
 

 

 

 
 های زبانی استان کرمانررسی تببيقی واژاان رويشاوندی برری اونهب

 (براساس الگوی استرۀ کاربرد مورداک) 
   حامد موليی کوهبنانی

    نژادمحمدرضا پهلوان
 

 چکيده
های فارسی هایی در زمینۀ بررسی واجی، واژگانی و نحوی گویشهای اخیر پژوهشدر سال

هدف اصلی این . شناسی آنها کمتر مورد توجه بوده استبه مردمانجام گرفته اما مسائل مربوط 
کرمانی، بردسیری، شامل ) پژوهش بررسی واژگان نظام خویشاوندی هشت گونۀ زبانی استان کرمان

بر اساس نظر مورداک، واژگان . باشدمی (کوهبنانی، بافتی، کهنوجی، جیرفتی، فاریابی و قلعه گنجی
. گیرنداستفاده، ساخت زبانی و گسترۀ کاربرد مورد مطالعه قرار میخویشاوندی بر سه اساس طرز 

ها تنها براساس گسترۀ کاربرد واژگان خویشاوندی برخی از این گونه با توجه به حجم مقاله،
واژه  08آوری شده که ها جمعواژه خویشاوندی از این گونه 45در مجموع . اندمورداک تحلیل شده

ها نشان ای دادهبررسی مقابله. باشدواژه ناتنی می 6واژه سببی و  20بی، مربوط به خویشاوندان نس
های کرمان جنوبی بیشترین تفاوت با فارسی معیار را دهد که واژگان نظام خویشاوندی در گونهمی

دهد که تمام معیارهای این الگو در بررسی نتایج برطبق الگوی گسترۀ کاربرد نیز نشان می. دارند
های جنوبی گاهی دو معیار جهت و جنس شود اما در گونههای شمالی اعمال مینهواژگان گو

 .شونداعمال نمی
 .واژگان خویشاوندی، گونۀ زبانی، استان کرمان، الگوی مورداک: هاکليدواژه

                                                 
 
  (سئولم نویسندۀ)سی، دانشگاه فردوسی مشهدشنادانشجوی دکتری زبان *.  

hamed.mowlaei@yahoo.com 
 شناسی، دانشگاه فردوسی مشهدزباندانشیار . **  

 11/12/31: یرشتاریخ پذ  23/13/31: دریافتتاریخ 



 36  1331 بهار، 11هاي محلي ایران زمین، شمارۀ  ادبیات و زبان ۀفصلنام 

 

 

 

 

 مقدمه .9
شناسی اجتماعی یکی از شاخه های زبانشناسی است که زبان (5:2118)بنا به تعریف هولمز 

ای فرهنگی و کند و زبان را به عنوان پدیدهزبان و جامعه ارتباط تنگاتنگی برقرار می میان ساخت
عقیده دارد با توجه به آنکه هر قومی گونۀ  (04:0446)هادسن . دهداجتماعی مورد بررسی قرار می

توان با بررسی زبان هر قوم به فرهنگ آن نیز دست یافت چراکه زبانی مخصوص به خود را دارد می
فرهنگ را نظام ( 22:0055)بیتس و پالگ . باشدزبان بیانگر واقعیت فرهنگی هر جامعه می

دانند که اعضای یک جامعه در تطبیق مشترکی از باورها، ارزش ها، رسوم، رفتارها و موضوعاتی می
-ل میبرند و از راه آموزش از نسلی به نسل دیگر انتقابا جهان خود و در رابطه با یکدیگر به کار می

باشد کند روابط خانوادگی یکی از عوامل فرهنگی هر جامعه میعنوان می (65:2110)وارداف . یابد
که به خوبی نحوۀ ارتباط افراد جامعه با یکدیگر و الگوی فکری آنها نسبت به خویشاوندان را نشان 

زۀ خویشاوندی در این زمینه عقیده دارد که ساختار واژگانی در حو (55:2110)تراوتمن . دهدمی
شناسان نیز به بررسی واژگان از طرف دیگر مردم. باشدیکی از تاثیرات جامعه و فرهنگ می

دهند چراکه تنوع این واژگان در هر زبانی روابط انسانی آن جامعه را خویشاوندی عالقه نشان می
خانوادۀ هر  با بررسی اصطالحات خویشاوندی به ساخت (46:0054) براساس باطنی. کندنمایان می

ترین نقش در روابط خانواده مهم. جامعه و نحوۀ نگرش اعضای خانواده به یکدیگر پی خواهیم برد
به اعتقاد مقصودی  .خویشاوندی را دارد و در جوامع مختلف مفهوم و اعضای مشخصی دارد

سببی، روابط خویشاوندی یعنی برخوردار بودن از روابطی همچون روابط خونی، روابط  (62:1336)
کلیۀ این روابط باید میان اعضای . روابط نسبی، روابط جانبی و هم چنین روابط میان خواهر و برادر

این پژوهش به دو . یک خانواده و یک گروه قومی و یک تیره و طایفه و خاندان وجود داشته باشد
استان آوری واژگان خویشاوندی در هشت گونۀ زبانی هدف انجام گرفته است؛ هدف اول جمع

کند و کرمان است که با توجه به عدم وجود پژوهش دیگری در این زمینه اهمیت باالیی پیدا می
 .باشدآوری شده بر اساس الگوی گسترۀ کاربرد مورداک میهای جمعهدف دوم تحلیل داده
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 پيشينۀ پژوهش  .6
ها مورد ویشهای این گتر از سایر جنبههای زبان فارسی کمبرسی واژگان خویشاوندی گویش

های مختلف زبانی استان کرمان گونه. توجه قرار گرفته است و آثار اندکی در این زمینه وجود دارد
. اندباشند که پیش از این مورد بررسی علمی قرار نگرفتهدارای واژگان خویشاوندی متنوعی می

های دی بین گویشبررسی تطبیقی اصطالحات خویشاونعالوه بر این، تا کنون هیچ پژوهشی که به 
در این بخش به تعدادی از آثار موجود در رابطه با  .زبان فارسی پرداخته باشد، انجام نگرفته است

 .های آن اشاره خواهد شدواژگان خویشاوندی زبان فارسی و برخی گویش
به روش تحلیل " اصطالحات خویشاوندی در زبان فارسی"در پژوهشی با عنوان  (0054)باطنی  

 . خویشاوندی زبان فارسی پرداخته است اصطالحاتای به بررسی مولفه
 و در معنا ابهام ٬فارسي زبان در خویشاوندي اصطالحات"نیز در  (1326)جاللي کوشک عباس

فارسي و  زبان خویشاوندي اصطالحات در موجود ابهام دادن سعی در نشان" هاواژه کاربرد
های خود از سه نگارنده به منظور تحلیل داده. هرشبکه داشته است دهنده تشکیل عناصر توصیف

عادي استفاده کرده  افراد شناسان و نظر نزبا و محققان از بعضي تحقیقی، نظر مقاالت و کتب منبع
 و نسبي پیوندهاي همه که عام ايفارسي، واژه زبان دهد که درنتایج پژوهش وی نشان می. است
 هايمفهوم واژه این بیان ندارد و براي وجود گیرد دربر را هاحلقه دورترین تا تریننزدیک از سببي

 به آشنایان و نزدیکان دودمان، بستگان، خویشاوندان، خاندان، فامیل، خانواده، همچون گوناگوني
 .رودمي کار

 گیلکي گویش اجتماعي شناسيواژه"در پژوهشی با عنوان  (0085)کیشه خاله و چراغی  
 واژگان اجتماعي هايجبنه بررسي به ("تجنسی و خویشاوندي اصطالحات :موردي ۀمطالع)

نتایج این پژوهش  .اندپرداخته آن اطراف نواحي و رشت گیلکي گویش در جنسیتي و خویشاوندي
 حوزة در افعال کاربرد خطاب، و ارجاع نظر از گیلکي اصطالحات و دهد واژگاننشان می

 .اندهمراه نسیتيج گذاري ارزش با  ...و کنایي بخش همسرگزیني،

" بررسی نظام واژگان خویشاوندی در گویش مازندرانی"نیز در مقالۀ  (1331)شریفی و اسالمی 
. واژگان خویشاوندی گویش مازندرانی را در راستای نظریۀ نسبیت زبانی مورد بررسی قرار داده اند

نین مصاحبه با افراد بومی ای و اینترنتی و همچهای خود از منابع کتابخانهآوری دادهآنها در جمع
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کند که با توجه به حجم باالی واژگان خویشاوندی نتایج این پژوهش مشخص می. انداستفاده کرده
 .در گویش مازندرانی، خانواده و ازدواج برای گویشوران این منطقه از اهمیت باالیی برخوردار است

های ایرانی نیز از جانب تعدادی نعالوه بر زبان فارسی، واژگان خویشاوندی برخی دیگر از زبا
شناسان ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است که از آن جمله می توان به قیطوری و همکاران از زبان

زبان ایرانی غربی و عباسی و کزازی  61روی  (2113) روی زبان کردی کلهری، بختیاری (2111)
 . روی زبان هورامی اشاره کرد (1332)

 
 مبانی نظری .2

استان کرمان طبق سرشماری ( 1332)اس اعالم دفتر آمار و اطالعات استانداری کرمان براس
مردم استان کرمان همانند مردمان سایر . باشدنفر جمعیت می 2333333دارای   1331سال 

های گذشته اقوام مختلفی به ویژه از  مناطق مرکزی ایران از نژاد آریایی و فارس هستند اما در قرن
ایر ترک آسیای میانه، لر، لک و طوایفی از قوم بلوچ و مغول این منطقه را به عنوان محل اقوام و عش

ساکنان استان کرمان بیشتر به زبان فارسی که همان فارسی دری . سکونت خود انتخاب کردند
کنند ولی با توجه به مهاجرت اقوام مختلف تنوع زیادی در لهجه و گویش محلی  است، گفتگو می

اما با این وجود غلبه اصلی با گویش فارسی و لهجه  خورد؛ ای این استان به چشم میه شهرستان
های فرهنگی، زبانی و نژادی به دو توان با توجه به شباهتاستان پهناور کرمان را می .کرمانی است

به کل منطقۀ جنوب ( 42-00: 0085)به اعتقاد کالنتری خاندانی . ناحیۀ شمالی و جنوبی تقسیم کرد
ستان کرمان که شامل هفت شهرستان جیرفت، عنبرآباد، رودبار جنوب، کهنوج، قلعه گنج، ا

شود که از شمال به کرمان، از شرق به بم و گفته می" رودبار زمین"شود منوجان و فاریاب می
مطلبی  .شودسیستان و بلوچستان، از غرب به بافت و هرمزگان و از جنوب به هرمزگان محدود می

توان به دو دسته کلی کرمانی و های متنوع استان کرمان را میعقیده دارد که گویش (1:1331)
  .رودباری تقسیم بندی کرد

-گویش به متعلق هايلهجه از یکي کرماني، زباني گونة (1333)بیدي  باغ براساس نظر رضایي

 هايویژگي بر عالوه گونه این. است جنوبي شاخة نو، هاي ایرانيزبان بازماندة و ایران مرکزي هاي
 درك قابلیت دارا بودن علت به اما دارد؛ نیز ساختاري و صرفي هايویژگي برخي واژگاني، و آوایي

  .شوددرج می فارسي زبان هايلهجه فهرست در متقابل
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 شامل کرمان، استان جنوبی گرمسیرات در رایج گویش عنوان رودباري را به (23:1331)مطلبی 
به نظر وی،  .کندمعرفی می عنبرآباد و جیرفت قلعه گنج، منوجان، کهنوج، ار،رودب هاي شهرستان

 گونة است؛ بوده همجوار مناطق هایگویش از متأثر مختلف هايشهرستان در رودباري گویش
 گونة هرمزگان، استان هايگویش از کهنوجي و منوجاني گونة فارسي، هايگویش از جیرفتي

-بنابراین اگرچه رواج زبان. است پذیرفته تأثیر بشاگردي از گنجي لعهق گونة و بلوچي از رودباري

های زبانی مختلفی شده های بلوچی، براهویی و فارسی در منطقۀ رودبار جنوب باعث ایجاد لهجه
ها، های آوایی، واژگانی و بعضا صرفی نحوی میان این گونهاست اما علیرغم وجود برخی تفاوت

انتخاب هشت گونۀ در این پژوهش، . متقابلی از گفتار یکدیگر دارند گویشوران این مناطق درک
ای بوده است که بیشترین تنوع در نحوۀ کاربرد واژگان خویشاوندی دیده شود و در زبانی به شیوه

تر بودند برای بررسی نهایت یک یا دو صورت پر بسامد زبانی از هر منطقه که به نمونۀ اعال نزدیک
های جزئی، شباهت نسبتا زیادی در نحوۀ کاربرد این علیرغم وجود برخی تفاوت. اندانتخاب شده

های شمالی با یکدیگر و همچنین گویشوران گونه های جنوبی با واژگان از سوی گویشوران گونه
-را در قالب دو دستۀ کرمان شمالی شامل گونه هااین گویششود؛ به همین دلیل یکدیگر دیده می

های جیرفتی، کهنوجی، یری، کوهبنانی و بافتی و کرمان جنوبی شامل گونههای کرمانی، بردس
 .ایمفاریابی و قلعه گنجی ارائه و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده

باشد که با یکدیگر نسبت خویشاوندی در معنای عام آن روابط میان افرادی میمنظور از 
ی برای معرفی این روابط استفاده می های مختلف از اصطالحات متفاوتخانوادگی دارند؛ زبان

اصطالحات : "مورد اصطالحات خویشاوندي می نویسنددر  (28:0055)بیتس و پالگ  .کنند
خویشاوندان و ضمن صحبت و اشاره به آنها به  خویشاوندي اصطالحاتي است که مردم در غیاب

و واژگان مورد استفاده در بررسی روابط خویشاوندی  (20:2110)تراوتمن  براساس نظر". کار مي برند
نخستین  .میالدی آغاز شد و در نیمۀ قرن بیستم در امریکا نظم بهتری یافت 13این حوزه از قرن 

انجام  -پدر انسان شناسی مدرن -" مورگانلوئیس هنری "را  مند از نظام خویشاوندیتحلیل نظام
ن امریکای شمالی روی آورد و پی برد از بومیا" ایرویکوی"مورگان به مطالعۀ مردم نگاری قبیله . داد

های وی انتشار کتاب حاصل پژوهش. که آنها ساختار نظام خویشاوندی مخصوص به خود دارند
شناسی نخستین گونه بود که از آن به عنوان  0850در سال" نظام همخونی و وصلت خانوادۀ انسانی"

مورگان : "نویسدر این رابطه مینیز د (32-33: 1311)هیس . شودهای خویشاوندی یاد مینظام
 پیوندهای خویشاوندی را پایۀ اصلی سازمان یافتگی جوامع ابتدایی می داند؛ به اعتقاد وی
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شناختی نیستند؛ استدالل وی در این زمینه این پیوندهای خویشاوندی لزومًا نمودار نزدیکی زیست
هدف نهایی مورگان از مطالعۀ . نندبود که کودکان بومی ایروکویی عموی خود را نیز پدر صدا می ک

های های موجود میان نظامروابط خویشاوندی نشان دادن یگانگی منشا انسانیت با توجه به شباهت
در رابطه با نوع روابط خویشاوندی  (44:0055) بیتس و پالگ".  خویشاوندی در سرتاسر جهان بود

 :کنندای را به صورت زیر ارئه میبندی سه گانهتقسیم
شود که به طور مادرزادی با فرد ارتباط دارند؛ مثل خواهر و شامل افرادی می: همخون (1

 .برادر و والدین
شود که از طریق ازدواج با فرد ارتباط دارند ؛ مثل عروس و شامل افرادی می: سببی  (2

 .داماد
شود که وارد خانواده شده و حقوق و الزامات شامل افراد غیرخویشاوندی می: ساختگی (3

-کنند؛ مثل دوستان قدیمی خانواده که آنها را عمو و خاله مییشاوندی را کسب میخو

 .نامند
نیز روابط خویشاوندی را بر اساس هسته و محور کانونی آن و با  (63-63: 1323)الدین شرف

 : کندلحا  کردن مسائل دین اسالم به صورت زیر دسته بندی می
ترین نوع  ترین و گسترده طبیعی(: مخونیبر پایه ه)خویشاوندی نسبی یا زیستی .1

خویشاوندی، خویشاوندی نسبی است که بر پایه همخونی و انتساب به یک نیای واقعی مشترک، 
مجموع افرادی که . باشدمی" مادر تبار"و " پدر تبار"خویشاوندی نسبی بر دو نوع . یابد تحقق می

ای است  پدر تباری رسم و قاعده. شوند یده میاند، پدر تبار نام ای نیای مشترک حقیقی دارای قاعده
برد و به گروه خویشاوندی پدری،  که بر اساس آن، فرد موقعیت اجتماعی خود را از پدر به ارث می

در مقابل، سیستمی که فرد از لحا  . شود، وابسته است که به آن خویشاوندی نسبی نیز گفته می
این . شود ر وابسته است، مادر تباری نامیده میموقعیت اجتماعی و خویشاوندی به خانواده ماد

در این سیستم، تبار کودکان از . مجموعه، مرکب از مادر، پسران، دختران و فرزندان دختر است
 . شوند شود و فرزندان به نام مادر خوانده می طریق مادر تعقیب می

ۀ قابل توجهی این خویشاوندی از قدمت و گستر(: بر پایه زناشویی)خویشاوندی سببی . 2
این نوع خویشاوندی، میان داماد با بستگان همسر و متقاباًل میان زن با . برخوردار است

 .آید خویشاوندان شوهر به وجود می
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خویشاوندی رضاعی نوعی از قرابت است که از (: همشیری ۀبر پای)خویشاوندی رضاعی . 3
زنی که وی را شیر داده  -دایه او طریق شیر خوردن با رعایت شرایط خاص میان طفل شیرخوار و 

 . گردد و به تبع آنها با خویشاوندان ایشان حاصل می -است 
ای شخص دیگری را  در صورتی که فرد یا قبیله(: خواندگیبر پایه فرزند)دی تبنی خویشاون. 1

با رعایت برخی معیارها و با تشریفات خاص به فرزندی بپذیرد، نوعی دیگر از خویشاوندی به 
این نوع خویشاوندی عمدتًا در جوامع ابتدایی با توجه به نیازهایی همچون عقیم  .آید د میوجو

، برقراری صلح و تحکیم مبانی (مثل پناهندگی)بودن فرد، نیاز عاطفی، اقتصادی، نظامی، سیاسی 
تن جریان داشت، ولی امروزه با توجه به تغییرات اساسی در نظام اجتماعی و از میان رف... دوستی و

 .افتد بسیاری از علل آن، کم اتفاق می
این نوع خویشاوندی که در میان اقوام بدوی و غیر : خویشاوندی توتمی یا همخونی آرمانی. 1

متمدن جریان دارد، زیر بنای کلیه وظایف و حقوق و تکالیف اجتماعی در میان اعضای کالن و 
آید و از استحکام بیشتر و  به شمار می معتقدان به یک توتم یا دارندگان یک نیای مشترک آرمانی

تر و لوازم و اقتضائات حقوقی و اجتماعی زیادتر در مقایسه با خویشاوندی نسبی یا  قلمرو وسیع
 .خونی برخوردار است

در بین مسیحیان، آن (: حضور و مشارکت در غسل تعمید ۀبر پای)خویشاوندی تعمیدی . 6
بخشد و در غسل تعمید او دخالت دارد، نوعی  ماعی میکسی که به فرد، نامی معین و هویتی اجت

 سازد که برای تمامی عمر پابر جاست  رابطه خویشاوندی با وی برقرار می
بندی روابط خویشاوندی بر اساس واژگانی است که در این حوزه به در بسیاری موارد تقسیم

ا واژگان نظام خویشاوندی وجود های مختلفی بر طبق این معیار در رابطه ببندیتقسیم. رودکار می
کینز . دارد ها بر این باور بندیمورگان به عنوان پیشگام این تقسیم (12: 1361)بر طبق نظر واالس و آ

 :توان به دو مقولۀ گسترده تقسیم نمود های خویشاوندی را میبود که تمامی نظام
اورایی وجود دارد، میان  این نظام که در بین اقوام سامی، آریایی و: های توصیفی نظام (0

شود؛ مثال پدر و عمو با لفظی مشترک به کار خویشاوندان خطی و جانبی تفاوت قایل می
 .روند نمی

در این نظام الفا  مشابهی برای خویشاوندان خطی و جانبی به : بندی های ردهنظام(  (2
ایی وجود دارد ، برای های ماالیی ، تورانی و گانواین نظام که در بین خانواده. رودکار می

 .بردالفا  مشترکی به کار می... پدر و عمو ، خاله و مادر و 
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گذاری خویشاوندان در فارسی بر پایه نظام کند که نظام نامعنوان می( 112:1326)کوشک جاللی 
با این حال، . های عربی، چینی، ترکی و بلغاری مشترک استباشد که با زبانتوصیفی سودانی می

ان فارسی واژۀ واحدی که تمامی روابط خویشاوندی را شامل شود وجود ندارد و در عود در زب
توانند در وجود دارد که می... چندین واژه همچون خویشاوندان، بستگان، خاندان، دودمان، اقوام و 

 . کنندنمي را مشخص خویشاوندان متون مختلف جایگزین یکدیگر شوند و محدوده
 

 هاتحليل داده .4
های این پژوهش با توجه به فرهنگ مناطق مورد پژوهش و بسامد کاربرد،  شامل واژگان هداد

خویشاوندی فارسی معیار همراه با  واژگان ادامه در. شودخویشاوندی نسبی، سببی و ناتنی می
  .شوندمی معادل های کرمان شمالی و جنوبی ارائه

 ر مناتق مورد بررسیواژاان مربوط به رويشاوندان نسبی د -9جدول شماره 
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های استان کرمان تفاوت چندانی با فارسی معیار واژگان خویشاوندی جمعی در تمام گونه
نیز در قالب واژگان نسبی " فرزندان"ندارند؛ به همین دلیل در این پژوهش واژۀ خویشاوندی جمعی 

 .ارائه شده است

 تق مورد بررسیواژاان مربوط به رويشاوندان سببی در منا -6جدول شماره 
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 واژاان مربوط به رويشاوندان ناتنی در مناتق مورد بررسی -2جدول شماره 

 
( گویش رودباری)های کرمان جنوبی براساس جداول فوق، اکثر واژگان خویشاوندی گونه

-دارای تفاوت واژگانی و واژگان خویشاوندی کرمان شمالی دارای تفاوت آوایی با فارسی معیار می

و " پدربزرگ"های کرمان شمالی تنها دو واژۀ واژۀ خویشاوندی نسبی، در گونه 08از مجموع  . باشند
های کرمان جنوبی های زبانی متفاوت از فارسی معیار هستند و در گونهدارای صورت" دایی"

واژۀ خویشاوندی  20از مجموع . شودچهارده صورت زبانی متفاوت از فارسی معیار دیده می
های زبانی متفاوت از فارسی معیار هستند و در واژه دارای صورت 4های کرمان شمالی سببی، گونه

از مجموع . صورت زبانی متفاوت از فارسی معیار وجود دارد 5های کرمان جنوبی مقابل در گونه
های زبانی متفاوت واژه دارای صورت 2های کرمان شمالی تنها واژۀ خویشاوندی ناتنی ، در گونه 6

صورت زبانی متفاوت از فارسی  4های کرمان جنوبی رسی معیار هستند و در مقابل در گونهاز فا
-های جنوبی نسبت به گونههای زبانی گونهدهد صورتها نشان میاین بررسی. معیار وجود دارد

 . تر از فارسی معیار هستندهای شمالی متفاوت

نوع خویشاوند درجه  5ه صورت بالقوه عقیده دارد که هر انسانی ب  (31-33: 1313) مورداک 
خویشاوند درجه سه و بی نهایت خویشاوند دورتر دارد؛  050نوع خویشاوند درجه دوم،  02اول، 

در نتیجه تخصیص یک واژه خویشاوندی متمایز به هر کدام از آنها اگر غیر ممکن نباشد بسیار 
س نظر وی، واژگان خویشاوندی را براسا. دشوار است و در هیچ فرهنگی چنین حالتی وجود ندارد

و  (linguistic structure)، ساخت زبانی (mode of use) شیوۀ استفادهتوان بر اساس سه الگوی می
 واژگان بندیصورت بهبندی کرد تا از این طریق بتوان تقسیم (range of application)گسترۀ کاربرد 

اشاره به نوع کاربرد واژگان خویشاوندی دارد که شیوۀ استفاده . پرداخت دنیا هایزبان خویشاوندی
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-ارجاع غیر"و  (direct address)" خطاب مستقیم"براساس آن واژگان خویشاوندی به دو صورت 

شوند؛ تجزیه و تحلیل واژگان خویشاوندی بر این اساس تقسیم می (indirect reference)" مستقیم
واژگان خویشاوندی دارد که شاره به ساختار اساخت زبانی . شودوارد حوزۀ کاربردشناسی می

و ( derivative) "اشتقاقی"، (elementary)" بنیادی"براساس آن واژگان خویشاوندی به سه صورت 
تجزیه و تحلیل واژگان خویشاوندی بر این اساس وارد . شوندساخته می (descriptive)" توصیفی"

ها را به توان آنی واژگانی ساده هستند که نمیواژگان خویشاوندی بنیاد .شودمی هحوزۀ ساختواژ
تر تقسیم کرد، واژگان خویشاوندی اشتقاقی از ترکیب یک واژه خویشاوندی های کوچکصورت

بنیادی و یک یا چند واژه که معنای خویشاوندی ندارند تشکیل شده است و در نهایت واژگان 
از آنجایی که تجزیه و تحلیل . شوندیم تشکیل بنیادی واژۀ چند یا دو ازخویشاوندی توصیفی 

یعنی )ها براساس شیوۀ استفاده نیاز به روشی متفاوت دارد و ساخت زبانی واژگان خویشاوندی داده
های مورد بررسی شباهت زیادی به  ساخت آنها در فارسی معیار دارد، در این گونه( الگوی دوم

ش براساس الگوی گسترۀ کاربرد مورداک پژوهش به بررسی واژگان خویشاوندی مناطق مورد پژوه
 "تفکیکی"براساس الگوی گسترۀ کاربرد واژگان خویشاوندی به دو طبقۀ . خواهیم پرداخت

(denotative ) ایرده"و "(classificatory) مقولۀ برای یک شوند؛ واژگان تفکیکی تنهاتقسیم می 
 مقوله چند ای برای دو یاواژگان ردهروند در حالی که می کار به مادر یا پدر مانند خویشاوندی

مورداک شش . کاربرد دارند( که دو مقولۀ پدر مادر و پدر پدر را شامل می شود) مانند پدر بزرگ 
کند که نادیده گرفتن و یا اعمال آنها تمایز میان واژگان خویشاوندی معیار اصلی را معرفی می

 تمایز اساس زبانی لحا  هر گاه این معیارها ازبه عبارت دیگر . دهدای را نشان میتفکیکی و رده
-تولید می ایرده واژگان شوند گرفته نادیده و هرگاه تفکیکی واژگان واقع شوند اصطالح شناختی

" فرود"، (affinity)" وصلت"، (Gender)" جنس"، (Generation)" نسل"این شش معیار عبارتند از . شود
(collaterality) ،"جهت شاخه "(bifurcation)  قطبیت"و "(polarity).  در ادامه واژگان خویشاوندی دو

  .گونۀ مورد بررسی براساس معیار گسترۀ کاربرد ارئه خواهد شد
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  کاربرد استرة تفکيکی براساس رويشاوندی واژاان تبقه بندی -4جدول شماره 
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 25ژوهش واژۀ خویشاوندی مورد بررسی در این پ 45، از مجموع 4براساس جدول شماره 
. شوند چراکه هر کدام از آنها به یک مصداق واحد اشاره دارندهای تفکیکی محسوب میمورد واژه

 .شوندمورد نیز واژۀ ناتنی محسوب می 2مورد واژۀ سببی و  05مورد واژگان نسبی،  01از این تعداد 

  کاربرد استرة براساس رده ای رويشاوندی واژاان تبقه بندی -5جدول شماره 

 
 00واژۀ خویشاوندی مورد بررسی در این پژوهش  45، از مجموع 5براساس جدول شمارۀ 

از این تعداد . شوند چراکه به بیش از یک مقوله اشاره دارندای محسوب میهای صرفا ردهمورد واژه
 . شوندمورد نیز واژۀ ناتنی محسوب می 2مورد واژۀ سببی و  2مورد واژگان نسبی،  5
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به  کاربرد استرة رده ای براساس رويشاوندی واژاان تبقه بندی -2جدول شماره 
 تفکيک اونه ها 

 
از لحا  گسترۀ کاربرد شرایط متفاوتی  ایرده خویشاوندی، هفت واژۀ 6براساس جدول شماره 

از " پدر شوهر"و " پدر زن"های کرمان جنوبی برای هر دو مصداق براین اساس، در گونه. را دارند
. استفاده می شود /xowasug/ نیز از واژۀ" شوهرمادر"و " زنمادر"و برای دو مصداق  / xowaserek/  واژۀ

برای اشاره به برادرانی که پدری مشترک و مادری متفاوت / po∫ti/عالوه بر این، در این مناطق از واژۀ 
نیز در این   /ir po∫ti∫/واژۀ . شودو یا خواهرانی که پدری مشترک و مادری متفاوت دارند استفاده می

مناطق برای اشاره به برادرانی که مادری مشترک و پدری متفاوت و یا خواهرانی که مادری مشترک و 
ای ای ردهواژه" عمو"های کرمان شمالی واژۀ در برخی گونه  .رودپدری متفاوت دارند به کار می

 .رودبه کار می" زنپدر "و " برادر پدر"شود که برای اشاره به دو مصداق محسوب می

ها براساس الگوی گسترۀ کاربرد مورداک بپردازیم، الزم پیش از آنکه به تجزیه و تحلیل داده
الگوی گسترۀ کاربرد با بررسی شش معیار زیر . ها توضیحاتی ارائه شوداست برای درک بهتر آن

اختی دارد و شنمعیار نسل، بنیادی زیست (111:1313)براساس نظر مورداک . شودمشخص می
 نظیر تفکیکی هایواژه آن، اعمال. شوندبندی میبراساس آن خویشاوندان در چند نسل طبقه

 از قبل نسل در "عمو" و" دایی" مانند تفکیکی واژه های با تقابل در خود نسل در را "خواهر" و "برادر"
کنونی را با واژگانی براساس نظر وی، زبان ها تا سه نسل قبل و بعد از نسل . دهدمی قرار خود

 .شوندخاص خطاب می کنند که این ارزش ها به صورت زیر اعمال می
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. گذاردمی تمایز مؤنث و مذکر خویشاوندان بین شناختی دارد ونیز بنیادی زیست جنس معیار

را " نوه" مانند ایرده هایواژه آن اعماال عدم و " خواهر "و "برادر "مانند تفکیکی هایواژه آن اعمال
براساس مورداک، ارزش مذکر با عالمت مثبت، ارزش مونث با عالمت منفی و عدم . کندایجاد می

 .(111:همان)شودوجود جنسیت با عالمت صفر نشان داده می

 ارزش ها معيار

 مذکر جنس

+ 

 مونث

 -

 اعمال نشده

ø 

و سببی تمایز ایجاد نسبی  شود و میان خویشاوندانایجاد می ازدواج بر اثر فرایند وصلت معیار
است انگلیسی در اثر نادیده گرفتن این معیار ایجاد شده "uncle"ایبه عنوان مثال، واژۀ رده. کندمی
براساس جدول زیر، . شودشامل می را" خالهشوهر "و "عمهشوهر"،"دایی" ،"عمو"که مصادیق چرا

 .(112:همان)شوندمی واژگان سببی با عالمت مثبت و واژگان نسبی با عالمت منفی مشخص

 ارزش ها معيار

 سببی وصلت

+ 

 نسبی

 -

 به یک متعلق خویشاوند چند از دهدداشته و نشان می شناختیزیست نیز مبنای فرود معیار
 خود، از بعد نسل های نسبی خویشاوندان در مثالً  دیگرانند؛ از نزدیکتر فرد به برخی جنس و نسل

 در که)همشیران  نوازادان و فرزندان از (دارند قرار خط یک در خود با که)خود  نوزادان و فرزندان
های براساس جدول زیر، ارزش (.113:همان)ترند به فرد نزدیک (هستند خود خط با موازی خط یک

 .شوندنشان داده می 3و  2،1خطی، هم خطی و ناخطی به ترتیب با عالمت های 
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-به کار می دو درجه خویشاوندان قط در موردداشته و ف شناختیزیست نیز مبنای معیار جهت

مذکر است  خویشاوند یک دهد خویشاوندی دیگران با یک فرد به واسطۀاین معیار نشان می. رود
 "aunt"و  "uncle"واژه های در معیار این گرفتن نادیده نمونۀ. (111:همان)یا یک خویشاوند مونث 

 .باشدمی خاله و عمه دایی، عمو، یعنی آنها یفارس در معادل های اعماال آن نمونۀ انگلیسی و

 ارزش ها معيار

از جانب  جهت
 مذکر

+ 

از جانب 
 مونث

 -

 اعمال نشده

1 

غیر قابل 
 اعمال

ø 

 هر رابطه ای اجتماعی از جانب دو براساس این معیار. شناختی داردمبنای جامعه معیار قطبیت
 طرفین از یک هر و کندمی تولید تفکیکی اژۀو دو معیار این اعمال .شودایجاد می قطب دو یا نفر

 و خواهر پسر، و پدر مانند کند،می استفاده واژه ها این از یکی از تنها دیگر طرف به ارجاع برای
 برای طرف دو هر که انجامدمی ایرده واژۀ یک تولید به آن گرفتن نادیده اما برادرزاده، و عمو و برادر

-با توجه به این که این معیار در گونه (.116:همان)کنندمی استفاده اژهو همان از دیگر طرف به ارجاع

  .ها استفاده نشده استهای مورد بررسی کاربردی ندارد، از آن در تجزیه و تحلیل داده

های کرمانی شمالی و جنوبی براساس پنج معیار در ادامه به بررسی واژگان خویشاوندی گونه
 .نتایج این بررسی در جداول زیر ارائه شده است. پرداختگسترۀ کاربرد مورداک خواهیم 

 کاربرد استرة نسبی براساس رويشاوندی واژاان تحليل -8جدول شماره 

گونه  معیارها و ارزش ها واژه
وصل جنس نسل زبانی

 ت
 جهت فرود
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 پدربزرگ
 

کرمان  1 0-  + +2
 جنوبی

کرمان  1 0-  + +2
 شمالی

 مادربزرگ
 

ان کرم 1 0- -  +2
 شمالی

کرمان  1 0- -  +2
 جنوبی

 پدر
 

0+ +  -0 ø  کرمان
 شمالی

0+ +  -0 ø  کرمان
 جنوبی

 مادر
 

0+  - -0 ø  کرمان
 شمالی

0+  - -0 ø  کرمان
 جنوبی

 دایی
 

کرمان -  0-  + +0
 شمالی

کرمان -  0-  + +0
 جنوبی

 عمو
 

کرمان  + 0-  + +0
 شمالی

کرمان  + 0-  + +0
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 جنوبی
 هخال
 

کرمان -  0- -  +0
 شمالی

کرمان -  0- -  +0
 جنوبی

کرمان  + 0- -  +0 عمه
 شمالی

کرمان  + 0- -  +0
 جنوبی

کرمان  ø 2- -  1 خواهر
 شمالی

1  - -2 ø  کرمان
 جنوبی

کرمان  ø 2-  + 1 برادر
 شمالی

1 +  -2 ø  کرمان
 جنوبی

کرمان  ø 0- - - 0 دختر
 شمالی

0 - - -0 ø ن کرما
 جنوبی

کرمان  ø 0-  +- 0 پسر
 شمالی
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0 -+  -0 ø  کرمان
 جنوبی

کرمان  ø  -0 ø- 0 فرزندان
 شمالی

0 -ø  -0 ø  کرمان
 جنوبی

کرمان  + ø  -2- 0 برادرزاده
 شمالی

0 -ø  -2 +  کرمان
 جنوبی

کرمان -  ø  -2- 0 خواهرزاده
 شمالی

0 -ø  -2  - کرمان
 جنوبی

ن کرما ø  -0 ø- 2 نوه
 شمالی

2 -ø  -0 ø  کرمان
 جنوبی

کرمان  ø  -0 ø- 0 نتیجه
 شمالی

0 -ø  -0 ø  کرمان
 جنوبی

کرمان  ø  -0 ø- 4 ندیده
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 شمالی

4 -ø  -0 ø  کرمان
 جنوبی

های کرمان شمالی و دهد واژگان خویشاوندی نسبی در گونهنشان می 2نتایج جدول شماره 
ی متنوع، براساس معیارهای مورداک کامال مشابه با هم های زبانجنوبی علیرغم کاربرد صورت

 . کنندعمل می

 کاربرد استرة سببی براساس رويشاوندی واژاان تحليل -9جدول شماره 

گونه  معیارها و ارزش ها واژه
وصل جنس نسل زبانی

 ت
 جهت فرود

پدر 
 شوهر

0+ + + ø +  کرمان
 شمالی

0+ + + ø 1  کرمان
 جنوبی

مادر 
 شوهر

0+  -+ ø +  کرمان
 شمالی

0+  -+ ø 1  کرمان
 جنوبی

کرمان -  ø + + +0 پدر زن
 شمالی

0+ + + ø 1  کرمان
 جنوبی
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کرمان -  ø +-  +0 مادر زن
 شمالی

0+  -+ ø 1  کرمان
 جنوبی

کرمان  ø ø +-  1 زن
 شمالی

1  -+ ø ø  کرمان
 جنوبی

کرمان  ø ø + + 1 شوهر
 شمالی

1 + + ø ø  کرمان
 نوبیج

کرمان -  ø + + 1 برادر زن
 شمالی

1 + + ø  - کرمان
 جنوبی

برادر 
 شوهر

1 + + ø +  کرمان
 شمالی

1 + + ø +  کرمان
 جنوبی

خواهر 
 زن

1  -+ ø  - کرمان
 شمالی

1  -+ ø  - کرمان
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 جنوبی

خواهر 
 شوهر

1  -+ ø +  کرمان
 شمالی

1  -+ ø +  کرمان
 جنوبی

کرمان  + ø +- - 0 عروس
 شمالی

0 - -+ ø +  کرمان
 جنوبی

کرمان -  ø + +- 0 داماد
 شمالی

0 -+ + ø  - کرمان
 جنوبی

کرمان  + ø +-  1 هوو
 شمالی

1  -+ ø +  کرمان
 جنوبی

کرمان  + ø +-  1 جاری
 شمالی

1  -+ ø +  کرمان
 جنوبی

کرمان -  ø + + 1 باجناغ
 شمالی
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1 + + ø  - کرمان
 جنوبی

کرمان  + ø +-  1 زن برادر
 شمالی

1  -+ ø +  کرمان
 جنوبی

شوهر 
 خواهر

1 + + ø  - کرمان
 شمالی

1 + + ø  - کرمان
 جنوبی

کرمان  + ø +-  +0 زن عمو
 شمالی

0+  -+ ø +  کرمان
 جنوبی

کرمان  + ø +-  +0 زن دایی
 شمالی

0+  -+ ø +  کرمان
 جنوبی

شوهر 
 خاله

0+ + + ø  - کرمان
 شمالی

0+ + + ø  - کرمان
 جنوبی

کرمان -  ø + + +0شوهر 
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 شمالی عمه

0+ + + ø  - کرمان
 جنوبی

های کرمان شمالی و های واژگانی خویشاوندی سببی مشابه در گونهاگرچه تعداد صورت
باشد اما براساس اطالعات جدول های واژگانی خویشاوندی نسبی میجنوبی بیشتر از  صورت

های کرمان شمالی و مورداک برخی واژگان خویشاوندی سببی در گونه، براساس الگوهای 3شماره 
واژۀ خویشاوندی سببی  21براساس معیارهای مورداک، از مجموع . جنوبی عملکرد متفاوتی دارند

واژه % 13)واژه  1های کرمان شمالی و جنوبی عملکردی مشابه و در در گونه (واژه ها% 31)واژه  12
-پدر"برای اشاره به دو مصداق / xowaserek/ های جنوبی واژۀدر گونه. ندعملکردی متفاوت دار( ها

مشابه چنین . شودرود؛ در نتیجه معیار جهت در این واژه ها اعمال نمیبه کار می" شوهرپدر"و " زن
روند نیز دیده به کار می/ xowasug/که به صورت " شوهرمادر"و " زنمادر"حالتی در مورد واژه های 

های کرمان شمالی و جنوبی واژگان خویشاوندی سببی این دو مورد تنها عامل تفاوت گونه. دشومی
 .باشدبر طبق معیارهای مورداک می

 کاربرد استرة ناتنی براساس رويشاوندی واژاان تحليل -1جدول شماره 

گونه  معیارها و ارزش ها واژه
وصل جنس نسل زبانی

 ت
 جهت فرود

 نا پدری
 

0+ + + ø  - کرمان
 شمالی

0+ + + ø  - کرمان
 جنوبی

کرمان  + ø +-  +0 نا مادری
 شمالی
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 0+  -+ ø +  کرمان
 جنوبی

کرمان  ø 1 + + 1 برادر ناتنی 
 شمالی

1 ø + ø 1  کرمان
 جنوبی

خواهر 
 ناتنی

1  -+ ø 1  کرمان
 شمالی

1 ø + ø 1  کرمان
 جنوبی

دختر 
 ناتنی

0- ø + ø 1  کرمان
 شمالی

0- ø + ø 1  کرمان
 جنوبی

پسر 
 ناتنی

0- ø + ø 1  کرمان
 شمالی

0- ø + ø 1  کرمان
 جنوبی

های در گونه" ناتنیخواهر"و " ناتنیبرادر"از مجموع شش واژۀ خویشاوندی ناتنی دو مصداق 
براساس معیارهای مورداک نیز همین دو واژه . های متفاوتی دارندکرمان شمالی و جنوبی صورت

معیار جنس برای این دو . دهندهای شمالی و جنوبی از خود نشان میمتفاوت در گونهعملکردی 
های در گونه. باشدشود اما در گونۀ جنوبی غیرقابل اعمال میهای شمالی رعایت میواژه در گونه

رک که پدر مشت" ناتنیبرادر"یا " خواهرناتنی"برای اشاره به هر دو مصداق  /po∫ti/کرمان جنوبی واژۀ 
رود؛ بنابراین هیچ تمایزی میان مذکر یا مونث بودن فرد در این اما مادری متفاوت دارند به کار می
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شود که برای اشاره به نیز دیده می /ir po∫ti∫/مشابه چنین حالتی در مورد واژۀ . مورد وجود ندارد
 .رودکار می که مادر مشترک اما پدری متفاوت دارند به" برادر ناتنی"یا " ناتنیخواهر"

 
 نتيجه ايری  .5

صورت زبانی  004باشد که در مجموع  واژۀ خویشاوندی می 45پژوهش حاضر شامل 
-وجود تنوع صورت. ها وجود داردهای زبانی استان کرمان برای اشاره به این واژهدر گونه متفاوت

واژه نسبی  13شامل این تعداد . های واژگانی نشان دهندۀ وجود اقوام گوناگون در این مناطق است
صورت  11واژۀ ناتنی با   6صورت زبانی محلی و  11واژۀ سببی با  21صورت زبانی محلی ،  13با 

دهد برای ها نیز نشان میبررسی تطبیقی واژگان خویشاوندی در این گونه. شودزبانی محلی می
ورت محلی، ص 33های جنوبی صورت محلی و در گونه 23های شمالی واژه نسبی در گونه13

صورت  26های جنوبی نیز صورت محلی و برای گونه 26های شمالی واژۀ سببی در گونه 21برای 
. صورت محلی وجود دارد 6های شمالی و جنوبی واژۀ ناتنی در گونه 6محلی و در نهایت برای 

 : دهدجدول زیر مجموع این نتایج را نشان می

واژه 
 رويشاوندی

 واژه های

 معيار

 صورت های

اونه های 
 شمالی

 صورت های

اونه های 
 جنوبی

 33 23 13 نسبی

 26 26 21 سببی

 6 6 6 ناتنی

 21 11 11 مجموع

صورت محلی  11های جنوبی در مقابل صورت زبانی محلی متفاوت برای گونه 21وجود 
ر های شمالی بیشتهای جنوبی از گونهدهد که تنوع زبانی گونههای شمالی نشان میبرای گونه

های نسبی های بیشتری برای واژههای جنوبی صورتاز لحا  نوع خویشاوندی نیز گونه. است
های شمالی و های سببی و ناتنی در گونههای محلی واژهو تعداد صورت (23در مقابل  33)دارند 
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های دهد که صورتهای محلی نیز نشان میبررسی تک به تک صورت. باشدجنوبی یکسان می
های واژگانی از مجموع صورت. های بیشتری با فارسی معیار دارندهای جنوبی تفاوتگونهواژگانی 

های در بین گونه واژۀ  2تنها 
-باشند که این آمار نشان دهندۀ تنوع زبانی گسترده در استان کرمان میشمالی و جنوبی مشترک می

انی و آوایی و چه به لحا  وجود واژگان متعدد نسبی و سببی چه به لحا  ساختار واژگ. باشد
ساختار معنایی نشان از اهمیت مفاهیم خانواده و ازدواج در فرهنگ مناطق مختلف استان کرمان 

های کرمان شمالی و های واژگانی خویشاوندان ناتنی در گونهدر مقابل، مساوی بودن صورت. دارد
در فرهنگ این مناطق به اندازۀ  دهد که این روابط و ازدواج مجددجنوبی با فارسی معیار نشان می

بررسی روابط خویشاوندی این مناطق براساس معیارهای . روابط خویشاوندی خونی اهمیت ندارد
های کرمان شمالی معیار گسترۀ کاربرد مورداک به طور کامل دهد که در گونهمورداک نیز نشان می

عدم  و شوندمی گرفته نادیده هیگا جهت و جنس معیار های جنوبی دوشود اما در گونهاعمال می
  .دهدمی دست به را ایرده واژه های هم با یا تنهایی به آنها اعماال
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