اصطالحات خويشاوندي در زبان فارسي ٬ابهام در
معنا و کاربرد واژهها
*

عباس کوشک جاللي از دانشگاه کُلن )آلمان(
پيش سخن
واژه هاو اصطالحات و تعبيرهايي که در طي تاريخ درزبان جوامع انساني پديد آمده و بهـکار
رفتهاند در حکم فهرست حوادث و شيوه زندگاني و انديشههاو آرزوهـاي آن جـوامـعانـد.
مطالعه چنين مجموعهاي ميتواند سرگذشت فرهنگي هر يک از جوامع را به طـريقي
مـعنوي جـوامـع بـه حسـاب
بازگو کند .از اين رو ٬واژهها بازتاب فعاليتهاي مـادي و
ِ
ميآيند .هر زباني ٬در طول تاريخ ٬تغيير ميپذيرد .بسياري اصطالحات و تعبيرات ٬بر
متحول ميشوند و لغات نو و تازهاي
مبناي تغيير وضعيت اجتماعي ٬دير يا زود منسوخ يا
ّ
جاي آنها را ميگيرند که ٬به اقتضاي تحوالت اجتماعي ٬ساخته شدهاند .از سوي ديگر٬
رفت سريع علوم و تکنولوژي و گسترش دانش  ٬هر يک از رشتههاي علم وفن بهـشاخههاي
با پيش ِ

متعددي تقسيم شده است ٬به طوري که هر دانشمندي ميتواند همه عمر خود را تنها
وقف تحقيق در يکي از اين شاخهها کند .در چنين شرايطي ٬واژگان هر علم بـه مـنزله
ستون فقرات آن علم است و براي تبادل اطالعات و ايجاد تفاهم بين متخصصان ضروري
است تا هر اصطالح و واژهاي در يک شاخه علمي معناي صريح و دقيقي داشته باشد و
دکتري عباس کوشک جاللي است با بعضي نکات تکميلي .وي ٬در
* ــاين مقاله بخش کوتاه شدهاي از رساله
ِ
کلن آلمان مشغول گذراندن دوره فوق دکتري در رشته مردمشناسي است.
حال حاضر ٬در ِ
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مقاله

معني واحدي درمييابند و
اين اطمينان حاصل شود که خوانندگان و محققان از يک واژه
ِ
نه مفهومي شبيه يا نزديک به آن و يا يکسره متفاوت با آن.
بنا بر اين ٬هر يک از رشتههاي علمي به زباني محتاج است که بتواند اين مقصود را
حاصل کند .اما ٬در زبان فارسي ٬در علوم متعدد ٬به خصوص در علوم اجتماعي ٬نوعي
وضع تحقيق و بررسي علمي و
پريشاني زباني به چشم ميخورد و اين
درهمريختگي و
ْ
ِ

نيز انتقال اطالعات را بسيار دشوار ميسازد.

ابهام موجود در اصطالحات
مقاله حاضر به دو مقصود ناظر است :يکي  ٬نشان ِ
دادن ِ
دقيق مجموع پيوندهاي ن ََس بي و
ِ
خويشاوندي زبان فارسي .مثًال ٬در اين زبان ٬براي بيان ِ
ِ
سببي ٬از نزديکترين تا دورترين حلقهها ٬واژهاي عام و مقبول وجود ندارد؛ در حالي که
در زبانهايي چون انگليسي ٬فرانسه و آلماني واژههايي دقيق همچون
parenté

)فرانسه( و

Verwandtschaft

kinship

)انگليسي(٬

)آلماني( داريم ) Muller, 1981ـ( .١در زبان فارسي٬

براي بيان مجموع اين پيوندها ٬از کلمات گوناـگوني چون خانواده  ٬فاميل  ٬دودمان  ٬خويش ٬
خويشاوندي
خويشاوندي استفاده ميشود و مصداق هر يک از اين واژهها نيز شبکههاي
ِ
ـگوناـگوني است که حد و مرز روشني ندارند .ديگر  ٬توصيف عناصر تشکيل دهنده هر
مـطالعات
شبکه .روال کار نـيز بـدين گـونه است کـه ٬در ابـتدا ٬واژههـاي ذينـقش در
ِ
تحقيقي گوناـگون ٬بررسي مـيگردد؛ سـپس ٬نـظر
خويشاوندي ٬در متون و نوشتههاي
ِ

برخي از متخصصان و زبانشناسان زبان فارسي پرسيده ميشود؛ آنگاه نـظر سـي تـن
ايراني که ٬در مصاحبههاي متعددي ٬همه خـويشاوندان خـود را )مـجموعًا  (٤١٨٧در
مقولههاي گوناـگوني چون خانواده  ٬فاميل و جز آن جاي دادهاند ٬به تحليل در ميآيد.
استفاده از اين سه مرجع ) ـکتب و مقاالت تحقيق ي ٬نظرگاه بعضي از محققان و زبانشناسان ٬
زبان
نظر افراد عادي ( به فهم و شناخت عميقتر موضوع کمک خواهد کرد؛ زيرا
ْ
محققان ِ
فارس ي را آن گونه که ب اي د ب اشد ميب ي ن ن د )ن گ رش ب رون ي( ٬ول ي اف راد ع ادي زب ان
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فارسي را آن گونه به کار مـيبرند کـه از کـودکي آمـوختهانـد )نگـرش درونـي( .ادغـام
نگرشهاي بروني و درونـي مـيتوانـد راه حـلي بـاشد بـراي کـاربرد درست واژههـا و
منطقي
دقت مفهومي و
اصطالحات در رشتههاي علمي؛ زيرا زبان عامه ٬هرچند داراي ِ
ِ
١ـ(ــدر فرهنگ معين و لغت نامه دهخدا ٬هر چند ٬در شرح خانوار  ٬ابتدا مجموعه افرادي آمـده است کـه در يک
بودن اين افراد تأـکيد شده است.
خانه زيست ميکنند ٬ولي ٬بالفاصله ٬بر خويشاوند
ِ
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ق رار گيرد.
ـ

ـکتب و مقاالت تحقيقي
خانوادهـــ خانواده روشنترين اصطالح خويشاوندي در متون فارسي است .اين واژه
معادل ) familyانگليسي( ) familleفـرانسـه( و ) Familieآلمـاني( است .در لغت نـامه

دهخدا و فرهنگ معين  ٬اين واژه برابر خاندان و دودمان آمده است.
خانوارـــ خانوار ٬که مقدّ ِم مراغهاي و همکاران آن را برابر کلمه انگليسي

household

قرار دادهاند )آشوري ٬( ١٣٥٥ ٬افرادي را در بـرميگيرد کـه در يک واحـد مکـاني بـا هـم
زندگيـميکنند .واژههاي خانوار و خانواده مصداقهاي گوناـگوني دارند ٬ولي کاربرد اين
دو واژه به جاي هم رواج بسيار دارد .از اين رو ٬توضيحاتي درباره آنها ضروري است .در
درون خانوار تأـکيد و خانوار »واحدي شامل
بودن افرا ِد
برخي از فرهنگها بر خويشاوند
ِ
ِ

پدر و مادر و فرزندان آنان« )فرهنگ معين ( يا »افراد يک خانه که خويشاوند باشند« ) لغت

بـودن افـراد
نامه دهخدا ( تعريف شده است .برخي از محققان ضـرورتي در خـويشاوند
ِ

محل
خانوار نميبينند .آلبرتس ) ص ٬( ٥٢٦-٥٢٥در تحقيق خود ٬بر اساس اظهارات
اهالي ِ
ِ
مجر ِد آنان ميدانـد٬
تحقيقش ٬اـگر چه مهمترين افراد خانوار را شوهر و زن و
ِ
فرزندان ّ
خدمتکاران را نيز ٬با آـگاهي بر خويشاوند نبودن آنها ٬جزو افراد خانوار به حساب ميآورد.

ِ
آماري سال
خانوار عمدتًا در مطالعات آماري مورد استفاده قرار ميگيرد .مثًال سالنامه

معمولي ساـکن ٬عشايري ٬متحرک و دستهجمعي(
) ١٣٦٤ص ( ٥٢به انواع خانوار )معمولي٬
ِ

خـانوار مـعمولي ٬شـرط خـويشاوند بـودن را مـعيار قـرار
اشاره ميکند و ٬در تـعريف
ِ
نميدهد ٬بلکه شرايط ديگـري ٬چـون زنـدگي مشـترک در يک اقـامتگاه و هـمخرج و
بودن افـراد ٬را دليـل وجـود آنـان در يک خـانوار مـيدانـد .در ايـن تـعريف٬
همسفره
ِ
خويشاوندي شرط نيست و ممکن است ٬در يک خانوار ٬افرادي وجود داشته باشند که
خويشاوند نباشند )روح االميني ٬١٣٧٠ ٬ص(١٦٢-١٦١
گذاري کامل بين مفاهيم
موافق تفاوت
روح االميني ٬در مباني انسان شناسي ) ٬ص٬( ١٦٢
ِ
ِ

نـبودن بـرخـي از
خانواده و خـانوار از يکديگـر است .وي تـفاوت آنـها را در يکسـان
ِ
خصوصيات آنها ميداند .به نظر او ٬افراد خانواده در مکاني مشترک زندگي ميکنند و

١١٦

نامه فرهنگستان ٣/ ٣
اصطالحات خويشاوندي در زبان فارسي...

مقاله

حيات
تداوم
مشترک روابط جنسي و زاد و ولد ٬که باعث بقا و
خصوصيت
بايد واجد سه
ِ
ِ
ِ
ِ
خانواده است؛ اقتصاد مشترک و وابستگي افـراد بـه در آمـد خـانواده؛ و کـانوني بـراي
پرورش فرزندان و تربيت فرهنگي و گاه
آموزش شغلي کودکان باشند ) همان ٬ص .(١٦٢اما
ِ
تـفاوت خـانواده و
خانوار فقط داراي دومين خصوصيت است .روح االمـيني ٬در بـاره
ِ
خانوار ٬مينويسد» :خانواده را با خانوار ٬کـه فـقط دومـين خـصوصيت را دارد و غـالبًا
کم ي و آماري قرار ميگيرد ٬نبايد اشتباه کرد .يک نفر به تنهايي ميتواند
اساس مطالعات ّ

يک خانوار باشد ٬اما اطالق خانواده بر او مقدور نـيست .هـمچنين ٬در آمـارگيريها و
سرشماريهاي عمومي ٬مستخدمين را جزو خانوار به حساب ميآورند؛ در صورتي که٬
در مطالعه خانواده و خويشاوندي ٬مستخدم جايي ندارد« )همانجا(.

به نظر بهنام )  ٬١٣٥٣ص (٥٨-١٧نيز ٬خانوار واحدي آماري است و بـا خـانواده بـرابـر
نيست .افراد خانوار ٬در تعريف بهنام ٬از يک بودجه استفاده ميکنند ٬زيـر يک سـقف
ميخوابند و سر يک سفره غذا ميخورند .بهنام ٬با تکيه بر اهميت اصل و نسب و نژاد
در سنّ ت ايراني و با بر شمردن بعضي اصطالحات رايج ٬چون »اصالت خانوادگي«» ٬از
زير بته در نيامدن«» ٬پدر مادردار بودن« و يا »سر سفره پدر خود غذا خوردن« )ص٬( ٢٣
آماري خاص درباره خانواده در ايران اشاره ميکند و به ايـن نـتيجه
بهـفقدان مطالعات
ِ

آمار خانوار براي کسب اطـالع کـلي از خـانوادههـا در ايـران
ميرسد که شايد بتوان از ِ
استفاده کرد .وي ٬بر اين مبنا ٬خانوار را ٬به شرطي که اـکثريت قريب به اتفاق اعضاي آنـــ

مانند آنچه در نتايج سرشماري سال  ١٣٤٥مالحظه ميشودـــ با رئيس خانوار قـرابت
ن ََس بي يا سببي داشته باشند ٬مترادف خانواده ميخواند.
رودلفـ توبا
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 (1979,ـ ٬در تحقيق سال  ١٣٥٨خود در شهر صنعتي ار اـک ٬افراد

مکاني مشترک
واحد
نس بي و سببي ميداند که در يک
ِ
خانواده را مشتکّل از خويشاوندان َ
ِ
زندگي ميکنندو خوردو خوراـک مشترکي دارند .برخي از اعضاي خانواده ميتوانند  ٬بهـداليل
مالقات با ديگران يا خـدمت
ـگوناـگون ٬چون خريد ٬کار ٬تحصيل ٬تعطيالت ٬مريضي٬
ِ
سربازي ٬خانواده را براي مدت محدودي ترک گويند .بر اين مجموعه ٬افرادي را بـايد

خويشاوندي ن ََس بي و سببي ندارند٬
نسبت
اضافه کرد که ٬هر چند با بقيه اعضاي خانواده
ِ
ِ

مکاني آنان زندگي ميکنند ٬با آنها زير يک سقف ميخوابند ٬خـورد و
واحد
در همان
ِ
ِ
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خوراـک مشترک دارند و از نظر اقتصادي به آنها وابستهاند.٢
بهنام ٬در تحقيق سال  ١٣٥٢خود با
عنوان ساختهاي خانواده و خويشاوندي در ايـران٬ ٣
ِ

خانوادههاي شهري را بـه چـهار گـروه تـقسيم مـيکند و اعـضاي هـر يک را مشـخص
ميسازد:
 (١خانواده زن و شوهري  :شامل زن و شوهر بدون فرزند يا با فرزندان ازدواج نکرده.
درصد خانوادههاي
اين نوع خانواده در ايران از انواع ديگر خانواده بيشتر است و ٧٢/٨
ِ
شهري و  ٧٢/١٤درصد خانوادههاي روستايي از اين نوعاند.٤
 (٢خانواده
پدري توسعه يافته  :شامل زن و شوهر با فرزندان متأهل )معموًال يک يا دو
ِ
رئيس خانوار نيستند٬
شمار افرادي که در خانوار زندگي ميکنند ولي
نسبت
٢ـ(ــدر اين سرشماري٬
ِ
ِ
خويشاوند ِ
ِ
مانند گروه خدمه و غير خويشاوند ٬در خانوارهاي شهري فقط  ١/٨٣درصد و در مناطق روستايي فقط ٠/٨٣
درصد است ) Äبهنام ٬١٣٥٢ ٬ص.(١٨
شناختي استاد بهنام ٬اولين رئيس دانشکده علوم اجتماعي تهران ٬بر اساس سرشماري
٣ـ(ــتحقيق مهم جامعه
ِ
همکاري دانشجويان
با
که
گرفته
انجام
خانوادگي٬
نامه
زندگي
١٣٠
نتايج
از
ـگيري
ه
بهر
با
سال  ١٣٤٥ايران و نيز
ِ
رشته علوم اجتماعي دانشگاه تهران ٬زير نظر وي ٬تهيه شده است ) Äبهنام ٬١٣٥٢ ٬ص .(١٧بهنام متذکر ميشود
ـکه ٬تا آن زمان ٬در عرصه شناخت مسائل خويشاوندي در ايران ٬پژوهشي علمي نشـده بـود )ص ٤٢و  (٦١و
ـکوشش وي بر آن است که »تا حد مقدور فهرستي از انواع خانواده در محيطهاي شهري و روستايي« به دست
دهد )ص .(١٦در اين تحقيق ارزنده ٬نکات مبهمي نيز وجود دارد؛ از جمله ٬روش پژوهش مشخص نشده است٬
روشن نيست که زندگينامههاي مورد بررسي چگونه فراهم آمدهاند :از چه گروه قومي با چه تعلّ قات مذهبي و
در چه مناطقي از ايران ٬شرايط انتخاب  ١٣٠نفري که درباره زندگينامه آنها تحقيق شده چگونه بوده است و
ُ
عاليق
رم سرشماري نيز پرسشها بهـگونهاي هستند که ٬در آنها ٬به
ِ
محقق چه پرسشهايي از آنها کرده است .در ف ِ
تک افراد در خصوص اين که آنان خود چه کساني را عضو خانواده خويش ميدانند توجه نميشود .در ضمن٬
تک ِ
همانطور که در بخش خانوار نيز اشاره شد ٬بهنام خانوار را ٬اـگر چه افرادش ضرورتًا خويشاوند يکديگر نيستند٬
متر ادف خانواده ميداند .او خود ٬قبل از اشاره به زير طبقههاي خانواده ٬ميگويد که »تنظيم اين فهرست بهـهيچوجه
بندي کاملي از خانوادههاي ايران نيست و فقط به اين اميد تهيه شده که محققين را
ادعايي در عرضه کردن طبقه ِ
در تکميل اين طبقهبندي ياري کند) «.ص .(١٦اما ٬به رغم اين نکات ٬اين تحقيق ٬که اطالعات آن مربوط به چند
دهه پيش است ٬هنوز ٬بهحق ٬يکي از مهمترين تحقيقات در زمينه مسائل خويشاوندي در ايران است و محققان
داخلي و خارجي از آن استفاده ميکنند .از جمله ٬در تحقيقات زير ٬از اين منبع بهرهـگيري شده است:
Nassehi-Behnam, 1985, 560-561; Rudolph-Tuba, 1979, 221-222; Djohari, 1982, 165-168.

٤ـ( ـ Äبهنام ٬١٣٥٢ ٬ص .١٨تحقيقات ديگري ٬چون تحقيق گرکه در سال  ١٩٦٣/١٣٤٢و بررسي رودولفـ توبا
در سال  ٬١٩٧٣/١٣٥٣نتايج تحقيقات بهنام را تقريبًا تأييد ميکنند .گرکه ٬در تحقيقات خود در ايـران ٬بـه ايـن
نتيجه ميرسد که  ٧٠درصد خانوارهاي مورد مطالعه وي از يک خانواده )زن و شوهر و فرزندان( تشکيل يافتهاند.
نظر
موافق تحقيق گرکه ) (1975, p.84و رودلفـ توباست .رودلفـ توبا )ص (٢٢١به اين نتيجه ميرسد که
ِ
اين ْ
شهري مورد مطالعه وي از خانوادههاي هستهاي تشکيل يافتهاند.
خانواده
١١٢
از
درصد(
)٦٧
سوم
دو
بيش از
ِ

١١٨
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پسر خانواده( يا زن و شوهر با فرزندان متأهل و نوادگان خود.٥
ِ
شوهري اصلي به همرا ِه
 (٣خانواده زن و شوهري با ملحقات  :شامل يک خانواده زن و
ِ
خويشاوندان ديگري چون پدر ٬مادر ٬خواهر ٬برادر و يا خويشاونداني که ٬به دليل کثرت
سن ٬طالق و يا مرگ همسر ٬به آنها ملحق شدهاند.
 (٤خانواده غير کامل  :اين نوع خانواده ٬بر اثر از هم گسيختگي يکي از انواع پيشين٬
بهوجود ميآيد .مثًال شامل يکي از دو همسر است )به علت طالق يا فوت( به هـمرا ِه
مجر ِد آنها و يا زن و شوهري که ٬پس از رفتن فرزندانشان از جمع خانواده ٬با هم
فرزندان ّ

زندگي ميکنند ) بهنام ٬١٣٥٢ ٬ص.(٢٦-٢٥

افرادي که بهنام آنان را ٬به طريقي  ٬عضو يکي از چهار گرو ِه خانواده شهري شناخته است
عبارتاند از :همسر ٬فرزند ٬والدين ٬خواهرها ٬بر ادرها ٬همسران فرزندان و نوهها.
روح االميني )  ٬١٣٧٠ص (٦١خانواده را به دو گروه زير تقسيم ميکند:
 (١خانواده زن و شوهري )هستهاي( :شامل زن و شوهر و فرزندان نابالغ آنها .در اين
نوع خانواده ٬فرزنداني که به سن قانوني ميرسند خانواده را ترک ميگويند و خـانواده
جديدي را پايهريزي ميکنند.
کانون خانوادگي را ترک نميکنند و
 (٢خانواده گسترده  :پسر يا پسران ٬پس از ازدواج٬
ِ
خواهر از کار افـتاده و
همسر را به خانه پدري ميآورند .به عالوه ٬پدر و مادر و گاهي
ِ
سالخورده رئيس خانواده نيز بدين حلقه ميپيوندند.

فاميلـــ فاميل کلمهاي است با ريشه التيني ٬که از زبان فرانسه

)(famille

به فارسي

باب کاربر ِد آن در زبان فارسي اختالف نظر فراوان دارند .دهخدا و
راه يافته و محققان در ِ

برابر خانواده قرار دادهاند .علوي معادل
آلماني خانواده و فاميل  ٬هر دو٬
معين اين کلمه را ِ
ِ
برابر
را  Familieآورده است .در دايرة المعارف فارسي به سرپرستي غالمحسين مصاحبِ ٬
انگليسي اين

کلمه family

عسکري خانقاه اين واژه را به عنوان يک
آمده است .بهنام و
ِ

اصطالح جامعهشناختي يا مردمشناختي به کار نميبرند.
ِ
فاميل هم براي خويشاوندان نزديک ٬چون اعضاي خانواده ٬و هم براي خويشاوندان
دور کاربرد دارد .مثًال برزگر )  ٬١٣٥٥ص (١٤٦براي مفهوم

انگليسي family

ِ

 compositeـ٬

٥ـ(ــچون دخترها ٬پس از ازدواج ٬خانواده پدري را ترک ميکنند» ٬مواردي کـه دامـاد در خـانه پـدرزن مسکـن
ـگزيند و جزو اعضاي خانواده توسعه يافته در آيد نسبتًا نادر است«) .بهنام ٬١٣٥٢ ٬ص.(٢٣
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١١٩

خانواده يا فاميل مرکب را ميآورد .کلمه فاميل در ترکيبات و عباراتي چون »نام فـاميل«٬
»بيفک و فاميل« ) Äفرهنگ معين ( ٬يا »اسم فاميل« ) اسکندري ٬١٣٦٣ ٬مقدمه( ديده ميشود.
لغت نامه دهخدا آن را با معاني »بستگان ٬نزديکان ٬خويشاوندان و خاندان« آورده است.
نوشتاري فارسي به ندرت به کار رفته ٬در محاورات روزمره
اين واژه ٬هر چند در زبان
ِ
متداول است.
آلبرتس )  ٬١٩٦٣ص ٬( ٥٣٨-٥٣٧در تحقيق خود در مورد ساختار اجـتماعي روسـتاي
داورآباد ٬تصريح ميکند که واژه فاميل  ٬در اين روستا ٬بر گروهي از خويشاوندان اطالق
ميشود .در نظر
اهالي اين روستا ٬فاميل افراد زير را در برميگيرد :خواهرها و برادرها٬
ِ
تمامي اعضاي خانواده کساني که با افرا ِد خانواده شخص
خويشاوندان جانبي و ٬اغلب٬
ِ
ِ

ازدواج کردهاند .اـگر چه مرز دقيقي بين افراد فاميل و غيرفاميل که آلبرتس با آنها مصاحبه
ـکرده است کشيده نشده ٬وي عوامل متعددي ٬چون نـزديکي و دوري مکـاني ٬کـثرت
اجتماعي روابط را شرط قرار گفتن افراد در محدوده
رابطه و وجود محتواي اقتصادي و
ِ
فاميل شمرده است.

خويشان ٬خويشاوندانـــ ب رخ ي از مح ق ق ان خـويشي و خـويشاون دي را م ع ادل
ـ

ـ

ــ

ـ

ـ

ـ

ــ

ـ

) kinshipانگليسي( و ) parentéفرانسه( دانستهاند )آريـانپور؛ آريـانپور ٬مـقدم مـراغـهاي و
عسکـري خـانقاه١٣٦٨ ٬؛ نـقوي٬
همکاران ٬پرهام در آشـوري١٣٥٥ ٬؛ عـنايت١٣٥٨ ٬؛ کـيا١٣٥٥ ٬؛
ِ

يوسفيان ٬مجيدي در خرمشاهي( .کلمه خويش در اصطالح عاميانه قوم و خويش نيز به کار برده
نس بي و سببي با يکديگر مربوطانـد ) بـهنام٬١٣٥٢ ٬
ميشود .اعضاي اين طبقه از
طريق َ
ِ

ص٦١؛
عسکــري خــانقاه ٬١٣٦٨ ٬ص٢٨٣؛ آلبــرتس ٬١٩٦٣ ٬ص .(٥٣٨بــهنام ) هــمانجا( گــروه
ِ

خويشاوندي يا شبکه خويشاوندي را مجموعهاي از افراد ميداند که »بر اساس قرابت
خاص آنها
ن ََس بي يا سببي با يکديگر پيوند دارند و روابط اجتماعي و اقتصادي و
عاطفي ْ
ِ

تـبعيت
اصـلي شـبکه خـويشاوندي
را مــرتبط مـيسازد« .بـه نـظر او ٬از خـصوصيات
ِ
ِ
خويشاوندان از سنتها و تعهدات و مسـئوليتهاي اجـتماعي و مـالي و ازدواج درون
ِ
ـگروهي است .طبق نظر او ٬شبکه خويشاوندي موجوديت قانوني نـدارد ولي واقـعيتي
اجتماعي است.
بعضي محققان محدوده خويشاوندان رامشخص نميکنند .مثًال لغت نامه دهخدا خويشاوند

را براي کسي به کار ميبرد که »به واسطه نسبت ٬يا از طرف پدر يا مادر و جز آن ٬بهـشخص

١٢٠
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نزديک باشد« و خويشي را نيز چنين تعريف ميکند» :نزديکي به واسطه نسبت از طرف
پدر يا مادر و جز آن«
اقوام ٬قومـــ اين دو واژه ٬که از عربي مأخوذند  ٬به معاني گـرو ِه مـردان و زنـان ٬کسـان ٬
خويشان  ٬خويشاوندان ) لغت نامه دهخدا( يا گروه مردم ٬کسي که با شخص قرابت داشته باشد٬
عسکري خانقاه )ص (١٥٣واژه قـوم را مـعادل
خويشاوند )فرهنگ معين( به کار ميروند.
ِ
 ethnieاز واژه يوناني  ethnosبـه مـعناي »مـردم ٬امت و مـلت« گـرفته است .آلبـرتس
)ص (٥٣٨ترکيب قوم و خويش را براي خويشاوندان دور به کار ميبرد و آن را همراه واژه
خويشاوند و ٬کم و بيش٬
مترادف فاميل ميآورد.
ِ
معاني »دوده ٬تبار ٬آل ٬دودمان ٬خانمان ٬بازماندگان
خاندانـــ دهخدا خاندان را با
ِ

)خاندان علي ٬بازماندگان علي( و خانواده« و فرهنگ معين آن را برابر »خانواده و دومان«

آورده است .٦آلبرتس )ص (٥٢٨خاندان را با کلمات »خان  ٬طايفه

)(lineage

و کالن )« (clan

خويشاوندي موجود در شهرها
برابر دانسته است .بهنام )ص (٧٥معموًال خاندان را شبکه
ِ
ميداندو آنرا در مقابل کلمه طايفه  ٬که نشان دهنده همين شبکه در روستاهاست  ٬قرار ميدهد.
مرز کشدار و مبهم ميان طايفه و خاندان باعث ميشود که اين شبکه در
او معتقد است که ِ
ِ
شهر گاهي همان نام طايفه را حفظ کند.
برابر »قرابت ٬خويشاوندي و نسبت« آمده و در لغت
بستگانـــ در فرهنگ معين  ٬بستگي ِ

نس بي و سببي« معنا شده است .بهنام
نامه دهخدا »خويشي ٬خويشاوندي ٬قرابت اعم از َ

عسکري خانقاه از ايـن واژه
)ص (٢٤نيز بستگان را هممعناي خويشان ميداند .آلبرتس و
ِ
استفاده نميکنند .بهنام )همانجا ( معناي اين واژه را روشن نميکند؛ ولي ٬در بـخشي از
برابر خويش ميآورد» :خانواده با ملحقات
تحقيقش درباره »خانواده با ملحقات« ٬آن را ِ
اي اصـلي بـه اضـافه خـويشان و
عبارت است از خانوادههايي که از يک خانواده هسته ِ
بستگان تشکيل شده است« .آشـوري ايـن واژه را فـقط در رابـطه بـا پـيوندهاي سـببي

ـعسکري خانقاه واژه دودمان را ٬که در لغت نامه دهخدا و فرهنگ معين برابر کلمه خاندان آمده ٬در توضيح دو
٦ـ(ـ
ِ
انگـليسي  monophyletismو  monogenesisـ ٬بـا مـعناي »داراي يک دودمـان ٬وحـدت دودمـان ٬تک
ـکــلمه
ِ
دودماني« ٬ميآورد؛ و آن نظريهاي است که ٬بر مبناي آن ٬همه افراد انسـاني داراي مـنشأ يـا راسـته )(phylum
ثانوي ناشي از عوامل خارجي ٬حاصل نميشود.
واحدند و تمايز آشکار بين نژادها ٬جز به صورت تفاوتهاي
ِ
)Ä
عسکري خانقاه ٬١٣٦٨ ٬ص(٢٥٣
ِ
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١٢١

)خويشاوند سببي( به کار ميبرد که برابر است با کلمه انگليسي .affines
ِ
اقـرباـــ قــرابت  ٬در لغت نـامـه دهـخـدا و فــرهنگ مـعيـن  ٬ب ا م ع ان ي مـتع دد ٬چ ون
ـــ

ــ

ـ

ـ

ـ

ــ

خ ويشي ٬خويشاوندي ٬بستگي ٬آشنايي و قوم ٬آمده است .در لغت نامه دهخدا  ٬اين کلمه
ـ

غير خويشاوندي چون دوست و همسايه را نيز در
برابر واژه نزديکان نيز دانسته شده که افراد ِ
برـميگيرد .قرابت  ٬به خصوص در مباحث حقوق مدني ايران چون نکاح وارث ٬برابر واژه
ِ
خويشاوندي به کار ميرود .بهنام )  ٬١٣٥٢ص (٢٥-٢٣دو واژه قرابت و اقربا را برابر واژههايي
چون خويشاوندي  ٬خويشاوندان  ٬اقوام  ٬بستگان  ٬منسوبين  ٬نزديکان ميگيرد) .قس محقق داماد

 ٬١٣٦٥ص٨٦ ٬٦٨ ٬٦٤ ٬٦٣؛ صفايي  ٬١٣٤٨ص٩٩ ٬٩٦ ٬٨٠ ٬١٨؛ امامي  ٬١٣٤٢ص.(١٢٦٥-١٢٦٢

٧

آشنايانـــ در لغت نامه دهخدا و فرهنگ معين  ٬واژههاي نسـبت  ٬نـزديکي و آشـنايي بـا
مــــعاني خـــويشي و خــويشاوندي آمــده است .دو واژه آشــنايان و نــزديکا ْن افــرا ِد
غيرخويشاوندي چون دوست و همسايه را نيز در بر ميگيرند.
نتيجه
در منابعي که براي مطالعه اصطالحات مربوط به خويشاوندي بـه آنـها مـراجـعه شـد٬
واژههايي که همه پيوندهاي ن ََس بي و سببي راـــ از نزديکترين تـا دورتـرين حـلقههاـــ

الفاظ
شامل شود وجود ندارد .براي بيان اين مفهوم ٬بر طبق سليقه نويسندگان و محققان٬
ِ
ـگوناـگوني٬چون خانواده ٬فاميل ٬خويشان ٬خويشاوندان و جز آن ٬به کار ميرود .از اين ميان٬
خانواده درـبر گيرنده نزديکترين خويشاوندان به شخص است و افرادي چون پدر ٬مادر٬
ـگـرفتن
فرزند ٬خواهر و برادر در اين جمع جاي ميگيرند .بقيه واژهها گرايش بـه درـبـر
ِ
حلقه دورتري دارند که ٬در اغلب تحقيقات ٬مترادف يکديگر به کار ميروند .در ضمن٬
خانواده را با خانوار  ٬به دليل دارا بودن برخي خصوصيات متفاوت ٬نبايد برابر دانست.
از اصطالح خانوار عمدتًا در مطالعات آماري استفاده ميشود؛ درحالي که ٬در مبحث
ِ
بودن افراد است.
خانواده ٬تأـکيد بر خويشاوند
ِ

کاربردي
بسامد
کلمات گروه دوم ٬چون فاميل  ٬خويشاوندان  ٬اقوام و خويشان ٬
بعضي از
ِ
ِ
ِ
دادن اين پيوندها ٬در ترکيب با کلماتي چون ن ََس بي يا
بيشتري دارند و ٬براي دقيقتر نشان ِ
نس ـبي
٧ـ(ــدر قانون مدني ايران ٬به پيروي از حقوق اسالمي ٬از سه نوع رابطه قـرابت يـاد شـده است:
ِ
قـرابت َ
قرابت سببي )قرابت بالمصاهره( و قرابت رضاعي )شيري(.
)خوني(٬
ِ

١٢٢
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نس ـبي و سـببي بـه کـار
سببي ٬به صورتهاي
فاميل خوني و ازدواجي يا خويشاوندان َ
ِ
ميروند.
واژه فاميل  ٬با آن که با خويشاوندان و اقوام و خويشان مترادف است و مردم در محاوره
کارب رد ندارد يا حکم
روزمره آن را به کار ميبرند ٬به دليل فرضي بودنش ٬نزد محققان ُ
برـاستفاده نکردن از آن داده ميشود.
نظر خواهي از بعضي زبان شناسان و اديبان زبان فارسي
اديب زبان فارسي که در کنگره بزرگداشت شاهنامه
نگارنده از سيزده تن زبان شناس و ِ

فردوسي ٬در سال  ٬١٣٦٩در شهرکلن آلمان فدرال ٬گرد هم آمده بودند ٬ ٨دو سؤال بهـشرح

زير مطرح کرد:
 (١آيا در زبان فارسي واژهاي وجود دارد که همه پيوندهاي نسبي و سببي را از نزديکترين تا
دورترين حلقهها شامل شود؟

 (٢اـگر چنين است ٬آيا آن واژه فرزند ٬همسر ٬خواهر و برادر را هم شامل ميشود٩؟
پاسخ سه نفر )پوروالي ٬انوري ٬ابتهاج( منفي بود .پوروالي معتقد بود که اصوًال زبان
زبان کلمات متعدد و مترادف است .وي گفت :طي پنجاه سـال کـار نـويسندگي
فارسي ِ
متوجه شدهام که هر گاه سعي در خالصه کردن کالم داشته و از کلمات کمتري استفاده
ـکردهام حرف مرا نفهميدهاند.
انوري گفت :کلمه عمومي نداريم بلکه هر کلمهاي در زبان فارسي به مقوله خاصي
تعلق دارد ٬مثل خَ لَف و َسلَف.
٨ـ(ــبا ِا عالم سال ١٩٩٠/١٣٦٩ـ ٬از طرف يونسکو ٬به عنوان سال بـزرگداشت فـردوسي ٬مـراسـمي در ايـران و
برخي ديگر از کشورهاي جهان برگزار گرديد .بنياد
فرهنگي محوي نيز ٬در روزهاي  ٢٤و  ٢٥شهريور  ١٥ /١٣٦٩و
ِ
 ١٦سپتامبر ١٩٩٠ـ ٬مجموعه سخنر انيهايي را ٬با عنوان »ـکنگره بزرگداشت شاهنامه به انگيزه گـذشت هـزار
کلن آلمان برگزار کرد .در اين کنگره ٬نُه تن از استادان ايراني از کشورهايي چون
سال از
ِ
سرايش آن« ٬در دانشگاه ِ
ايران ٬چين ٬پاـکستان ٬اياالت متحده امريکا و آلمان حضور داشتند.
تحقيقي اين رشته ٬دو طبقه عمده زير معرفي شده
٩ـ(ــسؤال دوم به اين دليل مطرح شد که ٬در کتب و مقاالت
ِ
بودند (١ :خانواده )در بر گيرنده نزديکترين افراد( و  (٢اصطالحات ديگري با معاني تقريبًا متر ادف ٬چون فاميل٬
خاندان ٬دودمان ٬خويشان ٬قوم و خويش ٬خويشاوندان ٬بستگان ٬اقربا ٬منسوبين ٬نزديکان و آشنايان  ٬که گرايش به دربرگرفتن
حلقههاي دورتر داشتند .با سؤال دوم بايد مشخص ميشد که آيا پاسخ دهنده بين دو طبقه فوق تفاوتي ميبيند
و يا آنها را يکسان ميشمارد.
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ابتهاج )سايه( ٬در پاسخ به سـؤال اول ٬واژه خـويشاوند را مـطرح سـاخت؛ ولي ٬در
جواب به سؤال دوم ٬نظرش تغيير يافت و اظهار داشت :البته نه ٬معموًال
خويشاوند داماد
ْ
و خاله است ٬ولي اعضاي خانواده نزديکترند .نه ٬واژهاي به اين دقت نداريم.
از ده نفري که عقيده به وجود چنين واژهاي در زبان فارسي داشتند ٬يارشاطر و ترابي
دو واژه کامًال متفاوت با واژههايي که ديگران اظهار داشته بودند ياد کردند:
يارشاطر واژههاي دودمان و خاندان را ٬در پاسخ سؤال اول ٬ذـکر کرد و افزود که دودمان

ـکلي است و خانواده را هم در بر ميثگيرد :افراد دودمان کساني هستند که در جايي زندگي
ميکنند که از آن دودي بر ميخيزد .خانواده هم در آن جاي ميگيرد.
ترابي قوم را به عنوان واژه عام ياد کرد و ٬براي روشن شدن مطلب ٬آن را در جملههايي
چون »فالن کس قوم ماست« و يا »از قوم ماست« آورد و اظهار نظر کرد که اين واژه هم
پيوندهاي نزديک ٬چون »خواهري و بر ادري« ٬و هم پيوندهاي دورتـر ٬چـون »شـوهر
دختر خاله« و يا »پسر عمه« ٬را در بر ميگيرد.
هشت نفر خويشاوند را ٬يا به تنهايي و يا در ترکيب با کلماتي ديگر ٬واژه عام مورد نظر
مترادف يکديگر دانست .بـه نـظر او ٬واژه
شمردند .فالطوري بستگان و خويشاوندان را
ِ
بستگان داللت عام روشنتري دارد .اين واژه همه پيوندهاي قرابتي را در بر ميگيرد؛ اما٬
به جاي آن ٬واژه خويشاوندان را هم ميتوان به کار برد .خالقي مطلق ٬صفا و دبيرسياقي
خالقي مطلق ٬در تـوضيح
عام مورد نظر را قايل شدند.
ِ
تنها براي واژه خويشاوند داللت ِ
مطلب ٬اظهار داشت :فقط خويشاوندي درست با کلمه  Verwandtschaftدر زبان آلماني
مطابقت دارد.
دبيرسياقي ٬در جواب سؤال دوم ٬با اشاره به استفاده نشدن از اين کـلمه در مـورد
فرزند ٬گفت :بله ٬فرزند هم جزء خويشاوندان است ولي ٬به علت نزديکي زياد ٬کسي او را
به عنوان خويشاوند به حساب نميآورد.
خويشاوند نزديک و دور بودند.
سعيدي سيرجاني و تنکابني معتقد به وجود دو گروه
ِ
خويشاوند نزديک و پسر
سعيدي سيرجاني ٬در جواب سؤال دوم ٬اظهار داشت :پسرم
ِ
خويشاوند نزديک و دور ٬گفت :مـا
خويشاوند دور است .تنکابني ٬درباره
عمه خالهام
ِ
ِ
خويشاوند نزديک يعني پدر ٬مادر ٬برادر و خواهـر و٬
خويشاوند دور و نزديک داريم.
ِ
خويشاوند دور يعني ٬عمه ٬دايي ٬خاله و غيره.
ِ
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م ت ي ن ي و ت م ي مـداري ب ر اين ن ظ ر ب ودن د ک ه خويشـي و خويشـاونـدي  ٬که م ت رادف
ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ــ

ـ

نس بي و سببي را در بر ميگيرند .متيني اظهار داشت :اين دو
يکديگرند ٬همه پيوندهاي َ

سببي برادر زن و
پيوند
بي برادر ٬خواهر ٬پدر و مادر را ميرسانند و هم
واژه هم
ِ
ِ
پيوند َ
ِ
نس ِ
جز آن را.
پاسخ اديبان و زبان شناسان حاضر در کنگره مزبور را ميتوان به ترتيب زير خالصه
ـکرد :سه نفر بر اين نظر بودند که چنين واژهاي ) Äسؤال اول( در زبان فارسي وجود ندارد.
دو نفر از ده نفري که عقيده به وجود چنين واژهاي داشتند واژههاي کامًال متفاوت با بقيه
را ياد کردند و بقيه هشت نفر بر آن بودند که واژه خويشاوند  ٬به تنهايي يا در ترکيباتي چون
عـام
ِ
خويشاوندان نزديک و دور  ٬بستگان و خويشاوندان  ٬خويشي و خـويشاوندي  ٬هـمان واژه ِ
مورد نظر است.
نظر مصاحبه شدگان

١٠

تحليل نتايج مصاحبه با سي نفر ايراني ميپردازيم که ٤١٨٧
در اين مرحله از تحقيق ٬به
ِ
نفر از خويشاوندان خود را در دستههاي گوناـگون جاي دادهاند.١١
در مورد روش مصاحبه ٬يادآوري نکات زير ضروري است :در ابتدا ٬از همه اين افراد
خواسته شد تا شجره نامه خود را ٬با کمک نگارنده ٬ترسيم کنند .ترسيم شجره نامه با
محقق غربي ٬با اصالحاتي صورت پذيرفت .پس از
نهادي چند
استفاده از مدلهاي پيش
ِ
ِ
ترسيم شجره نامه ٬از مصاحبه شوندگان خواسته شد تا افرا ِد موجود در شجره نامه خود
ِ
را ٬در دستههايي که خود انتخاب ميکنند ٬ذيل عنواني که مناسب تشخيص ميدهند٬
جاي دهند.
آلماني  Informantو فرانسه  informateurمعادل دقيقي وجود
١٠ـ(ــدر زبان فارسي ٬براي واژههاي انگليسي و
ِ
ندارد .محققان واژههاي گوناـگوني را براي اين مفهوم به کار بردهاند ٬از جمله :آـگاهي دهنده ٬پاسخگو ٬مخاطب٬
مصاحبه شونده .اصطالح مصاحبه شونده يا مصاحبه شده ٬هرچند اشکال کمتري دارد ٬اصل تحقيق و رابطه بين
عسکـري خـانقاه٬١٣٦٨ ٬
مــحقق و فــرد مــصاحبه شـونده را روشـن نـميسازد Ä) .طـبيعي ٬ص١٠٧-١٠٦؛
ِ
ص٢٠٠-١٩٩؛ کيوي و کامپنهود ٬١٣٧٠ ٬ص.(٧٤-٦٣
١١ـ(ــسي نفر مصاحبه شده در سنين مابين  ١٦/٥تا  ٦٥سال بودند؛ نيمي از اين مجموعه زن بودند؛  ١٥نفر
متأهل بودند؛  ٧نفر مجرد و  ٧نفر از همسران خود جدا شده بودند؛ همسر يک مصاحبه شده درگذشته بود١٢ .
نفر از افراد اين مجموعه فرزندي نداشتند؛  ١٢نفر فقط داراي يک فرزند و شش نفر داراي دو فرزند بودند .محل
تولد  ١٥نفر آنها تهران ٦ ٬نفر مراـکز استانها و  ٩نفر يکي از شهرستانهاي کشور بود.
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هر فرد ٬به طور متوسط ٬به وجود  ١٤٠خويشاوند اشاره کرد و آنها را در دستههاي
ـگوناـگوني چون خانواده  ٬فاميل  ٬خويشاوندان  ٬اقوام  ٬بستگان  ٬آشنايان  ٬منسوبين و » بيمفهوم «
جاي داد .ذيًال ٬به بررسي نتايج ميپردازيم.
خانواده ـــ خانواده را همه مصاحبهشدگان مطرح ساختند ٢٤ .نفر آن را به طور مطلق
ذـکر و  ٦نفر آن را به دو زير بخش تقسيم کردند :خانواده من يا خانواده جديد و يا خانواده

پدري يا خانواده قديم . ١٢از بين آنها ٬سه نفر ٬عالوه بر تقسيمات باال ٬خويشاوندان همسر
خود را نيز تحت عنوان خانواده همسر و يا خانواده زن نام بردند .همه افرادي که خانواده را
مجر د بودند.١٣
به دو بخش تقسيم کردند غير ّ
براي بيشتر مصاحبه شدگان ٬جدا کردن اعضاي خانوادهشان از بقيه بسـيار مشکـل
بود .اين امر نشان دهنده فقدان مرزي دقيق بين اين شـبکه خـويشاوندي و شـبکههاي
ديگر به نظر ميرسد .در مجموع ٬والدين و خواهر و برادر  ٬به ترتيب ٬بنا بر رأي  ٢٩و ٢٨
نفر از مصاحبه شدگان ٬عضو خانواده شمرده شدند .همه کساني که فرزند و نوه داشتند
آنها را نيز عضو خانواده خود دانستند .١٤در شرايط عـادي ٬هـمسر نـيز عـضو خـانواده
محسوب شده است؛ ولي ٬به هنگام اختالفات و بحرانهاي خانوادگي و طالق ٬احتمال
فرزندان خواهر يا برادر
خارج شدن همسر از حيطه خانواده وجود داشته است .١٥همسر و
ِ

فرزندان خواهـر و
در مرز بين خانواده و فاميل قرار داشتند ١٤ .نفر از مصاحبه شدگان
ِ
برادر خود و  ١١نفر
توج ه به اين مسئله که
همسران آنها را عضو خانواده خود شمردند .با ّ
ِ
 ٥نفر برادرزاده يا خواهرزاده و  ٤نفر شوهرخواهر يا زن برادر نداشتند تا اصوًال بتوانند
فرزندان برادر يا
گرفتن همسر و
آنها را عضو خانواده خود محسوب کنند ٬امکان جاي
ِ
ِ

١٢ـ(ــسه نفر خانواده را به صورتهاي خانواده کوچک ٬خانواده نزديک و يا خانواده من به کار بردند؛ اما ٬چون آنها در
مقابل اين اصطالحات ترکيبات ديگري چون خانواده بزرگ و خانواده دور و يا خانواده همسر را قرار نداده بودند ٬در
اين طبقهبندي قرار داده نشدند.
مجر د افرادي هستند که يا ازدواج کردهاند يا از همسر خود جدا شدهاند يا همسر خود را
١٣ـ(ــمنظور از افراد غير ّ
از دست دادهاند.
١٤ـ(ــتنها دو نفر از مصاحبه شدگان نوه داشتند و هر دو نفر هم نوههايشان را عضو خانواده خود دانستند .پس
مشخص نيست که اـگر بقيه افراد نيز داراي نوه ميبودند آنها را عضو خانواده خود ميدانستند يا نه.
بردن او به عنوان عضو خانواده٬
پدر دخترم خواند و از نام
ِ
١٥ـ(ــيکي از مصاحبه شدگان همسر سابق خويش را ِ
آـگاهانه ٬خودداري کرد و او را يکي از اعضاي فاميل به حساب آورد.
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خواهر در دايره خانواده هر فرد بسيار افزايش مييابد.١٦
 ٥نف ر از مصاحب هشدگ ان مادربزرگها و پـدربزرگهاي خ ود را نـيز عـضو خـانواده
ـ

ــ

ـ

ــ

دانستند.١٧
فاميلـــ  ٢٧نفر از مصاحبه شدگان بخشي از خويشاوندان خود را در جمع فاميل جاي
دادند و آن را ٬از نظر نزديکي ٬بالفاصله بعد از خانواده نام بردند .در اين حال ٬واژه فاميل

فاميل خـيلي نـزديک ٬
به صورتهاي گوناـگون به کار برده شد؛ نمونههايي از آن:
فـاميل
ِ
ِ
نسبت فاميلي.١٨
فاميل دور ٬
فاميل نزديک ٬
فاميل درجه يک  ٬فاميل درجه دو ٬
نزديک نزديک ٬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اصلي شبکه فاميل  ٬طبق نظر مصاحبه شدگان ٬به قرار زيرند :عمو ٬عمه ٬دايي
اعضاي
ِ

و خاله به همرا ِه همسران ) ٢٥نفر( و فرزندانشان ) ٢٤نفر( ٬پدربزرگها و مادربزرگها
همسران برادرها و خواهرها ) ١٢نفر( ٬و فرزندانشان ) ١٠نفر(.١٩
) ٢٣نفر(٬
ِ
 ٣نفر از مصاحبهشدگان فاميل را
مترادف خانواده دانستند.
ِ

خويشاوندانـــ  ١٥نفر از طبقه خويشاوندان ياد کردند ٦ .نفر آن را طبقهاي مستقل ٢٠و ٩
نفر بقيه مترادف با طبقههاي ديگري چون اقوام  ٬فاميل  ٬قوم و خويش  ٬خويشان  ٬بسـتگان ٬
ِ
منسوبين و فاميل دانستند.
فرزندان برادر و خواهر ميتوان به نتيجه زير رسيد :در صورتي
١٦ـ(ــطبق نظر مصاحبه شدگان ٬در مورد همسر و
ِ
هـمسر بـرادر و
کـردن
محسوب
امکان
بداند٬
خود
خانواده
عضو
ـکه شخص برادرزادهها و خواهرز ادههايش را
ِ
خواهرش نيز به عنوان عضو خانواده زياد ميشود ) ٨نفر از  ١٢نفر( .اما در حالتيکه برادر يا خواهر فرزندي
نداشته باشند ٬همسران برادر و يا خواهر عضو خانواده محسوب نميشوند .به نظر ميرسد که يکي از علل چنين
برخوردي نقش فرزند در انسجام روابط خويشاوندي و استحکام بيشتر آن باشد .در ضمن ٬به نظر ميرسد که
هـمسران هـمه بـرادرهـا و
خويشاوندان خـارجـي بـه دشـواري بـه عـنوان عـضو خـانواده قـبول مـيشوند .خـانمي
ِ
ِ
خواهرهايش راـــ به غير از زن امريکايي يکي از بر ادرهايشـــ عضو خانواده خود محسوب کرد.
بين
١٧ـ(ــيکي از مصاحبهشدگان پدربزرگ را جزو فاميل دانست و سپس اضافه کرد که احتماًال بايد طبقه ديگري ِ
خانواده و فاميل وجود داشته باشد که در آن پدربزرگها و مادربزرگها قرار گيرند؛ زيرا آنها دورتـر از خـانواده و
نزديکتر از فاميل هستند ٬شايد در طبقه جديدي به نام پدربزرگها و مادربزرگها.
بندي فاميلي وجود دارد :يکي براي خودشان
١٨ـ(ــدو نفر از مصاحبه شدگان بر اين عقيده بودند که دو نوع طبقه ِ
و ديگري براي همسرشان.
١٩ـ(ــدر اينجا نيز ميتوان به نامشخص بودن مرز بين خانواده و فـاميل پـي بـرد .بـعضي از خـويشاوندان ٬مـثل
همسران و
فرزندان خواهر و برادر ٬در مرز بين خانواده و فاميل قرار دارند .براي مثال ٬فرزندان خواهر و برادر ١٣
ِ
بار در طبقه خانواده و  ١٠بار در محدوده فاميل جاي داده شدند.
خويشاوند سببي و خويشاوند
٢٠ـ(ــدو نفر از اين افراد طبقه خويشاوند را به دو بخش محدودتر تقسيم کردند .يکي از
ِ
نسبي نام برد و ديگري از
خويشاوند دور و خويشاوند نزديک.
ِ
َ
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خـويشاوندان
اعضاي اين طبقه روشن نيست و از افراد نزديکي ٬چون والدين ٬ ٢١تا
ِ
بي دوري ٬چون خواهرشوهر و خاله ٬را در بر ميگيرد.
سببي و َ
نس ِ
اقوامـــ  ٩نفر از مصاحبه شدگان از اين طبقه ياد کردند .از بين اين افراد ٢ ٬نفر آن را
مترادف طبقههاي ديگري ٬چون خـويشاوندان  ٬بسـتگان و فـاميل ٬
طبقهاي مستقل و بقيه
ِ
دانستند ٢ .نفر نيز اقوام را به دو زيرطبقه اقوام نزديک و دور تقسيم کردند.٢٢
اعضاي اين طبقه نيز ٬چـون طـبقه خـويشاوندان ٬نـامشخص و بسـيار مـتفاوتانـد.
پسرعموي شوهر ٬در اين
همسر
خويشاوندان نزديکي ٬چون پدربزرگ ٬و دوري ٬چون
ِ
ِ
ِ
طبقه قرار ميگيرند.
بستگانـــ  ٩نفر از بستگان ياد کردند ٧ .ن ف ر آن را طب ق هاي مستقل و  ٢ن ف ر م ت رادف
ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

اقوام يا فاميل  ٬خويشاوندان  ٬و منسوبين دانستند .اعضاي اين طبقه نيز نامشخصاند؛ ولي٬
خـويشاونـدان همسر و نيـز
خـويشاونـدان سببي ٬چـون
در مجموع ٬ميتـوان گفت کـه از
ِ
ِ
نس بي نيز ٬چون
خويشاوندان
همسر خواهر و برادر ٬تشکيل يافتهاند .٢٣اما خويشاوندان َ
ِ
ِ
عمو و عمه يا پدربزرگ و مادربزرگ ٬به ندرت در اين طبقه جاي داده شدهاند.

خـويشاوندان
آشنايانـــ  ٩نفر از اين طبقه نام بردند .آشنايان  ٬به طور عمده ٬شـامل
ِ
هـمسر
خويشاوندان
دور گوناـگوني است ٬چون خويشاوندان همسر و
ِ
سببي نزديک و ِ
ِ
ِ

نس ـبي ٬چـون پسـرعموها و
خواهر و برادر .مصاحبه شدگان به نـدرت خـويشاوندانـي َ
دخترعموها ٬را در اين طبقه جاي دادند.٢٤

٢١ـ(ــيکي از مصاحبه شدگان در مورد اين که چه کسي خويشاوند است اظهار داشت» :خويشاوند کسي است که
فاميل است و من ميخواهم با او ارتباط داشته باشم ٬مثل پدرم«.
٢٢ـ(ــيکي از اين افراد ٬پس از تقسيم اقوام به نزديک و دور ٬مرگ يکي از خالههايش را مبناي خارج کردن وي از
طبقه اقوام نزديک و جاي گرفتن در طبقه اقوام دور دانست و گفت» :من اين خالهام را هرگز نديدهام؛ چون وقتي من
بهدنيا آمدم ٬او مرده بود .اـگر او را ديده بودم از اقوام نزديک خودم به شمار ميآوردم«.
فاميل شخص
ازدواج
با
٢٣ـ(ــيکي از مصاحبه شدگان شرط عضويت در اين طبقه را چنين بيان کرد» :هر کسي که
ِ
ميشود ٬بهجز همسر«.
٢٤ـ(ــيکي از افراد تمام خويشاوندان خود را به دو طبقه خانواده و آشنايان تقسيم کرد .معيار او در جاي دادن افراد
در اين دو طبقه درجه اهميت اين خويشاوندان بود .فقط خانواده پدري ٬به سبب اهميتش در گذشته و حال ٬در
بندي
بخش خانواده آورده شدند؛ بقيه ٬چون »بياهميت« بودند و او با آنها ارتباطي نداشـته و نـدارد ٬در طـبقه ِ
آشنايان جاي گرفتند.
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جمعبندي کلي و نتايج
جمعبندي کلي و نتايج هر سه بخش اين تحقيق نشان دهنده آن است که ٬در زبان فارسي٬
نس بي و سببيـــ از نزديکترين تا دورترين حلقههاـــ را در
واژهاي عام که همه
پيوندهاي َ
ِ

بر گيرد وجود ندارد .براي بيان اين مفهوم ٬به سليقه نويسندگان و محققان و افراد عادي٬
واژههاي گوناـگوني چون خانواده  ٬فاميل  ٬خويشان  ٬خـويشاوندان  ٬اقـربا  ٬خـاندان  ٬دودمـان ٬

بستگان  ٬نزديکان و آشنايان  ٬به کار ميرود که هر يک از پيوندهاي قرابتي ٬نه همه آنها ٬را
در بر ميگيرد.
خانواده  ٬در ميان انبوه واژههاي مورد استفاده٬مشخصترين و ٬از حيث اعضا ٬دقيقترين
شبکه است .اين طبقه را کليه مصاحبه شدگان ذـکر کردند .در کتب و مقاالت تحقيقي نيز
گرفتن نزديکترين افراد به شخص را
بسيار مطرح شده است .اين طبقه گرايش به در بر
ِ
دارد و ٬اساسًا ٬پدر و مادر و فرزندان و خواهر و برادر را در بر ميگيرد.
خانواده را نبايد با خانوار يکسان دانست ٬زيرا ايـن دو ٬در بـرخـي از خـصوصيات٬
مشترک نيستند.
ساير طبقههاي ياد شده گرايش به اشتمال بر حلقههاي دورتري دارند که ٬در اغلب
تحقيقات ٬مترادف يکديگر به کار گرفته شدهاند و مرز دقيق و مشخصي براي تميز آنها
از يکديگر موجود نيست .اما ٬دراين ميان ٬فاميل و خويشاوندان اهميت بيشتري را حايزند.
فاميل واژهاي است با ريشه التيني که از زبان فرانسه به زبان فارسي راه پيدا کردهـاست.
اين واژه در زبان فارسي جا باز کرده و ريشـه دوانـده است و در شـهرها و روسـتاهاي
زبان ايران کاربر ِد بسيار دارد .پذيرش اين طبقه از طرف  ٢٧نفر از مصاحبهـشدگان
فارسي ِ

و اظهارات آلبرتس در مورد کاربرد اين کلمه در روستاي مورد تحقيقش بانظر بعضي از
محققان ايرانيـــ که استفاده از اين کلمه را به دليل ريشه بيگانهاش مجاز نميشمارندـــ
همخواني ندارد.
تحقيقي که نشان دهنده اعضاي شبکه فاميل باشد وجود ندارد .اـکثر مصاحبه شدگان
افراد زير را در اين شبکه قرار دادهاند :عمه ٬دايي ٬خـاله و عـمه بـه هـمراه هـمسران و
فرزندان خواهر يا برادر.
فرزندان آنها ٬پدربزرگها و مادربزرگها ٬همسر و
ِ
ِ
خويشاوند واژهاي است که نيمي از مصاحبهشدگان آن را ياد کـردهانـد و در کـتب و

شناسان مورد مراجعه در اين بررسي
مقاالت تحقيقي نيز آمده است .اـکثر اديبان و زبان
ِ
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نس بي و سببي ٬از نزديکترين تـا دورتـرين حـلقهها٬
آن را واژهاي عام براي
پيوندهاي َ
ِ
ميانگارند.

اعضاي طبقه خويشاوندان  ٬چه در کتب و مقاالت تحقيقي و چه در اظـهار نـظرهاي
مصاحبهشدگان ٬بسيار نامشخصاند و افراد گوناـگوني تحت عنوان خويشاوند ذـکر شدهاند.
اما ٬در هر حال ٬افرا ِد داراي پيوندهاي سببي بخش عمدهاي از اين طبقه را اشغال ميکنند.
توج ه به فقدان واژهاي عام در مطالعات خويشاوندي ٬توصيه ميشود که ٬بر اساس
با ّ
نتايج اين تحقيق ٬براي بيان مقصود ٬از واژههاي خانواده  ٬فاميل و خويشاوند استفاده شود.
از اين سه ٬خانواده قابل قبولترين واژه با اعضاي نسبتًا مشخص و بسيار نزديک به شخص
است؛ دو واژه ديگر حدودًا مترادف يکديگرند و اعضاي دورتري را در بر مـيگيرند.
فاميل بيشتر در محاورات روزمره به کار گرفته شود و خويشاوند  ٬که واژهاي است مورد
قبول زبانشناسان و اديبان ٬بيشتر در متون فارسي و ادبيات ميتواند کاربرد داشته باشد.
اما واژه خويشاوند شايستگي آن را دارد که به تنهايي در زبان نوشتاري ما جانشين دو
فـارسي مـورد
واژه ديگر شود ٬زيرا ٬يا نظر بيش از نيمي از زبانشناسان و اديبان زبان
ِ
سؤال در اين تحقيق منطبق است .عالوه بر ايـن ٬در کـتب و مـقاالت مـتعدد تـحقيقي٬
هرچند با معاني گوناـگون ٬جا باز کرده و ٬در مباحث حقوق مدني ايران ٬مـترادف واژه
عربي قرابت کاربرد دارد ٬ضمن آنکه مصاحبهشدگان در اين تحقيق نيز آن را ميشناسند.
ِ
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