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چکیده
گذارند. روابط خویشاوندی در زندگی   های اجتماعی را به نمایش می  ها بسیاری از واقعیت  لثَمَ

شود. این   وندی دیده میهای قوم لک روابط خویشا  اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار است. در مثل

گر شده است.   ها جلوه  موضوع بیانگر فرهنگ دیرپای این قوم و کسب تجربیاتی است که در این مثل

های لکی   تحلیلی روابط خویشاوندی در مثل -در این پژوهش هدف آن است که با روش توصیفی

چه موضوعاتی  ود آن است کهش  مطرح می باره نیسؤاالتی که درا نیتر مورد بررسی قرار گیرد. مهم

های لکی چگونه است؟  اهمیت خویشاوندان در مثل های لکی مطرح است؟ درباره خویشاوندان در مثل

های لکی چیست؟ موضوعاتی مانند پدرساالری، علّت نظرات متضاد درباره برخی از خویشان در مثل

دادن، پرورش فرزند،  ر خویشاوند برتری، بیگانه را بازحد شیبوفایی، انتظار مادرساالری، نامردی و بی

های لکی وجود  بر بیگانه، اهمیت خویشان و... در مثل خویشبردن، برتری برابری پسر و دختر، رشک

ها در زمینه جنس مرد و زن دهند. علّت تقابل مثلها به خویشان بیش از دیگران اهمیت می دارد. لک

در روزگار چیرگی اندیشه پدرساالری و مادرساالری ساخته ها از این نوع مثل هرکدامدر آن است که 

 اند. شده

 المثل، روابط خویشاوندی.  مثل، ضرباقوام ایرانی، قوم لک،  :کلیدواژگان
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مقدمه

روی و ریای مردم هستند، بیش از انواع ادبی دیگر واقعیات   ها برآمده از دل بی  جا که مثل  از آن

هنر و ادب »توان فرهنگ مردم یک قوم را شناخت.   سی آنها بهتر میسازند و با برر  را آشکار می

هنر و ادب خواص اغلب رمانتیکی و مبتنی بر  که یعوام، هنر و ادبی رئالیستی است؛ درحال

(. تعریفی که ذوالفقاری از مثل ارائه داده است، 111 -111: 1832)پارسا، « پردازی است  خیال

ای است کوتاه،   مثل جمله»گوید:   کند. وی می  گر ادبیات مجزا میاین گونه ادبی را از انواع دی

]گاه[ آهنگین، مشتمل بر تشبیه با مضمون حکیمانه که به واسطه روانی و سادگی الفاظ و 

در  یروشنی معنا و لطافت ترکیب، بین عامه مشهور شده و آن را بدون تغییر یا با تغییر جزئ

(. در برخی از تعاریف، از مَثَل به عنوان 21/ 1: 1833اری، )ذوالفق« گفتار خود به کار برند

مثل »اند:   ای از خردورزی یاد شده است که ساختاری استعاری دارد؛ همچنان که گفته  نمونه

ای معروف از زبان مردم است که خردورزی، راستی، اخالق و دیدگاه سنتی را در ریختی   جمله

)میدر، « شود  دست می به ی که از نسلی به نسل دیگر دستا  گونه  کند؛ به  استعاری بیان می

ها   ( و در بیشتر دوره108 -100: 1830(. مثل فشرده افکار هر قومی است )همایی، 8: 2440

اند. برای   کرده  ها به آنها رجوع می  سخنانی اندرزگونه وجود داشته است که مردمان آن دوره

رودان باستان و در دوره کاسیان   المثل در میان  ضربهای   ترین مجموعه  نمونه یکی از کهن

بر صد و شصت  نام دارد و چیزی بالغ« اندرزهای خردورزانه»پیش از میالد(  1244 -1144)

 (.11: 1111سطر است )کلیفورد، 

بیانمسئله

 شود و  قوم لک ازجمله اقوامی است که پیشینه بسیار کهنی دارد. زبان این قوم، لکی نامیده می

(. این قوم در 1: 1811وند،   جامانده از زبان پهلوی است )بیرانوند و زهره های به  از زبان

هایی مانند لرستان، کرمانشاه، همدان، ایالم و به صورت پراکنده در جاهای دیگر مانند   استان

کنند   عراق، آذربایجان، کالردشت مازندران و کالت نادری در خراسان رضوی زندگی می

ها اکنون به دست ما رسیده، تا حدودی از بسامد   چه از مثل  (. آن1: 1810اری، )شهسو

ها   کاربردشان کاسته شده؛ چراکه فرهنگ مردم تغییر کرده است و احتمال دارد بسیاری از مثل

 ای نزدیک مهمل شوند.  در آینده
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های   ه نسبتهایی هستند ک  دهند مثل  هایی که فرهنگ هر قوم را نشان می  ازجمله مثل

به شبکه نسبتاً وسیعی از روابط بین افراد گفته »خویشاوندی  دهند.  خویشاوندی را نشان می

« اند  شود که از طریق نسبی یا سببی و از طریق فرزندپروری به یکدیگر مرتبط  می

کننده   (. نظر مردم هر قوم درباره خویشان و خانواده بسیار مهم و تعیین132: 1814)کوهن،

نظرات که گاهی تبدیل به مواضع ارتباطی میان افراد   ابط اجتماعی میان آنهاست. این نقطهرو

اند. نظرات به صورت مثبت و منفی درباره خویشانی   ها به نحو آشکار بروز یافته  شوند در مثل  می

شود.   میهای گوناگون بیان   المثل در جایگاه  مانند عمو، برادر و... وجود دارد که در قالب ضرب

ها بر ما پوشیده است؛ بنابراین طبیعی است که الزم است بگوییم که زمان پیدایش بیشتر مثل

هایی از پدرساالری، مادرساالری، تضادها و نیازهای گوناگونی را ها نشانهما در دل این مثل

مورد های قوم لک   هدف از این پژوهش آن است که محتوای روابط خویشاوندی در مثلببینیم. 

اند، از های لکی به کار رفتهاز خویشان که در مثل هرکدام؛ تا مشخص شود که بررسی قرار گیرد

روابط  ار و اهمیتساخت ی از آن است، برخوردارند وجزئچه جایگاهی در فرهنگ ایرانی که لکی 

ان را در میان قوم لک دریابیم. همچنین با تحلیل نظرات متضادی که درباره خویشخویشاوندی 

 ها را بررسی کنیم.های لکی وجود دارد، علّتدر مثل

هایپژوهشپرسش

 ؟های لکی چه موضوعاتی درباره خویشاوندان مورد تأکید قرار گرفته است  در مثل -1

 های لکی چگونه است؟اهمیت خویشاوندان در مثل -2

 های لکی چیست؟علّت نظرات متضاد درباره برخی از خویشان در مثل -8

تحقیقروش

(، 1811زاده قبادی )  (، نجف1830آبادی )  پور خرم  ها و مقاالت عالی  در این پژوهش از کتاب

ای گرد   هایی را با روش کتابخانه  المثل  ( ضرب1811(، خسروی و همکاران )1818خرایی )

زبان   اد لک؛ بنابراین با مصاحبه با افروجود نداشتها در این منابع   المثل  آوردیم. ولی همه ضرب

مثل  وچهار پنجاهآوری کردیم. روی هم   های مرتبط با موضوع را جمع  ساکن لرستان، بیشتر مثل

شوندگان ده نفر از افراد باالی چهل   های خویشاوندی به دست آوردیم. مصاحبه  را درباره نسبت

نها را آوانگاری و به ها آ  المثل  های لکی بودند. پس از گردآوری ضرب  المثل  سال و آگاه به ضرب
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ها   بندی و استخراج پیام  تحلیلی برای دسته -زبان فارسی ترجمه کردیم؛ سپس از روش توصیفی

 ها بهره بردیم.  های نهفته در مثل  و اندیشه

پیشینهتحقیق

(، به 1811زاده قبادی )  (، نجف1831(، عسکری عالم )1830آبادی )  پور خرم  کسانی مانند عالی

ای اصطالحات   ( در مقاله1818اند. خرایی )  های لکی همت گماشته  ری برخی از مثلآو  جمع

( در 1811های لکی مورد بررسی قرار داده است. خسروی و همکاران )  کشاورزی را در مثل

حال پژوهشی با موضوع  اند. تابه  های لکی و عربی پرداخته  ای به بررسی تطبیقی مثل  مقاله

 نگرفته است. پژوهش حاضر انجام

بحث

های   پردازیم که در آنها نسبت  هایی از زبان لکی می  در این بخش از پژوهش به بررسی مثل

 خویشاوندی به کار رفته است.

پدرساالری

-شوند؛ امّا به طور ویژه مییک نظام اجتماعی است که مردان بر دیگران مسلط می»پدرساالری 

(. ایرانیان در روزگار Lerner, 1986: 238- 239شاره کند )تواند به تسلّط مردان بر زنان نیز ا

ها پدر کم در خانوادهکرد. کمها را اداره میشدند که یک مرد آنهایی تشکیل می کهن از تیره

ها را گرفت که برای زن و فرزندان خانواده نقش رئیس، پدر، موبد و خدا را جای آن پدرِ تیره

های کهن ایرانی، نظام اجتماعی اقوام (. بنا بر اسطوره3و  8: 1833کرد )مظاهری، بازی می

هایی (. در ادامه مثل218: 1833آریایی در ایرانویچ نیز بر پایه پدرساالری بوده است )الهیجی، 

 دهیم.ها بر پدرساالری است، مورد بررسی قرار میرا که تمرکز آن

6پشتپشتپدرهمادرریگذره

pešt pešt pedæræ mādær rēgozæræ 

 اصل و نسب از آن پدر است؛ مادر رهگذری بیش نیست. برگردان:

رود که کسی خود را منتسب به طایفه مادرش کند. در میان   این مثل هنگامی به کار می

واژه طوایف نیز بیشتر   شناسند. نام  افراد را با نام و طایفه پدرشان می و دیگر اقوام ایرانی ها  لک
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پیدا ها رواج   این مثل حکایت از دورانی دارد که پدرساالری میان لک حال نیمردانه است. درع

 است. کرده

برادردرنظامپدرساالری

کند  در نظام عشایری که نظامی پدرساالر است، برادر به خاطر قدرتی که برای خانواده ایجاد می

 از ارزش واالیی برخوردار است.

2براچوپشتبراعه
 

 berā čū pešt berāæ 

 برادر ستون کمر برادر است. برگردان:

شود   رود که بخواهند ارزش برادر را یادآور شوند. کمر باعث می  این مثل زمانی به کار می

تواند انسان را سر پا نگاه دارد و او را یاری کند.  انسان بتواند سر پا بایستد؛ بنابراین برادر می

2براروژتَین،تفینروژِجَین

berā rūž-e- tæyŋ, tefæyŋ rūž-e- jæyŋ 

 آیند[.  برادر روز سختی و تفنگ روز جنگ ]به کار می برگردان:

)یا کسانی مانند برادرزاده  رود برادر  ها است که انتظار می  کاربرد این مثل در هنگام سختی

 برند.  ، برادر خود را یاری رساند. این مثل را برای بیان ارزش برادر به کار میکه در حکم برادرند(

6براماربوهزاربو
berā mār bū hezār bū 

 برادر حتی اگر به بدی مار هم باشد، بهتر است که هزار برادر داشته باشی. برگردان:

ناشایستی انجام  که مانند برادر است( رفتار  )یا آنرود که برادری   این مثل زمانی به کار می

گوینده ارزش برادر را یادآور  حال نیبااد؛ یا چندان ارزش وجودی نداشته باشداده باشد؛ 

 بینانه به برادر دارد.  شود. این مثل نگاهی خوش  می

14مالبریاوبراوژیشکهمکی

māĺ bæryā væ berā wežē šækæ mækē 

 کند.  باخته حتی به برادر خود هم شک می  مال برگردان:

باشد و به اقوام و همسایگان  رود که شخصی مالش سرقت شده  این مثل زمانی به کار می»

شود که در   (. از این مثل چنین برداشت می31: 1811)خسروی و همکاران، « خود شک کند

آید.  حساب می فرد به انسان به نیتر کیها برادر نزد  نزد لک
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8مهبرامیمهژپیمنترسی،ژمجلسانعاقلژقویلیوهبو
me berāmi me žæ pēm nætersē žæ mælesān āqel žæ qü ĺēvæ bū 

 خواهم از چیزی نترسد. در مجالس عاقل و در جنگ دیوانه باشد.  من برادری می برگردان:

 مثل آن است که برادر باید هم نترس و هم عاقل باشد.

پسردرنظامپدرساالری

 در ساختار پدرساالری، پسر نیز دارای اهمیت است؛ او باعث نیرومندی خانواده است و در آینده

های لکی نیز به این موضوع اشاره شده است.شود. در مثلجانشین پدر می

14کورتفینروشونه

kӧř tefæŋ řü šonæ 

 پسر تفنگ روی شانه است. برگردان:

پسر بیشتر کارها را  پدرساالرمع واشود. در ج  این مثل در جایگاه احترام به پسر گفته می 

 .یردگ  م قرار می؛ به همین خاطر مورد تکریدهدمیانجام 

عمودرنظامپدرساالری

 های لکی نقش عمو در تقابل با دایی قرار دارد.عمو در نظام پدرساالری نقش پررنگی دارد. در مثل

8آموئهصالییهالوئههنایی

āmūe selāë hālūe henāë 

 از عمو باید اجازه گرفت و دایی را باید دعوت کرد. برگردان:

رود که بخواهند در امور مهم زندگی مانند ازدواج تصمیمی بگیرند.   می این مثل زمانی به کار

تمام  که یکه دایی تنها هنگام  گیری برخوردار است؛ حال آن  عمو از درجه اهمیت باالیی در تصمیم

 شود.  شود، برای خوردن شام یا نهاری دعوت می  ها گرفته و کارها آماده می  تصمیم

دختردرنظامپدرساالری

گیرند؛ بنابراین زنان و گفتیم، در نظام پدرساالری تصمیمات را مردان می تر شیپهمچنان که 

 دختران از اهمیت چندانی برخوردار نیستند.

2نهکونهارلوآونهدتنزیکمالباوه

næ konæ? ar ĺö? āw næ det nezīk māl bāwæ 
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زاده قبادی،   ندارد )نجفمشک در کنار آب و دختر نزدیک خانه پدر ارزشی  برگردان:

1811 :184.) 

و از این بابت  آید  رود که دختری زیاد به خانه پدرش می  این مثل هنگامی به کار می

اگر دختر نزدیک خانه پدری شوهر کند، همیشه در خانه پدرش خواهد بود مشکلی پیش بیاید. 

 در تصمیمات دخالت خواهد کرد.و 

بدبینینسبتبهزن

وجود دارد. مطابق تحقیقات  اعتمادیی و مدرن نسبت به سبک مدیریت زنان بیدر جوامع سنت

های مدیریتی به زنان ای که در سراسر جهان انجام گرفته است درصد واگذاری پستگسترده

نسبت به مردان کمتر است. در هزاره جدید، هنوز تردیدهایی نسبت به نحوه مدیریت زنان در 

زنان را  تیریسوء مد(. مثل لکی زیر 213 -211: 1832اعتچی، بیشتر جوامع وجود دارد )س

 کند.مطرح می

2داربو،نمجازمسوبزیلچیرهمکهارژنصال
ær žæn selādār bū nemjā zemeso bezeĺ čēræ mæke 

 پیراید.  اگر زن اجازه داشته باشد، وسط زمستان موی بزها را می برگردان:

گیری و   تصمیمشود. این مثل عدم اعتماد به   یم سردش میاگر موی بز را در زمستان بچین

اند که چندان از   رسد این مثل را مردانی سنتی ساخته  کند. به نظر می  زنان را بیان میمدیریت 

در جامعه مدرن زنان با کار کردن خود »اند. این در حالی است که   مدیریت زنان خشنود نبوده

 (.Angel and Angel, 2018: 62« )ورندآ  را از زیر سلطه مردان درمی

مادرساالری

ویژه در روزگار کاسیان )در هزاره دوم و نخست پیش از میالد( در هایی از مادرساالری بهنشانه

هایی از خدابانوان و الهگان نمایهآثار مفرغی لرستان بر جای مانده است. این آثار هنری نقش

(. در دوره معاصر نیز 03 -14: 1813همکاران،  رشنو ودهد )میرزاییمادر را نشان می

اند که تبدیل به نمادهای روشن دالوری، خردورزی و های زنی در لرستان بودهشخصیت

 کنیم که بر مادرساالری تکیه دارند.یی را بررسی میها مثلاند. در ادامه ی شدهدامن پاک

2بواَتبمرینهدات دستبشکینهپات

dæset beškē næ pāt bōwæt bemrē næ dāt 
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 دستت بشکند، نه پایت؛ پدرت بمیرد، نه مادرت. برگردان:

زنی شوهر  که یها هنگام  شود. در جامعه سنتی لک  این مثل در جایگاه ارزش مادر گفته می

بنابراین کرده است؛ تا بتواند فرزندان خود را بزرگ کند.   داده، ازدواج نمی  خود را از دست می

فرد به بچه  نیتر کیدر روزگاران کهن مادر نزد»آمده است.   حساب می انواده بهمادر ستون خ

آمد. اکنون نیز مادر کسی است که امنیت احساسی و نیازهای جسمانی بچه را   حساب می به

 (.131: 1132)گینات، « کند  فراهم می

مادرتباری

شود و پدر در این می های خونی به واسطه مادر است که مشخصدر جوامع مادرساالر نسبت

بنابراین کسانی مانند مادر، دایی و خویشان مادر (.10: 1803رابطه هیچ نقشی ندارد )راسل، 

کنند.شدن تبار فرزند اهمیت پیدا میبرای مشخص

2مهبرامیمیوژدالکخومبو

me berāmē mæyū žæ dālek xom bū 

 .خواهم از مادر خودم باشد  من برادری می برگردان:

رود که کسی از   این مثل که از زبان لکی کهن بر جای مانده است، در جایگاهی به کار می

توان دریافت که گویندگان این مثل از برادر   مهری دیده باشد. می  برادر یا خواهر ناتنی خود بی

 ناتنی خود ناراضی هستند.

2خوارزابنهالو

xürzā ben hālū 

 رود.  اش می  خواهرزاده از دایی برگردان:

آید. پیام این   حساب می به معنای چند نسل از داییان پیشین خواهرزاده به« بن هالو»گاهی 

 است. انداییطایفه مثل شباهت خواهرزاده به 

2مالهالووخوارزابیئرنکریائه

māl hālū ō xürzā bēər nækeryāæ 

 دارایی مشترک دایی و خواهرزاده تقسیم نشده است. برگردان:

دارایی مشترک  که نیرود که خواهرزاده انتظاراتی از دایی دارد. ا  ین مثل زمانی به کار میا

رسد این   آورد. به نظر می  دو نفر تقسیم نشده باشد، همواره انتظاراتی را بین آنها به وجود می
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در تحقیقی که روی « (1)مالینوفسکی»مثل در روزگار مادرساالری ساخته شده باشد؛ چراکه 

حشیانی که مادرساالری در میانشان رواج دارد، به این نتیجه رسیده است که دایی در جایگاه و

 (.10: 1803پدر دارای حقوقی است که خواهرزاده باید آنها را رعایت کند )راسل، 

وفایینامردیوبی

ان یکی از خویش که یهنگامهای خویشاوندی است. وفایی از مضامین رایج در مثلنامردی و بی

 برند.های زیر را به کار میکند مثلنامردی یا خیانتی می

2برانابرااجرتوخدا
berā nāberā æjertӧ xwedā 

 برادری که نابرادری تو اثبات شده است، جزای تو با خداوند باشد.ای  برگردان:

سعدی  رود که کسی در حق برادر خود ستمی روا داشته است.  این مثل زمانی به کار می

ای آهنگین درباره برادر دارد که تبدیل به مثل شده است و مضمون آن شبیه این مثل   ملهج

 (.011: 1818)دهخدا، « برادر که در بند خویش است؛ نه برادر، نه خویش است»لکی است. 

2قورسوای(چه2)یامردوایبراگنچه

berā gæn če ē yāmærdo če ē qōreso 

چه در طرف مردان نشسته باشد چه در قبرستان باشد ]فرقی  برادری که بد باشد برگردان:

 کند[.  نمی

 رود که برادری در حق برادر دیگر بدی را روا داشته باشد.  این مثل هنگامی به کار می

۴هالوویرههوارآوبردو،خوارزاویرهبلینهمچیا

hālū vire hoār āw berdö xürzā vire beleyŋæ mæčyā 

که خواهرزاده به سمت باال به دنبال او   برد؛ حال آن  ی را به سمت پایین میآب دای برگردان:

 گشت.  می

همچنان که پیداست خواهرزاده   رود.   این مثل برای بیان رابطه دایی و خواهرزاده به کار می

شدن در آب است خود را به ناآگاهی زده و به عمد   دانسته دایی در حال غرق  که می  با آن

رود.   است آب دایی را با خود ببرد؛ وگرنه کیست که نداند آب رودخانه به سمت باال نمی خواسته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Bronisław Malinowski 

 نشستن مردان است. ویژهچادر که   قسمتی از سیاه« یامردو» 2
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برند. پیام مثل تنفر خواهرزاده از   این مثل را در هنگام دشمنی دایی و خواهرزاده به کار می

 دایی است.

نهبقاارمونهبفاارشو
næ bæqā? ær mü næ bæfā? ær šü 

 ام دارد و نه وفای شوهر.نه موی سر دو برگردان:

وفایی   وفایی از شوهر دیده باشند؛ بنابراین داللت بر بی  رود که بی  این مثل زمانی به کار می

 شوهر دارد.

ازحدشیبانتظار

از برادر  ازحد شیبشود انتظار های خویشاوندی لکی دیده مییکی از مضامینی که در مثل

 است. تر کوچک

۴سگبوییبراگجرنویی
sæg bӧwi berā gojær nӧwi 

 تر نباشی. سگ باشی؛ ولی برادر کوچک برگردان:

بودن زیانی کرده باشد. در   رود که کسی به خاطر برادر کوچک  این مثل هنگامی به کار می

انتظارات زیادی از برادر کوچک خانواده وجود دارد. و دیگر اقوام ایرانی، ها   جامعه سنتی لک

پذیر   نواز خوبی باشد. فرمان  از پدر و مادر در هنگام پیری مراقبت کند. مهمانبرای نمونه او باید 

سگ باش »در زبان فارسی نیز این مثل به دو صورت وجود دارد: خانواده باشد و... .  یترها بزرگ

 (.013: 1832)شکورزاده، « سگ خانه باش، کوچک خانه مباش»، «برادر خُرد مباش

«وِژمالبومیکور»

kӧř mē we žmeÎā bū 

 (.31: 1811)خسروی و همکاران، 

 پسر باید خودش مال باشد. برگردان:

داند و در فراگیری آنها   های زندگی را نمی  مهارت کسیکاربرد این مثل هنگامی است که 

رود راه پیشرفت را خود پیدا کند و به کسی   انتظار می شخصنیز مشکل دارد. طبق این مثل، از 

 د.وابسته نباش
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دادنبیگانهرابرخویشاوندبرتری

دهند و مثلی مانند مثل زیر به کار در روزگار کنونی برخی بیگانه را بر خویش برتری می

 برند.می

2برابیترهایرفیقخو
refiq -e- xū? ë berā bēteræ 

 رفیق خوب از برادر بهتر است. برگردان:

های زیادی در حق گوینده روا داشته   ستان خوبیرود که یکی از دو  این مثل زمانی به کار می

رسد این مثل تازه ساخته شده باشد؛ چراکه در زبان لکی کهن به دوست مرد   باشد. به نظر می

این  شود. از طرف دیگر  ( گفته میdæsxöæ« )خووه  دس»( و به دوست زن dæsberā« )برا  دس»

 رد محدوده اجتماع دوستان شده است.پا را از محدوده خانواده فراتر گذاشته و وا مثل

هاترسازدورینسل

ها وجود ها و دیگر اقوام ایرانی، همواره ترس از دوری خویشاوندان و فاصله نسلدر میان لک

ای با برادرزاده، ها به وجود نیاید پیوندهای خویشاوندی تازهکه فاصله نسلدارد. گاهی برای آن

ها خویشان درجه دو دیگر مانند خویشان درجه یک به نظر لک کنند.خواهرزاده و... ایجاد می

 توانیم ببینیم.نیستند. انعکاس این نظر را در مثل زیر می

خودابرامهابرارزانکی
xwedā berāmæ berārzā næke 

 خدا برادرم را تبدیل به برادرزاده نکند. برگردان:

(. کاربرد این مثل 184: 1811زاده قبادی،   )نجف« ام برادرم نمیرد  یعنی به امید برادرزاده»

هنگامی است که برادرزاده کار ناشایستی در حق گوینده کرده باشد. با دیدگاهی منفی به 

 کند.ی بیان میروشن بهمثل زیر نیز این مضمون را برادرزاده نگریسته است. 

2نزیکاماییایدورهمچو،قومیایبرایی

berāi? ë düræ mæčū qomi? ë nezikā māē 

های سببی( نزدیک   شود، خویشاوندی )نسبت  های نسبی( دور می  برادری )نسبت برگردان:

 شود.  می
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گروهی است. به این معنا که   جایگاه کاربرد این مثل برای تأیید پیوندهای خویشاوندی درون

ها از   تازه نسبت یکم با زادوولدها  های نسبی باهم خویشاوندی تازه نکنند، کم  اگر افراد با نسبت

 شوند.  های بعدی باهم غریبه می  روند و نسل  بین می

پرورشفرزند

ریزی برای پرورش فرزند است. های لکی برگزیده شده است برنامهای که در مثلگزینه برجسته

 ای از آن است.مثل زیر نمونه

1دهدوماینبگرسوزعلیبوئهشگرنوئنول

sozæyī bōwæ šӧger nōweŋ veÎ dæ dümāyŋ beger 

 بپرور.ازآن را  سبزعلی پدر شُگِر، پسر بزرگ خود را رها کن و پسر پس برگردان:

دارد که به دنبال کارهای بد  یتر رود که کسی فرزند بزرگ  ثل هنگامی به کار میماین 

دیگر فرزند یا فرزندان دیگری نیز دارد  سویخودش است و دیگر امیدی به اصالحش نیست؛ از 

 بپروریم،پسر چنان سخت است که اگر بخواهیم یکی را  پرورش. گویی که پرورش یابندکه باید 

 ماند.  باز می پرورشدیگری از 

8کُورخومالاراچسیکُورِگَنمالاراچسی

kӧř -e- xū māl æřā čæsē kӧř -e- gæn māl æřā čæsē 

 خواهد.  رای چه میخواهد. پسر بد مال ب  پسر خوب مال برای چه می برگردان:

رود که پسری مال پدر و مادر را نابود کند و یا پسری با دست   این مثل هنگامی به کار می

های فراوانی را گرد آورد. به این معنی که پسر خوب با تالش   خالی از خانه پدری برود و دارایی

 برد؛ بنابراین پسر خوب  می کند و پسر بد دارایی را با گذر زمان از بین گردآوریتواند دارایی   می

 شود. است که بتواند دارا پسری

برابریپسرودختر

های این موضوع آن کند فرزند، پسر باشد یا دختر. علّتها دیگر فرقی نمیدر جامعه کنونی لک

سازند که ای را میشوند و خود خانوادهاست که فرزندان پس از ازدواج از هسته خانواده جدا می

های کنونی دیگر عشایر نیستند ر، جدای از خانواده پیشین است. از سوی دیگر خانوادهاز هر نظ

روند و در خوانند و به دانشگاه میکه بار زندگی بر دوش مردان باشد. دخترها نیز درس می

 شوند. مثل زیر نمودار برابری فرزندان است.ها شاغل میاداره
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2کوربودتبومالمردمه

köř bū det bū māl -e- mærdemæ 

 مردم است. از آنِاگر پسر یا دختر داشته باشی  برگردان:

 هنگامیشوند. این مثل معموالً   کنند و از پدر و مادر دور می  ها ازدواج مینبه این معنا که آ

 رود که بخواهند برابری پسر و دختر را بیان کنند.  به کار می

بردنرشک

 آید.کمبود است که به خاطر دیدن چیزی در انسان به وجود میرشک نوعی احساس درونی از 

14خوئهگیسیاریخوئهدوسنیاشتی

xöwæ gēsē ærē xöwæ dūs nēyāštē 

 خواست.  خواهری موی بلندی را برای خواهر خود نمی برگردان:

می هنگاانگیزد. این مثل   دیگران را برمی رشکشود و   موی بلند برای زنان باعث زیبایی می

ای از جا خواهر استعارهرود که کسی مورد رشک نزدیکان خود قرار بگیرد. در این  به کار می

 خویشان است.

بربیگانهخویشبرتری

ها و دیگر اقوام ایرانی، خویشان از اهمیت بیشتری نسبت به دیگر افراد در جامعه لک

 برخوردارند.

2آویمچووروخونهخویشیبوریتینهبیگونه
āwē mæčū væ rūxonæ xēšē borētē næ bēgonæ 

 بهتر است خویشاوندی آبی را که در رودخانه جاری است، ببرد؛ نه بیگانه. برگردان:

است مورد طمع خویش و بیگانه  کهرا  رود که بخواهند سودی  به کار می هنگامیاین مثل 

 د.ده  می نشان رابه خویشاوند برسانند. این مثل برتری خویش بر بیگانه 

اهمیتخویشان

تواند با نظام ها، خویشان از برجستگی باالیی برخوردارند. این موضوع میدر ساختار قومی لک

 ها مرتبط باشد.ای آن تیره

2رشتهادرختوشاخوولگ

deræxt væ šāx -o- væĺg hā rüšt 
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 درخت با شاخه و برگ زیباست. برگردان:

جا   د که بخواهند اهمیت خویشان را بیان کنند. درخت ایناین مثل زمانی کاربرد دار

استعاره از انسان و شاخه و برگ استعاره از خویشان است. پیام این مثل آن است که خویشان 

انسان هستند. آراستگی مایه

1فامیلسخونتبشکنیمزگتنمیری
fāmiĺ sexonet beškenē mæzget nemērē 

 خورد.  ا بشکند، مغز آن را نمیخویشاوند استخوانت ر برگردان:

بخواهند اهمیت ارتباط خویشان با یکدیگر را بیان جایگاه کاربرد این مثل زمانی است که 

. به این معنا که خویشاوند اگر بخواهد به خویشاوند خود ستم کند، دلش خواهد سوخت و کنند

 است. بنابراین خویش بسیار از بیگانه بهتردارد.   نهایت ستم را روا نمی

اهمیتبودنبرخیازخویشانبی

ها از ارزش چندانی برخوردار نیستند. این خویشان، عمه، برخی از خویشاوندان در میان لک

زاده و باجناق هستند.زاده، خالهخاله، عمه

1میتوپیریروئتاوتییوچمی

mimi tö piri řüət ūtē yūč 

 صورتت چروک شده است. خاله/ عمه، تو پیر شدی وای  برگردان:

رود که بخواهند به کسی شکست نفسی بدهند و او را از انجام   این مثل زمانی به کار می

به معنی خاله/ عمه در مقام خوارداشت قرار « می  می»کاری که در اندازه او نیست، بازدارند. واژه 

 گرفته است.

6ریشهمووبرانهمیمزامووفامیل،نههم

næ mimzā mū væ fāmil næ homrišæ mū væ berā 

 شود.  و نه باجناق برادر میخویشاوند  زادهعمهزاده/ نه خاله برگردان:

در میان شود.   زاده گفته می  زاده و عمه  این مثل در جهت بدبینی نسبت به باجناق و خاله

چشم دشمن به او  ها و برخی دیگر از اقوام ایرانی، باجناق اهمیت چندانی ندارد و گاهی به  لک

تواند قرار گرفتن در جایگاه برابر و برانگیختن رشک   شود؛ علّت این موضوع می  نگریسته می

زا(   زاده )میم  زاده و عمه  می( و نیز خاله  در زبان لکی تنها یک واژه برای خاله و عمه )میباشد. 

دانی برای این دسته از ارزش چن خویشانوجود دارد. این موضوع بیانگر آن است که در میان 
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خاله و عمه به عنوان  ها نیز این واژگان چندان بسامد ندارد.  اقوام قائل نیستند. در میان مثل

جنس زن، در جامعه پدرساالری که پدر در مرکز توجه است، جایگاهی ندارند. باجناق نیز از 

براین طبیعی است که شود؛ بناخویشانی است که به واسطه عقد به عنوان خویشاوند شمرده می

 در نظام پدرساالری اهمیتی نداشته باشد.

روشازدواج

جا   ( هم به معنی همسر و هم به معنی جنس زن است. در اینžænدر زبان لکی زن )ژن= 

های زندگی هر انسان است که در ترین گزینشمنظور از واژه زن، همسر است. ازدواج از برجسته

 ره آن کنکاش شده است.های لکی نیز دربامثل

۴مالداربوآزایژن فقیربسیایگا
gā ē fæqir besi žæn ē māldār bowāz 

 .برگزین داراای   بخر، دختری از خانواده دستتنگگاو را از آدم  برگردان:

چیزی جز یک گاو ندارد؛ بنابراین  دستتنگها افتاده است که   بر سر زبان برای آناین مثل 

 پرورشفرزند خود را خوب  داشتن پول،هم به خاطر  داراکند.   رسیدگی میبسیار به آن 

 دختراناین مثل  گیرد.؛ برای نمونه بهترین استادان را برای پرورش او به کار میدده  می

 داند.  دیگر میهای خانواده دخترانرا برتر از  های داراخانواده

وزاییخداتَهبیندهدوچیزیاییجفتگارنینشوعام»
xodātæ bēn de dü či zēyāi, jeftegā ræŋin šӧ āmūzāi 

گاوآهن خوب و ازدواج با  بدهد:به انسان را خداوند دو نعمت بسیار خوب  برگردان:

 (.01: 1818)خرایی، « عموزاده

پسرعمو رود که بخواهند اهمیت ازدواج با عموزاده را بیان کنند.   این مثل هنگامی به کار می

 به عنوان نمونه بسیار خوب برای ازدواج معرفی شده است. در این مثل

14ریبوایراکرنهقیدیواریبوپیانون

keřnē që divārē bū pēā non erārē bū 

 .بسنده استبتواند نان دربیاورد  که نیبرگردان: اگر مرد به مانند خطی روی دیوار باشد، هم

داشته باشد. این  فراوانیباشد؛ ولی درآمد رود که مردی زیبا ن  به کار می هنگامیاین مثل 

مرد زیبا نباشد مهم نیست؛ او باید  که نیدهد؛ ا  زن را از شوهر نشان می هایداشتچشممثل 

 .به دست آوردبتواند درآمد خانواده را 
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رقابتدرمیانخویشان

ها به زند و به آنورها به کسانی که در یک سطح اجتماعی قرار دارند رشک میمعموالً انسان

های لکی کسانی مانند (. در مثل23: 1831کنند )هرسی و بالنچارد، چشم رقیب نگاه می

 عموزادگان با هم رقابت دارند.

6آموزاهمالآموزائه

āmūzā homāl āmūzāæ 

 عموزاده همال )دشمن( عموزاده است. برگردان:

؛ یا باشد جویی داشته  یا برتریمنی دش انگیزهرود که عموزاده   به کار می هنگامیاین مثل 

 جویی برخواهد آمد.  احتمال دهند در آینده به دنبال برتری

بستگیبهخانوادهدل

 توانند دوری از خانواده را برتابند.هایی که دارند، کمتر میاعضای خانواده به خاطر دلبستگی

۴کولیکسنموسیایورکِکس

værk-e- kæs e koĺē kæs nemūsē 

 (.33: 1811ماند )خسروی و همکاران،   برّه کسی در طویله دیگری نمی برگردان:

جا   رود که فرزندی نتواند دوری از خانواده را تاب بیاورد. در این  این مثل هنگامی به کار می

تواند فرزند دیگری را در نزد   نمی کس چیبرّه استعاره از فرزند است و به این معنی است که ه

 کند.  داری کند. این مثل وابستگی میان والدین و فرزند را بیان می  گهخود ن

همانندیخویشان

 شباهت در میان خویشان نسبی وجود دارد؛ این موضوع به خاطر وراثت است.

2دابوییندتهبواز

dā bowin detæ bowāz 

 ازدواج کن. اومادر را ببین و با دختر  برگردان:

-به هم میدختر  ومادر  رفتاریهای   بر آن است که ویژگیر اقوام ایرانی و دیگها   باور لک

ساالر باشد، از دختر انتظار دارد کارهایی را انجام دهد که در آینده بتواند   ای که زن  جامعه. »ماند

 (.148: 2418)ویلکاکس و کالین، « ها را به انجام رساندنبه نحو بهتری آ
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خواهی مادرش   دختر می»گوید:   ی مانند به این وجود دارد که میهای  در زبان پارسی نیز مثل

مادر را ببین، دختر را (. »112: 1832)شکورزاده، « خواهی، پهنایش را ببین  را ببین، کرباس می

 (.111)همان: « بگیر

گوراگاموریدتاداموری
gwær? e gā mörē det? e dā mörē 

 (.182: 1811زاده، نجف« )ماندمیو دختر نیز به مادرش گاو است  مانندگوساله » برگردان:

)شکورزاده، « رود، گوساله به گاو  دختر به مادر می»این مثل در فارسی هم وجود دارد؛ 

رود که دو انسان به خاطر پیوندهای نسبی به هم   هنگامی به کار می این مثل(. 811: 1832

مانند هستند.

2تی!ژبزچهماییودی؟تی
žæ bez čæ māi væ dī titi 

 تی )بزغاله(!  از بز چه زاید؟ تی برگردان:

و  پدر و مادرمیان  بدی را که هایهمانندیرود که بخواهند   به کار می هنگامیاین مثل 

 .بگویند هست،فرزند 

«یارووِژچکهتاکوریچَهبوتی»

yārū wež čekæ tā kӧřē čæ būtē 

 رزندش که باشد.یارو خودش کیست؛ تا ف برگردان:

)خسروی و « رود  ارزشی اشخاص و در مقام تمسخر به کار می  این مثل جهت بیان بی»

به کار رفته است؛ هر  پدر و مادر(. در این مثل فرزند به عنوان نماینده 13: 1811همکاران، 

 شود.  دارند در فرزند دیده می هاآنویژگی که 

همدلی

در ارتباط با یکدیگر هستند. این  چراکهانواده بسیار مهم است؛ فهم متقابل در میان هسته خ

 های لکی کاربرد دارد.موضوع در مثل

ژنوپیاجنونبیاولهباورکردی

: 1811زاده قبادی،   : زن و مرد با هم دعوا داشتند، احمق هم باور کرده بود )نجفبرگردان

101.) 
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زن و مرد، طرف یکی از  درگیرینگام رود که شخصی در ه  به کار می هنگامیاین مثل 

کنند. این   ها با هم آشتی میدمد؛ ولی سرانجام آن  ها میگیرد و بر آتش دشمنی آن  ها را می آن

 انجامد.  نیست و سرانجام به آشتی می پیوستهزن و مرد  دشمنیمثل داللت بر آن دارد که 

ژنیاومردیجااوناربردی

žænē ō mærdē jāon ær bærdē 

 (.131: 1830زنی و مردی جایشان روی سنگی )عالیپور،  برگردان:

توان   منظور آن است که اگر تفاهم وجود داشته باشد، در هر شرایطی حتی بدون سرپناه می

آمیز مدنظر   در زندگی مسالمت برجستهزندگی کرد. این مثل تفاهم زن و مرد را به عنوان عنصری 

 کند.  پسندیده برای زندگی معرفی می رفتاریرا به عنوان همسری   دارد. از طرف دیگر تک

دااللهمزونیدتاللچهموشی
dā íālæ mæzonē det íāl čæ mūšē 

 گوید.  داند دختر الل چه می  مادر الل می برگردان:

به  هنگامی(. این مثل 184: 1811زاده قبادی،   )نجف« فهمد  مادر زبان دختر را خوب می»

مادر و دختر دارد. همدلیدو نفر با هم همدل باشند. پیام این مثل داللت بر  که رود یکار م

نابرابری

شود. این موضوع نابرابری در میان برخی خویشان نسبی و سببی مانند مادر و نامادری دیده می

ارد. ها نیست؛ بلکه در میان دیگر اقوام ایرانی نیز این اندیشه نابرابری وجود دتنها مربوط لک

تواند حکایت از به هم خوردن ها به کار رفته است که مینابرابری زن و شوهر نیز در مثل

 های ازدواج در روزگاران گوناگون داشته باشد.سنجه

8ارامردمدایهارامهژنباوه
?ařā mærdem dāyæ? ařā me žæn bāwæ 

 ت.برای مردم مادر است؛ ولی برای من مانند نامادری اس برگردان:

رود که از کسی نامهربانی ببینند. در این مثل، مادر الگوی   به کار می هنگامیاین مثل 

نابرابری میان مادر و نامادری در این مهربانی و نامادری نمادی از نامهربانی قرار گرفته است. 

 شود.مثل دیده می

1ژنباوهودانمو

žæn bōwæ væ dā nemū 
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 ود.ش  زن بابا مادر نمی برگردان:

رود که کسی از   به کار می هنگامیاین مثل که با بدبینی به نامادری نگاه کرده است، 

همچنان که  مهری دیده باشد. پیام این مثل نابرابری مادر و نامادری است.  نامادری خود بی

نامادری وجود ندارد. دربارهپیداست هیچ دیدگاه مثبتی 

خاصیدریهردرونییهداسیدری،هرپیاپیسیژن»

hær derōwæni-ye- dāsē dērē hær pēā pēsē žæn xāsē dērē 

 رویی، زن زیبایی دارد.  هر دروگری داسی دارد و هر مرد زشت برگردان:

« گیرد  زنی زیبا را به همسری می ،برند که مردی زشت  این مثل را به کار میهنگامی 

به نظر نشانه گرفته است. را در ازدواج (. این مثل، نابرابری مرد و زن 13 -11: 1818)خرایی، 

رو بوده است.  ها با اجبار اجتماعی روبه  رسد این مثل هنگامی ساخته شده است که ازدواج  می

6هرکوریخاصهژنیگنیکه

hær kōřē xāsæ žænē gænēkæ 

 هر پسری که خوب است، زن بدی دارد. برگردان:

 ب با زنی بد ازدواج کند.رود که مردی خو  به کار می هنگامیاین مثل 

6آگرخووهدمودوبرایژخووهنهچوشو

āger xūwæ dæm ō dü berāīž xūwæ næ čü šü 

ا نه نشینی کنار آتش و دود خوب است؛ همچنان که برادر هم خوب است؛ امّ  هم برگردان:

 این مثل شوهر را بر برادر برتری داده است. به اندازه شوهر.

2سربارهژنخووهارهژنگن
žæn -e- xū vehāræ žæn -e- gæn særbāræ 

 زن خوب مانند بهار و زن بد مانند سربار است. برگردان:

. زن خوب کاری انجام دهد انجام میکاربرد این مثل هنگامی است که زنی کاری ناشایست 

لی زن شود؛ و  دهد که زندگی همواره مانند بهار سرسبز باشد و باعث خوشبختی اطرافیان می  می

 شود.  مانند سربار اضافه است و باعث رنج اطرافیان می بد به

1تعارضمخرب

انجامد. می« تعارض مخرب»هایی میان برخی از خویشان وجود دارد که گاهی به دشمنی

 چراکهمانند؛ ها مخرب باقی میکند. برخی از تعارضتعارض مخرب نیازهای افراد را تهدید می»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Destructive conflict 
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(. این نوع Donohue and Kolt, 1992: 8- 11« )ای داشته باشندنند ارتباط سازندهتوا افراد نمی

 توانیم ببینم.تعارض را در میان هووها، مادرشوهر و عروس و... می

مالدوکینوخَملیخَمهکاسهمشکیکمچهکمه

māÍ dü kenū xæmÍi xæmæ kāsæ mæškē kæmčæ kæmæ 

اش   شکند و کفچه  اش می  بانو وجود داشته باشد، کاسهای که در آن دو کد  خانه برگردان:

 شود.  کم می

رود که در اموری که باید یک شخص کاردان مسئول باشد،   این مثل زمانی به کار می»

(. وجود دو هوو 13: 1811)خسروی و همکاران، « شخص دیگری اضافه گردد و باعث تنش شود

شود که دو زن داشتن در نزد ثل چنان برداشت می. از این منظمی است  ای باعث بی  در خانه

اند؛ ولی با ورود ای نیست. در زمان عیالمیان مردان تنها یک زن داشته ها کار شایستهلک

 (.101 -103: 1833شود )مظاهری، ها به فالت ایران چندهمسری رسم میآریایی

۴اَسرهاووهتمه

?a sær hāwū hætemæ 

 .ام  ازدواج کردهمگر به سر هوو  برگردان:

روا داشته است.  شان  دربارهدر  ستمیبرند که کسی   این مثل را به کار می هاهنگامی لک

. علّت این موضوع آن است که گیرد  قرار می نخستپیام مثل آن است که زن دوم مورد ستم زن 

اید به طور پندارد. او نیازهایی دارد، که با وجود هوو دیگر شدیده میزن نخست خود را ستم

 کامل برآورده نشوند.

2نمچیمتبگیردیولیهاووتنیاشتوایلیگندروازه
Íēgen dærvāzæ? ë nem čēmet begērdē væÍi hāwūət niāštū 

 لوالی دراوزه در چشمت فرو برود؛ ولی هوو نداشته باشی. برگردان:

های لکی هوو را باعث   این مثل داشتن هوو را بسیار ناخوشایند دانسته است. بنابراین مثل

 دانند.  نظمی، ستم و ناخوشایندی می  بی

های لکی تعارض میان زنان مشترک یک مرد از نوع مخرب همچنان که پیداست در مثل

 ها و دیگر اقوام ایرانی پسندیده نیست.است. بنابراین داشتن هوو در نزد لک

2هسویرهمربُویینوینه

hæsüræ mær bowī nowīnæ 

 ای؟  حال عروس نبوده مادرشوهر! مگر خودت تابه :برگردان
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رود که بخواهند جایگاه پیشین فردی را به او یادآوری کنند؛ تا به   این مثل زمانی به کار می

ها   دیگرانی که اکنون در آن جایگاه وی قرار دارند، ستم روا ندارد. در جامعه سنتی لک

بنابراین ارتباط بین آنها گاهی به تعارض  اند؛  کرده  مادرشوهر و عروس با هم زندگی می

 انجامیده است.  می

 گیرینتیجه

هایی   ها هستند. در این پژوهش مثل  ارکان زندگی اجتماعی انسان نیتر خویشاوندان یکی از مهم

است مورد بررسی قرار گرفت. نتایج های خویشاوندی به کار رفته  ها نسبتناز زبان لکی که در آ

دهد که قوم لک خویشان را بیش از بیگانگان و آشنایان در محور   مده نشان میبه دست آ

ها داللت بر پدرساالری دارد؛ بنابراین  تعدادی از مثلدهد.   تعامالت اجتماعی خود قرار می

خویشانی مانند پدر، فرزند پسر، برادر و عمو از اهمیت فراوانی برخوردار هستند و خویشانی 

ها داللت بر مادرساالری دارد؛ مورد بدبینی هستند. تعدادی دیگر از مثلمانند زن و دختر 

ها قرار دارد. بنابراین مادر و دایی از ارزش فراوانی برخوردارند و مادرتباری در مرکز توجه مثل

های لکی مورد بحث قرار گرفته است که از آن جمله است: های دیگری نیز در مثلمایهبن

ها، دادن، ترس از دوری نسل، بیگانه را بر خویشاوند برتریازحد شیبانتظار  وفایی،نامردی و بی

-بر بیگانه، اهمیت خویشان، بی خویشبردن، برتری پرورش فرزند، برابری پسر و دختر، رشک

زادگان و باجناق، روش ازدواج  زادگان، خاله اهمیت بودن برخی از خویشان مانند عمه، خاله، عمه

روهی و مبتنی بر دارا بودن طرفین ازدواج است، رقابت در میان خویشانی گکه بیشتر درون

ی به خانواده، همانندی پدر و مادر و فرزندشان، همدلی خویشانی بستگ دلمانند عموزادگان، 

مانند زن و شوهر و مادر و دختر، نابرابری مادر و نامادری، شوهر و برادر و ...، تعارض مخرب 

ها در زمینه جنس مرد و زن در آن است که علت تقابل مثلروس.هووها و مادرشوهر و ع

اند.  ها در روزگار چیرگی اندیشه پدرساالری و مادرساالری ساخته شدهاز این نوع مثل هرکدام

های ها در بافت های گوناگون درباره برادر و خویشان دیگر آن است که مثلهمچنین اندیشه

اند. موقعیتی گوناگون ساخته شده
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