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مقدمه و بیان مسئله
مجموعههای فرهنگي از يک

اشاعه فرهنگي 1فرايندی است که از طريق آن عناصر يا
بهتدريج در فرهنگ ديگر
فرهنگ يا جامعه به فرهنگ يا جامعه ديگر انتقال پیداميکند و 
عبارتديگر

روحاالمین )1381،به
يشود(فروبنیوس1898،2؛ 
جذب و سبب دگرگوني آن م 
اشاعه فرايندی است که طبق آنيک امر فرهنگي که عالمت مشخصه يکجامعه است ،در
گرفتهشده و موردپذيرش قرارميگیرد .اشاعه را عموماً در مهاجرت

جامعه ديگری به عاريت
يدهند.استان
تماسهای مداوم وبسیار جوامع همسايه است ،تشخیص م 

جمعیتکه نتیجه
کرمان ،از ديرباز به علت مهاجرت اقوام گوناگون ،شاهدتنوع فرهنگي بسیاری بوده است که
رانیزشاملميشوداين تنوع

اين تنوع خوراک ،پوشاک ،رسوم فرهنگي و فرهنگ زباني 
فرهنگيدر دو بخششمال و جنوباستانکرمان قابلتفکیکاست .جنوب استان کرمان
کوچهایمتعدد ايل بلوچ و اقوام ساکن در استان هرمزگان شاهد تأثیرات بسیار از
به علت 
گروههای قومي فارس ،لر،
فرهنگ آنان بوده است(حسیني )133:1389،و از سوی ديگر  
ترکو ترکمن در شمال اين استان ساکنهستند .
يچههای روشن و تاريکياز زبان را باز کند.
يشهای يک منطقهميتواند در 
بررسي گو 
راههای
ميتواند يکي از 
منطقهای يک محدوده سرزمیني 

يشهای محلي و
آشنايي با گو 
يشها ،اصطالحات و
آدابورسوم و خلقیات يک قوم و يک گروه باشد .بررسي گو 

شناخت
ميتوانددرکوتفسیر نحوه نگرش ،رفتار اجتماعي و تعامالت
المثلهای يک منطقه  
ضرب 

بهعنوان بخشي ازفرهنگيکجامعهدر تعامل و تقابل با
يشها 
آن منطقهرامیسرسازد .گو 
يشونداما حفظ و حراست
فرهنگهای ديگر ،طيزمانهای متمادی دچار تغییر و تحول م 

نسلهای بعدی گامي در جهت
سنتهای مقبول گذشتگان و انتقال آن به 

از رسوم و
يشود و شناخت دقیق گويشها يکي از راههای
پاسداشت فرهنگ يک جامعه محسوب م 
حفظپوياييفرهنگاست.از آنجا که تا کنون بررسي تطبیقي فرهنگ زباني شمال استان
آنگونه که بايدوشايد مورد بررسي قرار نگرفته است دراين
کرمان و جنوب اين استان 
مقالهبهبررسيآنميپردازيم .
زبانشناختي
پيپاسخدادنبهپرسشهایفرهنگيو 

نگارندگان در مقاله حاضردر 
گفتهشدههستند :
درزمینه 
 )1ازديدگاهفرهنگيچهعوامليدرگوناگونيگويشکرمانيهایشمالوجنوب-
قابلمشاهدهازمنظرسخنوربومي-مؤثراست؟ 

یهبرتمايزاتآوائيدرچهوضعیتي
زبانشناسيوباتک 
تفاوتها ازمنظر 

 )2 )2اين
يگیرند؟
قرارم 
يتواندباشد؟ 
تفاوتهابراساسعواملفرهنگيچهم 

 )3دلیلاين
 )4کداميکازگونههابهفارسيمعیاروکداميکبهفارسيمیانهنزديکاست؟
cultural Diffusion
Leo Frobenius

1
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يپردازند.
نگارندگان در مقاله حاضر به بررسي آن باتوجهبهنظريهاشاعهفرهنگي م 
دستآمده از اين پژوهش بتواند مورداستفاده مردم شناسان و پژوهشگران
به 
امیدواريم نتايج 
زباني قرار گیرد .


چارچوب نظری
اشاعه فرهنگی در استان کرمان
نظريهاشاعهدرقرننوزدهمشکلگرفت.نقطهحرکتمحوریايننظريه،تأملبرتغییرات
شباهتهای فرهنگي از سوی ديگر است (فکوهي:1388 ،

فرهنگي از يکسو و توجه به 
ميبرند که يکي از
 .)144قاسمي و الوندی ( )1390در مقاله خود چند نوع اشاعه را نام 
آنها اشاعه جابهجايي است.محور ايننوع اشاعه يک نوآوری يا يک عنصر از فرهنگ است

که الزمه آن انتقال فیزيکي فرد يا گروه حامل يک انديشه است .اين اشاعه زماني رخ
گروههای دارای ايده مخصوص ،بهصورت فیزيکي ازمکاني به مکان ديگر
يدهد که افراد يا 
م
یها در سرزمین جديد
به داليل متفاوت مهاجرت کنند و بدين طريق ابداعات و نوآور 
رخدادهاست .
اشاعهجابهجاييطبقتعريففوقدراستانکرمان 

گسترش پیدا کند.
اين جابهجايي و مهاجرت اقوام مختلف تنوع فرهنگي را در استانکرمان ايجاد کرده
به طورکلي فرهنگ مردم کرمان از ديرباز بر بنیاد دو عامل شرايط طبیعي و تاريخ
است .
شکلگرفته و اين باعث تنوع قومي در اين استان شده است .مثالً

پرفرازونشیب اين منطقه
گروههایقومي فارس ،بلوچ ،ترک ،کرد ،لر و عرب در استان کرمان سکونتدارند کهحاصل

مهاجرت و ايالت تبعیدی هستند (زندرضوی.) 1371،اين بدين معني است که فرهنگ
جريانهای

استان کرمان و به طور کلي جوامع شهری ،روستايي و عشايری آن متأثر از
تاريخي استبهطورمثال کوچندگي ايل بلوچ از ديربازبه جنوب استان کرمان وجود داشته
فرهنگهایشهیکي ،فرامرزی،


وخرده
یشینهای درازمدتدارد(حسیني)133:1389،

وپ
گروههای
؛درنتیجهاينتداوممهاجرت 

راشاملميشود(زندرضوی)1371،

بامری و سابکي
هاستقراريافتهاند .

فرهنگهایبسیاریدراينمنطق


قوميوزبانيبهاستانکرمانخرده
يداند بلکه معتقد است اشاعه فرايندی
فاضلي ( )1375اشاعه را فرايندی ساده نم 
يآورد.هرخصیصهياعنصر
استکهعناصرفرهنگيرادرهمهنقاطجهانبهچرخشدرم 
يکند،بايددرفرهنگگیرندهبا
فرهنگيوقتيازيکجامعهبهجامعهديگرجريانپیدام 
آزمون  مقبولیتهمراهباشدودرصورتقبولوپذيرشدرشکلوکارکردآنتغییراتيرا
يکند(رادنیکنام،
یچکسهیچويژگيرابدونتغییروبه تنهايياخذنم 
ايجادميشود.ه 

 .)1381به درستيماشاهدهمینتعريفدرموردجنوباستانکرمانهستیمکهتحت
تأثیر فرهنگ اقوام مهاجر بلوچ و هرمزگان قرار گرفته و نه تنها تغییر کرده است بلکه
فرهنگخودمهاجرانهمدگرگونشدهاست.طبقايندوتعريفاشاعهفرهنگيدراستان
کرمانتفاوتها ييرادرشمالوجنوبايجادکردهکهمادرپژوهشبا تمرکزبرفرهنگ
خواهانبررسيتأثیرآنبرزبانهستیم .
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تعريفميشود

فرهنگها

وامگیریفرهنگي در تغییر
بهعنوان 
جريان اشاعه فرهنگي ،
وامگیریفرهنگي رابهترتیبزيرقابلبررسياست .
يژگيهای اشاعه و 
وو 
وامگیری فرهنگي عمليگزينشي است .هنگام برخورد دو فرهنگ بعد از اثبات
 )1
يشوند.برایمثالهنگامبرخورد
سودمندی و سازگاری،عناصر واجزايي خاص وام گرفته م 
مسافرتهایزيادبهاينسرزمین،

فرهنگبلوچيافرهنگمردمهرمزگانبعدازمهاجرتيا
آنها بخشهايي از
بعد از اينکه فرهنگ مردم مهاجر يا مسافر مقبول مردم قرار گرفت  ،
فرهنگازجمله گويشراوامگرفتهوباتوجهبهگويشخودمردمکرمانتغییراتيدرآن
ايجادکردند.
وامگیری فرهنگي دوسويه است .برای مثال به اين صورت نیست که در جنوب
 )2
بلوچها بر مردم تأثیر گذاشته باشند بلکه همراه با اين تأثیر تا حدودی هم از
کرمان فقط 
بلوچهایساکندرکرماندرنتیجه
شدهاند .مذهب 
بلوچهايي ساکندربلوچستانمتفاوت 

ييباجمعیتهایساکنديگرشیعهاست

ازدواجها

بافتمحلسکونتوبرقراریارتباطو
نکردهاند اهلسنتهستند
يکنندومهاجرت 
بلوچهاييکهدرخودبلوچستانزندگيم 
اما 
گويشمردمجنوباستانکرمانبااينکهازمردممهاجربلوچتأثیرگرفتهاستاماتأثیرپذير
بهراحتي
گونهای که افراد فارس يا مردم شمال کرمان  
به 
از خود مردم کرمان هم است  ،
يشوند.
آنهام 
متوجهمکالمه 
گرفتهشده نسبت به شکل اولیه آن در جامعه مبدأ در

ويژگيهای

 )3تغییر يافتن
مؤلفههای وامگیری فرهنگي است مثالً گويش ،پوشش و
جامعه مقصد يکي ديگر از  
آدابورسوم مردم بلوچستان و بندرعباس پس از ورود به جنوب کرمان ،با سلیقه و نیاز

مردمان استان کرمان سازگار شده است.
يژگيهای فرهنگي صورت
وامگیری فرهنگي يا نشر تنها در مورد برخي و 
 )4
همانطور که در باال اشاره شد گويش ،پوشش و انجام

ميگیرد.در جنوب استان کرمان

برخي از مراسم هردو فرهنگ بلوچ و مردم بندرعباسازيکديگرتأثیرپذيرفت اما اعتقادات
ديني مردم عوض نشد و مردم جنوب کرمان تحت تأثیر مردم عرب در بندرعباس و
بلوچستان سني نشدند(قاسمي و الوندی.)1390،
يشمارد)1:
)انسانشناسفرانسویچهارباورفکریبرایاشاعهبرم 

ژانپواريه(1999
فراواناند؛)2باور

اشاعهها 
ابداعهامحدودو 
باوربهمحدودبودنقدرتابداعدرانسانيعني 
يدههای
به مثابه دلیل تغییر فرهنگي؛  )3دگرگوني پد 
فرهنگها  

همجواری 
به تماس و  
واردشده درفرهنگجديد،تحتشرايطخاصآنفرهنگوشرايطخاصانتقال؛)4وجود
ناصرفرهنگياشاعهيافته(فکوهي .)145:1388،

وابستگيمتقابلمیانع
درموردنخستفرهنگجنوباستانکرماندرپوشش،گويشوانجاممراسمخاص
خود،ازفرهنگمردمهرمزگانوبلوچستانتأثیرپذيرفتهاستوکمترمستقلازآندودر
بهصورت
زمینهفرهنگيعملکردهاست.درمورددومفرهنگجنوباستانوشمالاستان ،
آنهاوجود
رفتوآمدمیان 
یکشدهازيکديگروجودندارند،بلکهنوعيتبادلفرهنگيو 
تفک 
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سالها  پیشمهاجرتازبلوچستانومسافرتمردمازهرمزگانبهجنوباستان
دارد.از 
کرمانوجودداشتهاستوکامالً فرهنگجنوباستانکرمانراتحتتأثیرخودقرارداده
است.مردمشمالاستانکرمانهمبامردميزد،شیرازوشهرهایمجاورخودمسافرتو
داشتهاند.درموردسومفرهنگبلوچستاننهتنهابرفرهنگمردمجنوباستانتأثیر

تبادل
تازهای به خود گرفته است .در مورد
آنهم تأثیر پذيرفته و شکل  
گذاشته است بلکه از  
فرهنگهای جنوب استان کرمان به بلوچستان و

چهارم ،يعني وابستگي متقابل میان 
مهمترين
همجوار خود است که اين مورد از  
هرمزگان و از طرفي شمال استان به مردم  
اصولتحلیلاشاعهاست .
سکونتگاهي برای اقوام

استان کرمان بهعنوان پهناورترين استان ايران توانسته است
يتوان برحسب
شهرستانهای شمال و جنوب استان را م 

فرهنگهای متنوع باشد.

متعدد با
درونگروهي

به صورت جزء هم از ديدگاه
همین تنوع فرهنگي به طور کل و تنوع زباني 
(امیک)و هم از ديدگاه برون گروهي(اتیک)از يکديگر جدا کرد.

روششناسی پژوهش
ژرفنگارانهبهبررسي
ازآنجاکهپژوهشگربهدنبالايناستدرانجامکارپژوهشيبانگاهي 
دادههابه
ميبايستاين 
تطبیقيفرهنگزبانيشمالوجنوباستانکرمانبپردازدبنابراين 
جمعآوری شوند .در هر پژوهش نوع مسئله مورد بررسي و نیز شیوه مورد
روش کیفي  
مسئلهایرا

ميتواند،نوعروشپژوهشراتعیینکند.
پرسشقراردادنمسئلهتاحدزيادی 
ميخواهیم به آن بپردازيم و پرسشمرتبطباآن درصورتاستفادهاز
که در اين پژوهش  
روشهای غیرکیفي نميتوانند به صورت عمیق و همه جانبه مورد بررسي قرار گیرند.

آنها بتواند روابطي نزديک و
روشهايي را به کار بگیرد که با استفاده از  
پژوهشگر بايد  
آنها را کامالً مورد مطالعه قرار دهد و در
همدالنه با موضوع و اطالعرسانان برقرار کند  ،
آنهادرگیرشودتابهدادههایموردنیازدستپیداکند .
گفتوگوييعمیق،با 

ميرود .انجام مطالعات با
اين پژوهش نوعي پژوهش توصیفي  -تحلیلي به شمار  
کتابخانهای برای بررسي

رويکرد کیفي صورت گرفته است .در اين مقاله عالوه بر روش
هاييرابااطالعرسانانانجامشدهاستوبااستفاده ازمصاحبه


مصاحبه
مطالعات اسنادی ،
عمیق ،صدای  25گويشور مرد و زن بومي شهرهای شمالي و جنوبي استان کرمان با
حرفهای ضبط صدای  Sony_ICP_PX333ضبط شد .

استفادهاز دستگاه
يکند.منظورازمشاهده
فلیکاينروشرامشاهدهومصاحبهغیرمستقیمعنوانم 
رسانههای بصری برای
بهمنزله روش ،استفاده از  
غیرمستقیم چه در مقام موضوع و چه  
ینرا
يندهایعکس،فیلمودورب 
اهدافپژوهشياستيعنيزمانيکهپژوهشگربهشکلفزا 
يکند(فلیک .)260:1390،
بهمنزلهاشکالومنابعاصیلپژوهشياستفادهم 
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مراحل انجام مصاحبه
جملهها راسعي
گاماولبهاينصورتبودکه جمالتي به فارسي رسمي نوشتهشد.اين 
جملهای با بیان
نه  
گفتوگوی عادی و دوستانه باشد  
گونهای انتخاب کنیم که  
به 
کرديم  
گفتوگوهایعادیبهترازگويشمحليخوداستفادهميکنند.سعي
رسمي،چونافراددر 
کرديم کلماتي در اين مصاحبه بیان شود که بین شمال و جنوب استان کرمان ،دارای
گونهایکامالً متفاوت
به 
بیشترينتفاوتباشد؛مانندکلمهغروب،باغ،بیدارشدنو...که 
یانشدهاست .
ب 
تکتک گويشوران قرار داده شد تا آنرا به
انتخابشده روبهروی 

درگامدوم متن
1
واژههای هدف در محل تکیه قرار
گونهای بودند که 
به 
گويش خود بازگو کنند.اين جمالت 
بهصورت خالص خود تولید شوند.از
داشتند تا بدون تأثیر پذيرفتن از ساير ارکان جمله ،
افرادخواستیممتنراباگويشمحليخودبرایمابخوانندودرحینخواندنمتنتوسط
حرفهای Sony_ICP_PX333

آنها را با استفاده از دستگاه
فرد مصاحبهشده ،ما صدای  
ضبط کرديم.ضبطهرمصاحبهحدود15تا25ثانیهبهطولانجامید.زمانانجامشدناين
مصاحبهانجامشدهدرمجموع 8دقیقهو 33ثانیهاست.افراددرزمانشروع

فراينددر 25
يکردندوسپسمتنرا
مصاحبهابتداشهرمحلسکونت،سنوتحصیالتخودراعنوانم 
يخواندند .
م
نرمافزار تحلیل صوتي  PRAATشدند.
ضبطشده وارد 

در گام سوم سپس صداهای
واجهارابهتفکیکنحوۀتولیدومحلتولیدشاندارد.همچنین
نرمافزاروظیفۀتشخیص 
اين 
يزباناني
جمالتي را کهگويشوران بومي شمال و جنوب کرمان تولید کرده بودند ،برای فارس 
يشهای مورد بحث در
آنها از گو 
که با کرماني آشنايي نداشتند پخش شد تا میزان درک 
2
جدولالفبایبینالملليآوانگاری 

مقاله سنجیده شود .آوانويسيدرمقالۀحاضربراساس 
(تصوير)3صورتپذيرفتهاستچراکه اينجدول،آواهاييراکهدرگويشهایموردبحث
يروندوليدرفارسيرسميحضورندارند،نیزنشانميدهد .
بهکارم 


جامعه مورد پژوهش
اين پژوهش در میان دانشجويان استان کرمان در خوابگاههای دختران و پسران کوی
اطالعرسانانشامل  13دختر (خوابگاهفاطمیه) و  12پسر بود.
دانشگاه تهران برگزار شد  .
تاحدامکاناطالعرسانانازشهرهایمتفاوتيدرشمالوجنوبانتخاب

تالشبراينبود
شوند .ازنظر ترکیب سني  14نفر در گروه سني  20تا 25نفر و  11نفر در گروه سني 25
تا  30سال قرار داشتند.ازنظرمیزان تحصیالت  8نفر کارشناسي 12 ،نفر کارشناسي ارشد و
 5نفر دکتریبودند .

stress
International phonetic alphabet

1
2
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مساحت کرمان 714/181کیلومترمربع است و در جنوب شرقي فالت مرکزی ايران
استانهای خراسان جنوبي و يزد و در

قرارگرفته است .اين استان مرتفع در حد شمالي با 
حد جنوبي با استانهرمزگان و حد شرقي با سیستان و بلوچستان و در حد غربي بااستان
وبلندیها ،شرايط خاص اقلیمي ،وضعیت

همجوار است.استان کرمان به علت پست 
ي
فارس 
نهچندان خشک،
محیطي ،طبیعي و وسعت منطقه از تنوع آب هوايي گرم ،شديداً خشک ،
یمهخشک تا کويریبرخوردار است(جاويد .)13:1385،
سرد و يیالق ،متمايل به استپ و ن 
يآيد.
کانونهای مدنیت به شمار م 

يميترين
سرزمین کرمان در فالت ايران يکي از قد 
هزارههای پنجم پیش از میالد

يدههای متنوع سنگي ،سفالي و فلزی از
کشف دست آفر 
دشتهای اين سامان بیانگر آن است و کشفآثار گوناگون فرهنگي ،هنری،

تپهها و
مسیح از 
يرانههای شهر
صنعتي در تپه يحیي و تل ابلیس در جنوب کرمان ،آقوس شهداد و و 
دقیانوس جیرفت ،گواه از ظهور زندگي اجتماعي در اين پهنه از سرزمین است (کالنتری
شهرستانها

خانداني.)213:1386،وسعتزيادکرمانتنوع زيادی در لهجه و گويش محلي
ايجاد کردهاست(جاويد .)14:1385،
ميتوان از
شهرستانهای شمال و جنوب استان را  

با توجه به اشتراکات فرهنگي ،
يکديگر جدا کرد .در کتاب حدود العالم در تفاوت بین دو قسمت کرمان ذکرشده است:
ناحیهای است که مشرق آن حدود سند و جنوب وی دريای اعظم ،مغرب وی فارس و
« 
بهسوی درياست
ناحیهای است که هر آنچه از آن  
شمال وی بیابان سیستان است .اين  
جاهای گرمسیر است ،مردماني هستند گندمگون ،جای بازرگانان است و اندر وی بیابان
استوهرآنچهازدريادوراستجاهايياستسردسیر ،باغات ،بهارهایبسیار ،اندروی
کوههای بسیار است و اندر وی معدن ،زر و سیم است» (موسوی سیرجاني و گودرزی،

 .)1391
ميکنند بیشترقالي،
صنايعدستي ومحصوالتخوراکي کهدرست 

درشمالکرمان
مجسمهسازی ،گیوهدوزی ،چاقوسازی (گالب

گلیم ،جاجیم ،نمدبافي ،پته ،مس تزئیني ،
زاده ،)154:1390،زيره ،کلمپه ،قوتو ،پسته ،کماچ سهن و انواع عرقيجات است (مرکز
صنايعدستي بیشتر حصیر ،جارودستي ،بادبزن،

کرمان شناسي )1391،اما جنوب کرمان 
پولکدوزی بررویشلوار،آيینهدوزی،سکهدوزی،
لباسهای بلوچي ،
سوزندوزی برروی 

خرما،کنجدومرکباتاست(گالبزاده)159:1390،بااينکهقوهتووکلمپهسوغاتيهای
مشهورايناستاناستامامردمجنوبکرمانبلدنیستندآنرادرستکنند .
گروههای متفاوتي دارد.نوعپوششولباسمردم
هم 
استانکرمانازلحاظ پوشش 
مناطق مختلف کرمان نیز تحت تأثیر آداب و سنن و شرايط خاص اقلیمي متفاوت شده
قسمتهای  سردسیروکوهستانياستان،زنانازچادريا

است.درخودشهرکرمانودر
کتوشلواروياپیراهنوشلوار
ميکنندومردانهمبا 
مکانهایعمومياستفاده 
روپوشدر 
ويژهایکهجداازمناطقديگرباشدندارند.
هستند.زناندرخانهويامجالسمهمانيلباس 
قسمتهای  جنوبياستانکرمانباتوجهبههوایگرموخشکوآفتابداغوسوزان،

در
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پوششهای مختلفبرایپوشاندنخوداستفادهميکنند.بهترينراه

زنانواکثرمردماز
ازاينرو جنسپارچهبايدنخيباشدوشکلو
پیشگیریازسوختگي،پوشاندنبدناست .
گونهای باشدکهسببعبورهواشودوجريانهوا
به 
فرملباس(گشادیپیراهنوشلوار) 
بشاگردیها هستند،

بلوچها و
ميشود.اقواماينمنطقهکهمتأثر از 
سببخنکشدنبدن 
کردهاند کهزبان،سنت،هنر،پوششوتزيیناتخودراحفظکنند.پوشاک
هموارهسعي 
بهسادگي زيباست.دراينمنطقهلباسزنانودختران
زنانودختراناينمنطقهباتوجه 
سوزندوزیتزيینيافتهاست .

باششقطعه


فرهنگ زبانی شمال و جنوب استان کرمان
نشانههايي برای ايجاد ارتباط (کريستال)255:2003،همیشه تحت

بهمثابه عالئم و
زبان ،
تأثیر عوامل جغرافیايي ،اجتماعي ،سیاسي و ...بوده است و به همین خاطر همواره درحال
گونههای
ميآيند.در استان کرمان ،
تغییر است و گويشهاولهجههایگوناگوني به وجود 
گونههای زباني ،استانکرمان را به دو حوزه زباني
زباني متفاوتي وجود دارد و ازلحاظ تنوع 
آنهابه نسبت گونه فارسي استاندارد تقسیم ميکنند .
شمالي و جنوبي برحسب تمايز زبان 
شهرستانهای کوهستاني ،سردسیر وشمالي آن وجود دارد،

گونه زباني که در خود کرمان و
شبیه فارسي معیار است و دامنه واژگان محلي آنزياد نیست.مردم اين استان مانند شیراز،
واکهای
واژهها کشش 
بخشهايي از 

يکنند و در بین
برخي اوقات واکه  /a/را /e/تلفظ م 
واژهها به
يشود .گذشته از اين واکه  /ɒ/در برخي 
زيادی نسبت به فارسي معیار شنیده م 
واکه مرکب  /ow/تبديل يافته است (رضايي استخرويه .)1384 ،در لهجه شمال کرمان
آنها ميتوان به حذف همخوان
مشخصههای تمايزدهنده زيادی وجوددارد که از جمله 

بهجایاينو.)...گويش
بهجایراه  /?i/
بهجای قند  /rɒ/ ،
پاياني اشاره کرد(مانند  / Gan/
بهجز موارد استثنا شامل دو
يرسد 
شمال سرشار از اين گونه حذفها است که به نظر م 
قرارگرفتهاند مثل mɒ

واکههای بلند
دسته از حروف پاياني است )1 :واجهايي که پس از 
واژههايي که در
بهجای کدوم (نیکنامراد)9:1387،؛و )2واج پاياني 
بهجای ماه kodu ،

هجای آخر خود بعد از واکه دو همخوان دارند.در اين حال بلند بودن واکه شرط نیست،
بهجای رفتو  niبهجای نیست .
مثل  raf
واژههای دارای اين
مشخصههای تمايزدهنده ،ادای واج به  xجای  Gدر 

يکي ديگر از
واژههای قند،قرآنو قلک را به ترتیبxorɒn ، xand
واج است.برای مثال اين گويشوران 
يکنند .
و  xollakتلفظ م 
بهعنوان گويش رودباری
گويشي که در مناطق جنوبي استان کرمان وجود دارد 
قلعهگنج و
يشود .بهجنوب استان کرمان شامل شهرهای رودبار،کهنوج ،منوجان ،
شناخته م 
يگويند .عالوه بر اين در برخي از
فارياب و قسمتي از عنبرآباد و جیرفت رودبار زمین م 
هممرز هستند نیزگويشرودباریرايجاست .در نواحي
هممرزبااستان هرمزگان که 
مناطق 
گونهها با يکديگر تفاوت
گونههای متفاوتي از اين گويش وجود دارند ،اين  
رودبار زمین  ،
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همجوار
يشهای مناطق 
بهندرت صرفاً نحوی دارند ،اين گويش متأثر از گو 
آوايي ،واژگانيو 
است(رضايتي کیشه خالهو بتالب اسدآبادی .)1391 ،
اسالمآباد است .تا قبل از

بخشهای کهنوج و مرکز آن

رودبار در حال حاضر يکي از
مرکزيت يافتن کهنوج تمامي منطقه به رودبار زمین معروف بود ،به همین دلیل رودبار را
يدانند و برخي عقیده دارند که لهجه جیرفت ،شکليتغییريافته
خاستگاه اصلي اين گويش م 
انجامشده میان

يهای
ازگويش رودباری است اما اين نظريه موردترديداستزيرا در بررس 
يشود .هر فردی با ادا چند
بخشهای صوتي و واژگاني مشاهده م 

تفاوتهای در

اين دو لهجه
يسازد.
کلمه هويت زباني خود را به يکي از مناطق جیرفت ،رودبار و کهنوج مشخص م 
یچگونه مانعي هنگام برقراری ارتباط با يکديگر
سخنگويان جیرفت ،کهنوج و رودباری ه 
بهاصطالح تفاهم دوجانبه
يکنند اما  
ندارند اگرچه هرکدام با لهجه خاص خود صحبت م 
بخشهای جیرفت و عنبرآباد زبان

دارند .در بعضي روستاهای رودبار ،قسمتي ازکهنوج و در
بلوچي متأثراز اقوام بلوچمهاجررواجدارد.هنگام صحبت کردن يک فرد رودباری و بلوچي،
زبان میانجي لهجه رودباری است .مرز بین رودبار و بلوچستان منطقه زهکلوت و مرز میان
کهنوج ،هرمزگان و منوجان است .هر چه از روستای جهاآبادجیرفت به سمت کهنوج پیش
يشود .با وجود اين
يرويم ،تفاوت بین لهجۀ جیرفتي با کهنوجي و رودباری آشکارتر م 
م
بهحساب آورد
يتوان عضو يک جامعه زباني 
تفاوتها ،مردم جیرفت ،رودبار و کهنوج را م 

یکنفسدهقاني .)19:1377،
(ن 
بهدست
دست 

منطقهای ،خصوصیات اقلیمي و عوامل فرهنگي هر منطقه

يژگيهای
و 
ميگذارند و اين امر
هم داده و تأثیرات متنوعي را در دوبخش صوتي و واژگاني سخنگويان 
شده است .معموالً افراد هنگام صحبت کردن با يکديگر
لهجههای مختلفي 

موجب ايجاد
آنها را به يکي از
همزبانان خود را بازشناسند وتعلق 
لهجههای جغرافیای 

بهخوبي قادرند،

واژههای گويش
لهجههای متداول تعیین کنند .بسیاری از 

يفهها و يا حتي
روستاها ،طا 
زبانهایايراني نظیر
يشها و 
شباهتهايي ازلحاظ صورت و معنا با واژگان ساير گو 

رودباری،
محمدینیا در

کردی ،ترکي ،بلوچي ،بندریو يا پهلوی و فارسي باستان دارند (همان)20،
نامگذاری را ظاهراً بر اساس بسامد
پژوهشخود اين گويش را کرته نام نهاده و دلیل اين 
واجهای  k ,r ,h ,tدر واژگان اين گويش دانسته است .
نسبتاً باالی 
يفههای گويشور کرته در
پارهای از اقوام و طا 
بهدلیل مجاورت جغرافیای و سکونت 
شباهتهای با يکديگر

بخشهای زباني ،

منطقه بشاگرد ،گويش کرته و بشاگردی در اکثر
يتوان گفت که بین گويشوران کرته وبشاگرد تفاهم وجود دارد؛ اما هرکدام از اين
دارند .م 
دو گويش بر اساس کنش زباني گويشوران ،واژگاني جداگانه دارند به بیان ديگر تفاوت
يشهای متداول در منطقه رودبار زمین بیشتر در واژگان است.گرشويجگويش رودباری
گو 
يکند 
یمبندی م 
يشهایبشاگردی دانسته و آن را به سه شکل تقس 
را زيرمجموعه گو 
يشهای رودباری و اوزی که در
يشهای بیرون از منطقه بشاگرد شامل گو 
 )1گو 
بندرعباس رايج استو گويش هرمزی و شمال شرق مینابي .
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لهجههای شرق ،غرب و جنوب میناب ،اطراف

 )2بشاگرد شمالي شامل گويش /
منطقه مارز ،رمشک و ماريچ در جنوب شرقي.
 )3بشاگرد جنوبي شامل گويش /لهجههای شاه بابک ،گوهران .
کلمههای
گرشويچ معتقد است به دلیل محدوديت مواد زباني منتشرشده ،تعیین  
يتوان آن را در تقابل با
ين رو نم 
مشترک بشاگرد جنوبي و شمالي ممکن نیست ،از ا 
يتوان
همجوار تحت عنوان گويش بشاگردی تعريف کرد .اصطالح بشاگرد را م 
يشهای 
گو 
همجوار به کاربرد .از
يشهای وابسته 
يشهای مختلف بشاگرد و هم برای گو 
هم برای گو 
يتوان نتیجه گرفت که بشاگرد
ساختهای دستوری بشاگردی و رودباری ،م 

واژهها و
مقايسه 
شمالي قرابت بیشتری با رودباری دارد تا جنوبي(مطلبي .)1385،


پژوهش میدانی :از ضبط مصاحبه به متن (آوانگاری و طیف نگاشت)
تفاوتهای گفتاری افراد

يکي از اهدافي که در اين تحقیق به دنبال آن بوديم ،پي بردن به
ساکن در شمال و جنوب استان کرمان است .مثالًافراد ساکن در ناحیه شمال کرمان ،يک
يکنندو در ناحیه جنوب کرمان ،آن کلمه را بهصورت ديگر تلفظ
کلمه را به شکلي تلفظ م 
هایانجامشدهدرمیابیم که تفاوت زباني عمیقي


مصاحبه
ميکنند.در اين بخش با توجه به

يکنند که متعلق به کدام منطقه استان هستند .
وجود دارد و افرادبا حرف زدن مشخص م 
نمونهای

در اين بخش ابتدا متن اصلي مصاحبهبر اساس فارسي معیار آورده و سپس
آوردهميشود.

آنها را
از مصاحبهباگويشوران شمال و جنوب و طیفنگاشتواژگانهدف 
واژههایهدفهمگيدرجايگاهتکیهقراردارندبهاينمعنيکهآوایتولیدشدهازگوينده
تحتتأثیرواژههایپسینوپیشینخودنیست .

جمالت بر اساس فارسی معیار
يگیرند به مسافرت بروند آن دو صبح جمعه از خواب بلند
 )1علیرضا و پدرش تصمیم م 
واژههای هدف :بلند ميشوند) .
يشوند( 
م
/?alireza o pedaraʃ tasmim migirand be mosɒferat beravand ʔɒn do sobhe
jomʔe ʔaz xɒb boland miʃavand/

جمعکردن وسايل استکه پدرش ماشین را
يگذارد و مشغول 
 )2علیرضا غذاها را در سبد م 
يگذارد و
ميزند که بروند .وسايل را با کمک پدر در ماشین م 
يکند و او را صدا 
روشن م 
يروند به روستای نزديک شهر(واژۀهدف :ميگذارد) .
م
/?alireza Gaza hɒ rɒ dar sabad migozɒrad o maʃGule jam kardane
vasɒjel?ast ke pedaraʃ mɒʃin rɒ roʃan mikonad o?u rɒ sedɒ mizanad ke
beravand. Vasɒjel rɒ bɒ komake pedar dar mɒʃin migozarad o miravand
be rustɒje nazdike ʃahr/
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 با پدرش برای چیدن میوه به،يروند داخل باغ
  م،يدارند
 ) وسايل را از داخل ماشین برم3
 .) از:يروند(واژۀ هدف
 باالی درخت م
/vasɒjel rɒ?az dɒxele mɒʃin bar midɒrand miravand dɒxele bɒG bɒ
pedaraʃ barɒje tʃidane mive be bɒlaje deraxt miravand/

يکنند و غروب به خانه برميگردند (واژۀ
 لحظهای استراحت م

يخورند و چند
 ) نهار م4
 .) غروب:هدف
/nahɒr mi xorand o tʃand lahze?i?esterɒhat mikonand o Gorub be xɒne bar
migardand/


جمالت با گویش شمال کرمان
)علي يو خوی باواش خَرار گذاشته بودن بِرن بِگردن دو تا شون صبح زود ای خو بلن1
 .میشن
ʔali jo xoi bɒvɒʃ xarɒr gozɒʃte budan beran begardan do tɒ ʃun sobhe zud
ʔei xow bolan miʃan

)علي يو وسايله مِهله تو سبد و مشغول چِپوندن وسايل تو سبده که پدرش ماشینا گرم2
، وسايله خود پدرش تو ماشین مِهله و راه میفتن میرن،میکنه و دادی میزنه که وخي بیا
 .دهات نزديک شهرشون
ʔali jo vasɒjele mehle tu sabad o maʃGule tʃepundane vasɒjel tu sabade ke
pedareʃ mɒʃinɒ garm mikone o dɒdi mizane ke vaxi biɒ vasɒjele xod
pedareʃ tu mɒʃin mehle o rɒh mioftan miran dehɒte nazdike ʃahreʃun

 درختو را خالي،)ا تو ماشین وسايلو ور میدارن و میرن تو باغ خود پدرش میوه بتکونن3
 چاشتي. مي کنن و ورمیگردن
 .میخورن و چند دخه ای استراحتي مي کنن و پسین به خونه ورمیگردن:ت
ʔa tu mɒʃin vasɒjelo varmidɒran o miran tu bɒG xod pedareʃ var ru
deraxtɒ miran mive betekunan deraxtorɒ xɒli mikonan var migardan tʃɒʃti
mixorano tʃan daxa ʔi ʔesterɒhat mikonan o pasin be xune var migardan
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  طیف نگاشت واژه ازتولیدشده توسط گويشور شمال استانکرمان:1تصوير
27.3427625

27.5450626

Frequency (Hz)

5000

0
27.28



Time (s)

27.64


جمالت با گویش جنوب کرمان
 .جمعهای خو پاابهن

 ا دو تا سحر،)علیرضا وی بواش تصمیم اگرن برن بگردن1
ʔalirezɒ vei buɒʃ tasmim ʔageran beran begardan ʔɒ do tɒ sahar dʒomʔe
ʔei xow pɒ ʔabhan

جمعکردن وسیله هونه که باواش ماشین روشن

)علیرضا غذاهون اَهله تو سبدو سرگرم2
 وسیله هون وی کمک بواش اَهله تو ماشین و راه،اَکنه و صداش اَزنه تا آماده رَوتن بَهن
 .اَکهن اَرن تو روستای نزديک شهر
ʔalirezɒ Gazɒhun ʔahle tu sabad va sargame dʒam kerdane vasile hune ke
bɒvɒʃ mɒʃin roʃan ʔakone o sedɒʃ ʔazane tɒ ʔɒmɒde rowtan bahan vasile
hun vei komake buɒʃ ʔahle tu mɒʃin o rɒh ʔakhan ʔaran tu rustɒje nazdike
ʃahr

یوهای
 )وسیله هون وراَگنن ای تو ماشین و راه اَکهن بِرن تو باغ وی باواش اَرن کم م3
 . میوه هون ای باالی درخت اَچنن ووراَگردن،بِچنن
Vasile hun var ʔagnan ʔei tu mɒʃin o rɒh ʔakhan beran tu bɒG vei bɒvɒʃ
ʔaran kam mive ʔi betʃenan mive hun ʔei bɒlɒje deraxt ʔatʃenan o var
ʔagardan

 .)غذا اَخورن و چن ساعتي اَخوسن و يَوار هم بَراَگردن خونه4
Gazɒ ʔaxorano tʃan sɒʔati ʔaxosan o javɒre ham bar ʔagardan xune
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تصوير :2طیف نگاشت واژه ازتولیدشده توسط گويشور جنوب استانکرمان 
397.990529
5000

398.167763

)Frequency (Hz

398.2



)Time (s

0
398



تحلیل یافتهها
کردهايم.با مقايسۀ دو طیف
دستآمده را در دو سطح واژگاني و آواشناختي بررسي 
به 
نتايج 
يشود که گويشوران شمال کرمان تمايل بیشتری برای افزايش
نگاشت  1و  ،2مشخص م 
يکه گويشوران جنوب کرمان ،ارتفاع زبان را در
ارتفاع زبان در تولید واکه دارند در صورت 
يدهند .همچنین میزان
يینتری قرار م 
مقايسه با گويشوران شمال کرمان در سطح پا 
واکههای مرکببسامد بیشتری نزد گويشوران شمال کرماننسبت به گويشوران
استفاده از 
جنوب کرمان دارد .
يشهای شمال کرمان از
نتايج در بخش واژگاني نشان داده است که گويشوران گو 
واژههاکامالً قابلدرک
بهطوریکه 
يکنند 
افعال و واژگان فارسي رسمي(معیار) استفاده م 
يشهای فارسي است .گويشوران جنوب کرمان از افعال و
و فهم برای ساير گويشوران گو 
يمانده
يکنند که نسبتاً بدون تغییر از فارسي میانه در گويششان باق 
واژههايي استفاده م 

است .
برگردان جملهشماره2بهگويشهایشمالوجنوبکرمانبهشرحزيراست .
شمال کرمان 
جمعکردنوسايل شونه که باواش ماشینا روشن
علیرضا غذاها ره تو سبد گذاشت و مشغول 
کرد و اونا صدا زه که آماده بشنبرن .
?alireza Gazɒhɒre tu sabad gozɒʃt o maʃGule jam kardan vasajelʃune ke
buɒʃ mɒʃinɒ ruʃan kard o?unɒ sedɒ zeke?ɒmade beʃan beran.

جنوب کرمان
جمعکردن وسیله هون شون اَبهن که باواش

علیرضا چاشت شون اَهله تو سبد و مشغول
ماشین روشن اَکنه و صداش اَکنه تا آمادهبَهن بِرن .
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برای مثال ،واژه اهله از مصدر هلیدن و هشتن به معنيگذاشتن(فرهنگ دهخدا ،ذيل
هلیدن) بسیار در متون منثور و منظومادبیات فارسي قرن  7يافت ميشود 1.
گفتهاند درجدول

در ساير جمالت نیز واژگان متفاوتي که گويشوران جنوب کرمان
شماره1آوردهشدهاست .

جدول:1مقايسهتفاوتگويشفارسيمعیاروجنوبکرمان 
واژه با گویش فارسی معیار

شهر

واژه گویش جنوب کرمان

بلندميشوند 

اسالمآباد 


پاابهن/pɒ?abhan/

باغ 

قلعهگنج 

مهرگ /mahreg/

غروب 

کهنوج 

رونشت/roeneʃt/

غروب 

منوجان 

پسین pasin/


واژهها ،با اندک اختالف آوايي در گويش بلوچي به کار ميرود )بارکر ،خان
که اين 
منگال .)1969 ،


نتیجهگیری
در مقاله حاضر پس از معرفي نظريه اشاعه فرهنگي ،به بررسي آن در استان کرمان
پرداختیم .سپس جمالتي را به فارسي معیار به گويشوران شمال کرمان و جنوب کرمان
آنها را به گويش خودشانبرگردانند .جمالت بازگو شده ،به دو شیوه آکوستیکي و
داديم تا 
کتابخانهای موردتحلیل قرار گرفتند .

در شیوه آکوستیکي نشان داديم که گويشوران شمال کرمان تمايل بیشتری برای
يکهگويشوران جنوب کرمان ارتفاع زبان را
افزايش ارتفاع زبان در تولید واکه دارند درصورت 
يدهند .همچنین میزان
يینتری قرار م 
در مقايسه با گويشوران شمال کرمان در سطح پا 
واکههای مرکب ،بسامد بیشتری نزد گويشوران شمال کرمان نسبت به گويشوران
استفاده از 
جنوب کرمان دارد .
يشهای شمال کرمان از افعال و
در بخش واژگاني نیز دريافتیم که گويشوران گو 
واژههای باز گفتهشده ،کامالً
یکه  
واژگان فارسي رسمي يامعیاراستفاده ميکنند به طور 
گويشهای فارسي استاما گويشوران جنوب کرمان،

قابلدرک و فهم برای ساير گويشوران
يکنند که نسبتاً بدون تغییر از فارسي میانه باقيماندهاست و
واژههايي استفاده م 
از افعال و 
شدهاند .
رفته 
همچنین برخي لغات و عبارات از زبانبلوچي وام گ 

1

بنگريدبهفیه مافیه موالنا ،حکايت در بیان موانع غیبي 
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