تحلیل گـویشسـنجی اصـطالحات خویشـاوندی در برخـی اسـتانهـای
ِ
فارسیزبان ایران
آتوسا رستمبیک تفرشی( 1استادیار پژوهشااه علوم انسانی و مطالعات فرهنای)
تاریخ دریافت مقاله ،3011/9/31 :تاریخ پذیرش ،3911/12/29 :تاریخ انتشار3013 :

چکیده :اصطالحات خویشاوندی از دیرباز برای مردمشناسان از بعد روابط و تعگامالت اجتمگاعی و
برای زبانشناسان از بعد ساختاری ،ردهشناختی و تگاریخی اهمیگت داشگتهانگد در ایگن پگژوهش بگا
بهکارگیری روشهای گویشسنجی (سگاای )1۹1۲ ،شگامل مگاتریس فاصگله ،نقشگههگای مقیگاس
چندوجهی ،خوشهای و دندروگرام ،شباهتهگا و تفگاوتهگای  1۴۱نمونگۀ اصگطالح خویشگاوندی
مربوط به  ۲۳روستای استانهای یزد ،همدان ،شیراز ،کرمان و اصگفهان تحلیگل و گونگههگای زبگانی
خوشهبندی میشوند و فاصلهشان با یکگدیار و بگا فارسگی معیگار انگدازهگیگری و ناحیگههگای زبگانی
شناسایی میگردند ابزار تحلیل رایانشی نرمافزار گبمپ (نربون و همکاران )۳۴11 ،است برمبنای
نتایج ،کمترین تنوع در اصطالحات وامگرفتهشده از زبان عربی شامل عروس ،عمو ،خاله و عمه دیده
میشود بیشتر تفاوتها بین گونههای زبانی تلفظی است و نه واژگانی درخوشگهبنگدی برمبنگای 1۴
گروه ،بیشترین تنوع در گونههای استان اصفهان دیده میشود فاصلۀ گویشی بگین گونگههگای اسگتان
کرمان کم است ،بهغیر از گونهای در جیرفت که به گونههای استان همدان نزدیک است؛ وجود اقگوام
لر و لک در هر دو منطقه میتواند از دالیل این شباهت باشد گونههای استان همدان نیز یک خوشگۀ
زبانی تشکیل میدهند؛ بهغیر از یک گونه که به فارسی معیار نزدیکتر است بزرگترین خوشۀ زبگانی
گونههایی در استانهای کرمان ،فارس ،یزد (نزدیک نواحی مرزی) و گونههای غربی و جنگوب غربگی
1. A.rostambeik@ihcs.ac.ir
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استان اصفهان در مرز فارس را شامل میشود بهعبارتی ،در نواحی مرزی بین ایگن اسگتانهگا شگاهد
پیوستار گویشی هستیم گونههایی در اصفهان ،همدان و یزد کمترین فاصله با فارسی معیار را دارنگد
ً
کشه و تلآباد در استان اصفهان که احتماال به گویش راجی و اردستانی از گونگههگای فگالت مرکگزی
نزدیکاند ،با هی گونهای خوشهبندی نشدهاند و جزیرۀ گویشی بهشمار میآیند
کلیدواژهها :اصطالحات خویشاوندی ،گویشسنجی ،فارسی ،پیوستار گویشی ،خوشهبندی

 1مقدمه

مطالعۀ اصطالحات خویشاوندی در جوامع زبانی مختلف از موضوعات مگورد توجگه زبگانشناسگی،
مردمشناسی و قومشناسی است همانطور که وارداف )1 :۳۴۴2( 1بیگان کگرده اسگت ،هریگک از مگا
هویتی ،یا شاید بهطور دقیقتر مجموعهای از هویتها ،را داریم این هویت ساختۀ تعامل ما با دیاران
و همان برداشتی از خود است که به آن دست یافتهایم و نتیجۀ اجتماعیشدنمان و تجارب ما از دنیگای
بیرون است عوامل بسیاری ممکن است درک ما از خگود را تحگت تگیثیر قگرار دهنگد :نگژاد ،قومیگت،
جنسیت ،مذهب ،شغل ،مکان فیزیکی ،طبقۀ اجتماعی ،روابط خویشاوندی و یکی از کاربردهگای
زبان در زندگی روزمره ،ارجاع به انواع روابط خویشاوندی است و همین امر موجگب شگده اسگت کگه
پیشگگینۀ مطالعگگه در حگگوزۀ اصگگطالحات خویشگگاوندی بسگگیار غنگگی باشگگد منظگگور از اصگگطالحات
خویشاوندی شیوهای است که مردم نقاط مختلف دنیا برای ارجاع به اقوام یگا اجدادشگان و نیگز روابگط
حاصل از ازدواج استفاده میکنند نظامهای خویشاوندی از ویژگگیهگای جهگانی زبگانهگا بگهشگمار
میرود ،همانطور که خویشاوندی نیز در نهاد اجتماعی از اهمیت ویژهای برخوردار اسگت برخگی از
نظامهای خویشاوندی غنیتر از دیاری هستند ولی در سازمانبندی همگۀ نظگامهگا از عگواملی ماننگد
جنسیت ،سن ،نسل ،خون و ازدواج استفاده شگده اسگت (همگان )۳۳۹ :در پگژوهشهگای پیمایشگی
گویششناسی جغرافیایی اغلب از پرسشنامههگایی بگرای گگردآوری داده اسگتفاده مگیشگده اسگت کگه
برمبنای حوزههای معنایی تنظیم شده بودند (ناگاه کنیگد بگه چمبگرز 2و ترادگیگل )۳۳ :1۹۹۳ ،3ایگن
حوزههای معنایی در پژوهشهای انالیسی و آمریکایی فنون کشاورزی ،گیاهان و جانوران ،آب و هوا،
فعالیتهای اجتماعی ،روابط خویشاوندی و را دربرمیگرفته است در ایگران نیگز ،پرسشگنامههگای
گردآوری دادههای گویشی اغلب بر همین مبنا تنظگیم شگدهانگد و یکگی از حگوزههگای معنگایی مگورد
توجهشان ،اصطالحات خویشاوندی است یکی از قدیمیتگرین مطالعگات منسگجم در ایگن حگوزه را
ویلیام جونز 9انجام داده است وی اصگطالحات خویشگاوندی زبگان آلمگانی از سگال  12۴تگا 12۴۴
2. J. K. Chambers
4. W. J. Jones
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3. P. Trudgill
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میالدی را ثبت و تحلیل کرد و در سال  1۹۹۴در قالب کتابی بهچگاپ رسگاند جگونز ( )1 :۳۴11نیگز
ضمن اشاره به اهمیت مطالعۀ اصطالحات خویشاندی از گذشته تا حال ،به این نکته اشاره کرده است
که این اصطالحات در زبانهای مختلف تفاوتهای قابل مالحظهای را نشان میدهند و زبانشناسگان
و مردمشناسان نیز از زوایای مختلف این موضوع را بررسی کردهاند مطالعۀ اصطالحات خویشاوندی
َ
بهندرت با انایزههای صرفا زبانشناختی صورت میگرفته و این حگوزه بگهنگوعی از موضگوعات مگورد
توجه در حوزۀ اجتماعی و معنایی مردمشناسی بوده است (همان 1 :بگهنقگل از مارانگدا)1۳ :1۹19 ،1
اما واقعیت این است که این نوع نارش نسگبت بگه اصگطالحات خویشگاوندی و صگرف بررسگی ایگن
اصطالحات بهعنوان برچسبهایی برای روابط اجتماعی دور از واقعیت است زیرا ازیکسو نمیتوان
روابط پی یدۀ اجتماعی را به مطالعۀ برچسبهگای نگامگگذاری روابگط محگدود کگرد و ازسگوی دیاگر
نمیتگوان از اهمیگت تگاریخی و سگاختاری ایگن اصگطالحات ازمنظگر زبگانشناسگی چشگم پوشگید
اصطالحات خویشاوندی در جوامع مختلف بسیار گزینشی عمل میکند؛ به این معنی که هگر زبگانی
ممکن است گسترۀ مشخصی از روابط را بگا اسگتفاده از ایگن اصگطالحات نگامگگذاری کنگد بررسگی
ردهشناختی اصطالحات خویشاوندی میتواند نشاندهندۀ ساختارهای اجتماعی ،تحول زبانشناختی
و اجتماعی ،روابط تاریخی-ژنتیکی بین جوامع و زبانهایشان باشد (نااه کنید بگه جگونز)۲ :۳۴11 ،
برخی از پژوهشهای ایرانی و غیرایرانی در این حوزه در ادامه معرفی میشوند
پرازیثراثسینت )3331( 2ساختار اصطالحات خویشاوندی در زبان تایلندی را بررسگی کگرده اسگت
وی ضمن بیان اینکه برخالف تصور اصطالحات خویشاوندی در زبانهای گوناگون چندان هگم بگه هگم
شبیه نیستند ،به برخی از تفاوتهای اصطالحات خویشاوندی تایلندی با انالیسگی پرداختگه اسگت وی
اصطالحات خویشاوندی را به دو دستۀ پایه و غیرپایه تقسیم کگرده اسگت اصگطالحات پایگه کگه اغلگب
تککلمهای هستند به روابط خویشاوندی نسگبی مربگوطانگد اصگطالحات غیرپایگه بگه روابطگی مربگوط
هستند که درنتیجۀ ازدواج شکل میگیرند ُپستما )3311( 3اصگطالحات خویشگاوندی در گگویشهگای
هلندی را ازمنظر نشانۀ مالکیت بررسی کرده است به این منظور ،وی به ویژگیهای جغرافیایی ،تگاریخی
و صگگرفی تکگگواژ مالکیگگت پرداختگگه اسگگت تریگگونفرا )3311( 9سگگاختار واژی-نحگگوی اصگگطالحات
خویشاوندی گویشهای ایتالیایی را تحلیل کرده و آنها را با ایتالیایی استاندارد مقایسه کرده اسگت در ایگن
تحلیل به حروف تعریف و نشگانۀ ملکگی در جایاگاههگای مختلگف توجگه داشگته اسگت و اصگطالحات
خویشاوندی که همانند اسم خاص عمگل مگیکننگد را نیگز بررسگی کگرده اسگت سگادیوا 2و همکگاران
( )3313به بررسی اصطالحات خویشاوندی بهعنوان گواهی بر روابط خویشاوندی در زبانهگای ترکگی،
3. G. Postma

2. A. Prasithrathsint
5. R. Sagdieva

1. P. Maranda
4. C. Trionfera
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ازبکی ،قزاقی ،قرقیزی و او یغوری پرداختهاند و معتقدند با چنین بررسی میتگوان بگه تاریخ گۀ گسگترش
روابط مردم این نواحی پی برد و توصیف جامعتری از نظام واژگانی-معنایی این زبانهای ترکی ارائگه داد
َمسی )3331( 1سگاختار واژی-نحگوی اصگطالحات خویشگاوندی و واژهبسگت مالکیگت را در گگویش
آردوره سوپریور 2ایتالیا بررسی کرده است وی عالوه بر بررسی طبقۀ هریک از اسامی ،به بررسگی توزیگع
نحوی واژهبسگت مالکیگت در ایگن گگویش ایتالیگای جنگوبی پرداختگه اسگت عگالوهبگر ایگن ،واژههگای
خویشاوندی یکی از حوزههای معنایی مورد بررسی در پژوهشهای گویشسنجی نیگز اسگت بگهعنگوان
نمونه میتوان به «بررسی گویششناسی زبان جاوهای» (کارتیکاسگاری 3و همکگاران)3311 ،؛ «تحلیگل
گویشسنجی واژگان زبان بربری (آمازیغی)» (الفکیوئی)3331 ،9؛ «اندازهگیگری فاصگلههگای گویشگی
در آتاپاسکی» (سنوک 2و کاکس )3312 ،1و اشاره کرد
در ایران نیز مطالعاتی ازمنظر ردهشناسی و ساختاری در حگوزۀ روابگط خویشگاوندی انجگام شگده
است باطنی ( )1312اصگطالحات خویشگاوندی زبگان فارسگی را ازمنظگر سگاختواژی بگه دو دسگتۀ
اصطالحات پایه و مشتق تقسیم کرده است پایه که از یک واژه یا از یک واژه بگههمگراه حگرف تعریگف
تشکیل میشود و مشتق که اغلب از دو واژه یا بیشتر تشکیل شده است که با استفاده از «اضافه» بههگم
متصل شدهاند زاهگدی و شگمس ( )1211واژگگان خویشگاوندی در دو زبگان فارسگی و انالیسگی را
بهمنظور یافتن رابطه میان الاوهای فکری ،فرهنای و نمودهای زبانی آنها بررسگی کگردهانگد و نتیجگه
گرفتهاند که تفاوتهای میان واژگان خویشاوندی در دو زبان نشانار عدم تقارن بیشتر زبان فارسگی در
تمایزهای جنسیتی است که نشان میدهد در فارسی وابستای زن به مگرد و حرمگتداشگتن حگریم زن
بیشتر مشهود است در فارسی نوع روابط ازطرف پدری و مگادری نیگز مهگم اسگت ولگی در انالسگیی
چنین تمایزی را قائل نمیشوند قیطوری ،یاسمی و کگزازی ( )3313واژههگای خویشگاوندی در گونگۀ
زبانی کلهری که از گویشهای کردی جنوبی است را بررسی کرده و نتیجه گرفتهانگد کگه در کلهگری 3
واژۀ پایه وجود دارد که بهلحاظ سگاختواژی و معناشگناختی ریشگۀ بسگیاری از واژههگای خویشگاوندی
نسبی و سببی هستند این واژههای ریشه شامل معادل پدر ،مادر ،عمو ،دایی ،خگواهر مگادر و خگواهر
پدر ،برادر ،خواهر ،فرزند پسر و فرزند دختر است عباسی و کزازی ( )1233واژگان خویشگاوندی در
زبان هورامی گونۀ شهر پاوه را براساس مفاهیم معنیشناسی و انسانشناسی بررسی کگردهانگد و نتیجگه
گرفتهاند که هورامی شامل  31واژۀ نسبی 11 ،واژۀ سببی 3 ،واژۀ ناتنی و  3واژۀ خویشگاوندی جمعگی
است استاجی ( )1239اصطالحات خویشگاوندی زبگان فارسگی را ازمنظگر ردهشگناختی و تگاریخی
بررسی و نتیجهگیری کرده اسگت کگه اصگطالحات خویشگاوندی در زبگان فارسگی بگا هماگانیهگای
3.. E. Kartikasari
6. C. Cox
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5. C. Snoek
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گرینبرگی مطابقت دارد و اصطالحات مربوط به یک خانوادۀ هستهای شامل پدر ،مادر ،خواهر ،بگرادر،
دختر ،پسر ،زن و شوهر از دورۀ باستان به امروز رسیده است؛ اما اصطالحات مربوط بگه عمگه ،عمگو،
خاله ،دایی از عربی و ترکی وامگیری شدهاند منصگوری و رحمگانی ( )1239اصگطالحات و واژگگان
خو یشاوندی را در بیش از پنجاه گویش از سراسر ایران بررسی کرده و نتیجه گرفتهاند که اکثر گویشها
از الاوی یکسانی پیروی میکنند در تمامی گویشها ،خویشاوندان درجۀ اول (پدر ،مگادر ،خگواهر،
برادر) واژگان سادهای را به خود اختصاص دادهاند و سایر خویشاوندان براساس نقش و اهمیگت دارای
واژگانی ساده یا ترکیبی هستند امینی ( )1233کاربرد اصگطالحات خویشگاوندی و خطگابواژههگای
گویش ّننجی که زبگان مگردم روسگتای نگنج شهرسگتان مالیگر اسگت را ازمنظگر خویشگاوندان نسگبی،
خویشاوندان سببی ،خویشاوندان رضاعی و خویشگاوندان ناشگی از عقگد اخگوت و خطگابواژههگای
مربوط به غیرخویشاوندان بررسی و تحلیل کرده و نتیجه گرفته است کگه اصگطالحات خویشگاوندی و
خطابواژههای این گویش بسیار متنوع و غنی است با وجود این ،شمار زیادی از این اصطالحات بگا
اصطالحات رایج زبان فارسی جایازین شدهانگد وی در بررسگی اصگطالحات خویشگاوندی معگادل
عمو ،عمه ،دایی ،خاله نتیجگهگیگری کگرده اسگت کگه ایگن اصگطالحات)(ɒmu, dɒji, ama, xɒla
بهلحاظ تلفظی در حال همسانشدن کامل با همارزهای خود در فارسی معیار هستند
در پژوهش حاضر بگا اسگتفاده از روش توصگیفی-تحلیلگی و ابگزار گگویشسگنجی شگباهتهگا و
ً
تفاوتهای اصطالحات خویشاوندی در  2استان غالبا فارسیزبان با یکدیار و با فارسی معیار تحلیل
شدهاند دادههای پژوهش از منابع موجود در این زمینگه اسگتخراج شگده اسگت نمونگههگای گویشگی
استانهای یزد و همدان برگرفته از طرح ملی گویششناسی ایران ،استانهای یزد و همدان (رسگتمبیگک
تفرشی )1213 ،و گویش میبدی (کارگر شورکی)1212 ،؛ نمونههای گویشی استان فگارس برگرفتگه از
طگگرح ملگگی گگگویششناسگگی ای گران اسگگتانهگگای فگگارس و هرمزگگگان (خانجگگانی )1213 ،و گنجینااۀ
گویششناسی فارس (سالمی)1212 ،؛ نمونههای گویشی اسگتانهگای کرمگان و اصگفهان برگرفتگه از
طرح ملی گویششناسی ایران ،استانهای کرمان و اصفهان (مقدم )1211 ،است در تمامی این آثگار
گردآوری داده به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامهای شامل واژهها و جمالت پایگه صگورت گرفتگه
است هدف پژوهش بررسی و تحلیل شباهتها و تفاوتهای تلفظی و واژگانی گونههگای جغرافیگایی
مختلف زبان فارسی در اصطالحات خویشاوندی با استفاده از روشهای آماری و رایانهای اسگت کگه
نوآوری پژوهش حاضر نیز بهشمار میآید در این تحلیل ،بگا اسگتفاده از مگاتریس فاصگله ،نقشگههگای
چندوجهی و خوشهای و دندروگرام 1فاصلههای گویشی مبتنی بر اصطالحات خویشگاوندی سگنجیده
میشوند و با خوشهبندی گونههای مورد بررسی ،ناحیههای گویشی شناسایی میگردند
1 dendrogram
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 2روش پژوهش

این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و رایانشگی 1اسگت بگا اسگتفاده از چگارچوب تحلیگل ،اصگول و

روشهای گویشسنجی ،فاصلههای گویشی و شباهتها و تفاوتهای میان گونههای مختلگف زبگانی
ً
 ۲۳جایااه در پنج استان غالبا فارسیزبان یزد ،همدان ،کرمان ،اصفهان و فارس بگا یکگدیار و نیگز بگا
فارسی معیار بررسی شدهاند دادههای پژوهش شامل  1۴۱نمونه ( ۳۳اصطالح خویشاوندی) اسگت
که به روابط خویشاوندی نسبی و سببی داللت میکند اصگطالحات بگا اسگتفاده از عالئگم آواناگاری
 IPAبهشیوهای یکدست آوانااری و سپس با استفاده از نرمافزار گبمپ 2تحلیل و بررسگی شگدهانگد
این اصطالحات با توجه به روابط خونی یا روابط حاصگل از ازدواج در قالگب دو گگروه بگه ایگن شگرح
طبقهبندی شدند :روابط نسبی شامل پدر ،مادر ،فرزند پسر ،فرزند دختر ،خواهر  ،بگرادر ،مگادربزرع،
پدربزرع ،خاله ،عمه ،دایی و عمو و روابط سببی شامل زن ،شگوهر ،عگروس ،زن پگدر ،زن عمگو ،زن
برادر و پدرزن جایااههای مورد بررسی (روستا) بهتفکیکی هر استان در شگکل  1و جگدول  1نمگایش
داده شده است

شکل  -9جایگاههای مورد بررسی در استانهای یزد ،همدان ،کرمان ،اصفهان و شیراز

1. computational method
2 . Gabmap
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جدول  -9جایگاههای مورد بررسی بهتفکیک استان

استان
یزد
یزد
یزد
یزد
یزد
یزد
یزد
همدان
همدان
همدان
همدان
همدان
کرمان
کرمان
کرمان
کرمان
کرمان
کرمان
کرمان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
فارس
فارس
فارس
فارس
فارس
فارس

شهرستان
ابرکوه
اردکان
بهاباد
بافق
تفت
صدوق
مهریز
اسدآباد
تویسرکان
مالیر
نهاوند
همدان
بردسیر
جیرفت
رفسنجان
شهر بابک
بافت
راور
کرمان
نایین
اصفهان
اردستان
شهررضا
نطنز
گلپایاان
تیران
فیروزآباد
کازرون
کازرون
فسا
شیراز
ارسنجان

روستا
عزیزآباد
رباط پشت بادام
کویجان
کوشک
باز
صدرآباد
احمدآباد
ولیآباد
کارخانه
انوچ
عبدالملکی
چشمه ملک
ناار
حسینآباد
سرچشمه
میمند
بزنجان
راور
ماهان
سپرو
حسنآباد
تلآباد
موسیآباد
کشه
وانشان
تندران
آبال
دهله
عبدوئی
داراکویه
گوزرک
چهارقالت

التین
Azizabad
Rabat-e posht-e-Badam
Kavijan
Kushk
Baz
Sadrabad
Ahmadabad
Valiabad
Karkhaneh
Anuch
Abdolmaleki
CheshmehMalek
Negar
Hossein Abad
Sarcheshmeh
Meymand
Bezenjan
Ravar
Mahan
Separu
Hasan Abad
Tallabad
Musaabad
Kesheh
Vaneshan
Tunderan
Abgel
Dahleh
Abdui
Darakouye
Gouzarak
ChaharQalat

انتخاب جایااههای مختلف بهصورت تصادفی نظاممند در هر شهرستان صگورت گرفتگه اسگت و
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کاربرد این اصطالحات در جایااههای مختلف بهلحاظ ّ
کمی و کیفی بررسی شگدهانگد الزم بگه ذکگر
است که این فهرست ،همۀ روابط خویشاوندی را دربرنمیگیرد؛ بهعنگوان نمونگه رابطگۀ هگوو یگا نگوه و
مادربزرع در این  ۳۳اصطالح دیده نمیشود و تنها اصطالحاتی وارد تحلیل شگدهانگد کگه در همگۀ
منابع دردسترس ،وجود داشته و مشترک بودهاند گردآوری داده در منگابع مگورد اسگتفاده در ایگن مقالگه
بهصورت میدانی صورت گرفته بوده است در تحلیل ّ
کمی بگه تنگوع تلفظگی هگر اصگطالح و بررسگی
فراوانی هر صورت تلفظی یا واژگانی توجگه شگده اسگت در تحلیگل کیفگی ،بگه تفگاوتهگای آوایگی و
ریشهشناسی اصطالحات خویشاوندی و نیز خوشهبندی و نمایش شباهتها و تفاوتها پرداخته شگده
ً
است بررسیهای ریشهشناختی غالبا برمبنای سه منبع اصلی حسندوسگت ( ،)1۲۳۹حسگندوسگت
( )1۲۹۲و مکنزی ( )1۲1۲صورت گرفته است

 3چارچوب نظری

1

پژوهش حاضر برمبنای روشهای رایج در گویشسگنجی بگرای بررسگی و تحلیگل میگزان شگباهت و
تفاوت اصطالحات خویشاوندی در گونههای جغرافیایی مختلف زبان فارسی صگورت گرفتگه اسگت
روشهگگای رایگگج در مطالعگگات گویشگگی را مگگیتگگوان بگگه سگگه دسگگتۀ روشهگگای سگگنتی ،2ادراکگگی 3و
گویشسنجی یا آماری تقسیم کرد در روشهای سنتی تمرکز بر گردآوری دادههگای منسگجم زبگانی و
ً
توصیف آنها و تهیۀ اطلسهای زبانی است در این روشها غالبا دادۀ زبانی طی پیمایشهای گویشگی
گردآوری میشود و پراکندگی و تنوع ویژگیهای زبانی در غالب انواع اطلسهای واژگانی یگا دسگتوری
نمایش داده میشود در روشهای ادراکی ،تمرکگز بگر برداشگت و ادراک و نظگر گویشگوران زبگانهگا،
گویشها و گونههای زبانی مختلف از ارزش ،اهمیت ،کاربرد یا شگباهت و تفگاوت بگین گونگۀ زبگانی
ً
مورد استفادۀ خودشان و گونههای زبانی دیاگر اسگت بگه ایگن منظگور ،معمگوال از پرسگشنامگههگای
جامعهشناسی زبان یا از نقشههای ادراکی استفاده میشود در نوع سوم تحلیل که در پی رویکارآمگدن
رایانههای شخصی و گسترش کاربرد روشهای رایانشی رواج یافته اسگت از محاسگبات آمگاری بگرای
ارائۀ تحلیلهای جامع و سنجش میزان شباهت یا تفاوت گونههای زبانی استفاده میشگود بگهتعریگف
بیسانگ )11 :۳۴۴9( 9یکگی از روشهگای اصگلی نشگاندادن الاوهگای توزیگع جغرافیگایی متغیرهگا
روشهای رایانشی است که تا حد زیادی وابسته به محاسبات ّ
کمی است بهعبگارتی ،در ایگن روشهگا
ازشیوههای محاسباتی و آماری مناسب استفاده میشود
2
گویشسنجی یگا فاصگلهسگنجی گویشگی توسگط سگاای ( )1۹1۲در جلگد ششگم اطلگس زبگانی
3. perceptual

2. traditional
2. J. Séguy

1. dialectometry
4. W. Bisang
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گسکونیا 1معرفی شد بهتعبیر گوبل )19 :۳۴1۴( 2هگدف اصگلی و اولیگه در گگویشسگنجی ،کشگف و
تفسیر ّ
کمی و ترکیبی دادههای اطلسهای زبانی یگا مجموعگههگای مشگابهی از دادههگا اسگت نربگون 3و
کرچمار )۳92 :۳۴۴۲( 9رابطۀ بگین گگویششناسگی و گگویشسگنجی را ایگنگونگه تعریگف مگیکننگد:
«گویششناسی مطالعۀگویشها و گویشسنجی اندازهگیری تفاوتهای گویشی است ،البته تفاوتهگایی
ً
که توزیعشان عمدتا جغرافیایی است» با استفاده از این روش امکان مقایسۀ بین گونههای زبانی برمبنگای
مجموعهای از مشخصههای زبانی فراهم میشود و ناحیهها و جزیرههای گویشی شناسایی میشگوند بگا
این شیوه بهخوبی میتوان پیوستارهای گویشی را نمایش داد (نااه کنید بگه هیریناگا 2و نربگون ()۳۴۴۳
فنون رایانهای درواقع ابزار تحلیل دادههای بیشتر بهشیوههای کنتگرلشگده هسگتند همگانطگور کگه نربگون
( )91۲ :۳۴۴1بیان کرده است ،روشهای تحلیل تجمعی 1در گویشسنجی بهسرعت در حگال توسگعه
هستند ،ولی هنوز دربارۀ استخراج ساختار زبانی از مقایسههای تجمعی ،توافق کلی حاصل نشده اسگت
گویشسنجی برمبنای مجموعهای از مشخصهها ،ماتریسهای فاصله را ارائه مگیدهگد کگه برمبنگای آنهگا
میتوان برای هر جفت جایااه (سایت) فاصلۀ گویشی را محاسبه کرد (نربون و همکگاران۳۴۴۳ ،؛ نقگل
در رستمبیک تفرشی )19۴۴ ،یکی از نرمافزارهایی که برای بررسی و کاوش در گویششناسگی ّ
کمگی یگا
گویشسنجی تهیه شده است ،گبمپ است که یک برنامۀ کاربردی وب است و دادههگای گویشگی را از
جنبههای مختلف با استفاده از هیستوگرام و اندازهگیری فاصلههگای تلفظگی و نقشگههگای رناگی مقیگاس
چندوجهی بهتصویر میکشد (نربون و همکاران )12 :۳۴11 ،در این پژوهش از گبمگپ بگرای تحلیگل
استفاده شده است بگه ایگن منظگور ،از هگمتگرازی آوایگی 7و الاگوریتم اسگتفاده مگیشگود معگادلهگای
آوانااریشده در گونههای مختلف با یکدیار مقایسه و میزان تفاوت آنها در آواهگا محاسگبه مگیشگود از
مجموع تفاوتهای میزان و شباهت و تفاوت کلی بین گونههای زبانی مختلگف تعیگین مگیشگود مطگابق
جدول  ۳که نمونهای از جدولهای هگمتگرازی را نشگان مگیدهگد ،تلفگ واژۀ بگرادر در فارسگی معیگار و
روستای ولیآباد همدان  ۲نمره با هم اختالف دارند
جدول -3نمونه جدول همترازی (فارسی معیار و ولیآباد)
r

a

d

r

2

1

1

ɒ

r

a

ɒ

r

e

b
b

1
standard Persian — Valiabad

3. J.Nerbonne
6. cumulative

2. H. Goebl
2. W. Heeringa

1. Gascogne
4. W Kretzschmar
7. phonetic alignment
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 4یافتهها

بررسی صورتهای مختلف تلفظی یا واژگانی معادل اصطالحات خویشاوندی در جایااههای مگورد
بررسی نشان میدهد که تنوع در برخی از اصطالحات بیشتر است بهعبارتی گونههای مختلگف زبگان
فارسی صورتهای تلفظی یا واژگانی متفاوتی برای اشگاره بگه آن رابطگۀ خویشگاوندی دارنگد در ایگن
بخش ابتدا این اصطالحات فهرست و بهلحاظ ساختاری توصیف میشوند سگپس میگزان شگباهت و
تفاوت گونههای زبانی مختلف در این حوزه با استفاده از روشهای آماری و نقشههای زبگانی نمگایش
داده میشود

 1-4اصطالحات خویشاوندی در گونههای زبان فارسی
در این پژوهش ،اصطالحات خویشاوندی در دو دستۀ اصطالحات مربوط به روابط نسبی (خگونی) و
روابط سببی در پنج استان بررسی شد در دستۀ اصطالحات نسگبی بگهترتیگب ،مگادر ،پگدر ،خگواهر،
برادر ،دختر ،پسر ،خاله ،دایی ،عمه ،عمو ،پدربزرع و ب گه (فرزنگد) شگرح داده مگیشگوند در دسگتۀ
اصطالحات سببی بهترتیب اصطالحات خویشاوندی زن ،شوهر ،زن پدر ،زن بگرادر ،شگوهر خگواهر،
زن عمو ،پدرزن ،عروس و داماد در استانهای یزد ،همدان ،کرمان ،اصفهان و فارس بررسی شدهاند
در استان یزد رابطۀ خویشاوندی مادر 1در هفت روستای مورد بررسی  9صورت واژگانی و تلفظی
دارد2( nanow ،mame ،nena :روستا) mɒmɒ ،mɒmɒyi ،همانطگور کگه مشگاهده مگیشگود،
بهلحاظ واژگانی در اصل دو واژۀ پایۀ مامان و ننه استفاده مگیشگود کگه صگورتهگای تلفظگیشگان در
نواحی مختلف متفاوت است در استان همدان در پنج روسگتای مگورد بررسگی  9صگورت تلفظگی و
واژگانی مختلف بهکار میرود که از سه واژۀ پایگۀ مگادر ،ننگه و دا2در روسگتای عبگدالملکی شهرسگتان
نهاوند شکل گرفتهاند3( nana :روستا) mɒdar ،dowɒ ،nena ،در استان کرمان ،در هفت جایاگاه
مورد بررسی 9 ،صورت متفاوت استفاده شده است  1اصطالح صورتهای تلفظی یک واژه هسگتند:
2( naneروستا)3( naney ،روستا) nene ،و یک صورت بهلحاظ واژگگانی متفگاوت اسگتmoʔe :
در استان اصفهان ،در  1روستای مورد بررسگی ،دو واژه بگهکگار مگیرود9( mɒdar :روسگتا) و nane
(2روسگگتا) در  1جایاگگاه مگگورد بررسگگی در اسگگتان فگگارس  9اصگگطالح رواج دارد3( deyi :روسگگتا)،
3( nana ،da:niروسگگتا) dey ،درحگگالیکگگه صگگورتهگگای تلفظگگی متفگگاوت معگگادل واژۀ مگگادر در
استانهای یزد ،همدان ،کرمان و اصفهان صورتهای تلفظی متفاوت واژههای ننه ،و مگادر در فارسگی
معیار است ،در استانهای همدان و فارس با واژههایی روبهرو میشویم که شاید صگورت تلفظگی واژۀ
 1پهلوی ā a :و ( āمکنزی)1۲1۲ ،؛ اوستایی( ā a :حسندوست)2۴1 :1۲۳۹ ،
 3دا و دالکه در گویش ُ
لکی برخی گونههای کردی و لری بهمعنی مادر است
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دایه 1باشد da:ni ،dowɒ :و  deyننه 2بهباور سعدینژاد ( )۳۴1۹از الهههای بلخ و تمدن سغد بگوده
است که او را با باروری و خرد مرتبط میدانستند رابطۀ خویشاوندی پدر 3در استان یزد بگا  2صگورت
3( piyɒr ،bɒbowروستا) و 2( bɒbɒروستا) بیان میشود که با واژههای بابا و پدر در فارسی معیگار
همریشهاند در استان همدان سه اصطالح برای اشاره به پدر بگهکگار رفتگه اسگت2( bowa :روسگتا)،
 boʔokو  ʔabelɒدر استان کرمگان سگه اصگطالح بگهکگار رفتگه اسگت کگه پرکاربردترینشگان bɒbɒ
(9روستا) است؛ 3( pedarروستا) و  bɒʔuʔeنیز از دیار اصطالحات رایج در این اسگتان اسگت در
استان اصفهان چهار اصگطالح رواج دارد3( ʔɒɢɒ9 :روسگتا)3( pedar ،روسگتا) piyɒ ،puʔɒ ،در
استان فگارس سگه اصگطالح رواج دارد کگه همگه صگورتهگای تلفظگی مختلگف بابگا هسگتندbovɒ :
(2روستا)3( bɒvɒ ،روستا)buvɒʃ ،
رابطۀ خویشاوندی خواهر 2در هفت روستای استان یزد با استفاده از  9اصطالح خویشاوندی کگه
متعلق به سه واحد واژگانی آبجی ،1دده 7و خواهر هستند ،بیان میشگود9( dadow :روسگتا)،dade ،
 ʔɒ ʒi ،xɒ:rدر استان همدان این واژه با صورتهای تلفظی مختلف واژۀ خگواهر بیگان مگیشگود:
3( xuʔarروستا)3( xuʔɒr ،روستا) xɒhar ،در استان کرمان از اصطالح 2( xɒrروستا)،xuʔah ،
 dedey ،dɒdeyو  dadeاستفاده میشود که صورتهای تلفظگی مختلگف خگواهر و دده هسگتند در
استان اصفهان از صورتهای مختلف تلفظی خگواهر  xɒ:r ،xox ،xɒharو صگورتهگای مختلگف
تلفظی دده شامل  dedu ،dade ، ،dɒdɒ ،dadaاسگتفاده مگیشگود در اسگتان فگارس صگورتهگای
تلفظی مختلف کلمۀ دده رایج است3( dada :روستا)3( daða ،dɒdɒ ،dadaʃ ،روستا)
رابطۀ خویشاوندی برادر8در گونههای زبان فارسی با صورتهای تلفظی مختلف واژههای کاکگا و
برادر است َبنسل 9و اتنگ kaka )3333( 11را بهعنوان یگک ریشگه جهگانی معرفگی کگردهانگد کگه در
زبگگانهگگای اوراسگگیا ،11اسگگترالیا و اقیانوسگگیه ،آفریقگگا و آمریکگگایی کگگاربرد دارد در اسگگتان یگگزد رابط گۀ
خویشاوندی برادر با 2( kɒkowروستا)3( kɒkɒ ،روستا) berɒdɛr ،و  beredarبیان مگیشگود در
استان همدان ،صورتهای تلفظی مختلف واژۀ برادر بهکار میرود9( berɒr :روستا) و  berɒdarدر
 1شاید مرتبط باشد با  āyagدر زبان پهلوی
2. nana

2
4
5
6
1
1

پهلوی pidar ،pid :و pit؛ اوستایی pitar :و ( patarحسندوست)9۹۹ :1۲۳۹ ،
آقا از زبان مغولی وارد زبان فارسی شده است
در زبان پهلوی x ā :و x ā a
در زبان ترکی :آغاباجی بهمعنی خواهر
دده در زبان ترکی بهمعنی دایه (فرهنگ معین)
در زبان پهلوی ā :و  ā a؛ در اوستاییā a :
11. Eurasia

10. A. M. e ’E ang

9. P. J. Bancel
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اسگگتان کرمگگان 3( kɒkɒروسگگتا)3( berɒdar ،berɒr ،kɒkew ،روسگگتا) و  berɒderدر اسگگتان
اصگگفهان تنگگوع واژگگگانی بیشگگتر اسگگت و 3( kɒkɒروسگگتا) Geʔu ،barɒdar ،berɒ ،dɒʃi ،و dade
استفاده میشود در استان فارس این رابطۀ خویشاوندی در تمامی روستاهای مگورد بررسگی بگا kɒkɒ
بیان میشود
1
رابطۀ خویشاوندی دختر در استان یزد با دو صورت  doxtarو  doxtaroبیان میشود در اسگتان
همگگدان ۳( doxterروسگگتا) dod،doxtar ،و  doʔarبگگهکگگار مگگیرونگگد در اسگگتان کرمگگان doxtar
(2روستا) doxteru ،doxter ،و  dohtکاربرد دارند در اسگتان اصگفهان 2( doxtarروسگتا)،doti ،
 dota: ،dotte: ،doraدر استان فگارس 3( do:t ،doxtaruروسگتا) dut ،doxtar ،و  dotarبگهکگار
میروند
2
برای اشگاره بگه پسگر در اسگتان یگزد از صگورتهگای تلفظگی مختلگف پسگر اسگتفاده مگیشگود:
3(pesarروستا)9( posar ،روستا) و  posarokدر استان همدان در تمامی روستاهای مورد بررسگی
از  3korاستفاده شده است در استان کرمان از 3( peseru ، ʃok ،yɒruروستا) و 2( pesarروسگتا)
استفاده میشود در استان اصگفهان از 3( pesarروسگتا) pir ،pora ،9pure ،pore ،و  korاسگتفاده
میشود در استان فارس از ایگن صگورتهگا اسگتفاده مگیشگود3( pesaru ، a ʃ ʃe :روسگتا)pos ،
(3روستا) و a ʃek
رابطۀ خویشاوندی خواهر مادر (خاله) در استان یزد با اصگطالح xɒleبیگان مگیشگود در اسگتان
همدان از اصطالح 9( xɒlaروستا) و  ،xɒleدر اسگتان کرمگان از 2( xɒleروسگتا) xoʔe ،و xɒlew
استفاده میشود در استان اصفهان 2( xɒle ،ʔɒleروستا) goti ،xɒ e ʃi ،xɒla ،و در اسگتان فگارس
 xɒleو 2( xɒlaروستا) رواج دارند
رابطۀ خویشاوندی برادر مادر (دایی) در استان یزد بگا اسگتفاده از 9( dɒyi ،doyiروسگتا)xɒlu ،
(3روستا) نشان داده میشگود؛ در اسگتان همگدان از اصگطالحات  hɒlu ،xɒluو 3( doyiروسگتا) و
 dɒyiاستفاده میشود؛ در استان کرمان 3( xɒluروسگتا) و 2( dɒʔiروسگتا) کگاربرد دارد؛ در اسگتان
اصفهان از 9( dɒʔiروستا) xɒlu ،dɒʔi ʃi ،و  holuو در اسگتان فگارس از 3( ʔɒluروسگتا)،xɒlu ،
 doʔiو  diʃاستفاده میشود
2
رابطۀ خویشاوندی خواهر پدر (عمه) در استان یزد با استفاده از  ،ʔammeدر اسگتان همگدان بگا
 1در زبان پهلویduxtar :؛ در اوستاییkainῑn :؛ در پارتیknyg :
 3در زبان پهلوی frazand :و )pus(ar؛ در اوستایی θ a :؛ در پارتیpwhr :
 2ممکن است مربوط باشد به  kurragبهمعنی ّ
کره در زبان پهلوی

 4پور در اوستا و فارسی باستان پوثره و در سانسکریت پوتره و در پهلوی پوس و پوهر (لغتنامه دهخدا)
 i yā 5در اوستایی ( نقل در حسندوست)2۳۴: 1۲۳۹ ،
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استفاده از 9( ʔammaروستا) و  ،ʔamaدر استان کرمگان بگا اسگتفاده از  ،ʔa:meدر اسگتان اصگفهان
بهصورت 2( ʔammeروستا)3( ʔa:me ،ʔa e ʃi ،روسگتا) و  keʃiو در اسگتان فگارس بگهصگورت
3( ʔammeروستا)3( ʔɒ:ma ،روستا) ʔɒma ،و  ʔammaنشان داده میشود
1
برای اشاره به رابطۀ خویشاوندی برادر پگدر (عمگو) در اسگتان یگزد از 1( ʔɒmuروسگتا) و ʔamu
(1روستا) استفاده میشود در استان همگدان  ʔɒmuو 9( ʔamuروسگتا) و در اسگتان کرمگان ʔamu
(2روسگگتا) و  ʔemuو  ʔɒmuرواج دارنگگد در اسگگتان اصگگفهان از 2( ʔamuروسگگتا)،ʔɒ ʃi ،
 ʔɒmu ،tɒtɒ ،ʔomuو در اسگگگتان فگگگارس از 3( ʔamuروسگگگتا) و 3( ʔɒmuروسگگگتا)ʔɒ:mu ،
(3روستا) استفاده میشود
پدربزرع 2در استان یزد با استفاده از صورتهایی که بهلحاظ ساختی بسیط یگا غیربسگیط هسگتند
ساخته میشگود3( bɒbɒbozorg :مگورد) 9ʔɒbɒ ،ʔɒGow ،bɒ ʒun ،3bɒbʃɒ ،و  ʔɒbbɒدر
استان همدان 3( bowabozorgروستا)3( bɒbɒ ،روستا) و  2bokegurɒاستفاده میشود در استان
استان کرمان از 2( bɒʃuروستا)3(bɒʔu ،bɒʔi ،روستا) و  bɒbɒ ʒɒnاستفاده میشگود در اسگتان
اصفهان 3( bɒbɒروسگتا)3( bɒbɒ ʒun ،روسگتا) ʔɒppɒ ،و bɒbɒاسگتفاده مگیشگود در اسگتان
فارس از  buvɒʃ ،bɒbɒ ،bɒvoy gotu،1bɒgutu ،ʔɒbovɒو  bɒvɒbatuاستفاده میشود
برای نشاندادن رابطۀ خویشگاوندی ب گه 7در اسگتان یگزد از 2( a ʃ ʃe ، e ʃa ، a ʃaروسگتا)،
 a ʃowو  a ʃokاستفاده میشود در استان همگدان ۳( a ʃ ʃaروسگتا) a ʃe ، a ʃa ،و melɒl
کاربرد دارند در اسگتان کرمگان ۳( a ʃ ʃe ، a ʃew ، a ʃeʔuروسگتا) a ʃe ،و  ʃoGو a ʃow
کگگاربرد دارنگگد در اسگگتان اصگگفهان از ۳( e: ʃa ، a ʃ ʃe ، e: ʃeروسگگتا) e: e ، a: ʃa ،و kor
استفاده میشود در اسگتان فگارس ۳( a ʃ ʃe ، a ʃ ʃaروسگتا) a ʃek ، a ʃ ʃo ،و  a ʃaبگهکگار
میروند
8
برای ارجاع به رابطۀ خویشاوندی زن (همسر) در استان یزد از صورتهای مختلگف تلفظگی واژۀ
زن و در یگگک روسگگتا از واژۀ ضگگعیفه 9اسگگتفاده مگگیشگگود2( zan :روسگگتا)3( zanike ،za ،روسگگتا)و
 1در اوستاi iya :
 3فارسی میانهniyāk :؛ اوستاییniyāka :

2
4
5
6
1
1
3

در دهخدا بهمعنی پدر شاید مربوط باشد به  šāدر زبان پهلوی (کلمۀ دیار به معنی شاه  bayاست)
در عربی بهمعنی پدر و جد
 gouraدر گورانی بهمعنی بزرع (نااه کنید به حسندوست)۹9۹ :1۲۳۹ ،
 gohor ،got ،gordو  gutدر بسیاری از گویشها بهمعنی بزرع کاربرد دارند
 zā ag ، aččag ، ē ag ، a īg ،frazand ،a nāyو ( zahagمکنزی)1۲1۲ ،؛ اوستاییa-pərənāy :
پهلویzan ،nā īg :؛ اوستایی əni :؛ فارسی میانه nā ik :و zan؛ پارتیan :
قرضگیری از زبان عربی ،مؤنث ضعیف
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 zaʔifeاستفاده میشگود در اسگتان همگدان 9( zan ،ʒenروسگتا) و در اسگتان کرمگان zan ،zeyfe

(2روسگگتا) zenke ،و  ʔayɒlرواج دارنگگد در اسگگتان اصگگفهان 9( zanروسگگتا) dzindzi ،zen ،و
 zɪnowو در استان فارس  2( zan ،zaʔifeروستا) ʒi ،و  zanomبهکار میروند
رابطگۀ خویشگگاوندی شگوهر1در اسگگتان یگگزد از 1( ʃuʔarروسگتا) و  ʃuharو در اسگگتان همگگدان از
صورتهای تلفظی مختلف واژۀ شوهر و واژۀ میر 2استفاده میشگود3( ʃuʔar ،ʃu :روسگتا) ʃohar ،و
 miraدر استان کرمان از 9( ʃuʔarروستا)3( ʃewhar ،روسگتا) و  ʃuاسگتفاده مگیشگود در اسگتان
اصفهان از 9( ʃoharاستان) ʃuʔar ،mira ،ʃu ،و در اسگتان فگارس از 3( ʃigarروسگتا)ʃu ،ʃogar ،
(3روستا) و  ʃiاستفاده میشود
رابطۀ خویشاوندی زن پدر در اسگتان یگزد بگا ۳( zanbɒbɒ ،zanbɒwoروسگتا)،zane piyɒr ،
 naneو  nanowاسگگتفاده مگگیشگگود در اسگگتان همگگدان از ۳( zanbowaروسگگتا)،bowaʒen ،
 zanpedarو  zanbɒbɒاستفاده مگیشگود در اسگتان کرمگان ۳( zene pedarروسگتا)zanbɒbɒ ،
(۲روسگتا) و  zene boʔɒکگاربرد دارنگد در اسگتان اصگفهان از ۳( zanpedarروسگتا)zanpedar ،
(۳روستا)۳( dzindzipuʔɒ ،dzindzipuʔɒ ،روستا) و  zanʔɒɢɒاستفاده میشود در استان فارس
۳( zanbɒvɒروستا) zene bɒvɒ ،zanbovɒ ،zanbuvɒ ،و  naneکاربرد دارند
رابطۀ خویشاوندی زن برادر در استان یزد با کلمۀ ساده ،مرکب و گروه نحوی نشگان داده مگیشگود:
۳( zane barɒdar ،zane kɒkowروسگتا) zankɒkɒ ،zane berdar ،zane kɒkɒ ،و ʔɒrus
در استان همدان ۲( zenberɒrروستا) zane berɒdar ،و  berɒʒenرواج دارند در استان کرمگان از
۲( ʔɒrusروستا)۳( zene kɒkɒ ،zenkeberɒdar ،روستا) و  ʔestɒlاستفاده مگیشگود در اسگتان
اصگگفهان از  zingeʔu ،zandade ،dzindzi berɒ ،zane barɒdar ،zene berɒو zankɒkɒ
(۳روستا) و در استان فارس از  zane kɒkɒ ،ʒene kɒkɒو ۱( zankɒkɒروستا) استفاده میشود
رابطگگۀ خویشگگاوندی شگگوهر خگگواهر در اسگگتان یگگزد بگگا صگگورتهگگای زبگگانی ،ʃuʔare xɒʔar
3( dumɒd ،ʃohare dadow ،ʃuʔarxɒharروستا) و  ʃuʔarxɒrاستفاده میشگود در دو صگورت
زبانی از گروه نحوی استفاده شده است ،یعنی شگوهر و خگواهر بگا اسگتفاده از اضگافه بگه هگم متصگل
شدهاند در دو صورت نیز از کلمۀ مرکب استفاده شده است در برخی روستاها نیز از واژۀ بسیط داماد
استفاده شده است همین الاو در جایااههایدیگرموردبررسی یییممهیاهدهمی شیود دراسیتان
همدانازصورتهایتلفظ مختلفداماددرسهروستااسیتفادهشیدهاسی ،dommɒ ،dɒmɒd
 dumɒdو  ʃuʔare xuʔɒrو  ʃoharxɒharاستفاده شده است در استان کرمگان dumɒd ،dɒmɒd
 1فارسی میانه ē ag ،ā ā :و šōyg؛ اوستاییpati :

 3قرضگرفتهشده از عربی (امیر)
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(۳روسگگتا) ʃuʔere xɒ:r ،ʃiʔarxɒhar ،ʃuʔerxɒr ،و  ʃewhardɒdeyرواج دارنگگد در اسگگگتان
اصفهان در هریک از  1روستا از صورتهای متفاوتی استفاده شگده اسگت کگه  ۱مگورد صگورتهگای
تلفظی متفاوت شوهر خواهر و دو مگورد صگورتهگای متفگاوت دامگاد اسگتʃohare ،ʃoharxɒr :
 dumɒd ،zomɒ ،ʃudadam ،ʃoharxɒ:r ،ʃuʔarxɒhar ،xɒharدر استان فگارس صگورتهگای
۳( dumɒdروستا) ʃuxɒ: ،ʃigarxɒhar ،dumɒð ،و  ʃidɒðɒکاربرد دارند
رابطگگۀ خویشگگاوندی زن عمگگو در اسگگتان یگگزد بگگا اسگگتفاده از ۳( zanʔɒmuروسگگتا)zanʔamu ،
(۵روستا) بیان میشود در استان همدان از ۱( zanʔamuروستا) و  zane ʔɒmuاستفاده مگیشگود
در اسگگتان کرمگگان ۲( zenʔamu ،zenʔemu ،zene ʔamuروسگگتا) zenʔɒmu ،و zenkeʔamu
 dzindzʔɒو  zintatɒاسگتفاده
بهکار میروند در اسگتان اصگفهان از ۵( zanʔamuروسگتا)i ،
میشود در استان فگارس ۲( zanʔamuروسگتا) و zanʔomu ،zanʔɒlu ،ʒenʔɒmu ،zanʔɒmu
کاربرد دارند
1
رابطۀ خویشاوندی پدرزن در استان یزد با دو صورت زبانی 9( pedarzanروسگتا) و piyɒrzan
(2روستا) بیان میشود در استان همگدان از  xasira ،xasure ،xasuraکگه صگورت رایگج اوسگتایی
هسگگتند و  bowazanو  qɒʔembɒbɒاسگگتفاده مگگیشگگود در اسگگتان کرمگگان از ،pedarzenke
9( pedarzanروسگگتا) pedarʔayɒl ،و  pɒsedاسگگتفاده مگگیشگگود در اسگگتان اصگگفهان ،ʔammu
9( pedarzanروستا) piyezanom ،و  xosiو در استان فگارس 3( pedarzanروسگتا)،buvɒzan ،
 bovoy zan ،bɒ:zan ،bɒvɒzanبهکار میرود
رابطۀ خویشاوندی زن پسگر( 2عگروس) در اسگتان یگزد از ۱( ʔɒrusروسگتا) و  ،ʔarusدر اسگتان
همگگدان از  ،ʔarusدر اسگگتان کرمگگان از ۱( ʔɒrusروسگگتا) و  ، ʔestɒlدر اسگگتان اصگگفهان از ʔarus
(۱روستا) و ۳( ʔɒrusروستا) و  ɢɒʔigاستفاده میشود در استان فگارس  ۵( ʔarusروسگتا) و ʔɒris
رواج دارند
3
رابطۀ خویشاوندی شوهر دختر (داماد) در استان یزد با ۵( dumɒdروستا) domɒd ،و dumɒ؛
در استان همدان با ۱( dɒmɒdروستا) و dumɒ؛ در اسگتان کرمگان بگهصگورت  dumɒdو در اسگتان
اصفهان بهصورت ۳( zumɒ: ،zumɒروستا) zɒmɒd ،و 2( dumɒdروستا) نشان داده میشگود در
استان فارس 3( dumɒdروستا)3( dumɒ ،روستا) du:mɒ ،و  dumɒðرواج دارند
بعد از آوانااری اصطالحات خویشاوندی در جایااههگای مگورد بررسگی ،دادههگا بگا اسگتفاده از
نرمافزار گبمپ تحلیل شدند میزان تنوع واژگانی و تلفظی با استفاده از روش هگمتگرازی بگین معگادل
 1اوستاییxvasura :

 3فارسی میانۀ ترفانی) ayōg( Wywg :؛ سغدی (زن پسر)š nš :
 2اوستاییzā ā a :؛ فارسی میانه ā ā :؛ پارتیzā ā :

358

زبان و زبانشناسی ،2/61 ،پاییز و زمستان 6911
تحلیل گویشسنجیِ اصطالحات...

اصطالحات در جایااههای مختلف محاسبه شد نتایج این بررسی بهشرح زیر در جگدولهگای  2و 9
نمایش داده شده است
جدول  - 2تنوع واژگانی و پربسامدترین صورتهای زبانی روابط خویشاوندی نسبی
خویشاوندی

تنوع
واژگانی

مادر

12

پدر

11

خواهر

17

برادر

13

دختر

11

پسر

12

پربسامدترین

بسامد

mɒdar

1

nane

1

nana

9

bɒbɒ

8

pedar

9

dadow

9

xɒr

3

dade

3

dada

3

xɒhar

3

kɒkɒ

12

berɒr

2

doxtar

12

doxter

3

pesar

8

kor

1

posar

9

خویشاوندی

خاله

دایی

تنوع
واژگانی

1

13

عمه

1

عمو

1

پدربزرع

ب ه

33

11

پربسامدترین

بسامد

xɒle

17

xɒla

11

dɒʔi

9

xɒlu

7

dɒyi

1

ʔamma

19

ʔa:me

9

ʔamu

11

ʔɒmu

11

bɒbɒ

2

bɒʃu

3

a ʃ ʃe

3

a ʃ ʃa

2

a ʃa

2

از میان اصطالحات خویشاوندی نسبی ،تنوع در اصطالحاتی که برای ارجاع به پدربزرع اسگتفاده
میشود ،بیشتر است ( ۳۲صگورت تلفظگی یگا واژگگانی متفگاوت در  ۲۳جایاگاه) کمتگرین تنگوع در
اصطالحات خاله ،عمو ،عمه و دایی دیگده مگیشگود کگه بگهترتیگب ۳ ،1 ،1 ،و  1۴صگورت زبگانی را
دربرمیگیرد
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تنوع واژگانی در اصطالحات خویشاوندی سببی نشان میدهد که تنگوع واژگگانی در دو اصگطالح
عروس و داماد کمتر از سایر اصگطالحات اسگت عگروس از زبگان عربگی قگرضگیگری شگده و دامگاد
بازماندۀ فارسی میانه است و هرکدام بهترتیب 2 ،و  3صگورت متفگاوت داشگتهانگد تنگوع واژگگانی در
اصطالحات شوهر خواهر ( 32صورت) و زن پدر ( 31صورت) بیشتر است
جدول  -4تنوع تلفظی و واژگانی و پربسامدترین صورت زبانی غیرنسبی

خویشاوندی

تنوع
واژگانی

پربسامدترین بسامد خویشاوندی
zan

زن

13

شوهر

11

زن پدر

21

زن برادر

11

شووووووووهر
خواهر

23

19

zaʔife

2

zanike

2

ʃuʔar

12

ʃohar

1

ʃu

2

zanbɒbɒ

2

zanpedar

9

zankɒkɒ

1

ʔɒrus

9

dumɒd

8

dɒmɒd

2

ʃoharxɒhar

2

ʃuʔarxɒhar

2

زن عمو

تنوع
واژگانی
13

پدرزن

17

عروس

2

داماد

9

پربسامدترین بسامد
zanʔamu

11

zenʔamu

9

pedarzan

12

piyɒrzan

3

ʔarus

11

ʔɒrus

19

dumɒd

17

dɒmɒd

2

dumɒ

9

همانطور که در جدول نشان داده شده است ،بیشترین تنوع در اصطالحاتی دیده مگیشگود کگه از
بیش از یک واژه ساخته شدهاند :پدربزرع ،شوهر خواهر و زن پدر تنوع واژگانی و تلفظی در نمودار 1
نشان داده شده است
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25
20
15
10
5
0
شوهر خواهر
پدربزرگ
زن پدر
بچه
خواهر
پدرزن
دختر
زن برادر
پدر
مادر
پسر
برادر
زن عمو
زن
شوهر
دایی
داماد
عمه
عمو
خاله
عروس
نمودار  -9تنوع واژگانی و تلفظی در اصطالحات روابط خویشاوندی نسبی و غیرنسبی

همانطور که در نمودار مشهود است ،تنوع اصطالحات در سه رابطگۀ خویشگاوندی شگوهرخواهر
( ،)۳۲پدربزرع ( )۳۳و زنپدر ( )۳1از سایر اصطالحات بیشتر است هر سۀ این روابط بگا اسگتفاده
از اصطالحات بهلحاظ ساختار غیربسیط نشان داده میشوند پدربزرع در دستۀ اصطالحات نسگبی و
دو مورد دیار در اصطالحات سبیی قرار دارد تنوع اصطاحات در روابگط خویشگاوندی عگروس (،)2
خاله ( ،)1عمه ( )1و عمو ( )۳کمترین میزان است هگر  9اصگطالح از زبگان عربگی وامگیگری شگده
است توزیع پربسامدترین اصطالح در اشاره به رابطۀ شوهر خواهر ( ɒ

) ،پگدربزرع ( )bɒbɒو

زن پدر ( )zanbɒbɒدر نقشۀ  ۳نمایش داده شده است واژۀ دایی نیز کگه بگه نسگبت تنگوع واژگگانی و
تلفظی کمتری را نشان میدهد ،قرضگیری از زبان ترکی است (نااه کنید به حسندوست)1۲۹۲،

شکل  -3توزیع ( dumɒdشوهرخواهر)( zanbɒbɒ ،زن پدر)( bɒbɒ ،پدربزرگ) (از راست به چپ)

همانطور که در شکل  ۳دیده میشود ،پربسامدترین اصطالح برای اشاره بگه پگدربزرع در هگر 2
استان مورد بررسی رخداد داشته است؛ درحالیکه در مورد اصطالح داماد این صورت در هی یگک از
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روستاهای استان فارس کاربرد نداشته است پربسامدترین صورت زنپگدر نیگز در روسگتاهای اسگتان
کرمان و یزد کاربرد نداشته است در شکل  ۲توزیع پربسامدترین اصطالحات خویشگاوندی عگروس،
خاله ،عمه و عمو دیده میشود همانطور که شگرح داده شگد ،ایگن اصگطالحات کمتگرین تنگوع را در
ناحیههای جغرافیایی مورد بررسی نشان میدهند

شکل  -2توزیع ( ʔamuعمو)( ʔamme ،عمه)( xɒle ،خاله)( ʔarus ،عروس) (از راست به چپ)

همانطور که در نقشه نیز دیده میشود ،پربسامدترین صورت هر  9اصطالح مشابه فارسی معیگار
است پربسامدترین صورت اصطالح خاله و عمو در استان کرمان کاربرد ندارند و با فارسی معیار نیگز
تفاوت دارند مقایسۀ مجموع تفاوتها در اصطالحات خویشاوندی جایااههای مختلف را میتوان با
استفاده از نقشۀ پرتوی نمایش داد شکل  9میزان تفاوت بین گونههای مختلف زبگان فارسگی برمبنگای
اصطالحات خویشاوندی را نشان میدهد برای نشاندادن میزان تفاوت از طیف رنگگ اسگتفاده شگده
است خطوط تیرهتر شباهت بیشتر را نشان میدهد همانطور که دیده میشود ،تجمع خطوط تیگره در
بخشهایی از استان کرمان ،یزد و فارس بیشتر است

شکل  -4فاصلههای گویشی بین جایگاههای مورد بررسی
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بهمنظور مقایسۀ میزان شباهت گونههای زبان فارسی با فارسی معیار از نقشگههگای نقطگۀ ارجگاع
استفاده شده است شکل  ،2سمت راست میزان شباهت اصطالحات خویشاوندی را با فارسی معیگار
(با ستاره مشخه شده است) نشان میدهد همانطور که دیده میشود ،حسنآباد در استان اصگفهان
بیشترین شباهت را با فارسی معیار داشته است چشمهملک در استان همدان و ربگاط پشگت بگادام در
استان یزد نیز شباهت بیشتری با گونۀ فارسی معیار نشان میدهند در عین حال ،جایااه شمارۀ  1۳کگه
در نقشه بهرنگ سفید دیده میشود ،به کشه در استان اصفهان تعلق دارد که بیشترین فاصله بگا فارسگی
معیار را نشان میدهد سایر جایااههایی که با رنگ روشن دیده میشوند نیز با فارسگی معیگار تفگاوت
بیشتری دارند برای اینکه مشخه شود ،کشه که با فارسی معیار تفاوت بسگیار زیگادی دارد ،بگا کگدام
گونهها شباهت بیشتری دارد ،در نقشۀ سمت چپ این جایااه مبنا قرار داده شده است و میزان نزدیکی
و تفاوت گونههایدیگرباآنیهاندادهشدهاس همانطور که دیده مگیشگود ،ایگن گونگۀ زبگانی بگا
عبدالملکی در استان همدان و برخی از گونههای استان فارس بیشترین شباهت را دارد در عین حگال،
با فارسی معیار و حسنآباد بیشترین تفاوت را نشان میدهد

شکل  -5میران شباهت گونههای زبانی با فارسی معیار (سمت راست) و کشه (سمت چپ)

برای خوشهبندی گونههای زبان فارسی بگدون درنظرگگرفتن فاصگله و جایاگاه جغرافیگایی از نمگودارو
نقشۀ مقیاس چندوجهی 2استفاده شده است (نااه کنید به شکل )1به این منظور ،جایااههایی که به هگم
شباهت بیشتری دارند نزدیکتر به یکدیار دیده میشوند تجمع چنگد جایاگاه نشگاندهنگدۀ ناحیگههگای
گویشی و شباهت بین آنها است همانطور که دیده میشود Kesheh ،در دورترین نقطه از سایر گونههگا
قرار دارد  Hasan Abadو فارسی بسیار نزدیک بگه هگم در سگمت راسگت بگاال دیگده مگیشگوند کشگه
روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان نطنز است و طبق سرشماری سال  1۲۳2جمعیت آن  112نفگر
3
بوده است در برخی منابع گردشاری بهعنوان یکی از روستاهای ناشگناختۀ ایگران معرفگی شگده اسگت
1. reference point map
)2. mds plots (multi-dimensional scaling

 /https://www.zistonline.com/news/80136 2کشه-روستای-ناشناخته-ایران
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جمعیت محدود و ناشناختهبودن روستا ممکن است از دالیل تفاوت گونۀ زبانی مردم این روستا بگا سگایر
روستاها باشد همانطور که در نقشه دیده میشود ،گونههای زبانی در استان فگارس و در اسگتان همگدان
شباهت بیشتری را نشان میدهند کویجان در استان یزد با گونههای زبانی استان فگارس شگباهت دارد در
استان کرمان ،ناار ،سرچشمه و میمند نیز با یکدیار و نیز با باز در استان یگزد شگباهت دارنگد ماهگان در
استان کرمان با تندران در استان اصفهان شباهت بیشتری دارد راور در استان کرمان با صگدرآباد در اسگتان
یزد و تندران در استان اصفهان شباهت بیشتری دارد نکتۀ جالب توجه این است که در مگواردی بگا وجگود
فاصلۀ حداکثری جغرافیایی بین دو ناحیه شاهد شباهت بسیار زیاد زبانی هستیم

شکل -1فاصلههای گویشی بر مبنای مقیاس چندوجهی

بهمنظور خوشهبندی گونههای زبانی فارسی که نشاندهندۀ بیشترین شباهت بین گونهها اسگت ،از
نقشههای گویشی 1و دندروگرام استفاده شده است با هدف پیداکردن نزدیکترین گونههگا بگه فارسگی
معیار ابتدا از خوشهبندی به  1۴گروه استفاده شد (شکل )1

شکل  -7نقشه خوشهای و دندروگرام گونههای زبان فارسی
1. cluster map
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در این خوشهبندی ،فارسی معیار با حسنآباد در اصفهان و رباط پشت بادام در یزد ،چشمه ملگک
در همدان و سپرو در اصفهان در یک گروه قرار میگیرد با کمکردن تعگداد خوشگهبنگدیهگا مگیتگوان
جزیرههای گویشی یعنی گونههای زبانی که با سایر گونهها تفاوت قابل مالحظهای را نشگان مگیدهنگد
مشخه کرد در شکل  ۹خوشهبندی برمبنای  1خوشه دیده میشود سه گونگۀ زبگانی حسگینآبگاد در
جیرفت کرمان ،تلآباد در اردستان و کشه در نطنگز اصگفهان بگا هگی یگک از گونگههگا تشگکیل خوشگه
ندادهاند موسیآباد در اصفهان با سه گونۀ استان فگارس نزدیکگی بیشگتری دارد و در یگک خوشگه قگرار
گرفته است  ۳۳گونۀ زبانی شامل همۀ گونههای استان کرمان بهجز حسینآباد و همۀ گونههگای اسگتان
یزد و برخی گونههای استان اصفهان و فارس و همدان بگا فارسگی معیگار در یگک خوشگه دسگتهبنگدی
شدهاند

شکل  -۸خوشهبندی گونههای زبانی برمبنای  1گروه

با کمکردن تعداد خوشهها به چهار ،همانطور که در شکل  ۹دیده میشود ،حسینآبگاد کرمگان بگا
گونههای همدان تشکیل خوشه میدهد ولی تگلآبگاد و کشگه هم نگان در هگی گروهگی دسگتهبنگدی
نمیشوند همۀ گونههای دیار با یکدیار در یک خوشه قرار گرفتهاند

شکل  -1خوشهبندی برمبنای  ۰گروه
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بررسی ساختاری اصطالحات نسبی نشان میدهد که همانند فارسی معیار ،بهغیگر از پگدربزرع سگایر
روابط خویشاوندی با استفاده از یک کلمۀ ساده (غیر مرکب) بهکار میرود که ممکن است با یک ونگد
نقشی معرفهساز یا ملکی همراه شود واژههای مادر ،پدر ،دختر ،پسگر ،خگواهر و بگرادر در بسگیاری از
گونههای زبان فارسی ریشه در فارسی میانه دارد رابطۀ خویشاوندی پگدربزرع در برخگی روسگتاها بگا
یک کلمۀ بسیط و در برخی با کلمۀ مرکب متشکل از صورتی از تلف واژۀ پگدر یگا بابگا بگههمگراه یگک
صفت نشان داده میشود اصطالحات عروس ،خالگه ،عمگه و عمگو کگه از زبگان عربگی قگرضگیگری
شدهاند ،کمترین میزان تنوع را نشان میدهند و در اغلب گونههای زبانی تلفگ یکسگانی دارنگد کگه بگه
فارسی معیار نزدیک است در دستۀ روابط خویشاوندی سببی ،بگرای اشگاره بگه زن و شگوهر ،هماننگد
ً
فارسی معیار ،از واژههای ساده استفاده میشود که غالبا صورتهگای مختلگف تلفظگی واژههگای زن و
شوهر هستند و از فارسی میانه به یادگار ماندهاند برای رابطۀ عروس و داماد نیز مانند فارسگی معیگار از
صورتهای تلفظی مختلف این دو واژه استفاده میشود ،عروس از زبان عربی قرضگیری شده اسگت
و داماد از فارسی میانه به فارسی نو منتقل شگده اسگت سگایر روابگط سگببی ماننگد زن پگدر در برخگی
روستاها با یک کلمۀ ساده و در برخی مانند فارسی معیار با استفاده از کلمۀ مرکب نشان داده شگدهانگد
اما در مواردی ترتیب دو عنصر متفاوت از فارسی معیار است؛ بهعنوان نمونه در یگک روسگتای اسگتان
همدان جای مضاف و مضافالیه تغییر کرده است و بهاصطالح از اضافۀ مقلوب اسگتفاده شگده اسگت
( )bowazanدر عین حال ،صورت ساختاری دیاری که در میان اصگطالحات غیرسگادۀ بیگانکننگدۀ
روابط سببی مشاهده میشود ،گروه نحوی است یعنی واژهبست اضافه در عبارت حف شگده اسگت؛
مانند zan-e iyɒ ،در استان یزد
بررسی تفاوتهای مشاهدهشده بین گونههای مختلف بهلحاظ آوایی نشان میدهد کگه در برخگی
از استانها آواهایی بهکار میروند که در فارسی معیار کاربرد ندارند بهعنگوان نمونگه در اسگتان یگزد از
واکۀ پیشین میانی باز غیرگرد  /ɛ/استفاده میشود در استان فارس نیگز همخگوان سایشگی بگیندنگدانی
واکدار  /ð/کاربرد دارد در استان اصفهان نیز آواهای  / /و  /dz/در برخی نمونههگا دیگده مگیشگوند
درمقایسه با فارسی معیار ،گاهی ساختمان هجایی کلمه با حذف یک آوا یا هجا تغییر کرده است ایگن
حذف ممکن است به کشش جبرانی منجر شده یا نشگده باشگد حگذف در آوای مشگدد نیگز از مگوارد
پررخداد است بهعنوان نمونه e: ʃa ،یا  xɒ:rو  ʃuʔarxɒrدر بسیاری موارد ،تفگاوت صگورتهگای
زبانی مختلف در واکۀ آخر کلمه و بین واکههای  o ،a ،eیگا در اسگتفاده از واکگۀ مرکگب اسگت؛ ماننگد
 a ʃ ʃa ، e: ʃe ، a ʃowو  a ʃ ʃoدر میگگان واژه ،تفگگاوت درکگگاربرد  /a/یگگا  /ɒ/ماننگگد  ʔa:meو
 ʔɒ:maو تفاوت  /e/و  /a/مانند  doxtarو  doxterفراوانی زیادی دارند در میان همخوانها بیشترین

311

زبان و زبانشناسی ،2/61 ،پاییز و زمستان 6911
تحلیل گویشسنجیِ اصطالحات...

تفاوت بین کاربرد  /v/و /w/و /b/مانند  bowaو  ،babaکگاربرد  /h/و  /x/ماننگد  xaluو  haluو بگین
 /y/و  /ʔ/مانند  /dayi/و  /doʔi/دیده میشود در اسگتان همگدان و فگارس نیگز بگین کگاربرد  /z/و /ʒ/
تفاوت دیده میشود؛ مانند  ʒene kɒkɒو zanbera
همانطور که در شکل  1و  1دیده مگیشگود ،گونگههگای زبگانی در اسگتانهگای کرمگان و همگدان
یکدستتر هستند؛ بهگونهای که در استان کرمان بیشترین شباهت بین گونههای زبانی دیده مگیشگود
در عین حال ،در مواردی شاهد این هستیم که نزدیکترین گونۀ زبانی به یک جایااه ،در استان دیاری
قرار گرفته است بهعبارتی فاصلۀ جغرافیایی و فاصلۀ زبانی همیشه ارتباط مستقیم با یکگدیار ندارنگد و
مرزهای جغرافیایی و زبانی باهم همپوشانی ندارند کویجان در استان یزد با گونگههگای زبگانی اسگتان
فارس شباهت دارد در استان کرمان ،ناار ،سرچشمه و میمند نیز با یکدیار و نیز با باز در اسگتان یگزد
شباهت بیشتری دارند ماهان در استان کرمان با تندران در استان اصفهان شگباهت بیشگتری دارد راور
در استان کرمان با صدرآباد در استان یزد و تندران در استان اصفهان شباهت بیشتری دارد نمونگههگایی
دیده میشود که با وجود فاصلۀ بسیار زیاد جغرافیایی بین دو ناحیه ،شاهد شباهت زبانی هسگتیم ایگن
موضوع در رابطۀ بین حسینآباد در حاشیۀ جنوب غربی استان کرمان با روستای عبدالملکی در جنوب
غربی استان همدان دیده میشود در عین حال ،حسنآباد اصفهان و چشگمه ملگک همگدان بیشگترین
شباهت را با فارسی معیار دارند
همانطور که در شکل  1دیده میشود ،بهمنظور مشخهکردن شبیهتگرین گونگههگا بگه یکگدیار ،در
مرحلۀ اول گروهبندی مبتنی بر  13خوشه انجام شد در این دستهبنگدی ،حسگینآبگاد در جیرفگت کرمگان،
موسیآباد اصفهان و آبال فارس با هی گونهای بهطور مستقیم تشکیل خوشه ندادهاند ولی حسینآبگاد بگه
خوشۀ گونههای استان همدان شامل انوچ ،کارخانه ،عبدالملکی و ولیآباد؛ موسیآبگاد بگه خوشگۀ اسگتان
فارس شامل دهله ،گوزرک ،عبدوئی و آبال به خوشه گونههای استان کرمان و یزد شباهت بیشتری دارنگد
اما دو گونۀ زبانی تلآباد و کشه در استان اصفهان نهتنها تشکیل خوشه نمگیدهنگد بلکگه بگا هگی یگک از
خوشهها شباهت ندارند در استان یزد ،روستاهای بگاز ،صگدرآباد و احمگدآباد بگا یکگدیار تشگکیل یگک
خوشه دادهاند که در مرحلۀ بعد به خوشهای که گونههای زبگانی در اسگتان کرمگان ،یگزد و بخگشهگایی از
استان فارس و اصفهان را دربردارد ،متصل میشود این خوشه بزرگترین خوشۀ زبانی اسگت کگه  12گونگۀ
زبانی در استانهای کرمان ،فارس در مرز کرمان ،یگزد (در مگرز کرمگان و فگارس) و گونگههگای غربگی و
جنوب غربی استان اصفهان را شامل میشود در نواحی مرزی بین کرمان ،یزد و فارس و اصفهان شگاهد
پیوستار گویشی هستیم خوشۀ زبانی ششم که فارسی معیار نیز در آن قگرار مگیگیگرد ،شگامل گونگههگای
زبانی حسنآباد در استان اصفهان ،فارسی معیار ،چشمه ملک در اسگتان همگدان ،ربگاط پشگت بگادام در
استان یزد و سپرو در استان اصفهان است با چشمپوشی از برخی تفاوتها و کمکردن تعداد خوشههگا بگه
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عدد  9مشخه میشود که انوچ ،ولیآباد ،کارخانه ،عبدالملکی در استان همدان و حسینآبگاد در اسگتان
کرمان تشکیل یک خوشه میدهند تلآباد در استان اصفهان هم نان یک خوشۀ تگکعضگوی و کشگه در
استان اصفهان نیز بهتنهایی در خوشۀ مجزایی قرار میگیرند و سایر گونههای زبانی یعنی همگۀ گونگههگای
زبانی استان فارس و همۀ گونههای زبانی استان یزد و بیشگتر گونگههگای زبگانی اسگتان کرمگان و اصگفهان
بههمراه فارسی معیار در یک گروه خوشهبندی میشوند بهمنظور دستیافتن به تبیینی برای صورتهیای 
کییهبییاسییایر ویییههییاتفییاوت اویییتییو داشییتهایییدممویتی ی  یراییییای وگراکبیید زبییای و
متی شباختی این گونهها در ادامه بحث میشود
1
پراکندگی زبانی در استان اصفهان برمبنای اطلس زبانی ایران  ،شگامل بیابگانکی ،فارسگی ،فگالت
مرکزی (شامل راجی) ،لری بختیاری ،ارمنی و است کشگه در دهسگتان طگرقرود نطنگز قگرار دارد
گونۀ زبانی طرقرود به طرقی معروف است که از لهجههای گویش راجی بهشمار میآید ایگن گگویش
از گذشتههای دور در مناطقی از مرکز ایران ،استانهای قم ،مرکزی و اصگفهان رواج داشگته اسگت و در
خطر انقراض قرار دارد (نااه کنید به اصغری طرقی )1۲۹۳ ،طبق سرشگماری سگال  ،1212روسگتای
کشه  112نفر جمعیت داشته است تلآباد نیز که در دهستان ک گو در شهرسگتان اردسگتان قگرار دارد،
مطابق سرشماری  1212تنها  11نفر جمعیت داشته است در دهستان ک گو هنگوز آثگاری از گگویش
اردستانی دیده میشود که در دستۀ گویشهای جنوب شرقی مجموعه گویشهای فالت مرکگزی قگرار
میگیرد (نااه کنید به ابراهیمی )1۲۹۳ ،جمعیگت کگم ایگن دو روسگتا ممکگن اسگت باعگث کگاهش
برخورد زبانی 2شده باشد و زبان محلی در آنها کمتر تحت تیثیر گونههای دیار و زبگان فارسگی معیگار
قرار گرفته باشد در مورد خوشۀ گونههای زبانی استان همدان ،شگاید بتگوان تنگوع قگومی و زبگانی ایگن
استان را دلیل تفاوت گونههای این استان با سایر استانهگای مگورد بررسگی دانسگت برمبنگای اطلگس
ً
زبانی ایران ،3در شمال استان همدان غالبا گویشهای ترکگی رواج دارنگد در بخگش غربگی و جنگوبی
لری ،لکی ،کردی جنوبی ،کردی مرکزی و کاربرد دارند در عین حال ،فارسی نیز در سراسگر اسگتان
همدان صحبت میشود تنوع زبانی در این ناحیه و تیثیرپذیرفتن گونههای زبگانی مختلگف از یکگدیار
ً
احتماال از دالیل اصلی قرارگگرفتن ایگن گونگههگای زبگانی در شگاخۀ جداگانگه اسگت در عگینحگال،
حسینآباد در جیرفت کرمان که با گونههای زبگانی همگدان در یگک خوشگه قگرار گرفتگه اسگت ،طبگق
سرشماری آمار سال  1212حدود  13نفر جمعیگت داشگته اسگت درصگد قابگل مالحظگهای از مگردم
شهرستان جیرفت لر هستند هم نین ،این شهرستان محل سکونت اقوام لک نیز بوده اسگت احتمگال
دارد این ویژگی جمعیتشناختی جیرفت دلیل شگباهت گونگۀ زبگانی روسگتای حسگینآبگاد کرمگان بگا
1. http://iranatlas.net/index.html?module=module.language-distribution.esfahan
2. language contact
3. http://iranatlas.net/index.html?module=module.language-distribution.hamadan
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گونههای زبانی استان همدان باشد که اقوام لر و لک در آن سکونت دارنگد بگه ایگن ترتیگب ،مگیتگوان
نتیجه گرفت که بررسیهای رایانشی میتواند حقایق گویشی را نشان دهد که به تقسیمبندی ،شناسایی
و بررسی سابقۀ تاریخی گونههای زبانی کمک میکند این دسگت پگژوهشهگا مگیتوانگد ناحیگههگای
گویشی یا جزیرههای گویشی را برمبنای مقایسۀ مجموعهای از ویژگیها شناسایی کند

منابع

ابراهیمی ،قربانعلی (« )1۲۹۳بازشناسی و توصیف گویش اردستانی» فصلنامه ادبیات و زبانهای محلای س،۲
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ارشد زبانشناسی هماانی ،دانشااه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
رستمبیک تفرشی ،آتوسا ( )19۴۴اطلس زبانی ،گویشسنجی و مستنبساازی زباان پژوهشگااه علگوم انسگانی و
مطالعات فرهنای
زاهدی ،کیگوان و محمگدعلی شگمس (« )1۲۳۳خویشگاوندی و جنسگیت در خگانواده و بازتگاب آنهگا در زبگان»
خانواد پژوهی س ،2ش۳۳1-۲۴۳ ،1۹
سالمی ،عبدالنبی ( )1۲۳۲گنجینۀ گویششناسی فارس تهران :فرهناستان زبان و ادب فارسی
عباسی ،بیستون و کریستین کزازی (« )1۲۹۳بررسی واژگان خویشاوندی هورامی براساس معیارهگای مگورداک»
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کارگر شورکی ،محمدعلی ( )1۲۳2گویش میببی پایاننامۀ کارشناسی ارشد رشته فرهنگ و زبانهگای باسگتانی
پژوهشااه علوم انسانی و مطالعات فرهنای.
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 پژوهشگااه علگوم انسگانی و،) فرهنگ کوچک زبان پهلوی ترجمۀ مهشید میرفخرایگی1۲1۲(  دیوید نیل،مکنزی
مطالعات فرهنای
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