــد؛ ســپس، برخــی از واژه هــای مــورد نیــاز، از بیــن آن 
جمــالت اســتخراج شــد. شــایان ذکــر اســت کــه گویــش لکــی دّره شــهر، زبــان مــادری نگارنــده اســت؛ از این 
رو، آشــنایی کامــل بــا جامعــه ی گویشــی و فرهنــگ گویشــوران این ناحیــه، در تحلیــل داده ها یاری رســان بوده 
ــار مکتــوب در زمینــه ی ایــن گویــش؛ یعنــی کتاب هــا، مقــاالت و پایان نامه هــا  ــر ایــن، از آث اســت؛ عــالوه ب

اســتفاده شــده است.
2.چارچوب نظری )نسبّيت زبانی(

یکــی از مباحــث بســیار مهــم و کلیــدی در زبان شناســی، شــناخت رابطــه ی میــان زبــان و تفّکــر اســت. از 
دیــر بــاز ایــن تصــور وجــود داشــته کــه زبــان، بــر شــیوه ی تفکــر و جهان بینــی انســان ها اثرگــذار بــوده اســت و 
از آنجــا کــه هــر زبــان تصویــر متفاوتــی را از واقعیت هــای جهــان خــارج بــه دســت می دهــد؛ طبیعتــاً انســان ها 
جهــان را آن گونــه درک می کننــد کــه زبــان یــا گویشــی کــه بــه آن ســخن می گوینــد، آن را ترســیم می کنــد. 
ایــن نظریــه بــه نام هــای اصل نســبیت زبانــی8 ، فرضیــه ی ســاپیر- ورف9  و جبرگرایی زبانی10  شــناخته می شــود. 
بــر اســاس ایــن فرضیــه، زبانــی کــه یــک فــرد بــه آن ســخن می گویــد، روی جهان بینــی اش اثــر گذاشــته یــا آن 
را تعییــن می کنــد کــه عمدتــاً در نوشــته های بنجامیــن لــی ورف )1897-1941( بیــن ســال های 1930 و 1940 

8- Principle of  Linguistic Relativity
9- Sapir-Whorf  Hypothesis
10- Linguistic Determinism
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ــه تأثیــر از آثــار اســتادش ادوارد ســاپیر )1884-1939( شــرح داده شــده اســت. ســاپیر،  میــالدی؛ همچنیــن، ب
زبــان را پدیــده ای فرهنگــی- تاریخــی می دانســت. وی اعتقــاد داشــت کــه پیونــد نزدیکــی میــان زبان و اندیشــه 
برقــرار اســت و بــدون زبــان نمی تــوان فکــر کــرد و یــا بــه توّهــم پرداخــت؛ همچنیــن، مدعــی شــده اســت کــه 
اندیشــه های انســان، شــدیداً متأثــر از زبانــی هســتند کــه بــه آن ســخن می گویــد؛ ایــن زبان شــناس آمریکایــي 
بــا ارائــه ی فرضیــه ی »نســبیت زبانــی« کوشــیده تــا نشــان دهــد، تجربیــات ادراکــي و شــناختي افــراد، از کانــال 
سیســتمی فراهــم می آیــد کــه زبــان موجــود در جامعــه در اختیــار ایشــان قــرار داده اســت. ورف )1979( اظهــار 
مــی دارد: »معمــوالً تمایــل داریــم کــه زبــان را تکنیکــي ســاده بــراي تبییــن درونیاتمــان بــه شــمار آوریــم؛ در 
صورتــي کــه زبــان، تجربیــات مــا را از جهــان خــارج، طبقه بنــدي و ســازماندهي مي کنــد«. بــا ایــن تفســیر زبانی 
کــه شــخص بــدان ســخن می گویــد، ممکــن اســت روی تفکر غیــر زبانــی اش اثرگــذار باشــد. »به نظر می رســد 
کــه در ســال های اخیــر، شــواهدی جهــت حمایــت از آن جمــع آوری شــده اســت. زبان شناســی شــناختی با این 
تفســیر، کامــالً ســازگار و بــه ورف گرایــی نــو11  مشــهور بــوده کــه توســط جــان لوســی12 )1997(، شــرح داده 
شــده اســت«)ایوانز، 2007: 128(. فرضیــه ی ورف یــا فرضیــه ی ســاپیر - ورف بــرای نخســتین بــار در دهــه ی 
1930 توســط ادوارد ســاپیر و شــاگردش بنجامیــن لــی ورف مطــرح گردیــد. آنهــا مدعــی شــدند که ســاختار یا 
رفتــار زبانــی، ســاختار اجتماعــی را تحــت تأثیــر خــود قــرار می دهــد؛ همچنیــن، بحث هایــی را مطــرح کردنــد 
کــه بــر مبنــای آنهــا زبــان تعیین کننــده ی چگونگــی درک انســان از جهــان پیرامونــش اســت و در اصــل زبــان و 
ســاختار آن، چارچــوب اندیشــه ی انســان را تعییــن می کنــد؛ بــه همیــن دلیــل، ایــن فرضیــه جزمیــت زبانــی نــام 

گرفــت )ورداف، 1986: 10 و11(. نســبیت زبانــی، در مقابــل زبــان اندیشــه13  قــرار می گیــرد.
       باطنی معتقد است که اساس نسبیت در زبان، دو اصل و یک نتیجه است:

1. زبان، تصویر درستی از واقعیت جهان خارج به دست نمی دهد؛
2. هر زبان تصویر متفاوتی از واقعیت جهان خارج به دست می دهد.

     نتیجــه: چــون تقســیمات زبــان بــر تقســیمات جهــان منطبــق نیســت و مــا در قالــب مقــوالت زبــان، فکــر 
می کنیــم؛ پــس، مــا جهــان را آن چنــان درک می کنیــم کــه زبــان بــرای مــا ترســیم می کنــد؛ از طــرف دیگــر، 
چــون زبان هــای مختلــف تصاویــر متفاوتــی از جهــان بــه دســت می دهنــد؛ پــس، هــر زبــان متافیزیــک منفــی و 
خــاص خــود را دارد کــه گویشــوران در قالــب مقــوالت نســبی آن، جهــان را درک می کننــد؛ بــه عبارتی دیگر 

گویشــوران زبان هــای مختلــف، جهان بینی هــای متفاوتــی دارنــد )باطنــی،1349: 62(.
       پرسشــی کــه در اینجــا مطــرح می شــود ایــن اســت کــه آیــا زبــان، تصویــر درســتی از واقعیــت بــه دســت 
ــرای نامیــدن اشــیاء، وقایــع، پدیده هــا و به طــور کلــی  ــان ب می دهــد؟ در پاســخ بایــد گفــت کــه واژه هــای زب
بیــان تجربــه  ی خــود از جهــان خــارج بــه کار می رونــد؛ امــا جهــان خــارج آن گونــه کــه واژه هــای زبــان نشــان 

11- Neo-Whorfianism
12- John Lucy
13- Language of Thought

نسبیِت زبانی در واژگاِن خویشاوندِی گویِش لکِی ....
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می دهنــد، نظام یافتــه نیســت و آن چنــان طبقه بنــدی نشــده اســت؛ بــه ســخن دیگــر، تقســیماتی کــه واژه هــای 
زبــان نشــان می دهنــد عرضــی اســت و الزامــاً منطبــق بــر تقســیمات قرینــه ای در جهــان خــارج نیســت.

ــا  ــه ی م ــا تجرب ــرار دارد؛ ام ــا از طبیعــت ق ــص م ــر اســاس تجــارب ناق ــا ب ــدی م        نام گــذاری و طبقه بن
ــا  ــت در واژگان عــادی گویش ه ــدارد )همــان: 63(. اندکــی دق ــق ن ــت تطاب ــا واقعی ــاً ب ــان خــارج الزام از جه
ــای  ــه دســت می دهــد کــه همگــی گــواه ایــن امــر اســت کــه مرزبنــدی معن ــی ب و زبان هــا نمونه هــای فراوان

کلمــات در زبــان، منطبــق بــر مرزبنــدی قرینــه ای در جهــان فیزیکــی پیرامونمــان نیســت.
ــده ی طــرز تفکــر و  ــان، تعیین کنن ــم هــر زب ــوای مفاهی ــن اســت کــه محت ــی ای ــر زبان        »جــان کالم جب
ــاپیر- ورف  ــه ی س ــن رو، فرضی ــد« )ورف، 1979: 252(؛ از ای ــان می باش ــی آن زب ــخنگوی بوم ــی س جهان بین

ــه نشــان میدهــد: ــر را این گون ــان و تفّک ــان زب رابطــه ی می
»زبان             تفکر« )دبیر مقدم، 1378: 146(.

»چکیــده ی مفهــوم نســبیت زبانــی ایــن اســت کــه هیچ حــد و مــرزی بــرای تنــوع ســاختی زبان هــا )صورت 
زبان هــا( وجــود نــدارد« )الینــز، 1981: 304(. فرضیــه ی ســاپیر- ورف؛ حاصــل جمع بنــدی مفاهیــم جبــر زبانــی 
و نســبیت زبانــی اســت؛ یعنــی تفــاوت بیــن زبان هــا )کــه می توانــد بی حــد و حصــر باشــد( ممکــن اســت، منجر 

بــه تفاوت هــا یــا حتــی قیاس ناپذیــری در فرایندهــای ذهنــی شــود.
       چارچــوب نظــري در ایــن پژوهــش؛ بیــش از هــر چیــز، مبتنــي بــر آرا و اصــول نظــري نســبیت زبانــی 
بــر پایــه ي آثــاری هماننــد: ســاپیر)1921(، ورف)1979(، وورداف)1986( و یــول)2010( می باشــد. ایــن بــدان 
معناســت کــه ســعی شــده اســت صرفــاً بــا اســتفاده از شــواهدی از گویــش لکــي دره شــهر بــه بحثــي نظــري 
دربــاره ي نســبیت زبانــی پرداختــه شــود. جهت آشــنایي بیشــتر بــا نســبیت زبانی رجــوع کنید بــه: میلــر )1968(، 

کــی و کمپتــون )1984(، ســاپیر )1374( و گیبــز )1996(.
بحث و بررسی )واژگان، اصطالحات و روابط خویشاوندی(

ــاب خویشــاوندان و ضمــن  »منظــور از اصطالحــات خویشــاوندی، اصطالحاتــی اســت کــه مــردم در غی
گفتگــو و اشــاره بــه آنهــا بــه کار میبرنــد کــه می تــوان آنهــا را اصطالحــات مــورد اشــاره نیــز نــام نهــاد« )بیتــس 

ــالک، 1386: 250(. و ب
1.حوزه ی اصطالحات نظام خویشاوندی

ایــن حــوزه یکــی از حوزه هــای معنایــی اســت کــه در مقایســه ی زبان هــای مختلــف، پژوهــش و بررســی 
می شــود. بنیــاد تجربــی ایــن حــوزه، محســوس و مجزاســت؛ زیــرا کســانی کــه واژگان زبــان بــه آنهــا اشــاره 
می کننــد هــم در جهــان خــارج وجــود دارنــد، هــم مجــزا و منفــرد هســتند. حــوزه ی معنایــی14  عبارت اســت از 
قســمتی از تجربــه ی انســانی کــه بیــن دســته ای از کلمــات زبــان تقســیم می شــود؛ بــه گونــه ای کــه آن کلمــات 
ماننــد ذرات بــه هــم چســبیده، حریــم یکدیگــر را محــدود می کننــد و مجموعــاً آن حــوزه را می پوشــانند. در 

14- Semantic Field

ابوذر حسنوند عموزاده
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مطالعــه و بررســی حوزه هــای معنایــی متوجــه می شــویم، تجربــه ای کــه شــالوده ی آنهــا قــرار گرفتــه اســت بــا 
هــم فــرق دارد. ایــن تجربــه، ممکــن اســت پیوســته یــا از عناصــر منفــرد و مجــزا تشــکیل شــده باشــد یــا ممکــن 
اســت عینــی و محســوس یــا ذهنــی و مجــرد باشــد. یکــی از حوزه هــای معنایــی کــه در مقایســه ی زبان هــای 
مختلــف، زیــاد بــه آن پرداختــه شــده، حــوزه ی روابــط خویشــاوندی اســت. بنیــاد تجربــی این حوزه محســوس 
و مجــزا اســت. در ایــن قســمت به شــرح و توصیــف واژگان خویشــاوندی در گویش لکی دره شــهر در مقایســه 

بــا زبــان فارســی پرداخته میشــود:
-pâpâ: پدربــزرگ؛ ایــن کلمــه بــا اندکــی تفــاوت در تلفــظ، درزبــان انگلیســی نیــز وجــود دارد؛ چنان کــه 
واکــه ی نخســت آن به صــورت واکــه ی کوتــاه شــوا 15 و واکــه ی دوم، به صــورت کشــیده و ماننــد لکــی تلفــظ 

می شــود. در فارســی »بابــا بــزرگ« هــم می گوینــد کــه معــادل آن در گویــش لکــی bowa kaleŋ اســت.
-nena: مادربــزرگ، ننــه؛ dâyâ نیــز در گویــش لکــی در معنــای »مادربــزرگ« بــه کار مــی رود؛ البتــه، در 

مقــام تکریــم بــه هــر زن ســالمند یــا پیــرزن، dâyâ گفتــه می شــود.
ــه از  ــود ک ــه می ش ــم گفت ــا« ه ــی »باب ــت. در فارس ــدن اس ــوخ ش ــال منس ــن واژه در ح ــدر؛ ای -bowa: پ

ــود. ــی می ش ــن واژه ی لک ــه دارد جایگزی ــن کلم ــت و ای ــوردار اس ــتری برخ ــت بیش محبوبی
-dâ: مــادر؛ شــکل دیگــر ایــن کلمــه dâleka اســت که بــا افــزودن پســوند –leka به کلمه ی اول، ســاخته 
می شــود و بیشــتر جهــت تحبیــب بــه کار بــرده می شــود؛ ایــن کلمــه در اشــعار محلی نیز بــه وفــور کاربــرد دارد. 
ماننــد: »dâleka dâ nâzârem, e ferešte âsemoni: مادرجــان مــادر نازم، ای فرشــته ی آســمانی ام«؛ البته 

در زبــان فارســی هــم کلمــه ی »مامــان« در این مفهــوم به کار مــی رود.
 tâta، ʔâmu، :عمــو؛ کلمــات گوناگونــی به معنــای »عمو« به کار مــی رود. ایــن واژگان عبارتنــد از : tâta-
ʔamu. واژه ی ʔamu در واقــع، واژهــای اســت کــه از زبــان فارســی قــرض گرفتــه شــده اســت و تقریبــاً در 
ــا  تمــام مناطقــی کــه بــه گویــش لکــی ســخن می گوینــد، رایــج اســت. گونــه ی tâta در بخش هایــی کــه ب
اســتان لرســتان، مــرز مشــترک دارد، کاربــرد بیشــتری دارد. گویــش لــری، یکی دیگــر از گویش هــای رایج در 

شهرســتان دره شــهر اســت کــه گویشــوران آن نیــز از واژه ی tâta اســتفاده می کننــد.
-tâtezâ : پســر عمو، دختر عمــو؛ در برابــر ایــن واژه از گویــش لکــی، دو کلمــه بــه چشــم می خــورد؛ بــه 

عبــارت دیگــر، در کاربــرد آن تمایــز جنســیتی - در گویــش لکــی - در نظــر گرفتــه نمی شــود.
-vâtezâ: بچه هــای عموزاده هــا؛ ایــن کلمــه در زبــان فارســی معــادل تــک کلمــه ای نــدارد و بــه جــای آن 
از ترکیبــات اســمی بــرای اشــاره بــه ایــن افــراد اســتفاده می شــود. وجــود ایــن واژه در ایــن گویــش، از اهمیــت 

نــژاد پــدری در میــان ایــن قــوم، حکایــت دارد؛ چنانچــه در ضرب المثل هــای آنهــا هــم نمــود یافتــه اســت:
toχm toχme pedara mâdar rahgozara یعنی نژاد از طریق پدر انتقال می یابد.

-holu : دایــی؛ ایــن کلمــه در حــال منسوخ شــدن اســت و کلمــه ی فارســی »دایــی«، جایگزیــن آن شــده 

15- Schwa or Neutral Vowel [ə]
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اســت. بــه نظــر می رســد، دلیــل ایــن امــر شــباهت تلفظــی )هم تلفظــی نســبی( ایــن کلمــه در گویــش مربوطــه با 
کلمــه ی فارســی هالو باشــد.

ــا تفاوت هــای اصطالحــی  ــه؛ در واژگان خویشــاوندی در گویــش لکــی دره شــهر ب -mimi : عمــه، خال
مربــوط بــه »خالــه« و »عمــه« روبــه رو نیســتیم و در ایــن گویــش بــرای دو واژه ی خالــه و عمــه تنها یــک اصطالح 
ــا  ــا و عمه ه ــدان خاله ه ــی فرزن ــرای تمام ــه ب ــت ک ــن اس ــه ای ــل توج ــه ی قاب ــود و نکت ــتفاده می ش mimi اس
)mimi-al( ، بــدون اینکــه از نظــر جنســیتی آنهــا را تفکیــک کننــد، یــک واژه  -mimezâ- بــه کار می رود؛ 
 )holuzâ-al( و فرزنــدان دایی هــا )tâtezâ-al( ــه فرزنــدان عمو هــا ــرد واژگان مربــوط ب همچنیــن، در کارب
در گویــش لکــی دره شــهر، بــا عــدم تفکیــک جنســیتی روبــه رو هســتیم؛ بنابرایــن، بــرای فرزنــدان عموهــا و 
دایی هــا اعــم از پســر یــا دختــر، تنهــا یــک اصطالح بــه کار مــی رود. بــه طــور خالصــه در درخــت اصطالحات 
ــد. در ادامــه، تمامــی  خویشــاوندی گویــش لکــی دره شــهر، ایــن اصطالحــات از ارزش یکســانی برخوردارن

ــای شــماره ی )1( و )2( ذکــر می شــوند: واژگان و اصطالحــات خویشــاوندی در جدول ه
جدول شماره ی )1(: اصطالحات خویشاوندی نسبی در گویش لکی دره شهر

12 
 

-holu به نظر  شده است.آن جایگزین  ،«دایی»فارسی ی کلمه شدن است واین کلمه در حال منسوخ : دایی؛
 ی فارسی هالو باشد.تلفظی نسبی( این کلمه در گویش مربوطه با کلمهدلیل این امر شباهت تلفظی )هم ،رسدیم
-mimi های اصطالحی مربوط به شهر با تفاوتدر واژگان خویشاوندی در گویش لکی دره : عمه، خاله؛
استفاده  mimiیک اصطالح  ی خاله و عمه تنهارو نیستیم و در این گویش برای دو واژهروبه «عمه»و  «خاله»

بدون اینکه از ،  (mimi-al) هاها و عمهاین است که برای تمامی فرزندان خاله ی قابل توجهشود و نکتهمی
واژگان مربوط به کاربرد همچنین در  رود؛به کار می -mimezâ- ، یک واژهنظر جنسیتی آنها را تفکیک کنند

با عدم تفکیک  ،شهردر گویش لکی دره (holuzâ-al)ها و فرزندان دایی (tâtezâ-al)ها فرزندان عمو
، تنها یک اصطالح به کار اعم از پسر یا دختر هادایی بنابراین برای فرزندان عموها و رو هستیم؛جنسیتی روبه

این اصطالحات از ارزش شهر، لکی درهگویش  حات خویشاوندیاصطال . به طور خالصه در درخترودمی
ذکر  (2( و )1ی )شماره هایدر جدولو اصطالحات خویشاوندی  واژگان تمامی ،ادامهدر  کسانی برخوردارند.ی

 :شوندمی
 
 
 
 
 

شهر(: اصطالحات خویشاوندی نسبی در گویش لکی دره1ی )جدول شماره  
 معادل انگلیسی معادل فارسی آوانگاری اصطالح لکی

ǰad جد great grandfather 

aždâd هاپدربزرگ  grandfathers 

pâpâ,bowa kaleŋ دربزرگپ  grandfather 

ɂâbâ, bowal پدران fathers 

bowa پدر/بابا father/ daddy 

bərârzâ برادرزادهفرزند برادر /  nephew/ niece 

berâ,gaga برادر؛ داداش brother; buddy 

 nolam  نخستین فرزند first child 

13 
 

kwer پسر son/ boy 

 mimezâ  خاله/عمه، پسر خاله/عمه دختر  cousin 

tâtezâ دخترعمو/پسرعمو cousin 

 holuzâ  دختردایی/پسردایی cousin 

ǰada جده great grandmother 

 mâ  جنس مونث/ماده female gender 

χwa خواهر sister 

 dâ,dâleka مادر/مامان mother 

χwarzâ خواهرزاده nephew, niece 

 holu  دایی uncle 

tâta,ʔâmu عمو uncle 

 det  دختر daughter/ girl 

ɂâferat دوشیزه/دختر maiden 

mimi عمه/خاله aunt 

nena مادربزرگ/ننه grandmother 

vâtezâ فرزند عموزاده great cousin 

bačazâ ی دختر/پسرنتیجه  great grandchild 

bač نوه grandchild 

korarzâ پسری ینوه  grand son 

detarzâ ی دخترینوه  grand daughter 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

ابوذر حسنوند عموزاده



دوره پانزدهم شماره 44و45 )پاييز و زمستان 1393(

148

جدول شماره ی )2(: اصطالحات خویشاوندی سببی در گویش لکی دره شهر

14 
 

 شهر(: اصطالحات خویشاوندی سببی در گویش لکی دره2ی )جدول شماره
 معادل انگلیسی معادل فارسی آوانگاری اصطالح لکی

hwasira شوهر زن/شوهر، مادر زن/پدر  father-in-law,mother-in-law 

bowân, fetefomil  مرد، قوم و خویش زن/اقوام  paternal family 

homriš /ریشهم باجناق  brother-in-law 

širbǝrâ برادر شوهر brother-in-law 

hombowi جاری sister-in-law 

šiχwa خواهر شوهر sister-in-law 

 zōmâ  داماد son-in-law/ bride-groom 

žan زن، همسر woman, wife 

peyâ مرد man 

žan bowa زن بابا/نامادری stepmother 

žan bǝrâ زن داداش sister-in-law 

žan holuzâ زن پسر دایی cousin-in-law 

žan tâtezâ زن پسر عمو cousin-in-law 

žan holu زن دایی aunt 

žan tâta زن عمو aunt 

 mērda , ši شوهر husband 

 bowi  عروس bride 

dasgirō نامزد fiancée; fiancé 

how )هوو )زن دوم شوهر rival wife 

 

 تنوع واژگانی.2
در مقایسه با گویش لکی  ،خویشاوندی در زبان فارسی دهند، اصطالحاتها نشان میگونه که جدولهمان

که در برش معنایی گویش  یتر بعضی از خصوصیاتبه عبارت دقیق روند؛، با ظرافت بیشتری بکار میشهردره
، های بیشتری برای بیان آنهادر نتیجه واژه ؛دهش به آنها اهمیت دادهاند، در زبان فارسی لقی نشدهلکی مهم ت

 یشهر با کلمهروابط خویشاوندی که در گویش لکی دره از برای نمونه در مورد آن دسته اختصاص یافته است؛
mimezâ نیست؛مهم  مذکر یا مونث بودن، اند،پوشای که این کلمه را میبه بیان دیگر در حوزه ند؛شوبیان می 

در  ،که این خصوصیاتحالیدراهمیت ندارد؛ طرف پدر یا از طرف مادر باشد، خویشاوندی از  همچنین اگر

2.تنوع واژگانی
ــا  ــان فارســی، در مقایســه ب ــد، اصطالحــات خویشــاوندی در زب ــا نشــان می دهن ــه کــه جدول ه همان گون
ــه عبــارت دقیق تــر، بعضــی از خصوصیاتــی  ــد؛ ب ــا ظرافــت بیشــتری بــکار می رون گویــش لکــی دره شــهر، ب
کــه در بــرش معنایــی گویــش لکــی مهــم تلقــی نشــده اند، در زبــان فارســی بــه آنهــا اهمیــت داده شــده؛ در 
نتیجــه، واژه هــای بیشــتری بــرای بیــان آنهــا اختصــاص یافتــه اســت؛ بــرای نمونــه در مــورد آن دســته از روابــط 
خویشــاوندی کــه در گویــش لکــی دره شــهر بــا کلمــه ی mimezâ بیان می شــوند؛ به بیــان دیگر، در حــوزه ای 
کــه ایــن کلمــه را می پوشــاند، مذکــر یــا مونــث بــودن، مهم نیســت؛ همچنین، اگــر خویشــاوندی از طــرف پدر 
یــا از طــرف مــادر باشــد اهمیــت نــدارد؛ درحالی کــه ایــن خصوصیــات، در زبــان فارســی مهــم تلقــی شــده؛ در 
نتیجــه، آن حــوزه بین چهار کلمه تقســیم شــده اســت. بنابرایــن، کلمه ی mimezâ شــمولی بیشــتر و صراحتی 
کمتــر از هــر یــک از کلمــات چهارگانــه ی فارســی دارد؛ بدیــن ترتیــب در بافت هــای مختلــف، ممکــن اســت 
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هــر یــک از کلمــات چهارگانــه ی فارســی، معــادل کلمــه ی mimezâ قــرار گیرنــد. دربرابــر چندیــن واژه ی 
»دختــر/ پســر خالــه« و »دختــر/ پســر عمــه« تنهــا از واژه ی mimezâ اســتفاده می کننــد؛ پــس، تمایــزی میــان 

دختــر خاله هــا و پســر عمه هایشــان نمی بیننــد و آنهــا را از یکدیگــر تشــخیص نمی دهنــد.
       در زبــان فارســی، دختــر خواهــر و پســر خواهــر بــا واژه ی »خواهــرزاده« بیــان می شــوند کــه در گویــش 
لکــی دره شــهر، واژه ی  χwarzâبــرای ایــن مــورد بــه کار مــی رود؛ از طــرف دیگــر، بــرای دو نســبت »پســر 
بــرادر« و »دختــر بــرادر«، بــدون توجــه بــه تمایــز جنســیتی، در فارســی واژه ی مشــترک »بــرادرزاده« و در گویش 

لکــی  berârzâ اســتفاده می شــود؛ یعنــی واژه هــای بــرادرزاده و خواهــرزاده، وضعیــت مشــابهی دارنــد.
       نکتــه ی جالــب توجــه ایــن اســت کــه در بعضــی از اصطالحــات خویشــاوندی ماننــد: žan bərâ  و 
žan ʔâmu کــه مضاٌف الیــه بــه مضــاف، اضافــه می شــود، در گویــش لکــی ایــن ترکیــب بــه صــورت وارونــه 
)مضاٌف الیــه پیــش از مضــاف می آیــد(؛ یعنــی  ɂâmu žanو žan bərâ کاربــرد دارد و ایــن، همــان اســت 

کــه در دســتور زبــان فارســی بــه آن »اضافــه ی مقلــوب«  گوینــد.
3. تفاوت  های فرهنگی

بــا مســلم دانســتن فراینــد انتقــال فرهنگــی کــه در یادگیــری زبان هــا دخیل اســت، این نکته روشــن می شــود 
کــه وجــود گونه هــای زبانــی و گویشــی بــه میــزان قابل توجهی بــه وجــود فرهنگ هــای مختلف بســتگی دارد. 
مطالعاتــی کــه در مــورد فرهنگ هــای مختلــف، در جهــان انجــام شــده، نشــان می دهــد کــه قبایــل و طوایــف 
ــه  ــی نســبت ب ــای مختلف ــد؛ بلکــه دارای دیدگاه ه ــای گوناگــون دارن ــا و گویش ه ــا زبان ه ــه تنه ــف، ن مختل
جهــان هســتند کــه در زبان هــا و گویش هــای آنهــا بازتــاب دارد. بــرای نمونــه در برخــی از فرهنگ ها،بــرای 
اشــاره بــه بعضــی از شــخصیت ها، واژهایــی وضــع شــده اســت کــه ممکــن اســت در فرهنگی دیگــر، بــرای آن 
شــخصیت، هیــچ معادلــی یافــت نشــود؛ مثالً کلمــه ی wâtezâ بــه معنای »پســِر پســرعمو/ دخترعمــو« و »دختِر 
پســرعمو/ دخترعمــو«، کــه بــه دلیــل اهمیــت نــژاد پــدری در گویــش لکــی، واژه ای بــدان اختصاص داده شــده 
اســت؛ ولــی در زبــان فارســی واژه ای واحــد، نــدارد؛ بــر ایــن اســاس، بررســی زبــان یــا گویــش بــه ایــن مفهــوم 
کــه منعکس کننــده ی فرهنــگ باشــد، اهمیــت می یابــد؛ بــه طــور خالصــه ایــن امــر را بیــان نموده اســت: »شــما 

در قالــب مقوالتــی کــه زبانتــان بــه شــما اجــازه می دهــد می توانیــد فکــر کنیــد« )باطنــی،1371: 50(.
4. زبان و اجتماع

زبــان، از دیــدگاه رفتــار اجتماعــی، دو جنبــه ی بســیار مهــم دارد: نخســت برقــراری رابطــه ی اجتماعــی و 
دوم اینکــه زبــان دارای اطالعاتــی در مــورد گویشــورانش اســت؛ ایــن مــوارد برجســته، نشــان دهنده ی ارتبــاط 
دوســویه و نزدیــک مابیــن زبــان یــا گویــش و جامعــه اســت )ترادگیــل، 1974: 14(؛ بنابرایــن، »زبــان یــا گویش 
عــالوه بــر جنبــه ی شــخصی، در بعــد اجتماعــی نیــز هویت بخــش بــوده و هماننــد یــک رویــداد اجتماعــی بــه 
گونــه ای بســیار نزدیــک بــا ســاخت اجتماعــی و ارزشــی یــک جامعــه پیونــد می خــورد. بــه این علت اســت که 
زبان هــا، گویش هــا و شــیوه های متنّوعــی بــرای ســخن گفتــن بــه وجــود آمــده و ایــن روش هــا رو بــه فزونــی 
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اســت« )همــان: 19(.
       بــا اندیشــیدن بــه فرضیــه ی ســاپیر- ورف درمی یابیــم کــه زبــان، جهان بینــی یــک جامعــه را تشــکیل 
ــت  ــف اس ــای مختل ــا و گویش ه ــع زبان ه ــان، تاب ــر جه ــا در سراس ــوع جهان بینی ه ــن، تن ــد. بنابرای می ده
ــوارد  ــا پرداخــت. یکــی از م ــیم بندی جهان بینی ه ــه تقس ــت آن ب ــت و ماهی ــان و هوی ــاس زب ــوان براس و می ت
اثبات کننــده ی فرضیــه ی نســبیت زبانــی، محیــط اجتماعــی اســت کــه در زبــان، ظهــور می یابــد. اصطالحــات 
خانوادگــی و خویشــاوندی نشــان دهنده ی اهمیــت روابــط در جامعــه می باشــند؛ جهــت آگاهــی و پژوهــش 
دربــاره ی فرهنگ هــای دیگــر، ناگزیــر بــه فهمیــدن زبــان آن فرهنگ هــا می باشــیم. گزینــش واژگان 
خویشــاوندی، داللــت بــر مهــم بــودن ایــن مقــوالت در بررســی های انسان شناســی دارنــد کــه در ایــن مقالــه بــه 

آن پرداختــه شــده اســت. 
5. دگرگونی زبانی16 

ــان  ــر اســت، زب ــب اجتمــاع، در حــال تغیی ــان کــه همــه ی جوان ــده ای اجتماعــی اســت؛ همچن ــان، پدی زب
نیــز همــواره در تحــّول و دگرگونــی اســت. بــا گذشــت زمــان نیاز هــای انســان تغییــر می کنــد؛ مفاهیــم تــازه، 
واژه هــای جدیــد را در زبــان ایجــاد می کننــد و خــروج بعضــی از لــوازم، اشــیاء و پدیده هــا از زندگــی انســان، 
موجــب حــذف بعضــی از واژگان دیگــر می شــود. در ایــن بخــش از مقالــه، بــه دالیــل مختلــف، دگرگونــی 

اصطالحــات خویشــاوندی در گویــش لکــی دره شــهر بررســی می شــود:
5. 1. تمایز جنسيتی

گویــش زنــان بــا مــردان کامــالً یکســان نیســت و کــم و بیــش میــان گویــش ایــن دو جنــس تفاوت هایــی 
ــخن  ــر س ــر و طبیعی ت ــر، عامیانه ت ــان بومی ت ــا زن ــه ب ــردان در مقایس ــدکه م ــر می رس ــه نظ ــود. ب ــده می ش دی
ــه نظــر  می گوینــد. گوناگونــی گویشــی، ناشــی از تمایــز جنســیتی معمــوالً در ســطح واژگانــی پررنگ تــر ب
می رســد. واژگان خویشــاوندی را کــه زنــان در گویــش لکــی دره شــهر بــه کار می برنــد، عمدتــاً از اصطالحات 

مربــوط بــه زبــان فارســی معیارهســتند. ماننــد: بابــا، مانــی، داشــی، آبجــی و ... .
5. 2. انتقال زبانی و انتقال فرهنگی 

ــا  ــاوت زبان ه ــم تف ــل مه ــی17  از عوام ــای فرهنگ ــد. تفاوت ه ــر می گذارن ــم اث ــر ه ــا ب ــاً فرهنگ ه عمدت
ــر  ــای دیگ ــر فرهنگ ه ــد، ب ــوردار باش ــتری برخ ــا و ارزش بیش ــه از غن ــی ک ــند. فرهنگ ــا می باش و گویش ه
می چربــد و بــر آنهــا تأثیــر می گــذارد؛ چنانکــه، زبــان فارســی معیــار دارای غنــای فرهنگــی بیشــتری اســت.

5. 3. تأثيرپذیری زبان ها)گویش ها( از یکدیگر
ارتبــاط میــان اقــوام و ملت هــا، از عوامــل برونــی تغییــر زبان هــا اســت کــه تعامل میــان زبان هــا را در پــی دارد 
و منجــر بــه پدیــده ی وام گیــری )قرض گیــری18(  در زبــان یــا گویــش می شــود. عمــده ی وام گیــری در گویش 

16- Language Change
17- Cultural Contrasts
18- Borrowing
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لکی از زبان فارسی بوده و تحت تأثیر فرایند معیار سازی19  صورت گرفته است.
نتيجه گيری

در ایــن جســتار، واژگان خویشــاوندی گویش لکی دره شــهر بررســی شــد. مطالعه و پژوهــش در چارچوب 
ــت. از نقطه نظــر  ــی انجــام گرف ــط زبان ــن محی ــه از ای ــا و داده هــای برگرفت ــه ی یافته ه ــر پای ــی و ب نســبیت زبان
زبان شناســان، فرهنــگ یــک جامعــه از طریــق زبــان آن جامعــه بیــان می شــود. تجــارب هــر فــرد، بهره گیری اش 
از محیــط زندگــی و میــزان و نــوع نیازهایــش می تواننــد عوامــل مهمــی در شــکل گیری زبــان و واژه گزینــی در 
آن زبــان یــا گویــش بــه شــمار روند. حاصــل کار نشــان می دهد کــه حــوزه ی معنایــی واژگان خویشــاوندی، از 

دیــدگاه گویشــوران لــک دره شــهر، بــا آنچــه در زبــان فارســی معیــار وجــود دارد، متفاوت اســت. 
       زبــان یــا گویشــی کــه بــا آن ســخن می گوییــم بــه مــا امــکان می دهــد کــه در قالب هــای خاصــی، جهــان 
خــارج را درک کنیــم؛ از آنجــا کــه می پنداریــم، زبــان، تصویــر درســتی از واقعیــت بــه دســت می دهــد، انتظــار 
داریــم کــه همــه ی زبان هــا بایــد چنیــن ویژگی ها یــي را داشــته باشــند؛ در حالی کــه نــه زبــان مــا تصویر درســتی 
از واقعیــت بــه دســت می دهــد و نــه تقســیمات زبــان مــا جهانــی و عمومی اســت؛ به عبــارت دیگر تقســیم بندی 
زبان هــا از برداشــت گوینــدگان خــود از واقعیــت، متفــاوت اســت. درجــه ی تشــابه ایــن تقســیم بندی ها نســبت 
بــه هــم متفــاوت بــوده و هیــچ گاه به طــور کامــل بــر یکدیگــر منطبــق نمی گردنــد. اندیشــه ی هر کس از ســخن 
گفتــن او مشــخص می شــود. فرهنــگ، تمــدن، آداب و رســوم یــک قــوم در زبــان یــا گویــش آن قــوم منعکس 
می شــود. براســاس وجــود واژه هایــی نظیــر »دختــر عمــو« و »پســر عمــو« در مقابــل tâtezâ، یــا »دختــر عمــه«، 
»پســر عمــه«، »دختــر خالــه«، »پســر خالــه« در برابریــک واژه ی miməzâ در گویــش لکی دره شــهر و واژه هایی 
دیگــر از ایــن دســت، می تــوان دریافــت کــه گویشــوران فارســی زبان، بــرای اصطالحات خویشــاوندی، نســبت 
بــه گویشــوران لــک اهمیــت بیشــتری قائل انــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن اصطالحــات زبانــی، در دوره ای 
ــان،  ــوز هــم در نظــام زب ــوده اســت و هن ــژه ای برخــوردار ب ســاخته شــده اند کــه خویشــاوندی از اهمیّــت وی
باقــی مانده انــد. موضــوع نســبیت زبانــی و پژوهــش و مطالعــه ی حوزه هــای معنایــی یکــی از مباحــث جالــب 

انسان شناســی زبان شــناختی اســت کــه نتیجه گیــری دربــاره ی آن مشــکل  بــه نظــر می رســد.
ــه ســمت فارسی شــدگی، جــزء  ــا حرکــت ب ــش لکــی دره شــهر ب ــوان اذعــان داشــت کــه گوی        می ت
گویش هــای در معــرض خطــر محســوب می شــود. نتایــج ایــن پژوهــش نشــان می دهــد کــه میــزان کاربــرد 
زبــان فارســی در حــوزه ی مربــوط بــه اصطالحــات خویشــاوندی و آمــوزش آن بــه فرزنــدان در گویــش لکــی 
ــه روز در حــال افزایــش اســت کــه حاصــل آن، زوال تدریجــی ایــن گویــش اســت. میــزان  دره شــهر، روز ب
کاربــرد زبــان فارســی در میــان شهرنشــینان و افــراد تحصیل کــرده رو بــه افزایش اســت. با گســترش شهرنشــینی 
و ســطح ســواد، می تــوان پیش بینــی کــرد کــه در آینــده کاربــرد زبــان فارســی افزایــش بیشــتری پیــدا می کنــد.

19- Standardization
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پيشنهادها
ــت و  ــادی اس ــان زی ــرف زم ــد ص ــاص، نیازمن ــی خ ــورد گویش ــات در م ــردآوری اطالع ــه گ ــا ک از آنج
پیچیدگی هــای بســیاری در آواشناســی و مقوله هــای دســتوری گویش هــا وجــود دارد، نگارنــده بــر آن شــد که 
بــه صــورت انحصــاری بــه بررســی »روابــط و اصطالحــات خویشــاوندی در گویــش لکــی دره شــهر« بپــردازد. 
نگارنــده بــاور دارد کــه کار در ایــن حــوزه می توانــد؛ بــه طــور کامــل در قالــب پایان نامــه ی کارشناســی ارشــد، 

مــورد مطالعــه و بررســی قــرار گیــرد.
ــه  ــتاب ب ــا ش ــتی ب ــان، بایس ــد، زبان شناس ــه زوال می رون ــرعت رو ب ــه س ــا ب ــه گویش ه ــا ک        از آنج
گــردآوری، تحقیــق و تفحــص در مــورد آنهــا اقــدام کننــد. مطالعــه و تحقیــق در مــورد گویش هــای زبان هــای 
ایرانــی، بایــد جــزء تعلیمــات اولیــه ی هــر زبان شــناس ایرانــی شــود تــا زبــان و فرهنــگ این مــردم، بــا اســتفاده از 

روش هــا و اصــول علمــی، ثبــت و ضبــط شــود. در ایــن راســتا پیشــنهادهایی ارائــه می گــردد:
1. رواج و کاربــرد گویــش لکــی دره شــهر در موقعیت هــا و حوزه هایــی کــه می توانــد و بایــد بــه کار گرفتــه 

شود؛
2. آگاهــی دادن بــه گویشــوران لــک شهرســتان دره شــهر، دربــاره ی جایگاه واقعــی و کاربــرد گویش لکی 

و زدودن باورهــای نادرســتی کــه درباره ی آن وجــود دارد؛
3. تشویق دانش آموزان برای استفاده از گویش لکی دره شهر در محیط مدرسه و حتی کالس درس؛

4. اســتفاده از گویــش لکــی دره شــهر از ســوی افــراد تحصیل کــرده و شــخصیت های بانفــوذ و مــورد احترام 
مردم.
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