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چکیده

ت تحت نفوذ ولی شاهدیم که بسیاری از زبانهای اقلیّ ،است مردمی هر گ شته و تانگر هویّنش زبان    
( (gavruniونی(،گَور(dariزبان زرتشتیان، دَری اند یا شانسی برای بقا ندارند.زبانهای رسمی از بین رفته

 شمار تنها مروزهشود که خود دارای دو لهجة اصلی بهدینی یزدی و کرمانی است. ایا بهدینی نامیده می
 نوشتار این از هدف .است کرمانی بهدینی گویش با گفتن سخن یارای را زرتشتی سالمندان از کمی بسیار
 دیگر نگهداری برای آن دستاوردهای از گیریبهره گویش، این کردن زنده دوباره برای برگامی افزون
بهدینی کرمانی از گ شته تا امروز، این نوشتار به بررسی جایگاه گویش  .است بهدینی گویش هایلهجه

های بین این گویش و گویش بهدینی یزدی، چگونگی جای گرفتن این گویش کهن در شماری از تفاوت
این  پردازد.هایی که برای نجات این گویش در دست انجام است میو پروژه «رو به نابودی» زبانهایة زمر

های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، کرمان بنا به دگرگونیگونه که زرتشتیان دهد که همانپژوهش نشان می
کاهش ارز  و پایگاه اجتماعی گویش و  های گروهی،زندگی، گستر  رسانه ة اقتصادی، دگرگونی شیو

باید امروز نیز همگی با  ،اندکم شدن کاربرد آن در جامعه و خانواده زبان مادری خود را کنار گ اشته
ا و باورها نسبت به نقش، کاربرد و اهمیت پایگاه زبان مادری گام بردارند هدگرگونی در احساسات، نگر 

سازمانهای زرتشتی، سیاستمداران و  هاهای گروهی، انجمنهای دینی، رسانههای زرتشتیان، کالسو مدرسه
 و بزرگان جامعه و سازمانهای نگهبان میراث زبانی نقش بزرگی را در زنده کردن این گویش دارند.
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 مممقدّ .9

ها و مفاهیم آن مورد اتفا  نظر و اجماع جامعه که بنیان« نظریه زبان عمومی»بنا به    
 شود:مفاهیم زبان، گویش، لهجه و گونه بدین صورت بیان می .شناسی استزبان
 .انددو گونه زبانی که سخنگویان آن دو فهم متقابل ندارند زبان :(Language) نزبا. 1 
دو گونه زبانی که سخنگویان آن دو فهم متقابل دارند اما در عین حال بین  :(dialect) گویش .1

های یک شود، گویشیا دستوری مشاهده می های آوایی و واجی و واژگانی واین دو گونه تفاوت
  .اندزبان

زبانی که سخنگویان آن دو فهم متقابل دارند اما در عین حال بین آن  ةدو گون :(accent) لهجه. 5
  .اندهای یک زبانشود لهجههای آوایی )واجی( دیده میدو گونه فقح تفاوت

و لهجه « گویش»، «زبان»اصطالحی است خنثی، که همچنان که در تعریف  :(variety) گونه .4
  (111: 1587، دبیر مقدم). توان آن را به عنوان اطالقی کلّی به کار بردمینیم، کمشاهده می

 روازاین است گویشوران میان ارتباطی پل ها،گویش و هازبان اصلی نقش با توجه به اینکه  
 اقتصادی اجتماعی، سیاسی، عوامل گاه ولی، ندارد برتری دیگری بر گویشی و زبان هیچ
 کاربرد کاهش به که جایی تا کند پیدا نسبی برتری دیگری زبان بر زبانی تا شوندمی سبب
 کی زبان هر مرگ با پژوهشگران، باور بر بینجامد. بنا آن نابودی سرانجام و زبان دیگر آن

و  داد خواهیم دست از را آن علمی و ادبی هایوابستگی همة و ارز  با فرهنگی میراث
 ماند.می دور ندهیآ نسل دسترس از هایآگاه از ارزشی با منبع
 و دنیاآمدنبه از پس که است زنده موجودی زبان که باورند این بر شناسانجامعه  

 گاه زبان، دگرگونی روند در. رسدمی مرحله مرگ به بلوغ و خردسالی دوران گ راندن
« زبان مرگ» را رخداد این که گ اردمی کنار دیگری زبان سود به را خود زبان جامعه کی
 بکار را خود زبان نیاکان تا ردیگیم میتصم جامعه کهی ادهیپد آن مقابل در. امندنیم
 .شودیم دهینام« زبان حفظ»برد
 کند:را بدین گونه بیان می هامراحل خطر پ یری زبان بندیتقسیم 1زگرایم  
هفتاد  اندکی گویشور باالی که دارای تعداد هستند هاییزبان: «شدید در معرض خطر»هایزبان -

 ها باشد.ها و مادربزرگسال در بین والدین پدربزرگ
سال و یا در سن  41هایی که گویشوران آنها باالی زبان :«معرض خطر جدی»های درزبان-

 .ها هستندها و مادربزرگپدربزگ
سال سال و بیشتر میان 11ها در سنین باالی گویشوران این گونه زبان: «در معرض خطر»هایزبان -
 ستند.ه
ها افراد بزرگسال و بخشی از کودکان جامعه هستند، سایر گویشوران آن: «روبه زوال»هایزبان -

 کنند.کودکان به زبان دیگری صحبت می
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گویند افراد بزرگسال و کودکان به این زبان سخن می ةهم :«پایدار اما در معرض تهدید»هایزبان -
 آنها اندک است. اما تعداد

های نژادی آن را ها و گروهرود که تمامی بچهمی در معرض خطر نبوده و انتظار«: مسال»زبانهای -
 (88و87: 1583)به نقل ازمدرسی،  .بیاموزند
نظر  هر را ازی زبان باید جامعه ز،یچ هر از شیپی زبانی هاپژوهش شتریبیی کارای برا
 ریث ت نیشتریب که رای عوامل جامعه آن خاصی هایژگیو اساس بر و داد قراری بررس مورد
 گاهیجای بررس به پژوهش نیا در. مشخد کرد اندداشته نظر موردی شناختزبان روند در را
 و میاپرداختهی فرهنگ -یاجتماع کردیرو با امروز تا گ شته ازی کرمانی نیبهد شیگو
 وی فارس زبان با کرمان نانیبهد شیگوی نیگزیجا در گوناگون عوامل نقش تا میادهیکوش
 .میکنی بررس شیگو نیای نابود ای در بقا را هاعامل نیای گ ارریث ت زانیم
 ،کرمان نانیبهد شیگوی نابود روند یبررس بر افزون تا شده نوشتارکوشش نیا در   

 باره، نیا در شده انجامی هاتال  برشمردن با و میکن انیب آن نجاتی برا زینیی راهکارها
 این نتایج که داریم آن امید و بپردازیم آن آینده دورنمای ش واین گوی اجتماعی پایگاه به

–اجتماعی رویکرد با هایپژوهش در گام نخستین عنوان به هایشکاستی همة با پژوهش

 اریاخت در رای سودمندی هاآگاهی بتواند ،کرمان بهدینان گویش درباره فرهنگی
 ازی ریشگیپی برا ،کرمان نانیبهد شیگوبر افزون آن نتایج و بتوان از دهد قرار زانیربرنامه

 بهره های در خطرو دیگر گویش زدی نانیبهد شیگوی هادرباره لهجه مشابهی رخدادها
 1برد
  لمئبیان مس .1-1
نیز نامیده  یزرتشتی که در استی نیبهد زبان شیگو دو ازی کی کرمان نانیبهد شیگو    
 گویش گفتگو توانند با اینمی یکرمانی زرتشت کهنسالی بانو چند تنها شود. امروزهمی
 رد بایگیم قرار «شدید در معرض خطر» یهازبان ةزمر در شیگو نیا رو، نیا از و کنند
گویند که به خوبی با آن سخن می کرمان، نانیبهد شیگو شورانیگو شمار نکهیا به توجه

 :که میریگیم ارقر هاپرسش نیا رسد، در برابربه دشواری به تعداد انگشتان دست می
 چه شیگو نیا سرنوشت ،نباشند ما انیم در هم نفر چند نیا که رسد فرای روز اگر* 

 شد؟ خواهد
 شود؟سپردهی فراموش به شیگو نیا تا شده سببی عوامل چه*
  است؟شده انجام آن نجاتی برایی کارها چه تاکنون*

 د؟یشیاند توانیم حفظ این گویش یبرایی راهکارها چه*درنهایت 
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  تيقیق پیشینة .9-0
 یزد بهدینان گویش ویژه به بهدینان زبان ةدربار خارجی و ایرانی پژوهشگران     

 ،اندداده انجام زبان دستور ایاندازه تا و واژگان گردآوری زمینة در بیشتر را هاییپژوهش
 هایدگرگونی روند در اجتماعی عوامل نقش بررسی ةزمین در پژوهشی تاکنون ولی

 فرهنگی -اجتماعی بافت در گویش این جایگزینی چگونگی و کرمان بهدینان گویش
 ترتیب بدین را شده انجام بهدینان گویش درباره که هاییپژوهش ازجمله. استنشده انجام
 :شماریمبرمی
 .کرمان زرتشتیان گويش زبانشناسی بررسی پژوهشی طرح*
 درسال نمیرانیان کتایون دکتر خانم ةوسیل به شیراز دانشگاه پژوهشی در معاونت طرح این

 .نگرفت قرار جانباین اختیار در که شده انجام 1587
آباد بررسی زبان شناختی و دستوری گويش زرتشتیان شريف (.1586).قدردان، مهرداد*

 .رخشیدانتشارات ، اردکان يزد

 دستوری و ناسیشزبان دیدگاه از یزد اردکان آبادشریف زرتشتیان گویش کتاب در این  
 . استشده بررسی

  .گويش زرتشتیان کرمان هایواژه زمان و واژه  رهنگ .(1581) .اشیدری، مهربان*
 آن هایفعل از شماری و گردآوری کرمانی بهدینی گویش هایواژه نامه،واژه دراین

 .استشدهبررسی  نحو و صرفاز جهت  نیز
دستوری گويش بهدينان شهر بررسی ساختمان  .(1577) .فیروز بخش، فرانک*

 تهران: انتشارات فروهر..يزد

 یزدی بهدینی گویش از محلتی لهجه نحو و صرف بررسی به در این کتاب نویسنده   
 .است پرداخته

نامم گويش بهدينان شهر يزد،  ارسی بم گويش واژه .(1574) .مزداپور، کتایون*
 العات فرهنگی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مط. همراه با مثال

که در . است 1583 چاپ آن دوم جلد و 1574 سال پاییز کتاب این( 1جلد)نخست چاپ  
. استپرداخته«محلتی»لهجة یزدی بهدینی گویش هایواژه آوریجمع آن دکتر مزداپور به

 تفاوت و زرتشتی دری زبان هایلهجه کتاب، و زبان نام ةدربردارند کتاب پیشگفتار
 عربی، هایواژهوام زبان، جغرافیایی و تاریخی جایگاه یزد، استان یانزرتشت هایگویش
 .است فعل چند صرف و زبان نحو در مالحظاتی و هاواژه تاریخی عتنوّ
 يزد استان زرتشتیان گويش  رهنگنامم*

 و یزد شهر زرتشتیان گویش ةدربردارند، 9تا1هایشماره در 1561 سال فروهر ةمجل
 فارسی معادل و یزد استان زرتشتیان گویش با هایینوشتار و نامهاژهو و آن دستوری قواعد
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 از پیش زرتشتی زنان و مردان ةویژ هاینام و یزد استان در زرتشتیان هایزیارتگاه آنها،
 .است کشاورز کیخسرو کوشش به شمسی 1511 سال
 (.بادیآگونة زین)«پاره ای ويژگیهای دستوری گويش دری» (،1533) .ثمره، یداهلل*

 .15سال .4شماره .مجلة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
 صفت تصغیر، نفی، جمع، اضافه، هاینشانه ملکی، پسوندهای ضمیر، فعل، نوشتار این در 

 . است شده بررسی یزدی بهدینی گویش از آبادیزین لهجة در برترین و برتر
 ارشد، کارشناسی ةنامپایان .دری زبان در ماس بررسی (،1531).پریزاد ،چمیبزرگ*

 .تهران تهران: دانشگاه
 ثمره یداهلل دکتر راهنمایی با عنوان بررسی اسم در زبان دری با چمیبزرگ پریزاد ةرسال  

 همگانی شناسیزبان ارشد کارشناسی مدرک دریافت برای1531-35تحصیل درسال. است
 ساختمان و زرتشتی دری زبان در اسم آوایی ساختمان و شده نوشته تهران دانشگاه از

 .است شده بیان نحوی، دیدگاه از آن ساختمان و اسم صرفی
 . تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران . رهنگ بهدينان .(1553سروشیان، جمشید، )*
 1313 ستوده، منوچهر کوشش به سروشیان سرو  جمشید روانشاد گردآوری کتاب این
 استاد شادروان از کتاب است. پیشگفتارتجدید چاپ شده 1571ل است و درسا(1553)

 برای. است کرمانی و یزدی بهدینی گویش واژه 4311دربردارنده و است پورداوود
« ی« برای گویش بهدینی کرمانی و«ک » نشانه اختصاری» گویش هر هایواژه جداسازی

 زرتشتیان، هاینام آن در نای بر افزون .استشده برده کاربرای گویش بهدینی یزدی به
 هایمحل زرتشتیان، متبرکه اماکن و هازیارتگاه کرمان، زرتشتیان لهجه به بیتی چند

 .است آمده زرتشتیان ازدواج آیین و کرمان زرتشتیان همگانی
 غیر پژوهشگران از (Schindler-Houtum)شیندلر -هوتم و (W.Ivanow)ایوانف

 بر دومی و. دارد یزد زرتشتیان گویش روی بر شمندیارز کارهای اولی هستندکه ایرانی
 . استکرده کار کرمانی گویش روی
 پژوهشت ضرورت و اهمیّ. 1-5
 در هاتیاقل وی بومی هازبانی خاموش ژهیو به هازبانی نابود رشدروبه گستر  روزها نیا  

. استکشانده ودرا به سوی خ جهان سراسر شناسانزبان هبیش از گ شته، توجّ ایدن سر سرتا
 دربارة 5ستالیکری ول است ریناپ اجتنابی امر هازبانی جیتدری نابود و رییتغ گرچه
ی زبان اگر که کندیمی ادآوری را نکته نیا هازبان و هاشیگو ثبت و پژوهش ارز 

 ک. یاستنداشته وجود هرگز زبان آن که است آن حکم در ،ردیبم باشد شده ثبت آنکهیب
(. 99: 1586اوغار،ی رد )به نقل از نرقیبم آن شوریگو نیآخر که ردیمیمی هنگام تنها زبان
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ی زبان مییگویکه می به همین دلیل هنگام داشت، نخواهند وجود هاانسان بدون هازبان
 . است مردهی انسان مییبگو که است نیا مثل مرده است،

 نیا تا برای حفظ است ازین ،یکرمان ینیبهد شیگو شورانیگو کم اریبس شمار به توجه با   
ی انهیگنج گویش بهدینان کرمان، ینابود با چراکه اده شودیشیاندی اچاره کهن شیگو

 نیب ایرانی است، از جامعه ازی که مربوط به بخش فرهنگ و ادب خ،یتار ازی ارزشمند
 به را آنی علم وی ادبی هایوابستگ همة و ارزشمندی فرهنگ راثیم کی و رفت خواهد

 .داد میخواه دست از کبارهی
ای و به منزلة پدیده استی انسانی هاجامعهی نهادها نیمهمتر ازی کی زبان از آنجا که   

پ یرد و همسوی با آن های اجتماعی یک منطقه یا کشور تاثیرمیاجتماعی از دگرگونی
یازهای مرگ زبان یک پدیدة اجتماعی است که ن»گوید: می 4چنانچه اچسون ،رودپیش می

 رای زبان جامعة ای مردم نقش توانینم ،(99: 1583مدرسی، «)زنداجتماعی به آن دامن می
 جامعة ز،یهرچ از شیپ تا است ازین نیبنابرا اگرفت دهیناد را آنی نابود ای ینگهدار در
 نیای شناختزبان روند در را ریث ت نیشتریب کهی عوامل و کرمان نانیبهد شیگوی زبان
 افتنی یبرا برتال  افزون تا از دیدگاه اجتماعی مورد بررسی قرار دهیم ،استهداشت شیگو

 .میریگ بهره مشابه نیزی رخدادها ازی ریشگیپی برا تجربه نیا از آن نجاتی برای راهکار
 
 و بررسی بيث.0
ارتباطی است و گروهی هم  ةبر این باورند که زبان تنها یک وسیلاز پژوهشگران شماری    

هاست و از بین رفتن یک زبان را به دلیل برگزیدن بهترین ارند که انسان بدنبالباور د
در شناسان دالیل فراوانی ولی امروزه زبان ،دانندگویشوران می ةبرگزیدن زبان بهتر، به وسیل

ع زبانی، وجود تنوّ از آن جمله ارز  زبان به عنوان اکنندبیان می هازبان حفظنیاز به  مورد
موضوعی و بخشی از دانش بشری  ،ی تاریخیهامنبعی از آگاهی ،ترای ابراز هویّابزاری ب

 توان نام برد. را می به خودی خود جالب
 گويش بهدينان ايران/ زبان بهدينی )دری زرتشتی( .1-1
 زیرا ،گمان زبانی مستقل استبیگویش بهدینان یزد و کرمان  ،کتایون مزداپور بنا به باور   

توانند با سخنگویان دیگر نمی های گوناگون،ین زبان به دلیل وجود لهجهاگویشوران 
آرایی، آواشناسی واج ها،و در شمار واج از جمله فارسی به تفهیم و تفاهم بپردازند ،هازبان

و نیز ساخت واژه و نحو با فارسی تفاوت دارد و از دیدگاه تاریخی هم در گروهی جدا از 
 .(3 :1531،د )مزداپورگیرزبان فارسی قرار می

  گَورونیو  (gavri)گَوری (،dari)دری زرتشتیان امروز زبان خود را 
(gavruni)، زیراا کدام از این دو نام برای این زبان پسندیده نیستکه هیچ نامندنیز می 
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 ،زبان فارسیهم است و امروزه های رایج ایرانی در گ شته بودهنام یکی از زبان« دری»
« دری»زرتشتیان به دلیل پیوستگی زبان خود با زبان فارسی آن را  ولی ،شوده میدری نامید
« زرتشتی»و « زرتشتی مرد»به معنی  (gur)گُور و (gavr)گَور از سویی واژهو  اندنامیده 
ه ب «هزوار » لفظ این جا همه در و است رایج های بسیارواژه از (gabra) گَبرَ»واژه .است
این واژه با صورت عامیانه  کن استمولی م (.13: 1553ت)سروشیان،اسآمده «مرد» جای

 پساشتباه شود.  ،که در آن توهین وتحقیری ناشایست است (gur)گُور»و  (gabr)آن گَبر
جمشید سرو  « فرهنگ بهدینان»بنا بر پیشنهاد شادروان استاد پورداوود برای کتاب 

زبان »گویش بهدینان شهر یزد نام  ةناممزداپور برای نام کتاب واژه کتایونو  سروشیان
 بریم. کار میهرا برای زبان زرتشتیان ایران ب«بهدینی

این زبان دارای دو گویش بهدینی کرمانی و گویش بهدینی یزدی است که هریک    
های گویش بهدینی یزدی و بسیاری از لهجه خوشبختانه .های گوناگونی هستنددارای لهجه

ولی  ،رودکار میهتشتیان یزد و روستاهای اطراف آن زنده است و بآن هنوز در میان زر
 .استرفتههای آن رو به فراموشی کامل گویش بهدینی کرمانی و لهجه

 گويش بهدينان کرمان/زبان بهدينی .0-9-9

 ةویژ زبان و زرتشتیان استفارسی با لهجه کرمانی  ،زبان و گویش مردم استان کرمان   
 امروزه و است انزوال خطر معرض در شدتبه گویش این سفانه مت چه راگ دارند، را خود

ی زرتشت سالمندان ازی کم اریشمار بستنها  کنند ومی متکلّ فارسی به کرمان زرتشتیان
 نام بهی رانیا کهنی زبانهای هاشیگو ازی کی یهانشانه نیواپس پاسدار و وارثی کرمان
 را خود ةویژ گویش نیز کرمان یهودیان. هستند (کرمانییزرتشتی )درینیبهد شیگو

. است کم بسیار نیز گویشوران این شمار. است معروف کرمان کلیمیان گویش به که دارند
 در و ترکی عشایر میان در مثال طور به ادارند وجود دیگری هایزبان کرمان استان در

 . شودمی صحبت (بَشاکَردی یا بَشکَردی)بَشاگَردی زبان کرمان جنوب
 .دارد وجود گوناگون نظریات( زرتشتی دری) بهدینی گویش بندیطبقه در مورد   

 هایزبان مرکزی گروه ءجز را آن (Windfuhr,1989) ویندفور جمله از پژوهشگران بسیاری
ثیر پ یرفته و با  های گویشی نیز تبهدینی از سایر گروه به نظر وی گویش .دانندمی ایرانی

ولی از آن متمایز است. ویندفور  ،یان یزد و کرمان استآنکه مشابه گویش یهود
 .(483: 1585اشمیت،) داندمیهای غربی هستة گویشرا های مرکزی ایران گویش

 رایج در ناحیه مرکزی ایران، اطراف هایزبان و هاگویش شامل مرکزی گروه هایزبان   
این  .(Lecoq,1989)شوندمی یزد و کرمان و نطنز کاشان، اصفهان، قم، تفر ، شهرهای
ا های شمال شرقیگویش .1ا های شمال غربیگویش.1توان به چهار گروه:ها را میگویش

مجموعه  های جنوب شرقی تقسیم کرد. به اینگویش .4ا های جنوب غربیگویش .5
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های کویر( را های تفر  و در شر  گویشتوان چند گویش انتقالی )در غرب، گویشمی
 رد. نیز اضافه ک

 گویش کلیمیان یزد و هایی مانند:( گویش بهدینی را در کنار گویش1989لوکوک)  
کرمان درشمال یزد، گویش اردستانی، گویش نائینی و گویش فرعی آن، یعنی گویش 

های جنوب شرقی قرار ای در شاخه گویشزفره انارکی و در بین اصفهان و نائین گویشِ
 (.318و317: 1585داده است)اشمیت،

 یعنی مرکزی هایگویش گروه شرقی جنوب شاخه ءجز را زبان این نیز دوست حسن  
 اردستانی، هایگویش کنار در را بهدینی وی. داندمی کرمان و یزد اطراف هایگویش
 قرار داده است یزد و کرمان یهودیان گویش نهوجی، نائینی، کجانی، ای،زفره انارکی،

 با دری شماربی هایشباهت ای بهمقاله در تازگی به (. غالمی16: 1589)حسن دوست، 
 تاریخی پیشینه دلیل به زبان این که است معتقد و کندمی اشاره غربی شمال هایزبان گروه
 و غرب جنوب گروه دو از همگویی مرزهای که زبانیست و گنجدنمی واحدی گروه در

 (.Gholami، 2016)دارد  خود در را غرب شمال
اسناد مختلف از جمله  (و همچنین 144-143: 1577تاریخی )ن.ک: بویس،  هاینوشتار   

های و سفرنامه( است شدههایی که بین زرتشتیان ایران و هند مبادله میها )نامهروایت
دارد. این نشانی مهاجرت زرتشتیان از شهرهای دیگر به یزد و کرمان گردشگران از 

های زمانی گوناگون از زمان حمله مغول رخ تدریجی بوده و در دوره ةمهاجرت یک پدید
صلیت خراسانی دهد که زرتشتیان کرمان ااست و اسنادی هم وجود دارد که نشان میداده
برای  .استو این مهاجرت از خراسان به سیستان و سپس کرمان انجام شده اندداشته

گزارشی که  نخستین (.Gholami ،2016)فهرست این منابع و توضیحات بیشتربنگرید به
آباد اند مربوط به زرتشتیان یزد وآتشکده شریفمسافران و سیاحان اروپایی به غرب آورده

م، دیگر زرتشتیان ساکن شمال و شر  ایران، یعنی خراسان و سیستان، به 1619بود. درسال
 (. افزون بر این33: 1581)ن.ک:مزداپور،ن نزد هم کیشان خود پناهنده شدندکرما
فاهی گوناگونی درباره مهاجرت واپسین گروه بهدینان به یزد و کرمان وجود ش هایداستان
اند یا طایفه آباد یزد از اصفهان آمدهاست که زرتشتیان خرمشاه  و محمد مشهور مثالی ادارد

گان رود که بازماندگمان می .(45 :1531 مزداپور،) انداجاقی کرمان مهاجران قزوینی
در برابر  هیزد افزون بر گزینش زبان بومی منطقه ک رمان وزرتشتی هنگام مهاجرت به ک

های سرزمین رفت عناصری از زباننفوذ زبان فارسی نزد اکثریت مسلمان رو به فراموشی می
ها در گویش ین روست که شماری از واژهاباشند و از  هخود را نیز به این زبان وام داد

و در دری زرتشتی است ن شهر کاربرد داشته به طور ویژه در هما ،بهدینی کرمانی یا یزدی
 . (43و44)همان  نیست
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 به بنا ولی ،کنندنمی زندگی زرتشتیان کرمان اطراف روستاهای در روزها این گرچه   
دست است )ن.  در زدگردیی1168 سال در آن پیرامون و کرمان زرتشتیان از آماری که

 نیز هاییلهجه دارای کرمانی نیبهدی گویش که رودمی گمان .(141:1571ک:سروشیان،
 دچاربا گ شت زمان، به سبب ت ثیر زبان فارسی یا گویش محلی مسلمانان،  است کهبوده

 کشانده است.به نابودی ای شده که آنها را تغییرات تدریجی فزاینده
 زدیي و کرمانی بهدينی گويش هایگی و تفاوتويژ .0-9-0

های تاریخی به ناچار به نقاطی در اطراف در طول دوره چنانچه گفته شد، زرتشتیان ایران   
برخالف  نیبنابرا (ا39تا31: 1581)ن.ک: مزداپور،اند شهرهای کویری یزد و کرمان شتافته

های گوناگون از گان جماعترسد بسیاری از زرتشتیان امروز بازماندآنچه که به نظر می
ان در زبان امری ثانویه است و انتظار پس وحدت زرتشتی امردم نواحی مختلف ایران هستند

آورده  ارمغان بهی نیبهد زبانی برا را خودی بوم وی اصل زبان ازی عناصر رود هر قوممی
 گ اشته یمتفاوت ریث تی نیبهد زبانی رو بر زین نیسرزم دو نیا از کیهر مردم زبان باشد،
 بر شهر دو نیا متفاوتی گفرهن وی خیتار ر عناصریث ت از گریدیی سو . از(44 :همان) است
در  پورداوود کرد. چنانچهی پوشچشم توانینم زین یزدی وی کرمانی نیبهد شیگوی رو

  :استنوشته مقدمه کتاب فرهنگ بهدینان
 است ایلهجه دارای ایران، دیگر هایسرزمین از بسیاری مانند هریک زد،ی و های کرمانسرزمین  
 رشته کی زدی و کرمان زرتشتیان لهجه دو از هریک در از این رو دارد را خود ویژه هایواژه ای و

 اما است، کیی سرزمین دو هر در آنها از برخی اینکه ای نیست، دیگری در که شودمی دیده واژه
  (1 :1553 )سروشیان، .رانندمی زبان بر زدیی شیوة به زدی مردم و کرمانی شیوة به کرمان مردم
گانی، واجی، صرفی، نحوی بین گویش بهدینی کرمانی و یزدی تفاوتهای دستوری، واژ    

دهد که در ادامه به برخی از آنها اشاره شان مینهای این دوگویش را به طور آشکار تفاوت
 3:کنیممی
 واژگانی.0-9-0-9

دارند که آنها را در دو دسته  تفاوتی زدی بای کرمانی نیبهد شیگو دری اریبسی هاواژه   
  آوریم.های زیر میداب و رسوم و غیر وابسته را در جدولوابسته به آ

 دارد وجود انیزرتشت رسوم و آداب به وابستهی کرمانی نیبهد شیگو ها درواژه ازی شمار  
شود. در جدول و یا به گونة متفاوت بیان می شودینم دهیدی زدی ینیبهد شیگو در که

 است:ها اشاره شده هایی از این واژهزیر به نمونه

 
 فارسی یزدی بهدینی گویش گویش بهدینی کرمانی

  گمبارزرتشت 
gambâre zartošt 

 آیین درگ شت اشو زرتشت در کرمان  -
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 6دینی های¬خوراکی آیین  - dunuدونو، 

 7نان و دونو وسدو ویژه گهنبار  - koluکلو 

  8اندام  - endumاندوم

 تیرگان جشن های¬آیین ال کوزه، ازف  čakodolaدوله و چک šočelemunمونچلهشو 

  9پرسه آیین  sad، سدsevomمسو sedسد 

 اشو زرتشت زایش جشن  hafdoro، هَف ُروhabdruهبدرو arvedâruارودارو

آیین درگ شتگان  در سفیدی پارچه  jumeجومه ašudâdاشوداد 

 11گ ارندمی

 مراسمی در که کسانی یبرا که خوراکی yodbidیدبید yoddoštیدداشت، yâdbidیادبید 

 فرستنداند می نبوده

 سرخ شده در روغن خمیر sirog, surog  سیروگ siru وسیر 

 آیین روز مرگ درگ شته در هر سال    solسل sâlسال 

  11رنگ 7 دستبند   ,tirobâz  تیروباذ tiruتیرو 

  خورندگوشت نمی زرتشتیان روزی که  naborنبر  nâborنابر 

 عروسی جشن عقد،   govowgirun       گووگیرون govâgirunگواگیرون 

 روانهاة هم hameyrovononuرونونهمی hemârovunهماروونون

 :ی زدی بای کرمانی نیبهد شیگو در متفاوتی ها شماری دیگر از واژه

 فارسی گویش بهدینی یزدی گویش بهدینی کرمانی

 هندوانه hendiهندی zomčiزمچی

 اینطور چنین، mowseسهمو močeneموچنه

 سگ svaسو  sabaسبه

 وهیم mivaمیو    meyva میو  

 اسفناج sevenogسونگ espenâjاسپناچ

 سکسه hekog ،hokinogهکک narkuنرکو 

 خمیر mirمیر emir، امیرhemirهمیر

 آتشکده bar-i-mehrبری مهر vare- mehrور مهر 

 11مکان-جا yogâیوگه yâgaیاگه

 مادربزرگ memasممس mâmasمامس

 پدر-بابا pederپدر baugبوگ

 پسر poorپور poorerپورر

 دیروز hezeهزه ezeازه



/مطالعات ایرانی مجلّة  

 

131 

 خروس herosهرس orosارس

 همچنین هم ji جی be به

 از)حرف اضافه(  azاز  un اون

 ازکجا azkoyiاز کویی unkoyâاون کویا

 نوه vača vačaوچه وچه zâdaavačوچه زاده

 نعناع rokidراکید nanaننا

 مریپ marizمریض wezirوزیر

،گپوhaškomabaهشکمبه soxtuسختو
gepo 

 گیپا، شکمبه

 تنور trinترین tenirتنیر

 دخمه، شبان، چوپان نگهبان solorسلر sâlârساالر

 مالقه kelavizکلویز kawčalizکوچه لیز

 فرزند خوانده  polgozorپلگذار polgozârپلگذار

 
  یهای واتفاوت.0-9-0-0

در بهدینی یزدی تبدیل  (o)(یا اvُای از واژه های بهدینی کرمانی به و)(در پارهâآ) 

 است شده
 فارسی یزدی بهدینی گویش کرمانی بهدینی گویش

 آفرینگان)یک آیین دینی(  voprigunوپریگون âprigunآپریگون

 آتش vetešوتش âtešآتش

 آفرینش oprinešاُپرینش âprinešآپر ینش

 در بهدینی یزدی  (h)ای از واژه های بهدینی کرمانی به ه (درابتدای پارهo)اُتبدیل 
 فارسی یزدی بهدینی گویش کرمانی بهدینی گویش

 خروس herosهرس orosاُرُس

 خراب hotrotهترت otrotتروتاُ

 (17و16: 1553)سروشیان، 

 سمام .2-1-2-3

د، دو شمار مفرد و جمع دارد و های بهدینی کرمانی و یزدی جنس نداراِسم در گویش   
 u -o (un-  (اون - ُ  ، و-و در یزدی   (ā) آ، شود. نشانه جمع در دری کرمانیصرف نمی

 (. 1116) غالمی، فرهمند، است
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به معنی خانه که جمع آنها به  kezaدرگویش بهدینی کرمانی و ک  keda مانند: کد 
 ت. ها اسک ُ به معنی خانه kezoو   kedâترتیب کدآ ،

در گویش بهدینی   dotکنند مانند  دتشمار کمی از اسامی نیز از این قاعده پیروی نمی 
شود دتوگون در بهدینی کرمانی به معنی دختر که جمع آن می doterیزدی و دتر 

dotogun .به معنی دختران 
هایی نیز برای مشخد کردن حالت غیر فاعلی وجود نشانه ،هایکی دیگر از این تفاوت

 سامی است. مانند:ا
خویشاوندی در گویش بهدینی کرمانی است که در  اسامی برخی در فاعلی غیر«ر»وجود 

porer) پُرِرة مانند واژ اگویش بهدینی یزدی وجود ندارد در بهدینی کرمانی ( porو پُر ) (
« پور»در حالت غیرفاعلی و فاعلی است، در مقایسه با واژه« پسر»که به ترتیب به معنای 

(po:r) .در بهدینی یزدی که مانند فارسی تفاوتی در حالت فاعلی و غیرفاعلی ندارد 
« وون»است. در صورتی که در بهدینی یزدی mun«مون»مصدر در بهدینی کرمانی ةنشان
vun  است که پیش از آنها/d/یا/t  :قرار دارد مانند /
 

 فارسی یزدی بهدینی گویش کرمانی بهدینی گویش

 دویدن dâvodvunونوداواد dovâdmunدوادمون

 انجام دادن kartvunکرتوون kartmunکرتمون

 غم وغصه خوردن yosnodvunیسندوون  yosnâdmunیسنادمون

 (81،111،189: 1553)سروشیان،
 تفاوتهای صر ی:. 0-9-0-9-3

 ضمایر شخصیالف.  
هایی در ضمایر شخصی متصل و منفصل بین گویش بهدینی کرمانی و یزدی تفاوت   

« تُ»در یزدی، در کرمانی « ta«»تَ»شود. از جمله ضمایر دوم شخد که به جای میدیده
«to »پایانی در ضمایر پیوسته جمع درگویش بهدینی یزدی ح ف « ن»رود و به کار می

های بیشتری وجود است. در نوع استفاده از ضمایر شخصی برای سوم شخد تفاوتشده
 15دارد.
 ضمایر اشارهب.
و سوم « vin» «وین»ر اشاره به دور در بهدینی کرمانی برای سوم شخد مفرد ضمای    

و  (in) «این»است. ولی در بهدینی یزدی برای سوم شخد مفرد  (viyâ«)ویا»شخد جمع 
 رود.کار میبه( iye) «اییه»و برای سوم شخد جمع و  (u) «او»
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است ولی در بهدینی « این» min, mo« مین، مُ»ضمیر اشاره به نزدیک در بهدینی کرمانی 
است  miye«میه»و در یزدی miya « مییا»است و جمع آن درکرمانی mo, mi «مُ، می»یزدی 

 ,a« اون»، «اُ»و در بهدینی یزدی « آن» vin« وین»و ضمیر اشاره به دور در بهدینی کرمانی

ūn  ویا»است و صورت جمع آن »viyâ ایه»یزدی درکرمانی و درiye »غالمی، است ( 
 .( 1116فرهمند،

 گويش بهدينی کرمانی، رو بم نابودی. 0-0
نشین ایران است که تا چند نسل پیش از این کرمان یکی از مهمترین شهرهای زرتشتی    

ولی  ،کردندبسیاری از زرتشتیان ساکن آن با گویش بهدینی کرمانی با یکدیگر گفتگو می
است. برای آنکه جایگاه  اشتهچندی است که این گویش به سرعت رو به فراموشی گ

فرایندهای تغییر  کنونی گویش بهدینی کرمانی را بشناسیم نخست باید به بررسی تعریف
 زبان ازدیدگاه زبانشناسان و پژوهشگران بپردازیم.

زبانی از خصوصیات ذاتی هر زبان و زبانی و بروندگرگونی زبانها تحت تاثیر عوامل درون  
اند. های ایرانی نیز در گ ر زمان دستخو  این دگرگونی شدهزبان ةگویشی است و هم

زبان یک موجود زنده است که پس از زایش و پشت سرگ اشتن دوران کودکی به رشد و 
 تدریجی، زوال از گ راندن روندی با دالیلی، یا دلیل به بنا رسد و ممکن استبالندگی می

  «تعویپ » یا «تغییر زبان»ه این فرایند شود ب آن جانشین دیگری زبان و رود خاموشی به رو
(language shift  چند زبانه یا زبانه دو جامعه یک افراد که حالتی است زبان تغییر گویند.(

 «مرگ زبان»دست بکشند که گاه از آن با عنوان  بومی خود به نفع زبان دیگری زبان از
(language death)  آخرین مرگ ن بازبا یک مرگ بدیهی است، .دشونیز یاد می 

 پدیده این برای معادل دیگری اصطالحات شناسانزبان شود.می قمحقّ زبان آن گویشور
  language loss) )«انقراض زبان» (extinction language« )ح ف زبان» که کنندمی ذکر
که  است (language- maintainous)«بقا یا حفظ زبان«ست. در برابر آن آنها ةجمل از

 .گیرداجدادی خود می زبان استفاده از به نی تصمیمزبا جامعه
 که زبانی را آنان. آورندمی عمل های خاصی بهبندتقسیم پدیده بررسی این در زبانشناسان  

ext) «خامو »یا  (dead) «مرده»زبانی  بومی ندارد، گویشور هیچ inct  نامند. زبانی کهمی (
رو به »یا « در حال احتضار»می ندارد، زبانیخردساالن هیچ گویشور بو درمیان نسل جوان و

نهایت زبانی که گویشوران بومی آن بسیار اندک و در برندنام می (moribund) «زوال
 شودنامیده می  (imperiled endangered) «معرض خطردر »زبان  ،دنباش

 (.68و67:1585،)بشیرنژاد
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 کرمانی بهدينیداليل نابودی گويش  .1-1-1
 گاه میان، این ها بر یکدیگر اجتناب ناپ یر است و درزبانه، تاثیر زباندو یا چند در جوامع   
 تحت و کندمی رها را مادری خود زبان تدریجبه قومی یا فرد ای است کهگونه به ت ثیر این
 کارهب دیگران با ارتباط را برای دیگری زبان بیرونی، و درونی فشارهای و عوامل ت ثیر
کم کاربرد خود ها، از جمله مدرسه، اداره و محله کمبان مادری در همة حوزهز برد. اگرمی

گیرد و را از دست بدهد، زبان غالب که زبان مادری افراد آن جامعه نیست جای آن را می
رسد و اگر زبانی در این ها، نوبت به خانه و خانواده میپس از این جایگزینی در تمام حوزه

 (.58: 1589دهد )ایمانی،ا از دست بدهد پدیدة تغییر زبان رخ میحوزه هم اقتدار خود ر
در کنار زبان  را دو زبانگی یکی از شرایح مهم تغییر زبان است. وجود زبان فارسی   

ولی  ته شدن گویش بهدینی کرمانی دانستاتوان یکی از عوامل کنار گ اشمی ،بهدینی
این است  ةبیان کنند ،دون ایجاد تغییر زبانیهایی از وجود دو زبان در کنار یکدیگر بنمونه

که این شرط کافی نیست و عوامل دیگری در کنار آن برای ایجاد این دگرگونی الزم 
با پدید آمدن زندگی شهرنشینی نام  ،هاها، آداب و سنتتوان از تغییر در ارز است که می

آنکه شرایح دو زبانگی را برد. چنانچه گویش بهدینی یزدی در مقایسه با گونة کرمانی با 
های روستایی آن دست ولی کمتر تحت تاثیر فارسی قرار گرفته است و لهجه ،داشته

 است.تر حفظ شدهنخورده 
تواند در های آن دو میت، کاربرد و نقشبا توجه به اینکه هنگام برخورد دو زبان، اهمیّ   

مانند گویش بهدینی کرمانی که طبیعی است که یک گویش  ،حفظ یا تغییر زبان موثر باشد
تنها نقش برقراری ارتباط میان افراد یک گروه کوچک را بر دو  داشته، در برابر یک 
زبان اصلی، رسمی و آموزشی که از کاربردهای وسیع آثار ادبی و هنری غنی برخوردار 

 شانس کمتری برای بقا دارد. ،است
گویشوران  کرمانی افزون بر شمار کمگ اشتن گویش بهدینی ریکی دیگر از دالیل کنا   

است. آموزی بودهة فراوان زرتشتیان کرمان به سوادنشینی و عالقآن، برگزیدن زندگی شهر
دانیم تا پیش از زمان ناصرالدین شاه زرتشتیان از داشتن آموزشگاه و دبستان چنانچه می

پروانه بنیاد های فراوان توانست محروم بودند، در آن زمان مانکجی صاحب با کوشش
آموزشگاه و مدارس را در یزد، کرمان و تهران از شاه قاجار بگیرد و پس از او کیخسرو 

ناصریه، درمحله شهر،  ةنخستین مدرسة دخترانه و چندین مدرسه در بیرون درواز ،شاهرخ
آباد، جوپار و مدرسه بزرگ ملی و دبیرستان ملی درمحله فرمودن، قناتغستان، اسمعیل

)ایرانشهر( را گرفت و زرتشتیان کرمان با به وجود آمدن شرایح مناسب به سوی زرتشتیان 
آموزی ها در کرمان گام نهادند که نشان دهنده اشتیا  اینان به علمسیس نخستین مدرسه ت

ها زبان بهدینی نبود ولی از آنجا که زبان آموزشی مدرسه ا(7: 1571است)سروشیان،بوده
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داد و این خود عاملی درسطح اجتماع بیش از پیش از دست میاین گویش اعتبار خود را 
شد تا روند نابودی گویش بهدینی کرمانی شتاب بگیرد. با باسواد شدن زنان و مردان 

کنارگ اشته شد و با کار کردن در  کم شغلهای سنتی چون کشاورزیزرتشتی کرمان کم
و این گویشوران برای شد ی کمتر به کار بردهها گویش بهدینها و مدرسهاداره
تر درصدد یادگیری زبان فارسی و آموز  آن به آوردن موقعیت اجتماعی مناسبدستهب

های آموزشی، فرزندانشان برآمدند. در آن هنگام زرتشتیان کرمان توانستند در زمینه
ها ولی هرچه این پیشرفت ادرمانی، ورزشی، کشاورزی، بازرگانی در کرمان پیشگام باشند

روز از اعتبار گویش بهدینی در سطح اجتماع کاسته بهروزشوربختانه یافت   میگستر
بریم که در جز در سطح خانواده دیگر کاربردی نداشت. گمان میهکه ب، تاآنجاشدمی

شرایطی زرتشتیان کرمان ناچار شدند بین زبان و فرهنگ سنتی خود و مشارکت در یک 
سوی زبان فارسی که زبان رسمی و آموزشی بود روی تر یکی را برگزینند و به جهان وسیع

(نیز نام 11 :1997دنیسون، ) « خودکشی زبان»آوردند که پژوهشگران از این رخداد با نام 
 برند.می
به )های زبان، نقش زبان در امور م هبی است  یکی از نقش 14بندی فرگوسنبنا به طبقه  

ر دینی یکی از مهمترین عواملی است که در نقش زبان در امو .(95: 1583مدرسی، نقل از 
ثیر دارد. پس چگونه است که زبان بهدینی با آنکه زبان یک جامعةدینی  ماندگاری زبان ت

 است به این سرعت در معرض نابودی قرارگرفته است؟
های دینی زرتشتیان زبان اوستایی و نوشتارهای دانیم که زبان اوستا و زبان نیایشمی  

ساسانی و نیز زند اوستا به زبان پهلوی ساسانی یا فارسی میانه به نگار   ةدورزرتشتی در 
اما نمی توان آن را  ،اند. گرچه گویش بهدینان نزدیکی بیشتری با زبان اوستایی دارددرآمده

های یک از زبانفرزند مستقیم زبان اوستایی دانست و در واقع گویش بهدینان با هیچ
های مختلف متون دینی و مقدس خود را بدان که زرتشتیان در دوره اوستایی و فارسی میانه

توان چنین نتیجه گرفت که اختصاص داشتن زبان بنابراین می اای نداردنوشتند، رابطهمی
 بهدینی به این گروه دینی احتماال دالیل تاریخی و جغرافیایی دارد. 

تی خرده اوستا است  های سنّدر کتاب هایی کهافزون بر این، با توجه به اینکه زبان نیایش  
و دعایی « ای بر پتت ایرانیمقدمه»، «گیراناندرز گواه»یک به زبان بهدینی نیست و تنها هیچ
. تر در کتاب خرده اوستا وجود داردبه زبان بهدینی قدیمی« استامه جهت ودردگان»به نام
م بیان کنیم که زبان بهدینی توانی( می15و11: 1531ن.ک: مزداپور، ،برای آگاهی بیشتر)

درمراسم آیینی کاربرد چندانی ندارد از این رو نقش زبان در انجام مراسم دینی هم نتوانسته 
 باشد.ثیری در بقای گویش بهدینی کرمانی داشته ت
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ها برای ایجاد ارتباط میان گویشوران از ابزارهای گفتار، شنیدار، خواندن و نوشتار زبان    
ها وجود دارد ولی گویش بهدینی هم مانند د که دو ابزار نخست در همة زبانبرنبهره می

توان چنانچه به روشنی می ابهره استهای دیگر از موارد سوم و چهارم بیبسیاری از زبان
ت کتابت و نگار  اند ولی سنّگفتهبیان کرد که زرتشتیان گرچه به زبان بهدینی سخن می

است و موبدانی که سینه به سینه رسی میانه و پهلوی ساسانی بودهآثار دینی آنها به زبان فا
همة آثار مکتوب زرتشتی را به خح و زبان رسمی فارسی میانه و  ،اندآموختهعلم دین می

بنابراین زبان بهدینی نزد زرتشتیان جنبة رسمی برای کتابت  ااندنوشتهفارسی زرتشتی می
ای از فارسی دری، موسوم به انه و همچنین گونهنداشته و برای نگار ، زبان فارسی می
از این رو،  ا(3: 1531است)مزداپور،رفتهکار میه فارسی زرتشتی، یا گویش زندة دیگری ب

 .یکی دیگر از دالیل زوال زبان بهدینی کتابت نشدن آن است
جمعیت کم زرتشتیان در کرمان نیز یکی دیگر از دالیل مرگ زود هنگام گویش دری    
شان به دو دسته ها از لحا  اعتبار و موقعیتدینی است. بنا بر تقسیم بندی فرگوسن زبانبه
درصد از افراد جامعه  13شوند و زبانی که گویشوران آن تقسیم می« فرعی»و « اصلی»

باشد، یا زبان رسمی کشور بوده، و یا زبان آموزشی بیش از نیمی از افراد جامعه باشند در 
بندی گویش بهدینی (. با این طبقه91: 1583گیرد)مدرسی،صلی قرار میهای ادسته زبان

کرمانی در گروه زبانهای فرعی قرار داردکه همین امر از اعتبار این زبان در برابر زبان 
 سازد.کاهد و نگهداری از آن را بسیار دشوارتر میفارسی می

یکی ازمهمترین عوامل  بقای ها ویژه شعر در حفظ و پویایی زباننقش آثار ادبی و به  
زبان هر مردمی راز »کید کرده است:  شناس نیز بر این امر تکه روانشاد حقا چنانهاستزبان

اما این نیز  ابقای آن مردم و نگهبان وحدت ملی آن مردم است. این البته درست است
رد که میدرست است که راز بقای هر زبانی هم شعر آن زبان است و هرزبانی آنگاه می

(. باتوجه با اینکه این روزها شعری با 57: 1578)حق شناس،« آخرین شاعر  مرده باشد
تک گویشوران آن جاری باشد گویش بهدینی کرمانی که در کوچه و بازار و میان تک

شود، این کاستی را نیز یکی از مهمترین دالیل نابودی گویش بهدینی کرمانی از شنیده نمی
 شمریم.یدیدگاه اجتماعی برم

شان که آنان را وادار خلق و خوی مردم کرمان برخالف طبیعت ناسازگار محیح زیست   
ب و بسیار آرام و به دور از تعصّ ،کندکوشی و تال  فراوان برای زیستن میبه سخت
: پیشگفتار( و همین روحیه سبب شده تا 1533گیری است)ن.ک:کیخسرو شاهرخ، سخت

کمتری نسبت به دیگر همکیشان خود داشته باشند. این روحیه  بزرتشتیان کرمان هم تعصّ
 تواند یکی از دالیل کنار گ اشتن گویش بهدینی کرمانی باشد. خود می
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گفتند درگ شته، تنها زنان و دختران زرتشتی کرمان، با گویش بهدینی کرمانی سخن می   
(. این که نیمی از جامعه 8: 1581بردند )اشیدری،کار نمیه و مردان زرتشتی کرمانی آن را ب

تواند دلیلی برای کاهش شمار گویشوران و دوستدار سخن گفتن با این گویش نبودند، می
 بدنبال آن روند نابودی زود هنگام آن باشد. 

برای اینکه گویشور دیگری را  ،کنندکار بردن این زبان خودداری میه امروزه مردم از ب   
 ی کرمانی با او گفتگو کنند.یابند تا با گویش بهدیننمی
های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، تغییر شیوة زندگی، گستر  دگرگونی   

های گروهی، پایین آمدن ارز  و پایگاه اجتماعی این زبان در مقابل ارتباط جمعی و رسانه
 است.های گوناگون سبب شدهزبان فارسی، کم شدن کاربرد گویش بهدینی را در حوزه

  نگهداری و پاسداشت گويش بهدينان کرمان. 0-3
 دربه زبان فارسی، بهدینی،  ، به سبب گرایش گویشوران گویشچند نسل گ شتهدر    
برخی تحوالت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، هر روزه شاهد کاهش تعداد  ةنتیج

ا بدان جا که نسل ت ایمبودههای مختلف گویشوران این زبان و میزان کاربرد آن در حوزه
اند آن گفتن به زبان بهدینی را فرا نگرفته و در نتیجه نتوانستهمیانسال زرتشتیان کرمان سخن
 ازبرای همیشه کهن را این گویش  تردیدبیبا ادامه این روند، را به فرزندان خود یاد دهند. 

در  شناسیهای زبانکه بنا بر معیار گویشت ناگوار این با توجه به وضعیّ. خواهیم داددست 
و از آنجا که خویشکاری نگهداری زبانها بر دو  گویشوران  استمرده  هایگویش ةزمر

برای پاسداشت و نگهداری از گویش بهدینی کرمانی آغاز  به تازگی دو پروژهآن است 
 پردازیم:است که در ادامه به توضیح هر یک از آنها میشده
توسح آرمیتا فرهمند 1591درسال« ش بهدینی کرمانیآموز  و پاسداری از گوی»پروژه  .1

این ة کردن دوبارهای زرتشتیان سراسرکشور با آرمان زندهارائه و در گردهمایی انجمن
  گویش به تصویب رسید.

 ها،که افزون بر مطالعات علمی، گردآوری، ضبح واژه پروژه آن بودهدف این 
های شود پس از آماده کردن کتاب ترکیبات و اصطالحات گویش بهدینی کرمانی تال 

  های آموزشی نوین نسبت به آموز  این گویش اقدام شودبردن از رو آموزشی با بهره
. در این راستا نیاز است نخست در یابد تا در آینده این گویش بتواند جایگاه خود را باز

ربرد و جایگاه های درست درباره نقش و کاها و باورهای گویشوران با ارائه آگاهینگر 
ه ت و اعتبار آن دگرگونی بواقعی گویش بهدینی کرمانی نسبت به نقش، کاربرد، اهمیّ

 .13های گوناگون کوشش شودوجود بیاید و برای گستر  کاربرد این گویش در حوزه
در گام نخست این پروژه شناسایی گویشوران در شهرهای کرمان و تهران انجام شد که 

  گویشور در کرمان شناسایی شدند . 6گرفته شد 1591البنابر آماری که در س
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 ، هاآوری و ضبح واژهگردهای علمی مورد نیاز، در ادامه پس ازجمع آوری آگاهی
 گویش بهدینی کرمانی آغاز شد. ترکیبات و اصطالحات

های آموزشی نوین، نیاز بود نخست در راستای آموز  این گویش با استفاده از رو 
دری زرتشتی)بهدینی( در »آماده شود. از این رو کتاب آموزشی با نام  منابع آموزشی

لیف و در بارسلونا در مجموعه پروفسور  توسح سالومه غالمی و آرمیتا فرهمند ت« کرمان
 به چاپ رسید. 1116کانترا درسال 

 ،این خودآموز به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شده است. دلیل دو زبانه بودن آن
ست که افزون بر شماری از پژوهشگران غیر ایرانی که تمایل به استفاده از این این ا

 خودآموز داشتند، زرتشتیان خارج از کشور نیز بتوانند از آن بهره ببرند.
درس دارد. دلیل انتخاب هفت درس، تقدس عدد هفت نزد ایرانیان  7این خودآموز 

ی مشابه دارند و هر درس شامل باستان و زرتشتیان است. درسهای یک تا شش ساختار
 چهار بخش کلی است.

های گوناگون در هر درس بخش نخست هر درس، درک مطلب است که به صورت
درک مطلب به صورت یک مکالمه دو نفره ، 3 و 1، 1های است. در درسآورده شده

ی توصیفی در ارتباط با یک موضوع درک مطلب به صورت متن 6و 5،4است. در درسهای 
 است.آمده تصویریا 

است که خواننده را با واژگان پایه و  «واژه»بخش دوم هر درس پس از درک مطلب 
 کند.ضروری در ارتباط با موضوع هر درس آشنا می

است بخش سوم هر درس اختصاص به دستور زبان دارد. در این بخش کوشش شده
کرمانی بیان شود.  های صرف و نحو در دری زرتشتیهای کلی دستوری در زمینهویژگی

ها به منظور آشنایی بیشتر خواننده با دیگر در کنار این موارد در بسیاری از بخش
ویژه های یزدی نیز صورت گرفته است. بهای با گویشهای دری زرتشتی، مقایسهگویش

ها ذکر در مواردی که کرمانی و یزدی با هم متفاوت هستند کوشش شده که این تفاوت
 شوند.
دی ش چهارم هر درس بخش شنیداری است. در این بخش خواننده کتاب باید به سیبخ   

دی این است که آخرین ت در مورد این سیهمراه کتاب مراجعه کند )نکته دارای اهمیّ
 کند(.های شنیداری اصیل از گویشوران باقیمانده دری کرمانی را منعکس مینمونه

ها های همه درسخش مشترک در تمریناست. دو ب "تمرین"بخش پنجم از هر درس 
. در "جای خالی را پر کن"و بخش دوم  "شودبه دری چه می"وجود دارد: بخش اول 

. کاربرد صحیح 1دو نکته مورد توجه قرار گرفته است:  "جای خالی را پر کن"بخش 
 های دستوری. کاربرد صحیح حالت. 1 .واژگان 
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های متنی از دری ن درس به ارائه نمونهساختار درس هفتم کامال متفاوت است. ای
پردازد. در این بخش کوشش شده است که کاربران، در کنار یادگیری زرتشتی می

واژگان، اصطالحات و دستور زبان، با وجوه دیگری از فرهنگ زرتشتی آشنا شوند. در این 
ا های با ارزشی به کاربران در ارتباط ببخش، متون خاصی انتخاب شده که آگاهی

، "جشن سده"، "گهنبار"، "پنجه"های دینی، تاریخی و آیینی مانند مراسم موضوع
جشن زایش اشو زرتشت و یک مکان تاریخی و زیارتی نزدیک کرمان به نام  "داروروِا"́
 شده انجام التین و فارسی صورت دو به کتاب این در آوانویسی دهد.می "باب کمال"

 Deutsche Morgenländische سیستم رفته، رکابه التین آوانویسی سیستم .است

Gesellschaft (DMG)  .است 

اما بر پایهُ درجات  ،پروژه آموزشی فراگیری گویش دری زرتشتی بستگی به سن ندارد
های آن در جهت است. این طرح آموزشی و هدفاز ضعیف تا قوی درجه بندی شده

مطابق با چهار چوب آموز  ت و شایستگی زبان در سطح های گوناگون ساختن صالحیّ
 گ اری شده است. زبان پایه
ویژه بانوان، ، بههاکید اجرای این برنامه آموزشی در آغاز برای نونهاالن، خانواده ت 

مادران و دختران جوان که به عنوان مادران آینده نقش مهمی را در زبان آموزی فرزندان بر 
 دو  دارند است.

 ،سالومه غالمی به سرپرستی «گویش دری زرتشتیان کرمان تثبطرح »پروژه دوم با نام. 1
سال  دومدت برای استاد و پژوهشگر دپارتمان زبان شناسی تطبیقی دانشگاه فرانکفورت 

 و آرمیتا فرهمند با همکاریدانشگاه لندن  SOASو ELDP11،با پشتیبانی (1115-1113)
برای  کرمانی بهدینیبح زبان ض است. هدف از این پروژهبه تصویب رسیده مینو مهربانی

Elنرم افزارهای نوین مانند تهیه منابع زبانی و پیاده کرده این منابع بر روی an, Tool  box 
Fl ex,  گویش بهدینی کرمانی است.  شناسیآوانویسی و ترجمه و تحلیل زبانبه منظور

، ELANبا  نویسیشده، حاشیه پیاده کردن مواد ضبحقرار است در پایان این پروژه پس از
ARBIدر  META DATA، تهیة FLEXنویسی دستوری با حاشیه L  انتشار در وبگاه وELDP، 
نامه های دستوری و ترجمه و واژههمراه بررسی شامل دستور زبان، متون بهنیز کتابی 

 گویش بهدینی کرمانی از این منابع تهیه شود.
و در کنار آن مواد زبانی  نخست این پروژه ، گزار  سال1114در پایان سال میالدی 

به همراه آوانویسی، ترجمه، آنالیز دستوری و اطالعات جانبی فرهنگی، تاریخی و مردم 
شامل موارد جانبی مانند مراسم م هبی و آیینی خاص و اماکن تاریخی  هاییو فیلمشناسی 

 به آرشیو فرستاده شد.  و م هبی زرتشتیان در کرمان
 :شد خواهدمنتشر زیر در سایت یبزود مجموعه موارد ذکر شده



 161 ...شیگو ینابود در یاجتماع عوامل نقش یبررس/ 

http://www.elar-archive.org/index.php 
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زبانی به سوی  جامعه مدت مردم یک گروهی و دراز حرکت نتیجه زبان دگرگونی
و  است نی مردمهای زبانگر  ت ثیر تحتکه خود  است زبان کاربرد و برگزیدن

وجود بیاید امکان پ یر به های گویشوران دگرگونی آنکه در نگر دگرگونی زبان بی
های کم نیست. عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، نگر  منفی نسبت به زبان

این  ةکند نتیجهای معتبر هموار میکند و این راه را برای کاربرد زباناعتبار را تقویت می
شوربختانه گویش بهدینان کرمان هم دچار این  د مرگ زبان سنتی گروه اقلیت است.فراین

 رخداد ناگوار شده است.
صورت گروهی،  به باید موجود به سوی دگرگونی وضع هرگونه کاری رو، این از
 باورهای افراد و هانگر  احساسات، در به سوی ایجاد دگرگونی و مدت دراز مداوم،
 دو راه ممکن از امر و رسیدن به این باشد اعتبار زبان و اهمیت د،کاربر نقش، به نسبت
-می هایی کهحوزه و هاموقعیت در کرمان انکاربرد گویش بهدین نخست گستر  و :است

های از راه دادن آگاهی گویشوران آگاهی بخشی به و دوم، شود گرفته کاربه باید و تواند
نادرستی  هایبرداشت و باورها زدودن و ن زبانوجایگاه راستی کاربرد نقش، درباره درست
 .وجود دارد باره این در که

 در کارگیری گویش بهدینی به که است ایهای دینی مهمترین حوزهمدرسه و کالس
 رواج موجب و باشد آن موثر جایگاه و از موقعیت ارزیابی گویشوران در تواندمی آن

 است الزم چیز هر از این باره پیش شود. در ادهخانو و از جمله هاحوزه دیگر در آن کاربرد
فرهنگی، کارگروه دینی و  -کالسهای دینی )کمیسیونهای دینین آموزشگاهها و مسئوال
 آموزاندانش و برای مدیران، آموزگاران روشنی به را مسئله این (ی زرزتشتیانهاانجمن
 و مدرسه محیح در دری آنهاما زبان عنوان به بهدینیگویشهای  که بهره بردن از کنند بیان

منعی برای  نیز رسمی کشور قوانین نظر از و طبیعی آنهاست و اولیه حق درس حتی کالس
 موجود، وضع اسالمی وجود ندارد و با بنا به اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری کار این

 و های گروهی، نویسندگان رسانه مسئوالن، که است رسیده فرا آن زمان اکنون
 تاریخ یا ها وها و گویشزبان واژگان و ساختمان توصیف به جای پرداختن به گرانپژوهش

 آنها ادامه زندگی به کمک و هازبان جایگاه یعنی تقویت ،ترمهم ةمسئل آنها، به پیشینه و
 .باشد مردم به های درستآگاهی دادن جهت در باید هاتال  ةهم و دهند نشان توجه

 شناخت و درک مردم که بود خواهیم آن رواج و یی زبانشکوفا و رشد شاهد هنگامی
 از که جهت این ای دربرنامه هر مسلمای باشند و داشته های زبان کارکرد و هانقش درستی از

 باید ممکن وسیله هر به رو این از .داشت موفقیتی نخواهد باشد، تحمیلی برخوردار جنبه
 گویشوران بین برقراری ارتباط زبان لیهاو روشن ساخت که نقش مردم برای را مفهوم این
 آید.بر می کار این عهده خوبی از به اعتبار  و جایگاه جدای از زبانی، هر و است

 مایه زبان ازاین استفاده که ندبرس شناخت و درک از درجه این به باید گویشوران
 فارسی زبان به صحبت کردن مقابل در و نیست ماندگی عقب نشانه و شرمندگی و خجالت
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 که کنند احساس بایدو  باشد فرهیختگی و تمدن از نشان و افتخار مایه تنهایی به تواندنمی
 و ارزشمند سرزمین این گ شتگان عنوان میراث به اجدادی و آبا زبان از حراست و حفظ

 های ارز  و باورها رسوم، آداب، با فرهنگ، ملت هر زبان زیرا است، واجب برهمگان
 است.  خورده گره او امروز و گ شته

از این رو نیاز است تا سیاستمداران، برنامه ریزان و سازمانهای نگهبان میراث زبانی 
ها و مسئوالن نهادهای زرتشتی بکوشند تا با در نظر گرفتن گویش کشور با همکاری انجمن

بهدینی به عنوان بخشی از فرهنگ جامعه با بوجود آوردن نگر  درست نسب به آن و 
های ش اعتبار اجتماعی گویش بهدینان کرمان در درون و بیرون جامعه و با بیان نمونهافزای

ها را تشویق کنند تا دوباره با این گویش گفتگو کنند و موفق در احیا و حفظ زبان، خانواده
 همدلی ،های ارزشمند فرهنگ و ضامن بقاگنجینه بهدینیهای گویش واژه با توجه به اینکه

 همگان بر گ شتگان عنوان میراث اجدادی به و آبا زبان از نگهداری ست وهمبستگی ما و
های علمی با استادان، دانشمندان، کارشناسان . نیاز است با تشکیل گردهماییاست واجب

های توصیفی و مندان در گردآوری، ثبت و ضبح و پژوهشبر وظیفه زبانشاسان و عالقه
 میدانی این گویش تاکید شود. 

ت نتایج این پژوهش بتواند افزون بر برداشتن گامهایی استوار در راه زنده کردن امید اس
گویش بهدینی کرمانی، با شناساندن جایگاه ارزشمند زبان بهدینی و بهره بردن از 

های شیرین آن نیز های آن، گامی در راه نگهداری گویش بهدینی یزدی و لهجهتجربه
 رخداد ناگوار نباشیم.ر شاهد این برداشته شود تا بار دیگ

 :پیشنهادها
 ایقهای ایرانی، بنا بر حقهایشان درباره زبانبیشتر پژوهشگران به هنگام گزار  پژوهش* 

ها بیان ها و پیشنهادهایی برای کمک به نگهداری و بقای این زبانحلو شرایح موجود راه
اه مدت چندان اثربخش اند که هر یک جای اندیشیدن دارد. این کارها اگرچه در کوتکرده

ها ها و در نهایت آموز  این زبانتوانند در دگرگونی نگر نیستند، ولی در بلندمدت می
 بخش باشند.ها اثرافزایش کاربرد آن و
سر ه ها و شرایح ناخوشایندی که اکنون این گویش در آن ببا درنظر گرفتن واقعیت*
راهکارهایی برای کمک به در ادامه ن های پژوهشگراگیری از دیدگاهبا بهره برد ومی

 شود.نگهداری و بقای این گویش بیان می
عالقه و دلبستگی ژرف نسبت به گویش بهدینی با ، های مثبتایجاد انگیزه و نگر  در *

 شود. تال  گروهی برای نگهداری این گویش کهن ارادهآرمان ایجاد 
احساس کنند و  رو شوندهروب است ودیگویان با این واقعیت که زبانشان در حال نابسخن* 

ارزشمند و  ،به عنوان میراث گ شتگان این سرزمین نیاکانکه حفظ و نگهداری از زبان 
 داده شود. به مردم نشان  گویشدالیل محکمی برای یادگیری  و برهمگان واجب است
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 فایده دارد بردن از این گویش برای خود و فرزندانشانمردم به این آگاهی برسند که بهره *
 ها تشویق شوند که با کودکان به گویش بهدینی گفتگو کنند.خانواده و
 توانند با این گویش گفتگو کنند تشویق شوند.گویشورانی را که هنوز می *
 شود.  تهیه آموزیهای آموزشی زبانها و رو کتاب *
  ده شود.به طور جدی  بهره بر های دینیآموز  این گویش در نظام آموزشی واز*
هایی که وظیفه حفظ میراث زبانی کشور را برعهده دارند سازمان پشتیبانی مادی و معنوی *

 از این گویش.  زرتشتیجامعه نهادهای  و هاانجمن با همراهی
به گویش بهدینی کرمانی  ای نیزهای تازهشعرکردن شعرهای قدیمی، *افزون بر زنده

 شود.هسرود
های ها و پژوهشضبح گویش ثبت و، و دوستداران در گردآوریشناسان بر وظیفه زبان *

 شود. کید توصیفی و میدانی ت
ها و نرم افزارهای نوین کوشش و بهره بردن از رو  های نویابی به فنآوریدر راه دست *

 شود.
 گویان افزایشاعتبار، سرمایه، قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سخن تال  شود تا *

 یابد.
اندرکاران دست ،یانهای زرتشتهای دینی و مدرسهآموز  دست اندرکاران والن،مسئ *

 مورد صاحب نفوذ و و های معتبرشخصیت تحصیلکرده، افراد ها،فرهنگی، رسانه کارهای
 نویسندگان و ، پژوهشگران ....و هنرمندان، ورزشکاران ،تاداناس پزشکان، نظیر مردم عالقه
جان  مهمی در سهم توانندمی هرکدام و مادرها پدر و شناسانعهجام و شناسانزبان ویژهبه

 بخشی به این گویش داشته باشند.
بزرگان  نمایندگان مجلس، مردم، افراد مورد عالقه سوی از بردن این گویشکارهب *

ها، مردم، سخنرانی دیدار با های گوناگون مانندتموقعیّ درجامعه، افراد صاحب نفوذ 
 به آنها ترغیب و های مردمنگر  تغییر نقش بسزایی در تواندبوعاتی میهای مطمصاحبه
 .باشد داشته این گویش از استفاده
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-کار میما در کرمان بههنوز هم است، هایی که در این بخش از گویش بهدینی کرمانی برای نمونه آورده شدهواژه. 3

های لهجه محلتی یزدی که به آن نزدیکتر است برای ( از واژه1553بریم و با استفاده از فرهنگ بهدینان)سروشیان،
 است.مقایسه استفاده شده

 شود.های دینی استفاده میشود ودر آیینخوراکی که با حبوبات پخته می. 6

 کولو می نامند. ،ت بریان سبزی، ترب می گ ارندکه در آن گوش را امروزه نانی. 7        

 دهند.پزند و به سگ میهایی از اندام گوسفندکه در آیینهای دینی مانند مهر ایزد میبخش. 8        

 شود.آیین پرسه که پسین روز سوم درگ شته برگزار می.9       

 دهند.ندان )دهش( میپارچه سفیدی که در مراسم آمرز  روان درگ شته به نیازم.11      

 دهند.دستبندی هفت رنگ که روز جشن تیرگان به دست می بندند و روز بادایزد و تیرماه آن را به باد می.11       

 دهد.در گویش بهدینی کرمانی معنی ظرف هم می .  11          
از ضمایر اشاره برای دور استفاده  در زبان بهدینی نیز مانند بسیاری از زبانهای ایرانی به جای ضمیر سوم شخد،.15
  شود.می
14 Ferguson 
های جامعه زرتشتی های و گردهماییهایی در همایشها و مقالهیابی به این هدف تا کنون سخنرانیبرای دست. 13

 .درباره گویش بهدینی کرمانی ارائه شده است
16.  Endangered Languages Documentation        
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