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  ایرانخط در 
  بیدی حسن رضائی باغ

  )٦٨-٤٥، ص ١٣٩١تهران، ، خط و نظامهاي نوشتاري در جهان اسالم: ؛ نیز در٥٩٢-٥٨٢ ص، ١٥جلد  ،دانشنامۀ جهان اسالم(

  
خاص  ١نیز خط تصویرنگار ، تمدن شوشم قچهارم  ۀاندکی پس از ابداع خط در سومر در اواخر هزار

. نامند می ٢این خط را اکنون ایالمی آغازین. خط تصویری سومری، ابداع کرد ۀخود را، احتماالً بر پای
ه به خط ایالمی آغازین را عالوه بر شوش، در تپه سَیلک کاشان، تپه یحیی کرمان، الواح بر جای ماند

میان  ۀاین الواح که به فاصل .اند یافته تل َملیان فارس، شهر سوخته سیستان و تپه ازبکی قزوین
، در واقع اسناد مالی برای ثبت موجودی، ثبت )٦٥: ٢٠٠٤استولپِر ( تعلق دارد م ق ٢٩٠٠تا  ٣١٠٠

سطر به  ١٠٠٠٠قطعه متن و بیش از  ١٦٠٠تا کنون حدود . الت یا رسید کاالها بوده استمعام
این عالئم به کار رفته در تعداد ). ١٠٣: ٢٠٠٤؛ اِنگالند ١: ٢٠٠٢دال ( ایالمی آغازین یافت شده است

 ١٠٠٠است که احتماالً، با گوناگونیهاي نگارشي، حدود  ٥٠٠٠حدود متون، صرف نظر از اعداد، 
      ).٦٥: ٢٠٠٤استولِپر ( نمایانند شانه یا کمتر را مين

نخست تصویر کاال و سپس در این الواح . شد الواح ایالمی آغازین از راست به چپ خوانده می
نمایانده  )١٠٧: ٢٠٠٤اِنگالند ؛ ٦٥: ٢٠٠٤استولپِر : نک(هاي مخصوص اعداد  با نشانهتعداد آن 

  .توان از تصویرشان تشخیص داد آسانی می به را برخی از کاالهای مبادله شده. شد می
  

  
 )٧٩: ١٩٩٢هارِپر، اروز و تالون (ای گلی به ایالمی آغازین  لوحه

  
شبیه به الواح اي  میالدي، در ُکنار صندل جیرفت لوحه ٢٠٠٦در سال شایان ذکر است که 

هنوز و خط آن ین کتیبه ا ۀبررسیها در بار. اي در پنج سطر دارد یافت شد که کتیبهایالمي آغازین 
  ).  ٢٠٠٦بازِلُّ : نک(ادامه دارد 

                                                 
1 pictographic 
2 proto-Elamite 
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 ۀبا چند نشان ٣م، احتماالً از خط ایالمی آغازین، خطی هجایی سوم ق ۀایالمیان در اواخر هزار
کتیبه به این خط یافت  ٢٢تا کنون . معروف است ٥یخطایالمی به وجود آوردند که به  ٤نگار واژه

ک جام سیمین از مرودشت فارس، بخشی از یک ظرف سفالین از کتیبه از شوش، ی ١٩ :شده است
 ۀها متعلق به دور این کتیبه ۀهم. ای بر مهری مرمرین گورستانی در شهداد کرمان و کتیبه

ن ۀفرمانروایی آخرین پادشاه از دوازده پادشاه سلسل ک ـ پوزور، ٦اَوَ  ـ کوتیکیا  ٧اینشوشیَن
در که  ها از این کتیبهیکي  ).١٩٩٨سالویني : نک( است )م ق ٢١٠٠حدود : پادشاهی( ٨اینشوشینَک

معادلي به اکّدي باستان دارد  متن ،شود لوور پاریس نگهداری می ۀاکنون در موزیافت شده و شوش 
 ).٦٥: ٢٠٠٤استولِپر (اینشوشینَک در آن آمده است  ـ نام پوزور، اما شاید ترجمۀ نزدیکي نباشدکه 

ی خطایالمی  ۀارزش هجایی چند نشانه، دوزبانبا بررسی این کتیبۀ م  ١٩٦١در سال  ٩والِتر هینتس
نشانه  ٤٠نشانه شناسایي شده که از آن میان  ١٠٣، هاي بازمانده به این خط در کتیبه .را حدس زد

  .خطی همچنان ادامه داردایالمی رمزگشایی  ).٦٥: ٢٠٠٤استولِپر (اند  فقط یک بار به کار رفته
  

  
  ١٠ اینشوشینَک ـ پوزورایالمی  ـ انۀ اَکَّدینوشتۀ دوزب سنگ

                                                 
3 syllabic 
4 logographic 
5 linear Elamite 
6 Awan 
7 Puzur-Inšušinak 
8 Kutik-Inšušinak 
9 Walter Hinz 
10 http://www.cdli.ucla.edu/fmi/xsl/results/textdisplay.xsl?-grammar=fmresultset&-db=cdli_cat&-

lay=www&id_text=P009390&public=yes&-find 
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 )٢٦٤: ١٩٩٢هارِپر، اروز و تالون ( یخطایالمی ای به  مخروطی گلی با کتیبه

  
از رواج افتاد و پس از آن برای نوشتن ایالمی تنها  اینشوشینَک ـ پوزوربا مرگ  یخطایالمی 

در برخی از  اینشوشینَک ـ پوزور شایان ذکر است که حتی پیش از زمان. شد از خط میخی استفاده 
معروف  ۀعهدنامدر ، مثالً شده استها، از خط میخی اَکَّدی برای نوشتن زبان ایالمی استفاده  کتیبه

این عهدنامه که بر دو . م ق ٢٢٥٠از حدود سال ، ، پادشاه اَوَن١٢با هیتَ، ، پادشاه اَکَّد١١سین ـ َنرَم
اَکَّدی هم داشته، در پرستشگاه  ۀو احتماالً ترجمای گلی در شش ستون نوشته شده  روی لوحه

کونیگ : نک( شود لوور پاریس نگهداری می ۀاینشوشینَک، خدای شوش، یافت شده و اکنون در موز
  .)٢ش : ١٩٦٥

آشنا شدند  شد، که از چپ به راست نوشته مي م با خط میخی سوم ق ۀاواخر هزار درایالمیان 
ذکر . رفتندبا اندکی تغییر برای نوشتن زبان خویش به کار گرنها قاَکَّدی را  ـ خط میخی سومریو 

توان چهار مرحله براي تحول زبان ایالمي در نظر  شواهد موجود مي ۀایپاین نکته الزم است که بر 
، م ق ١٠٠٠تا  ١٥٠٠یالمی میانه از حدود ، ام ق ١٥٠٠تا  ٢٦٠٠ایالمی باستان از حدود : گرفت

- ٦١: ٢٠٠٤استولپر ( م ق ٣٣٠تا  ٥٥٠از  هخامنشی، و ایالمی م ق ٥٥٠تا  ١٠٠٠ایالمی نو از حدود 
   .آثاري به خط میخي از همۀ این مراحل چهارگانه به دست آمده است .)٦٣

البته گاه یک نشانه در . است ١٥٠های به کار رفته در خط میخی ایالمی کمتر از  تعداد نشانه
های  در کتیبه (AD) اَکَّدی ۀبرای مثال نشان. تهای مختلف اندکی تغییر شکل یافته اس دوره

  .نوشته شده استخصوص در ایالمی هخامنشی، به شکل ایالمی، به
خط شواهد از همۀ : (تقسیم کرد ۀ زیرتوان به چهار دست های خط میخی ایالمی را می  نشانه

  :)٨٦-٨٣: ١٩٦٩هَلوک : در این باره نک. میخی ایالمی هخامنشی است

=  ،e= : ، مانندنمایانند هایی هستند که یک هجا را می هجانگارها نشانه: ١٣هاهجانگار. ١

sa ، =ul،  =mar.  

                                                 
11 Naram-Sin 
12 Hita 
13 syllabograms 
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هایی خاص بدون در نظر گرفتن تلفظ آنها  هایی هستند که بر واژه نگارها نشانه واژه: ١٤نگارها واژه. ٢
، با این بودندایالمی  معنا در سومری، اَکَّدی و نگارها عناصری مشترک و هم واژه. کنند داللت می

متون ایالمی، در  ١٥نویسی در حرف. کردند تفاوت که سخنگویان هر زبان آنها را به زبان خود ادا می
نگار مشخص نباشد، تلفظ سومری آن را با حروف بزرگ التینی نشان  صورتی که تلفظ ایالمی واژه

گاو « GUD= ،»خدا« DINGIR= :اند از نگارهای ایالمی عبارت برخی از واژه. دهند می

نگارها ترکیبی از چند نشانه هستند،  برخی از واژه. »پرنده« MUŠEN= ،»خرما« MA= ،»نر

 ŠE.GIŠ.Ì= ،»اسب« ANŠE.KUR.RA= :مانند

  .»آرد« ZÍD.DA= ،»کنجد«
ا شناسه. ٣ مثالً (های میخی گاه ارزشهای آوایی متفاوت دارند  از آن جا که نشانه: ١٦ه

معنایی یک  ۀ، در برخی از موارد برای تعیین حوز)است murو  harرای ارزشهای آوایی داۀنشان
های  شناسهبرخی از . شود راهنما یا شناسه استفاده می ۀای به عنوان نشان واژه، پیش از آن از نشانه

نام مردان و  ۀشناس: ، نام مکانها ۀشناس: :اند از ایالمی عبارتخط میخي به کار رفته در 

تنها . های گیاهی ها، اشیاء چوبی و فرآورده نام چوبها، گیاهان، میوه ۀشناس: ، وجودات نرم

  . نمایاند نگارها را می است که واژهآید، شناسۀ ای که پس از یک واژه می شناسه
ها  مهمترینِ این نشانه. هایی نیز برای نمایاندن اعداد دارد خط میخی ایالمی نشانه: اعداد. ٤

  :د ازان عبارت

  
  

  
  )٢٥٨: ١٩٩٢هارپِر، اروز و تالون ( )م ق ١١٢٠-١١٥٠ایالمی میانه، حدود ( ١٧اینشوشینَک ـ شیلَهک ۀقلوه سنگی با کتیب

                                                 
14 logograms 
15 transliteration 
16 classificators, determinatives 
17 Šilhak-Inšušinak 
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97 ZÍD.DA.lg  
m.Ša-ad-da-aš-ba  

ul-la-iš-da 
  آرد  نود و هفت

   )شَدَشبَ(= بَ  ـ اَش ـ دَ ـ اَد ـ شَ
  .تحویل داد

  ارگ تخت جمشید ایالمیِ یکی از الواحمتن 
)PF 103١٠٦ :١٩٦٩ هلوک: ، نیز نک(   

  
هرودُت  به گزارش. م تأسیس شد ق ٨دولت ماد نخستین دولت ایرانی بود که در اواخر قرن 

 ٦٧٥حدود  ـ٧٢٧حدود : پادشاهی( ماد، نخستین پادشاه ١٨یوکِسدِ، در زمان پادشاهی )١٠١: ١(
داوري سپس او در بارۀ آنچه نزدش آورده شده بود، . فرستادند نزد وي ميدعاوي را نوشته، «، )م ق

دهد  مستقیمی که نشان میتنها شاهد با وجود این، . »فرستاد کرد و داوریهایش را باز پس مي مي
ای سیمین است که در تپه نوشیجان کشف شده و بخشهایی از دو  شناختند، تکه مادها خط را می

اشمیت (جای مانده، اما شناسایی نوع خط میخی و زبان آن ناممکن است نشانۀ میخی بر آن بر 
اشمیت : نیز نک( کردند خط میخی آشوری استفاده میرسد که مادها از  به نظر می). ٤٥٨: ١٩٩٣
٤٥٨: ١٩٩٣( .  

از چنان جایگاه مهمی آرامي و خط زبان همزمان با روی کار آمدن سلسلۀ هخامنشی، 
و  مکاتبات دولتی به این زبان و خط بودمصر تا هند پهنۀ وسیعی از  درکه برخوردار شده بود 

هخامنشیان نیز به همین دلیل، . ای داشتند کاتبان آرامی در دستگاههای حکومتی جایگاه برجسته
به . دادند اداري سراسر قلمرو خود مورد استفاده قرار ميو خط را به عنوان زبان  زبان و خط آرامی

خود را خاص  محليخط  در مواردیو  زبانقلمرو پهناور هخامنشی، سرزمینهای از عالوه، هر یک 
دلبستگی هخامنشیان به تبار . ایالمي، بابلي، مصري، یوناني، لودیایي و لوکیایي: ، مانندداشت
خطی برای نگارش زبان مادری خود، فارسی باستان، ابداع  برای نخستین بارسبب شد که شان  ایرانی
 ـ با سی و شش نشانۀ هجایيشود،  جدید که خط میخی فارسی باستان خوانده میاین خط . کنند

ترین خطوط میخي به  جداکن و چند نشانه براي اعداد از ساده نگار، نشانۀ واژه  الفبایي، هشت واژه
  . رود شمار مي

دهد و بر این  را به مادها نسبت مي خط میخی فارسی باستانابداع ) ١١٤: ١٩٩٣(دیاکونُف 
گیرشمَن . اند و خطوط میخي اَکَّدي و اورارتویي ابداع کرده اور است که آن را بر پایۀ خط آرامي ب

                                                 
18 ∆ηιόκης 
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، پسرِ )م ق ٦٤٠حدود  ـ٦٧٥حدود : فرمانروایی(خط را به زمان چیشپیش این ابداع ) ١٦٣: ١٩٥٤(
که  ردعقیده دا) ١٩٧٠(َهلوك . دهد ، نسبت می)م ق ٦٧٥حدود  ـ٧٠٥حدود : فرمانروایی(هخامنش 

آغاز شده و در زمان داریوش اول ) م ق ٥٣٠- ٥٥٩: پادشاهی(اختراع این خط در زمان کورش کبیر 
). ٢٠٠١بهاری : نیز نک(اند  هایي بدان افزوده و آن را کامل کرده نشانه) م ق ٤٨٦-٥٢٢: پادشاهی(

براندِنشتاین و : نک مثالً(اند  دارند که این خط را به فرمان داریوش اول ابداع کرده اعتقادبرخی نیز 
   ).١٧: ١٩٦٤مایرُهِفر 

نام اََریارَمنه زبان و خط فارسی باستان به اي به  لوحي زرّین با کتیبهشایان ذکر است که 
اي  ، پدر اََرشامه، و لوح زرّین دیگري در سه قطعه با کتیبه)م ق ٥٩٠حدود  - ٦٤٠حدود : فرمانروایی(

، پدر ویشتاسپه و پدر بزرگ داریوش اول، در )م ق ؟٥٥٩-٥٩٠حدود : فرمانروایی(به نام اََرشامه 
ها و وجود چند اشتباه دستوري در این الواح،  شیوۀ نگارش برخي از نشانه. همدان یافت شده است

از . شود، اصالت آنها را مورد تردید قرار داده است هاي متأخر هخامنشي دیده مي که فقط در کتیبه
اشمیت (یا اردشیر سوم ) ١٢: ١٩٥٣ِکنت (ی یادبودی از دورۀ اردشیر دوم این رو، این الواح را الواح

اگر خط میخی فارسی باستان در زمان داریوش به کار . اند دانسته) ٧١٨: ٢٠٠٤ همو ؛٦٠: ١٩٨٩
هایي  ز باید کتیبهنی زبانۀ کورش را در دشت ُمرغاب های کوچک و سه گرفته شده باشد، کتیبه

  .ار آوردساختگی و یادبودی به شم
هاي سلطنتي  شد که خط میخی فارسی باستان مخصوص نگارش کتیبه تا کنون تصور می

، )٤٦: ٢٠٠٤؛ واِکر ٧١٧: ٢٠٠٤؛ همو ٤٥٨: ١٩٩٣اشمیت : مثالً نک(بوده و کاربرد عام نداشته است 
م در میان هزاران  ٢٠٠٧اما شناسایی یک لوحۀ گلی به زبان و خط میخی فارسی باستان در سال 

م در ارگ تخت جمشید کشف کرده بود، نشان  ١٩٣٣حۀ اقتصادی و اداری که هرتسفلد در سال لو
در بارۀ این لوحه (داد که کاربرد خط میخی فارسی باستان محدود به فرمانهای شاهانه نبوده است 

  ). ٢٠٠٧استولپِر و تاوِرنیه : نک
. )٤٨: ١٩٣٥(ِهرتسِفلد ( شد ينیز نوشته م فارسي باستان از زمان داریوش اول به خط آرامي 

ناخوانا به خط آرامی، اما به زبان فارسی باستان، در سمت راست درِ ورودیِ آرامگاه داریوش ای  کتیبه
کلمۀ  و) »شاه بزرگ« hšyty wzrk  =)xšāyaθiya vazṛkaکه ترکیب  وجود دارد در نقش رستماول 

m’hy  =)māhyā »اشتباه ترجمۀ آرامي  ن کتیبه را قبالً بهای. شناسایی شده استدر آن ) »در ماه  
، )١٠٩: ١٩٥٣کنت : مثالً در(دانستند  مي) DNb معروف به(های داریوش در همانجا  هکتیبیکی از 

اردشیر رسد که به زمان  زبان این کتیبه فارسی باستان است و به نظر میچنان که گفته شد، اما 
: نک(تعلق دارد  )م ق ٧/٣٣٨-٨/٣٥٩: پادشاهی(سوم اردشیر  یا) م ق ٨/٣٥٩-٤/٤٠٥: پادشاهی(دوم 

  ).٢٢: ٢٠٠٣هیون  ـ چول: ؛ نیز نک٩٠: ١٩٨٢فرای 
فارسي (، گاه دوزبانه )غالباً فارسي باستان(زبانه  آثار بازمانده از شاهنشاهان هخامنشي گاه یک

ندرت  و به) و بابلي مي فارسي باستان، ایال(زبانه  ، اکثراً سه)یا بابلي  باستان به همراه ترجمۀ ایالمي
  . هستند) فارسي باستان، ایالمي، بابلي و مصري باستان به خط هیروگلیف(چهارزبانه 
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 هجانگارها

a a j ja n na r ra 

i i J ji N nu R ru 

u u t ta p pa l la 

k ka T tu f fa v va 

K ku F θa b ba V vi 

x xa C ça m ma s sa 

g ga d da w mi S ša 

G gu e di M mu z za 

c ca D du y ya h ha 

 نگارها واژه

X XŠ  »شاه« xšāyaθiya B BU  »زمین« būmiš 

H DH  »کشور« dahyāuš  AM Auramazdā 
»اَهورَمَزدا«  

I DH  »کشور« dahyāuš Z AM Auramazdā 
»اَهورَمَزدا«  

W BG  »خدا« baga Z0 AMha Auramazdāha 
»از آنِ اَهورَمَزدا«  

 کن جدا اژهو

 0 :  

  )١٢: ١٩٥٣ِکنت : نیز نک(فارسي باستان های خط میخی  نشانه

  

  
  )٢٠: ١٩٦٤براندِنشتاین و ماِیرُهِفر (فارسي باستان های  اعداد به کار رفته در کتیبه

  

  
  )٥٠: ٢٠٠٩بیدی  رضائی باغ( داریوش اول زبانه از زمان ای سه وزنه
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  )٤٦: ٢٠٠٩بیدی  رضائی باغ( ارزبانهای چه داریوش اول با کتیبه ۀمجسم
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p_F_i_m : t_y_a_m : r_a_s_t_a_m : m_a : a_v_r_d 

p-θ-i-m : t-y-a-m : r-a-s-t-a-m : m-a : a-v-r-d 
paθm tayām rāstām mā avarada 

  .راهِ راست را رها مکن
  بخشی از کتیبۀ آرامگاه داریوش اول در نقش رستم

)DNa ٣١-٣٠، ٢٦: ٢٠٠٠اشمیت : ؛ نیز نک٦٠- ٥٨، سطرهای(  

  
خط  ،م ق ٣٣٠هخامنشی در سال پس از حملۀ اسکندر مقدونی و فروپاشی شاهنشاهی 

مآبی و زبان و  سلوکیان که جانشینان اسکندر بودند، بسیار کوشیدند تا یونانی. میخی از رواج افتاد
تهایی نیز کسب کردند، به آنان در این زمینه موفقی. بگستراننددر سرزمینهای ایرانی را خط یونانی 

، تا مدتها زبان )م ق ٢٤٧در حدود سال ( تبار ایرانی ای که حتی پس از روی کار آمدن اشکانیانِ گونه
اشکانیان در آغاز چنان تحت تأثیر فرهنگ . شد و خط یونانی در سرزمینهای ایرانی به کار گرفته می

هایشان حک  خط و زبان یوناني بر سکه و زبان یوناني بودند که حتي نام و القاب خویش را به
) م ق ٨/١٣٩-١٧١حدود (اي بود که از زمان شاهنشاهي مهرداد اول  مآبي تا اندازه یوناني. کردند مي

هایشان  را نیز بر سکه» دوستدار یونان« ΦΙΛΕΛΛΗΝΟΣبه بعد، شاهان اشکاني گاه واژۀ یوناني 
: شاهنشاهي(رسد که َبالش اول  به نظر مي .)١٥- ١٤: الف١٣٨٥ بیدي رضائي باغ( کردند حک مي

، از زبانهاي ایراني میانۀ زبان پارتيو خط نخستین پادشاه اشکاني بود که ) م ٨٠یا  ٧٦-٥١حدود 
شاهد این مدعا وجود حروف پارتي . را در کنار زبان و خط یوناني مورد استفاده قرار داد شمال غربي،

البته پیش از َبالش اول، واژۀ . هاي اوست بر سکه) »َبالش« wālaγšول، نشانۀ اختصاري براي (=  
krny ) هایي از اَرشَک  بر روي چند سکه، حتي بر سکه) »کارِن) از خاندان(«یا » سپهساالر«به معني

 بیدي رضائي باغ: نیز نک( باشد، نه پارتي اول، آمده است، اما این واژه باید به احتمال زیاد آرامي 
١٢٦-١٢٥: ٢٠٠٩(.   

غلبه کرد و سلسلۀ  ،م بر اردوان چهارم، آخرین پادشاه اشکانی ٢٢٤اردشیر بابکان در سال 
به شاخۀ جنوب غربی کردند که  ساسانیان به زبان فارسی میانه تکلم می. ساسانی را بنیاد نهاد

ازماندۀ آثار ب. رود به شمار میای از فارسی باستان  بازماندۀ گونهزبانهای ایرانی میانه تعلق دارد و 
اي، فارسي میانۀ  توان به چهار دسته تقسیم کرد و آنها را آثار فارسي میانۀ کتیبه فارسي میانه را مي

این آثار به ). ١/١٥٦: ١٣٧٥ابوالقاسمي (زردشتي، فارسي میانۀ مسیحي و فارسي میانۀ مانوي نامید 
تحریري، پیوسته، (تابی خط ک. ٢، )منفصل یا گسسته(اي  خط کتیبه. ١: اند نوشته شدهخط چهار 

از آنجا که در دورۀ ساسانی زبان پارتی نیز به  .خط مانوي. ٤خط زبوري، و . ٣، )متصل یا شکسته
برای نگارش زبان پارتی ای تغییرات  یکی از زبانهای آیینی مانویان بدل شده بود، خط مانوی با پاره

زبور رفته در ترجمۀ فارسي میانۀ  منظور از خط زبوری خط به کار. مورد استفاده قرار گرفتهم 
است که به دست مسیحیان ایرانی از زبان ُسریاني ترجمه شده بود و بخشهایی از آن در واحۀ  داوود

زمان این ترجمه سدۀ ششم میالدی است، اما . رفان در ترکستان چین به دست آمده استُت
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: ١٣٧٥آموزگار و تفضلي : یز نکن(های موجود به اوایل سدۀ هشتم میالدی تعلق دارد  نوشته دست
  ).٧٥: ١٣٨٢؛ زرشناس ٣٥٣: ١٣٧٧؛ تفضلي ١/١٦٣: ١٣٧٥؛ ابوالقاسمي ٤١

و از اند  از خط آرامی گرفته شده )ای، کتابی و زبوری کتیبه(خط پارتی و خطوط فارسی میانه 
. نها استاز ویژگیهای این خطوط وجود عناصری به نام ُهزوارِش در آ. ندوش راست به چپ نوشته می

 .آمد االصل بودند که در هنگام قرائت، معادل ایرانی آنها به تلفظ در مي هایی آرامي ُهزوارِشها واژه
به صورتِ بود،  šāh فارسی میانه و که تلفظ آن در هر دو زبان پارتی» شاه«برای مثال واژۀ ایرانی 

MLKA )خط فارسی ، در   ای ۀ کتیبهمیانفارسی ، در خط  در خط پارتی

که  )١٦٨، ٧٩: ١٩٧١؛ مَِکنزی ٥٧، ٢٨: ١٩٧٢ژینیو : نیز نک( شد شته مینو) کتابیمیانۀ 
برخي از یک سو ، این خطوط در .در زبان عربی است» َملِک«معادل آرامی آن و همریشه با در واقع 

برای مثال،  .آیند برخی از مصوتها به نگارش درنمیاز سوی دیگر آوایی دارند و  رزشا چنداز حروف 
 )xiii: ١٩٧١مَِکنزی : نیز نک( را بنمایاند yو  g ،dتواند آواهای  در فارسی میانۀ کتابی می حرف 

 mzdخواند یا » مغز« mazgدر نظر گرفت و  mzgتوان  می در فارسی میانۀ کتابیرا  واژۀ و 
امالهاي تاریخي و  کاربرد ).١٦٨، ٥٦-٥٥: ١٩٧١مَِکنزی : نیز نک(خواند » ُمزد« mizdدانست و 

منظور از امالی تاریخی، نمایاندن تلفظ قدیم . نیز از دیگر دشواریهای این خطوط استتاریخي  شبه
آن در هنگام نگارش کتابهای فارسی  تلفظتردید  که بی» پیدا« واژۀ ،برای مثال. واژه در خط است

دۀ تلفظ قدیم شد که منعکس کنن مینوشته  ['pyt’k] بود، به صورت  paydāgمیانه 
منظور از  .)١٤٩: ١٩٧٤نیبِرگ . ؛ قس١٦٠، ٦٦: ١٩٧١مَِکنزی : نیز نک( ، بودpaytākآن، یعنی 

بوده، در صورتی آن رسد تلفظ قدیم  نگارش واژه به شکلی است که به نظر می تاریخی، شبهامالی 
آن در  تلفظتردید  که بی» گردن«واژۀ  برای مثال،. که هرگز چنان تلفظی در قدیم موجود نبوده است

به شد که  نوشته می ['gltn] بود، به صورت  gardanمیانه هنگام نگارش کتابهای فارسی 
باشد، در صورتی که چنین نیست و این واژه هرگز  galtan منعکس کنندۀ تلفظ قدیمرسد  نظر می

؛ نیبِرگ ١٩٥، ٣٥: ١٩٧١مَکِنزی : نیز نک( بوده است gartanشده و تلفظ قدیم آن  تلفظ نمی lبا 
٨١: ١٩٧٤.(         

به شمار ای از خط ُسریانی بود که خود مشتقی از خط آرامی  خط مانوی برگرفته از گونه
به عالوه، هر حرف تنها . وجود نداردتاریخی  خط مانوي هُزوارِش و امالی تاریخی و شبهدر . رفت می

از آنجا که مانویان برای نگارش . سان استخط بسیار آاین از این رو، خواندن  .نمایاند یک آوا را مي
هایی افزوده، آواهای خاص یک  کردند، گاه به کمک نشانه زبانهای مختلف از خط مانوی استفاده می

» ز«را در زبان پارتی با افزودن دو نقطه در باالی حرف » ژ«آوای  برای نمونه،. نمایاندند زبان را می
   .»ژ« �، »ز« z: دادند نشان می
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 نوشت  حرف برابر فارسی  خط پارتی )گونۀ پارتی( مانوی خط

^ 
  

 ’ ا

B 
  

 b ب

[ 
  

 g گ

_ 
  

 d د

� 
  

 h/ ه

w 
  

 w و

z 
  

 z ز

 ž ژ  �

U  ج j 

h 
  

 ḥ/h ح

V 
  

ط  ṭ/ṯ 

Y 
  

 y ی

K 
  

 k ک

k  خ x 

$ 
  

 l ل

5 
  

 m م

? 
  

 n ن

4 
  

 s س

J 
  

 ‘ ع

P 
  

 p پ

à  ف f 

~ 
  

چ  c 

Q 
  

 q ق

E 
  

 r ر

\ 
  

 š ش

t 
  

 t ت

  )١٢٨: ٢٠٠٩بیدی  رضائی باغ( های الفبای پارتی گونه
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 نوشت  حرف برابر فارسی  ای کتیبه  کتابی  زبوری )گونۀ فارسی میانه(خط مانوی 

^ 
    

 ’ ا

B 
    

 b ب

[ 
    

 g گ

_ 
    

 d د

� 
    

 h/ ه

w 
    

 w و

z 
    

 z ز

U    ج j 

h 
    

 ḥ/h ح

V   
  

ط  ṭ/ṯ 

Y 
    

 y ی

K 
    

 k ک

k    خ x 

$ 
    

 l ل

5 
    

 m م

? 
    

 n ن

4 
    

 s س

J 
    

 ‘ ع

P 
    

 p پ

à    ف f 

~ 
    

چ  c 

Q 
    

 q ق

E 
    

 r ر

\ 
    

 š ش

t 
    

 t ت

  )١٣٨: ٢٠٠٩بیدی  باغرضائی (های الفبای فارسی میانه  گونه
  

  
  )١٥٣: ٢٠٠٩بیدی  رضائی باغ(ای  هایی به خط فارسی میانۀ کتیبه با نوشته سکۀ شاپور اول
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  )١٥٤: ٢٠٠٩بیدی  رضائی باغ( زبور پهلویای از  صفحه

  
E B ̂ 5 K s E w h _ P _y B w t ̂  E B w t _ P K           sr  y K           d   w^ 

’wd ky rsk pd tw br’, tw byd pd hw rsk m’ br  
ud kē rask pad tō barāh, tō bid pad hō rask mā bar 

  .بدو رشک مبر دیگربه تو بَرَد، تو رشک و کسی که 
  مانوی به زبان پارتیمتنی بخشی از 

  )٥١ :١٩٧٥ بویس: نکنیز (

  

  
AL PWN l’st W AL PWN KDBA swknd AL OŠTEN 

ma pad rāst ud ma pad drō sōgand ma xwar 
  .نه به دروغ سوگند مخورو نه به راست 

  فارسی میانهزبان به ای  بخشی از اندرزنامه
  )٦١ :١٨٩٧ آسانا ـ جاماسپ: نکنیز (

  
قبالً به خطی بود که  اوستااز وقایع مهمی که در دورۀ ساسانی رخ داد، به کتابت درآمدن 

پیش از پرداختن به خط . شود خوانده ميایی خط اوستغالباً دین دبیري یا دین دبیره و اکنون 
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 دینَکردچهارم بنا بر روایات سنتی زردشتی و به نوشتۀ کتاب اوستایي، ذکر این نکته الزم است که 
داریوش سوم (= دارای دارایان ، ترین متون فارسی میانه است که از مهم) ٤١٣- ١/٤١٢: ١٩١١مَدَن (

یگان در گنج شا ، یکیرا اوستااز  دو نسخهان داد که فرم ،)م ق ٣٣٠-٥/٣٣٦: هخامنشی؛ پادشاهی
این دو . کنندنگهداري  ،)مرکز نگهداری اسناد دولتي(=  ِنبِشتژِ و دیگري در دِ) گنجینۀ شاهی(= 

نخستین کسي که فرمان . نسخه در حملۀ اسکندر مقدوني به دست یونانیان افتاد و از میان رفت
پس از وي نیز . بود) احتماالً بالش اول(َبالش اشکاني  ،ادر کردرا ص اوستابخشهاي پراکندۀ  گردآوري

چند تن از پادشاهان ساساني دستور به گردآوري، تدوین، تکمیل و بازنگري متون اوستایي دادند که 
، شاپور اول )م ٢٤٠-٢٢٤: پادشاهي(گذار سلسلۀ ساساني  اردشیر بابکان، بنیان: عبارت بودند از

-٥٣١: پادشاهي(و خسرو انوشیروان ) م ٣٧٩-٣٠٩: پادشاهي(، شاپور دوم )م ٢٧٠-٢٤٠: پادشاهي(
  ). ٦٩-٦٥: ١٣٧٧تفضلی : نکنیز ) (م ٥٧٩

در دورۀ اشکاني  اوستاکوشش دانشمنداني چون آندرِئاس براي اثبات وجود متن مکتوب 
ه نقل تا زمان ساسانیان سینه به سین اوستانتیجه مانده و همۀ شواهد حاکي از آن است که  بي
 کتابیبر پایۀ خط اوستایي را  شده و احتماالً در زمان شاهنشاهي شاپور دوم، موبدان پارس خط مي

هاي گوناگون براي ثبت انواع  گزینش نشانه. آن ابداع کردند براي نگارشی و خط زبورفارسي میانه 
ته شده بود مصوتها بدون شک با توجه به خط یوناني بوده که در آن زمان در ایران خطی شناخ

  ). ١٩٨٩؛ هوفمان ٣٣- ٣٢: ١٩٨٩ِکلِنز : نک(
در این خط حروف به . شود خط اوستایي خطي الفبایي است و از راست به چپ نوشته مي

و هر ) و چند مورد نادر دیگر» ك + ش« K، »ت + ش« !به استثناي ترکیب (پیوندند  یکدیگر نمي
در کلمات مرکب نیز نقطه اجزاي ترکیب را از  .شود اي از واژۀ پس از خود جدا مي واژه با نقطه

ها را نیز  آوانگار است و در بسیاري از موارد واجگونه خط اوستایي خطي شبه .کند یکدیگر جدا مي
: قس(بوده  -dahyuکه بدون شک تلفظ آن در زبان اوستایي » کشور«براي نمونه، واژۀ . نمایاند مي

و  -daiήhu-, daήhu-, daŋhuه صورتهاي مختلف ، در خط اوستایي ب)-dahyuفارسي باستان 
daiiu-  ٣٥: ٢٠٠٩بیدي  رضائي باغ(است نوشته شده( .  
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  )٤٨: ١٩٨٩هوفمان : نیز نک(الفبای اوستایی 

  

  
yō yaom kāraiieiti hō a¸əm kāraiieiti 

  .کارد کارد، راستی می کسی که غله می
  اوستابخشی از 

  )٢٠: ١٨٩٦گِلدِنر : نکنیز ؛ ٣١، بند ٣وَندیداد، فرگرد (
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زمین از  همزمان با کاربرد خطوط پارتی، فارسی میانه و اوستایی، سرزمینهای شرقی ایران

ایرانی  بلخی تنها زبانزبان . بردند بهره میمیانۀ شرقی خطوط دیگری برای نگارش زبانهای ایرانی 
فتح بلخ به دست سپاه اسکندر مقدونی  ، زیرا پس ازشد مینوشته که به خطی برگرفته از یونانی  بود

خط . م، بلخ حدود دویست سال تحت سیطرۀ حاکمان یونانی بود ق ٣٢٣و مرگ اسکندر به سال 
  .ای و تحریری دارد دو گونۀ کتیبهبلخی 

 šکه آوای  از سوی دیگر، نشانۀ. استفاده نشده است ψو  ξدر خط بلخی از دو حرف یونانی 
 αدر خط بلخی، حرف . نانی وجود ندارد و برای خط بلخی ابداع شده استنمایاند، در خط یو را می

، zو  sعالوه بر  ζو  σ، و حروف hبر  υ، حرف wو  u ،ūبر  ο، حرف yو  i ،īبر  ι، حرف āو  aبر 
ts/ترتیب بر  احتماالً به ʟ/  و// ترکیب . کنند داللت میγγ دهندۀ   ، مانندِ یونانی، نشانng نیز . است

در این خط، مثل . نمایانند را می) و غیره uhنیز ( ūو  īترتیب  ، احتماالً بهουو  ειهای مصوتی ترکیب
ویلیامز  ـ سیمز: نیز نک(شوند  هایی بدانها نمایانده می یونانی، اعداد با حروف الفبا و با افزودن نشانه

لخی و ؛ در بارۀ خط تحریری ب٤٠: ٢٠٠٠؛ لیوشیتس ٣٤٧: ب١٩٨٩؛ همو ٢٣٢: الف١٩٨٩
  ). ١٣٥- ١٣٤، ٥١-٤٧: ١٩٨٢جیالنی داوری : هایی از اعداد بلخی نک نمونه

ر گاه دنوشته  در این دست. نوشتۀ بلخی نیز به خط مانوی یافت شده است دستیک تا کنون 
\باالی دو حرف : الف١٩٨٩ویلیامز  ـ سیمز( ، دو نقطه آمده که نقش آنها معلوم نیست»ج« U و» ش«  

  ).٣٤٧ :ب١٩٨٩؛ همو ٢٣٢
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برگردان   شکل حروف در خط بلخی

  التینی
الفبای 
  ای کتیبه  تحریری  یونانی

    a  α 

    b  β  

    g γ 

    d  δ  
   e  ε  

    z  ζ  

    ē  η  

    θ  θ  

    i  ι  

    k  κ  

    l  λ  

    m  µ  

    n  ν  

    o  ο  

    p  π  

    r  ρ  

    š    

    s  σ  

    t  τ  

    u  υ  

    f  φ  

    x  χ  

    ō  ω  
  )٢٣٣: الف١٩٨٩ ویلیامز ـ سیمز: کن(خط بلخی 
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  )١٠: ٢٠٠٤ویلیامز  ـ سیمز(ای بلخی بر چرم  نامه

  
در اما . شد و هُزوارِش نیز داشت برگرفته از آرامی نوشته می یبه خطدر اصل زبان خوارزمی 

رانسکي اُ(شد  عربی نوشته می ی برگرفته اززبان به خطاین  ،احتماالً از قرن چهارم ق ،دورۀ اسالمی
و  آثار الباقیه توان در میکاربرد خط عربی را برای نگارش زبان خوارزمی هایی از  نمونه). ٩١: ١٣٧٨

 قنیة المنیهترجمانی،  یتیمة الدهر فی فتاوی اهل العصرزمخشری،  مقدمة األدببیرونی،  الصیدنه
: ١٩٨٩هومباخ : نک(جرجانی یافت  التی فی قنیة المبسوطرسالة األلفاظ الخوارزمیه غزمینی، و 

   ).٥٩: ١٣٧٥؛ زرشناس ٣٦٧-٣٦٦: ١٣٧٧؛ تفضلي ٥١٨: ١٩٩٢مَِکنزی ؛ ١٩٤-١٩٣
، ح، خ، د، ذ، څ، چ، ت، ث، ج، پا، ب، [: ازبودند  عبارت خوارزمی حروف به کار رفته در خط

شود،  چنان که مشاهده مي. ]ه، ي ، ك، ل، م، ن، و،ڤر، ز، ژ، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، 
 ]ق[فاقد ، اما بر خالف خط فارسی، ]ژ[ و ]چ[، ]پ[، مانند خط فارسی، دارای حروف افزودۀ این خط

بوده ) βنویسی  در حرف(] ڤ[و ) cنویسی  در حرف( ] څ[بوده، اما در عوض داراي دو حرف  ]گ[و 
  ).١٩٤: ١٩٨٩هومباخ : نیز نک( بوده است /β/، و تلفظ دومي //و  /tsʟ/که تلفظ اولي 

نقطه با نقطه و حروفي که چند نقطه  ، گاه حروف بيخوارزمي هاي متأخر نوشته در دست
به  ]ڊ[مثالً ، هاي حروف عوض شده است ، و گاه حتي جاي نقطهاند دارند با یک نقطه نوشته شده

خوارزمي از در خط . است  به کار رفته ]څ[به جاي  ]خ[و  ]چ[ و ،]پ[به جاي  ]ب[، ]د[جاي 
یکي از کاربردهاي تشدید، . هاي فتحه، کسره، ضمه، سکون و تشدید نیز استفاده شده است نشانه

   ).٥١٨: ١٩٩٢مَِکنزی ( »بیزار«بیزّار : احتماالً نمایاندن تکیه بر هجاي ما قبل بوده است، مانند
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	 ������ڤ�� ������� �� �������
 ������� �  
hāβ(i)rindi yā δuγdāmi pi sid δīnārna kābīna 

  .دخترم را به صد دینار کابین به تو دادم
  ای به زبان خوارزمی جمله

  )٩٣-٩٢: ١٣٧٨اُرانسکی : ؛ نیز نکغزمینی قنیة المنیهاز (

  
زبان میانجی در سراسر مسیر شرقی به چهارم ق /زبان ُسغدی که از سدۀ ششم تا سدۀ دهم م

. ١: شد میبه سه خط نوشته ، )نوزده: ١٣٧٤؛ قریب ٦: ١٣٨١شناس زر(بود بدل شده جادۀ ابریشم 
غدی خط ُس). ١٧٧، ١٧٥: ج١٩٨٩ویلیامز  ـ سیمز( مانویخط . ٣، ُسریانیخط . ٢غدی، خط ُس

سه گونۀ این خط . تاریخی است دارای هُزوارِش و امالهای تاریخی و شبهبرگرفته از خط آرامی و 
گونۀ رسمی که ) حدود سدۀ پنجم میالدی به کار رفته است، بگونۀ کهن که تا ) الف: دارداصلی 

گونۀ تحریری که در مناطق مختلف شکلهای متفاوت ) غالباً در متون بودایی به کار رفته است، ج
از آنجا که خط سغدی میراث ). ١٧٧: ج١٩٨٩ویلیامز  ـ بیست و چهار؛ سیمز: ١٣٧٤قریب (داشت 

ط ملی آنان بود، پیروان همۀ ادیان آن را در نگارش همۀ زبانان و به نوعی خ مشترک همۀ سغدی
از سوی دیگر، متون غیردینی و متون بودایی فقط به این خط . بردند انواع متون سغدی به کار می

خط مانوی فقط در نگارش متون و خط ُسریانی فقط در نگارش متون مسیحی . اند نوشته شده
  ). ١٧٨-١٧٧: ج١٩٨٩ویلیامز  ـ ؛ سیمزبیست: ١٣٧٤قریب (مانوی به کار رفته است 
براهمی از خطوط هندی است که . شد مي ندرت به خط براهمی نیز نوشته  زبان سغدی به

آشوکا، ( ١٩اَشوکههای  نبشته ها و ستون نبشته پدید آمد و براي نخستین بار در صخرهم  ق ٣در قرن 
از  این خط. )١٨٧: ١٩٦٣لب ؛ ِگ٨٧، ٨٥: ٢٠٠٣سالومون (به کار رفت ) م ق ٢٢٢-٢٥٩: حکومت

) سغدی ـ سنسکریت(دوزبانه  ای بسیار کوتاه از یک متن پزشکی  قطعه .شد چپ به راست نوشته می
 ماوه و سیمز: ؛ در بارۀ این قطعه نک١٧٨: ج١٩٨٩ویلیامز  ـ سیمز(به خط براهمی یافت شده است 

وریحان بیرونی، در آثار خود شماری از ابخصوص  برخی از دانشمندان ایرانی، بهنیز  ).١٩٩١ویلیامز  ـ
شناسی، به خط  گیاهنامهای روزها، ماهها، جشنها، منازل قمر و اصطالحات های سغدی را، نظیر  واژه

 ).٨٦- ٨٤: ١٩٥٨ِهنینگ : در این باره نک(اند  عربی نقل کردهمأخوذ از 
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 نوشت  حرف برابر فارسی  ُسغدی الفبای
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  )Pl. V :١٩٢٠ گوتیو و پلیو، بودایي دیسُغ یک متننمونۀ (

  
که بودند  ، از زبانهای ایرانی میانۀ شرقی،دو گویش از زبان سَکایی میانه ُخَتنی و تُمُشقی

: ١٩٨٣؛ ِبیلی ٢٠٤: ١٩٨٩اِمِریک (ترتیب در ُختَن و تُمشُق، در شمال شرق کاشَغر، رایج بودند  به
  . از خط براهمی است هایی خط آثار ُخَتنی و تُمُشقی گونه ).١٢٣١

اند، اما  تعداد کمی از آثار تُمُشقی به گونۀ ادبی خط براهمی ترکستان شمالی نوشته شده
ُخَتنی قدیم به گونۀ ادبی خط براهمی . اند بیشتر آثار تُمُشقی به گونۀ تجاری این خط نوشته شده

بعداً از . شد کسته نوشته میای موسوم به براهمی تحریری یا ش ترکستان جنوبی نوشته و گاه به گونه
همۀ آثار . براهمی تحریری گونۀ ادبی جدیدی پدید آمد و جایگزین براهمی ترکستان جنوبی شد

برخی از آثار ُخَتنی قدیم نیز به این خط برگردانده . اند ُخَتنی متأخر به این خط جدید نوشته شده
  ).٤٣٣: ١٩٩٠هیچ (اند  شده

  
  )١٢٢: ٢٠٠٩بیدی  ضائی باغر( به خط براهمی ُخَتنی یمتن
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های مانویِ یافت  نوشته در میان دست. زمان به نگارش درآمدن فارسي دري دانسته نیست
ای بسیار کوچک به فارسی دری و به خط عربی یافت  شده در واحۀ ُترفان در ترکستان چین، قطعه 

ۀ فارسی به خط عربی ترین نمون این قطعه در واقع کهن. شود شده که تنها چند واژه را شامل می
دارِ فارسي  نوشتۀ تاریخ ترین دست کهنبا وجود این، . است و به اوایل سدۀ چهارم هجری تعلق دارد

اثر ابومنصور موفق هروي به خط اسدي  کتاب األبنیه عن حقائق األدویهبه خط مأخوذ از عربي، 
  . ق است ٤٤٧طوسي است که تاریخ کتابت آن سال 

گستردۀ خط عربي برای نگارش فارسي دري، اقلیتهاي دیني ایراني  مدتها پیش از کاربرد
) ِعبري، ُسریاني و مانوي: ترتیب به(بدین منظور از خط دیني خود ) یهودیان، مسیحیان و مانویان(

بسیار  ِعبري، ُسریاني و مانويتاریخ تألیف برخي از آثار فارسي دري به خطوط . کردند استفاده مي
ترین آثار مکتوب  به عبارت دیگر، کهن. است األبنیهترین نسخۀ موجود  کهن پیش از زمان کتابت

مهمترین قدیمترین و از جمله . اند به نگارش در آمده ِعبري، ُسریاني و مانويفارسي دري به خطوط 
اي از یک نامۀ خصوصي تاجري یهودي از نیمۀ دوم قرن دوم  قطعه متون فارسی دری به خط عِبری،

شود، در  ن قطعه که سی و هشت سطر دارد و اکنون در موزۀ بریتانیا نگهداري ميای. است هجري
این . هاي شهر دندان اویلیق در آسیاي مرکزي در شمال شرقي واحۀ ُختَن یافت شده است ویرانه

  ). ٣٦: ١٩٩٥الزار (نمایاند  را ميفارسي نامه لهجۀ شمال شرقي 
کتاب ارسي بخشي از کهنترین ترجمۀ ف در واقعکه  ،از فارسی دری به خط ُسریانی ای نمونه

است که  زبور داوودفارسي  ـ زبانۀ ُسریاني اي بازمانده از ترجمۀ دو قطعه رود، به شمار مینیز  مقدس
اي نِستوري در بوالیق در  نوشته در ویرانۀ صومعه این دست. احتماالً به سدۀ چهارم هجري تعلق دارد

  ). ١٩٧٤زوندِرمان  :نک(یافت شده است نزدیکي ُترفان در ترکستان چین 
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  )١٣ :ب١٣٨٥بیدی  رضائی باغنامۀ دندان اویلیق؛ (
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دو قطعۀ منظوم از یک ) ١: اند از مهمترین قطعات فارسی دری به خط مانوی عبارت
براندِنبورگ  ـ فرهنگستان علوم برلین هاي مانوي نوشته مجموعۀ بزرگ دستنوشته که در  دست

این دو قطعه شامل بیست و هفت بیت ناقص در بحر رمل مسدس از تحریر . شود نگهداري مي
احتماالً این منظومه را نخست شاعري مسلمان در . است ٢٠بلوهر و بودیسَففارسي منظومۀ معروف 

شاید شاعر این منظومه رودکي بوده باشد، زیرا ). ٩- ٨: ١٣٣٧ِهنینگ (سمرقند یا بخارا سروده است 
: نیز نک(نیز در همین بحر سروده شده است ) سندبادنامهو  کلیله و دمنه(دو منظومۀ دیگر او 

 هاي مانوي نوشته بخشهایی از یک قصیدۀ فارسي در مجموعۀ دست) ٢). ٩٨-٩١: ١٩٦٢ِهنینگ 
در بارۀ کهنترین متون فارسی ؛ ١٠٤-٩٨: ١٩٦٢ِهنینگ : نک( براندِنبورگ ـ فرهنگستان علوم برلین

  ).ب١٣٨٥بیدی  رضائی باغ: و مانوی نک به خطوط عبری، ُسریانی
   

                                                 
20 Bilauhar u Bōdīsaf 
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  )١٩: ب١٣٨٥بیدی  رضائی باغبخشی از یک قصیدۀ فارسی به خط مانوی؛ (

  
گجرات دریا به هند مهاجرت کردند و در در سدۀ چهارم هجری، برخی از زردشتیان ایرانی از راه 

یانه به زبان سنسکریت و از زودی برخی از آثار دینی خود را از زبان فارسی م آنان به. سکنا گزیدند
از آنجا که خواندن متون فارسی میانه به خط پهلوی برای . آن طریق به زبان گجراتی ترجمه کردند

خط اوستایی که  هموبدان هند دشواریهای فراوان داشت، آنان تصمیم گرفتند که این متون را ب
ی میانه به خط اوستایی اصطالحاً برگردان متون فارس. آوانویسی کنند ،خواندن آن بسیار آسان بود

فارسی میانه که  ترین متون مهمبرخی از  ).١٢٠- ١١٥: ١٣٧٧تفضلی : نیز نک(. شود پازند نامیده می
و  یَسن  زند وَهمَن، مینوي خرَد، ُبندَهِشن، وِزار شَکندگُمانیگ: اند از پازند نیز دارند، عبارتکه 

   .نامه اَرداویراف
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  )١٢٧: ١٨٨٧آسانا و وِست    ـ ؛ جاماسپوِزار شَکندُگمانیگند بخشی از تحریر پاز(

  
کاربرد داشته و خط عربی پدید آمد، از قرن پنجم هجری حروفي به که با افزودن خط فارسی 

که ] ڤ [گاه از حرف  ،در برخی از متون کهن. نویسند فارسی ایران و افغانستان را بدان میاکنون نیز 
سایشي، دولبي و واکدار  آواییاین حرف بر  .شده استنیز استفاده  ،ودش خوانده می» فاء اعجمی«

و واجي مستقل به تدریج  این آوا به. نمایانند می [β]ۀ کرد که در آوانویسی آن را با نشان داللت می
اجیکان نیز قرنها از خط عربي نیاکان ت). ٢٦٠- ٢٥٨: ١٣٨٠صادقی : نک(بدل شد  /w/بعدها به 

 تا م ١٩٣٩ سال م خط التیني را به کار گرفتند، اما از ١٩٢٨ سال که درآن ، تا کردند استفاده مي
  .)١٧٩: ٢٠٠٩بیدی  رضائی باغ( برند را به کار مي کنون خط سیریلیک

ر میان د. ایرانی به کار رفته است و گویشهای خط عربی با تغییراتی برای نگارش دیگر زبانها
 ،از آنها بر جای مانده استخط برگرفته از عربی به آثاری ایرانی نو غربی که  و گویشهای زبانها

و گویشهای  ، لری کهنآذری کهن، بلوچی، طبری کهن، کردی، گرگانی کهن، گورانی توان به می
؛ ١٨١- ١٧٩: ٢٠٠٩بیدی  رضائی باغ: نک(اشاره کرد  همدانو  قدیم اصفهان، شیراز، قزوین، کازرون

آسي، فارسي تاجیکي، تاتي، طالشي، پامیري، در بیرون از کردي،  در بارۀ خط زبانهاي ایرانيِ
  ).١٠٢-٩٣: ١٣٧٩برجیان : مرزهاي ایران کنوني نک

 
  مآخذ

  .، تهرانزبان پهلوی، ادبیات و دستور آن، )١٣٧٥(آموزگار، ژاله و تفضلي، احمد 
  .١، تهران، ج راهنماي زبانهاي باستاني ایران، )١٣٧٥(ابوالقاسمي، محسن 

  .، ترجمۀ علي اشرف صادقي، تهرانزبانهاي ایراني، )١٣٧٨( میخائیلوویچوسیف رانسکي، یاُ
  .، تهرانزبانهاي ایرانيکتابت ، )١٣٧٩(برجیان، حبیب 
  .، تهران٢، به کوشش ژاله آموزگار، چ تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم، )١٣٧٧(تفضلي، احمد 

  .تهران، )پهلوي اشکاني( راهنماي زبان پارتي، )الف١٣٨٥( ، حسنبیدی رضائی باغ
 ۀنام، »)ِعبری، ُسریانی و ماَنوی(ترین متون فارسی به خطوط غیرعربی  کهن«، )ب١٣٨٥(بیدي، حسن  رضائي باغ

  .٣١-٩ ص، ٢، ش ٨، س فرهنگستان
  .، اوساکاتاریخ زبانهاي ایراني، )٢٠٠٩(، حسن بیدی رضائی باغ

  .٦٥-٥٣، ص ١، ش ٢، س گستاننامۀ فرهن، »زبان خوارزمي«، )١٣٧٥(زرشناس، زهره 
  .٢٠- ٥، ص ٢، ش ٧، س نامۀ پارسی، »های ادبی ایرانی میانۀ شرقی نخستین نوشته«، )١٣٨١(زرشناس، زهره 
  .، تهرانزبان و ادبیات ایران باستان، )١٣٨٢(زرشناس، زهره 



  

 

 

27

  .، تهرانمسائل تاریخي زبان فارسي، )١٣٨٠(صادقي، علي اشرف 
  .، تهرانفرهنگ سغدی، )١٣٧٤(قریب، بدرالزمان 
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  .٩-١، ص ٤، ش ٥، س تهران
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