
 

 

 

هـای  اسـتانبرخـی اصـطالحات خویشـاوندی در  سـنجِی  تحلیل گـویش
 زبان ایران فارسی

 و مطالعات فرهنای(پژوهشااه علوم انسانی استادیار ) 1بیک تفرشی آتوسا رستم

 3013، تاریخ انتشار: 29/12/3911، تاریخ پذیرش: 31/9/3011 :تاریخ دریافت مقاله

   

شناسان از بعد روابط و تعگامالت اجتمگاعی و  اصطالحات خویشاوندی از دیرباز برای مردم چکیده:
ایگن پگژوهش بگا انگد  در  شناختی و تگاریخی اهمیگت داشگته شناسان از بعد ساختاری، رده برای زبان

هگای مقیگاس  ( شگامل مگاتریس فاصگله، نقشگه1۹1۲)سگاای،  سنجی های گویش کارگیری روش به
اصگطالح خویشگاوندی  ۀنمونگ 1۴۱هگای  هگا و تفگاوت ای و دندروگرام، شباهت چندوجهی، خوشه

هگای زبگانی  های یزد، همدان، شیراز، کرمان و اصگفهان تحلیگل و گونگه روستای استان ۲۳مربوط به 
هگای زبگانی  گیگری و ناحیگه شان با یکگدیار و بگا فارسگی معیگار انگدازه شوند و فاصله بندی می هخوش

( است  برمبنای ۳۴11مپ )نربون و همکاران،  افزار گب گردند  ابزار تحلیل رایانشی نرم شناسایی می
عمه دیده  و عربی شامل عروس، عمو، خاله  شده از زبان گرفته ترین تنوع در اصطالحات وام نتایج، کم

 1۴بنگدی برمبنگای  های زبانی تلفظی است و نه واژگانی  درخوشگه ها بین گونه شود  بیشتر تفاوت می
هگای اسگتان  گویشی بگین گونگه ۀشود  فاصل های استان اصفهان دیده می گروه، بیشترین تنوع در گونه

نزدیک است؛ وجود اقگوام  های استان همدان ای در جیرفت که به گونه غیر از گونه کرمان کم است، به
 ۀهای استان همدان نیز یک خوشگ تواند از دالیل این شباهت باشد  گونه لر و لک در هر دو منطقه می

زبگانی  ۀتر است  بزرگترین خوش غیر از یک گونه که به فارسی معیار نزدیک دهند؛ به زبانی تشکیل می
های غربی و جنگوب غربگی  مرزی( و گونه یزد )نزدیک نواحی های کرمان، فارس، هایی در استان گونه

 
1. A.rostambeik@ihcs.ac.ir 
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هگا شگاهد  در نواحی مرزی بین ایگن اسگتان، عبارتی شود  به استان اصفهان در مرز فارس را شامل می
ترین فاصله با فارسی معیار را دارنگد   هایی در اصفهان، همدان و یزد کم گونه پیوستار گویشی هستیم 

هگای فگالت مرکگزی  احتمااًل به گویش راجی و اردستانی از گونگهآباد در استان اصفهان که  کشه و تل
 آیند  شمار می گویشی به ۀاند و جزیر بندی نشده ای خوشه ند، با هی  گونها نزدیک

  بندی سنجی، فارسی، پیوستار گویشی، خوشه اصطالحات خویشاوندی، گویشها:  کلیدواژه

 
 مقدمه  1

شناسگی،  زبانی مختلف از موضوعات مگورد توجگه زبگانمطالعۀ اصطالحات خویشاوندی در جوامع 
( بیگان کگرده اسگت، هریگک از مگا 1: ۳۴۴2) 1طور که وارداف شناسی است  همان شناسی و قوم مردم

داریم  این هویت ساختۀ تعامل ما با دیاران  ، راها ای از هویت تر مجموعه طور دقیق یا شاید به ،هویتی
شدنمان و تجارب ما از دنیگای  ایم و نتیجۀ اجتماعی و همان برداشتی از خود است که به آن دست یافته

بیرون است  عوامل بسیاری ممکن است درک ما از خگود را تحگت تگیثیر قگرار دهنگد: نگژاد، قومیگت، 
تماعی، روابط خویشاوندی و     یکی از کاربردهگای جنسیت، مذهب، شغل، مکان فیزیکی، طبقۀ اج

زبان در زندگی روزمره، ارجاع به انواع روابط خویشاوندی است و همین امر موجگب شگده اسگت کگه 
اصگگطالحات خویشگگاوندی بسگگیار غنگگی باشگگد  منظگگور از اصگگطالحات  ۀپیشگگینۀ مطالعگگه در حگگوز

ارجاع به اقوام یگا اجدادشگان و نیگز روابگط ای است که مردم نقاط مختلف دنیا برای  خویشاوندی شیوه
شگمار  هگا بگه زبگان هگای جهگانی   های خویشاوندی از ویژگگی کنند  نظام حاصل از ازدواج استفاده می

ای برخوردار اسگت  برخگی از  طور که خویشاوندی نیز در نهاد اجتماعی از اهمیت ویژه رود، همان می
هگا از عگواملی ماننگد  بندی همگۀ نظگام ولی در سازمانتر از دیاری هستند  های خویشاوندی غنی نظام

 هگای پیمایشگی   (  در پگژوهش۳۳۹جنسیت، سن، نسل، خون و ازدواج استفاده شگده اسگت )همگان: 
شگده اسگت کگه  هگایی بگرای گگردآوری داده اسگتفاده مگی جغرافیایی اغلب از پرسشنامه شناسی   گویش

(  ایگن ۳۳: 1۹۹۳، 3و ترادگیگل 2کنیگد بگه چمبگرز های معنایی تنظیم شده بودند )ناگاه برمبنای حوزه
های انالیسی و آمریکایی فنون کشاورزی، گیاهان و جانوران، آب و هوا،  های معنایی در پژوهش حوزه

هگای  گرفته است  در ایگران نیگز، پرسشگنامه های اجتماعی، روابط خویشاوندی و    را دربرمی فعالیت
هگای معنگایی مگورد  انگد و یکگی از حگوزه ین مبنا تنظگیم شگدههای گویشی اغلب بر هم داده گردآوری  

مطالعگات منسگجم در ایگن حگوزه را  نتگری شان، اصطالحات خویشاوندی است  یکی از قدیمی توجه
 12۴۴تگا  12۴ز سگال اانجام داده است  وی اصگطالحات خویشگاوندی زبگان آلمگانی  9ویلیام جونز

 
1. R.Wardhaugh  2. J. K. Chambers  
3. P. Trudgill  4. W. J. Jones  
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 ( نیگز1: ۳۴11چگاپ رسگاند  جگونز ) ر قالب کتابی بهد 1۹۹۴ثبت و تحلیل کرد و در سال را میالدی 
ضمن اشاره به اهمیت مطالعۀ اصطالحات خویشاندی از گذشته تا حال، به این نکته اشاره کرده است 

شناسگان  دهند و زبان ای را نشان می های قابل مالحظه های مختلف تفاوت که این اصطالحات در زبان
اند  مطالعۀ اصطالحات خویشاوندی  این موضوع را بررسی کرده شناسان نیز از زوایای مختلف و مردم

نگوعی از موضگوعات مگورد  گرفته و این حگوزه بگه شناختی صورت می های صرفَا زبان ندرت با انایزه به
(  1۳: 1۹19، 1نقگل از مارانگدا بگه 1شناسی بوده است )همان:  اجتماعی و معنایی مردم ۀتوجه در حوز

این نوع نارش نسگبت بگه اصگطالحات خویشگاوندی و صگرف بررسگی ایگن  اما واقعیت این است که
توان  سو نمی هایی برای روابط اجتماعی دور از واقعیت است  زیرا ازیک عنوان برچسب اصطالحات به

روابگط محگدود کگرد و ازسگوی دیاگر  گگذاری   هگای نگام اجتماعی را به مطالعۀ برچسب ۀروابط پی ید
شناسگی چشگم پوشگید   سگاختاری ایگن اصگطالحات ازمنظگر زبگان تگوان از اهمیگت تگاریخی و نمی

کند؛ به این معنی که هگر زبگانی  اصطالحات خویشاوندی در جوامع مختلف بسیار گزینشی عمل می
گگذاری کنگد  بررسگی  مشخصی از روابط را بگا اسگتفاده از ایگن اصگطالحات نگام ۀممکن است گستر

شناختی  دهندۀ ساختارهای اجتماعی، تحول زبان شانتواند ن اصطالحات خویشاوندی می شناختی   رده
(  ۲: ۳۴11هایشان باشد )نااه کنید بگه جگونز،  ژنتیکی بین جوامع و زبان-و اجتماعی، روابط تاریخی

 شوند  های ایرانی و غیرایرانی در این حوزه در ادامه معرفی می برخی از پژوهش
در زبان تایلندی را بررسگی کگرده اسگت   ( ساختار اصطالحات خویشاوندی3331) 2پرازیثراثسینت

های گوناگون چندان هگم بگه هگم  وی ضمن بیان اینکه برخالف تصور اصطالحات خویشاوندی در زبان
تایلندی با انالیسگی پرداختگه اسگت  وی  های اصطالحات خویشاوندی   شبیه نیستند، به برخی از تفاوت

پایه و غیرپایه تقسیم کگرده اسگت  اصگطالحات پایگه کگه اغلگب  ۀاصطالحات خویشاوندی را به دو دست
غیرپایگه بگه روابطگی مربگوط اصگطالحات نگد  ا نسگبی مربگوط ای هستند به روابط خویشاوندی   کلمه تک

هگای  ( اصگطالحات خویشگاوندی در گگویش3311) 3گیرند  ُپستما هستند که درنتیجۀ ازدواج شکل می
های جغرافیایی، تگاریخی  وی به ویژگی ،سی کرده است  به این منظورهلندی را ازمنظر نشانۀ مالکیت برر

اصگگطالحات  نحگگوی  -( سگگاختار واژی3311) 9تکگگواژ مالکیگگت پرداختگگه اسگگت  تریگگونفرا و صگگرفی  
های ایتالیایی را تحلیل کرده و آنها را با ایتالیایی استاندارد مقایسه کرده اسگت  در ایگن  گویش خویشاوندی  

هگای مختلگف توجگه داشگته اسگت و اصگطالحات  ریف و نشگانۀ ملکگی در جایاگاهتحلیل به حروف تع
و همکگاران  2کننگد را نیگز بررسگی کگرده اسگت  سگادیوا خویشاوندی که همانند اسم خاص عمگل مگی

هگای ترکگی،  عنوان گواهی بر روابط خویشاوندی در زبان ( به بررسی اصطالحات خویشاوندی به3313)
 
1. P. Maranda  2. A. Prasithrathsint 3. G. Postma   
4. C. Trionfera  5. R. Sagdieva  
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گسگترش  ۀتگوان بگه تاریخ گ اند و معتقدند با چنین بررسی می یغوری پرداختهازبکی، قزاقی، قرقیزی و او
های ترکی ارائگه داد   معنایی این زبان-تری از نظام واژگانی روابط مردم این نواحی پی برد و توصیف جامع

بسگت مالکیگت را در گگویش  اصگطالحات خویشگاوندی و واژه نحگوی  -( سگاختار واژی3331) 1َمسی
به بررسگی توزیگع  ،هریک از اسامی ۀایتالیا بررسی کرده است  وی عالوه بر بررسی طبق 2سوپریورآردوره 
هگای  بگر ایگن، واژه ایگن گگویش ایتالیگای جنگوبی پرداختگه اسگت  عگالوه بسگت مالکیگت در واژه نحوی  

 عنگوان سنجی نیگز اسگت  بگه های گویش مورد بررسی در پژوهش های معنایی   خویشاوندی یکی از حوزه
تحلیگل »(؛ 3311و همکگاران،  3)کارتیکاسگاری« ای شناسی زبان جاوه بررسی گویش»توان به  نمونه می

هگای گویشگی  گیگری فاصگله اندازه»(؛ 3331، 9)الفکیوئی« سنجی واژگان زبان بربری )آمازیغی( گویش
 ( و    اشاره کرد 3312، 1و کاکس 2)سنوک« در آتاپاسکی

شناسی و ساختاری در حگوزۀ روابگط خویشگاوندی انجگام شگده  ردهدر ایران نیز مطالعاتی ازمنظر 
( اصگطالحات خویشگاوندی زبگان فارسگی را ازمنظگر سگاختواژی بگه دو دسگتۀ 1312است  باطنی )

همگراه حگرف تعریگف  اصطالحات پایه و مشتق تقسیم کرده است  پایه که از یک واژه یا از یک واژه بگه
هگم  به« اضافه»واژه یا بیشتر تشکیل شده است که با استفاده از شود و مشتق که اغلب از دو  تشکیل می
( واژگگان خویشگاوندی در دو زبگان فارسگی و انالیسگی را 1211اند  زاهگدی و شگمس ) متصل شده

انگد و نتیجگه  ها بررسگی کگرده آن یافتن رابطه میان الاوهای فکری، فرهنای و نمودهای زبانی   منظور   به
بیشتر زبان فارسگی در  میان واژگان خویشاوندی در دو زبان نشانار عدم تقارن  های  اند که تفاوت گرفته

داشگتن حگریم زن  دهد در فارسی وابستای زن به مگرد و حرمگت تمایزهای جنسیتی است که نشان می
بیشتر مشهود است  در فارسی نوع روابط ازطرف پدری و مگادری نیگز مهگم اسگت ولگی در انالسگیی 

هگای خویشگاوندی در گونگۀ  ( واژه3313شوند  قیطوری، یاسمی و کگزازی ) نمیچنین تمایزی را قائل 
 3انگد کگه در کلهگری  های کردی جنوبی است را بررسی کرده و نتیجه گرفته زبانی کلهری که از گویش

هگای خویشگاوندی  بسگیاری از واژه ۀلحاظ سگاختواژی و معناشگناختی ریشگ واژۀ پایه وجود دارد که به
های ریشه شامل معادل پدر، مادر، عمو، دایی، خگواهر مگادر و خگواهر  ند  این واژهنسبی و سببی هست

( واژگان خویشگاوندی در 1233و کزازی ) عباسیپدر، برادر، خواهر، فرزند پسر و فرزند دختر است  
انگد و نتیجگه  شناسی بررسی کگرده انسشناسی و ان زبان هورامی گونۀ شهر پاوه را براساس مفاهیم معنی

واژۀ خویشگاوندی جمعگی  3واژۀ ناتنی و  3واژۀ سببی،  11واژۀ نسبی،  31اند که هورامی شامل  تهگرف
شگناختی و تگاریخی  زبگان فارسگی را ازمنظگر رده ( اصطالحات خویشگاوندی  1239است  استاجی )

هگای  گیری کرده اسگت کگه اصگطالحات خویشگاوندی در زبگان فارسگی بگا هماگانی بررسی و نتیجه
 
1. S. Masi  2. Ardore Superiore  3.. E. Kartikasari   
4. M. B. Lafkioui  5. C. Snoek  6. C. Cox   
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ای شامل پدر، مادر، خواهر، بگرادر،  هسته ۀمطابقت دارد و اصطالحات مربوط به یک خانوادگرینبرگی 
دختر، پسر، زن و شوهر از دورۀ باستان به امروز رسیده است؛ اما اصطالحات مربوط بگه عمگه، عمگو، 

( اصگطالحات و واژگگان 1239ی )ناند  منصگوری و رحمگا گیری شده خاله، دایی از عربی و ترکی وام
ها  اند که اکثر گویش و نتیجه گرفته  یشاوندی را در بیش از پنجاه گویش از سراسر ایران بررسی کردهخو

درجۀ اول )پدر، مگادر، خگواهر،  ها، خویشاوندان   کنند  در تمامی گویش از الاوی یکسانی پیروی می
قش و اهمیگت دارای اند و سایر خویشاوندان براساس ن ای را به خود اختصاص داده برادر( واژگان ساده

هگای  واژه ( کاربرد اصگطالحات خویشگاوندی و خطگاب1233واژگانی ساده یا ترکیبی هستند  امینی )
گویش نّنجی که زبگان مگردم روسگتای نگنج شهرسگتان مالیگر اسگت را ازمنظگر خویشگاوندان نسگبی، 

هگای  هواژ خویشاوندان سببی، خویشاوندان رضاعی و خویشگاوندان ناشگی از عقگد اخگوت و خطگاب
مربوط به غیرخویشاوندان بررسی و تحلیل کرده و نتیجه گرفته است کگه اصگطالحات خویشگاوندی و 

شمار زیادی از این اصطالحات بگا  ،های این گویش بسیار متنوع و غنی است  با وجود این واژه خطاب
ل انگد  وی در بررسگی اصگطالحات خویشگاوندی معگاد اصطالحات رایج زبان فارسی جایازین شده

 (ɒmu, dɒji, ama, xɒla)گیگری کگرده اسگت کگه ایگن اصگطالحات عمو، عمه، دایی، خاله نتیجگه
 ارزهای خود در فارسی معیار هستند  شدن کامل با هم لحاظ تلفظی در حال همسان به

هگا و  سگنجی شگباهت تحلیلگی و ابگزار گگویش-در پژوهش حاضر بگا اسگتفاده از روش توصگیفی
زبان با یکدیار و با فارسی معیار تحلیل  استان غالبًا فارسی 2های اصطالحات خویشاوندی در  تفاوت

 هگای گویشگی   های پژوهش از منابع موجود در این زمینگه اسگتخراج شگده اسگت  نمونگه اند  داده شده
بیگک  مهای یزد و همدان )رسگت شناسی ایران، استان های یزد و همدان برگرفته از طرح ملی گویش استان

فگارس برگرفتگه از   استان های گویشی   (؛ نمونه1212( و گویش میبدی )کارگر شورکی، 1213تفرشی، 
گنجینااۀ ( و 1213هگگای فگگارس و هرمزگگگان )خانجگگانی،  شناسگگی ایگگران اسگگتان طگگرح ملگگی گگگویش

هگای کرمگان و اصگفهان برگرفتگه از  اسگتان های گویشی   (؛ نمونه1212)سالمی،  شناسی فارس گویش
در تمامی این آثگار ( است  1211های کرمان و اصفهان )مقدم،  شناسی ایران، استان ملی گویشطرح 

ها و جمالت پایگه صگورت گرفتگه  ای شامل واژه گردآوری داده به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه
 فیگایی  هگای جغرا گونه های تلفظی و واژگانی   ها و تفاوت هدف پژوهش بررسی و تحلیل شباهتاست  

ای اسگت کگه  های آماری و رایانه فارسی در اصطالحات خویشاوندی با استفاده از روش زبان   مختلف  
هگای  آید در این تحلیل، بگا اسگتفاده از مگاتریس فاصگله، نقشگه شمار می نوآوری پژوهش حاضر نیز به

خویشگاوندی سگنجیده های گویشی مبتنی بر اصطالحات  فاصله 1ای و دندروگرام چندوجهی و خوشه
 گردند  های گویشی شناسایی می های مورد بررسی، ناحیه بندی گونه  شوند و با خوشه می

 
1  dendrogram 
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 روش پژوهش  2
اسگت  بگا اسگتفاده از چگارچوب تحلیگل، اصگول و  1تحلیلی و رایانشگی-این پژوهش از نوع توصیفی

های مختلگف زبگانی  نههای میان گو ها و تفاوت های گویشی و شباهت سنجی، فاصله های گویش روش
یزد، همدان، کرمان، اصفهان و فارس بگا یکگدیار و نیگز بگا  زبان   غالبًا فارسی جایااه در پنج استان   ۲۳

اصطالح خویشاوندی( اسگت  ۳۳نمونه ) 1۴۱پژوهش شامل  های اند  داده فارسی معیار بررسی شده
کند  اصگطالحات بگا اسگتفاده از عالئگم آواناگاری  که به روابط خویشاوندی نسبی و سببی داللت می

IPA انگد   تحلیل و بررسگی شگده 2مپ افزار گب ای یکدست آوانااری و سپس با استفاده از نرم شیوه به
بگه ایگن شگرح   این اصطالحات با توجه به روابط خونی یا روابط حاصگل از ازدواج در قالگب دو گگروه

مادر، فرزند پسر، فرزند دختر، خواهر ، بگرادر، مگادربزرع،  بندی شدند: روابط نسبی شامل پدر، طبقه
روابط سببی شامل زن، شگوهر، عگروس، زن پگدر، زن عمگو، زن  و عمو و پدربزرع، خاله، عمه، دایی

نمگایش  1و جگدول  1هر استان در شگکل  یتفکیک های مورد بررسی )روستا( به پدرزن  جایااه و برادر
 داده شده است 

 
 

 
 های یزد، همدان، کرمان، اصفهان و شیراز های مورد بررسی در استان جایگاه -9شکل 

 
 
 

 
1. computational method 
2 . Gabmap 
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 تفکیک استان های مورد بررسی به جایگاه -9جدول 

 التین روستا شهرستان استان
 Azizabad عزیزآباد ابرکوه یزد

 Rabat-e posht-e-Badam رباط پشت بادام اردکان یزد

 Kavijan کویجان بهاباد یزد

 Kushk کوشک بافق یزد

 Baz باز تفت یزد

 Sadrabad صدرآباد صدوق یزد

 Ahmadabad احمدآباد مهریز یزد

 Valiabad آباد ولی اسدآباد همدان

 Karkhaneh کارخانه تویسرکان همدان

 Anuch انوچ مالیر همدان

 Abdolmaleki عبدالملکی نهاوند همدان

 CheshmehMalek چشمه ملک همدان همدان

 Negar ناار بردسیر کرمان

 Hossein Abad آباد حسین جیرفت کرمان

 Sarcheshmeh سرچشمه رفسنجان کرمان

 Meymand میمند شهر بابک کرمان

 Bezenjan بزنجان بافت کرمان

 Ravar راور راور کرمان

 Mahan ماهان کرمان کرمان

 Separu سپرو نایین اصفهان

 Hasan Abad آباد حسن اصفهان اصفهان

 Tallabad آباد تل اردستان اصفهان

 Musaabad آباد موسی شهررضا اصفهان

 Kesheh کشه نطنز اصفهان

 Vaneshan وانشان گلپایاان اصفهان

 Tunderan تندران تیران اصفهان

 Abgel آبال فیروزآباد فارس

 Dahleh دهله کازرون فارس

 Abdui عبدوئی کازرون فارس

 Darakouye کویهادار فسا فارس

 Gouzarak گوزرک شیراز فارس

 ChaharQalat چهارقالت ارسنجان فارس

 
مند در هر شهرستان صگورت گرفتگه اسگت و  صورت تصادفی نظام های مختلف به انتخاب جایااه
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انگد  الزم بگه ذکگر  لحاظ کّمی و کیفی بررسی شگده های مختلف به کاربرد این اصطالحات در جایااه
عنگوان نمونگه رابطگۀ هگوو یگا نگوه و  به ؛گیرد فهرست، همۀ روابط خویشاوندی را دربرنمیاست که این 

انگد کگه در همگۀ  شود و تنها اصطالحاتی وارد تحلیل شگده اصطالح دیده نمی ۳۳مادربزرع     در این 
مقالگه اند گردآوری داده در منگابع مگورد اسگتفاده در ایگن  و مشترک بوده  دردسترس، وجود داشته منابع  

هگر اصگطالح و بررسگی  صورت میدانی صورت گرفته بوده است  در تحلیل کّمی بگه تنگوع تلفظگی   به
هگای آوایگی و  تلفظی یا واژگانی توجگه شگده اسگت  در تحلیگل کیفگی، بگه تفگاوت هر صورت   فراوانی  

شگده  اختهدها پر ها و تفاوت بندی و نمایش شباهت اصطالحات خویشاوندی و نیز خوشه شناسی   ریشه
دوسگت  (، حسگن1۲۳۹دوسگت ) شناختی غالبًا برمبنای سه منبع اصلی حسن های ریشه است  بررسی

 ( صورت گرفته است 1۲1۲( و مکنزی )1۲۹۲)
 

 چارچوب نظری  3
بگرای بررسگی و تحلیگل میگزان شگباهت و  1سگنجی های رایج در گویش پژوهش حاضر برمبنای روش

مختلف زبان فارسی صگورت گرفتگه اسگت   جغرافیایی  های  تفاوت اصطالحات خویشاوندی در گونه
و  3، ادراکگگی2هگگای سگگنتی تگگوان بگگه سگگه دسگگتۀ روش هگگای رایگگج در مطالعگگات گویشگگی را مگگی روش

زبگانی و  هگای منسگجم   های سنتی تمرکز بر گردآوری داده سنجی یا آماری تقسیم کرد  در روش گویش
های گویشگی  زبانی طی پیمایش ۀها غالبًا داد های زبانی است  در این روش توصیف آنها و تهیۀ اطلس

های واژگانی یگا دسگتوری  ع اطلساهای زبانی در غالب انو ویژگی  شود و پراکندگی و تنوع گردآوری می
هگا،  های ادراکی، تمرکگز بگر برداشگت و ادراک و نظگر گویشگوران زبگان شود  در روش نمایش داده می

ش، اهمیت، کاربرد یا شگباهت و تفگاوت بگین گونگۀ زبگانی های زبانی مختلف از ارز ها و گونه گویش
هگای  نامگه از پرسگش معمگوالً  ،های زبانی دیاگر اسگت  بگه ایگن منظگور مورد استفادۀ خودشان و گونه

 کارآمگدن   شود  در نوع سوم تحلیل که در پی روی های ادراکی استفاده می زبان یا از نقشه شناسی   جامعه
های رایانشی رواج یافته اسگت از محاسگبات آمگاری بگرای  کاربرد روشهای شخصی و گسترش  رایانه

 تعریگف   بگه شگود  های زبانی استفاده می های جامع و سنجش میزان شباهت یا تفاوت گونه ارائۀ تحلیل
متغیرهگا  دادن الاوهگای توزیگع جغرافیگایی   نشگان هگای اصگلی   ( یکگی از روش11: ۳۴۴9) 9بیسانگ

هگا  عبگارتی، در ایگن روش به  تا حد زیادی وابسته به محاسبات کّمی استهای رایانشی است که  روش
 شود   می مناسب استفاده و آماری های محاسباتی ازشیوه

( در جلگد ششگم اطلگس زبگانی 1۹1۲) 2سگنجی گویشگی توسگط سگاای یگا فاصگله سنجی گویش

 
1. dialectometry  2. traditional  3. perceptual   
4. W. Bisang  2. J. Séguy   
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سگنجی، کشگف و  ( هگدف اصگلی و اولیگه در گگویش19: ۳۴1۴) 2تعبیر گوبل معرفی شد  به 1گسکونیا
و  3نربگون هگا اسگت  هگای مشگابهی از داده های زبانی یگا مجموعگه های اطلس تفسیر کّمی و ترکیبی داده

کننگد:  گونگه تعریگف مگی سگنجی را ایگن شناسگی و گگویش رابطۀ بگین گگویش (۳92: ۳۴۴۲) 9کرچمار
هگایی  ته تفاوتهای گویشی است، الب گیری تفاوت اندازه سنجی ها و گویش شناسی مطالعۀگویش گویش»

های زبانی برمبنگای  با استفاده از این روش امکان مقایسۀ بین گونه«  که توزیعشان عمدتًا جغرافیایی است
شگوند  بگا  های گویشی شناسایی می ها و جزیره شود و ناحیه های زبانی فراهم می ای از مشخصه مجموعه

ربگون ) 2هیریناگا )نااه کنید بگه توان پیوستارهای گویشی را نمایش داد خوبی می این شیوه به (  ۳۴۴۳و ن 
طگور کگه نربگون  همگان شگده هسگتند  های کنتگرل شیوه های بیشتر به ای درواقع ابزار تحلیل داده فنون رایانه

سرعت در حگال توسگعه  به سنجی در گویش 1های تحلیل تجمعی ( بیان کرده است، روش91۲: ۳۴۴1)
 های تجمعی، توافق کلی حاصل نشده اسگت  زبانی از مقایسه هستند، ولی هنوز دربارۀ استخراج ساختار

دهگد کگه برمبنگای آنهگا  های فاصله را ارائه مگی ها، ماتریس ای از مشخصه برمبنای مجموعه سنجی گویش
نقگل  ؛۳۴۴۳)نربون و همکگاران،  گویشی را محاسبه کرد ۀتوان برای هر جفت جایااه )سایت( فاصل می

شناسگی کّمگی یگا  برای بررسی و کاوش در گویش افزارهایی که یکی از نرم ( 19۴۴بیک تفرشی،  در رستم
 هگای گویشگی را از کاربردی وب است و داده ۀمپ است که یک برنام گب، سنجی تهیه شده است گویش

هگای رناگی مقیگاس  هگای تلفظگی و نقشگه فاصله گیری های مختلف با استفاده از هیستوگرام و اندازه جنبه
مگپ بگرای تحلیگل  (  در این پژوهش از گب12: ۳۴11)نربون و همکاران،  کشد ر میتصوی چندوجهی به

هگای  شگود  معگادل و الاگوریتم اسگتفاده مگی 7تگرازی آوایگی از هگم ،استفاده شده است  بگه ایگن منظگور
د  از شگو های مختلف با یکدیار مقایسه و میزان تفاوت آنها در آواهگا محاسگبه مگی شده در گونه آوانااری

مطگابق شگود   مختلگف تعیگین مگی های زبانی   های میزان و شباهت و تفاوت کلی بین گونه مجموع تفاوت
دهگد، تلفگ  واژۀ بگرادر در فارسگی معیگار و  تگرازی را نشگان مگی های هگم ای از جدول نمونهکه  ۳جدول 

 نمره با هم اختالف دارند  ۲آباد همدان  روستای ولی
 

 آباد( )فارسی معیار و ولی ترازی هم  نمونه جدول-3جدول 

b  a   r   ɒ   d   a   r    

 b   e   r   ɒ     
 

 r    

    1         1   1     2  

standard Persian — Valiabad 

 
1. Gascogne  2. H. Goebl  3. J.Nerbonne   
4. W  Kretzschmar  2. W. Heeringa  6. cumulative   
7. phonetic alignment 
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 ها یافته  4
های مگورد  های مختلف تلفظی یا واژگانی معادل اصطالحات خویشاوندی در جایااه بررسی صورت

های مختلگف زبگان  عبارتی گونه در برخی از اصطالحات بیشتر است  به دهد که تنوع بررسی نشان می
های تلفظی یا واژگانی متفاوتی برای اشگاره بگه آن رابطگۀ خویشگاوندی دارنگد  در ایگن  فارسی صورت

شوند  سگپس میگزان شگباهت و  لحاظ ساختاری توصیف می بخش ابتدا این اصطالحات فهرست و به
های زبگانی نمگایش  های آماری و نقشه مختلف در این حوزه با استفاده از روش های زبانی   تفاوت گونه

 شود  داده می
 
 های زبان فارسی اصطالحات خویشاوندی در گونه  4-1

در این پژوهش، اصطالحات خویشاوندی در دو دستۀ اصطالحات مربوط به روابط نسبی )خگونی( و 
ترتیگب، مگادر، پگدر، خگواهر،  صطالحات نسگبی بگها ۀروابط سببی در پنج استان بررسی شد  در دست

 ۀشگوند  در دسگت شگرح داده مگی )فرزنگد( برادر، دختر، پسر، خاله، دایی، عمه، عمو، پدربزرع و ب گه
ترتیب اصطالحات خویشاوندی زن، شوهر، زن پدر، زن بگرادر، شگوهر خگواهر،  اصطالحات سببی به

 اند  همدان، کرمان، اصفهان و فارس بررسی شده های یزد، زن عمو، پدرزن، عروس و داماد در استان
صورت واژگانی و تلفظی  9در هفت روستای مورد بررسی  1در استان یزد رابطۀ خویشاوندی مادر

شگود،  طگور کگه مشگاهده مگی   همانmɒmɒyi ،mɒmɒروستاnena ،mame ،nanow (2 ،)دارد: 
شگان در  هگای تلفظگی شگود کگه صگورت ه مگیاستفاد مامان و ننهۀ لحاظ واژگانی در اصل دو واژۀ پای به

صگورت تلفظگی و  9نواحی مختلف متفاوت است  در استان همدان در پنج روسگتای مگورد بررسگی 
در روسگتای عبگدالملکی شهرسگتان 2مگادر، ننگه و دا ۀرود که از سه واژۀ پایگ کار می مختلف به واژگانی  

کرمان، در هفت جایاگاه    در استانnena ،dowɒ، mɒdarروستاnana (3 ،) اند: نهاوند شکل گرفته
 :یک واژه هسگتند های تلفظی   اصطالح صورت 1صورت متفاوت استفاده شده است   9 ،مورد بررسی

nane (2 ،)روستاnaney (3 ،)روستاnene لحاظ واژگگانی متفگاوت اسگت:  و یک صورت بهmoʔe  
 naneروسگتا( و 9) mɒdarرود:  مگیکگار  دو واژه بگه ،روستای مورد بررسگی 1در  ،در استان اصفهان

روسگگتاdeyi (3 ،)اصگگطالح رواج دارد:  9جایاگگاه مگگورد بررسگگی در اسگگتان فگگارس  1در  روسگگتا( 2)
da:ni ،nana (3 ،)روسگگتاdeyواژۀ مگگادر در  معگگادل   متفگگاوت   هگگای تلفظگگی   کگگه صگگورت   درحگگالی
های ننه، و مگادر در فارسگی  های تلفظی متفاوت واژه اصفهان صورت و های یزد، همدان، کرمان استان

واژۀ  شویم که شاید صگورت تلفظگی   رو می هایی روبه های همدان و فارس با واژه معیار است، در استان
 

 ( 2۴1: 1۲۳۹دوست،  )حسن  ā a (؛ اوستایی: 1۲1۲)مکنزی،   ā و   ā a   پهلوی: 1
 معنی مادر است  های کردی و لری به لکُی برخی گونه  دا و دالکه در گویش 3
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های بلخ و تمدن سغد بگوده  ( از الهه۳۴1۹نژاد ) سعدی باور   به 2ننه  deyو  dowɒ، da:ni باشد: 1دایه
 صگورت   2در استان یزد بگا  3دانستند  رابطۀ خویشاوندی پدر است که او را با باروری و خرد مرتبط می

bɒbow ،piyɒr (3)و روستا bɒbɒ (2بیان می )های بابا و پدر در فارسی معیگار  شود که با واژه روستا
روسگتاbowa (2 ،)کگار رفتگه اسگت:  در استان همدان سه اصطالح برای اشاره به پدر بگه اند  ریشه هم

boʔok  وʔabelɒ کگار رفتگه اسگت کگه پرکاربردترینشگان  استان کرمگان سگه اصگطالح بگه  درbɒbɒ 
نیز از دیار اصطالحات رایج در این اسگتان اسگت  در  bɒʔuʔe روستا( و3) pedar روستا( است؛9)

ʔɒɢɒ استان اصفهان چهار اصگطالح رواج دارد:
در   puʔɒ ،piyɒروسگتاpedar (3 ،)روسگتا(، 3) 9

 bovɒ مختلگف بابگا هسگتند: هگای تلفظگی   دارد کگه همگه صگورتاستان فگارس سگه اصگطالح رواج 
  buvɒʃروستاbɒvɒ (3 ،)روستا(، 2)

اصطالح خویشاوندی کگه  9در هفت روستای استان یزد با استفاده از  2خواهر رابطۀ خویشاوندی  
، dadeروسگتاdadow (9 ،)شگود:  و خواهر هستند، بیان می 7، دده1آبجی متعلق به سه واحد واژگانی  

xɒ:r ،ʔɒ   ʒiشگود:  واژۀ خگواهر بیگان مگی مختلف   های تلفظی     در استان همدان این واژه با صورت
xuʔar (3 ،)روستاxuʔɒr (3 ،)روستاxɒhar در استان کرمان از اصطالح  xɒr (2 ،)روستاxuʔah ،
dɒdey ،dedey  وdade خگواهر و دده هسگتند  در  مختلگف   های تلفظگی   شود که صورت استفاده می

هگای مختلگف  و صگورت xɒhar ،xox ،xɒ:rخگواهر  تلفظی   های مختلف   استان اصفهان از صورت
هگای  شگود  در اسگتان فگارس صگورت اسگتفاده مگی dada ،dɒdɒ ، ،dade ،deduدده شامل  تلفظی  
  روستاdadaʃ ،dɒdɒ ،daða (3)روستاdada (3 ،)است:  جکلمۀ دده رای مختلف   تلفظی  

های کاکگا و  هژوا مختلف   های تلفظی   های زبان فارسی با صورت در گونه8برادر رابطۀ خویشاوندی  
ل تنگ 9برادر است  َبنس  انگد کگه در  عنوان یگک ریشگه جهگانی معرفگی کگرده را به kaka( 3333) 11و ا 

 ۀاسگگتان یگگزد رابطگگ، اسگگترالیا و اقیانوسگگیه، آفریقگگا و آمریکگگایی کگگاربرد دارد  در 11هگگای اوراسگگیا زبگگان
شگود  در  بیان مگی beredarو  berɒdɛrروستاkɒkɒ (3 ،)روستاkɒkow (2 ،)خویشاوندی برادر با 

  در berɒdarروستا( و 9) berɒrرود:  کار می مختلف واژۀ برادر به های تلفظی   استان همدان، صورت
 

 در زبان پهلوی  āyag   شاید مرتبط باشد با 1

2. nana 

 ( 9۹۹: 1۲۳۹دوست،  )حسن patarو  pitar؛ اوستایی: pitو  pid ،pidar  پهلوی: 2
   آقا از زبان مغولی وارد زبان فارسی شده است 4

   x ā aو   x ā  در زبان پهلوی:5

 معنی خواهر  در زبان ترکی: آغاباجی به  6

 معنی دایه )فرهنگ معین(    دده در زبان ترکی به1

  ā a  ؛ در اوستایی:  ā a  و   ā    در زبان پهلوی: 1

9. P. J. Bancel  10. A. M.  e  ’E ang 11. Eurasia   
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  در اسگگتان berɒder و روسگگتاkɒkew ،berɒr ،berɒdar (3)روسگگتاkɒkɒ (3 ،)اسگگتان کرمگگان 
 dadeو  dɒʃi ،berɒ ،barɒdar ،Geʔuروسگگتاkɒkɒ (3 ،)اصگگفهان تنگگوع واژگگگانی بیشگگتر اسگگت و 

 kɒkɒشود  در استان فارس این رابطۀ خویشاوندی در تمامی روستاهای مگورد بررسگی بگا  استفاده می
 شود  بیان می

شود  در اسگتان  بیان می doxtaroو  doxtarدر استان یزد با دو صورت  1دختر رابطۀ خویشاوندی  
 doxtarرونگگد  در اسگگتان کرمگگان  کگگار مگگی بگگه doʔarو  doxtar،dodروسگگتاdoxter (۳ ،)همگگدان 

، dotiروسگتاdoxtar (2 ،)کاربرد دارند  در اسگتان اصگفهان  dohtو  doxter ،doxteruروستا(، 2)
dora ،dotte: ،dota: در استان فگارس  doxtaru ،do:t (3 ،)روسگتاdoxtar ،dut و dotar کگار  بگه

 روند  می
 شگود: پسگر اسگتفاده مگی مختلگف   هگای تلفظگی   در اسگتان یگزد از صگورت 2برای اشگاره بگه پسگر

pesar(3 ،)روستاposar (9 و )روستاposarok در استان همدان در تمامی روستاهای مورد بررسگی  
3از 

kor  استفاده شده است  در استان کرمان ازyɒru ،  ʃok ،peseru (3 و )روستاpesar (2 )روسگتا
pore ،9روسگتاpesar (3 ،)شود  در استان اصگفهان از  استفاده می

pure ،pora ،pir و kor  اسگتفاده
 posروسگتاa  ʃ  ʃe ،pesaru (3 ،) شگود:  هگا اسگتفاده مگی   در استان فارس از ایگن صگورتشود می

  a  ʃek  و روستا(3)
شگود  در اسگتان  بیگان مگی xɒleمادر )خاله( در استان یزد با اصگطالح خواهر   رابطۀ خویشاوندی  

 xɒlewو  xoʔeروسگتاxɒle (2 ،)، در اسگتان کرمگان از  xɒleروستا( و9) xɒlaهمدان از اصطالح 
و در اسگتان فگارس  xɒla ،xɒ e  ʃi ،gotiروستاʔɒle ،xɒle (2 ،) شود  در استان اصفهان استفاده می

xɒle  وxɒla (2)رواج دارند  روستا 
 xɒluروسگتاdoyi ،dɒyi (9 ،))دایی( در استان یزد بگا اسگتفاده از  مادر برادر   رابطۀ خویشاوندی  

روسگتا( و 3) doyi و xɒlu ،hɒlu؛ در اسگتان همگدان از اصگطالحات شگود نشان داده می روستا(3)
dɒyi ؛ در استان کرمان شود استفاده میxɒlu (3)و روسگتا  dɒʔi (2)در اسگتان  کگاربرد دارد؛ روسگتا

، xɒluروسگتاʔɒlu (3 ،)و در اسگتان فگارس از  holuو  dɒʔi  ʃi ،xɒluروستاdɒʔi (9 ،)اصفهان از 
doʔi  وdiʃ شود  استفاده می 

در اسگتان همگدان بگا ، ʔamme)عمه( در استان یزد با استفاده از  2خواهر پدر رابطۀ خویشاوندی  
 

  knyg؛ در پارتی:  kainῑn؛ در اوستایی:duxtar  در زبان پهلوی: 1

  pwhr؛ در پارتی: θ a  ؛ در اوستایی: pus(ar)و  frazand  در زبان پهلوی: 3

 معنی کّره در زبان پهلوی  به kurrag  ممکن است مربوط باشد به 2
   پور در اوستا و فارسی باستان پوثره و در سانسکریت پوتره و در پهلوی پوس و پوهر )لغتنامه دهخدا( 4

5    i yā ( 2۳۴: 1۲۳۹دوست،  در اوستایی ) نقل در حسن 
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در اسگتان اصگفهان  ،ʔa:meدر استان کرمگان بگا اسگتفاده از  ،ʔamaروستا( و 9) ʔammaاستفاده از 
صگورت  بگهدر اسگتان فگارس و  keʃi و روسگتاʔa e  ʃi ،ʔa:me (3)روستاʔamme (2 ،) صورت به

ʔamme (3 ،)روستاʔɒ:ma (3 ،)روستاʔɒma  وʔamma شود  می نشان داده 
 ʔamuروسگتا( و 1) ʔɒmu)عمگو( در اسگتان یگزد از 1برادر پگدر برای اشاره به رابطۀ خویشاوندی  

 ʔamuروسگتا( و در اسگتان کرمگان 9) ʔamuو  ʔɒmuشود  در استان همگدان  روستا( استفاده می1)
، ʔɒ    ʃiروسگگتاʔamu (2 ،)رواج دارنگگد  در اسگگتان اصگگفهان از  ʔɒmuو  ʔemuروسگگتا( و 2)

ʔomu ،tɒtɒ ،ʔɒmu  و در اسگگگتان فگگگارس ازʔamu (3 و )روسگگگتاʔɒmu (3 ،)روسگگگتاʔɒ:mu 
 شود  روستا( استفاده می3)

لحاظ ساختی بسیط یگا غیربسگیط هسگتند  هایی که به در استان یزد با استفاده از صورت 2پدربزرع
bɒbʃɒمگوردbɒbɒbozorg (3 ،)شگود:  ساخته می

3 ،bɒ   ʒun ،ʔɒGow ،ʔɒbɒ
  در ʔɒbbɒ و 9

bokegurɒروستا( و 3) bɒbɒروستاbowabozorg (3 ،)استان همدان 
شود  در استان  استفاده می 2

شگود  در اسگتان  استفاده می bɒbɒ  ʒɒnروستا( و 3)bɒʔi، bɒʔuروستاbɒʃu (2 ،)استان کرمان از 
شگود  در اسگتان  اسگتفاده مگی bɒbɒو ʔɒppɒروسگتاbɒbɒ  ʒun (3 ،)روسگتاbɒbɒ (3 ،)اصفهان 
ʔɒbovɒ ،1فارس از 

bɒgutu،bɒvoy gotu ،bɒbɒ ،buvɒʃ و bɒvɒbatu شود  استفاده می 
روسگتاa  ʃa ، e  ʃa ، a  ʃ  ʃe (2 ،)  از در اسگتان یگزد 7رابطۀ خویشگاوندی ب گهدادن   برای نشان

 a  ʃow  و a  ʃok شود  در استان همگدان  استفاده می a  ʃ  ʃa (۳ ،)روسگتا a  ʃa ، a  ʃe  وmelɒl 
 a  ʃow و  ʃoG  و  a  ʃe روسگتاa  ʃeʔu ، a  ʃew ، a  ʃ  ʃe (۳ ،) کاربرد دارند  در اسگتان کرمگان 

 korو  a:  ʃa ، e:   e روسگگتاe:  ʃe ، a  ʃ  ʃe ، e:  ʃa (۳ ،) کگگاربرد دارنگگد  در اسگگتان اصگگفهان از 
کگار  بگه a  ʃa و  a  ʃ  ʃo ، a  ʃek روسگتاa  ʃ  ʃa ، a  ʃ  ʃe (۳ ،) شود  در اسگتان فگارس  استفاده می

 روند  می
واژۀ  های مختلگف تلفظگی   )همسر( در استان یزد از صورت 8به رابطۀ خویشاوندی زنبرای ارجاع 

روسگگتا(و 3) za ،zanikeروسگگتاzan (2 ،)شگگود:  اسگگتفاده مگگی 9زن و در یگگک روسگگتا از واژۀ ضگگعیفه
 

  i iya    در اوستا: 1
  niyāka؛ اوستایی:  niyāk  فارسی میانه:3

 است(  bayدر زبان پهلوی )کلمۀ دیار به معنی شاه   šāمعنی پدر  شاید مربوط باشد به    در دهخدا به2
 معنی پدر و جد    در عربی به4

5  goura ( ۹9۹: 1۲۳۹دوست،  معنی بزرع )نااه کنید به حسن در گورانی به 
6  gord ،got ،gohor  وgut معنی بزرع کاربرد دارند  ها به  در بسیاری از گویش 

1  a   nāy ،frazand ، a īg ، ē ag ، aččag ،zā ag  وzahag  ،(؛ اوستایی: 1۲1۲)مکنزیa-pərənāy  

  an ؛ پارتی: zanو  nā ik؛ فارسی میانه: ə ni  ؛ اوستایی: nā īg ،zan  پهلوی: 1

 گیری از زبان عربی، مؤنث ضعیف    قرض3
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zaʔife شگود  در اسگتان همگدان  استفاده میʒen ،zan (9 و در اسگتان کرمگان )روسگتاzeyfe ،zan 
و  zen، dzindziروسگگتاzan (9 ،)رواج دارنگگد  در اسگگتان اصگگفهان  ʔayɒlو  zenkeروسگگتا(، 2)

zɪnow  و در استان فارسzaʔife ،zan (2  ،)روستاʒi  وzanom روند  کار می به 
و در اسگگتان همگگدان از  ʃuharروسگتا( و 1) ʃuʔarدر اسگگتان یگگزد از 1رابطگۀ خویشگگاوندی شگوهر

و  ʃoharروسگتاʃu ،ʃuʔar (3 ،) شگود: استفاده می 2مختلف واژۀ شوهر و واژۀ میر های تلفظی   صورت
mira در استان کرمان از  ʃuʔar (9 ،)روستاʃewhar (3 و )روسگتاʃu در اسگتان  شگود  اسگتفاده مگی

 ʃogar ،ʃuروسگتاʃigar (3 ،)و در اسگتان فگارس از  ʃu ،mira ،ʃuʔarاستانʃohar (9 ،) از اصفهان
 شود  استفاده می ʃiروستا( و 3)

، zane piyɒrروسگتاzanbɒwo ،zanbɒbɒ (۳ ،)زن پدر در اسگتان یگزد بگا  رابطۀ خویشاوندی  
nane  وnanow شگگود  در اسگگتان همگگدان از  اسگگتفاده مگگیzanbowa (۳ ،)روسگگتاbowaʒen ،

zanpedar  وzanbɒbɒ شگود  در اسگتان کرمگان  استفاده مگیzene pedar (۳ ،)روسگتاzanbɒbɒ 
 zanpedarروسگتاzanpedar (۳ ،)کگاربرد دارنگد  در اسگتان اصگفهان از  zene boʔɒروسگتا( و ۲)
شود  در استان فارس  استفاده می zanʔɒɢɒروستا( و ۳) dzindzipuʔɒ ،dzindzipuʔɒروستا(، ۳)

zanbɒvɒ (۳ ،)روستاzanbuvɒ ،zanbovɒ ،zene bɒvɒ  وnane  کاربرد دارند 
شگود:  ساده، مرکب و گروه نحوی نشگان داده مگی ۀزن برادر در استان یزد با کلم رابطۀ خویشاوندی  

zane kɒkow ،zane barɒdar (۳ ،)روسگتاzane kɒkɒ ،zane berdar ،zankɒkɒ  وʔɒrus  
رواج دارند  در استان کرمگان از  berɒʒenو  zane berɒdarروستاzenberɒr (۲ ،)در استان همدان 

ʔɒrus (۲ ،)روستاzenkeberɒdar ،zene kɒkɒ (۳ و )روستاʔestɒl شگود  در اسگتان  استفاده مگی
 zankɒkɒو  zene berɒ ،zane barɒdar ،dzindzi berɒ ،zandade ،zingeʔuاصگگفهان از 

 شود  روستا( استفاده می۱) zankɒkɒو  ʒene kɒkɒ ،zane kɒkɒروستا( و در استان فارس از ۳)
، ʃuʔare xɒʔarی هگگای زبگگان   اسگگتان یگگزد بگگا صگگورت رابطگگۀ خویشگگاوندی شگگوهر خگگواهر در

ʃuʔarxɒhar ،ʃohare dadow ،dumɒd (3 و )روستاʃuʔarxɒr شگود  در دو صگورت  استفاده می
زبانی از گروه نحوی استفاده شده است، یعنی شگوهر و خگواهر بگا اسگتفاده از اضگافه بگه هگم متصگل 

بسیط داماد  ۀمرکب استفاده شده است  در برخی روستاها نیز از واژ ۀاند  در دو صورت نیز از کلم شده
شیود دراسیتان موردبررسی یییممهیاهدهمی هایدیگر استفاده شده است  همین الاو در جایااه

 همدانازصورت هایتلفظ   ، dɒmɒd ،dommɒداماددرسهروستااسیتفادهشیدهاسی  مختلف 
dumɒd  وʃuʔare xuʔɒr  وʃoharxɒhar  استفاده شده است  در استان کرمگانdɒmɒd ،dumɒd 

 
  pati؛ اوستایی: šōygو  ā ā  ، ē ag  فارسی میانه: 1

 شده از عربی )امیر( گرفته   قرض3
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رواج دارنگگد  در اسگگگتان  ʃewhardɒdeyو  ʃuʔerxɒr ،ʃiʔarxɒhar ،ʃuʔere xɒ:rروسگگتا(، ۳)
هگای  مگورد صگورت ۱متفاوتی استفاده شگده اسگت کگه  های روستا از صورت 1اصفهان در هریک از 

 ʃoharxɒr ،ʃohareدامگاد اسگت:  متفگاوت   هگای شوهر خواهر و دو مگورد صگورت متفاوت   تلفظی  

xɒhar ،ʃuʔarxɒhar ،ʃoharxɒ:r ،ʃudadam ،zomɒ ،dumɒdهگای    در استان فگارس صگورت
dumɒd (۳ ،)روستاdumɒð ،ʃigarxɒhar ،ʃuxɒ:  وʃidɒðɒ  کاربرد دارند 

 zanʔamuروسگگتاzanʔɒmu (۳ ،)رابطگگۀ خویشگگاوندی زن عمگگو در اسگگتان یگگزد بگگا اسگگتفاده از 
شگود   استفاده مگی zane ʔɒmuروستا( و ۱) zanʔamuشود  در استان همدان از ستا( بیان میرو۵)

 zenkeʔamuو  zenʔɒmuروسگگتاzene ʔamu ،zenʔemu ،zenʔamu (۲ ،)در اسگگتان کرمگگان 
اسگتفاده  zintatɒو  dzindzʔɒ     iروسگتاzanʔamu (۵ ،)روند  در اسگتان اصگفهان از  کار می به

 zanʔɒmu ،ʒenʔɒmu ،zanʔɒlu ،zanʔomuروسگتا( و ۲) zanʔamuشود  در استان فگارس  می
 کاربرد دارند 

 piyɒrzanروسگتا( و 9) pedarzan در استان یزد با دو صورت زبانی   1رابطۀ خویشاوندی پدرزن
کگه صگورت رایگج اوسگتایی  xasura ،xasure ،xasiraشود  در استان همگدان از  روستا( بیان می2)

، pedarzenkeشگگود  در اسگگتان کرمگگان از  اسگگتفاده مگگی qɒʔembɒbɒو  bowazanهسگگتند و 
pedarzan (9 ،)روسگگتاpedarʔayɒl  وpɒsed شگگود  در اسگگتان اصگگفهان  اسگگتفاده مگگیʔammu ،
pedarzan (9 ،)روستاpiyezanom  وxosi  و در استان فگارسpedarzan (3 ،)روسگتاbuvɒzan ،
bɒvɒzan ،bɒ:zan ،bovoy zan رود  کار می به 

ر اسگتان ، دʔarusروسگتا( و ۱) ʔɒrus)عگروس( در اسگتان یگزد از  2زن پسگر رابطۀ خویشاوندی  
 ʔarusدر اسگگتان اصگگفهان از  ، ʔestɒlروسگگتا( و ۱) ʔɒrusدر اسگگتان کرمگگان از ، ʔarusهمگگدان از 

 ʔɒrisروسگتا( و  ۵) ʔarusشود  در استان فگارس  استفاده می ɢɒʔigروستا( و ۳) ʔɒrus و روستا(۱)
 د نرواج دار

؛ dumɒو  domɒdروستاdumɒd (۵ ،))داماد( در استان یزد با  3شوهر دختر رابطۀ خویشاوندی  
در اسگتان و  dumɒd صگورت بگه؛ در اسگتان کرمگان dumɒروستا( و ۱) dɒmɒd بادر استان همدان 

شگود  در  اده مینشان دروستاdumɒd (2 )و  zɒmɒdروستاzumɒ ،zumɒ: (۳ ،) صورت بهاصفهان 
 رواج دارند  dumɒðو  du:mɒروستاdumɒ (3 ،)روستاdumɒd (3 ،)استان فارس 

هگا بگا اسگتفاده از  هگای مگورد بررسگی، داده بعد از آوانااری اصطالحات خویشاوندی در جایااه
تگرازی بگین معگادل  استفاده از روش هگممپ تحلیل شدند  میزان تنوع واژگانی و تلفظی با  افزار گب نرم

 
  xvasura  اوستایی: 1

  š nš(؛ سغدی )زن پسرWywg ( ayōg :)  فارسی میانۀ ترفانی: 3

   zā ā؛ پارتی:  ā ā فارسی میانه:  ؛ zā ā a  اوستایی: 2
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 9و  2هگای  شرح زیر در جگدول های مختلف محاسبه شد  نتایج این بررسی به اصطالحات در جایااه
 نمایش داده شده است 

 زبانی روابط خویشاوندی نسبی های تنوع واژگانی و پربسامدترین صورت - 2جدول 

 خویشاوندی
تنوع 

 واژگانی
 خویشاوندی بسامد پربسامدترین

تنوع 
 واژگانی

 بسامد ترین پربسامد

 12 مادر

mɒdar 1 
 1 خاله

xɒle 17 

nane 1 xɒla 11 

nana 9 

 13 دایی

dɒʔi 9 

 11 پدر
bɒbɒ 8 xɒlu 7 

pedar 9 dɒyi 1 

 17 خواهر

dadow 9 
 1 عمه

ʔamma 19 

xɒr 3 ʔa:me 9 

dade 3 
 1 عمو

ʔamu 11 

dada 3 
ʔɒmu 11 

 33 پدربزرع
bɒbɒ 2 

xɒhar 3 bɒʃu 3 

 13 برادر
kɒkɒ 12 

 11 ب ه

 a  ʃ  ʃe 3 

berɒr 2  a  ʃ  ʃa 2 

 11 دختر
doxtar 12  a  ʃa 2 

doxter 3     

 12 پسر 

pesar 8     
kor 1     
posar 9     

  
که برای ارجاع به پدربزرع اسگتفاده  از میان اصطالحات خویشاوندی نسبی، تنوع در اصطالحاتی

جایاگاه(  کمتگرین تنگوع در  ۲۳صگورت تلفظگی یگا واژگگانی متفگاوت در  ۳۲شود، بیشتر است ) می
صگورت زبگانی را  1۴و  ۳، 1، 1ترتیگب،  شگود کگه بگه اصطالحات خاله، عمو، عمه و دایی دیگده مگی

 گیرد  دربرمی
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گگانی در دو اصگطالح ژدهد که تنگوع وا می سببی نشان تنوع واژگانی در اصطالحات خویشاوندی  
گیگری شگده و دامگاد  عروس و داماد کمتر از سایر اصگطالحات اسگت  عگروس از زبگان عربگی قگرض

انگد  تنگوع واژگگانی در  صگورت متفگاوت داشگته 3و  2ترتیب،  فارسی میانه است و هرکدام به ۀبازماند
 بیشتر است صورت(  31صورت( و زن پدر ) 32اصطالحات شوهر خواهر )

 
ین صورت زبانی غیرنسبی -4جدول   تنوع تلفظی و واژگانی و پربسامدتر

 
شگود کگه از  طور که در جدول نشان داده شده است، بیشترین تنوع در اصطالحاتی دیده مگی همان

 1اند: پدربزرع، شوهر خواهر و زن پدر  تنوع واژگانی و تلفظی در نمودار  بیش از یک واژه ساخته شده
 نشان داده شده است 

 

 

 خویشاوندی
تنوع 

 واژگانی
 خویشاوندی بسامد پربسامدترین

تنوع 

 واژگانی
 بسامد پربسامدترین

 13 زن

zan 19 
 زن عمو

13 

 

zanʔamu 11 

zaʔife 2 zenʔamu 9 

zanike 2 
 17 پدرزن

pedarzan 12 

 11 شوهر

ʃuʔar 12 piyɒrzan 3 

ʃohar 1 
 2 عروس

ʔarus 11 

ʃu 2 ʔɒrus 19 

 21 زن پدر
zanbɒbɒ 2 

 9 داماد

dumɒd 17 

zanpedar 9 dɒmɒd 2 

 11 زن برادر
zankɒkɒ 1 dumɒ 9 

ʔɒrus 9     

شووووووووهر 

 خواهر
23 

dumɒd 8     

dɒmɒd 2     

ʃoharxɒhar 2     

ʃuʔarxɒhar 2     
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 اصطالحات روابط خویشاوندی نسبی و غیرنسبیتنوع واژگانی و تلفظی در  -9نمودار 

 
 طور که در نمودار مشهود است، تنوع اصطالحات در سه رابطگۀ خویشگاوندی شگوهرخواهر همان

این روابط بگا اسگتفاده  ۀ( از سایر اصطالحات بیشتر است  هر س۳1) پدر ( و زن۳۳) (، پدربزرع۳۲)
شوند  پدربزرع در دستۀ اصطالحات نسگبی و  لحاظ ساختار غیربسیط نشان داده می به از اصطالحات  

(، 2دو مورد دیار در اصطالحات سبیی قرار دارد  تنوع اصطاحات در روابگط خویشگاوندی عگروس )
گیگری شگده  وام اصگطالح از زبگان عربگی 9ترین میزان است  هگر  ( کم۳) عمو و (1) (، عمه1) خاله

( و bɒbɒ) (، پگدربزرع ɒ   ) وهر خواهراست  توزیع پربسامدترین اصطالح در اشاره به رابطۀ ش
نمایش داده شده است  واژۀ دایی نیز کگه بگه نسگبت تنگوع واژگگانی و  ۳  ۀ( در نقشzanbɒbɒزن پدر )

  ( 1۲۹۲دوست، گیری از زبان ترکی است )نااه کنید به حسن دهد، قرض تلفظی کمتری را نشان می

 
 

 )پدربزرگ( )از راست به چپ( bɒbɒ)زن پدر(،  zanbɒbɒ)شوهرخواهر(،  dumɒdتوزیع  -3شکل 
 

 2شود، پربسامدترین اصطالح برای اشاره بگه پگدربزرع در هگر  دیده می ۳طور که در شکل  همان
یگک از  که در مورد اصطالح داماد این صورت در هی  استان مورد بررسی رخداد داشته است؛ درحالی
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پگدر نیگز در روسگتاهای اسگتان  امدترین صورت زنروستاهای استان فارس کاربرد نداشته است  پربس
توزیع پربسامدترین اصطالحات خویشگاوندی عگروس،  ۲کرمان و یزد کاربرد نداشته است  در شکل 

طالحات کمتگرین تنگوع را در صگطور که شگرح داده شگد، ایگن ا شود  همان خاله، عمه و عمو دیده می
 دهند  های جغرافیایی مورد بررسی نشان می ناحیه
 

یع  -2شکل   )عروس( )از راست به چپ( ʔarus)خاله(،  xɒle)عمه(،  ʔamme)عمو(،  ʔamuتوز

 
اصطالح مشابه فارسی معیگار  9هر  شود، پربسامدترین صورت   طور که در نقشه نیز دیده می همان

است  پربسامدترین صورت اصطالح خاله و عمو در استان کرمان کاربرد ندارند و با فارسی معیار نیگز 
توان با  های مختلف را می جایااه ها در اصطالحات خویشاوندی   ند  مقایسۀ مجموع تفاوتدار تفاوت

نگای بهای مختلف زبگان فارسگی برم بین گونهمیزان تفاوت  9استفاده از نقشۀ پرتوی نمایش داد  شکل 
دادن میزان تفاوت از طیف رنگگ اسگتفاده شگده  دهد  برای نشان اصطالحات خویشاوندی را نشان می

شود، تجمع خطوط تیگره در  طور که دیده می دهد  همان تر شباهت بیشتر را نشان می است  خطوط تیره
 ت هایی از استان کرمان، یزد و فارس بیشتر اس بخش

 
 های مورد بررسی های گویشی بین جایگاه فاصله -4شکل 
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 1هگای نقطگۀ ارجگاع های زبان فارسی با فارسی معیار از نقشگه منظور مقایسۀ میزان شباهت گونه به
، سمت راست میزان شباهت اصطالحات خویشاوندی را با فارسی معیگار 2استفاده شده است  شکل 

آباد در استان اصگفهان  شود، حسن طور که دیده می دهد  همان )با ستاره مشخه شده است( نشان می
در  مملک در استان همدان و ربگاط پشگت بگادا بیشترین شباهت را با فارسی معیار داشته است  چشمه

کگه  1۳دهند  در عین حال، جایااه شمارۀ  استان یزد نیز شباهت بیشتری با گونۀ فارسی معیار نشان می
شود، به کشه در استان اصفهان تعلق دارد که بیشترین فاصله بگا فارسگی  دیده میرنگ سفید  در نقشه به

شوند نیز با فارسگی معیگار تفگاوت  هایی که با رنگ روشن دیده می دهد  سایر جایااه معیار را نشان می
بیشتری دارند  برای اینکه مشخه شود، کشه که با فارسی معیار تفاوت بسگیار زیگادی دارد، بگا کگدام 

سمت چپ این جایااه مبنا قرار داده شده است و میزان نزدیکی  ۀها شباهت بیشتری دارد، در نقش هگون
شگود، ایگن گونگۀ زبگانی بگا  طور که دیده مگی همانهایدیگرباآنیهاندادهشدهاس    و تفاوت گونه

  در عین حگال، های استان فارس بیشترین شباهت را دارد عبدالملکی در استان همدان و برخی از گونه
 دهد  آباد بیشترین تفاوت را نشان می با فارسی معیار و حسن

 

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

 
فاصگله و جایاگاه جغرافیگایی از نمگودارو  های زبان فارسی بگدون درنظرگگرفتن   بندی گونه برای خوشه

هایی که به هگم  (  به این منظور، جایااه1استفاده شده است )نااه کنید به شکل 2اس چندوجهیینقشۀ مق
هگای  دهنگدۀ ناحیگه شوند  تجمع چنگد جایاگاه نشگان تر به یکدیار دیده می شباهت بیشتری دارند نزدیک

هگا  در دورترین نقطه از سایر گونه Keshehشود،  می طور که دیده گویشی و شباهت بین آنها است  همان
شگوند  کشگه  و فارسی بسیار نزدیک بگه هگم در سگمت راسگت بگاال دیگده مگی Hasan Abadقرار دارد  

نفگر  112جمعیت آن  1۲۳2روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان نطنز است و طبق سرشماری سال 
  3ایگران معرفگی شگده اسگت ۀعنوان یکی از روستاهای ناشگناخت ابع گردشاری بهنبوده است  در برخی م

 
1. reference point map 

2. mds plots (multi-dimensional scaling) 

2  https://www.zistonline.com/news/80136یرانا-ناشناخته-یروستا-/ کشه 
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روستا ممکن است از دالیل تفاوت گونۀ زبانی مردم این روستا بگا سگایر  بودن   جمعیت محدود و ناشناخته
های زبانی در استان فگارس و در اسگتان همگدان  شود، گونه طور که در نقشه دیده می همان روستاها باشد 

های زبانی استان فگارس شگباهت دارد  در  کویجان در استان یزد با گونه دهند  شباهت بیشتری را نشان می
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 

ن شباهت بیشتری دارد  نکتۀ جالب توجه این است که در مگواردی بگا وجگود یزد و تندران در استان اصفها
 فاصلۀ حداکثری جغرافیایی بین دو ناحیه شاهد شباهت بسیار زیاد زبانی هستیم  

 
 
 
 
 

 های گویشی بر مبنای مقیاس چندوجهی فاصله -1شکل
 
ها اسگت، از  شباهت بین گونهدهندۀ بیشترین  های زبانی فارسی که نشان بندی گونه منظور خوشه به
هگا بگه فارسگی  ترین گونه و دندروگرام استفاده شده است  با هدف پیداکردن نزدیک 1های گویشی نقشه

 ( 1گروه استفاده شد )شکل  1۴بندی به  معیار ابتدا از خوشه

 
 های زبان فارسی ای و دندروگرام گونه نقشه خوشه -7شکل 

 
1. cluster map 
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آباد در اصفهان و رباط پشت بادام در یزد، چشمه ملگک  با حسنبندی، فارسی معیار  در این خوشه
تگوان  هگا مگی بنگدی کردن تعگداد خوشگه گیرد  با کم در همدان و سپرو در اصفهان در یک گروه قرار می

دهنگد  ای را نشگان مگی ها تفاوت قابل مالحظه های زبانی که با سایر گونه های گویشی یعنی گونه جزیره
آبگاد در  حسگین زبگانی   ۀشود  سه گونگ خوشه دیده می 1بندی برمبنای  خوشه ۹مشخه کرد  در شکل 

هگا تشگکیل خوشگه  یگک از گونگه آباد در اردستان و کشه در نطنگز اصگفهان بگا هگی  جیرفت کرمان، تل
استان فگارس نزدیکگی بیشگتری دارد و در یگک خوشگه قگرار  ۀآباد در اصفهان با سه گون اند  موسی نداده

هگای اسگتان  گونه ۀآباد و هم جز حسین های استان کرمان به گونه ۀزبانی شامل هم ۀگون ۳۳گرفته است  
بنگدی  های استان اصفهان و فارس و همدان بگا فارسگی معیگار در یگک خوشگه دسگته یزد و برخی گونه

 اند  شده
 

 
 گروه 1های زبانی برمبنای  گونهبندی  خوشه -۸شکل 

 
آبگاد کرمگان بگا  شود، حسین دیده می ۹طور که در شکل  ها به چهار، همان تعداد خوشه کردن با کم

بنگدی  آبگاد و کشگه هم نگان در هگی  گروهگی دسگته دهد ولی تگل های همدان تشکیل خوشه می گونه
 اند  گرفتههای دیار با یکدیار در یک خوشه قرار  گونه  ۀشوند  هم نمی

 

 
 گروه ۰بندی برمبنای  خوشه -1شکل 
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 گیری بحث و نتیجه  5
غیگر از پگدربزرع سگایر  دهد که همانند فارسی معیار، به بررسی ساختاری اصطالحات نسبی نشان می

رود که ممکن است با یک ونگد  کار می ساده )غیر مرکب( به ۀروابط خویشاوندی با استفاده از یک کلم
های مادر، پدر، دختر، پسگر، خگواهر و بگرادر در بسگیاری از  ساز یا ملکی همراه شود  واژه معرفه نقشی  

های زبان فارسی ریشه در فارسی میانه دارد  رابطۀ خویشاوندی پگدربزرع در برخگی روسگتاها بگا  گونه
ک همگراه یگ پگدر یگا بابگا بگه ۀمرکب متشکل از صورتی از تلف  واژ ۀبسیط و در برخی با کلم ۀیک کلم

گیگری  شود  اصطالحات عروس، خالگه، عمگه و عمگو کگه از زبگان عربگی قگرض صفت نشان داده می
یکسگانی دارنگد کگه بگه  های زبانی تلفگ    گونه دهند و در اغلب   اند، کمترین میزان تنوع را نشان می شده

نگد همان ،روابط خویشاوندی سببی، بگرای اشگاره بگه زن و شگوهر ۀفارسی معیار نزدیک است  در دست
هگای زن و  واژه هگای مختلگف تلفظگی   شود که غالبًا صورت های ساده استفاده می از واژه ،فارسی معیار

عروس و داماد نیز مانند فارسگی معیگار از  ۀاند  برای رابط شوهر هستند و از فارسی میانه به یادگار مانده
گیری شده اسگت  عربی قرضشود، عروس از زبان  این دو واژه استفاده می مختلف   های تلفظی   صورت

زن پگدر در برخگی  و داماد از فارسی میانه به فارسی نو منتقل شگده اسگت  سگایر روابگط سگببی ماننگد
انگد  مرکب نشان داده شگده ۀساده و در برخی مانند فارسی معیار با استفاده از کلم ۀروستاها با یک کلم

عنوان نمونه در یگک روسگتای اسگتان  ؛ بهاما در مواردی ترتیب دو عنصر متفاوت از فارسی معیار است
مقلوب اسگتفاده شگده اسگت  ۀاصطالح از اضاف الیه تغییر کرده است و به همدان جای مضاف و مضاف

(bowazanدر عین حال، صورت ساختاری دیاری که در میان اصگطالحات  ) ۀکننگد بیگان ۀغیرسگاد 
بست اضافه در عبارت حف  شگده اسگت؛  شود، گروه نحوی است  یعنی واژه روابط سببی مشاهده می

 در استان یزد   zan-e  iyɒمانند، 
دهد کگه در برخگی  لحاظ آوایی نشان می های مختلف به شده بین گونه های مشاهده بررسی تفاوت

عنگوان نمونگه در اسگتان یگزد از  روند که در فارسی معیار کاربرد ندارند  به کار می ها آواهایی به از استان
دنگدانی شود  در استان فارس نیگز همخگوان سایشگی بگین استفاده می /ɛ/ پیشین میانی باز غیرگرد   ۀواک

شگوند   هگا دیگده مگی / در برخی نمونهdz/ و /   کاربرد دارد  در استان اصفهان نیز آواهای / /ð/ دار   واک
ییر کرده است  ایگن گاهی ساختمان هجایی کلمه با حذف یک آوا یا هجا تغ ،درمقایسه با فارسی معیار

حذف ممکن است به کشش جبرانی منجر شده یا نشگده باشگد  حگذف در آوای مشگدد نیگز از مگوارد 
هگای  تفگاوت صگورت ،  در بسیاری مواردʃuʔarxɒrو  xɒ:rیا  e:  ʃa  ،عنوان نمونه پررخداد است  به

مرکگب اسگت؛ ماننگد  ۀواکگ اسگتفاده ازدر یگا  e ،a ،oهای  آخر کلمه و بین واکه ۀمختلف در واک زبانی  
owʃ a  ، eʃ e:   ،aʃ  ʃ a   و oʃ  ʃ a   در میگگان واژه، تفگگاوت درکگگاربرد  /a/  یگگا/ɒ/  ماننگگدa:meʔ  و

ʔɒ:ma  و تفاوت/e/  و/a/  مانندdoxtar و doxter ها بیشترین  فراوانی زیادی دارند  در میان همخوان
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و بگین  haluو  xaluماننگد  /x/و  /h/کگاربرد  ،babaو  bowaمانند /b/و /w/و  /v/تفاوت بین کاربرد 
/y/ / وʔ مانند //dayi/  و/doʔi/ شود  در اسگتان همگدان و فگارس نیگز بگین کگاربرد  دیده می/z/  و/ʒ/ 

  zanberaو  ʒene kɒkɒشود؛ مانند  تفاوت دیده می
همگدان  هگای کرمگان و هگای زبگانی در اسگتان شگود، گونگه دیده مگی 1و  1طور که در شکل  همان
شگود   های زبانی دیده مگی ای که در استان کرمان بیشترین شباهت بین گونه گونه تر هستند؛ به یکدست

ترین گونۀ زبانی به یک جایااه، در استان دیاری  در عین حال، در مواردی شاهد این هستیم که نزدیک
زبانی همیشه ارتباط مستقیم با یکگدیار ندارنگد و  ۀجغرافیایی و فاصل ۀعبارتی فاصل قرار گرفته است  به

اسگتان  هگای زبگانی   پوشانی ندارند  کویجان در استان یزد با گونگه مرزهای جغرافیایی و زبانی باهم هم
فارس شباهت دارد  در استان کرمان، ناار، سرچشمه و میمند نیز با یکدیار و نیز با باز در اسگتان یگزد 

ان در استان کرمان با تندران در استان اصفهان شگباهت بیشگتری دارد  راور شباهت بیشتری دارند  ماه
هگایی  در استان کرمان با صدرآباد در استان یزد و تندران در استان اصفهان شباهت بیشتری دارد  نمونگه

شاهد شباهت زبانی هسگتیم  ایگن  ،جغرافیایی بین دو ناحیه شود که با وجود فاصلۀ بسیار زیاد   می دیده
آباد در حاشیۀ جنوب غربی استان کرمان با روستای عبدالملکی در جنوب  وضوع در رابطۀ بین حسینم

آباد اصفهان و چشگمه ملگک همگدان بیشگترین    در عین حال، حسنشود دیده میغربی استان همدان 
 شباهت را با فارسی معیار دارند 

هگا بگه یکگدیار، در  تگرین گونگه شبیهکردن  منظور مشخه شود، به دیده می 1طور که در شکل  همان
آبگاد در جیرفگت کرمگان،  بنگدی، حسگین خوشه انجام شد  در این دسته 13 بندی مبتنی بر اول گروه ۀمرحل

آبگاد بگه  اند ولی حسین طور مستقیم تشکیل خوشه نداده ای به آباد اصفهان و آبال فارس با هی  گونه موسی
اسگتان  ۀآبگاد بگه خوشگ آباد؛ موسی کارخانه، عبدالملکی و ولیهای استان همدان شامل انوچ،  گونه ۀخوش

های استان کرمان و یزد شباهت بیشتری دارنگد   فارس شامل دهله، گوزرک، عبدوئی و آبال به خوشه گونه
دهنگد بلکگه بگا هگی  یگک از  تنها تشکیل خوشه نمگی آباد و کشه در استان اصفهان نه زبانی تل ۀاما دو گون

دارند  در استان یزد، روستاهای بگاز، صگدرآباد و احمگدآباد بگا یکگدیار تشگکیل یگک ها شباهت ن خوشه
هگایی از  های زبگانی در اسگتان کرمگان، یگزد و بخگش ای که گونه اند که در مرحلۀ بعد به خوشه خوشه داده

گونگۀ  12زبانی اسگت کگه  ۀشود  این خوشه بزرگترین خوش استان فارس و اصفهان را دربردارد، متصل می
هگای غربگی و  های کرمان، فارس در مرز کرمان، یگزد )در مگرز کرمگان و فگارس( و گونگه زبانی در استان

شود   در نواحی مرزی بین کرمان، یزد و فارس و اصفهان شگاهد  جنوب غربی استان اصفهان را شامل می
هگای  شگامل گونگه ،گیگرد پیوستار گویشی هستیم  خوشۀ زبانی ششم که فارسی معیار نیز در آن قگرار مگی

آباد در استان اصفهان، فارسی معیار، چشمه ملک در اسگتان همگدان، ربگاط پشگت بگادام در  زبانی حسن
هگا بگه  کردن تعداد خوشه ها و کم پوشی از برخی تفاوت استان یزد و سپرو در استان اصفهان است  با چشم
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آبگاد در اسگتان  استان همدان و حسینآباد، کارخانه، عبدالملکی در  شود که انوچ، ولی مشخه می 9عدد 
عضگوی و کشگه در  تگک ۀآباد در استان اصفهان هم نان یک خوش تل  دهند کرمان تشکیل یک خوشه می

هگای  های زبانی یعنی همگۀ گونگه گیرند و سایر گونه مجزایی قرار می ۀتنهایی در خوش استان اصفهان نیز به
هگای زبگانی اسگتان کرمگان و اصگفهان  ن یزد و بیشگتر گونگههای زبانی استا زبانی استان فارس و همۀ گونه

هیای  یافتن به تبیینی برای صورت منظور دست شوند  به بندی می همراه فارسی معیار در یک گروه خوشه به
ایییدممویتییی  یراییییای وگراکبیید  زبییای و هییاتفییاوت اویییتییو   داشییته کییهبییاسییایر ویییه

 شود  ادامه بحث می ها در ختی این گونهشبا  متی 
، شگامل بیابگانکی، فارسگی، فگالت 1پراکندگی زبانی در استان اصفهان برمبنای اطلس زبانی ایران

رود نطنگز قگرار دارد   مرکزی )شامل راجی(، لری بختیاری، ارمنی و    است  کشگه در دهسگتان طگرق
آید  ایگن گگویش  شمار می های گویش راجی به رود به طرقی معروف است که از لهجه زبانی طرق ۀگون

های قم، مرکزی و اصگفهان رواج داشگته اسگت و در  های دور در مناطقی از مرکز ایران، استان از گذشته
روسگتای  ،1212(  طبق سرشگماری سگال 1۲۹۳خطر انقراض قرار دارد )نااه کنید به اصغری طرقی، 

شهرسگتان اردسگتان قگرار دارد،  آباد نیز که در دهستان ک گو در نفر جمعیت داشته است  تل 112کشه 
نفر جمعیت داشته است  در دهستان ک گو هنگوز آثگاری از گگویش  11تنها  1212مطابق سرشماری 
های فالت مرکگزی قگرار  مجموعه گویش های جنوب شرقی   گویش ۀشود که در دست اردستانی دیده می

مکگن اسگت باعگث کگاهش ایگن دو روسگتا م (  جمعیگت کگم  1۲۹۳گیرد )نااه کنید به ابراهیمی،  می
های دیار و زبگان فارسگی معیگار  شده باشد و زبان محلی در آنها کمتر تحت تیثیر گونه 2برخورد زبانی

ایگن  استان همدان، شگاید بتگوان تنگوع قگومی و زبگانی   های زبانی   گونه ۀقرار گرفته باشد  در مورد خوش
ای مگورد بررسگی دانسگت  برمبنگای اطلگس هگ های این استان با سایر استان استان را دلیل تفاوت گونه

های ترکگی رواج دارنگد  در بخگش غربگی و جنگوبی  ، در شمال استان همدان غالبًا گویش3زبانی ایران
لری، لکی، کردی جنوبی، کردی مرکزی و    کاربرد دارند  در عین حال، فارسی نیز در سراسگر اسگتان 

های زبگانی مختلگف از یکگدیار  یثیرپذیرفتن گونهشود  تنوع زبانی در این ناحیه و ت همدان صحبت می
حگال،  هگای زبگانی در شگاخۀ جداگانگه اسگت  در عگین ایگن گونگه از دالیل اصلی قرارگگرفتن   احتماالً 
همگدان در یگک خوشگه قگرار گرفتگه اسگت، طبگق  های زبگانی   آباد در جیرفت کرمان که با گونه حسین

ای از مگردم  نفر جمعیگت داشگته اسگت  درصگد قابگل مالحظگه 13حدود  1212سرشماری آمار سال 
شهرستان جیرفت لر هستند  هم نین، این شهرستان محل سکونت اقوام لک نیز بوده اسگت  احتمگال 

آبگاد کرمگان بگا  گونگۀ زبگانی روسگتای حسگین شگباهت   دلیلجیرفت  شناختی   دارد این ویژگی جمعیت
 
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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تگوان  د که اقوام لر و لک در آن سکونت دارنگد  بگه ایگن ترتیگب، مگیهای زبانی استان همدان باش گونه
بندی، شناسایی  تواند حقایق گویشی را نشان دهد که به تقسیم های رایانشی می نتیجه گرفت که بررسی

هگای  توانگد ناحیگه هگا مگی کند  این دسگت پگژوهش های زبانی کمک می گونه تاریخی   ۀو بررسی سابق
 ها شناسایی کند  ای از ویژگی مجموعه ۀویشی را برمبنای مقایسهای گ گویشی یا جزیره

 
 منابع

، ۲س  های محلای فصلنامه ادبیات و زبان  «بازشناسی و توصیف گویش اردستانی(  »1۲۹۳ابراهیمی، قربانعلی )
  1-99 ،1ش

هاای  گاویششناسای و  مجلۀ زبان«  بررسی اصطالحات خویشاوندی در زبان فارسی(  »1۲۹9استاجی، اعظم )
  1-1۹ ،1۲، ش1س  خراسان

هاای محلای  فصلنامه ادبیات و زباان«  دستااه فعل از لهجه طرقی گویش راجی(  »1۲۹۳اصغری طرقی، مژگان )
  ۳۳-1، 1، ش ۹س   ایران زمین

، 11س  جساتارهای زباانی«  هگای گگویش نّنجگی واژه اصطالحات خویشاوندی و خطاب(  »1۲۹۹امینی، رضا )
  1۲۹-111 ،9ش

  تهران: فرهناستان زبان و های ایرانی نو ها و گویش موضوعی زبان -فرهنگ تطبیقی(  1۲۳۹دوست، محمد ) حسن
 ادب فارسی 

 تان زبان و ادب فارسی س  تهران: فرهناشناختی زبان فارسی فرهنگ ریشه(  1۲۹۲دوست، محمد ) حسن
نامۀ کارشناسگی ارشگد  پایانهای فارس و هرمزگان.  ، استانشناسی ایران طرح ملی گویش(  1۲۳۳خانجانی، ژیال )

 شناسی هماانی، دانشااه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی  زبان
نامگۀ کارشناسگی  پایگان  های یزد و همبان شناسی ایران، استان طرح ملی گویش(  1۲۳۳بیک تفرشی، آتوسا ) رستم

 مرکزی شناسی هماانی، دانشااه آزاد اسالمی واحد تهران  ارشد زبان
وهشگااه علگوم انسگانی و ژ  پسنجی و مستنبساازی زباان اطلس زبانی، گویش(  19۴۴بیک تفرشی، آتوسا ) رستم

 مطالعات فرهنای 
«  جنسگیت در خگانواده و بازتگاب آنهگا در زبگان خویشگاوندی و(  »1۲۳۳شگمس ) و محمگدعلی زاهدی، کیگوان

  ۳۳1-۲۴۳، 1۹ش ،2س  پژوهی خانواد 

 تهران: فرهناستان زبان و ادب فارسی   شناسی فارس گنجینۀ گویش(  1۲۳۲سالمی، عبدالنبی )
«  بررسی واژگان خویشاوندی هورامی براساس معیارهگای مگورداک(  »1۲۹۳کزازی ) و کریستین عباسی، بیستون

  ۲1-22، ۳ش ،1  سهای غرم ایران مطالعۀ زبان و گویش
  هگای باسگتانی کارشناسی ارشد رشته فرهنگ و زبان ۀنام   پایانویش میببیگ(  1۲۳2کارگر شورکی، محمدعلی )

 .پژوهشااه علوم انسانی و مطالعات فرهنای
نامگه کارشناسگی ارشگد  پایگان  های کرمان و اصافهان شناسی ایران: استان طرح ملی گویش(  1۲۳1مقدم، صفیه )

 پژوهشااه علوم انسانی و مطالعات فرهنای   شناسی هماانی زبان
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ترجمۀ مهشید میرفخرایگی، پژوهشگااه علگوم انسگانی و   فرهنگ کوچک زبان پهلوی(  1۲1۲مکنزی، دیوید نیل )
  مطالعات فرهنای

هگای  هگا و گگویش ها و اصطالحات خویشگاوندی در زبگان نظام واژه(  »1۲۹9) ینرحما و شفق منصوری، مهرزاد
  121-112 ،1۴ش ،2س .شناسی تطبیقی های زبان پژوهش«  ایرانی
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