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بر روابط ای فارسی با تمرکز واژهکاربردشناسی ترادف در نظام خویش 
 نسبی درجة یک و دو

  *رامیفاطمه به

 دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران شناسیاستادیار زبان

ِ(08/03/1398: تاریخ پذیرش ؛26/10/1395 تاریخ دریافت: 

 چکیده
ــاجتماعی جامعه رهنگیمتأثر از عوامل ف ها است، اما ساختار آن  جهانیای از واژهنظام خویش ــ

ــت.    بانی اسـ یان می 2012گرگور  که مک  چنان ز ند، معنی خویش ( ب به   واژهک یان  ها  روابط ب
ــاوندی محدود نمی ــتنباط خویش ــود، بلکه به اس افت  هایی که اهل زبان در بافت کاربردی دریش

ست. در پیگیری آراء مک   می سته ا سی از حیث واژهگرگور، نظام خویشکنند نیز واب وجود  ای فار
ــاخت های متنوع در بیان رتراد  ــألة تعیین س ار نظام  وابط واحد مورد توجه قرار گرفت و دو مس

ــه عامل مذهب،               ــی این نظام متأثر از سـ ــناسـ ــبی درجة یک و دو، و کاربردشـ   پایة روابط نسـ
ها از فرهنگ های متراد  و شاهدمثال واژهصمیمیت/احترام و سن در فارسی دنبال شد. خویش     

شده   1381  سخن  ستخراج  ستنا ( ا شتر، به برخی م د به جنبهاند و برای ا تون های کاربردی بی
گانة خا   فارســی دارای کارکرد ســه در ای پایهواژهاســت. نظام خویشمعاصــر نیز رجوع شــده

توانند به صــورت حقیقی، خا  صــوری و عام اســت. کارکردهای حقیقی و صــوری هر کدام می
شان یا خودخطابی به بی صة زبان   بی بهچنین، برخی عناوین مذهروند. هم کارن شخ ویژة  عنوان م

ثانویة خویش     کارکرد  ته  واژهفرهنگی  یاف ند. خویش ای  کاربرد     واژها باً در هر دو  غال خطابی و    ها 
ر های رسمی، بیشت  های موقعیتی خا ، صورت نظر از بافتاند، اما صر  شخص رایج ارجاع سوم 

سوم  سمی آن واژهشخص و خویش برای ارجاع  شخص  مدتاً در خطاب دومها عهای متراد  غیرر
ستفاده می  شواهد زبانی در    ا ثیر بارز از تأ های کاربردیبافت شوند. در بخش دوم تحلیل، بررسی 

ــعوامل فرهنگی های خا  حکایت دارد اجتماعی مذهب، صمیمیت و سن در گزینش متراد  ـ
صادیق عینی هر  شاره    کدام به که به م صیل ا ست. درنهایت، همان  شده تف گرگور گونه که مک ا

 ای فارسی دوسویه است. واژهکند، قطعاً این تأثیرگذاری در نظام خویشتصریح می

میت، ای، روابط نســبی، کاربردشــناســی، بافت، مذهب، صــمیواژهنظام خویش :هاکلیدواژه

 .سن

                                                           
* E-mail: f_bahrami@sbu.ac.ir 
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  . مقدمه1

اما ساختار این نظام در هر جامعة  ها است،های زبانای از جهانیاژهونظام خویش

ای است. اجتماعی آن تابع تنوعات و مختصات ویژهـ  زبانی، متأثر از عوامل فرهنگی

کند، از زوایای یان میب (2015 :154  1فلدگونه که کروننمطالعة این تنوعات، همان

 های اجتماعی و فرهنگیها، جنبهواژهمختلفی نظیر روابط تقابلی میان خویش

ای متناسب با رفتارهای واژهمند خویشها، الگوهای مشترک و نظاممنعکس در آن

ها مورد توجه های این نظامهای گوناگون و جهانیاجتماعی مشابه در زبان

 (2010 :238  2که واردا چنان ،الوصفشناسان است. معشناسان و مردمزبان

ای عمالً مقدور نیست و اژهوجانبة هیچ نظام خویشکند، بررسی همهتصریح می

دهی ها و عوامل اجتماعی مؤثر بر سازمانواژهتوان موارد متعدد کاربرد خویشنمی

به بهانة چنین  ،حالدرعین .قرار دادصورتی جامع مورد توجه هها را در یک زبان بآن

توان به معنای پایه بدون ارجاع ای هرگز نمیواژهمحدودیتی در بررسی نظام خویش

 کند: تصریح می( 2-161 :2012گرگور  ها محدود شد. مکبه بافت کاربردی آن

ست بتوان » رتبط ی واحد مزبانی با یک معن را در تمامی تظاهرهایها واژه محال ا

ساً   رویکردی  کرد، بلکه باید سا تفاوت  مچندوجهی برای تمایز میان دو نوع معنی ا

 ها ارائه داد:برای آن

واژه در زبان که اســاســاً شــدة هر خویش: معنی ثابت و رمزگذاری3الف( معنی پایه

 است و صرفاً به رابطة خویشاوندی برقرار میان دو فرد اشاره دارد. 4معناییتک

                                                           
1. Kronenfeld 

2. Wardhaugh 
3. semantic meaning 

4. monosemic 
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ــتنباطی خویش     1ب( معنی بافتی  ــناختی: معنی اسـ واژه متأثر از بافت     و کاربردشـ

ــاوندی   2زبانیزبانی و برون ــبت خویش ــر  نس که حامل اطالعاتی بیش از بیان ص

 . «است

توان ها محصول تلفیق معانی فوق است و هرگز نمیواژهمعنی خویش ،به بیان او

کید تأ (همانگرگور  مود. مکها تلقی نواژهعیار برای خویشمعنی الف را معنایی تمام

و  گروهی، الزامات اجتماعی، رفتارهافردی و بینکند که حقوق اجتماعی بینمی

ند. او متذکر اها دخیلواژهکاربردهای متنوع گفتار همگی در تعیین معنی خویش

که گرچه معنی  است، به این معنیشود که تعامل فوق، تأثیری دوجانبه می

ود سو به عوامل اجتماعی وابسته است، اما از سوی دیگر خ ها از یکواژهخویش

 ها نیز ایجادکنندة این عوامل اجتماعی هستند.واژهخویش

ظام             تار ن عات مطرح در ســـاخ ــو ظات فوق، یکی از موضـ به مالح جه  با تو

ــتردگی واژگان این نظام از حیث وجود متراد      واژهخویش ــی، گسـ های  ای فارسـ

شاره به یک را  سانی معنی      متنوع در ا ست. با توجه به یک شاوندی واحد ا بطة خوی

توان از نظر دور داشت که گزینش هر کدام از  های متراد ، نمیواژهپایه در خویش

ــناختی مختلفی اســت که  آن ها در یک بافت مشــخص، قطعاً تابع عوامل کاربردش

 ،تردقیق کند. به بیان   عنوان انتخاب ارجح گزینش می  ها را به  یکی از این متراد 

ضح خواهد بود که نظام پایه  ستای  های فارسی، تنها می واژهای خویشوا تواند در را

ند و نمی   مل ک جامع در تبیین     تعیین معنی الف ع به عنوان الگویی  ند  معنی توا

ــد. بهواژهنظام خویش ــر برآنیم از بین عوامل اینای باشـ ــتار حاضـ ترتیب، در نوشـ

                                                           
1. contextual meaning 
2. extralinguistic 
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به دلیـل محـدو      های       اجتمـاعی متعـدد،  تأثیر متغیر یت، تنهـا  هب   »د ، «مذ

ـ  بهرا « سن»و « صمیمیت/احترام» اجتماعی مؤثر بر کاربرد عنوان عوامل فرهنگی 

شــخص و  در هر دو کاربرد ارجاع ســوم  های متراد  در زبان فارســی واژهخویش

شخص برای روابط خویشاوندی درجة یک و دو  یعنی خویشاوندانی که ومخطاب د

دارند( مورد مالحظه یا والدین او  1«خود»و بالفصــل نســبت به  در رابطة مســتقیم

به ا  نگ   واژهخویش ،ین منظورقرار دهیم.  لدی   8های متراد  موردنظر از فره ج

ــخنبزرگ  ــورت ثبت برخی جنبه 1381  س ــتخراج و در ص های کاربردی هر ( اس

شاهدمثال    شناختی و  ستناد به همین فرهنگ مدخل، معانی کاربرد ارائه  ها نیز با ا

ــتناد به جنبه     گردند. به  می ــتر و   منظور تکمیل بحث، برای اسـ های کاربردی بیشـ

ــورت نیاز از متن برخی فیلم   ــبک زبانی، در صـ ــنامه  نامهتعیین سـ ها و ها، نمایشـ

 د.نوان شاهدمثال استفاده خواهد شعهای معاصر بهرمان

پیرامون نظام در پیگیری بحث، ابتدا مروری اجمالی بر سابقة مطالعات 

 ،طور خا  خواهیم داشت. پس از آنطور عام و زبان فارسی بهای بههواژخویش

ای اولیه در واژهای خویشعنوان نظام پایه( به1345الگوی پیشنهادی باطنی  

بندی پیشنهادی فارسی در اختیار خوانندگان قرار خواهد گرفت و متعاقب آن دسته

د. شها در نظام زبان فارسی مطرح خواهد واژهیشنگارنده متناسب با کارکرد خو

های فارسی در واژههای کاربردی خویشبخش چهارم به تحلیل و معرفی جنبه

  راستای تبیین تأثیر متغیرهای موردنظر در چارچوب الگوی پیشنهادی اختصا

 گردد. بندی بحث در بخش پنجم مطرح میجمع ،دارد و درنهایت

                                                           
1. ego 
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 . پیشینة مطالعات2

های طور خا  به بررسیو به 19رتبط با این حوزه به قرن شینة مطالعات مپی

 150گردد. در طول بیش از ( بازمی1818-1881  1شناس آمریکایی مورگانمردم

های مختلف با تکیه بر مالحظات های زبانواژههای وسیعی از خویشسال، داده

گرفته است و در این مطالعات، شناختی مورد بررسی و توجه قرار معنایی و جامعه

های مرتبط با ها در حوزههای اصطالحات خویشاوندی و روابط میان آنعمدتاً نظام

بررسی شده، اما اخیراً توجه متخصصان به مالحظات  2شناختیشناسی زبانمردم

( برخی کاربردهای 1981  3شناسی اجتماعی نیز معطو  گردیده است. رامسیزبان

مقید را بررسی کرده و به برخی معانی بافت 4ها در زبان کیمبرلیهواژویژة خویش

عنوان اصطالحی پوششی برای داللت به« مادر»واژة  مثال،کند. برای اشاره میها آن

کند که نقش بافت ( تأکید میibid: 183بر تمام طبقة زنان کاربرد دارد. رامسی  

ای متقابل میان نیست، بلکه رابطهسویه ها یکواژهدر تعیین معنی کاربردی خویش

ای خا ، موجب واژهواژه برقرار است و گاه گزینش خویشبافت و گزینش خویش

 شود. گیری بافت مشخصی میایجاد و شکل

های یکی از واژه( به کاربردهای نامتعار  برخی خویش2012  5گرگورمک

پردازد و با تکیه یمبرلی میهای بومیان استرالیا، زبانی غیرخویشاوند با زبان کزبان

، «صمیمیت» ،«ازدواج مکروه/نامکروه»بر بافت اجتماعی به چهار عامل 

                                                           
1. Lewis H. Morgan (1818-1881) 

2. linguistic anthropology 
3. Rumsey 

4. Kimberley  
5. McGregor 



 1398 پاییز و زمستان، 10، شمارة 6سال علم زبان؛                                                        78

 

ها توجه دارد. واژهدر کاربرد ویژه خویش« نسل»و « شهری بودنوالیتی/همهم»

اند، از های او که براساس مشاهده و زندگی دوساله در کنار بومیان ارائه شدهیافته

ای در زبان واژهگیری و کاربرد نظام خویشگی مشخصی در شکلتأثیر عوامل فرهن

بودن پیوند زناشویی، ناسب با میزان پذیرفته و پسندیدهحکایت دارد. مت 1گونیاندی

کار هایی بهواژهشوند. در ازدواج نامکروه، خویشهای خاصی انتخاب میواژهخویش

میزان نزدیکی و صمیمیت  ،نچنیروند که بیانگر فاصله و دوری بیشتر است. هممی

میان دو طر  تعریف شود. افراد  2پسریپدر ـ  تواند در قالب رابطةمیان افراد می

و همواره با لفظ  انداهل دانش، بسیار مورد احترامدارای اعتبار اجتماعی باال و  مسن

خطاب « پسر»واژة دانا، سایرین را با خویش شوند و بالعکس پیرخطاب می« پدر»

کند اشاره می (ibid: 172گرگور  کند که نشانگر صمیمیت و محبت است. مکمی

ای میان یکی دیگر از قبایل بومی استرالیایی نیز مرسوم است که که چنین قاعده

گویان گوندیاندی، کنند. نزد سخنگونیاندی تکلم می به زبانی غیرخویشاوند با زبان

روابط  ار است و بدون درنظرگرفتنبرخورد بودن از اهمیت باالییوالیتیهم

قبیله و تری برای خطاب افراد همهای نزدیکواژهخویشاوندی واقعی، خویش

ها واژهالگوی کاربرد خویش عامل سن نیز بر ،شود. درنهایتوالیتی استفاده میهم

در  3«خودخطاب دوجانبه»تواند با گزینش الگوی تر میشخص مسن مؤثر است و

تری را برقرار نماید. جالب آن که هر دو کاربرد اخیر در وابط صمیمانهیک تعامل، ر

شود میمشاهده  عنوان زبانی غیرخویشاوند با هر دو زبان یاد شده،زبان فارسی، به

چنین نگرشی در تعریف رابطة پدر و فرزندی جنبه  رسد کهنظر میو بنابراین به

                                                           
1. Gooniyandi (non-Pama-Nyungan, Australia) 
2. the father-son relation 

3. self-reciprocal 
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در بخش تحلیل به کند. نمایی میتری دارد و در جوامع فرهنگی مختلفی خودعام

گرگور معتقد است ( نیز همانند مک2012  1بلیث این کاربردها بازخواهیم گشت.

های اجتماعی و ها، کنشواژهبازنمایی عناصر نمادین زبان، از جمله خویش که

 کند. دهی میتعامالت را جهت

ها معنای اصلی واژه  های زبان فارسی، عمدتاً با تمرکز بر واژه، خویشاینباوجود

ــناختی یا آموزش زبان    های کاربردی در برخی آثار زبان    و بدون توجه به جنبه     شـ

ای زبان واژه( روند تغییرات الگوی خویش1966  2اند. اســپونرفارســی معرفی شــده

ــی را در طی حیات آن و ورود برخی خویش    عه         واژهفارسـ طال بان م ظام ز به ن ها 

ست، اما به عوامل ا کرده ضمنی و کاربردی  ا جتماعی مؤثر بر این تغییرات و معانی 

ای نظام پایه (1973 و 1345اســـت. باطنی  ها توجه چندانی نداشـــتهواژهخویش

کند و های فارسی را در قالب دو الگوی روابط سببی و نسبی ترسیم می    واژهخویش

ــت. بنابراین  3ایهد  او بازنمایی معنای مؤلفه    ــطالحات اسـ های جنبه به  ،این اصـ

عاطفی این واژه     نای  به    کاربردی و مع ندک مواردی  گذرا    ها جز در ا ــورت  صـ

های واژهشـــناختی خویش( از منظری تاریخی و رده1394پردازد. اســـتاجی  نمی

سپونر بر این مطلب تأکید می     سی کرده و همانند ا سی را در گذر زمان برر کند فار

صرفاً خویش      ستان،  سی با سته های واژهکه در فار شامل  ه پدر، مادر، خواهر، »ای 

ــوهر ــر، زن و ش ــته« برادر، دختر، پس عمو، »هایی نظیر واژهاند و خویشوجود داش

های ترکی و عربی، از  گیری و تأثیرپذیری از زبان   از طریق وام« عمه، خاله و دایی   

 اند. دوره میانه به بعد به فارسی راه یافته

                                                           
1. Blythe 

2. Spooner 
3. componential semantics 
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فرهنگی ـطالعات پیشین بر عوامل اجتماعیز مکدام ا که ذکر گردید، هیچچنان

جا که هد  آناند و ازهای فارسی تمرکز نداشتهواژهو معانی کاربردشناختی خویش

ای فارسی  واژهام خویشمقالة حاضر، پرداختن به معانی بافتی و کاربردشناختی نظ  

 است، «( سن »و « صمیمیت/احترام »، «مذهب»طور خا  توجه به عواملامروز  به

ستای پیگیری الگوی مک  سی    واژهگرگور ابتدا نظام پایة خویشدر را سبی فار ای ن

هــای هر رابطــه بــه منظور تعیین معــانی گردد و پس از آن متراد ارائــه می

 شوند. یک از روابط بحث و بررسی می کاربردشناختی هر

 های فارسیواژه. نظام پایة خویش3

که ذکر گردید، مورگان نخستین کسی بود که در قرن نوزدهم به بررسی روابط چنان

همت گماشت و برمبنای عواملی مانند جنسیت، سن و ای واژهو الگوهای خویش

ها ارائه داد. واژهزبانی خویشهایی از الگوهای بینبندیروابط سببی/نسبی، طبقه

 4( و الکین1964  3(، لونزبری1949  2ک(، موردا1930  1براون-ردکلیف ،پس از او

تری از الگوهای روابط خویشاوندی ارائه دادند و معیارهای ( شرح جامع1974 

زبانی را تحت عناوین: بندی افزودند. مورداک شش الگوی رایج بیندیگری بر طبقه

«Hawaiian, Sudanese, Eskimo, Iroquois, Crow, Omaha » .معرفی نمود

ای فارسی امروز به الگوی سودانی واژهنظام خویش د است که( معتق1394استاجی  

گذاری زیرا هیچ دو خویشاوندی با اصطالح واحدی نام شباهت دارد،ردکلیف 

 شوند.به صورت متمایز بازنمایی می cousinو  siblingشوند و روابط نمی

                                                           
1. Radcliffe-Brown 

2. Mordoch 
3. Lounsbury 

4. Elkin 
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جا که مقالة حاضــر به بررســی روابط خویشــاوندی نســبی درجة یک و دو آناز

( 1345بندی باطنی  محدود اســـت، صـــرفاً نمودار روابط نســـبی مطابق با طبقه

مایی می   ــود. در نمودار زیر، بازن ارد و دمؤنث داللت    مثلث بر مذکر و دایره بر  شـ

شخص که در نمودار م رطومعنای پیوند زناشویی است. همان عالمت مساوی  =( به

، «جنســیت»ای زبان فارســی نســبت به ســه عامل اصــلی واژهشــده، نظام خویش

ه بای حساس است. بنا   واژهدر تمایز روابط خویش« جانب پدری/مادری»و « نسل »

ــپونر   ــل از دیرباز در نظام خویش  ،(1966ادعای اس ــیت و نس واژة دو عامل جنس

ــت، اما طبق آن  ــی دخیل بوده اس ، «خاله»های واژهورود خویش چه او دربارةفارس

ــی ادعا می       « عمو»و « عمه »، «دایی» کند، چنین  از دورة میانه به بعد در فارسـ

ستنباط می  یر تأثیر دین و تغیتواند تحتمی« مادریجانب پدری/»شود که عامل  ا

 .باشد ای فارسی وارد شدهواژهآیین ایرانیان، در دوران متأخرتر در نظام خویش

کید واژه است. تأخویش 14به بیان باطنی  همان( روابط نسبی مجموعاً شامل 

که لیدرحا های رسمی داللت دارد،فاً به واژهکند، صرچه باطنی مطرح میشود آنمی

نگی رهها، چندین متراد  دارند و کاربرد هر یک به عوامل فواژهبسیاری از خویش

ن های سببی در زباواژهتعداد خویش ،ترتیباینو بافتی خا  وابسته است و به

ی روابط دلیل تمرکز پژوهش حاضر بر رو ها واژه است. بهفارسی بالغ بر بیش از ده

های همین ترین متراد خویشاوندی درجة یک و دو، در جدول ذیل تنها به رایج

 اند. استخراج گردیده سخنگردد که از فرهنگ بزرگ ها اشاره میواژهخویش
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 (130: 1345 ،ی)باطن یزبان فارس ینسب یشاوندینظام روابط خو (:1)نمودار 

 

 

 خود

 ربراد خواهر     

 دختر پسر

پدربزرگ             

 مادربزرگ

            پدربزرگ 

 مادربزرگ

 درما           دایی          خاله    مهع    پدر              عمو         

 نوه

 نتیجه
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 های روابط خویشاوندی درجة یک و دو در زبان فارسیواژه: خویش(1 جدول 
 

رابطة  ردیف

 خویشاوندی

واژة خویش

 رسمی

 های متراد  غیررسمیواژهخویش

 

 

1 

 

 

 

 والدینِ والدین

 پدربزرگ
باباجون، آقابزرگ،آقاجون، بابابزرگ، پدرجون، 

 آقابابایی، حاج

 مادربزرگ
جون/خانجون، بزرگ، خانمبی، خاتون، خانمبی

 خانمبزرگ، مامانی، حاججون/ننجون، مامانننه

 

2 

 

 والدین
 آقا، ابویآقا، آقاجون، بابا، بابایی، حاج پدر

 مادر
خانم، جون، مامان، ماما، مامانی، حاجعزیز، خانم

 والده

 

3 

 

 فرزندی

 خود(٭ 

فرزند  فاقد 

 تمایز جنسیت(

 فاقد تمایز جنسیت:  آقازاده، بچه

 مذکر: پسر

 مؤنث: دختر، صبیه

 

4 

 

 خواهربرادری
 داداش، داداشی، اخوی برادر

 آباجی، آبجی، آجی، خواهری، همشیره خواهر

 

5 

 

 همسری

همسر  فاقد 

 تمایز جنسیت(

 آقامذکر: آقا، مرد، شوهر، حاج
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ها  کاربرد خانم، عیال، بچهحاجمؤنث: خانم، زن، 

 مجازی(، منزل  کاربرد مجازی(

 عمو، عموجان، عموجون عمو برادرِ پدر 6

 جونجان، عمهعمه، عمه عمه خواهرِ پدر 7

 جونجان، داییدایی، دایی دایی برادرِ مادر 8

 جونجان، خالهخاله، خاله خاله خواهرِ مادر 9

 

های واژهدر قالب خطابی کاربرد دارد، تمامی خویش که عموماً« ابوی»بجز 

ند. ایجشخص در فارسی راارجاع سوم ( در هر دو کاربرد خطابی و1مندرج در جدول  

های موقعیتی خا ، نظر از بافتاین، اغلب گرایش بر آن است که صر باوجود

س روند و بالعککار شخص بههای رسمی، بیشتر برای ارجاع سومواژهخویش

 شخص مورد استفادهها عمدتاً در خطاب دومهای متراد  غیررسمی آنواژهخویش

ل اجتماعی تواند نمایانگر عوامخوبی میبندی کاربردی، خود بهقرار گیرند. این دسته

شخص های دومهای غیررسمی باشد که عمدتاً در خطابکننده در موقعیتتعیین

 مجال بازنمایی دارند.  

نیز هستند که در مقابل  1دارای کاربرد عام های نظام فوقژهوابرخی خویش

گیرد. منظور از کارکرد خا ، همان بیان رابطة ها قرار میآن 2کارکرد خا 

خویشاوندی است، اما در کاربرد عام، این اصطالحات نه برای داللت به روابط 

راکات جنسیتی و منظور اشاره به یک طبقة انسانی با اشتخویشاوندی، بلکه صرفاً به
                                                           
1. general 

2. specific 
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در جدول فوق از « مرد»و « زن»، «پسر»، «دختر»های روند. واژهسنی به کار می

الذکر در هر های فوقواژهاند. برای شفافیت بیشتر، معادل انگلیسی خویشاین دسته

 شود.دو کاربرد ارائه می

 های دارای دو کاربرد عام و خا  در زبان فارسیواژه: خویش(2 جدول 
 

 

 معادل انگلیسی در کاربرد عام معادل انگلیسی در کاربرد خا  واژه فارسیخویش ردیف

 daughter girl دختر 1

 son boy پسر 2

 wife woman زن 3

 husband man مرد 4

 

ها که واژهدارد که عالوه بر دو کاربرد عام و خا  خویشنگارنده اذعان می

شوند، وضعیت میانی دیگری در کاربرد میعنوان دو قطب معنایی درنظرگرفته به

شود که از گسترش دامنة کاربردی های زبان فارسی مشاهده میواژهخویش

؛ به شودیاد می« خا  صوری»های خا  حاصل شده و از آن با عنوان واژهخویش

صوری و صرفاً در جهت بازنمایی روابط صورت واژة خا  بهین معنا که یک خویشا

شود. ابعاد فرهنگی برای داللت به افراد غیرخویشاوند استفاده میصمیمانه و 

بندی مشخصی در گذاری این کارکرد، یا ارائة طبقه( بدون نام2012گرگور  مک

گفته در زبان به مصادیقی از آن در بررسی عوامل اجتماعی پیش ایواژهنظام خویش

ـ پسری با ی اشاره میگوندیاند  عامل احترام و صمیمیت لحاظکند؛ تعریف رابطة پدر

خال  نگارنده بر ،ن اشاره دارد. بنابرایناو تلویحاً به آموردی از این کارکرد است که 
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 گانه تحت عنوانبندی سهبه دسته های فارسی قائلواژهباطنی، برای کاربرد خویش

است. عوامل بافتی و فرهنگی مؤثر بر  «عام»و  «خا  صوری»، «خا  حقیقی»

های متراد  متأثر و گزینش صورت« خا  صوری»و « خا  حقیقی»ی کاربردها

 از این عوامل در بخش چهارم معرفی خواهد گردید. 

 کار خودخطابی یکی دیگر ازمشهود است، راه صفحة بعد که در نمودارچنان

هاست که در راستای بازنمایی صمیمت در واژههای کارکردی خویشجنبه

 و در جای خود در بخش چهار بحث خواهد شد. کند هایی عمل میموقعیت

 ویژه در چهار دهة اخیر در  های خا  فرهنگی که به    یکی از ویژگی ،چنینهم

ــی در جامعة ایران انعکاس یافته، کارکرد خویش        واژهنظام خویش  ای واژهای فارسـ

ــت. همان       ثبت گردیده،   (1 گونه که در جدول    برخی القاب و عناوین مذهبی اسـ

های واژهتوانند جایگزین خویشمی« خانمحاج»و « آقاحاج»عناوینی نظیر  القاب و

ــلی  ــوند که قطعاً کاربرد آن    اصـ ــت. این کارکرد د    شـ ر ها تابع عوامل فرهنگی اسـ

های پیشـــین انجام های مورد اشـــاره در بخشمطالعاتی که پیشـــتر بر روی زبان

ــت و مختص نظام خویش  ــاهده نگردیده اس ــایة  اواژهگرفته، مش ــی در س ی فارس

فارسی را  توان القاب و عناوینمی ،اجتماعی ایران است. بنابراینساختار فرهنگی ـ 

 بازنمایی کرد. 2نمودار ای به صورت واژهنیز از حیث کارکرد خویش

، مواردی است که القاب و نمادین برای بیان رابطة 3مراد از کاربرد پایه نمودار 

مندرج در   5و  2، 1های خویشاوندی مورد استفاده قرار گیرند  نظیر در ردیف

(، اما اگر این کاربرد گسترش یافته و به جهت بیان احترام یا سایر مالحظات 1جدول 

در این  افراد غیرخویشاوند نیز وسعت یابد،فرهنگی، دامنة کاربرد آن برای اطالق به 
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ب و عناوین از نوع ثانویه خواهد بود. مصادیقی از ای القاواژهکاربرد خویش ،صورت

 هر دو کارکرد با توجه به متغیرهای مورد نظر در بخش چهارم از نظر خواهد گذشت.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارکرد

 هاواژهخویش

 نشانبی

 

 حقیقی

خودخطاب دوجانبه در 

 ترازهای همنسل

خودخطاب دوجانبه در 

 ترازهمناهای نسل

 

 خاص

 نشانبی

 صوری

خودخطاب دوجانبه در 

 ترازهای ناهمنسل

 

خودخطاب دوجانبه در 

 ترازهای همنسل

 

 عام

 یزبان فارس یهاواژهشیمؤثر بر کاربرد خو یتیموقع یتنوعات کارکرد(: 2)نمودار 

 ای فارسیواژهکارکردهای القاب و عناوین در نظام خویش(: 3)نمودار 

 پایه

 ایواژهدار / خویشکاربرد نشان

 ثانویه

 القاب و عناوین

 ایواژهنشان / غیرخویشکاربردهای بی
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 های فارسیواژه.  کاربردشناسی خویش4

ر هاســت که در کنار  شــکلیبه  ای زبان فارســیواژها  نظام خویشپویایی و انعط

 دهد و هرواژة رسمی، چندین معادل غیررسمی در اختیار اهل زبان قرار میخویش

شناختی در بافت کدام به ستفاده قرار می    لحاظ کاربرد صی مورد ا شخ گیرند. های م

اعی اهدا  اجتم ای نیست، بلکهگزینش هر متراد  امری تصادفی و سلیقه ،درواقع

 شوند. فرهنگی مشخصی دنبال میـ 

تفاوت است و  اصطالحات سبک رسمی حتی در مواردی نسبت به جنسیت بی     

ــنگ با خویش  روابط هم نث و مذکر در   ژة واحدی برای اطالق به دو جنس مؤ  واسـ

برای « مسر ه» پدر و مادر، برای اشاره به « والدین»مانند  د،شو رابطه برابر بیان می

در گونة  حال،هربه برای اشــاره به دختر یا پســر.« فرزند» زن یا شــوهر، اشــاره به

راد ، گیرد، بلکه با انتخاب هر متتنها جنسیت مورد مالحظه قرار می غیررسمی نه 

لفی در ای، عوامل اجتماعی مختعالوه بر بازنمایی سبک غیررسمی و عمدتاً محاوره

مایی می      بازن فت  مه با ــود. در ادا طا ، گرچه تالش می شـ ــود انع ظام  پذیری   شـ ن

ه ب« سن »و « صمیمیت/احترام »، «مذهب»ای فارسی متأثر از سه عامل   واژهخویش

ــی گردد، اما طبیعتًا در مواردی به دلیل تأثیر توأمان بیش ا         ز یک  تفکیک بررسـ

پذیر ها امکانبندی انفرادی آنها انقطاع قطعی و دسته واژهعامل در کارکرد خویش

 نیست. 

 . مذهب1 4

ساختار جامعة  یکی ست  ایران، طبقة از طبقات اجتماعی مهم در  . هویت مذهبی ا

التزام عملی اصول دین اسالم شکل گرفته است و زبان  اجتماعی این طبقه، بر پایة

به عنوان ابزاری مهم در بازنمایی ایدئولوژی و نگرش مذهبی این طبقه ایفای نقش 
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ــتفادواژهکند و طبیعتاً خویش  می هایی متمایز ة این طبقه را از جنبههای مورد اسـ

حاً خویش     می مذهبی ترجی ند. افراد  به   واژهک ند.  کارمی های متراد  عربی را  بر

اند که خصوصاً   از این دسته « صبیه »و « والده»، «اخوی»، «ابوی»های واژهخویش

 اند. در چهار دهة اخیر در زبان فارسی رواج یافته

ثبت « پدر»معنایی با ( هم225: 1381  سخندر فرهنگ « ابوی»ذیل مدخل 

کند و انوری آمیز در گفتگو بیان میشده و تنها وجه ممیز آن را عنوانی احترام

 گذارد.می هجا( با استناد به مثال زیر بر این وجه ممیز صحّ همان

 .(100: 1368ها موریانه  شان بیرون آمدهبا توافق نظر ابوی محترم (1 

ل ( ذی1281: 1381یح مشابهی که به نقل از فرهنگ مذکور  با توجه به توض

نگ توان چنین تمایزی را اساساً موجه دانست. فرهبیان شده، نمی« پدر»مدخل 

در گفتگو »دهد: دست میبدون ارائة مثال به« پدر»تعریف زیر را از واژة  سخن

ر د« سن»قطعاً به موضوع «. آمیز برای صحبت کردن با افراد مسنعنوانی محبت

واژه، تعلق ترین وجه تمایز این خویشواقع، مهماما در ؛جای خود اشاره خواهیم کرد

کند. این های خود ممتاز میآن به سبک رسمی زبان است که آن را از سایر متراد 

های رسمی، هم در نوشتار و هم محاوره مرسوم است. واژه در موقعیتخویش

احشی تفاوت چندان ف« پدر»و « ابوی»واژة ویشبنابراین از این حیث، میان دو خ

 زیر گواه این ادعاست:  وجود ندارد. مثال

: 1347 شکر تلخ  و طفل مطابق عادت کنجکاوی همة اطفال، با پدر به گفت و شنید برآمد (2 

20). 
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 پردازد. بافت: نویسنده در سبکی رسمی به روایت داستان می 

عی تما، طبقة اج«پدر»و « ابوی»کاربردشناختی میان به باور نگارنده، تقابل 

هبی و را عمدتاً به طبقات مذ« ابوی»که کاربرد  واژه استکاربران این دو خویش

 کند. سنتی محدود می

خواستم نماز ظهر و عصر را به جماعت بخوانم، به مسجد گوهرشاد من هروقت می ... (3 

 ...رفتمای، ابوی بزرگوار ایشان، میجواد خامنه سید نماز مرحوم آقابه رفتم، بلکه نمی

 (.30/11، 31/6/97العظمی مرتضی تهرانی، اهللرسانی آیتپایگاه اطالع 

 ر ایشانالعظمی مرتضی تهرانی در مورد رهبر ایران و پداهللبافت: بخشی از خاطرات آیت 

اً عموم« ابوی»واژة مشهود است، خویش (3 و  (1 های در مثال که گونههمان

کاربرد خطابی ندارد و در موقعیت خطابی در بافت مشابه، غالباً عنوان 

ست، اکه حامل بار ایدئولوژیکِ منظور نظر این طبقه « آقاحاج»ای واژهغیرخویش

( 833: 1381  سخنشود. در تأیید این ادعا، فرهنگ عنوان جایگزین استعمال میبه

 که معموالً است در میان طبقات مرفه و مذهبی عنوانی« آقاحاج»کند یتصریح م

، که در بخش سوم اشاره گردیددهند. چنانزن به همسرش و فرزندان به پدر می

ناوین عواقع تأثیر مذهب چنان است که دامنة معنایی و کاربردی برخی القاب و در

بر  و این گزینش خا  دهدها گسترش میواژهعامِ مذهبی را به حوزة خویش

دها برای ین کارکراز ا (3 گذارد. پیشتر در نمودار ه میایدئولوژی مذهبی آنان صحّ

 ای( پایه یاد کردیم.واژهدار  خویشبا نام کارکرد نشان القاب و عناوین
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دان گفتگوی دو همسر که نگارنده از خویشاون  آرینآآقا، شما هم تشریف میحاج (4 

 (.شنیده استمذهبی خود 

دهد که نشان می« تشریف آوردن»بافت: سبک کالم و استفاده از فعل محترمانة  

 توأمان بیانگر احترام نیز هست.« آقاحاج»لفظ 

ام و از آقا از تهران آمدهمشخص بود که بنده در معیت مرحوم حاج تقریباً... (5 

 العظمی مرتضی تهرانیاهللآیترسانی پایگاه اطالع  های مشهد نیستمطلبه

31/6/97 ،30/11). 

یشان العظمی مرتضی تهرانی در مورد نقل مکان ااهللبافت: بخشی از خاطرات آیت 

 و پدرشان به مشهد

رای بلقاب مذهبی های ایدئولوژیک، گاه استفاده از اعالوه بر بازنمایی جنبه

یس موابرای اشاره مستقیم به محارم و ن خویشاوندان مؤنث از اکراه طبقة مذهبی

ا  خکه لقبی « خانمحاج»عنوان  ،خود در حضور نامحرمان نشان دارد. بنابراین

و عدم  ای با هد  تمرکززداییواژهزنان مشرّ  به خانه خدا است، در کارکرد خویش

و « الدینوالدینِ و»، «والدین»تصریح به روابط خویشاوندی محارم و نوامیس مانند 

 رود. و یا خطاب آنان به کار می« همسر»

 گوید چرا من را سفر خانم شاکی است و میام که حاجاینقدر سفر خانوادگی نرفته (6 

 .(5/9، 11/7/97وبگاه افق ایران،   برینمی

ر بافت: علی کفاشیان نایب رئیس فدراسیون فوتبال در یک مصاحبه خبری، به همس 

 کند.اشاره میخانم خود با لفظ حاج
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ــاره به نوامیس ــور نامحرمان از چنان قبحی برخوردار اســت که گاه اش  در حض

های مجازی و   جای القاب فوق، ترجیحاً از واژه   برای حفظ حریم خانوادگی خود، به  

شاوندی نظیر     صطالحات غیرخوی سر، اهل  « هابچه»و « منزل»ا برای داللت بر هم

ــتفاده  ــرفاً کاربرد 1کنندمیمنزل و فرزندان خود اس . این کارکردهای مجازی نیز ص

سوم  شخص دارند و در موقعیت خطابی در حضور نامحرمان، معموالً همسر     ارجاع 

 شود.با نام فرزند ذکور بزرگ خانواده خطاب می

صطالحات       ست که ا ضروری ا « خانمحاج»و « آقاحاج»در پایان ذکر این نکته 

ن و ای( ثانویه نیز برای خطاب افراد مســواژهویشدار  خصــورت نشــانتوانند بهمی

شاوند نیز به  شد، به  غیرخوی صریح  ها را نویژه طبقة مذهبی آکار روند و چنان که ت

نه  وشــود، گاهی افراد مســن که در مثال زیر مشــاهده میبرند؛ اما چنانکار میبه

ــوند. به موارد الزاماً مذهبی هم به جهت رعایت احترام، با این عنوان خطاب می   شـ

 اشاره خواهد شد.  3. 4دیگری از این کارکرد، در بخش 

نیوز، ماجراهای وبگاه پستچی  خوام برم سر کارخانم دست بردار. امروز نمیگفتم حاج (7 

 . (25/8، 11/7/97خانم، من و حاج

خانم خطاب اش، او را حاجبافت: نویسنده، در شرح ماجراهای خود و همسایه مسن 

 کند.می

                                                           
در داللت بر همسر بر « هابچه»و اصطالح  «ظر  و مظرو »در اشاره به همسر برپایة مجاز « منزل». اصطالح  1

 است. «تعلق»اساس مجاز 
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تر زبان فارسی، کند، در صورت قدیم( تصریح می704: 1381که انوری  چنان

متأثر از مالحظات مذهبی در کاربرد صوری، عنوانی برای اطالق « بابا»واژة خویش

 اند.به عرفا بوده است؛ باباافضل کاشانی، باباطاهرهمدانی، باباکوهی در این زمره

ــ  ای فرهنگیان مؤلفهعنودیگری نیز بههای از جنبه« مذهب»عامل   اجتماعیـ

ــپونر  ای زبان فارســی مؤثر اســت. مطابق آنواژهبر نظام خویش ( در 1966چه اس

ــت، واژهمورد روند تغییرات الگوی نظام خویش ــی مطرح کرده اس ر دای زبان فارس

ای فارســـی واژهعامل جانب پدری/مادری در ســـاختار نظام خویش دورة باســـتان

ــت و قدمت خویش یل نبودهدخ  به« دایی»و « خاله»، «عمه»، «عمو»های واژهاس

ری از یرپذیها از طریق وامگیری و تأثواژهرســـد و این خویشدورة میانه به بعد می

ــده های ترکی و عربیزبان ین مهم که اند. نگارنده با تأکید بر ا  به این زبان وارد شـ

آوردن المتغییر آیین مردم ایران زمین و اســـ دورة میانه به لحاظ تاریخی مقارن با

ستنباط می     ست، چنین ا شان ا گیری ویژه وامها و بهواژهکند که ورود این خویشای

صو  ست. در     از عربی، متأثر از ا سالم ا شرعی و حقوقی دین ا ظام ساختار ن  ،واقعل 

 ،«تحضان»حقوقی نظیر ـــ  تواند بنا به مالحظات مذهبیای فارسی میواژهخویش

ساس        شاوندان جانب پدری/مادری ح صطالحات متعلق به خوی سبت به تفکیک ا ن

ی قیّم باشد. مطابق با قوانین اسالمی، در صورت وفات پدر، خویشاوندان پدر      شده 

شود.  تفویض میشوند و تمامی اختیارات به آنان  و سرپرست فرزندان محسوب می   

زبان فارســی، در دوران جدیدتر حیات خود، برخال   همین امر موجب شــده که

ای تمایز های اروپایی، برای روابط خویشاوندی سمت پدر و مادر داربسیاری از زبان

ــد و خویش ــاره به واژهباش به کار « برادرِمادر»و « برادرِپدر»های متفاوتی برای اش

 برد.



 1398 پاییز و زمستان، 10، شمارة 6سال علم زبان؛                                                        94

 

با آن   چنین هم طابق  کارکرد   3در بخش چه  م ــوریخا   »پیرامون  «  صـ

ــد، واژهخویش ــی مطرح ش ــادیق آن، اطالق خویش های فارس های واژهیکی از مص

ست. قطعاً      « عمو»و « خاله» سط فرزندان ا شنایان والدین تو ستان و آ ساس  ابه دو

جای  2. 4اســت که در بخش گیری این کارکرد، عامل صــمیمیت و احترام شــکل

حث دارد،  ما   ب مان   ا مل    نمی به طور همز عا تأثیر  هب در گزینش این     توان  مذ

ر چنین ها را نادیده انگاشت. به صورت طبیعی، انتظار بر این است که د   واژهخویش

ستان مؤنث م  ادر از کاربردی، با توجه به رعایت جانب مادری/پدری برای اطالق دو

ما اســتفاده شــود. ا« عمه»و برای خطاب دوســتان مؤنث پدر از لفظ « خاله»لفظ 

صرفاً خویش  ستان پ « خاله»واژة اهل زبان  مادر  در ورا برای خطاب هر دو گروه دو

میت  محر از روابط« عمه »این منع کاربردی برای واژة   ،واقعبرند. در کار می خود به 

ز ااســت و « پدر خواهرِ»به معنای « عمه»که جاگیرد. ازآنمیان افراد نشــأت می

سی ن میحیث معنایی تلویحاً نوعی نزدیکی و محرمیت با پدر را بیا زبانان کند، فار

ــورت تلویحی اکراه دارند و ترجیح می ای ولو به از ایجاد چنین رابطه   دهند در  صـ

 ود. بهایجاد صــمیمیت با افراد مؤنث، نوع رابطه نســبت به مادر خانواده تعریف شــ

سبت به پدر و در     ستان مذکر خانواده نیز ن صمیمانه دو قالب  همین ترتیب، رابطة 

ه به منظور هایی کواژهنحوة کاربرد خویش ،شــود. بنابراینمایی میبازن« عمو»لفظ 

تغیر شــوند، متأثر از میبه افراد غیرخویشــاوند اطالق م بیان صــمیمیت و نزدیکی

ــت،   جنس، فاقد   هم های مرتبط با محارم غیر   واژهای که خویش گونه به  مذهب اسـ

 جنس و نامحرم هستند.هم چنین کاربردی برای افراد غیر
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 صمیمیت و احترام .2 4

ــی از تنوعات کاربردی خویش ــمیمیت»ها تابع میزان های متراد واژهبخش و « ص

هنگ ایرانی در فر ان صمیمیت و نحوة بیان احترام میان افراد است. میز « نزدیکی»

ــبک زبانی و موقعیت کاربردی بر تعامل هم رابطة تنگاتنگی دارند، ــو میان اما س س

ست.  آن نوبة خود تابعی به« احترام»ست که مقولة  این به معنی آن اها تأثیرگذار ا

ــنی »از  « مذهب  »و « گونة زبانی جغرافیایی   »، «طبقة اجتماعی  »، «مالحظات سـ

م در گاهی الزام رعایت احترا شـــودو همین امر موجب می 1افراد مشـــارک اســـت

های خا   نظیر طبقات اجتماعی ســنتی و مردســاالر، طبقة مذهبی و یا موقعیت

ستایی( مانع از کاربرد خویش  صمیمانه واژهجوامع رو ستفاده از   گردد، ترهای  زیرا ا

اختال  سنی میان افراد   ،چنینگردد. همادبی تلقی میحرمتی و بیها نوعی بیآن

یت و     ــمیم تب صـ ــمی و   واژهزینش خویشگمشــــارک در تعیین مرا های رسـ

ست.     صمیمانه تأثیرگذار ا سی  کمتر صمیمیت به    برر سن در انعکاس مراتب  نقش 

 اختصار به سایر موارد یادشده اشاره خواهد شد.  گردد، اما بهواگذار می 3-4بخش 

تر باشــد، از الزام رعایت احترام به ســبک  هر چه رابطة میان افراد صــمیمانه

ــته می  ــمی کاس ــود رس ــمیواژهو حتی گاه کاربرد خویشش تر در بافتی های رس

حرمتی باشـــد. باید توجه نوعی بیانگر فاصـــلة عاطفی و بیتواند بهنامتناســـب می

داشت که چنین مالحظاتی عمدتاً در جوامع شهری مدرن و برای طبقات اجتماعی 

طبقات  در جوامع روســتایی و ،عکسبرباال و خصــوصــاً نســل جدید مطرح اســت. 

                                                           
نیز مشاهده گردید، در بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر  1. 4که در مقدمه اشاره شد و در بخش . چنان 1

منفرد و مستقل از سایر عوامل، به دلیل تعامل و تأثیرگذاری صورت به  کاربرد زبان، تعیین مرز دقیق هر عامل

شود با توجه به برجستگی هر عامل در این این، تا حد امکان تالش میها عمالً ممکن نیست. باوجودزمان آنهم

 ها تفکیکی نسبی ارائه گردد. تأثیرگذاری
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ــل حرمت و کاربرد خویش       هم یین جامعه  پا  بار   واژهچنان رعایت اصـ های دارای 

ــ آمیز نوعی الزام احترام سند      اجتماعی تلقی میفرهنگی ــ شود و شکستن آن ناپ

با توجه به  «پدری»های متنوع بیانگر رابطة  عنوان نمونه، از بین متراداســـت. به

ــخنمعانی مختلفی که فرهنگ     ــورت سـ « آقاجان/آقاجون   »و « آقا »های  برای صـ

توان مصادیقی از عملکرد صمیمت و احترام را مشاهده کرد. انوری    شمرد، می برمی

مدخل     132: 1381  یل  قا »( ذ پدربزرگ         «آ یا  پدر  به  طابی  یا خ ، آن را عنوان 

ــنتی بیان می   ــر و فرزندان او معموالً در طبقات سـ کند که  خانواده از طر  همسـ

 صرفاً جنبة محترمانه دارد.

 (.132 :1381 انوری،  ها به خیابان رفتیمامروز با آقا برای خرید لوازم مدرسة بچه (8 

 شخص برای کارکرد حقیقی،کند که عالوه بر ارجاع سومشاهد زیر تأیید می

 رود.کار میواژه به صورت خطابی نیز بهاین خویش

 .(20: 1347شکر تلخ   ریمآآقا کجا داریم می (9 

تی و با فضایی مربوط به طبقة سن در توسط فرزند، در داستانی کوتاهپبافت: خطاب  

 متوسط اجتماعی

آمیز بتواژه را صرفاً عنوانی مح( بدون ارائة مثال، این خویش133انوری  همان: 

حبیبی تکند. موقعیت کاربردی زیر بیانگر کارکرد برای پدر یا پدربزرگ معرفی می

 واژه است. این خویش
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  کردشد، به من نگاه میآقاجون با آن چشمان مهربانش که اضطراب در آن دیده می (10 

 (.389: 1392 بگذار خودم باشم، 

صلی رمان به       صیت ا شخ ستان به   بافت:  شرح موقعیت پرداخته. دا  عنوان راوی به 

شترک میان مرجان  راوی( از طبقه    10روایت  سن ا سال زندگی م ز ای مرفه با مح

 پردازد.   ای متوسط و مذهبی میطبقه

ه کواژه را در مثال زیر مشاهده کرد توان کارکرد خطابی این خویشچنین میهم

 است. در بافت طبقة اجتماعی سنتی و متوسط بیان شدهچنان هم

 (.22: 1347 شکر تلخ،  آ آقاجون چرا اوقاتتون تلخ شد (11 

ستانی   های مکرر فرزند، در دابافت: خطاب پسر به پدر، در پی دلخوری پدر از پرسش   

 با فضای مربوط به طبقة سنتی و متوسط اجتماعی

شواهد فوق برمی چنان ستناد آن که از  صریح   سخن چه در فرهنگ آید و به ا ت

جنبة « آقا»توأمان بیانگر احترام و صمیمیت  است، ولی « آقاجون»است، لفظ شده

سمی  صرفاً محترمانه ر صلة اجتماعی و حت تر و  شتری را  ای دارد که فا ی عاطفی بی

ــاالر روا لذا در خانواده   کند، بیان می  ــتری دارد. بافت زبانی این    های مردسـ ج بیشـ

ــتهواژهخویش ــی را برجسـ ــینی چراکه هم د،کنتر میها نیز چنین تمایز نقشـ نشـ

ند  هایی  واژهدر خویش« جان/جون » قاجون »، «عموجان » مان بار  « مادرجون »، «آ

ــبت به متراد ها را عاطفی آن ــتخوش تغییر  نس ــی دس ــاده به طرز فاحش های س

ــایر معانی مورد  می ــاره ذیل مدخل     کند. سـ ــوری این   «آقا »اشـ ، کارکردهای صـ

خطاب » عوامل یادشــده هســتند و عبارتند از چنان متأثر از اند که همواژهخویش
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عنوانی برای بزرگان و اشرا  و  »(، 12 مثال « مردان و پسران به صورت محترمانه  

 (.14 مثال « کارارباب و صاحب»(، 13 مثال  1«علمای دینی

 (.132: 1381انوری،   یید بنشینیدآقا، بفرما (12 

 ام کنیممن حاضرم صیغة شما بشوم، فردا بیایید با هم برویم پیش آقا و کار را تم (13 

 (.87: 1368ها  موریانه

قایش آن  (14  ــتی می هیچ نوکری در حق آ قل از      نقیب   کندآ قدر دوسـ به ن لک؛  المما

 .(132: 1381انوری، 

دهد، نشان می« مامانی»و « بابایی»های نظیر واژهخویشکه کاربرد کودکانة چنان

 شوند.ها در بیان روابط مربوطه تلقی میترین صورتآمیزترین و لطیفتحبیب

 .(یزیونیاخذ مطلب از یک برنامة تلو  خدای مهربون، دندون بابایی من زود خوب بشه (15 

خواد که ها میاز بچه بافت: دعای یک پسربچه در مهدکودک، بعد از این که مربی 

 هر کدام دعا بکنند.

                                                           
عنوان سه مشخصة ایجادکنندة برتری ، بهاحترام، مذهب و سنامل ودر این کارکرد، عنگارنده اذعان دارد که .  1

لحاظ برجستگی هر عامل، بهصرفاً  ،ها مقدور نیست. بنابرایناند و عمالً انفکاک قطعی آندر تعاملتوأمان  اجتماعی

 شوند.مطرح می 3. 4و 2. 4، 1. 4های مصادیقی از هر کدام ذیل بخش



 99 یبهرام فاطمه /...یفارس یاواژهشیخو نظام در ترادف یکاربردشناس 

 

ها با هد  واژهذکر این نکته ضرورت دارد که تمامی کاربردهای صوری خویش

ن احترام اند و نقش بیازمان در زبان فارسی رواج یافتهبیان صمیمیت و احترامِ هم

 ها انکارناپذیر است.گیری آنعنوان یکی از ارکان شکلکم بهو صمیمیت دست

از « عمو»و « خاله»در اشاره به کارکرد صوری  1. 4توضیحی که در انتهای بخش 

 وکه در کنار کارکرد متأخر نظر گذشت، مواردی از این دست هستند. جالب آن

ن کارکرد نسبتاً جدید مذکور که عموماً در جوامع شهری رواج یافته، ریشة اصلی ای

اب تی در جوامع سنتی هم برای خطتری دارد و حدر فرهنگ ایرانی قدمت دیرینه

بط خویشاوندی، یا ارجاع به مردان و زنان مسن و قابل احترام در هر محله، فارغ از روا

 ند.اند. شواهد زیر بازتاب این کارکرد هسترایج بوده« عمو»و « خاله»الفاظ 

رای های کوتاه بقصه  .... اندرپشت شیرازی کامل عیار بودعمو عزیزاهلل که پشت (16 

 .(244:  1380ر،داهای ریشبچه

 ای عاطفی دارند.دار محله اس که اهل محل با او رابطهبافت: عموعزیراهلل دکان 

 (24: 1387، دیدوبازدید  که یک پک طوالنی به قلیان زد....خاله پس از آن (17 

 برای اهل محل. صحبت سرگرم تعریف حکایتبافت: خاله، پیرزنی خوش 

های صمیمیت شود که یکی از بارزترین جلوهاین بحث، خاطرنشان می در پایان

ستفاده از راه   واژهو تحبیب در نظام خویش سی، ا ست و در  ای فار کار خودخطابی ا

ــن  ــوی فرد مس ــود. تر گزینش میتعامالت زبانی، الزاماً الگوی خودخطابی از س ش

رایط سنی است. به همین   وضوح تابع ش  ای بهایجاد چنین رابطة صمیمانه  ،بنابراین
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ــایر جنبه ،دلیل ــن، به آن نیز پرداخته در بخش بعد در کنار سـ های تأثیرگذار سـ

 شود. می

 . سن3 4

این  به اردی خود تابعی از متغیر سن باشد؛  تواند در مونحوة عملکرد صمیمیت می 

ــالنکه گاه در میان هم معنی ــنی نسـ ــل با اختال  سـ های یا افراد متعلق به نسـ

ــنناهم ــخص مقابل، از خویشتراز، فرد مسـ واژة مربوط به خود تر برای خطاب شـ

( 168 :2012گرگور  است. مککند که بیانگر تحبیب و ابراز صمیمیت استفاده می

در  گوید و جالب آن است که این کارکرد می« خودخطاب دوجانبه»این کارکرد  به

رسد کارکرد عام  شود و به نظر می زبان استرالیایی مورد مطالعة او نیز مشاهده می  

شد. با توجه به آن و جهانی صمیمانه تری با سوی فرد  که ایجاد چنین رابطه  ای از 

ــن ــالتر  هم در میان هممس ــورت ن و هم در بنس ــل( ص ین افراد متعلق به دو نس

صطالحات خودخطابی حتماً خویش می ستند.  واژة متعلق به فرد بزرگگیرد، ا تر ه

کار خودخطابی هســت که راه« پدر»در رابطة دختر و فرزندی، این  ،عنوان مثالبه

ــنی بزرگ به واژة مربوط به او که   گزیند و قطعاً خویش  را برمی ــت، لحاظ سـ تر اسـ

 شود. انتخاب می
  دخترکم! احساس باارزشت را خرج هر کسی نکن....؛ قربانت بابایی (18 

 نامة یک پدر به دخترشبافت: وصیت 

 (30: 1387 ،دیدوبازدید  خاله جان آخرش چطور شدآ - (19 

 دونم خالهنمی -

ع در مورد بافت: بعد از سکوت ممتد خاله و به درازا کشیدن انتظار، یکی از افراد جم 

 کند.ادامه داستان از او پرسش می
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 (22: 1347، شکر تلخ  م کردی!زنی باباآ خسسهچقدر حر  می - (20 

البی قاالت مکرر فرزندش، خستگی خود را با لفظ خودخطابی در بافت: پدر در پی سؤ 

 کند.یافته و مالیم بیان میتلطیف

تراز است، اما های فوق، به دلیل تفاوت نسل، خودخطابی از نوع ناهمدر مثال

کاری چه خواهر بزرگ در تعامل با خواهر یا برادر کوچک خود از چنین راهچنان

چنان شرط سن در شود، همکه مشاهده میتراز خواهد بود و چناناستفاده کند، هم

 کارگیری آن لحاظ خواهد شد. به
 ی!آبج- (21 

 جان آبجی -

  رسیمآپس کی می -

 بافت: مکالمة برادر کوچک و خواهر بزرگ در مترو 

ها، واژهکه پیشتر از نظر گذشت، یکی از کارکردهای مهم اجتماعی خویشچنان

و  1. 4های هاست. عالوه بر مصادیقی از این کارکرد که در بخش  کاربرد صوری آن 

شد، می  « مت و احترامصمی »و  « مذهب»متأثر از عومل  2. 4 شان  توان به خاطرن

ر د« ســن»مواردی از این کارکرد اشــاره داشــت که عمدتاً با لحاظ داشــتن عامل 

سی رواج دارند. فرهنگ   ست  به کارکردهایی از این د« بابا»ذیل مدخل  سخن فار

شاره دارد؛   سه کار مرد  معموالً( پیر بهخدمت»ا (، 22ثال  م« ویژه در منزل یا مدر

 (. 23 مثال « هاسفید و مانند آندر دورة صفوی عنوانی برای بزرگ و ریش»
 .(361: 1364؛ 2 مقاالت دهخدا/ مشغول کار بودیم که بابا، مستخدم منزل، آمد (22 

 راغان نمایدچبابایان و کدخدایان محالت ... را مقرر فرمود که جمیع بازار ... را ...  (23 

 (.771: 1364آرای نادری؛  عالم
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منسوخ شده و « بابا»واژة که مشهود است، هر دو کارکرد فوق برای خویشچنان

 است.  ول شدهمح« پدرجان»و « پدر»های امروزه چنین کارکردهایی به متراد 
  تون کنم.پدرجان، بذارین کمک (24 

 بافت: گفتگوی رایولوژیست با پیرمرد بیمار 

ــان می  ــود، چناندر پایان بحث خاطرنشـ به نقل از فرهنگ  1که در جدول شـ

سو و   از یک« پدربزرگ»و « پدر»های واژهثبت گردیده، غالباً میان خویش سخن 

سوی  « مادربزرگ»و « مادر» شاهده می   دیگر هماز  شانی قابل توجهی م شود.  پو

دربزرگ پســاختار خانوادگی در فرهنگ ایرانی، چنان اعتبار و منزلتی برای جایگاه 

و  در ساختاربندی روابط خویشاوندی  « سن »و مادربزرگ قائل است که بر اهمیت  

 انگرالفاظ بی ،گذارد؛ بنابراینتســلط فرهنگی نســل باالتر بر نســل پایین صــحه می

ست، ب   رابطة پدر و مادری، که مرکزی شاوندی برای هر فرد ا یانگر ترین رابطة خوی

 ها نیز اعطا کند. روابط نسل باالتر نیز خواهد بود تا این اهمیت و مرکزیت را به آن

 گیرینتیجه. 5

در این مجال، روابط خویشاوندی نسبی درجة یک و دو مستخرج از فرهنگ بزرگ 

متغیرهای مذهب، صمیمیت/احترام و سن، از حیث ، با توجه به سخن

کاربردشناختی مورد بررسی قرار گرفت. مشخص گردید که معانی دقیق هر یک از 

ویژه گزینش متراد  خاصی در یک رابطة خویشاوندی در زبان ها و بهواژهخویش

گونه که حال همانت کاربردی و موقعیتی آن است و درعینفارسی، متأثر از باف

سویه نیست و کاربرد هر کنند، این رابطه یکگرگور و رامسی تأکید میمک

گیری بافت ها، خود موجب ایجاد و شکلاز بین مجموعة متراد  واژهخویش

شود و نوع روابط اجتماعی میان افراد را در چارچوب فرهنگی مشخصی مشخصی می
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حرز شد که برخی چنین با توجه به پیشینة مطالعات مرتبط مکند. همتعریف می

های همگانی و بهها جنواژهاجتماعی مؤثر بر کاربرد خویشـ  مالحظات فرهنگی

ویژه کاربردهایی که بر مبنای تعامل میان عوامل صمیمیت، به فراگیرتری دارند؛

ها نیز مشاهده اند، در سایر فرهنگگرفتهها شکلواژهاحترام و سن برای خویش

 د.نشومی

که غالباً تمامی ای پایه تأکید گردید، با وجود آنواژهة نظام خویشدر ارزیابی اولی

شخص در فارسی های مورد بحث، در هر دو کاربرد خطابی و ارجاع سومواژهخویش

های موقعیتی خا ، نظر از بافترایج هستند، گرایش بر آن است که صر 

 ،عکسد و بررونکار شخص بهارجاع سومهای رسمی، بیشتر برای واژهخویش

 شخص مورد استفادهها عمدتاً در خطاب دومهای متراد  غیررسمی آنواژهخویش

گانه هسای فارسی دارای کارکرد واژهاشاره شد که نظام خویش ،چنینقرارگیرند. هم

است. مضا  بر این، برخی  «عام»و  «خا  صوری»، «خا  حقیقی» نتحت عناوی

ای واژهظام خویشویژة فرهنگی در نشخصة زبانم عنوانالقاب و عناوین مذهبی به

با بافت  نیز متناسب« منزل»هایی مانند اند و حتی در مواردی واژههفارسی وارد شد

 و« ابوی»واژة جز خویشای دارند. بواژهخویشفرهنگی به صورت مجازی کارکرد 

در  روند وکار میشخص بهکه صرفاً برای ارجاع سوم موارد جایگزینی مجازی

ها در هر واژهشوند، سایر خویشهای خا  جایگزین میموقعیت خطابی با متراد 

 اند. شخص در زبان رایجدو  قالب خطابی و ارجاع سوم

ــتای تأثیرپذیری نظام خویش ــاره گردید که عموماً واژهدر راس ای از مذهب اش

ــر  می   نند، اما کمذهب و طبقة اجتماعی توأمان در کارکرد این نظام دخل و تصـ

حًا                  مذهبی ترجی یان شــــد افراد  مل، ب عا یک این دو  با تفک کان  حد ام در 
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به   واژهخویش به       کارمی های متراد  عربی را  مایی جن بازن ند. عالوه بر  های  بر

ایدئولوژیک، گاه اســـتفاده از القاب مذهبی برای خویشـــاوندان مؤنث، از اکراه این 

س خود در حضــور نامحرمان نشــان یمطبقه، برای اشــارة مســتقیم به محارم و نوا

، در کارکرد  «(منزل» و حتی جایگزین مجازی   « خانم حاج »عنوان  ،دارد. بنابراین 

ــاوندی محارم و واژهخویش ــریح به روابط خویش ای با هد  تمرکززدایی و عدم تص

ــر»و « والدینِ والدین  »، «والدین »نوامیس مانند    و یا خطاب آنان به کار      « همسـ

ــطالح می ند به  می« خانم حاج »و « آقا حاج »ات رود. اصـ ــان توان ــورت نشـ دار صـ

کار روند و ای( ثانویه نیز برای خطاب افراد مسن و غیرخویشاوند نیز به  واژه خویش

برند؛ اما گاهی افراد کار میها را بهویژه طبقة مذهبی آنچنان که تصــریح شــد، به

شوند.  ا این عنوان خطاب میمسن و نه الزاماً مذهبی هم به جهت رعایت احترام، ب 

ــورت قدیم ــی، خویشدر ص متأثر از مالحظات مذهبی در « بابا»واژة تر زبان فارس

شانی، باباطاهر        ضل کا ست؛ بابااف صوری، عنوانی برای اطالق به عرفا بوده ا  کاربرد 

ــاختار نظام    « مذهب  »اند. عامل    همدانی، باباکوهی در این زمره    از جهت تغییر سـ

، «عمو»های واژهگیری خویشاســت. وام زبان فارســی نیز مؤثر بودهای واژهخویش

ــالممقارن با تغییر آیین مردم ایران زمین و ا  « دایی»و « خاله  »، «عمه » آوردن سـ

ست    شان ا سالم در مورد       ای شرعی و حقوقی دین ا صول  ضانت »که متأثر از ا «  ح

ست. هم  صوری »پیرامون کارکرد  ،چنینا های واژههای خویشواژهخویش« خا  

له  » ــد.  « عمو»و « خا ــی مطرح شـ هه  فارسـ له  » ،های اخیر در د  «عمو»و « خا

صطالحاتی  شنایان والدین به   اا ستان و آ ساس  کار میند که برای خطاب دو روند و ا

ی خطاب را برا« خاله»واژة اما اهل زبان خویش ،ها عامل صمیمیت است  کاربرد آن

تان مؤنث پدر و مادر و واژة       ــ تان مذکر آنان      را برای خطاب « عمو»دوسـ ــ دوسـ

ند کارمی به  طة       بر جاد راب حاً از ای ناهم    تا تلوی یان افراد  ــوری م  جنسمحرمیت صـ
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در ایجاد صــمیمیت با افراد مؤنث، نوع رابطه نســبت به مادر   ،ممانعت کنند. پس

 عکس.بر شود وخانواده تعریف می

ــمیم  هنگ ایرانی رابطة تنگاتنگی دارند،در فر یت و نحوة بیان احتراممیزان ص

سبک زبانی و موقعیت کاربردی بر تعامل هم  ست و  سو میان آن اما  ها تأثیرگذار ا

سنی »نوبة خود تابعی از به« احترام»مقولة  گونة »، «طبقة اجتماعی»، «مالحظات 

ست. به   « مذهب» و« زبانی جغرافیایی شارک ا ترتیب، گاهی الزام رعایت اینافراد م

های خا   نظیر طبقات اجتماعی ســـنتی و مردســـاالر، طبقة احترام در موقعیت

ستایی( مانع از کاربرد خویش  صمیمانه واژهمذهبی و یا جوامع رو  گردد،تر میهای 

اختال   ،چنینشــود. همادبی تلقی میحرمتی و بیها نوعی بیزیرا اســتفاده از آن

ــنی میان افراد   ــسـ به     مشـ ــمیمیت و  تبعِ آن گزینش ارک در تعیین مراتب صـ

ابطة میان چه رعکس، هرکمترصمیمانه تأثیرگذار است. بر های رسمی و واژهخویش

از الزام رعایت احترام به سبک رسمی کاسته شده و حتی       ،تر باشد افراد صمیمانه 

سمی واژهکاربرد خویش سب می های ر صلة  نوعی بتواند بهتر در بافتی نامتنا یانگر فا

شهری مدرن و برای   عاطفی و بی شد. چنین مالحظاتی عمدتاً در جوامع  حرمتی با

طبقات اجتماعی باال و خصوصاً نسل جدید مطرح است. با توجه به معانی مختلف      

قا »های  واژهخویش قاجون   »و « آ قاجان/آ قا »محرز گردید،  « آ ــرفاً    «آ ، خطابی صـ

طبقات سنتی  از طر  همسر و فرزندان او درمحترمانه به پدر یا پدربزرگ خانواده 

توأمان بیانگر احترام و صــمیمیت  اســت. این تقابل در « آقاجون»اســت، اما لفظ 

به نظیر    واژهســــایر خویش جان »های مشــــا قاجون »، «عمو و « مادرجون »، «آ

سادة آن  صوری     متناظرهای  ست. کارکردهای  أثر از عوامل مت« آقا»ها نیز مشهود ا

عنوانی برای »، «خطاب مردان و پســران به صــورت محترمانه» ند ازیادشــده عبارت

 «. کارارباب و صاحب»و « بزرگان و اشرا  و علمای دینی
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ــان « مامانی  »و « بابایی  »های نظیر  واژهکه کاربرد کودکانة خویش    چنان  نشـ

هد،  می یب د ــورتآمیزترین و لطیفتحب طه    ترین صـ یان روابط مربو تلقی  ها در ب

صوری خویش   ر این مهم نیز تأشوند. ب می شد که تمامی کاربردهای  ها با واژهکید 

صمیمیت و احترامِ هم  سی رواج یافته هد  بیان  اند و نقش بیان زمان در زبان فار

صمیمیت  ست  ،احترام و  شکل کم بهد یر انکارناپذ ،هاگیری آنعنوان یکی از ارکان 

أخرتر قدم و هم در کاربرد متهم در قالب مت« عمو»و « خاله»است. کارکرد صوری 

ــتند. همآن نمونه ــد راه ،چنینهای بارزی از این کارکرد هسـ ــان شـ کار خاطرنشـ

وضوح تابع  ای در راستای تعامل صمیمانه بوده و خود به  خودخطابی شیوة برجسته  

در کارکرد  ترواژة متعلق به فرد بزرگحتماً خویش ،نابراینبشــرایط ســنی اســت؛ 

طابی  یده  خودخ کاربرد خویش  می برگز ــود.  با   »واژة شـ به  « با نیز برای اطالق 

ی بزرگ و عنوانی برا»یا « ویژه در منزل یا مدرسه کار مرد  معموالً( پیر بهخدمت»

صوری این خویش    ،«هاسفید و مانند آن ریش صفوی کارکردهای  واژه را در دورة 
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