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چکیده

بــر اســاس نســبیت زبانــی ،زبانــی کــه یــک فــرد بــدان ســخن میگویــد ،جهانبینــی وی را تعییــن میکنــد.

جســتار حاضــر بــه بررســی نســبیت زبانــی بــا تأکیــد بــر اصطالحــات خویشــاوندی در گویــش لکــی درهشــهر
میپــردازد .ایــن گویــش از گویشهــای زبــان کــردی جنوبــی ،گویــش اغلــب ســاکنان شهرســتان درهشــهر ،از
توابــع اســتان ایــام میباشــد کــه تحــت تأثیــر زبــان فارســی معیــار ،در حــال تغییــر و دگرگونــی اســت .پژوهــش

حاضــر از نــوع توصیفــی -تحلیلــی بــوده و بــرای نمونهبــرداری و ضبــط اطالعــات و دادههــا ،از روش میدانــی و

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 درهشــهر انجــام نگرفتــه

اســت .تجزیــه و تحلیــل و بررســی در ایــن جســتار ،بــر مبنــای تفاوتهــای میــان زبــان فارســی و گویــش لکــی

درهشــهر در مقولههــای مربــوط بــه اصطالحــات خویشــاوندی میباشــد؛ منظــور از اصطالحــات خویشــاوندی،

اصطالحاتــی اســت کــه مــردم در غیــاب خویشــاوندان و ضمــن گفتگــو و اشــاره بــه آنهــا بــه کار میبرند .شــناخت

ایــن واژههــا ،مطالعــه ،بررســی و طبقهبنــدی آنهــا عــاوه بــر مانــدگاری و ضبــط واژگان ایــن گویــش ،میتوانــد در

واژهســازی زبــان فارســی امــروزی نیــز ،یاریرســان باشــد.

نتایــج ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه حــوزهی معنایــی واژگان خویشــاوندی ،از دیــدگاه گویشــوران لــک

درهشــهر ،بــا آنچــه در زبــان فارســی معیــار وجــود دارد ،متفــاوت اســت؛ همچنیــن ،ایــن پژوهــش نشــان میدهد که

میــزان کاربــرد زبــان فارســی در حوزههــای مربــوط بــه اصطالحــات خویشــاوندی و آمــوزش آن بــه فرزنــدان در
میــان گویشــوران لــک درهشــهر ،روز بــه روز در حــال افزایــش اســت کــه حاصــل آن زوال تدریجــی ایــن گویــش

است.

واژگان کليدي :زبان کردی ،گویش لکی د ّرهشهر ،نسبیت زبانی ،واژگان خویشاوندی ،فارسی معیار.
 -1کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی دانشکدهی ادبیات و زبانهای خارجی ،اصفهان،

ahasanvanda@gmail.com
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مقدمه
اغلــب مــردم دنیــا در کنــار زبــان رســمی ،بــه زبانهــای غیررســمی یــا بومی ســخن میگوینــد .ایــن موضوع
در کشــور مــا بــه نحــو فراگیــری متــداول اســت .گویــش لکــی هماننــد دیگــر گویشهــای رایــج در غــرب
ایــران ،بــه علــت کوهســتانی بــودن منطقــه و ســایر شــرایط جغرافیایــی نســبت بــه گویشهــای دیگــر ،کمتــر
دچــار تغییــر شــده اســت.
قــوم لــک از اقــوام شناختهشــدهی ایرانــی اســت کــه بــه گویــش لکــی صحبــت میکننــد .گویــش لکی
از طریــق شــاخهی هنــدو -ایرانــی بــه خانــوادهی زبانهــای هنــدو -اروپایــی وصــل میشــود .ایــن گویــش بــه
عنــوان یکــی از زیــر شــاخههای زبــان کــردی جنوبــی ،از گویشهــای زبانهــای ایرانــی شــمال غربــی به شــمار
مـیرود و خــود بازمانــدهی زبانهایــی هســتند کــه در دورهی باســتان در بخــش شــمالی و شــمال غربــی فــات
ایــران رواج داشــتهاند« .گویــش لکــی یکــی از گویشهــای زبــان کــردی اســت» (مرادخانــی92 :1387 ،؛
پالیزبــان )10 :1380 ،و جالــب اســت کــه بــا زبــان پهلوی بیشــتر از فارســی امــروزی و دیگر گویشهــای کردی
هماننــدی دارد .ایــن گویــش تاکنــون توانســته اســت بســیاری از واژگان اصیــل ایرانــی را بــدون تغییــر حفــظ
کنــد .اغلــب گویشــوران لــک در اســتانهای ایــام ،کرمانشــاه ،لرســتان و همدان ســکونت دارنــد .گویشهای
لکــی و لــری در اثــر همجــواری اقــوام لــک و لــر ،در بعضــی مناطــق ،از هــم تأثیــر پذیرفتهانــد .عــاوه بــر
تفاوتهــای گویــش فــردی 1بــا کمــی توجــه و باریکبینــی متوجــه میشــویم کــه برخــی تفاوتهــای زبانــی
نیــز میتوانــد گفتــار یــک گویشــور را از ســایر گویشــوران متمایــز گردانــد .گونــه2ای از لکی کــه در این مقاله
بررســی میشــود ،گویشــی اســت کــه در شهرســتان درهشــهر رایــج اســت« .شهرســتان درهشــهر  -بــا مرکزیــت
شــهر درهشــهر  -از توابــع اســتان ایــام ،در  142کیلومتــری جنــوب شــرقی شهرســتان ایــام و  35کیلومتــری
غــرب شهرســتان پلدختــر قــرار دارد کــه درغــرب ویرانههــای شــهر قدیــم و در مــرز پشــتکوه و پیشــکوه ،در
د ّرهی ســیمره بنــا شــده اســت» (لکپــور« .)9 :1389 ،ســاکنان درهشــهر امــروزی ،اجتماعاتــی از مهاجــران
قســمتهای مختلــف لرســتان و ایــام ،بــا گویشهــای لــری و لکــی هســتند» (همــان« .)11 :ایــن شهرســتان بــا
دیگــر شهرســتانهای اســتان ایــام -بــه جــز ایــوان و مهــران -مــرز مشــترک دارد .بنابــر سرشــماری مرکــز آمار
ایــران ،جمعیــت شهرســتان درهشــهر در ســال  ۱۳۹۰برابــر بــا  59هــزار  551نفــر بودهاســت» (حســنوندعموزاده،
 7 :1393و  .)8در نقشـهی شــمارهی ( ،)1موقعیــت شهرســتان درهشــهر در اســتان ایــام نشــان داده شــده اســت.

1- Idiolect
2- Variety
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اهمیت پژوهش
مــرگ یــک گویــش یــا زبــان خــاص بــه تنــوع فرهنگــی ،آســیبی جبرانناپذیــر وارد میکنــد و مــرگ
یــک فرهنــگ را بــه دنبــال دارد .زبانهــا و گویشهــا بــه عنــوان بخشــی از عناصــر عمــدهی فرهنگهــا ،از
ســرمایههای انســانی محســوب میشــوند .هنگامــی کــه ایــن ســرمایههای ملــی و انســانی در معــرض نابــودی
قــرار میگیرنــد؛ الزم اســت بــا ثبــت و ضبــط از محــو کامــل آنهاجلوگیــری کــرد .از آنجــا کــه گویشهــای
محلــی در تمامــی نقــاط کشــورمان ایــران ،همــواره در مقابلــه بــا زبــان فارســی معیــار رنــگ میبازنــد؛ بیــم آن
مـیرود کــه بخــش مهمــی از گذشــتهی فرهنگــی ،زبانــی و تاریخــی ایــن مــرز و بــوم را بــا خــود بــه گورســتان
تاریــخ ببرنــد؛ از ايــن رو ،ایــن پژوهــش بــا هــدف الــف) شــناخت ،حفــظ و نگهــداری گویــش لکــی درهشــهر
بــه عنــوان بخشــی از میــراث فرهنگــی قــوم لــک؛ ب) معرفــی اصطالحــات خویشــاوندی در گویــش لکــی
درهشــهر؛ ج) بومیســازی دانــش زبانشناســی در ایــران نوشــته شــده اســت.
پیشینهیپژوهش
از آنجــا کــه آشــنایی بــا پژوهشهــای پیشــین ،الزمـهی انجــام هــر پژوهشــی اســت؛ از ايــن رو ،نگارنــده،
پیــش از نــگارش ایــن مقالــه ،برخــی از تحقیقــات پیشــینیان را در مــورد گویــش لکــی مطالعــه کــرده اســت.
علیرغــم وجــود کتابهــا و مقاالتی(باطنــی1349 ،؛ 1371؛ ماهوتیــان1378 ،؛ صفــوی1390 ،؛ مدرســی،
1368؛ مشــکوةالدینی )1373 ،کــه دربــارهی موضــوع مــورد بحــث ،در زبــان فارســی نوشتهشــده؛ تاکنــون اثــر
منســجمی دربــارهی ایــن موضــوع در گویــش لکی درهشــهر نگاشــته نشــده اســت .ایزدپنــاه ( )1367و عالیپور
خرمآبــادی ( )1384از معــدود کســانی هســتند کــه در آثــار خــود ،گروههــای مختلــف کلمــه را در گویــش
لکــی اســتان لرســتان ،بررســی کردهانــد .نبــود پژوهشــی مســتقل در گویــش لکــی درهشــهر ،نگارنــده را بــر آن
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داشــت تــا بــا بررســی نســبیت زبانــی در واژگان خویشــاوندی ،در جهــت شناســایی ،ثبــت و ضبــط ایــن گویش
اصیــل ایرانزمیــن گام بــردارد.
 .1پژوهشهای غیرایرانی
دومُــرگان 3در کتــاب جغرافیــای غــرب ایــران ،لکــی را یکــی از لهجههــای کــردی بــه شــمار م ـیآورد
کــه در مناطــق کوهســتانی واقــع در ســاحل راســت گاماســیاب و در منطقـهی کلهرهــا بــدان ســخن میگوینــد
(دومــرگان.)94 :1339 ،
راولینســون 4یکــی از کســانی اســت کــه متوجــه رابطـهی 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 میفهمــد (راولینســون.)155 :1360 ،
مینورســکی )1943( 5در یکــی از آثــار خــود در دو جــا بــه  Lakkiاشــاره کــرده اســت :نخســت« ،لکی-
کــردی قبیلههایــی کــه در میــان جمعیــت مناطــق شــمالی لرســتان پراکندهانــد» (مینورســکی .)75 :1943 ،دوم،
ی بــه گویــش کــردی جنوبــی ،لکــی،
«گفتــه میشــود کــه اهالــی دلفــان  Delfō -در زبــان گویشــوران محلـ 
ســخن میگوینــد؛ امــا قبایــل آنهــا ممکــن اســت بخشــی از جمعیــت گورانیزبــان را در خــود مســتحیل کــرده
باشــند (همان.)88 :
انونبــای 6در مقال ـهای بــا عنــوان «کــردی یــا لــری؟ هویــت بحثبرانگیــز گویشــوران لــک در اســتان
لرســتان ایــران»؛ بــه بررســی پیوســتگی زبانــی و فرهنگــی مــردم «لکزبــان» پرداختــه اســت .وی در ایــن مطالعه،
مدعــی شــده اســت کــه اختــاف میــان لکــی پیشــکوه و لکــی پشــتکوه در فهــم موقعیتهــای 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 زبانهــای ایرانی شــمال غربــی با خویشــاوندی ژنتیکــی ،نزدیک
بــه کــردی میباشــد .وی در مقالـهاش ،موضــوع پیوســتگی زبانشــناختی و نــژادی قومــی کــه «لــک» نامیــده
میشــوند را بررســی کــرده اســت .از ایــن دو موضــوع آنچــه بــه لکــی پشــتکوه مربــوط میشــود ،نامعلــوم باقــی
مانــده؛ امــا وضعیــت لکــی پیشــکوه در ایــن پژوهــش روشــن شــده اســت .اعضــای گــروه دوم  -از نظــر نــژادی
 گمــان مـیرود کــه کــرد یــا لــر باشــند؛ هــر چنــد کــه آنهــا خــود را بــه لرهــا منتســب میکننــد؛ امــا لکــیپیشــکوه بیــش از آنکــه بــه زبانهــای لــری وابســته باشــد ،بــه زبــان کــردی نزدیــک اســت.
ویندفــور 7زبــان کــردی را شــامل ســه گــروه کــردی شــمالی یــا ُکرمانجــی ،کــردی مرکــزی
(شــامل ســورانی و کومــری) و کــردی جنوبــی دانســته اســت .گویــش لکــی در شــاخهی کــردی جنوبــی
3 -Jean-Jacques de Morgan
4- Sir Henry Rawlinson
5- Vladimir Minorsky
6- Anonby, Erik John
7- Gernot Windfuhr
دوره پانزدهم شماره 44و( 45پاييز و زمستان )1393

142

ِ
لکی ....
خویشاوندی
واژگان
نسبیت زبانی در
ِ
ِ
ِ
گویش ِ

قــرار گرفتــه اســت کــه نزدیــک بــه ســه میلیــون گویشــور دارد .وی بــه نقــل از فتّــاح ( )2000معروفتریــن
قبایــل لکزبــان را ســاکن منطقـهی پیشــکوه رشــتهکوههای زاگــرس بیــن کرمانشــاه و لرســتان دانســته اســت
(ویندفــور.)587 :2009 ،
 .2پژوهشهای ایرانی
گــودرزی ( )1385در  5فصــل ،گویــش لکــی نورآبــادی را بــه عنــوان یکــی از گونههــای زنــده از
زبانهــای ایرانــی بررســی کــرده اســت و بــه تحلیــل ســاختار آوایــی ،نحــوی و ســاختواژی ایــن گویــش،
براســاس معیارهــا و قواعــد زبانشــناختی پرداختــه اســت؛ در ایــن راســتا ،در ســطح آوایــی ،همخوانهــا
و واکهــای ایــن گویــش و فرايندهــای واجــی آن و در ســطح نحــوی ،ســاختمان دســتوری جملــه ،بنــد
و گــروه و در ســطح ســاختواژی ،روابــط درون واژههــا و فرايندهــای واژهســازی را بررســی کــرده اســت.
او همچنیــن ،پدیــدهی دو زبانگونگــی بــه طــور عــام و وجــود ایــن پدیــده در جامع ـهی لکزبــان 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.
شــیری کــردی و لــری را زبانهــای جداگان ـهای میدانــد کــه در اســتانهای غربــی و جنــوب غربــی
ایــران رایــج هســتند؛ ســپس ،در مــورد گویــش لکی مینویســد« :لکی ،گویــش رایج در اســتانهای کرمانشــاه،
ایــام و لرســتان اســت (احتمــاالً محصــول آمیــزش کــردی و لــری باشــد)» (شــیری)52 :1386 ،؛ چنانکه برخی
از مــردم عامــه نیــز بــاور دارنــد کــه مقصــود از «ل» در واژهی «لــک»« ،لــری» و مقصــود از «ک»« ،کردی» اســت.
علیاکبــری و خداکرمــی ( )1391در مقالــهای بــا عنــوان «بررســی نفــوذ اصطالحــات خطــاب
خویشــاوندی فارســی در گویــش فیلــی ایالمــی و رابطـهی آن بــا جنســیت ،ســن و تحصیــات گویشــوران»،
نشــان دادهانــد کــه عوامــل ســن ،جنــس و تحصیــات گویشــوران ،در بکارگیــری متنــوع آنهــا از اصطالحــات
خطــاب خویشــاوندی کــردی /فارســی در شــهر ایــام تأثیــر دارنــد و بــه ایــن نتیجه رســیدهاند کــه گویش فیلی
ایالمــی در میــان گویشــوران کــرد زبــان ایــام بــه خاطــر تأثیرپذیــری از زبــان فارســی ،در معــرض نابــودی یا به
گفتـهی نویســندگان ،زوال زبانــی ،اســت و بــرای حفــظ و نگهــداری ایــن گویــشبایــد تدابیــر زبانــی خاصــی
اندیشــیده شــود.
دبيرمقــدم در مقدمـهي فصــل دهــم از کتابــش ،زبــان لکــي را از گــروه زبانهــاي شــمال غربــي زبانهاي
ايرانــي دانســته اســت کــه در اســتانهاي لرســتان ،کرمانشــاه ،ايــام و همــدان رواج دارد؛ گونهاي از لکــي که در
ایــن اثــر بــه آن پرداخته اســت ،گويش کوهدشــت و نورآباد اســت (دبيرمقــدم.)862 :1392 ،
حســنوندعموزاده ( )1393در پاياننامـهي کارشناســی ارشــد خــود در رشــتهی زبانشناســی همگانــی،
فرآيندهــاي کاهــش ظرفيــت فعــل در گويــش لکــي درهشــهر را در چارچوب دســتور نقــش و ارجاع ،بررســی
کــرده اســت.
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مقالـهی علــی اکبــری و همــکاران ( )2014بــا عنــوان «توزیــع زبانــی در اســتان ایــام ایــران» پژوهشــی
نویــن اســت کــه از نتیجـهی آن ،نقشـهی زبانــی اســتان ایــام حاصــل شــده اســت .در ایــن نقشــه ،گویشــوران
لــک؛ عمدتـاً در بخــش مرکــزی شهرســتان درهشــهر ،از توابــع اســتان ایــام؛ همچنیــن ،هلیالن ســاکن هســتند.
ایــن مقالــه نشــان میدهــد کــه زبــان لکــی تاکنــون بــه طــور دقیقــی بررســی نشــده و همیشــه در کنــار دیگــر
زبانهــای ایرانــی از آن یــاد شــده اســت.
روششناسی پژوهش
 .1جمعآوری دادهها
بررســی یــک زبــان یــا گویــش بــر پایـهی مقایسـهی دو یــا چنــد مجموعــه از دادههــای توصیفــی آن میســر
میشــود .از ایــن رو ،شــیوهی انجــام ایــن پژوهــش ،عمدتـاً توصیفــی -تحلیلــی اســت .هــر انــدازه کــه دادههــای
توصیفــی یــک زبــان یــا گویــش دقیــق و کامــل باشــند ،بررســی آن زبــان یــا گویــش نیــز بــه همــان نســبت،
صحیــح و کامــل خواهــد بــود.
دادههــای ایــن پژوهــش بــه شــیوهی میدانــی و مصاحبــه بــا افــراد ســالخورده و بیســواد گــردآوری
شــده اســت؛ یعنــی گویشــورانی کــه در شهرســتان درهشــهر بــه دنیــا آمــده و مســافرتهای کمتــری بــه اطــراف
داشــتهاند؛ 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 تحصیلکــرده انتخــاب و از آنهــا خواســته شــد تــا بــرای عبارات
و جمــات فارســی مــورد نظــر ،معــادل لکــی ،ذکــر کننــد؛ ســپس ،برخــی از واژههــای مــورد نیــاز ،از بیــن آن
جمــات اســتخراج شــد .شــایان ذکــر اســت کــه گویــش لکــی د ّرهشــهر ،زبــان مــادری نگارنــده اســت؛ از اين
رو ،آشــنایی کامــل بــا جامعـهی گویشــی و فرهنــگ گویشــوران این ناحیــه ،در تحلیــل دادهها یاریرســان بوده
اســت؛ عــاوه بــر ایــن ،از آثــار مکتــوب در زمین ـهی ایــن گویــش؛ یعنــی کتابهــا ،مقــاالت و پایاننامههــا
اســتفاده شــده است.
.2چارچوب نظری (نسب ّیت زبانی)
ّ
یکــی از مباحــث بســیار مهــم و کلیــدی در زبانشناســی ،شــناخت رابطـهی میــان زبــان و تفکــر اســت .از
دیــر بــاز ایــن تصــور وجــود داشــته کــه زبــان ،بــر شــیوهی تفکــر و جهانبینــی انســانها اثرگــذار بــوده اســت و
از آنجــا کــه هــر زبــان تصویــر متفاوتــی را از واقعیتهــای جهــان خــارج بــه دســت میدهــد؛ طبیعتـاً انســانها
جهــان را آنگونــه درک میکننــد کــه زبــان یــا گویشــی کــه بــه آن ســخن میگوینــد ،آن را ترســیم میکنــد.
ایــن نظریــه بــه نامهــای اصل نســبیت زبانــی ، 8فرضیـهی ســاپیر -ورف 9و جبرگرایی زبانی 10شــناخته میشــود.
بــر اســاس ایــن فرضیــه ،زبانــی کــه یــک فــرد بــه آن ســخن میگویــد ،روی جهانبینـیاش اثــر گذاشــته یــا آن
را تعییــن میکنــد کــه عمدتـاً در نوشــتههای بنجامیــن لــی ورف ( )1941-1897بیــن ســالهای  1930و 1940
8- Principle of Linguistic Relativity
9- Sapir-Whorf Hypothesis
10- Linguistic Determinism
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میــادی؛ همچنیــن ،بــه تأثیــر از آثــار اســتادش ادوارد ســاپیر ( )1939-1884شــرح داده شــده اســت .ســاپیر،
زبــان را پدیــدهای فرهنگــی -تاریخــی میدانســت .وی اعتقــاد داشــت کــه پیونــد نزدیکــی میــان زبان و اندیشــه
برقــرار اســت و بــدون زبــان نمیتــوان فکــر کــرد و یــا بــه تو ّهــم پرداخــت؛ همچنیــن ،مدعــی شــده اســت کــه
اندیشـههای انســان ،شــدیدا ً متأثــر از زبانــی هســتند کــه بــه آن ســخن میگویــد؛ ایــن زبانشــناس آمريكايــي
بــا ارائـهی فرضیـهی «نســبیت زبانــی» كوشــيده تــا نشــان دهــد ،تجربيــات ادراكــي و شــناختي افــراد ،از کانــال
سیســتمی فراهــم میآیــد كــه زبــان موجــود در جامعــه در اختيــار ایشــان قــرار داده اســت .ورف ( )1979اظهــار
مـیدارد« :معمــوالً تمایــل داریــم كــه زبــان را تكنيكــي ســاده بــراي تبییــن درونياتمــان بــه شــمار آوریــم؛ در
صورتــي كــه زبــان ،تجربيــات مــا را از جهــان خــارج ،طبقهبنــدي و ســازماندهي ميكنــد» .بــا ایــن تفســیر زبانی
کــه شــخص بــدان ســخن میگویــد ،ممکــن اســت روی تفکر غیــر زبانـیاش اثرگــذار باشــد« .به نظر میرســد
کــه در ســالهای اخیــر ،شــواهدی جهــت حمایــت از آن جمـعآوری شــده اســت .زبانشناســی شــناختی با این
تفســیر ،کامـ ً
ا ســازگار و بــه ورفگرایــی نــو 11مشــهور بــوده کــه توســط جــان لوســی ،)1997( 12شــرح داده
شــده اســت»(ایوانز .)128 :2007 ،فرضی ـهی ورف یــا فرضی ـهی ســاپیر  -ورف بــرای نخســتین بــار در ده ـهی
 1930توســط ادوارد ســاپیر و شــاگردش بنجامیــن لــی ورف مطــرح گردیــد .آنهــا مدعــی شــدند که ســاختار یا
رفتــار زبانــی ،ســاختار اجتماعــی را تحــت تأثیــر خــود قــرار میدهــد؛ همچنیــن ،بحثهایــی را مطــرح کردنــد
کــه بــر مبنــای آنهــا زبــان تعیینکننــدهی چگونگــی درک انســان از جهــان پیرامونــش اســت و در اصــل زبــان و
ســاختار آن ،چارچــوب اندیشـهی انســان را تعییــن میکنــد؛ بــه همیــن دلیــل ،ایــن فرضیــه جزمیــت زبانــی نــام
گرفــت (ورداف 10 :1986 ،و .)11نســبیت زبانــی ،در مقابــل زبــان اندیشــه 13قــرار میگیــرد.
باطنی معتقد است که اساس نسبیت در زبان ،دو اصل و یک نتیجه است:
 .1زبان ،تصویر درستی از واقعیت جهان خارج به دست نمیدهد؛
 .2هر زبان تصویر متفاوتی از واقعیت جهان خارج به دست میدهد.
نتیجــه :چــون تقســیمات زبــان بــر تقســیمات جهــان منطبــق نیســت و مــا در قالــب مقــوالت زبــان ،فکــر
میکنیــم؛ پــس ،مــا جهــان را آنچنــان درک میکنیــم کــه زبــان بــرای مــا ترســیم میکنــد؛ از طــرف دیگــر،
چــون زبانهــای مختلــف تصاویــر متفاوتــی از جهــان بــه دســت میدهنــد؛ پــس ،هــر زبــان متافیزیــک منفــی و
خــاص خــود را دارد کــه گویشــوران در قالــب مقــوالت نســبی آن ،جهــان را درک میکننــد؛ بــه عبارتی دیگر
گویشــوران زبانهــای مختلــف ،جهانبینیهــای متفاوتــی دارنــد (باطنــی.)62 :1349،
پرسشــی کــه در اینجــا مطــرح میشــود ایــن اســت کــه آیــا زبــان ،تصویــر درســتی از واقعیــت بــه دســت
میدهــد؟ در پاســخ بایــد گفــت کــه واژههــای زبــان بــرای نامیــدن اشــیاء ،وقایــع ،پدیدههــا و بهطــور کلــی
بیــان تجربــهی خــود از جهــان خــارج بــه کار میرونــد؛ امــا جهــان خــارج آنگونــه کــه واژههــای زبــان نشــان
11- Neo-Whorfianism
12- John Lucy
13- Language of Thought
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میدهنــد ،نظامیافتــه نیســت و آنچنــان طبقهبنــدی نشــده اســت؛ بــه ســخن دیگــر ،تقســیماتی کــه واژههــای
زبــان نشــان میدهنــد عرضــی اســت و الزامـاً منطبــق بــر تقســیمات قرینـهای در جهــان خــارج نیســت.
نامگــذاری و طبقهبنــدی مــا بــر اســاس تجــارب ناقــص مــا از طبیعــت قــرار دارد؛ امــا تجرب ـهی مــا
از جهــان خــارج الزام ـاً بــا واقعیــت تطابــق نــدارد (همــان .)63 :اندکــی دقــت در واژگان عــادی گویشهــا
و زبانهــا نمونههــای فراوانــی بــه دســت میدهــد کــه همگــی گــواه ایــن امــر اســت کــه مرزبنــدی معنــای
کلمــات در زبــان ،منطبــق بــر مرزبنــدی قرینـهای در جهــان فیزیکــی پیرامونمــان نیســت.
«جــان کالم جبــر زبانــی ایــن اســت کــه محتــوای مفاهیــم هــر زبــان ،تعیینکننــدهی طــرز تفکــر و
جهانبینــی ســخنگوی بومــی آن زبــان میباشــد» (ورف)252 :1979 ،؛ از ایــن رو ،فرضیــهی ســاپیر -ورف
رابط ـهی میــان زبــان و ّ
تفکــر را اینگونــه نشــان میدهــد:
«زبان
تفکر» (دبیرمقدم.)146 :1378 ،
«چکیــدهی مفهــوم نســبیت زبانــی ایــن اســت کــه هیچ حــد و مــرزی بــرای تنــوع ســاختی زبانهــا (صورت
زبانهــا) وجــود نــدارد» (الینــز .)304 :1981 ،فرضیـهی ســاپیر -ورف؛ حاصــل جمعبنــدی مفاهیــم جبــر زبانــی
و نســبیت زبانــی اســت؛ یعنــی تفــاوت بیــن زبانهــا (کــه میتوانــد بیحــد و حصــر باشــد) ممکــن اســت ،منجر
بــه تفاوتهــا یــا حتــی قیاسناپذیــری در فرايندهــای ذهنــی شــود.
چارچــوب نظــري در ايــن پژوهــش؛ بيــش از هــر چيــز ،مبتنــي بــر آرا و اصــول نظــري نســبیت زبانــی
بــر پايـهي آثــاری هماننــد :ســاپیر( ،)1921ورف( ،)1979وورداف( )1986و یــول( )2010میباشــد .ايــن بــدان
معناســت کــه ســعی شــده اســت صرفـاً بــا اســتفاده از شــواهدی از گویــش لکــي درهشــهر بــه بحثــي نظــري
دربــارهي نســبیت زبانــی پرداختــه شــود .جهت آشــنايي بيشــتر بــا نســبیت زبانی رجــوع کنید بــه :میلــر (،)1968
کــی و کمپتــون ( ،)1984ســاپیر ( )1374و گیبــز (.)1996
بحث و بررسی (واژگان ،اصطالحات و روابط خویشاوندی)
«منظــور از اصطالحــات خویشــاوندی ،اصطالحاتــی اســت کــه مــردم در غیــاب خویشــاوندان و ضمــن
گفتگــو و اشــاره بــه آنهــا بــه کار میبرنــد کــه میتــوان آنهــا را اصطالحــات مــورد اشــاره نیــز نــام نهــاد» (بیتــس
و بــاک.)250 :1386 ،
.1حوزهی اصطالحات نظام خویشاوندی
ایــن حــوزه یکــی از حوزههــای معنایــی اســت کــه در مقایسـهی زبانهــای مختلــف ،پژوهــش و بررســی
میشــود .بنیــاد تجربــی ایــن حــوزه ،محســوس و مجزاســت؛ زیــرا کســانی کــه واژگان زبــان بــه آنهــا اشــاره
میکننــد هــم در جهــان خــارج وجــود دارنــد ،هــم مجــزا و منفــرد هســتند .حــوزهی معنایــی 14عبارت اســت از
قســمتی از تجربـهی انســانی کــه بیــن دســتهای از کلمــات زبــان تقســیم میشــود؛ بــه گونـهای کــه آن کلمــات
ماننــد ذرات بــه هــم چســبیده ،حریــم یکدیگــر را محــدود میکننــد و مجموعـاً آن حــوزه را میپوشــانند .در
14- Semantic Field
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مطالعــه و بررســی حوزههــای معنایــی متوجــه میشــویم ،تجربـهای کــه شــالودهی 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 حوزههــای معنایــی کــه در مقایسـهی زبانهــای
مختلــف ،زیــاد بــه آن پرداختــه شــده ،حــوزهی روابــط خویشــاوندی اســت .بنیــاد تجربــی این حوزه محســوس
و مجــزا اســت .در ایــن قســمت به شــرح و توصیــف واژگان خویشــاوندی در گویش لکی درهشــهر در مقایســه
بــا زبــان فارســی پرداخته میشــود:
 :pâpâپدربــزرگ؛ ایــن کلمــه بــا اندکــی تفــاوت در تلفــظ ،درزبــان انگلیســی نیــز وجــود دارد؛ چنانکــهواکـهی نخســت آن بهصــورت واکـهی کوتــاه شــوا  15و واکـهی دوم ،بهصــورت کشــیده و ماننــد لکــی تلفــظ
میشــود .در فارســی «بابــا بــزرگ» هــم میگوینــد کــه معــادل آن در گویــش لکــی  bowa kaleŋاســت.
 :nenaمادربــزرگ ،ننــه؛  dâyâنیــز در گویــش لکــی در معنــای «مادربــزرگ» بــه کار مـیرود؛ البتــه ،درمقــام تکریــم بــه هــر زن ســالمند یــا پیــرزن dâyâ ،گفتــه میشــود.
 :bowaپــدر؛ ایــن واژه در حــال منســوخ شــدن اســت .در فارســی «بابــا» هــم گفتــه میشــود کــه ازمحبوبیــت بیشــتری برخــوردار اســت و ایــن کلمــه دارد جایگزیــن واژهی لکــی میشــود.
 :dâمــادر؛ شــکل دیگــر ایــن کلمــه  dâlekaاســت که بــا افــزودن پســوند – lekaبه کلمهی اول ،ســاختهمیشــود و بیشــتر جهــت تحبیــب بــه کار بــرده میشــود؛ ایــن کلمــه در اشــعار محلی نیز بــه وفــور کاربــرد دارد.
ماننــد :dâleka dâ nâzârem, e ferešte âsemoni« :مادرجــان مــادر نازم ،ای فرشــتهی آســمانیام»؛ البته
در زبــان فارســی هــم کلمـهی «مامــان» در این مفهــوم به کار مـیرود.
 : tâtaعمــو؛ کلمــات گوناگونــی به معنــای «عمو» به کار مـیرود .ایــن واژگان عبارتنــد ازtâta، ʔâmu، : .ʔamuواژهی  ʔamuدر واقــع ،واژهــای اســت کــه از زبــان فارســی قــرض گرفتــه شــده اســت و تقریبـاً در
تمــام مناطقــی کــه بــه گویــش لکــی ســخن میگوینــد ،رایــج اســت .گون ـهی  tâtaدر بخشهایــی کــه بــا
اســتان لرســتان ،مــرز مشــترک دارد ،کاربــرد بیشــتری دارد .گویــش لــری ،یکی دیگــر از گویشهــای رایج در
شهرســتان درهشــهر اســت کــه گویشــوران آن نیــز از واژهی  tâtaاســتفاده میکننــد.
 : tâtezâپس ـرعمو ،دخترعمــو؛ در برابــر ایــن واژه از گویــش لکــی ،دو کلمــه بــه چشــم میخــورد؛ بــهعبــارت دیگــر ،در کاربــرد آن تمایــز جنســیتی  -در گویــش لکــی  -در نظــر گرفتــه نمیشــود.
 :vâtezâبچههــای عموزادههــا؛ ایــن کلمــه در زبــان فارســی معــادل تــک کلمـهای نــدارد و بــه جــای آناز ترکیبــات اســمی بــرای اشــاره بــه ایــن افــراد اســتفاده میشــود .وجــود ایــن واژه در ایــن گویــش ،از اهمیــت
نــژاد پــدری در میــان ایــن قــوم ،حکایــت دارد؛ چنانچــه در ضربالمثلهــای آنهــا هــم نمــود یافتــه اســت:
 toχm toχme pedara mâdar rahgozaraیعنی نژاد از طریق پدر انتقال مییابد.
 : holuدایــی؛ ایــن کلمــه در حــال منسوخشــدن اســت و کلمـهی فارســی «دایــی» ،جایگزیــن آن شــده]15- Schwa or Neutral Vowel [ə
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اســت .بــه نظــر میرســد ،دلیــل ایــن امــر شــباهت تلفظــی (همتلفظــی نســبی) ایــن کلمــه در گویــش مربوطــه با
 : holuدایی؛ این کلمه در حال منسوخشدن است و کلمهی فارسی «دایی» ،جایگزین آن شده است .به نظررسد،ــد.
هالویباش
کلمـهی فارســی
دلیل این امر شباهت تلفظی (همتلفظی نسبی) این کلمه در گویش مربوطه با کلمهی فارسی هالو باشد.
م
مربوط به
شهر با
لکیـدره
خویشاوندی در
واژگانواژگان
عمه ،خاله؛ در
: mimi
تفاوتهــای اصطالحــی
اصطالحیبــا
هایهشــهر
تفاوتدر
لکــی
ـش
گویشگوی
ـاوندی در
خویشـ
ـه؛ در
 : mimiعمــه- ،خالـ«خاله» و «عمه» روبهرو نیستیم و در این گویش برای دو واژهی خاله و عمه تنها یک اصطالح  mimiاستفاده
بدون واینکهعمازــه تنها یــک اصطالح
)، (mimi-alخالــه
دو واژهی
مربــوط بــه «خالــه» و «عمــه» روبـهرو نیســتیم و در ایــن گویــش بــرای
میشود و نکتهی قابل توجه این است که برای تمامی فرزندان خالهها و عمهها
ـدان خالههــا و عمههــا
واژگانفرزنـ
تمامــی
رود؛ـه بـ
ـتمیکـ
توجـ-ـه ایــن
تفکیکقابـ
نکتراـهی
 mimiاســتفاده میشنظرــود و
مربوط به
ـرای کاربرد
همچنین در
اسـکار
 -mimezâبه
ـلیک واژه
کنند،
جنسیتی آنها
فرزندان عموها ) (tâtezâ-alو فرزندان داییها ) (holuzâ-alدر گویش لکی درهشهر ،با عدم تفکیک
( ، )mimi-alبــدون اینکــه از نظــر جنســیتی آنهــا را تفکیــک کننــد ،یــک واژ ه  -mimezâ-بــه کار میرود؛
جنسیتی روبهرو هستیم؛ بنابراین برای فرزندان عموها و داییها اعم از پسر یا دختر ،تنها یک اصطالح به کار
ارزشیهــا ()holuzâ-al
ـدان دای
همچنیــن ،در کاربــرد واژگان مربــوط بــه فرزنــدان عموهــا ( )tâtezâ-alو فرزنـ
میرود .به طور خالصه در درخت اصطالحات خویشاوندی گویش لکی درهشهر ،این اصطالحات از
ـن (،ب2ـ) ذکر
بنابرای(ـ )1و
ـتیم؛شمارهی
جدولهای
خویشاوندی
اصطالحات
برخوردارند.ـدر
ـرای فرزنــدان عموهــا و
رودرهسـ
ـیتی روبـه
واژگان وجنسـ
تمامیـک
ـدمادامه،تفکیـ
کسانیـهر ،بــا ع
در گویــش لکــی دریهشـ
میشوند:
داییهــا اعــم از پســر یــا دختــر ،تنهــا یــک اصطالح بــه کار مـیرود .بــه طــور خالصــه در درخــت اصطالحات
خویشــاوندی گویــش لکــی درهشــهر ،ایــن اصطالحــات از ارزش یکســانی برخوردارنــد .در ادامــه ،تمامــی
واژگان و اصطالحــات خویشــاوندی در جدولهــای شــمارهی ( )1و ( )2ذکــر میشــوند:
جدول شمارهی ( :)1اصطالحات خویشاوندی نسبی در گویش لکی درهشهر
جدول شمارهی ( :)1اصطالحات خویشاوندی نسبی در گویش لکی درهشهر
معادل انگلیسی

معادل فارسی

آوانگاری اصطالح لکی

great grandfather

جد

ǰad

grandfathers

پدربزرگها

aždâd

grandfather

پدربزرگ

pâpâ,bowa kaleŋ

fathers

پدران

ɂâbâ, bowal

father/ daddy

پدر/بابا

bowa

nephew/ niece

فرزند برادر /برادرزاده

bərârzâ

brother; buddy

برادر؛ داداش

berâ,gaga

first child

نخستین فرزند

nolam

son/ boy

پسر

kwer

cousin

دختر خاله/عمه12،پسر خاله/عمه

mimezâ

cousin

دخترعمو/پسرعمو

tâtezâ

cousin

دختردایی/پسردایی

holuzâ

great grandmother

جده

ǰada

female gender

جنس مونث/ماده

mâ

sister

خواهر

χwa

mother

مادر/مامان

dâ,dâleka

nephew, niece

خواهرزاده

χwarzâ

uncle

دایی

holu

uncle

عمو

tâta,ʔâmu

daughter/ girl

دختر

det

maiden

دوشیزه/دختر

ɂâferat

aunt

عمه/خاله

mimi

grandmother

مادربزرگ/ننه

nena

great cousin

فرزند عموزاده

vâtezâ

great grandchild

نتیجهی دختر/پسر

bačazâ

grandchild

نوه

bač

grand son

نوهی پسری

korarzâ

grand daughter

نوهی دختری

detarzâ
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ِ
لکی ....
خویشاوندی
واژگان
نسبیت زبانی در
ِ
ِ
ِ
گویش ِ

جدول شمارهی ( :)2اصطالحات خویشاوندی سببی در گویش لکی درهشهر
جدول شمارهی ( :)2اصطالحات خویشاوندی سببی در گویش لکی درهشهر
آوانگاری اصطالح لکی

معادل انگلیسی

معادل فارسی

father-in-law,mother-in-law

پدرزن /شوهر ،مادرزن /شوهر

hwasira

paternal family

اقوام زن /مرد ،قوم و خویش

bowân, fetefomil

brother-in-law

باجناق /همریش

homriš

brother-in-law

برادر شوهر

širbǝrâ

sister-in-law

جاری

hombowi

sister-in-law

خواهر شوهر

šiχwa

son-in-law/ bride-groom

داماد

zōmâ

woman, wife

زن ،همسر

žan

man

مرد

peyâ

stepmother

زن بابا/نامادری

žan bowa

sister-in-law

زن داداش

žan bǝrâ

cousin-in-law

زن پسر دایی

žan holuzâ

cousin-in-law

زن پسر عمو

žan tâtezâ

aunt

زن دایی

žan holu

aunt

زن عمو

žan tâta

husband

شوهر

mērda , ši

bride

عروس

bowi

fiancée; fiancé

نامزد

dasgirō

rival wife

هوو (زن دوم شوهر)

how

.2تنوع واژگانی
واژگانی
گونــه کــه جدولهــا نشــان میدهنــد ،اصطالحــات خویشــاوندی در زبــان فارســی ،در مقایســه بــا
.2تنوع همان
لکی
از گویش
ـی با
مقایسه
فارسی،قتـدر
خویشاوندی
نشان
جدولها
گویـ که
همانگونه
ـی
خصوصیاتـ
ـر ،بعضـ
زبانـارت دقی
درـه عبـ
ـد؛ بـ
اصطالحاتــکار میرونـ
دهند،ـت بیشــتری ب
می ظرافـ
ـهر ،بــا
درهشـ
ـش لکــی
در
معناییشــده؛
ـت داده
آنهــادراهمیـ
بعضیزبـازـان فارســی
دقیقـدترهاند ،در
عبارتـی نشـ
مهــم تلقـ
می لکـ
بکارــش
ـی گوی
ـرش معنایـ
درهشهرک،ــهبادر بـ
گویش
برش
خصوصیاتبـیـه که
ـی به
روند؛
بیشتری
ظرافت
نتیجــه ،واژههــای بیشــتری بــرای بیــان آنهــا اختصــاص یافتــه اســت؛ بــرای نمونــه در مــورد آن دســته از روابــط
لکی مهم تلقی نشدهاند ،در زبان فارسی به آنها اهمیت داده شده؛ در نتیجه واژههای بیشتری برای بیان آنها،
خویشــاوندی کــه در گویــش لکــی درهشــهر بــا کلمـهی  mimezâبیان میشــوند؛ به بیــان دیگر ،در حــوزهای
اختصاص یافته است؛ برای نمونه در مورد آن دسته از روابط خویشاوندی که در گویش لکی درهشهر با کلمهی
کــه ایــن کلمــه را میپوشــاند ،مذکــر یــا مونــث بــودن ،مهم نیســت؛ همچنین ،اگــر خویشــاوندی از طــرف پدر
نیست؛
بودن،
مذکر یا
ـات،اند،
میـپوش
کلمه را
درحالیکه
حوزهای
دیگرنـدر
ـادرند؛باشـبهـدبیان
میمـشو
بیان
در
مهمشــده؛
تلقــی
مونثمهــم
فارســی
در زبــان
خصوصی
کــهاینایــن
ـدارد؛
اهمیــت
ـرف
mimezâاز طـ
یــا
خصوصیات ،در
حالیشـکه این
ندارد؛ در
طرفاسـمادر
طرف
خویشاوندی
اگر
همچنین
صراحتی
ـمولی بیشــتر و
mimezâ
اهمیتهی
باشد،ــن ،کلم
ـت .بنابرای
کلمهپدرتقسیاــیماز شــده
بین ازچهار
ـه ،آن حــوزه
نتیجـ
کمتــر از هــر یــک از کلمــات چهارگانـهی فارســی14دارد؛ بدیــن ترتیــب در بافتهــای مختلــف ،ممکــن اســت
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هــر یــک از کلمــات چهارگانـهی فارســی ،معــادل کلمـهی  mimezâقــرار گیرنــد .دربرابــر چندیــن واژهی
«دختــر /پســر خالــه» و «دختــر /پســر عمــه» تنهــا از واژهی  mimezâاســتفاده میکننــد؛ پــس ،تمایــزی میــان
دختــر خالههــا و پســر عمههایشــان نمیبیننــد و آنهــا را از یکدیگــر تشــخیص نمیدهنــد.
در زبــان فارســی ،دختــر خواهــر و پســر خواهــر بــا واژهی «خواهــرزاده» بیــان میشــوند کــه در گویــش
لکــی درهشــهر ،واژهی χwarzâبــرای ایــن مــورد بــه کار مـیرود؛ از طــرف دیگــر ،بــرای دو نســبت «پســر
بــرادر» و «دختــر بــرادر» ،بــدون توجــه بــه تمایــز جنســیتی ،در فارســی واژهی مشــترک «بــرادرزاده» و در گویش
لکــی  berârzâاســتفاده میشــود؛ یعنــی واژههــای بــرادرزاده و خواهــرزاده ،وضعیــت مشــابهی دارنــد.
نکت ـهی جالــب توجــه ایــن اســت کــه در بعضــی از اصطالحــات خویشــاوندی ماننــد žan bərâ :و
ٌ
مضافالیــه بــه مضــاف ،اضافــه میشــود ،در گویــش لکــی ایــن ترکیــب بــه صــورت وارونــه
 žan ʔâmuکــه
ٌ
(مضافالیــه پیــش از مضــاف میآیــد)؛ یعنــی ɂâmu žanو  žan bərâکاربــرد دارد و ایــن ،همــان اســت

کــه در دســتور زبــان فارســی بــه آن «اضافـهی مقلــوب»گوینــد.
 .3تفاوتهای فرهنگی
بــا مســلم دانســتن فراينــد انتقــال فرهنگــی کــه در یادگیــری زبانهــا دخیل اســت ،این نکته روشــن میشــود
کــه وجــود گونههــای زبانــی و گویشــی بــه میــزان قابل توجهی بــه وجــود فرهنگهــای مختلف بســتگی دارد.
مطالعاتــی کــه در مــورد فرهنگهــای مختلــف ،در جهــان انجــام شــده ،نشــان میدهــد کــه قبایــل و طوایــف
مختلــف ،نــه تنهــا زبانهــا و گویشهــای گوناگــون دارنــد؛ بلکــه دارای دیدگاههــای مختلفــی نســبت بــه
جهــان هســتند کــه در زبانهــا و گویشهــای آنهــا بازتــاب دارد .بــرای نمونــه در برخــی از فرهنگها،بــرای
اشــاره بــه بعضــی از شــخصیتها ،واژهايــی وضــع شــده اســت کــه ممکــن اســت در فرهنگی دیگــر ،بــرای آن
شــخصیت ،هیــچ معادلــی یافــت نشــود؛ مث ً
ال کلمـهی  wâtezâبــه معنای «پسـ ِر پســرعمو /دخترعمــو» و «دخت ِر
پســرعمو /دخترعمــو» ،کــه بــه دلیــل اهمیــت نــژاد پــدری در گویــش لکــی ،واژهای بــدان اختصاص داده شــده
اســت؛ ولــی در زبــان فارســی واژهای واحــد ،نــدارد؛ بــر ایــن اســاس ،بررســی زبــان یــا گویــش بــه ایــن مفهــوم
کــه منعکسکننــدهی فرهنــگ باشــد ،اهمیــت مییابــد؛ بــه طــور خالصــه ایــن امــر را بیــان نموده اســت« :شــما
در قالــب مقوالتــی کــه زبانتــان بــه شــما اجــازه میدهــد میتوانیــد فکــر کنیــد» (باطنــی.)50 :1371،
 .4زبان و اجتماع
زبــان ،از دیــدگاه رفتــار اجتماعــی ،دو جنب ـهی بســیار مهــم دارد :نخســت برقــراری رابط ـهی اجتماعــی و
دوم اینکــه زبــان دارای اطالعاتــی در مــورد گویشــورانش اســت؛ ایــن مــوارد برجســته ،نشــاندهندهی ارتبــاط
دوســویه و نزدیــک مابیــن زبــان یــا گویــش و جامعــه اســت (ترادگیــل)14 :1974 ،؛ بنابرایــن« ،زبــان یــا گویش
عــاوه بــر جنبـهی شــخصی ،در بعــد اجتماعــی نیــز هویتبخــش بــوده و هماننــد یــک رویــداد اجتماعــی بــه
گونـهای بســیار نزدیــک بــا ســاخت اجتماعــی و ارزشــی یــک جامعــه پیونــد میخــورد .بــه این علت اســت که
زبانهــا ،گویشهــا و شــیوههای متن ّوعــی بــرای ســخن گفتــن بــه وجــود آمــده و ایــن روشهــا رو بــه فزونــی
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اســت» (همــان.)19 :
بــا اندیشــیدن بــه فرضی ـهی ســاپیر -ورف درمییابیــم کــه زبــان ،جهانبینــی یــک جامعــه را تشــکیل
میدهــد .بنابرایــن ،تنــوع جهانبینیهــا در سراســر جهــان ،تابــع زبانهــا و گویشهــای مختلــف اســت
و میتــوان براســاس زبــان و هویــت و ماهیــت آن بــه تقســیمبندی جهانبینیهــا پرداخــت .یکــی از مــوارد
اثباتکننــدهی فرضیـهی نســبیت زبانــی ،محیــط اجتماعــی اســت کــه در زبــان ،ظهــور مییابــد .اصطالحــات
خانوادگــی و خویشــاوندی نشــاندهندهی اهمیــت روابــط در جامعــه میباشــند؛ جهــت آگاهــی و پژوهــش
دربــارهی فرهنگهــای دیگــر ،ناگزیــر بــه فهمیــدن زبــان آن فرهنگهــا میباشــیم .گزینــش واژگان
خویشــاوندی ،داللــت بــر مهــم بــودن ایــن مقــوالت در بررسـیهای انسانشناســی دارنــد کــه در ایــن مقالــه بــه
آن پرداختــه شــده اســت.
16
 .5دگرگونی زبانی
زبــان ،پدیــدهای اجتماعــی اســت؛ همچنــان کــه هم ـهی جوانــب اجتمــاع ،در حــال تغییــر اســت ،زبــان
نیــز همــواره در تحـ ّول و دگرگونــی اســت .بــا گذشــت زمــان نیازهــای انســان تغییــر میکنــد؛ مفاهیــم تــازه،
واژههــای جدیــد را در زبــان ایجــاد میکننــد و خــروج بعضــی از لــوازم ،اشــیاء و پدیدههــا از زندگــی انســان،
موجــب حــذف بعضــی از واژگان دیگــر میشــود .در ایــن بخــش از مقالــه ،بــه دالیــل مختلــف ،دگرگونــی
اصطالحــات خویشــاوندی در گویــش لکــی درهشــهر بررســی میشــود:
 .1 .5تمایز جنسیتی
گویــش زنــان بــا مــردان کامـ ً
ا یکســان نیســت و کــم و بیــش میــان گویــش ایــن دو جنــس تفاوتهایــی
دیــده میشــود .بــه نظــر میرســدکه مــردان در مقایســه بــا زنــان بومیتــر ،عامیانهتــر و طبیعیتــر ســخن
میگوینــد .گوناگونــی گویشــی ،ناشــی از تمایــز جنســیتی معمــوالً در ســطح واژگانــی پررنگتــر بــه نظــر
میرســد .واژگان خویشــاوندی را کــه زنــان در گویــش لکــی درهشــهر بــه کار میبرنــد ،عمدتـاً از اصطالحات
مربــوط بــه زبــان فارســی معیارهســتند .ماننــد :بابــا ،مانــی ،داشــی ،آبجــی و . ...
 .2 .5انتقال زبانی و انتقال فرهنگی
عمدتــاً فرهنگهــا بــر هــم اثــر میگذارنــد .تفاوتهــای فرهنگــی 17از عوامــل مهــم تفــاوت زبانهــا
و گویشهــا میباشــند .فرهنگــی کــه از غنــا و ارزش بیشــتری برخــوردار باشــد ،بــر فرهنگهــای دیگــر
میچربــد و بــر آنهــا تأثیــر میگــذارد؛ چنانکــه ،زبــان فارســی معیــار دارای غنــای فرهنگــی بیشــتری اســت.
 .3 .5تأثیرپذیری زبانها(گویشها) از یکدیگر
ارتبــاط میــان اقــوام و ملتهــا ،از عوامــل برونــی تغییــر زبانهــا اســت کــه تعامل میــان زبانهــا را در پــی دارد
و منجــر بــه پدیــدهی وامگیــری (قرضگیــری )18در زبــان یــا گویــش میشــود .عمــدهی وامگیــری در گویش
16- Language Change
17- Cultural Contrasts
18- Borrowing
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لکی از زبان فارسی بوده و تحت تأثیر فرايند معیارسازی 19صورت گرفته است.
نتیجهگیری
در ایــن جســتار ،واژگان خویشــاوندی گویش لکی درهشــهر بررســی شــد .مطالعه و پژوهــش در چارچوب
نســبیت زبانــی و بــر پای ـهی یافتههــا و دادههــای برگرفتــه از ایــن محیــط زبانــی انجــام گرفــت .از نقطهنظــر
زبانشناســان ،فرهنــگ یــک جامعــه از طریــق زبــان آن جامعــه بیــان میشــود .تجــارب هــر فــرد ،بهرهگیریاش
از محیــط زندگــی و میــزان و نــوع نیازهایــش میتواننــد عوامــل مهمــی در شــکلگیری زبــان و واژهگزینــی در
آن زبــان یــا گویــش بــه شــمار روند .حاصــل کار نشــان میدهد کــه حــوزهی معنایــی واژگان خویشــاوندی ،از
دیــدگاه گویشــوران لــک درهشــهر ،بــا آنچــه در زبــان فارســی معیــار وجــود دارد ،متفاوت اســت.
زبــان یــا گویشــی کــه بــا آن ســخن میگوییــم بــه مــا امــکان میدهــد کــه در قالبهــای خاصــی ،جهــان
خــارج را درک کنیــم؛ از آنجــا کــه میپنداریــم ،زبــان ،تصویــر درســتی از واقعیــت بــه دســت میدهــد ،انتظــار
داریــم کــه همـهی زبانهــا بایــد چنیــن ویژگیهایــي را داشــته باشــند؛ در حالیکــه نــه زبــان مــا تصویر درســتی
از واقعیــت بــه دســت میدهــد و نــه تقســیمات زبــان مــا جهانــی و عمومی اســت؛ به عبــارت دیگر تقســیمبندی
زبانهــا از برداشــت گوینــدگان خــود از واقعیــت ،متفــاوت اســت .درجـهی تشــابه ایــن تقســیمبندیها نســبت
بــه هــم متفــاوت بــوده و هیـچگاه بهطــور کامــل بــر یکدیگــر منطبــق نمیگردنــد .اندیشـهی هر کس از ســخن
گفتــن او مشــخص میشــود .فرهنــگ ،تمــدن ،آداب و رســوم یــک قــوم در زبــان یــا گویــش آن قــوم منعکس
میشــود .براســاس وجــود واژههایــی نظیــر «دختــر عمــو» و «پســر عمــو» در مقابــل  ،tâtezâیــا «دختــر عمــه»،
«پســر عمــه»« ،دختــر خالــه»« ،پســر خالــه» در برابریــک واژهی  miməzâدر گویــش لکی درهشــهر و واژههایی
دیگــر از ایــن دســت ،میتــوان دریافــت کــه گویشــوران فارسـیزبان ،بــرای اصطالحات خویشــاوندی ،نســبت
بــه گویشــوران لــک اهمیــت بیشــتری قائلانــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن اصطالحــات زبانــی ،در دورهای
ســاخته شــدهاند کــه خویشــاوندی از اهمیّــت ویــژهای برخــوردار بــوده اســت و هنــوز هــم در نظــام زبــان،
باقــی ماندهانــد .موضــوع نســبیت زبانــی و پژوهــش و مطالع ـهی حوزههــای معنایــی یکــی از مباحــث جالــب
انسانشناســی زبانشــناختی اســت کــه نتیجهگیــری دربــارهی آن مشــکل بــه نظــر میرســد.
میتــوان اذعــان داشــت کــه گویــش لکــی درهشــهر بــا حرکــت بــه ســمت فارسیشــدگی ،جــزء
گویشهــای در معــرض خطــر محســوب میشــود .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه میــزان کاربــرد
زبــان فارســی در حــوزهی مربــوط بــه اصطالحــات خویشــاوندی و آمــوزش آن بــه فرزنــدان در گویــش لکــی
درهشــهر ،روز بــه روز در حــال افزایــش اســت کــه حاصــل آن ،زوال تدریجــی ایــن گویــش اســت .میــزان
کاربــرد زبــان فارســی در میــان شهرنشــینان و افــراد تحصیلکــرده رو بــه افزایش اســت .با گســترش شهرنشــینی
و ســطح ســواد ،میتــوان پیشبینــی کــرد کــه در آینــده کاربــرد زبــان فارســی افزایــش بیشــتری پیــدا میکنــد.
19- Standardization
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پیشنهادها
از آنجــا کــه گــردآوری اطالعــات در مــورد گویشــی خــاص ،نیازمنــد صــرف زمــان زیــادی اســت و
پیچیدگیهــای بســیاری در آواشناســی و مقولههــای دســتوری گویشهــا وجــود دارد ،نگارنــده بــر آن شــد که
بــه صــورت انحصــاری بــه بررســی «روابــط و اصطالحــات خویشــاوندی در گویــش لکــی درهشــهر» بپــردازد.
نگارنــده بــاور دارد کــه کار در ایــن حــوزه میتوانــد؛ بــه طــور کامــل در قالــب پایاننامـهی کارشناســی ارشــد،
مــورد مطالعــه و بررســی قــرار گیــرد.
از آنجــا کــه گویشهــا بــه ســرعت رو بــه زوال میرونــد ،زبانشناســان ،بایســتی بــا شــتاب بــه
گــردآوری ،تحقیــق و تفحــص در مــورد آنهــا اقــدام کننــد .مطالعــه و تحقیــق در مــورد گویشهــای زبانهــای
ایرانــی ،بایــد جــزء تعلیمــات اولیـهی هــر زبانشــناس ایرانــی شــود تــا زبــان و فرهنــگ این مــردم ،بــا اســتفاده از
روشهــا و اصــول علمــی ،ثبــت و ضبــط شــود .در ایــن راســتا پیشــنهادهايی ارائــه میگــردد:
 .1رواج و کاربــرد گویــش لکــی درهشــهر در موقعیتهــا و حوزههایــی کــه میتوانــد و بایــد بــه کار گرفتــه
شود؛
 .2آگاهــی دادن بــه گویشــوران لــک شهرســتان درهشــهر ،دربــارهی جایگاه واقعــی و کاربــرد گویش لکی
و زدودن باورهــای نادرســتی کــه دربارهی آن وجــود دارد؛
 .3تشویق دانشآموزان برای استفاده از گویش لکی درهشهر در محیط مدرسه و حتی کالس درس؛
 .4اســتفاده از گویــش لکــی درهشــهر از ســوی افــراد تحصیلکــرده و شــخصیتهای بانفــوذ و مــورد احترام
مردم.
منابع و مآخذ
الف) منابع فارسي

 ایزدپناه ،حمید؛ ( ،)1367فرهنگ لکی ،ج اول ،موسسهی فرهنگی جهانگیری ،چاپخانهی گیالن. باطنــی ،محمدرضــا؛ ( ،)1371پیرامــون زبــان و زبانشناســی (مجموعــه مقــاالت) ،تهــران :فرهنــگ معاصــر ،چــاپنوبهــار.95-73 :
 ـــــــــــــــــ؛ (« ،)1349نســبیت در زبــان» ،زبــان و تفکــر (مجموعــه مقــاالت زبانشناســی) ،تهــران :چــاپ کاویان:.179-163
 بیتس ،دانیل و بالک فرد؛ ( ،)1386انسانشناسی فرهنگی ،ترجمهی محسن ثالثی ،تهران :علمی. پاليزبــان ،کــرم ا...؛ ( ،)1380نظــام آوايــي گويــش کــردي ايــام ،پايــان نامــهي کارشناســي ارشــد در رشــتهیزبانشناســي همگانــي ،دانشــگاه تهــران.
 حســنوندعموزاده ،ابــوذر؛ ( ،)1393کاهــش ظرفیــت فعــل در گویــش لکــی درهشــهر از دیــدگاه دســتور نقــش وارجــاع ،پایاننام ـهی کارشناســی ارشــد در رشــتهی زبانشناســی همگانــی ،دانشــگاه اصفهــان.
 دبيرمقدم ،محمد؛ ( ،)1392ردهشناسي زبانهاي ايراني ،ج دوم .تهران :سمت. ـــــــــــــــ؛ ( ،)1378زبانشناسی نظری :پیدایش و تکوین دستور زایشی ،تهران :سمت. دومرگان ،ژاک؛ ( ،)1339جغرافياي غرب ايران .ترجمهي کاظم وديعي ،دو مجلد ،تبريز :چهر. راولينسون ،هنري؛ ( ،)1360سفرنامهي راولينسون ،ترجمهی سکندر امانالهي بهاروند ،تهران :آگاه.دوره پانزدهم شماره 44و( 45پاييز و زمستان )1393
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ســاپیر ،ادوارد؛ ( ،)1374زبــان (درآمــدی بــر مطالعـهی ســخن گفتــن) ،ترجمـهي علیمحمــد حقشــناس ،تهــران:ســروش.
 شیری ،علیاکبر؛ ( ،)1386درآمدی بر گویششناسی ،تهران :مازیار. صفوی ،کورش؛ ( ،)1390درآمدی بر معنیشناسی ،چ چهارم ،تهران :سورهی مهر. عالیپور(آریامنــش) خرمآبــادی ،کامیــن؛ ( ،)1384دســتور زبــان لکــی ،ضربالمثلهــا و واژهنامــه ،خرمآبــاد:افالک.
 علیاکبــری ،محمــد وهاجــر خداکرمــی؛ (« ،)1391بررســی نفــوذ اصطالحــات خطــاب خویشــاوندی فارســیدر گویــش فیلــی ایالمــی و رابط ـهی آن بــا جنســیت ،ســن و تحصیــات گویشــوران» ،فصلنام ـهی علمــی -ترویجــی
فرهنــگ ایــام ،شــمارهی  34و .86 -67 :35
 علیرضایی ،کرم؛ ( ،)1379اتیمولوژی واژگانی از گویشهای غرب ایران ،تهران :گفتمان. گــودرزي ،مريــم؛ ( ،)1385توصيــف زبانشــناختي گويــش لکــي (نورآبــادي) و بررســي موقعيــت دوزبانگونگــيآن ،پاياننامـهي کارشناســي ارشــد در رشــتهی زبانشناســي همگانــي ،دانشــگاه اصفهــان.
 لکپــور ،ســیمین؛ ( ،)1389کاوشهــا و پژوهشهــای باستانشناســی درهشــهر (ســیمره) ،تهــران :مؤسســهیفرهنگــی انتشــاراتی پازینــه.
 ماهوتیــان ،شــهرزاد؛ ( ،)1378دســتور زبــان فارســی از دیــدگاه ردهشناســی ،ترجم ـهی مهــدی ســمائی ،چ ســوم،تهــران :مرکــز.
 مدرسی ،یحیی؛ ( ،)1368درآمدی بر جامعهشناسی زبان ،تهران :مؤسسهی مطالعات و تحقیقات فرهنگی. مرادخانــی ،ســیمین؛ (پاییــز و زمســتان « ،)1387پســوندهای فعلــی گویــش لکی هرســین» ،دانشــگاه شــهید بهشــتی،دورهی اول ،ش .1
 -مشکوهالدینی ،مهدی؛ ( ،)1373سیر زبانشناسی ،مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.
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