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 چکیده
 يا فرهنگ يکاز فرهنگي یهامجموعه يا عناصر آن، طريق از که است فرايندی فرهنگي هاشاع

 سبب و جذب ديگر فرهنگ دريجتدربه و کنديم پیدا انتقالديگرهجامع يا فرهنگ به جامعه

 در است، جامعه يک همشخصو عالمت کهيفرهنگ امر يک اصل اين طبق شود.يم آن دگرگوني

 شرايطعلت به ديرباز از کرمان استان .گیرديم قرار يرشموردپذ و شدهگرفته عاريت به ديگر هجامع

 لر ترکو بلوچ، فارس، قومي یهاگروه شامل قومي عتنو دارای آن، یبپرفرازونشتاريخ و طبیعي

 به کرمان، استان فرهنگي و اجتماعي جغرافیايي، موقعیت معرفي از پسحاضر مقاله در .بودهاست

 جنوب هایيشگو که دهديم نشان نتايج.پردازيميم استان اين جنوب و شمال گويش بررسي

 و است تريکنزد میانه فارسي به و بوده مهاجر اقوامهایگويش یرتأث تحت بیشتر کرمان استان

 نگويشورا توسطزباني یهاداده .دارند قرار ارمعی فارسي یرتأث تحت کرمان استان شمال هایگويش

 صوتي تحلیل افزارنرم با وشدهیآورجمع صوت یاحرفه ضبط دستگاه توسط کرمان استان بومي
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  مقدمه و بیان مسئله
 يک از فرهنگيیهامجموعه يا عناصر آن طريق از که است فرايندی1يفرهنگ اشاعه

 ديگر فرهنگ در يجتدربه و کنديمپیدا انتقال ديگر جامعه يا فرهنگ به جامعه يا فرهنگ

 ديگرعبارتبه (1381،یناالمروح ؛2،1898فروبنیوسشود)يم آن دگرگوني سبب و جذب

 در است، جامعهيک مشخصه عالمت که فرهنگي امر يکآن طبق که است فرايندی اشاعه

 مهاجرت در عموماً را اشاعه .گیردميقرار يرشموردپذ و شدهگرفته عاريت به ديگری جامعه

 استان.دهنديم تشخیص است، همسايه جوامع بسیارو مداوم یهاتماس نتیجه جمعیتکه

 که است بوده بسیاری فرهنگي تنوعشاهد گوناگون، اقوام مهاجرت علت به ديرباز از کرمان،

نیزشاملميزباني فرهنگ و فرهنگيرسوم پوشاک، خوراک، تنوع اين  وعتن اينشودرا

 کرمان استان جنوب .لتفکیکاستقاب استانکرمانجنوب و شمالبخش دو درفرهنگي

 از بسیار یراتتأث شاهدهرمزگان استان در ساکن اقوام و بلوچ ايل هایمتعددکوچ علتبه

 لر، فارس، قومي یهاگروهگريدسوی از و(1389:133حسیني،است)بوده آنان فرهنگ

ساکنهستند. استان اين شمال در ترکمن ترکو

.کند باز را زبان يازتاريک و روشن هایيچهدر توانديممنطقه يک هایيشگو بررسي

 یهاراه از يکيتواندمي سرزمیني محدوده يک یامنطقه و محلي هایيشگو با آشنايي

 و اصطالحات ،هايشگو بررسي باشد.گروه يک و قوم يک خلقیات و ورسومآداب شناخت

 تعامالت و ياجتماع رفتار ،شنگر نحوهتوانددرکوتفسیرميمنطقه يک یهاالمثلضرب

 با تقابل و تعامل دريکجامعهفرهنگاز بخشي عنوانبه هايشگو .رامیسرسازدمنطقه آن

 حراست و حفظ شوندامايم تحول و تغییر دچار متمادی یهازمانطي ديگر، یهافرهنگ

 هتج در گاميبعدی یهانسل به آن التقان و گذشتگان مقبول یهاسنت و رسوماز

شناختدقیقگويششوديم محسوب جامعه يک فرهنگ پاسداشت راهو يکياز هایها

 استان شمال زباني فرهنگ تطبیقي بررسي کنونتا کهآنجاازحفظپوياييفرهنگاست.

ايناستهنگرفت قرار يبررس مورد يدوشايدبا که گونهآن استان اين جنوب وکرمان در

ازيم.پرديممقالهبهبررسيآن

يشناختزبانهایفرهنگيوپيپاسخدادنبهپرسشحاضردر مقاله در نگارندگان

شدههستند:گفتهدرزمینه

-هایشمالوجنوبيکرمانعوامليدرگوناگونيگويشازديدگاهفرهنگيچه (1

است؟مؤثر-ازمنظرسخنوربوميمشاهدهقابل

برتمايزاتآوائيدرچهوضعیتيیهکتيوباشناسزبانازمنظرهاتفاوتاين(2 (2

 گیرند؟يمقرار

تواندباشد؟يمبراساسعواملفرهنگيچههاتفاوتدلیلاين (3

 کداميکازگونههابهفارسيمعیاروکداميکبهفارسيمیانهنزديکاست؟ (4

                                                           
1
 cultural Diffusion 

2 Leo Frobenius 
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 .دپردازنيم باتوجهبهنظريهاشاعهفرهنگي آن بررسي به حاضر مقاله در نگارندگان

پژوهشگران و شناسان مردم مورداستفاده بتواند پژوهش اين از آمدهدستبه نتايج امیدواريم

د.گیر قرار زباني



 چارچوب نظری
 اشاعه فرهنگی در استان کرمان

برتغییراتتأملنظريهاشاعهدرقرننوزدهمشکلگرفت.نقطهحرکتمحوریايننظريه،

يک از فرهنگي به توجه و هاشباهتسو است)فکوهي، سویديگر از فرهنگي :1388ی

 از يکي که برندمي نام را اشاعه نوعچند خود مقاله در (1390)الوندی و قاسمي(.144

 است فرهنگ از عنصر يک يا نوآوری يک اشاعه نوعاين .محوراست جاييهجاب اشاعه هاآن

رخ زماني اشاعه اين .ستا انديشه يک حامل گروه يا فرد فیزيکي انتقالآن الزمه که

 ديگر مکان به مکانياز فیزيکي صورتبه مخصوص، ايده دارای یهاگروه يا افراد که دهديم

و مهاجرت متفاوت داليل به  جديد سرزمین در هاینوآور و ابداعاتطريق بدين کنند

است.دادهرخجاييطبقتعريففوقدراستانکرماناشاعهجابه.کند پیدا گسترش

 کرده ايجاد کرماناستان در را فرهنگي تنوع مختلف اقوام مهاجرت و جاييهجاب اين

 تاريخ و طبیعي شرايط عامل دو بنیادبر ديرباز از کرمان مردم فرهنگ يطورکلبه .است

 مثالً .است شده استان اين در قومي تنوع باعث اين و گرفتهشکل منطقه اين یبپرفرازونش

 حاصلکه سکونتدارند کرمان استان در عرب و لر کرد، ترک، بلوچ، فارس، قوميیهاگروه

1371ندرضوی،)زهستند تبعیدی ايالت و مهاجرت  فرهنگ کهاست معني بدين اين(.

 هایجريان از متأثرآنعشايری و روستايي شهری، جوامع يکلطوربه و کرمان استان

 داشته وجود کرمان استان جنوب بهبازدير از بلوچ ايل کوچندگي بهطورمثالاست تاريخي

 فرامرزی، شهیکي،هایفرهنگوخرده (1389:133حسیني،)ددارمدتدراز اییشینهپ و

هایگروه؛درنتیجهاينتداوممهاجرت(1371شود)زندرضوی،راشاملمي سابکي و بامری

اند.هاستقراريافتههایبسیاریدراينمنطقفرهنگقوميوزبانيبهاستانکرمانخرده

1375)يفاضل فرايندیساده را اشاعه فرايندیينم( استاشاعه معتقد بلکه داند

آورد.هرخصیصهياعنصريدرماستکهعناصرفرهنگيرادرهمهنقاطجهانبهچرخش

کند،بايددرفرهنگگیرندهبايمفرهنگيوقتيازيکجامعهبهجامعهديگرجريانپیدا

مقبولیتهمراهباشدودرصورتقبولوپذيرشدرشکلوکارکردآنتغییراتيراآزمون

ايجادمي یچهشود. بدونتغییرو ،کنامیرادنکند)ينميياخذتنهابهکسهیچويژگيرا

شاهدهمینتعريفدرموردجنوباستانکرمانهستیمکهتحتدرستبه(.1381 يما

بتأث مهاجر فرهنگاقوام یر و گرفته قرار هرمزگان و بلکهتنهانهلوچ است کرده تغییر

فرهنگخودمهاجرانهمدگرگونشدهاست.طبقايندوتعريفاشاعهفرهنگيدراستان

فرهنگتمرکزبرييرادرشمالوجنوبايجادکردهکهمادرپژوهشباهاتفاوتکرمان

یرآنبرزبانهستیم.تأثخواهانبررسي
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 شودتعريفمي هافرهنگ تغییر در فرهنگيیریگوام عنوانبه فرهنگي، اعهاش جريان

بهترتیبزيرقابلبررسياست.را فرهنگيیریگوام و اشاعه هایيژگيو و

 اثبات از بعد فرهنگ دو برخورد هنگام.است عمليگزينشيفرهنگي یریگوام  (1

برایمثالهنگامبرخورد.شونديم گرفته وام خاص اجزاييو عناصر،سازگاری و سودمندی

یزيادبهاينسرزمین،هامسافرتفرهنگبلوچيافرهنگمردمهرمزگانبعدازمهاجرتيا

اازبعد گرفت، قرار مقبولمردم مسافر يا مهاجر فرهنگمردم ييازهابخشهاآنينکه

یراتيدرآنگويشراوامگرفتهوباتوجهبهگويشخودمردمکرمانتغیازجملهفرهنگ

 ايجادکردند.

 جنوب در که نیستصورت اين به مثال برای .است دوسويهفرهنگي یریگوام (2

 از هم حدودی تا یرتأث اين با همراه بلکهباشند گذاشته یرتأث مردم بر هابلوچ فقط کرمان

یساکندرکرماندرنتیجههابلوچمذهب.اندشده متفاوتساکندربلوچستانييهابلوچ

هایساکنديگرشیعهاستييباجمعیتهاازدواجافتمحلسکونتوبرقراریارتباطوب

اهلسنتهستنداندنکردهکنندومهاجرتيمييکهدرخودبلوچستانزندگيهابلوچاما

یرپذيرتأثیرگرفتهاستاماتأثينکهازمردممهاجربلوچاباگويشمردمجنوباستانکرمان

کر مردم خود از است، هم اگونهبهمان کرمان شمال مردم فارسيا افراد يراحتبهیکه

 شوند.يمهاآنمتوجهمکالمه

 در مبدأجامعه در آن هاولی شکل به نسبت شدهگرفته هایويژگي يافتن تغییر (3

 مقصد جامعه از ديگر وامهامؤلفهيکي استی فرهنگي  و پوشش گويش، مثالً گیری

نیاز و یقهسلبا کرمان، جنوب به ورود از پس بندرعباس و تانبلوچسمردم ورسومآداب

 .است شده سازگار کرمان استان مردمان

وام  (4 برخي مورد در تنها نشر يا فرهنگي صورت فرهنگي هایيژگيوگیری

مي  انجام و پوششگويش، شد اشاره باال در که طورهمان کرمان استان جنوب درگیرد.

 اعتقادات اما پذيرفتیرتأثازيکديگربندرعباس مردم و بلوچ نگفره هردو مراسم از برخي

 و بندرعباس در عرب مردم یرتأثتحت کرمان جنوب مردم و نشد عوض مردم ديني

 (.1390الوندی، و قاسمي)نشدند سني بلوچستان

(1شمارد:يبرمفرانسویچهارباورفکریبرایاشاعهشناس(انسان1999ژانپواريه)

(باور2؛اندفراوانهااشاعهمحدودوهاابداعمحدودبودنقدرتابداعدرانسانيعنيباوربه

 تماسو جوارهمبه مثابهبههافرهنگی فرهنگي؛ تغییر 3دلیل دگرگوني هایيدهپد(

(وجود4درفرهنگجديد،تحتشرايطخاصآنفرهنگوشرايطخاصانتقال؛واردشده

(.1388:145يافته)فکوهي،ناصرفرهنگياشاعهوابستگيمتقابلمیانع

درموردنخستفرهنگجنوباستانکرماندرپوشش،گويشوانجاممراسمخاص

یرپذيرفتهاستوکمترمستقلازآندودرتأثخود،ازفرهنگمردمهرمزگانوبلوچستان

صورتبهاستان،زمینهفرهنگيعملکردهاست.درمورددومفرهنگجنوباستانوشمال

وجودهاآنمیانوآمدرفتشدهازيکديگروجودندارند،بلکهنوعيتبادلفرهنگيویکتفک
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 از بلوچستانومسافرتمردمازهرمزگانبهجنوباستانهاسالدارد. پیشمهاجرتاز

یرخودقراردادهتأثفرهنگجنوباستانکرمانراتحتکامالًکرمانوجودداشتهاستو

است.مردمشمالاستانکرمانهمبامردميزد،شیرازوشهرهایمجاورخودمسافرتو

یرتأثبرفرهنگمردمجنوباستانتنهانه.درموردسومفرهنگبلوچستاناندداشتهتبادل

 از استبلکه تأثهمآنگذاشته شکل و پذيرفته مورداتازهیر در است. گرفته خود یبه

 وابسچهارم، يعني میان متقابل وهافرهنگتگي بلوچستان به کرمان استان جنوب ی

مردم طرفيشمالاستانبه از جوارهمهرمزگانو از اينمورد استکه ينترمهمخود

اصولتحلیلاشاعهاست.

 اقوام برای يگاهسکونت است توانسته ايران استان پهناورترين بهعنوان کرمان استان

 حسببر توانيم را استان جنوب و شمال یهاشهرستان.باشد نوعمت یهافرهنگبا متعدد

يگروهدرون ديدگاه از هم جزء صورتبه زباني تنوع و کل طوربهفرهنگي تنوع همین

 .کرد جدا يکديگر از(اتیکي)گروه برون ديدگاه از هم و(امیک)

 

 پژوهش شناسی روش
بررسيبهنگارانهژرفنگاهيپژوهشيباکارانجامدراستايندنبالبهپژوهشگرازآنجاکه

بههادادهاينبايستمينيبنابرابپردازدتطبیقيفرهنگزبانيشمالوجنوباستانکرمان

شوندآوریجمعکیفيروش بررسيمسئلهنوعپژوهشهردر. موردشیوهنیزومورد

راایمسئله.کندتعیینراپژوهشروشنوعتواند،ميزيادیحدمسئلهتادادنقرارپرسش

درصورتاستفادهازپرسشمرتبطباآنوبپردازيمآنبهخواهیمميپژوهشايندرکه

نميروش غیرکیفي گیرند.های قرار بررسي مورد جانبه همه و عمیق صورت به توانند

وزديکنروابطيبتواندهاآنازاستفادهباکهبگیردکاربهراهاييروشبايدپژوهشگر

اطالعباهمدالنه و مطالعهکامالًراهاآنکند،برقراررسانانموضوع درودهدقرارمورد

.کندپیدادستموردنیازهایدادهبهتاشوددرگیرهاآنباعمیق،وگوييگفت

رودميشماربهتحلیلي- توصیفيپژوهشنوعيپژوهشاين بامطالعاتانجام.

 یبرایبررسياکتابخانه روش بر عالوه مقاله اين در.استفتهگرصورتکیفيرويکرد

بااطالعمصاحبهاسنادی، مطالعات ازمصاحبهاستفادهرسانانانجامشدهاستوباهاييرا

 با کرمان استان جنوبي و شمالي شهرهای بومي زن و مرد گويشور25یصدا عمیق،

.شد ضبط Sony_ICP_PX333 صدای ضبط یاحرفه دستگاه ازاستفاده

مشاهدهومصاحبه منظورازمشاهدهيمیرمستقیمعنوانغفلیکاينروشرا کند.

غ چه و موضوع مقام در چه منزلهبهیرمستقیم از استفاده برایهارسانهروش، بصری ی

رایندوربایعکس،فیلمويندهفزااهدافپژوهشياستيعنيزمانيکهپژوهشگربهشکل

(.1390:260کند)فلیک،يمشکالومنابعاصیلپژوهشياستفادهامنزلهبه
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 مراحل انجام مصاحبه

اينن رسمي فارسي به تيجمال گاماولبهاينصورتبودکه سعيهاجملهوشتهشد. را

 اگونهبهکرديم که انتخابکنیم وگوگفتی باشد دوستانه و عادی اجملهنهی یانببای

کنند.سعييمیعادیبهترازگويشمحليخوداستفادهوگوهاگفترسمي،چونافراددر

دارای کرمان، استان جنوب و شمال بین که شود بیان مصاحبه اين در کلماتي کرديم

بیشترينتفاوتباشد که؛ بیدارشدنو... باغ، متفاوتکامالًیاگونهبهمانندکلمهغروب،

شدهاست.یانب

 به آنرا تا شدداده قرار گويشوران تکتک رویهروبشدهانتخابمتن درگامدوم

 قرار1تکیه محل در هدف یهاواژهکه بودند یاگونهبه جمالت ين.اکنند بازگو خود گويش

ازنشو تولید خود صخال صورتبه جمله، ارکان ساير از پذيرفتن یرتأث بدون تا داشتند د.

ایمابخوانندودرحینخواندنمتنتوسطافرادخواستیممتنراباگويشمحليخودبر

مصاحبه صدایفرد ما  Sony_ICP_PX333 یاحرفه دستگاه ازاستفاده با راهاآنشده،

ثانیهبهطولانجامید.زمانانجامشدناين25تا15ضبطهرمصاحبهحدودکرديم. ضبط

ت.افراددرزمانشروعثانیهاس33دقیقهو8شدهدرمجموعمصاحبهانجام25فراينددر

کردندوسپسمتنرايممصاحبهابتداشهرمحلسکونت،سنوتحصیالتخودراعنوان

خواندند.يم

گامسوم .شدند PRAAT صوتي تحلیل افزارنرم وارد شدهضبط صداهای سپس در

 مچنینهرابهتفکیکنحوۀتولیدومحلتولیدشاندارد.هاواجوظیفۀتشخیصافزارنرمينا

 زبانانييفارس برای بودند، کرده تولید کرمان جنوب و شمال بومي گويشورانکه را جمالتي

 در بحثمورد هایيشگواز هاآن درک میزان تا شد پخش نداشتند آشنايي کرماني با که

2الملليآوانگاریجدولالفبایبینبراساسآوانويسيدرمقالۀحاضر.شود سنجیده مقاله

موردبحثهایاينجدول،آواهاييراکهدرگويشچراکه(صورتپذيرفتهاست3)تصوير

دهد.روندوليدرفارسيرسميحضورندارند،نیزنشانمييمبهکار



 پژوهش موردجامعه 
کویهخوابگا درکرمان استان دانشجويان میان در پژوهش اين پسران و دختران  های

بود.پسر 12 و )خوابگاهفاطمیه(دختر 13 سانانشاملراطالع.شد برگزار تهران دانشگاه

رسانانازشهرهایمتفاوتيدرشمالوجنوبانتخابتاحدامکاناطالعتالشبراينبود

 25 سني گروه در نفر 11 و نفر 25تا 20 سني گروه در نفر 14 سني ترکیب نظراز شوند.

 و ارشد کارشناسي نفر 12 کارشناسي، فرن 8 تحصیالت میزانازنظر.داشتند قرار سال 30 تا

.بودنددکتری نفر 5

                                                           
1 stress 
2 International phonetic alphabet 
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 ايران مرکزی فالت شرقي جنوب در و است یلومترمربعک181/714کرمانمساحت

 در و يزد و جنوبي خراسان یهااستانبا شمالي حد در مرتفع استان اين ت.اس قرارگرفته

 استانبا غربي حد در و تانبلوچس و سیستان با شرقي حد و هرمزگاناستان با جنوبي حد

 وضعیت اقلیمي، خاص شرايط ،هاوبلندیيپست علتبه کرمان استان.است جوارهم فارس

 خشک،چنداننه خشک، يداًشد گرم، هوايي آب تنوع از منطقه وسعت وطبیعي محیطي،

.(1385:13جاويد،)است برخوردارکويری تا خشکیمهن و استپ به متمايل يیالق، و سرد

 .آيديم شمار به مدنیت یهاکانون ترينيميقد از يکي ايران فالت در کرمان سرزمین

میالد از پیش پنجم یهاهزاره از فلزی و سفالي سنگي، متنوعهایيدهآفر دست کشف

 هنری، فرهنگي، گوناگون آثارکشف و است آن بیانگر سامان اين یهادشت و هاتپه از مسیح

 شهرهایيرانهو و شهداد آقوس کرمان، جنوب در ابلیس لت ويحیي تپه در صنعتي

 کالنتری)است سرزمین ازپهنه اين در ياجتماع زندگي ظهور از گواه جیرفت، دقیانوس

 هاشهرستان محلي گويش و لهجه در زيادی تنوعزيادکرمانوسعت(.1386:213،خانداني

(.1385:14)جاويد،استکرده ايجاد

اشتر به توجه با فرهنگي، هایشهرستاناکات را استان جنوب و ازتوانميشمال

 قسمتکرمان تفاوتبیندو در العالم کتابحدود در کرد. جدا است:ذکرشدهيکديگر

جنوبویدريایاعظمایناحیه» سندو مشرقآنحدود مغربویفارسو،استکه

 اين است. سیستان بیابان وی آنچایناحیهشمال هر استکه آن از درياستسویبهه

است ،جاهایگرمسیر بیابان،گندمگونهستندمردماني وی اندر استو بازرگانان جای

استجاهايياستسردسیر دور دريا از هرآنچه اندروی،بهارهایبسیار،تاباغ،استو

استهایکوه سیم و زر معدن، وی اندر استو )موسویسیرجاني«بسیار گودرزی،و

1391).

بیشترقالي،کنندميکهدرستمحصوالتخوراکيودستيصنايعدرشمالکرمان

 تزئیني، مس پته، نمدبافي، جاجیم، سازیمجسمهگلیم، )گالبچاقوسازی،دوزیگیوه،

عرقي154:1390زاده، انواع و سهن کماچ پسته، قوتو، کلمپه، زيره، است(، )مرکزجات

شناس کرمان(1391ي،کرمان جنوب بادبزن،دستيصنايعاما جارودستي، حصیر، بیشتر

بررویشلوار،آيینهدوزی،سکهدوزی،دوزیپولکبلوچي،هایلباسبررویدوزیسوزن

هایقوهتووکلمپهسوغاتي(بااينکه1390:159)گالبزاده،خرما،کنجدومرکباتاست

رادرستکنند.مشهورايناستاناستامامردمجنوبکرمانبلدنیستندآن

لحاظاستانکرمان هایگروههمپوششاز لباسمردممتفاوتيدارد. نوعپوششو

شرايطخاصاقلیميمتفاوتشده سننو آدابو تحتتأثیر نیز مناطقمختلفکرمان

 است. زنانازچادرياهایقسمتدرخودشهرکرمانودر سردسیروکوهستانياستان،

وياپیراهنوشلواروشلوارکتومردانهمباکنندميمومياستفادهعهایمکانروپوشدر

.کهجداازمناطقديگرباشدندارندایويژههستند.زناندرخانهويامجالسمهمانيلباس

جنوبياستانکرمانباتوجهبههوایگرموخشکوآفتابداغوسوزان،هایقسمتدر
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 از اکثرمردم هایپوششزنانو بهترينراهکنندميمختلفبرایپوشاندنخوداستفاده .

 جنسپارچهبايدنخيباشدوشکلوروازاينپیشگیریازسوختگي،پوشاندنبدناست.

شودوجريانهواایگونهبهفرملباس)گشادیپیراهنوشلوار( باشدکهسببعبورهوا

هستند،هابشاگردیوهابلوچازرمتأث.اقواماينمنطقهکهشودميسببخنکشدنبدن

پوشاکاندکردههموارهسعي حفظکنند. تزيیناتخودرا پوششو هنر، سنت، کهزبان،

زيباست.دراينمنطقهلباسزنانودخترانسادگيبهزنانودختراناينمنطقهباتوجه

.تزيینيافتهاستدوزیسوزنباششقطعه



 ستان کرمانفرهنگ زبانی شمال و جنوب ا
 تحت همیشه(2003:255)کريستال،ارتباط ايجاد برای ييهانشانه و عالئم مثابهبه زبان،

 درحال همواره خاطر همین به و است بوده... و سیاسي اجتماعي، جغرافیايي، عوامل یرتأث

 یهاگونه کرمان، استان درآيند.مي وجود به گوناگونيهایهاولهجهگويشو است تغییر

 زباني حوزه دو به را کرماناستان زباني، یهاگونه تنوع ازلحاظ و دارد وجود متفاوتي زباني

.کنندمي تقسیم استاندارد فارسي گونه نسبت بههاآن زبان تمايز برحسب جنوبي و شمالي

 دارد، وجود آن شماليو سردسیر کوهستاني، یهاشهرستان و کرمان خود در که زباني گونه

 شیراز، مانند استان اين مردم.نیست زيادآن محلي واژگان دامنه و است معیار سيفار شبیه

/a/واکه اوقات برخي  یاواکه کشش هاواژه از ييهابخش بین در و کننديم تلفظ/e/را

 بههاواژه برخي در/ɒ/واکه اين از گذشته .شوديم شنیده معیار فارسي بهنسبت زيادی

اس يافته لتبدي /ow/ مرکب واکه 1384ت)رضايياستخرويه،  کرمان شماللهجه در(.

 همخوان حذف به توانيمهاآن جملهاز که وجوددارد زيادی يزدهندهتما یهامشخصه

 گويشیاينو...(.جابه/i?/یراهجابه/rɒ/قند، یجابه /Gan / انندد)مکر اشاره پاياني

دو شامل استثنا موارد جزبه رسديم نظر هب که ستاهاحذف گونهاين از سرشار شمال

 mɒ مثل اندقرارگرفته بلند یهاواکه از پس که هاييواج(1:است پاياني حروفاز دسته

 در که ييهاواژه پاياني واج(2؛و(1387:9)نیکنامراد،کدوم یجابه kodu ماه، یجابه

 نیست، شرط واکه بودن بلند لحا اين در.دارندهمخوان دو واکه از بعد خود آخر هجای

.نیست یجابه ni رفتو یجابه raf مثل

 اين دارای یهاواژهدر G جای x به واج ادای ،يزدهندهتما یهامشخصه از ديگر يکي

 xand، xorɒn ترتیب به را قلک قرآنوقند، یهاواژه گويشوران اين مثال برای.است واج

.کننديم تلفظ xollak و

 رودباریگويش عنوانبه دارد وجود کرمان استان جنوبي مناطق رد که گويشي

 و گنجقلعه منوجان، کهنوج،رودبار، شهرهای شامل کرمان استان جنوببه شود.يم شناخته

از برخي در اين بر عالوه .گوينديم زمین رودبارجیرفت و عنبرآباد از قسمتي وفارياب

 نواحي در نیزگويشرودباریرايجاست. هستند مرزهم که هرمزگان استانبامرزهم مناطق

 تفاوت يکديگر با هاگونهنيا دارند،وجود گويش اين از متفاوتي یهاگونه،زمین رودبار
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جوارهم مناطق هایيشگو از متأثر گويش اين دارند، نحوی صرفاًندرتبه واژگانيو آوايي،

(.1391 ،یاسدآباد بتالب وخاله کیشه يتضاي)رتاس

 از قبل تا.استآباداسالم آن مرکز و کهنوج یهابخش از يکي حاضر حال در رودبار

 را رودبار دلیل همین به بود، معروفزمین رودبار به منطقه تمامي کهنوج يافتن مرکزيت

 ییريافتهتغشکلي جیرفت، لهجه که دارند عقیده رخيب و داننديم گويش اين اصلي خاستگاه

 میان شدهانجام هایيبررس در زيراموردترديداست نظريه اين اما تاس رودباری گويشاز

 چند ادا با فردی هر .شوديم مشاهده واژگاني و صوتي یهابخش در یهاتفاوت لهجه دو اين

.سازديم مشخص کهنوج و رودبار جیرفت، مناطق از يکي به را خود زبانيهويت کلمه

 يکديگر با ارتباطبرقراری هنگام مانعي گونهیچه رودباری و کهنوج جیرفت، سخنگويان

امايم صحبت خود خاص لهجه با هرکدام اگرچهندارند  دوجانبه تفاهم اصطالحبهکنند

 زبان عنبرآباد و جیرفت یهابخش در و کهنوجاز قسمتي رودبار، روستاهای بعضي در .دارند

 بلوچي، و رودباری فرد يک کردن تصحب هنگاممهاجررواجدارد.بلوچ اقوام ازمتأثر بلوچي

 میانمرز و زهکلوت منطقه بلوچستان و رودبار بین مرز .است رودباری لهجهمیانجي زبان

 پیش کهنوج سمت به جیرفتجهاآباد روستای از چه هر .است منوجان و هرمزگان کهنوج،

 يناوجودبا .شوديم ترآشکار رودباریو کهنوجي با جیرفتي لهجۀ بین تفاوت ،رويميم

دآور حساببه زباني جامعه يک عضو توانيم را کهنوجو رودبار جیرفت، مردم ها،تفاوت

(.1377:19نفسدهقاني،یکن)

دستبهدست منطقه هر فرهنگي عوامل و اقلیمي خصوصیات ،یامنطقه هایيژگيو

 امر اين و رندگذاميسخنگويان واژگاني و صوتي بخشدو در را متنوعي یراتتأث و داده هم

يکديگر با کردن صحبت هنگام افراد معموالً است.شده مختلفي یهالهجه ايجاد موجب

 از يکي به را هاآن تعلقو بازشناسند را خود زبانانهم جغرافیای یهالهجه قادرند، يخوببه

 گويش یهاواژه از بسیاری تعیینکنند. متداولیهالهجه حتي يا و هايفهطا روستاها،

 نظیر ايرانيیهازبان و هايشگو ساير واژگان با معنا و صورت ازلحاظ ييهاشباهت رودباری،

درنیامحمدی(20)همان،دارندباستان فارسي و پهلوی يا بندریو بلوچي، ترکي، کردی،

بسامد اساس بر ظاهراً را یگذارنام اين دلیل و نهاده نام کرتهرا گويش اين پژوهشخود

 .است دانسته گويش اين واژگان در k ,r ,h ,t یهاواج االیب نسبتاً

 در کرتهگويشور هایيفهطا و اقوام از یاپاره سکونت و جغرافیای مجاورتدلیلبه

 يکديگر با یهاشباهتزباني، یهابخش اکثر در بشاگردی و کرته گويش بشاگرد، منطقه

 اين از هرکدام اما دارد؛ وجود تفاهم دبشاگرو کرته گويشوران بین که گفت توانيم .دارند

ببه دارند جداگانه واژگاني گويشوران، زبانيکنش اساس بر گويش دو  تفاوت ديگریان

 رودباری گويشگرشويج.است واژگان در بیشتر زمین رودبار منطقه در متداول هایيشگو

کنديم ندیبیمتقس شکل سه به را آن و دانسته بشاگردیهایيشگو يرمجموعهز را

 در که اوزیرودباریو هایيشگو شامل بشاگرد منطقه از بیرون هایيشگو (1

.مینابي شرق شمال و هرمزی گويش واست رايج بندرعباس
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 اطرافمیناب، جنوب و غرب شرق، یهالهجه / گويش شاملشمالي بشاگرد (2

 .شرقي جنوب در ماريچ و رمشک مارز، منطقه

.گوهران بابک، شاه یهاهلهج /گويش شامل جنوبي بشاگرد (3

 یهاکلمهتعیین منتشرشده، زباني مواد محدوديت دلیل به است معتقد گرشويچ

 با تقابل در را آن توانينم روينااز نیست، ممکن شمالي و جنوبي بشاگرد مشترک

 توانيم را بشاگرد اصطالح .کرد تعريفبشاگردی گويش عنوان تحت جوارهم هایيشگو

 از .کاربرد به جوارهم وابسته هایيشگو برای هم وبشاگرد مختلف هایيشگو برای هم

بشاگرد که گرفت نتیجه توانيم رودباری، و بشاگردی دستوری یهاساختو هاواژه مقايسه

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



 طیف نگاشت(پژوهش میدانی: از ضبط مصاحبه به متن )آوانگاری و 
 افراد گفتاری یهاتفاوتبه بردن پي بوديم، آن دنبال به تحقیق اين در که اهدافي از يکي

 يک کرمان، شمال ناحیه در ساکن افرادمثالً .است کرمان استان جنوب و شمال در ساکن

تلفظ ديگر صورتبه را کلمه آن ،کرمان جنوب ناحیه در وکننديم تلفظ شکلي به را کلمه

 عمیقي زباني تفاوت که یابیمدرمشدههایانجاممصاحبه به توجه با بخش اين درکنند.مي

.هستند استان منطقه کدام به متعلق که کننديم مشخص زدن حرف باافراد و دارد وجود

 یانمونه سپس و آورده معیار فارسي اساس برمصاحبه اصلي متن ابتدا بخش اين در

شود.آوردهمي را هاآنواژگانهدفنگاشتطیف و جنوب و الشم شورانيگوبامصاحبه از

یدشدهازگويندهتولهایهدفهمگيدرجايگاهتکیهقراردارندبهاينمعنيکهآوایواژه

یشینخودنیست.پهایپسینویرواژهتأثتحت



 جمالت بر اساس فارسی معیار

 بلند خواب ازجمعه صبح دو آن بروند مسافرت به گیرنديم تصمیم پدرش و علیرضا (1

(.شونديم بلند :هدف یهاواژه)شونديم
/?alireza o pedaraʃ tasmim migirand be mosɒferat beravand ʔɒn do sobhe 

jomʔe ʔaz xɒb boland miʃavand/ 

 

 را ماشین پدرش کهاست وسايل کردنجمع مشغول و گذارديم سبد در را غذاها علیرضا (2

 و گذارديم ماشین در پدر کمک بارا وسايل د.برون که زندمي صدا را او و کنديم روشن

(.گذاردمي :هدفواژۀ)رشه نزديک روستای به رونديم
/?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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 به میوه چیدن برای پدرشبا باغ، داخل رونديم ،دارنديبرم ماشین داخل از را وسايل (3

(.از :هدف واژۀ)رونديم درخت باالی
/vasɒjel rɒ?az dɒxele mɒʃin bar midɒrand miravand dɒxele bɒG bɒ 

pedaraʃ barɒje tʃidane mive be bɒlaje deraxt miravand/ 
 

 واژۀ)گردندبرميخانه به غروب و کننديم استراحت یالحظه چند و خورنديم نهار (4

(.غروب :هدف
/nahɒr mi xorand o tʃand lahze?i?esterɒhat mikonand o Gorub be xɒne bar 

migardand/ 



 ا گویش شمال کرمانجمالت ب

 بلن خو ای زود صبح شون تا دو بِگردن بِرن بودن گذاشته خَرار باواش خوی يو علي(1

.میشن
ʔali jo xoi bɒvɒʃ xarɒr gozɒʃte budan beran begardan do tɒ ʃun sobhe zud 

ʔei xow bolan miʃan 

 

 گرم ماشینا پدرش که سبده تو وسايل چِپوندن مشغول و سبد تو مِهله وسايله يو علي(2

 میرن، میفتن راه و مِهله ماشین تو پدرش خودوسايله بیا، وخي که میزنه دادی و میکنه

.شهرشون نزديک دهات
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 
 

 خالي را درختو بتکونن، میوه پدرش خود باغ تو میرن و میدارن ور وسايلو ماشین تو ا(3

چاشتي .ورمیگردن و کنن مي

.ورمیگردن خونه به پسین و کنن مي استراحتي ای دخه چند و میخورنت:
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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کرمانستانا شمال گويشور توسط یدشدهتولاز هواژ نگاشت طیف :1تصوير
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 کرمان جمالت با گویش جنوب

.ابهنپا خو یاجمعه سحر تا دو ا بگردن، برن اگرن تصمیم بواش وی علیرضا(1
ʔalirezɒ vei buɒʃ tasmim ʔageran beran begardan ʔɒ do tɒ sahar dʒomʔe 

ʔei xow pɒ ʔabhan 

 روشن ماشینباواش کههونه وسیله کردنجمع سرگرم سبدو تو اَهله غذاهون علیرضا(2

 راه و ماشین تو اَهله بواشکمک وی هون وسیله بَهن، رَوتن آماده تا اَزنه صداش و اَکنه

.شهر نزديک روستای تو اَرن اَکهن
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 

 

3  اییوهم کماَرن باواش وی باغ تو بِرن اَکهن راه و ماشین تو ای وراَگنن هون وسیله(

.وراَگردنو اَچنن درخت باالی ای هون میوه 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 
 

.خونه بَراَگردن هم يَوار و اَخوسن ساعتي چن و اَخورن غذا(4
Gazɒ ʔaxorano tʃan sɒʔati ʔaxosan o javɒre ham bar ʔagardan xune 
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کرماناستان جنوب گويشور توسط یدشدهتولاز هواژ نگاشت طیف :2صويرت
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 ها تحلیل یافته
 طیف دو مقايسۀ بايم.اکرده بررسي يآواشناخت و واژگاني سطح دو در را آمدهدستبه نتايج

 افزايش برای بیشتری تمايل کرمانشمال گويشوران که شوديم مشخص ،2 و 1 نگاشت

 در را زبان ارتفاع کرمان، جنوب گويشوران کهيصورتدردارند واکه لیدتو در زبان ارتفاع

میزان همچنین دهند.يم قرار تریيینپا سطح در کرمان شمال گويشورانبا مقايسه

 گويشوران به نسبتکرمان شمال گويشوران نزد بیشتری بسامدمرکب یهاواکه از استفاده

.دارد کرمان جنوب

 از کرمانشمال هایيشگو گويشوران که است داده نشان يواژگان بخش در نتايج

 درکقابل کامالًهاواژه کهیطوربه کننديم استفاده ر(معیا)رسمي فارسي واژگان و افعال

است فارسي هایيشگوگويشوران ساير برای فهم و و افعال از کرمان جنوب گويشوران.

 ماندهيباق گويششاندر میانه فارسي از غییرت بدون نسبتاً که کننديم استفاده ييهاواژه

.است

هایشمالوجنوبکرمانبهشرحزيراست.بهگويش2هشمارهجمل برگردان

کرمان شمال

 روشن ماشینا باواش که شونه وسايلکردنجمع مشغول و گذاشت سبد تو ره غذاها یرضاعل

.برنبشن آماده که زه صدا اونا و کرد
?alireza Gazɒhɒre tu sabad gozɒʃt o maʃGule jam kardan vasajelʃune ke 

buɒʃ mɒʃinɒ ruʃan kard o?unɒ sedɒ zeke?ɒmade beʃan beran. 
 

 کرمان جنوب

 باواش که اَبهن شون هون وسیلهکردنجمع مشغول و سبد تو اَهله شون چاشت علیرضا 

.بِرن بَهنآماده تا اَکنه صداش و اَکنه روشن ماشین
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 ذيل دهخدا، فرهنگ)گذاشتنمعني به هشتن و هلیدن مصدر از اهله هواژ ثال،م برای

1.شودمي يافت 7 قرن فارسي ادبیاتمنظوم و منثور متون در سیارب (هلیدن

درجدولاندگفته کرمان جنوب گويشوران که متفاوتي واژگان نیز جمالت ساير در

آوردهشدهاست.1شماره


ويشفارسيمعیاروجنوبکرمان:مقايسهتفاوتگ1جدول

 واژه گویش جنوب کرمان شهر با گویش فارسی معیار واژه

 /pɒ?abhan/پاابهنآباداسالمشوندبلندمي

//mahregمهرگقلعهگنجباغ

 /roeneʃt/رونشتکهنوجغروب

/pasin پسینمنوجانغروب



 خان بارکر، (روديم کار به يبلوچ گويش در آوايي اختالف اندک با ها،واژه اين که

(.1969 منگال،



 گیری یجهنت
 کرمان استاندر آن بررسي به فرهنگي، اشاعه نظريه معرفي از پس حاضر مقاله در

 کرمان جنوب و کرمان شمالگويشوران به معیار فارسي به را جمالتي سپس .پرداختیم

 و آکوستیکي شیوه دو به شده، گوباز جمالت .برگردانندخودشان گويش به را هاآن تا داديم

.گرفتند قرار تحلیلمورد ایکتابخانه

 برای بیشتریتمايل کرمان شمال گويشوران که داديم نشان آکوستیکي شیوه در

 را زبان ارتفاع کرمان جنوب گويشورانکهيدرصورت دارند واکه تولید در زبان ارتفاع افزايش

 میزان همچنین دهند.يم قرار تریيینپا سطح در کرمانشمال گويشوران با مقايسه در

گويشوران به نسبت کرمان شمال گويشوران نزد بیشتری بسامد مرکب، یهاواکه از استفاده

.دارد کرمان جنوب

 و افعال ازکرمان شمال هایيشگو گويشوران که دريافتیم نیز واژگاني بخش در

 کامالً شده،هتگفباز یهاواژهکهیطورهب کننديم يامعیاراستفادهرسمي فارسي واژگان

 کرمان، جنوب گويشوران امااست فارسي هایگويش گويشوران ساير برای فهم و درکقابل

 و ماندهاستيباق میانه فارسي از تغییر بدون نسبتاً که کننديم استفاده هاييواژه و افعال از

.اندشدهرفتهگ وام بلوچيزبان از عبارات و لغات برخي همچنین

 

 

                                                           
1
غیبي موانع بیان در حکايت موالنا، مافیه فیهبنگريدبه 
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