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  1387 تابستان -161، شمارة ) پژوهشي-علمي(مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد 
  

  )استاديار دانشگاه گيالن( دكتر محرم رضايتي كيشه خاله
  )دانشجوي دورة دكتري زبان و ادبيات فارسي( رضا چراغي

  
  شناسي اجتماعي گويش گيلكي واژه 

  )ت خويشاوندي و جنسياصطالحات: مطالعة موردي(

  چكيده

هاي اخير گويشهاي ايراني در جهت همگرايي با زبان فارسي به سرعت دستخوش               از آنجاكه در دهه   
از نتايج اين مطالعات، عالوه   . اند، مطالعه و ثبت ويژگيهاي اجتماعي آنها اهميت بسيار دارد           تحول بوده 

 اجتمـاعي و    تـوان در سياسـتهاي كـالن        بر شناخت خصوصيات منحصر به فرد ايـن گويـشها، مـي           
  .شناسي سود جست ريزيهاي زباني و مطالعات تطبيقي گويش آموزشي، برنامه

هاي اجتماعي واژگان خويشاوندي و جنسيتي در گويش گيلكي رشـت             اين مقاله به بررسي جبنه    
گستردگي روابط و تعامالت خـانوادگي، نـامطبوع بـودن خويـشاوندي            . پردازد  و نواحي اطراف آن مي    

مـدار، از مـسائل قابـل تـأملي           هاي گستردة مـرد      و اهميت چند همسري، و خانواده      ناتني، گستردگي 
كي از نظـر ارجـاع و       لهمچنين واژگان و اصطالحات گي    . اند  هستند كه در واژگان گيلكي بازتاب يافته      

  . اند گذاري جنسيتي همراه با ارزش... خطاب، كاربرد افعال در حوزة همسرگزيني، بخش كنايي و
  .زبان شناسي اجتماعي، خويشاوندي، جنسيت، گيلكي: ها كليد واژه

   مقدمه.1

گيـرد و آن      زبانشناسي اجتماعي نوعي خاص از مطالعات زباني است كه از بررسي انتزاعي زبان فاصله مي              
اين رويكـرد پژوهـشي كـه در نيمـة     . دهد اي فرهنگي و اجتماعي مورد تحقيق قرار مي    را به عنوان پديده   
گرفت، در دهـة    شكل 2سوسوردو از زبانشناسي انتزاعي 1ميه ي جدي آنتوان  هاانتقاد تم با نخستِ قرنِ بيس  

، 4، ويليـام لبـاو  3طور گسترده مورد توجه واقع شد و زبانشناساني چون بازيل برنستاين        هفتادِ سدة گذشته به   
                                                 

1. Antoine Meillet        2. de Saussure        3. Bastil Bernstein      4. William Labov   
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ني و متغيرهـاي    به بررسـي همبـستگيِ متغيرهـاي زبـا        ...  و 3، پيتر ترادگيل  2، جان گامپرز  1چارلز فرگوسن 
بر اساس زبانـشناسي اجتمـاعي ميـان سـاخت زبـان و سـاخت جامعـه، و رونـدها و                     . 4اجتماعي پرداختند 

از ايـن رو،   ).14: 1368، مدرسـي (اي نزديـك و تنگاتنـگ وجـود دارد          متغيرهاي زباني و اجتماعي، رابطـه     
شناسـي،   شناسـي، مـردم    مطالعات زباني با پژوهشهاي اجتماعي، به ويـژه روانـشناسي اجتمـاعي، جامعـه             

   .يابد پيوند مي... جغرافياي انساني و 
انـد،    زبانهاي ايراني كه منشأ مشتركي داشـته      . ايران سرزميني است با تنوع فرهنگي و زباني چشمگير        

: 1378،  ارانـسكي (انـد     در ادوارِ مختلف و طبق شرايطِ تاريخيِ ملموس زندگي اقوام ايراني، متحول شـده             
موقعيت جغرافيايي و شرايط اقليمي، داد و ستدهاي اجتماعي و فرهنگي بـا اقـوام ديگـر،                 مهاجرتها،  ). 28

از جمله عواملي هستند كه تفاوت زباني اقوام ايراني را شـكل            ... شيوة زيست و توليد، موقعيت اقتصادي و        
هـاي اخيـر      دهـه از آنجاكـه در     . هاي اجتماعي خاصي پيدا كرده اسـت        رو، هر زبان جنبه     اند، و از اين      داده

و ثبـت   انـد، مطالعـه    به سرعت دستخوش تحول بوده    فارسي    گويشهاي ايراني در جهتِ همگرايي با زبان        
نتايج اين مطالعات، عالوه بر شناخت خصوصيات منحصر به         از  . ويژگيهاي اجتماعي آنها اهميت بسيار دارد     

هـاي زبـاني و مطالعـات         ريـزي    برنامه  كالن اجتماعي و آموزشي،    توان در سياستهاي    فرد اين گويشها، مي   
  . شناسي سود جست تطبيقي گويش

هاي اجتماعي واژگان خويشاوندي و جنـسيتي در گـويش گيلكـي رشـت و        اين مقاله به بررسي جنبه    
گيلكي از گويشهاي سواحل جنوبي درياي خزر اسـت كـه دنبالـة گويـشهاي     . پردازد نواحي اطراف آن مي   

الهيجان، لنگـرود،   (اين گويش به طور سنتي به دو گونة شرقي          ). 142: نهما(ايراني شمال غربي هستند   
شود؛ اما تنوع اقليمي، اجتماعي و فرهنگي در          تقسيم مي ...) سرا و   رشت، انزلي، صومعه  (و غربي ...) رودسر و 

كـه در گونـة     هاي زباني تنوع دروني نيز دارنـد، بـه نحـوي            ست كه هر يك از اين گونه        گيالن به شكلي ا   
از ديگـر سـو، اگرچـه       . توان گويش مردم رشـت و حومـة آن را از ديگـر منـاطق متمـايز كـرد                    ي مي غرب

گذارنـد، بيـشتر زبانـشناسان معتقدنـد ايـن تـأثيرات در               ساختارهاي اجتماعي بر سطوح مختلف زبان تأثير      
 را بازتاب   واژگان بيش از سطوحِ ديگر زباني تحوالت اجتماعي        ).5: 1368،  مدرسي(واژگان زبان آشكارترند  

  . تر است و بررسي آنها آسانتر دهند چنانكه پيوند آنها با متغيرهاي اجتماعي گسترده مي

                                                 
1. Charles Ferguson 2. John Gamperz  3. Peter Trudgill 

  . 40-13: 1379،  كالوه ژان : ، نك اجتماعي زبانشناسي  از تاريخچة اجمالي   آگاهي براي. 4
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   واژگان گيلكي و برخوردهاي زباني .2

). 54: مدرسـي (برخورد زباني عبارت است از اشكال مختلف تماس دو زبان و تاثيرگذاري آنها بر يكـديگر                 
هاي تالشي و تـاتي در        ي فارسي، عربي، تركي و روسي، و نيز گويش        زبانها در ادوار مختلف با زبانها      گيلك

در . سـت   از نتايج عمدة اين تماسها، دو زبانگي يا چند زبـانگي در حـوزة گـويش گيلكـي ا                  . اند  تماس بوده 
اند و امروزه با فراگيـر شـدن فارسـي، دو زبـانگي               كرده با زبان فارسي آشنايي داشته       گذشته افراد تحصيل  

نكتة ديگـر آن    . كنند  تكلم مي ) مثالً فارسي، گيلكي و تركي    (گروهي نيز به سه زبان      . ته است عموميت ياف 
شـوند؛ در ايـن       آموزند سپس با گيلكي آشنا مـي        هاي اخير، كودكان نخست زبان فارسي را مي         كه در دهه  

ـ قبل از پرداختن به اصل بحث،       . گروه، فارسي گونة چيره است     ي خوردهـا بربرخـي   نتـايج   از  هـايي      هنمون
 و همگرايـي معنـايي مـورد        ،گيري واژگاني    تداخل واژگاني، قرض   هايِ  در حوزه را   فارسيو  گيلكي  متقابل  

  .دهيم  بررسي قرار مي

  تداخل واژگاني گيلكي در فارسي .2-1

اي فردي، و ويژة افـراد         يعني كاربرد ناآگاهانة الگوها يا عناصر يك زبان در زبان ديگر، پديده            ،تداخل زباني 
تداخل واژگاني كه معموالً محدودتر از دو حوزة ديگـر اسـت، بـدان سـبب رخ                 ). 41: همان(دو زبانه است  

هاي معنـايي دو زبـان بـر          كند و حوزه    بندي مي   اي ويژه مقوله    دهد كه هر زباني دنياي خارج را به گونه          مي
سواد، عضو طبقة      افرادِ كم  در  گيلكي در فارسي بسيار محدود و معموالً       تداخل واژگاني . هم منطبق نيستند  

دهد؛ و علت آن تسلط بيشتر آنها بر گويش گيلكي            تر، و متعلق به گروه سني باالتر رخ مي          اجتماعي پايين 
. برنـد  گاز من خـراب اسـت را بـه كـار مـي            : كرمو است، جملة  / دندانم فاسد : مثالً اين افراد، معادلِ   . است

سي، به قياس با متناظر گيلكي آنها، به ترتيب، از بوس دادن            بوسيدن  و بغل كردن فار     :  همچنين در برابرِ  
  . كنند ، و بغل گرفتن استفاده مي

   تداخل واژگاني فارسي در گيلكي.2-2

به سبب رواج گسترده و روزافزون فارسي كه خود معلول گسترش وسائل ارتباط جمعي، سياستهاي زباني،                
كـرده،   زبانـان، بـه ويـژه افـراد تحـصيل      ياري از گيلكاست، بس... مهاجرت، افزايش افراد تحصيل كرده و     

  :توان به موارد زير اشاره كرد نمونه ميبراي . كنند هاي فارسي در بافت گيلكي استفاده مي آگاه از واژه ناخود
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  گونة گيلكي گونة متداخل  معني
 

 ?qəzā či darimi?pəlā qātup či darimi  غذا چه داريم؟

qəzā pəxtənpəlā qātuq čāgudən  غذا پختن

nəqāši kəšennəqāši gitən نقاشي كشيدن

so:bət gudənkələ gəb ze:n صحبت كردن

  
نكتة در خور توجه آن است كه امروزه تداخل واژگاني به نفع زبان فارسي در حال تغيير اسـت، و ايـن                   

، gəb :چهـار كلمـه   صـحبت    دلِمعـا مثالً  . شود  امر به همترازسازي مفاهيم ويژة واژگان گيلكي منجر مي          
kələ gəb ،guzə gəb و ،kālə gəbهاي ظريف معنايي دارند و با   در گيلكي وجود دارد كه با هم تفاوت

اين امكـان را خنثـي      » صحبت«شوند، اما به كارگيري       توجه به بافت كالم در محور جانشيني انتخاب مي        
هـاي    توجه اسـت؛ زنـدگي روسـتايي و ارتبـاط           ز قابل اين تنوع معنايي از نظر ساختار اجتماعي ني       . سازد  مي

فراغـت و ديگـر مقتـضيات زنـدگي و      مستقيم، مبادلة مستقيم كاال، نقش ارتباط گفتاري در كـار، اوقـات       
  تها، امكـان و حـوزة  خسرانجام فقدان زبان نوشتاري، به شكل گفتاري گويش گيلكي، حداقل در برخي سا 

  .د نظير آن در فارسي وجود نداشته باشداي داده است كه شاي معنايي گسترده

  گيري واژگاني  قرض  .2-2

 از ).48: 1379، كـالوه ژان (گيـري بينجامـد   تداخل واژگاني در پيامد منطقي خود ممكن اسـت بـه قـرض         
بـا ايـن   . دهنده است گيري نيز فارسي، زبانِ قرض    است، در قرض    كه غلبة تداخل از فارسي به گيلكي       آنجا

بعـالوه،  . دهد  جنبة آگاهانه و اجتماعي دارد و افراد يك زبانه را نيز تحت تاثير قرار مي              گيري    وصف، قرض 
  ).42 :1368، مدرسي(گيري بيشتر در سطح واژگان رخ مي دهد قرض

هـا از     گيـري   عمـدة قـرض   . گيري واژگاني در گويش گيلكي، امري پيچيده و چندسـويه اسـت             قرض
ترده، از زبان فارسي صورت گرفته كه به دو شيوة مستقيم و            زبانهاي عربي، تركي، روسي و به صورت گس       

گيري واژگاني از زبان عربي اغلب به صورت غير مستقيم، و از طريق زبـان                 قرض. مستقيم بوده است   غير
امـا،  . كرده و مبلغان ديني بـه وجـود آمـده اسـت و شـواهد آن بـسيار زيـاد اسـت                       فارسي، افراد تحصيل  

  . ، روسي و فارسي مستقيم بوده استگيري از زبانهاي تركي قرض
ها، بـه ويـژه در    گيلكها به طور تاريخي با تركان به واسطة مهاجرتهاي تاريخي و شغلي، و نيز با روس 

انـد و مـستقيماً     و سالهاي آغازين قرن بيـستم، در ارتبـاط بـوده   19هاي پاياني قرن    تحوالت تاريخي سال  
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ها در فارسـي   گيري، عدم استفادة اين واژه   نة مستقيم بودن اين قرض    نشا. اند  هايي را از آنان وام گرفته       واژه
  . است

  تركي            روسي
  

 plāqāš بزرگ  lutka قايق 
 qārmāq قالبbuškāā   پنجرة بزرگ 
 yālānči دلقكpāmodōr گوجه فرنگي 

  
 افزايش شـمار    .گيري از زبان فارسي پرداخته است       هاي اخير، گيلكي به طور گسترده به قرض         در دهه 
 به واژگان جديد، و مهمتـر       منديهاي نو، نياز    ها، گسترش وسائل ارتباطي جمعي، ورود پديده        كرده  تحصيل

گيـريِ گـسترده از زبـان          قـرض  بـه فارسي، از مهمترين دالئل گرايش افـراد          دار بودن زبان      از همه وجهه  
خيابان، برق، سالن، دانـشگاه،     : ثلهاي نوظهورند؛ م    بسياري از واژگان قرضي مختص پديده     . فارسي است 

هـا جـايگزين واژگـان     ، كه در گويش گيلكي معادلي ندارند؛ اما، در موارد بسياري نيـز وامـواژه      ...ماشين و   
شـوند و گـاه صـورت     هاي جديد گاه از نظر آوايي با گيلكـي همگـرا مـي            واژه. شوند  موجود در گيلكي مي   

  : كنند نزديك به فارسي پيدا مي
  

  گيلكي همگرا با گيلكي نزديك به فارسي فارسي  
 

dogmədugməpulik/kəlāčey دكمه

bəlālmukābəj/gəndəm- بالل

nərdəbānsərdiـ نردبان

 gošnəgi gušnəgi vištāyi  گشنگي
 toxməmorq tuxməmurq murqānə  تخم مرغ
 gonjišk gunjišk jijāy/čečinək  گنجشك
 qorbāqə qorbāqā goskā  قورباغه
 miqrāz ـ qeyči  قيچي
 felfel filfil gərmālət  فلفل
 siftal/gərzək ـ zəmbur  زنبور
 tāvə māhitāvə xəkārə  تابه
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طور همزمـان رايـج باشـد، برحـسب           در مواردي كه كاربرد گونة گيلكي، گونة مياني و گونة قرضي به           
معموالً افـراد  . گيرد نش صورت مي  گزي...) سن، جنسيت، تحصيالت، طبقة اجتماعي و     (متغيرهاي اجتماعي 

همچنين . دهند جوان، دختران، و نيز افراد تحصيل كرده به كاربرد گونة قرضي گرايش بيشتري نشان مي              
قبيح و استهزاءآميز شـمرده     ...)  شهري، دانشگاهي و    محيط(  مناسب  غيرِ كارگيري گونة گيلكي در بافتِ      به
ران گيلكي شخصيت اجتماعي را بر مفهوم همبستگي كـه          رسد كه گويشو    نظر مي به  در مجموع   . شود مي

همچنين، برخالف گذشـته كـه در همگرايـي آوايـي           . دهند  از كاركردهاي مهم هر زبان است، ترجيح مي       
هاي جديد و قرضي تقريباً به صورت فارسي به كـار          شد، امروزه واژه    هاي قرضي با گيلكي  اهتمام مي        واژه
  .  روند مي

  يي همگرايي معنا.2-3

ها با تصرفات     شد تا بسياري از وامواژه      در گذشته مقتضيات فرهنگي و اجتماعيِ گويش گيلكي موجب مي         
هاي اجتماعي اين گويش،      به عبارت ديگر، به دليل نيرومند بودن پشتوانه       . و تحوالت معنايي همراه باشند    

  :وان به موارد زير اشاره كردت مونه ميبراي ن. شدند هاي بيگانه از نظر معنايي با آن همگرا مي واژه
  

  واژة متداخل  معني در زبان فارسي  معني در گويش گيلكي
  

māl  دارايي  گاو

inqəlāb دگرگوني سياسي/ دگرگوني حالت تهوع

kāqəz  اي براي نگارش وسيله نامه

səbr بردباري عطسه زدن

jəvān  شخص به بلوغ رسيده زيبا

jāhil نادان )جوان فارسي(تازه بالغ

jəvāb پاسخ ]در خواستگاري[پاسخ منفي 

alāmət  نشانه ماندة ذهني شخص معلول يا عقب

 čārpā ...حيوان اهلي، مثل اسب، االغ و  سگ

  
در همگرايي مجدد گيلكـي بـا زبـان         ... وكاغذ  ،  جاهيل،  جوانامروزه معاني برخي از اين كلمات، مثل        

  .فارسي در حال فراموشي است
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  كي در حوزة خويشاوندي واژگان گيل.3

چگـونگي  . دهنـد    زبـاني را بازتـاب مـي         زبان، روابط خويشاوندي جامعة     واژگان خويشاوندي رايج در يك    
، و ميـزان      ساختار خانواده و ميزان گستردگي آن، اهميت روابط خويشاوندي، نسبت روابط نسبي و سـببي              

از طريق واژگان خويشاوندي قابـل بررسـي      ... هاي جنسيتي در روابط خويشاوندي و       اهميت هركدام، تلقي  
كوشند با بررسي اين اصطالحات به ساخت خانواده و به نگرش اعضاي خـانواده                شناسان مي   مردم. هستند

 اسـت، امـا از آنجاكـه         اگرچه گيلكي از خانواده زبانهاي ايرانـي      ). 159: 1370،  باطني(به يكديگر پي ببرند   
، واژگـان خويـشاوندي آن      )37: 1376،  ترادگيل(شابهي پديد آورد    تواند تحول زباني م     تحول اجتماعي مي  

 .اي جهات از ديگر زبانهاي ايراني متفاوت است در پاره

   واژگان خويشاوندي تركيبي  .3-1

كارگيري اصطالحات خويـشاونديِ تركيبـي    طور چشمگيري به توليد و به        خويشاوندي به   گستردگي روابط 
نهايـت    هرچند در زبان فارسي زايايي واژگان تركيبـي خويـشاوندي بـي           . در گويش گيلكي انجاميده است    

زنِ ،   زنِ بـرادر زن    ،  دخترعمـو ،  پـسرعمو : شوند  است، اما عمالً بيش از سه واژة بنيادي با هم تركيب نمي           
جزئي عمومـاً بـه صـورت تركيـب          شود، اصطالحات سه    كه ديده مي    چنان... .  و شوهرِ دختردايي ،  پسرعمو

، حتي به صورتِ تركيب اضـافي  شوهرِ فرزندِ دختر عموروند و عباراتِ چهار جزئي، نظيرِ          مي اضافي به كار  
در . رونـد   جزئي كاربرد خطابي ندارند و تنها براي ارجاع به كـار مـي              همچنين عبارات سه  . مستعمل نيست 

يِ غيرِ اضافي،   يابند و واژگان تركيب     هاي خويشاوندي گيلكي تا پنج جزء گسترش مي        قياس با فارسي، واژه   
ايـن واژگـان در تركيـب اضـافي بـه طـور مـستقل جـاي          . هم كاربرد ارجاعي دارند و هم كاربرد خطابي       

، در فارسـي بـا چهـار    hasənə zən xālə pəsər zā zənگيرند؛ مثالً تركيب اضافيِ  اليه قرار مي مضاف
ورترين نسبتهاي خويشاوندي را    گويش گيلكي د  . زنِ فرزندِ پسر خالة زنِ حسن     : شود  اضافه نشان داده مي   

 اهميـت ويـژة خويـشاونديِ گـسترده در          دهنـدة   كند كه نـشان     بندي مي   با واژگان تركيبي تعريف و مقوله     
  : اند هاي زير مواردي از اين نوع نمونه. ست ساختار اجتماعي آن ا
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  سه جزئي  دو جزئي
 

xāxur zā mərd شوهرِ خواهرزاده  xaxur zā خواهر زاده

bərār zā zən  زنِ بردارزاده  bərār zā  زادهادربر

xālā pəsər zən  زنِ پسرخاله  xālā pəsər پسر خاله

de duxtər mərd  شوهرِ دختردايي  bərār zən زن برادر

zən bərar zā  فرزندِ برادرزن  zən mār مادر زن

  
  پنج جزئي    چهار جزئي

  

am pəsər zā mərd  zən am pəsər zā mərd 
  شوهرِ فرزندِ پسرعموي زن    شوهر فرزند پسرعمو

de duxtər zā zən   zən xālā pəsər zā zən

  زنِِ فرزندِ پسرِخالة زن   زن فرزند دختردايي
zən xālā pəsər zā   mərdə de duxtər zā mərd 

  شوهرِ فرزندِ دخترداييِ شوهر   فرزندِ پسرخالة زن
zən xāxur zā zən   - 

 -    زنِ خواهرزادة زن
mərdə bərār zā mərd   - 

 -    شوهر برادرزادة شوهر
       

  :شود    با تأمل در ساخت و كاربرد واژگان خويشاوندي تركيبي، نتايج زير حاصل مي
 واژگانِ تركيبي در هر دو حوزة خويشاوندي نسبي و سببي به طور يكسان گسترش دارند كـه ايـن     .1

  .ده بودن هر دو نوع خويشاوندي در حوزة گويش گيلكي استامر خود نشانة  گستر
 از واژگان تركيبي در اشارة متقابل به خانواده مرد و زن، داللت بر شأن مشترك و يكـسان                   ه استفاد .2

دو خانواده، و عدم ترجيح يكي بر ديگري دارد؛ در حالي كه در برخي از گويـشها، اهميـت خـانوادة                     
تالـشي،   گويشهاي  گونهكه در برخي از  دهد؛ چنان فع بستگان او تغيير مي  مرد، تعادل واژگان را به ن     

هاي تركيبي    هاي بنيادي، و براي بستگان درجة اول زن، از واژه           براي بستگان درجة اول مرد از واژه      
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 به ترتيب، براي اشاره zənə gud و mərdə gudدر گيلكي ). 92: 1374، يوسفي(كنند استفاده مي
  . رود  شوهر و خويشاوندان زن به كار ميبه خويشاوندان

هاي سببي تنهـا كـاربرد ارجـاعي          روند، اما واژه     واژگان نسبي تماماً براي ارجاع و خطاب به كار مي          .3
شود و در حـوزة تـابو         ادبي تلقي مي    ها بي   دارند؛ زيرا خطاب به شوهر و خانوادة او در فرهنگ گيلك          

  .قرار دارد
شود؛ بنابر ايـن، دقـت در نامگـذاري نيـز              مي تروندي، اهميت آن نيز كم     با دور شدن نسبت خويشا     .4

 am pəsər zāتفكيك جنـسيتي وجـود دارد؛ امـا،    ) پسرعمو (am pəsərمثالً در . يابد كاهش مي
  .از اين نظر خنثي است) فرزندِ پسرعمو(
و تحديـد روابـط      در سالهاي اخير، به ويژه در محيطهاي شهري، با توجه به الزامات زندگي مـدرن                 .5

بـه كـارگيري عبـارت      . هاي تركيبي چند جزئي رو به كاهش نهاده اسـت           خويشاوندي، كاربرد واژه  
تواند نشانة كاهش اهميت خويشاوندي  نيز مي) اي فاميل چرتكه(čortikā fâmil  كنايي و طنزآميز

  .  دور باشد

   نامطبوع بودن خويشاوندي ناتني .3-2

 را بـه خـانوادة نخـستين زن و مـرد وارد           جديـد   اي از خويـشاوندان       ، گستره اي ازدواج مجدد    در هر جامعه  
نخستين و نزديكترين حلقة اين خويشاوندان، شوهرِ مجـدد  . شوند كند كه خويشاوندان ناتني ناميده مي    يم

 و  ،شـوهرننه  / ناپـدري  تـوان از جفـتِ      مادر، و زنِ مجدد پدر است كه در فارسي بـراي ناميـدن آنهـا مـي                
 عاطفي نامطبوعي دارند، زيرا گوينده      بارِزن بابا    و   شوهرننه: اما، دو اصطالحِ  . زن بابا استفاده كرد    /نامادري

بر اين  در برا ). 166: 1370،  باطني (زند  از دادن مفهوم پدري و مادري به ناپدري و نامادري خود سر باز مي             
توان گفت كـه   بنابر اين، مي. رود به كار ميصرفاً  pērə zən و mārə mərd: دو اصطالحِ دو، در گيلكي

، دائـي نـاتني   :  در بارة اعضاي دورتر در فارسي از تركيباتِ        .اند در گويش گيلكي نيز اين دو نسبت نامطبوع       
شود، اما اين اصطالحات در گيلكي معادل زباني ندارنـد،             استفاده مي   عمة ناتني   و خالة ناتني ،  عموي ناتني 

  . طبوع بودن اين نوع خويشاونديو اين خود دليل ديگري است بر نام
وقتي زن يا شوهر فرزندان قبلي خود را به خانوادة جديد بياورند، اين فرزندان از سوي والـدين جديـد                    

mərdə pəsər) ِشوهرپسر ( ،mərədə duxtər) ِشـوهر دختر ( ،zən pəsər ) ِو )  زنپـسرzən duxtər 
اغلـب  فرزنـدان دو طـرف   .  عـاطفي نـامطبوع دارنـد   شوند كه در هر چهار مورد بـار      ناميده مي )  زن دخترِ(

دهند؛ اما، در مواقع لزوم با تعبيرات         مورد اشاره قرار مي   ) xāxur(خواهر  و      )bərār(يكديگر را به عنوان برادر    



 دوم                 شمارة                        ادبيات و علوم انساني مشهد  ة مجلة دانشكد                                                104 

  

، برادر و خواهر تني را )دلبرادر و خواهر چون جان و  (jānə dilə xāxur و jānə dilə bərārتوضيحي 
گردد و فرزنـدان شـوهر او را بـا            معموالً در خانوادة جديد جذب مي     بابا   زنبعالوه،  . كنند  از ناتني متمايز مي   

. ت بيـشتري وجـود دارد     ولي در برابر مرد اغلـب مقاومـ       . كنند   كه ويژة مادر است، خطاب مي      ajeyعنوان  
  : تعبير كنايي زير بيانگر اين موضوع است

  .nāčāri mārə mərdə vā dəxāndən āqājān  .بناچار بايد شوهر مادر را آقاجان صدا كرد
  .وجود ندارد) بابا زن(اي دربارة زنِ پدر  چنين كنايه   
در برابـر سـه واژة   . شـود      نگرش نامطبوع فوق در واژة مربـوط بـه فرزندخوانـدگي نيـز ديـده مـي                 

 كـه تعبيـري   رود  بـه كـاربرد مـي   bədāštə zāyفرزندخوانده، دخترخوانده و پسرخوانده، در گيلكي تنهـا  
 گيلكـي    گذاري اجتماعي   نامطبوع و تحقيرآميز است و داللت بر تنزل موقعيت فرزندخوانده در نظام ارزش            

  : گويند  هرگاه پدري با فرزند خود بدرفتاري كند، به تعريض به او مي.كند مي
 ?ti bədāštə zākə məgər  مگر فرزندخواندة توست؟  

 ?ti zən pəsərə məgər  زنِ توست؟    پسررمگ

   چند همسري و اصطالحات خويشاوندي.3-3

ي دو يـا    اوندنـسبت خويـش   ) هوو (avistiهمسري در گيالن رواج داشته است و واژة          از ديرباز پديدة چند     
 kuči zən، ) بـزرگ زنِ (pile zən از تركيبـات avistiبراي تمايز چنـد  . سازد را مشخص ميهمسر چند 

 du zən نيز تركيبات همسردار  چندبراي مردِ. شود استفاده مي) مياني زنِ (vəsətə zənو )  كوچكزنِ(
dār) دو زنةدارند  ( وsə zən dār) براي بيش از سه زن اصطالح خاصي . برند به كار مي)  سه زنةدارند

دهد كه ازدواج با بيش از سه زن در حوزة اجتماعي گويش گيلكي معمـول نبـوده                   وجود ندارد و نشان مي    
  .است

هاي گيالني    هاي نه چندان دور، بنابر شرايط اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، معموالً خانواده             ذشتهدر گ 
قعيتي، هووها در زير يك سقف و اغلب در يـك           وطبيعتاَ در چنين م   . اي و متمركز داشتنتد     ساختاري هسته 
بنـابر ايـن، حـسادت،      . كردنـد    ي م كردند و براي به دست آوردن موقعيت برتر با هم رقابت            اتاق زندگي مي  

  اين خصوصيات . استبوده   هايي  ها در چنين خانواده   ووهچيني ويژگي نهاني و حتي بارز         دشمني و دسيسه  
سـت بـر اهميـت         كه خـود دليلـي ا       به نظام كناييِ گويش گيلكي رسوخ كرده      ) هوو(avisti  از طريق واژة  

  :گويند ورزد، مي صومت و حسادت ميكسي كه آشكارا خبارة در گيلكي در. اجتماعي اين خويشاوندي
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.aviste māne  . به هوو شبيه است

 !avisti kārānə bənə kənār  !را كنار بگذاروويي هكارهاي 
  : گويند  ميكنند، دو نفر، مثالً دو بردار، كه با هم به طور مداوم دشمني ميو يا در مورد 

  
!avisti avistiyədə  !هم هستندهووي 

  هاي گسترده  خويشاوندي و خانواده واژگان .3-4

هاي سنتيِ گسترده، با توجه به مالحظات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگـي معمـوالً دو يـا چنـد                     در خانواده 
كنند، اما زندگي مشترك چنـد خـواهر و شـوهران     زندگي مي ) خانه(سقفبرادر با همسرانشان در زير يك       

ي گيلكها ارتباط همسران برادرها بيش از روابـط شـوهران         بنابراين، در نظام خويشاوند   . آنها معمول نيست  
در گـويش گيلكـي   .  خويشاوندي نيز تأثير نهاده اسـت       واژگانِ دخترها اهميت دارد و اين مسأله در ساختِ       

مشخص شده است، اما براي نـسبت  ) باجناق (ham zāmāنسبت متقابل شوهر دو خواهر با واژة مركب 
وضع واژة مستقل بر اهميـت بيـشتر        . رود به كار مي  ) جاري (piyāčəبسيط  متقابل همسران دو برادر واژة      
، و نيـز در تعريـف   piyāčə piyāčəدر تبيين نسبت دو عـروس، از عبـارتِ   . اين خويشاوندي داللت دارد

  . است اين رابطه شود كه دليل ديگري بر اهميت  استفاده ميpiyāčəgəriروابط خاص آنها از اصطالحِ 

  لكي در حوزة جنسيت واژگان گي.4

از يك سو، در همة جوامع به نسبتهاي مختلف،         : ست  همبستگي زبان و جنسيت از دو منظر قابل بررسي ا         
ميان مردان و زنان تفاوتهاي زباني وجود دارد كه عمدتاً ناشي از تفاوتهاي اجتماعي اسـت، از ديگـر سـو،                     

پاكنهـاد  (يك بررسـي  . كند ن، بازتاب پيدا مي   طرز تلقي از جنسيت در سطوح زباني، به ويژه در سطح واژگا           
هـاي     از ايـن منظـر، زمينـه       .زده است   نشان داده است كه زبان فارسي به شدت جنسيت         )1381: جبروتي
  . توان در تلقي اجتماعي از جنسيت جستجو كرد  زباني مردان و زنان را نيز مي تفاوت

   جنسيت و واژگان خويشاوندي .4-1

. دهنـد    مورد خطاب قرار مي    rey و   kutāyهاي     و پسر را با واژه     kōr و   lākuعناوين  در گيلكي دختر را با      
 امـا، واژگـان   نيز معمـول اسـت؛  هاي خطابي دختران تا پايان سنين جواني، و گاه حتي پس از ازدواج                واژه

اي خطابي  ه  استفاده از واژه  . شوند  خطابي پسران، پس از رسيدن آنها به سن بلوغ، به ندرت به كار برده مي              
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 āqāyالبته، پسران بعد از بلوغ گاه بـا واژة          . بچگانه براي زنان بالغ، نشانة فروداشتِ جنسيتي در زبان است         
  . گيرند كه معادل آن براي دختران نوبالغ كاربردي ندارد مخاطب قرار مي) آقاي كوچك(

هاي گستردة پدر ساالر و نيز       در روابط خانوادگي گيلكها، بر اساس مالحظات اجتماعيِ متأثر از خانواده          
شوند، خطاب قراردادن شوهر، همـسر و فرزنـدان و در مـواردي           هاي فرهنگي كه به تابو منجر مي        نگرش

با اين حال، با توجـه بـه مالحظـات زيـر، ايـن              . شود  دبانه محسوب مي  ؤاشارة مستقيم به آنها رفتار غير م      
  :وضعيت حامل موضع جنسيتي نيز هست

كند، سـخن   براي اشاره به شوهر خود استفاده ) مردِ ما (ami mərdānəاز تركيبِ  هنگامي كه زن .1
و آنگاه كه به فرزندان خـود اشـاره   . ، همراه است)ادبي است بي(bi adəbiyə  آيندِ او اغلب با جملة پيش

كـار  بـه  در صدر كالم خود را )  استگستاخينزد شما  (šimi vərjā qələtəكند، معموالً عبارت مؤدبانة 
 و نيز در اشاره به فرزندان خـود از جمـالت   ،)زنِ ما (ami zənānə عبارتِ  اما مرد در به كارگيريِ.برد مي

اسـتفاده از   . تر است   كارگيري وجه مؤدبانه براي زنان الزامي      بنابراين، به . كند توضيحي مؤدبانه استفاده نمي   
 به جاي zənānə وmərdānə   وصفيربرد،  و نيز كا)mi به جايami(ضمير ملكيِ جمع به جاي مفرد، 

mərd و zən،برند  دو گزينش زباني مؤدبانه است كه زن و مرد به طور يكسان به كار مي.  
 ساية سـرِ  (ami sər sāyəو ) ها  بچهپدرِ( zākānə pēr زن براي اشاره به شوهر خود از تركيباتِ .2

 مورد اشاره و خطاب قرار      - معموالً اولين فرزند مذكر    -نكند، و يا او را به نام يكي از فرزندا           استفاده مي ) ما
 zākānə تركيبـاتِ براي اشاره به همـسر خـود از كلمـات و     زني مرد .) حسنپدرِ (hasənə pēr: دهد مي

mār) ِها  بچهمادر( ،zākān) ها بچه( ،mənzəl)  منـزل( ،xānə)  خانـه( ،xānə muhavvətə)   محوطـة
عالوه بر اينها، همسر خود را با نام يكـي  . كند استفاده مي) پلوخور(xor   pəlāو) پلو پز (pəlā pəč، )خانه

  ). حسنمادرِ (hasənə mār: دهد از فرزندان خود نيز مورد ارجاع و اشاره قرار مي
جنسيتي، خنثـي، و عنـوان      ارزشگذاري  ، تركيب نخست از نظر      زنان دربارة مردان  عناوين رايج   در بين   

زنـان،  مـورد اسـتفادة مـردان دربـارة         جنس مذكر است؛ اما، از ميان تعبيرات        دوم حاوي نگرش مثبت به      
در . جنسيتي، خنثي، و شش تعبير ديگر حاوي نگرش منفي به جنس مؤنث است        بارِ  عنوان نخست از نظر     

تعبير دوم نقش همسر به نقش فرزندان تنزل يافته، در عناوين سوم و چهارم، همسر مايملك مرد انگاشته               
در تعبيـرات شـشم و هفـتم        . كند  تري بيان مي    عبير پنجم همين مفهوم را با بار معنايي ناخوشايند        شده، و ت  

اشاره و ارجاع متقابل با نام فرزند نيز، بار جنسيتي          . نيز، شأن زن به عضو پزنده و خورنده تقليل يافته است          
 نام او زبانزد والدين است؛ اما، بـا  كه اگر فرزند نخست خانواده، دختر باشد، تا تولد نخستين پسر،   دارد؛ چنان 

  .  شود تولد پسر، معموالً نقش آن دو معاوضه مي
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 و  آميـز    احترام   جنبة  كه و عناويني     شوهر از القاب     خانوادة  بهو خطاب      اشاره ارجاع،   معموالً براي    زن .3
 məštə xānəm، ) رگ بـز  مخـان ( pilə xānəm  مـادر شـوهر را   مـثالً  ؛كنـد   مـي   دارند، اسـتفاده  مؤدبانه

 پدرشـوهر، برادرشـوهر و    كنـد و بـراي    مي خطاب...  و)   خانم كرباليي (kəblā xānəm، )  خانم مشهدي(
   از القـاب     اسـتفاده    بـه   ملزم   رهاما شو . برد   كار مي    به   آنان  يتموقعشأن و   ا  ب   متناسب  شوهر نيز القاب   خواهر
  .  همسر خود نيست  خانوادة براي

   افعالنسيت و نوع  ج.4-2

  ِ فعـل    فعـال  ومتعدي    شود، معموالً ساخت     مي   شناخته   فعال  ، مرد نيروي     اجتماعي   در فعاليتهاي   از آنجا كه  
   زنانـه    تجربة  اساساً براي   موارد نيز   در برخي . رود   كار مي    به   زن   براي   آن   و منفعل   الزم   و ساخت  ، مرد  براي
  زدگـي   جنـسيت    نـشانة   توان  مي نيز  را )  زنانه   تجربة   زباني  حذف (  مسأله   اين   وجود ندارد كه     مشخصي  فعل
  و در مـواردي    ، مرد   فعال  اند، نقش   شده    انتخاب   همسرگزيني   از حوزة    همگي   زير كه   مثالهاي.   دانست  زبان

  :دهند  مي نشان  را  زنانه تجربة حذف 
  

  انه زن فعل  انه مرد فعل
 

 mərdā bōn ) شوهركردن(شوهر رفتن  zən bordən-1 ) رفتنگ  زن( بردن زن
 mərdə xānə šōn     مرد رفتن خانهبه   zən ārdən-2                  آوردن زن

  ništən                               نشستن  nišanen-3   نشاندن
  guroxtən  گريختن  gorzānen-4 گريزاندن
  təlāqā gitən                  گرفتن طالق  təlāgā dān-5            دادن طالق
 -  -   nišānā gudən-6            كردن نشان
 -  -  yāgā gitən-7   گرفتن يقه

 -  -   surət fegitən-8         گرفتن صورت
 -  -   surət pəsādān-9   دادن  پس صورت

 vākətən/vālāstən   آويزان كردن؛ تحميل كردن  -10  
 rāfā isān  منتظرماندن  11-  

  
 فعلهاي الزم بـا معنـي     زن  براي ، و فعال  بار معناييبا   متعدي   مرد فعلهاي    براي  ، نخست  دشاه  در پنج 

 و    منفعـل    معنـايي   بـارِ  ،  زنانـه    و فعـل     مرد اسـت    ،ازدواج   اصليِ  ، عامل   1 در مثال  .ستا    كار رفته   به يانفعال
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  نـشانگر    كـه    اسـت    همـراه  » مـرد    خانة  به«   با متممِ    هميشه ،  زن  به   مربوط  ، فعلِ   2 مثالدر  . دارد پذير  نقش
خود پدرزن     داماد در خانة     كه   آنگاه  ، يعني    متقابل  در حالت .   مرد است    به   زن   و اقتصادي    اجتماعي  وابستگي
 دامـادِ  (xānə sər zāmā  صـطالح  اشـود، بلكـه   استفاده نمـي  zənə xānə šōnاز تعبيرِِند، ك مي  زندگي

در .  سـت   ا  نهـايي    عقد تا ازدواج     زماني   فاصلة   به   مربوط ، 3مثال. رود   كار مي    به   منفي  با بارِ عاطفي  )  خانهرس
و منتظـر مانـدن را     نشـستن   منفعالنـة   عمل،  و زناست،پدر    در خانة    زن   نشانندة   و لم عا ، مرد تعبير،  اين
  خـاطر مخالفـت   غالباً بـه  كه   است  جوان  و دختران   پسران   فرار مشترك    سنّت   به  مربوط،   4مثال. پذيرد مي

مـرد   ،  فعـل گريزد، اما در سـاختارِ   ـ مي   قبلي  و نقشة  پسر ـ با توافق   همراه ، دختر به  دختر با ازدواج خانوادة 
از نظـر     نيـز  )5مثال (  طالق  در مسألة . كند  مي  مرد فراهم را   فرار     و امكانات    مقدمات  ،البته.   فرار است   عامل

  .  است  يافته  بازتاب  مربوط لع در ف  كه مرد است  محور ، و اجتماعي حقوقي
ـ   بيانهم     منفعل   صورت   به و   شده   حذف   زنانه   تجربة ،9  و 8،  7،  6  در مثالهاي    مثـال   در .شده اسـت   ن

 ِ  عمـل  هفـتم،  و در مثـال      شـده    داده   مرد نسبت    به فقط)   مقابل   طرف ِ  در نظر گرفتن   (ن كرد  نشانششم،  
 كـامالً     آن   لغـوي    در معنـي    )يقه گرفتن  (ِ مردانه   و چيرگي رفته است    كار     مرد به    تنها براي    ازدواج پيشنهادِ

  . آشكار است
   آن  و طـي  سـت  ا ازدواج   مقدماتي مراحل از surət fegiri .اند ازدواج   مراسم  به  مربوط،9 و 8 مثالهاي

   از اين    پس  ، ازدواج   فسخ   معني  به  نيز   صورت  دادن پس. شود   مي   و فهرست    تعيين   دو خانواده    مالي  تعهدات
   آنها صـورت     از جانب    ازدواج   فسخ  دارند و گاه     سهم   گرفتن   در صورت    عروس  خانوادةهرچند  .   است  مرحله
 بـار   ، از آنجـا كـه     10شـاهد در  . دهنـد   نسبت مـي    او  مرد و خانوادة   به   را عمالً  مذكور    فعلهاياما،   ،گيرد  مي

منسوب شـده    زنصرفاً به   ،فعل رساند، را ميعمل انفعالي    رو كه ، از آنشاهد آخردر و ،  دارد  منفي  معنايي
  .است

      واژگانجنسيت و بار ارزشي .4-3

 از    كـه   ستا   زباني  تفكيك يك نوع    ،)تر زاينده دخ (duxtərzāو  ) پسر زاينده  (pəsərzā   اصطالحِ و د  وضع
   بـار عـاطفي     ِ نخـست    اصـطالح .  است   گرفته   پسر نشأت    زاييدن   اجتماعيِ  اريذگ   و ارزش    جنسيتي  تفكيك
  . تحقيرآميز دارد  بار عاطفي  دوم آميز و اصطالح احترام

 دختـرزا    زني   هرگاه  ذشته،در گ .  است نيز مشهود      و پسران    دختران   در نامگذاري    جنسيتي  گذاري  ارزش
)   بـس  مخـان  (xānəm bəs دختـر او را    آخـرين  ، نـام زايي پـسر   نيـت  بـه زاييد،   ميدخترمداوم   بود، يعني

 را   پـسري   نـام  و تـيمن،   تبرك  به همچنين.   نداشت   پسرزا مصداق   زنانبارة   در    مسأله   گذاشتند، اما اين    مي
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  گذاشتند، امـا در حالـت       مي...  و  ، غالمحسين   ، غالمعلي   آمد، خداداد، گداعلي    دنيا مي     بعد از چند دختر به      كه
  .گرفت  نمي  صورت  مشابه  نامگذاري متقابل

از هـر   گـاه      صفات   و در اين    ، شده   شمرده   نفس   و عزّت    شجاعت   چون   بارز صفاتي    مذكر نمونة   جنس
  شـجاعت   و بـا  كامالً مردانه (mərdə mərdānə ti gəbə bugu  دو تعبيرِ مثالً.كند  مي  نيابت جنس دو

 كار   به هر دو جنس  براي)  باش  داشته  نفس عزّت=  نر باش گداي (gədāyə nər bubuو )  را بگو حرفت
   معنـاي   ها كـه     از واژه   برخي  همچنين.   است   مذكور در زنان     صفات   بيانگر فقدان    طور تلويحي   رود و به    مي
. شـود    مي  دار استفاده    نشان  هاي ه از واژ    زن   به   اشاره   براي در مقابل،  ؛روند   كار مي    به   مردان   براي ،ارند د  عام
 ādəm gitən. كارگر زنه معنيِ  بzənānə واست   كارگرِ مردبه معنيِ ، دارد  عام  معناي  كهādəm مثالً
  . كردن  استخدام  زنكارگرِ:  يعنيzənānə gitənو ،   كردن  مرد استخدامكارگرِ: يعني

 zənānəالً گيـرد، معمـو    كـار مـي    را بـه   زنان ويژةو تعابير ِ  دارد يا واژگانزنانه    رفتار زباني  كه مردي
məččə) زنْ چانه(، zənānə hādey) صفت هادي زن( ،zənānə ābji)  ِاوا خـواهر صـفت،    زنآبجـي( ،

məštə xānəm)  امـا  .تعلق دارد   رفتار زباني بهصرفاً    نخست اصطالح. دشو  مي ناميده ... و)مشدي خانم 
 و    منفـي    بـارِ عـاطفي      اصـطالحات   ايـن  .شـوند   مي    را نيز شامل    زباني  غير   زنانة   رفتارهاي ،ديگرتعبير    سه

  .رود ي كار نم بهمعموالً  باشند،  داشته   مردانه  رفتار زباني  كه  زناني  آنها براي تحقيرآميز دارند و معادل
زنْ بزرگتـر،   (zən piletərآميز او را  با بار عاطفي تحقير باشد،  گيريها متأثر از زن  در تصميم  كه مردي

،   پذير  فرمان (fərmānbər باشد، ِ شوهر    و مطيع    وابسته   كه   زني ، اما نامند؛  مي) ست او كه زنش اختياردار    آن
طالح اخير براي كودكان و حيوانات اهلـي نيـز بـه كـار              اص  .گيرد   مي  نام)   شده  تربيت (bumotə و   )مطيع
  و اصطالحِ مطيع  غيرِ  زن براي) تر، خودسر بزرگ خود (sərxud piletər آميزِ  توهين اصطالح دو. رود مي

 كـاربرد    مـشابه    اصطالحات  متقابل رود، اما در حالت      كار مي    به   قانع   زن  براي) سازگار (bəsāzآميز    ستايش  
  .دندارن

  ، براي    منفي  و آميز   ترحم عاطفيِ  بارِ  با)  فارسية   ترشيد  ، معادل ] پدر  در خانة [ نشسته (binište  اصطالح
 وجـود    مـشابهي  ، اصـطالح باشـد خورده سـال   كهري  پس رود، اما براي  كار مي به مسنِ ازدواج ناكرده     دختر
كردن در  تأخير  آيد،     به حساب مي    زنان   اجتماعي  شنقه در   كنند تعيينمهم و      عامل   ازدواج  كه از آنجا . ندارد
و    و فرهنگـي،   اجتمـاعي    بـا تغييـر سـاختارهاي       هامـروز البته،   .شود  مي   شمرده  عيبطبقة زنان     برايآن،  

بـسيار    اصـطالحات    كـاربرد ايـن   دامنة...  سياسي، تجاري، ورزشي و،  در امور آموزشي زنانمشاركت فعال  
 از تغييـر   مـدتها پـس   ، تـا   كنـايي   در بخـش   ويژه ، به  زباني هاي بندي مقوله مسلماً  اما ،   است  محدودتر شده 

  .گذار است تأثير  جامعه  ذهني ساختارهايبر   طور ناخودآگاه به  اجتماعي  هاي زمينه
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  گيري نتيجه .5

در  گيلكـي    ركبـيِ  ت ها و اصطالحات    هژ كاربرد گستردة وا   به توليد و  ،  اجتماعي و تعامالت    گستردگي روابط 
هـم  يابنـد،     اين تركيبات كه در مواردي تا پنج جزء هـم گـسترش مـي             . حوزة خويشاوندي انجاميده است   

نـسبي و سـببي،     اصـطالحات     يكسان گسترششيوة  توزيع و   . كاربرد ارجاعي دارند، و هم كاربرد خطابي      
نـامطبوع   . گـويش اسـت  ة زن و مرد در قلمرو اجتمـاعي ايـن  شأن و اهميت مشترك خانواددهندة   نشان  

، از جملـه  هـاي گـستردة مردمـدار    خـانواده ، و بودن خويشاوندي ناتني، گستردگي و اهميت چند همسري       
و در اين مقاله بـه بخـشي از آنهـا           يافته،  داري    كه در گويش گيلگي بازتاب معني     است  قابل تأملي   مسائل  
  . شده استاشاره 

هـا و اصـطالحات        و واژه  ،البتـه، بـين جنـسيت      .گيلكي در حوزة واژگان، سخت جنـسيت زده اسـت         
كـاربرد اصـطالحات خطـابي و ارجـاعي بـراي           . بسيار نزديكي وجـود دارد    خويشاونديِ اين گويش رابطة     

در حوزة همسر گزيني، ساخت متعـدي       . ، شوهر و همسر به نفع جنس مذكر است        پسران و دختران، و نيز    
 رود؛ در برخي موارد نيـز، بـا          فعالنة آنها براي زنان به كار مي      براي مردان، و ساخت الزم و من      فعلها   الِو فع

در بخش كنايي گويش گيلكـي، اصـطالحات و تعـابير، بـا ارزشـگذاري               . حذف تجربة زنانه روبرو هستيم    
       .هستند جنسيتي گيريهاي اجتماعيِ  جهتدهندة  نشان، نيزهاي زبانيبندي و مقوله اند جنسيتي همراه
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