
  

    

 

  

  

  هاي باستانی نامۀ فرهنگ و زبان پژوهش نامۀ علمی دو فصل

  26- 1صص  ، 1401بهار و تابستان ، سال سوم، شماره اول

  پژوهشی- مقاله علمی

  

  در خط پهلوي ساسانی »« ۀخوانش نویس

    امیر زمانی

   خانی محیا علی

  چکیده

اره زبان رسمی نزدیک به یک هز کهنو  نیاي زبان فارسی به عنوانزبان پهلوي 

دو خاندان ایرانی اشکانی و ساسانی بوده است داراي ده واکه است که عبارتند 

آیا توان با قاطعیت گفت  البته نمی ؛i ،ī ،(e) ،ē ،a ،ā ،(o) ،ō ،u ،ūاز: 

»e«  و»o« داراي چندین ارزش   ۀاند یا خیر. نویس هاي مستقلی بوده واج

و همچنین به عنوان  ’h’  ،‘x‘،  ’<‘ان آوایی است. از جمله، به عنوان همخو

  ’a‘ ۀکاربرد دارد. در این پژوهش، به بررسی ارزش آوایی نویس ’ā‘ یا ’a‘واکه 

 ’a‘بدین منظور که آیا این نویسه به عنوان  .به عنوان واکه پرداخته شده است

هاي مختلف واژه به کار رفته است یا خیر. خواهیم دید که با  کوتاه در جایگاه

هر جایگاهی (آغازي، میانی،  سامدي کمتر این اتفاق افتاده است. درضمن درب
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این نویسه به کار  کشیده روبرو هستیم مطمئناً ’a‘پایانی) از یک واژه که با 

به  هاي انجام شده خواهیم دیدکه وجود این نویسه لزوماًرفته است. با بررسی

شد که هجا را ساکن نخوانیم. معناي کشیدگی نیست و شاید تنها به این دلیل با

تنها به و  هاي پهلوي است ر در واژههدف از این پژوهش، تعیین تکلیف امالي پ

 ’ā‘یا  ’a‘هایی اشاره داریم که در جایگاه آغازین، میانی یا پایانی واج  واژه

تالش بر آن بوده است که تا حد امکان تمامی واژگان که این ویژگی را  دارند.

اند که البته  واژگانی از چشم پنهان مانده شوند هر چند حتماًدارند بررسی 

  کلیت موضوع را تغییر نخواهند داد.

  پهلوي، امالي زبان پهلوي، نویسه، واج، هجا: کلیدواژگان

  

  مقدمه- 1

نزدیک به یک هزاره زبان رسمی دو خاندان ایرانی اشکانی و  زبان پهلوي یا پارسی میانه

 زبان پهلويبه  پارسی باستانو اوستایی  هاياي فراوانی از زبانهساسانی بوده است. واژه

نیاي  زبان پهلوي ،اند. به عبارتی دیگرشده نو فارسیو از آنجا وارد زبان  است رسیده

ها در دوران باستان است و تمامی این زبان زبان پهلوينیاي  فارسی باستانو  نو فارسی

ها به زبان آن ۀهم ۀکه در نهایت ریش هستند یهندوایرانو ایرانی آغازین  اي ازشاخه

  رسد.مادر می هندواروپایی

زبان  ،پهلوي. 1دهند را تشکیل می هاي ایرانی میانه زبانغربی  ۀشاخ پارتیو  پهلوي 

تا  224( ساسانیشاهنشاهی م.) و زبان 224.م. تا پ200حاکمان محلی پارس ( رسمیِ

 ةها مورد استفاد تا مدت همچنان ساسانی م.) بوده و بعد از فروپاشی شاهنشاهی651

  .)Skjærvø 2009: 271بوده است ( زردشتیان

                                                        
1

   بندي رجوع کنید به: براي مطالعۀ بیشتر دربارة این تقسیم 
Korn, A. (2019). “Isoglosses and subdivisions of Iranian”. Journal of historical linguistics, 
9(2), 239-281. 
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هاي خود  نویسه نیز پیچیدگی 12؛ اما همین متفاوت است ۀنویس 12خط پهلوي داراي 

 ،هاي مختلف ها در نسخه نویسه  . این پیچیدگی <n=w=r=O>را دارند، چنانکه 

اشکالی شبیه به  ،ها هاي متفاوت در ترکیب سهشود و برخی مواقع نوی دشوارتر نیز می

  .<z=y=d>کنند، براي مثال:  پیدا می یکدیگر

  وجود آن در واژه هاي پهلوي است که نویسه برانگیزترینو ترکیبات آن از چالش a ۀنویس

دار است  <ما بر کشیدگی هجا  ۀپژوهش تکی. در این سازد میکار خوانش را بسیار دشوار 

برد که آن هجا را همیشه کشیده بخوانیم  در یک هجا ما را به سمتی می <که آیا وجود 

در  <. آیا وجود یا هجاي کوتاه بیشتر است هجاي کشیدهبسامد  همچنینیا خیر و 

  کند؟ جایگاه آغازین، میانی و پایانی متفاوت عمل می

واج  داراي کههایی  واژه در انجام دادیم تا مشخص شودتحقیقی درمتون پهلوي  ،بنابراین

‘a’  هاي خاص قرار دادیم و  ابتدا تمرکز خود را بر نامچه اتفاقی رخ داده است. هستند

همچون  ،م که شامل درصد باالیی از اسامی خاص هستندرا بررسی کردی متونی طبیعتاً

به این امال و آوانوشت اسامی را مطابقت دادیم تا  بعد ۀدر مرحل .هاي ایرانشهر شهرستان

  کند. بخش از واژه چگونه عمل میاین نویسه در هر  یم کهنتیجه برس

  هاي استفاده شده در متن: عالیم اختصاري نسخه

   ŠE  هاي ایران شهرستان

 BD  بندهشن

 CPD  ، مکنزيفرهنگ کوچک زبان پهلوي

 KN  کارنامۀ اردشیر بابکان

 DD  دادستان دینی

 .Purs  پرسشنیها

 .Gab  گجستگ ابالیش

 WZ  پرمهاي زادس گزیده
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 PR  روایت پهلوي

 MX  دادستان مینوي خرد

 AZ  ایادگار زریران

 NM  هاي منوچهر نامه

 MFRX  ماه فروردین روز خرداد

 AWN  ارداویرازنامه

 WD  وجردکرد دینی

 ZWY  زند بهمن یسن

 ŠGW  شکند گمانیک وزار

 RAF  روایت آذر فرنبغ فرخزادان

 DK  دینکرد

 HDW  اندرز دستوران به بهدینان

 HKR  خسرو قبادان و ریدگ

 MHD  مادیان هزار دادستان

 ŠnŠ  شایست نا شایست

 HWFP  اندرز بهزاد فرخ پیروز

 pc  ارتباط شخصی با

  

  

  پژوهش ۀپیشین -1- 1

هاي زیادي در ایران و جهان  در رابطه با خط پهلوي، حرف نویسی و آوانویسی، کتاب    

ولی اهللا  اند. ها و ارزش آوایی آن پرداخته ویسهبه چاپ رسیده است و هر کدام به امالي ن

نوشتۀ راستارگویوا را به فارسی  دستور زبان فارسی میانهکتاب ش 1347شادان در سال 

(براي  کندهاي خطی زبان پهلوي را بیان می ترجمه کرد که در بخش نخست ویژگی
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در ش 1372ل احمد تفضلی و ژاله آموزگار در سا .اطالعات بیشتر رك فهرست منابع)

ها  هاي آوایی نویسه خط و ارزشدستور زبان و به زبان پهلوي ادبیات و دستور آن کتاب 

. کتایون مزداپور نیز در کتاب (براي اطالعات بیشتر رك فهرست منابع) اند پرداخته

(براي اطالعات بیشتر رك  پردازدمیهاي خطی پهلوي ساسانی  به ویژگی پهلوي آسان

را از  اي بر زبان پهلوي دیباچهکتاب ش 1393یر زمانی نیز در سال . امفهرست منابع)

هاي هر نویسه اشاره  ها و دشواري درس به ویژگیدر هر شروو به فارسی ترجمه کرد که 

  1.(براي اطالعات بیشتر رك فهرست منابع) شده است

ت بیشتر (براي اطالعا م1971را در سال  ي غربی نحو ایرانی میانهکریستوفر برونر کتاب 

نیز کتاب دو جلدي خود را   2و ساموئل نوبري)  Brunner, 1971رك به فهرست منابع 

(براي  منتشر کردم  1974و  1964هاي  شامل خط، دستور و واژه نامه در سال

  Nyberg, 1964, 1974   .3)اطالعات بیشتر رك فهرست منابع 

پهلوي  ع به متون مختلفاي و با رجو در این مقاله به صورت کتابخانه روش پژوهش

ها بازنویسی  امالي پهلوي هر واژه بر اساس نسخه ،و براي مقایسه انجام شده ساسانی

  .تشده اس

  

  و بررسی بحث -2

 ’ā‘کوتاه به ندرت و  ’a‘ کند که  اشاره می ن پهلوياي بر زبا دیباچهشروو در کتاب 

ط پهلوي به طور . خ)31: 1393(شروو  »شود نوشته می a يکشیده همیشه با نویسه

. همین هر نویسه داراي چندین ارزش است، بنابراینمتفاوت دارد.  ۀزده نویسکلی دوا

قطعی براي یک  یشود و در برخی مواقع خوانش موضوع باعث دشواري خط پهلوي می

توان پیشنهاد داد. براي رسیدن به یک خوانش قابل قبول باید از دانش  نمی را واژه

                                                        
   زیر چاپ است. آشنایی با زبان پهلوينسخۀ کامل این کتاب با اضافات و اصالحات با نام   1

 
2
  شود. می» نوبري«است که در تلفظ سوئدي » نیبرگ«همان   

 



 1401 بهار و تابستان، سال سوم شماره اول، هاي باستانی نامه فرهنگ و زبان پژوهش 6

 

توان تمام و  نو استفاده کرد که در برخی مواقع باز هم نمی ی و فارسیشناس مانوي، ریشه

در پهلوي دو نوع نویسه وجود دارد؛ آن دسته که  کمال از خوانش پیشنهادي دفاع کرد.

از گروه  a ۀشوند. نویس نمی متصلهایی که  شوند و آن می متصلبعدي خود  ۀبه نویس

ه در گیرد؛ البت مختلفی به خود می بعدي اشکال ۀدر اتصال به نویسو  نخست است

ها برخورد  هاي خاص با آن هایی ذکر شده است که در نام یک فقط ارزش ةجدول شمار

  کنیم. می

  :ها هاي آن و ارزشهاي دیگر  در ترکیب با نویسه نویسۀ 

  تهیه و تنظیم نگارندگان .1جدول.

اتصال  حرف نوشت آوا نوشت   

  نویسه

 -Amurz آمرزیدن
  

ām >m 
  

 اسپست

 صدمه زدن

  آغشته

aspast 

xastan   

AgiStag 

nTFPFA  

nnTFA  

n_kTefFA 

ās/as/xas/āγ >s/ hs / >gy 
  

  آتش

  بی قدرت

 اسفیان

AtaxS 

abAdixSA(y) 

ĀqBiyAn 

abrOxtan 

sA_Tx 

(i)DefA_TxPx 

vybnTx   

 

ād/ad/Āϑ/xt >t/ht 
  

  ابر

  شتاب

  افسانه

  بی آزرم

  آواز

abar/ 

awištāb/ 

afsān/  

AfrIn 

anAzarm 

AwAz   

haftār 

nN_DFPx 

ab/āb/af/āf/āz/haf/haz/āw >p/>c/hp/hc/ 
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  رکفتا

  هزار

  

 

hazAr 
~

PxPx 

 

  چشم

  بی احساس

  تنبل

 آتش

aS 

asOhiSn 

ajgahAn 

AtaxS 

 

aš / āš /aj /hiš /xš >š/hš 
  

  انگور

  اندوختن

  ابوجعفر

  قدرتمند

 دلچسب

  زیبا از جلو

  شتر

  پاسخ

  

angūr 

handōz- 

Abū-jafar 

Amāwand 

huniyāg 

huōrōn 

uštar 

passox 

 

an/han/ū/āw/hu/ō/u/ox >n/hn/w/>w/hw 
  

 arg  سختی

aBzAr 

ar/ār >` 
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  ابزار

  الماس

  فروتن

 هلیم

almāst 

bārestān 

halām 

 

al/ār/hal >`/h` 
  

  ناتوان

اهرمینی، 

  بد

  هرگز

agār 

ak 

hagriz 

 

UA 

 

ag/āg/ak/hag >k/hk 
  

  هنوز

  اناهید

  مهمان

  شبنم

  نهال

  خوشگذرانی

  سوراخ

  تیغ

  خاك 

  هستی

ahanūz 

anāhid 

mehmān 

miznē 

nihāl 

spaxr 

sūrāx 

tēx 

xāk 

ox 

   

nTEDx_v 
nv}_Dx? 

PF 

Dxt 

Dx   

ah/āh/eh/ē/hā/ 

āy/ax/āx/ēx/xā 

>h/ydy/>dy/yh/h> 
  

 abES  ضرر بی

 

 

Ab >b 
  

 هیربد

  سرمستی

hErbed 

mayišn 

nārīg 

ē / āy / āi / ay/hī/xe >y/hy/>y 
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  زن

  تغییر

wihīr 

 

  

متون پهلوي برخی از خاص در  نامبیش از صد ابتدا ،  aبراي بررسی ارزش آوایی نویسۀ 

متفاوت و قابل ضمن در صورتی که خوانشی . درانددر جدول زیر ذکر شده وبررسی 

اگر این نوشته شده است. البته » خوانش متفاوت«ه داد در بخش قبول را بتوان ارائ

مجدد به آن  ،در بخش توضیحات ،باشد پذیر ترجیحبر خوانش رایج  ،متفاوت خوانشِ

  پرداخته شده است.

  

  تهیه و تنظیم نگارندگان .2جدول.

نوشت حرف آوانوشت   منبع معنا خوانش متفاوت خط پهلوي 

١ 
Abū-dawānīg >bwdw>nyg  »ابودوانیق« ŠE  60 

٢ 
Abū-jafar 

(pc W. Malandra) 

>bwj>f|   Abū-gāfar » ،ابوغافر، ابوگافر

 »ابوجعفر

ŠE  60 

٣ 

Abū-nasr >bwnsr  »ابونصر« COLOPHO

NS PT4, 

MF4, R-592 

٤ 
Abarsēn >p|syn    »نام یک کوه« BD11A.17 

٥ 
Ahlišwang >h|ySwng  » همانArd«  BD 12.5; DK 

7.4.81 

٦ 
Akōman >k>wmn'  »نام دیو«  BD 1.5253c 
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٧ 
Aleksandar >łksnd|  »اسکندر« ŠE 53 

٨ 
Anastōw 

 

>nstbw Anastox »نام شخص« BD35.12* 

٩ 
Ardawān >|dw>n'  »اردوان« KN 1.4 

10 
Ardaxšahr >rthSt|  »اردشیر« BD 35.36 

١١ 
Arda(x)šīr >|t(h)Sd|  »اردشیر« KN 1.1 

١٢ 
Armāyīl >|m>y|  »نام منطقه« ŠE 28. 

١٣ 
Arwandāsp >|wnd>sp Arwand-asp »ارونداسب« ŠE 57 

١٤ 
Arzāsp   >|c>sp  »نام شخص« DK4.3.121 

١٥ 
Ašwahišt  >SwhSt '  »اشه وهشت« BD35a.8 

16 
Az(i)dahāg   >cydh>k ' až-dahāg/ 

aži dahāg/ 

Azīdahāg 

ضحاك، «

 »دهاگ اژي

DD 71.3/ 

DD 74.2/ 

DD 26.34/17 

١٧ 
Ādurbādagān >twrp>tk>n    »آذرباد« BD 9.29 

١٨ 
Āspiyān >spyy>n  »آسپیان« DK 7.2.70 

١٩ 
Aškān >Sk>n'  »اشکان« ŠE49 

٢٠ 

Šāmard S>m`t  »نام شخص« COLOPHO

N DJJ 

(VIDEVDA

D) 

٢١ 
Āmōy >mrd   Āmard   »آمل« ŠE 59 
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٢٢ 
*Arhest  >|hyst Ārhest »نام منطقه« ŠE 51 

٢٣ 
arwand   >|wnd  » رودنام یک« Purs. 24.1 

٢٤ 

Āškar  

(pc W. Malandra) 

>Sk| Aškar 

(Daryaee 56)/ 

Askar (pc P.O. 

Skjærvø) 

 ŠE 55 »نام منطقه«

٢٥ 
Baγdād  bkd>t'  »بغداد« GAb.2.2 

٢٦ 
Bast  bst' Bost »بست« ŠE ٣٦ 

٢٧ 
Bastwar bstw` Bastūr 

(Daryaee 48) 
 ٣٦ ŠE »بستور«

٢٨ 
Baxt-xōsrō bht hws`w Baxt-husrōy »بخت خسرو« ŠE 50 

٢٩ 
Bāβēl b>py|  »بابل« DK7.4.72 

٣٠ 
bēwarasp  byw|>sp  »بیوراسب« BD 29.139*; 

DD 38.21 

٣١ 
Brādar-waxš  b|>t|whS Brādarōxš »برادروخش« WZ9.2 

٣٢ 
Brādōrōš b|>tw|wS Brādarōš »برادروش« PR 47.23 

٣٣ 
Čihrāzād cyh|>c>t' Čihr āzād 

(Daryaee 51) 
 ŠE 45 »زادآچهر«

٣٤ 
Dārābgird  d>|>pkrt' Dārābgerd »دارابگرد« ŠE 42 

٣٥ 
Dārāy   d>|>y    »دارا« ŠE 42 

٣٦ 
Dūrāsraw dw|>s|wb'  »دوراسرو« BD35a.3 
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٣٧ 

Ērān-āsān-kard-

Kawād  

>y|>n >s>n-

krt-kw>t' 

Ērān-āsān-

kerd-Kawād 
کرد  ایران آسان«

 »قباد

ŠE 54 

٣٨ 
Ērān-Gušasp gwšsp  »گشسب ناایر« ŠE 56 

٣٩ 
Frangrāsiyāb  p|ng|>syd>p   Frangrasiyāb »افراسیاب« PR. 48.45 

٤٠ 
Frangrāsiyāk p|ng|>syd>k   Frangrāsiyāg/ 

Frangrasiyāg 
 ,DK7.1.39 »افراسیاب«

7.2.69 

٤١ 
Frāh p|>h   <pl’hw> »فراه« ŠE 37 

٤٢ 
Frāsiyāb  p|>syd>p   Frasiyāb »افراسیاب« BD32.6; 

DK7.2.68 

٤٣ 
Frīkā  p|yk>   Frīgā »آفریقا«  ŠE 33 

٤٤ 
Frāsiyāk  p|>syd>k   Frāsiyāg »نام شخص« MX7.29/18 

٤٥ 
Ganǰag gnck' Ganzag 

(Daryaee 56) 
 ŠE 58 »گنجه«

٤٦ 
Gazīrag  

(Daryaee 32) 

gzy`k' J ̌azīrag »الجزیره« ŠE 32 

٤٧ 
Gurgān  gw|g>n'  »گرگان« ŠE 17 

٤٨ 
Hamadān  hmd>n' Hamdān »همدان« BD12.9* 

 

٤٩ 
Gēβag gypk>n' Gēwag »گیو«  ŠE ٢١ 

٥٠ 
Harē h|>y    »هرات«  ŠE ١٢ 
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٥١ 
Hērat  hy`t'   Hīrat »هرات« ŠE 25 

٥٢ 
Gōdarz  gwt`c  »گودرز« ŠE 35 

٥٣ 
Gōhram  gwh`m  »نام شخص«  ŠE 9. 

٥٤ 
Gulaxšān gw|hS>n    »نام منطقه«  ŠE 57 

٥٥ 
Gurgān  gw|g>n'  »نام منطقه« BD 9.35; DD 

3.102.4 

٥٦ 
humāy  hwm>y  »هماي« AZ 77 

٥٧ 
kāūs k>dws Kāy-us/ 

Kāyūs   

 ŠE 2 »کاووس«

٥٨ 
Karazm  

 

k`cm    »کرزم«  ŠE 14 

٥٩ 
Karkōy  k`kwd    »کرکوي« ŠE 38 

٦٠ 
Kēsar  

 

kys|  »قیصر« DK7.8.42 

٦١ 
Kay-xōsrō-šād   kdhws|wd Kay-husrōy »کی خسرو« ŠE 3 

٦٢ 
Kirmān  k|m>n'  »کرمان« KN 6.2 

٦٣ 
Kāβul k>pw|  »کابل« KN 14.19 

٦٤ 
Kāyēn  k>yn'  »ِنکای« ŠE 16 

٦٥ 
Luhrāsp  

 

łwh|>sp'  »لهراسب« ŠE 6 

٦٦ 
Madīnag  mdynk'  »مدینه« ŠE 33 
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٦٧ 
Manūčihr  mnwcyh`   »منوچهر« ŠE 6 

٦٨ 
Marw m`w  »مرو« ŠE 12 

٦٩ 
Mašā mS> Mašīy »مشیه« Dk.5.3.3 

٧٠ Mānī  m>nyy &__!_N_DM Mānīy »مانی« Dk.5.3.3 

٧١ 
Mihrzād 

 

mtr'z>t' Mihr-zād »مهرزاد« ŠE 25 

٧٢ 
Nēw-Šābuhr  nywS>pwh|  »نیشابور« NM 2.1.2 

٧٣ 
Narseh  nwrsyh  »نرسه« BD 35.3 

٧٤ 
Nihāwand  nyh>wnd  »نهاوند« ŠE 27 

٧٥ 
Nōdar nwt`  »نوذر« BD 35.15 

٧٦ 
Ohrmazd  >whrmzd  »اورمزد« BD 36.8 

٧٧ 
Ōrhāy  

 

>w|>y    »اوهراي« ŠE 23 

٧٨ 

Ōšag? 

(Daryaee 54) 

 

>wSk'  »اوشگ« ŠE 52 

٧٩ 
Pārs  p>|s    »پارس« GAb.2.1 

٨٠ 
*Palābād   p|>p>t   Pīlābād 

(Daryaee 52) 
 ŠE 48 »یل آبادپ«

                                                        
1
هاي ایرانشهر  ي پر ضبط شده است و در شهرستانبا امال به صورت  K20bو  K20هاي  در نسخه  

  .به صورت 
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٨١ 
Pargān  p|k>n   Fragān »نام منطقه« BD11a.15 

٨٢ 

*Pahlēzag  

 

*phłyck' Pahlīzag  

(Daryaee 18) 

Pahlēzag 

(Daryaee 76) 

Pāhlēzag 

 ŠE 15 »نام شخص«

٨٣ 
Pābag 

 

p>pk'  »بابک« KNA 1.3 

٨٤ 
Pōšang  pwSng  »پوشنگ« ŠE 13 

٨٥ 
Rahām |h>m    »رهام« ŠE 35 

٨٦ 
Raxwat `hwt    »رخوت« ŠE 35 

٨٧ 
Rām-Hormazd  |>m hwrmzd   Rām-

ohrmazd 
 ŠE 46 »رام هرمزد«

٨٨ 
*Rōdestahm  `wtsthm    »رستم« DA71 

٨٩ 
Salm  

 

s`m    »سلم« MFRX 15 

٩٠ 
Samarkand   sm`knd  »سمرقند« ŠE 2 

٩١ 
Siyāwaxš  syy>whS    »سیاوش« ŠE 2 

٩٢ 
*Spandyād  spndy>t    »سپندیاد« ŠE 8 

٩٣ 
Simrān  sm|>n' Semrān »نام شخص« ŠE 50 

٩٤ 

Spenjagr  spncg` Spinǰaruš/ 

Spinǰarišk/ 

Spinǰagr 

 /  BD18.25 »نام شخص«

BD18.2*/ 

DK 3.112.9 
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٩٥ 
*Sukandar  swknd` Skandar »سکندر« ŠE 5 

٩٦ 
Šābuhr 

 

S>pwh|  »شاپور« KNA 10.17 

٩٧ 
Šūstar  

(Daryaee 47) 

šwst` Šostar »نام شخص« ŠE 47 

٩٨ 
Šād-farrox-xōsrō  S>tp|hwhws|

wb 

Šād-farrox-

husrōy 
 ŠE 19 »شادفرخ خسرو«

٩٩ 
Tūzag twck    »نام شخص« ŠE 45. 

١٠٠ 

     *Tužāβ 

 

twc>p   Tuzāb/ 

Tužāβ  

 .ŠE 9 »نام شخص«

١٠١ 
Uzaw  

 

>wzwb'  »اوزو« DK 7.1.31 

١٠٢ 
Wahman    whwmn'  »بهمن« AWN 11.3a 

١٠٣ 
Wisp-šād-xōsrō  wspS>t 

hws|wd   

Wisp-šād-

husrōy 
 .ŠE 19 »نام منطقه«

١٠٤ 
Xrūtāsp  

 

h`wt>sp Xrutāsp »شخص نام« BD 35.7* 

١٠٥ 
mustābād   mwst>p>t'  »نام منطقه« ŠE 19. 

١٠٦ 
Yazdegird  yzdkrt   Yazdgerd »یزدگرد« Dk.5.22.4 

١٠٧ 
Yaman   ymn'  »یمن« ŠE 33 

١٠٨ 

Zardu(x)št   z`tw(h)št'  »زردشت« MFRX.1 

١٠٩ 
Zarēr z`y`  »زریر«  BD 35.36 
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١١٠ 
Maswar msw`  »مسور« ŠE 50. 

١١١ 
Gōbedšā gwpytš>  »گوبدشا« BD 35.23 

  

  :شده است  استفاده aکوتاه از نویسۀ  ’a‘است که براي  هایینامجدول زیر شامل 

  تهیه و تنظیم نگارندگان .3جدول.

١ 
Arzah >|z>h »ارزه«  BD 5b.9* 

٢ 
Baxl  b>h| »بلخ«  ŠE 8 

٣ 
Gayōmard  g>ywkm`t' »کیومرث«  DK3.23.1 

٤ 
Hamadān  h>nmt>n' »همدان«  BD12.9* 

٥ 
Kūfah  kwp>h   »کوفه«  ŠE 33 

٦ 
Manuščihr  m>nwšcyh` »منوچهر«  BD35.26 

٧ 
Makkah   mk>h   »مکه«  ŠE 33 

٨ 
Spahān  sp>h>n »سپاهان«  DD16.5 

٩ 
Zāwalistān  z>w>|st>n »زاولستان«  ŠE 37 

١٠ 
Mašya(g)   

 

m>Sy(k) » نام نخستین زوج

»بشر  

DK3.12.2 

١١ 
Mašyānag  

 

m>Sy>nk   kN_DSeSeM نام نخستین «

»زوجه بشر  

DK3.12.2 
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١٢ 
Nahr-tīrag  n>h|ty|k' »تیرگنهر« ŠE 49 

     

ر گرفتند و مورد بررسی قرا متون پهلوياستخراج شده از بیش از صد اسم باال در جداول 

یک  در هجانوشتن آن بر کشیده  یعنوان دلیل به هیچ a ۀمشخص شد که وجود نویس

کید بر أدر برخی موارد وجود این نویسه فقط براي ت جا اسم خاص) نیست. واژه (در این

به این  ي کشیده حتماًهجارا ساکن نخوانیم. اما براي نشان دادن  هجاآن است که  این

 شاید» هنرمند، ماهر« hwnl>wnd <hunarāwand<پهلوي  ةدر واژنویسه نیاز داریم. 

  . - hunarauuaṇt و -hunara قس. اوستاییخواند،  hunarawandا ربتوان واژه 

کوتاه دارد و یا  ’a‘یا اشاره به  ؛گیردقرار ب واژه هرگاه این نویسه در جایگاه آغازینِ

 بسامد ،در موارد موجود پذیر است. ردي غیر از خط امکانامو اتشخیص آن تنها ب کشیده.

  .کوتاه است ’a‘بیشتر مربوط به 

کشیده است و در  يهجا ةمین شکل در اکثر موارد نشان دهندنیز به ه در جایگاه میانی

 ’a‘هایی با  با این که واژهـ جایگاه پایانی اما. در کوتاه است هجايکمی بیانگر  موارد

  کشیده است. هجايهمیشه نشانگر ـ پایانی به طور کلی کم بسامد هستند

حرف نویسی کنیم و آن را    |bwj>f<را به صورت نخست در جدول شماره یک اگر نام 

Abū-jafar فته است. عربی به کار ر» ع«براي بیان  <توان گفت که امالي  بخوانیم می

کشیده  ’ā‘نشان دهندة  < بخوانیم که همان قانون کلی است و Abū-gāfarاما اگر آن را 

کوتاه  ’a‘در جایگاه آغازین شروع شده است و  <نام شماره هشت نیز با امالي  است.

براساس نسخۀ  نگارندگانهر چند دربارة خوانش کلی این واژه پیشنهاد  شود، خوانده می

k20  وk20b وستاییا و  xotsa)(Pakzad 2005: 392 anastox است.  

را در شروع واژة بعدي در نظر گرفت چرا میانی  <باید   wnd>sp|<    ةواژدر 

و » تیزتک، دلیر«به معناي   arwand (Mackenzie 1986: 11)که این نام از ترکیب 

asp (ibid: 12)  »معنا دار است و  است که هر دو در پهلوي به کار رفته و» اسب
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واژة بعدي   .-auruuaT.aspa قس. اوستایی؛ است Arwand-asp ماخوانش ترجیحی 

را که ترکیب چبخوانیم    Arzāspاما چنین وضعیتی ندارد و بهتر است آن را همان 

 .مشخصی در پهلوي ندارد

ل خوانده است و آن را همان آم Āmōyرا تورج دریایی ،       ،شماره بیست و یک

نیز    Āmard با همان معنی توان آن را ) اما میDaryaee 2002: 57داند ( می

یک تحول  Āmol. در واقع )pc W. Malandra( یونانی Άηαδοι < *āmṛda :خواند

  .)Nyberg 1977: 14(نک. فارسی باستان  ṛδ > ulاز فارسی باستان است:  معمول

دریایی ( Bastūrاي ایرانشهر ه شماره بیست و هشت را تورج دریایی در شهرستان

بر اساس امال درست است و  نیز Bastwarاما خوانش  ،خوانده است )48 :2002

 .pc W( کند یید میأنیز آن را بیشتر ت» پسر زریر« -bastawairi اوستایی

Malandra(.  

توان  اند که بر اساس امال می خوانده Brādar-waxš را غالباb|>t|whSً  دوشمارة سی و 

Brādarōxš اما به نظر  1هاي دیگري هم در پهلوي دارد هم خواند البته این نام صورت

» فزایندة برادران«باشد و معناي آن  Brādar-waxšرسد که صورت درست همین  می

)Nyberg 1977: 49.رسد صورت  به نظر می ) استBrādōrōš ۀصورت تغییر یافت 

  همین نام باشد.

ي ها در نسخهنیز خواند. این واژه  Mašīy توان می را mS> Mašāواژة شمارة هفتاد 

 :ی داردتفاوتامالهاي م مختلف

Mašīy >ydymš, ḏyšm<  
  

                                                        
1 BrAdOrOS / BrAdrOrES    
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دارد پیشنهاد   z>w>|st>n که حرف نویسی Zāwalistānدر جدول شمارة سه واژة 

 `zw>hسرخ و   sw>h` suxr   هایی همچون  بر اساس واژه گاننگارند

zōhr  این است کهZāwulistān .خوانده شود 

  شوند: ها وجود دارند که با هر دو امال دیده می هایی هر چند اندك در نسخه واژه

  تهیه و تنظیم نگارندگان .4جدول.

١ 
Gušnasp  gwSn>sp  »گشنسب«  ZWY 6.10 

١ 
Gušnasp gwSnsp  »گشنسب«  KNA 1.11 

٢ 

Mahlīy  m>h`yḏ Mahlīy/ 

Mihrīy 

Mahlē 

(Pakzad 

2003: 181) 

نام نخستین «

»زوج بشر  

BD 14.16 

٢ 
Mahlīy mh`ydy  » نام نخستین

»زوج بشر  

PR46.37 

٣ 

Mahlyānīy  

(pc P.O. 

Skjærvø) 

m>h`yd>nyḏ  Mahliyānīy/ 

Mihriyānīy/ 

Mahlyānē 

(Pakzad 

2003: 181) 

نام نخستین «

»زوجه بشر  

BD 14.16 

٣ 

Mahlyānīy 
(pc P.O. 

Skjærvø) 

mh`yd>nyd  » نام نخستین

»زوجه بشر  

PR46.37 

٤ 
Wahrām 

 

w>h|>m  »بهرام«  DK3.192.14 
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1 -2- هایی غیر از نام خاص: ر در واژهامالي پ  

ر نشان دهندة هاي خاص به وضوح دیده شد همیشه امالي پ همانطور که در نام   

هاي دیگر در پهلوي نیز صادق است،  ي کشیده نیست و این قانون در مورد اسمهجا

  براي مثال:

  تهیه و تنظیم نگارندگان .5جدول 

DK 9.12.27 ناآگاه >d>hm adahm 

DK9.21.7  ،سهم

 بخش

b(>)h| bahr 

HWFP 0 بخت، اقبال b(>)ht' baxt 

ŠnŠ. 2.10 دهلیز d>h|yc dahlīz 

DK3.48.5 (3) پرهیزگار d>hm dahm 

DK3.82.2  نام یک

 ایزد

d>hm>n' 

>pryn' 

dahmān 

āfrīn 

DK3.229.10 دهم d>hwm dahom 

DK7.2.46 فروهر p|w>h| frawahr 

                                                        
 -wvrvqraGna است. قس. اوستایی به تقلید از اوستاو یا  تر این نام است به احتمال زیاد صورت قدیمی. 1

٤ 
Wahrām w|h|>n'1  »بهرام« WD.13.1 
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BD 16.11  ذرت

اي خوشه  

g(>)h| gahl 

MX 1.77/47 رفیق hm> h` *hamahl 

DK 6.131 نی n>d nay 

DK 7.1.23 گوسفند p>h pah 

   پهلوي
p>h|wbyk' Pahlawīg 

DD.3.4 بهترین  
p>h|wm pahlom 

BD 24d.12 پهلو p>h|wk' pahlūg   

HKR 96 پهن p>hn ' pahn 

 p>h| pahr محافظ 

HDW 29  دوري

کردن؛ 

محافظت 

 کردن

p>h|yhtn ', 

p>h|yc- 

1pahrēxtan, 

pahrēz- 

RAF.82.1 محافظت p>h|yc pahrēz 

AWN.100.1 ریشخند |d>h|yh riyahrīh   

BD 5b.11 سوه sw>h Sawah   

MHD 45.4  فالن و

 بهمان

w>hm>n' wahmān   
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ŠGW.5.77 خمیده hw>h` xwahl 

WD 89.2  ،پاك

 مقدس

ywSd>s| yōždahr 

DK9.60.4 فرزند، نسل z(>)hk' zahag 

AWN.84.3  زهر z>h| zahr 

RAF.16.2   درخواست

 کردن

z>dstn' zayistan 

     

نویسی  ارد به صورت کشیده حرفندارند را دلیل ند <هایی که در جایگاه میانی  واژه 

اند و  آمده 'nTEnv hwrdtماه سال در متون پهلوي به صورت کنیم، براي مثال دو 

را به صورت   'm(w)rdt<    و   HOrdadبهتر است به صورت 

Amurdad .آوانویسی کنیم  

است که به طور  šh  به صورت غیر هزوارش آن» شاه«واژة پهلوي براي 

شود. بدون در نظر گرفتن حرف نویسی  آوانویسی می) šāh )CPD 79معمول 

شاید بتوان به  xšāyaθyaاست و فارسی باستان آن  S>hمانوي و پارتی که 

همین شرایط را ». شه«و » شاه«نیز رأي داد؛ قس. فارسی نو  šah آوانوشت

 نیز تعمیم» کاخ« به معناي  nvqDef Shyk>n '  SAhIgAnتوان به واژة  می

نوشته شده است؛ درحالی که  šh داد چرا که بخش اول واژه احتماال به قیاس با

 و )S>hyk>n )Meisterernst 2004: 314 مانوي و سغدي آن هر کدام به ترتیب

S>ykn )Gharib 1995:371 (.است  
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روي که در متون مانوي هم  از این ،و قطعیت در خوانش آن بسیار دشوار است pahr واژة

مانوي و پارتی و هم به صورت ) p>hr(g)byd )Meisterenst, 2004: 289به صورت 

phrg )Meisterernst 2004: 274( .ذکر شده است  

  شود: آوانویسی می eمتفاوتی دارد و به صورت  گهگاه آوانویسی کامالً >- h<-<امالي 

  )32: 1393(شروو 

  

  تهیه تنظیم نگارندگان .6جدول 

WwaÂaå˜ m>hm>n' mehmān »ان، مهم

 »صمیمی

WZ.27.11 

laÅwS sn>h` snexr »برف« AWN.55.1 

  

  .کند نویسی می حرف ) snyhl[ )CPD 75[را به صورت  snexrاگرچه مکنزي 
 

  گیرينتیجه -3

-   ر (وجود نویسۀامالي پ a نیست. هجا) به هیچ عنوان نشان دهندة کشیده بودن  

-  نباید ساکن باشد. هجاموضوع است که  ر تنها براي نشان دادن اینگاهی وجود امالي پ  

-  کوتاه است و با بسامد  هجاير در جایگاه آغازین نشان دهندة در اکثر مواقع امالي پ

  رساند. کشیده را می هجايکمتري 

  بیشتر است.در جایگاه میانی بسیار ر با امالي پ کشیده هجايبسامد   -

 دهد. را نشان می در جایگاه پایانی همیشه کشیدگی a وجود نویسۀ -

مه، شاه  ~هایی وجود دارند که هر دو امال را در متون دارند، قس. فارسی نو: ماه  واژه -

  نگه ~گنه، نگاه  ~سیه، گناه  ~سپه، سیاه  ~سپاه ره،  ~شه، راه  ~

 - در هجاي مختوم بههمیشه ر (به جز موارد معدودي) امالي پ > ->h -< hā گیرد. قرار می  

هایی هستند که  ر و مخفف دارند نیز واژهتمامی واژگانی که هر دو امالي پ نو در فارسی -

  کنند. از فرمول پهلوي پیروي می
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Pahlavi words spelled with “	 ” 

Amir Zamani 

Mahya Alikhani 

Abstract 

Pahlavi language is the ancestor of New Persian and the language 
itself is descended from Old Persian. The language has been the 
official language of the two Iranian dynasties for hundreds of years 
and even a millennium. Pahlavi has a very difficult script since each 
character has various values. Zoroastrian middle Persian has ten 
vowels: i ،ī ،(e) ،ē ،a ،ā ،(o) ،ō ،u ،and it is not obvious whether “e” 
and “o” were phonemes. The character “a” has some values as vowels 
and consonants and in this paper, the vowel value is studied. It can be 
rendered short “a” and long “ā” in the initial, medial and final 
positions. We will show that it does not always render long “ā” and 
sometimes are considered “mater lectiones” which must be rendered 
as short “a”. In the initial position with a low frequency it is long “ā” 
and in the medial position with a high frequency is long “ā”. In the 
final position it is always rendered as long “ā”. We have tried to 
investigate all the words having the above-mentioned features 
however surely some may have been ignored. First off, the proper 
nouns have been studied and then it was done for all the words 
following the same pattern. One thing which was comparable to New 
Persian was the words having two spellings. In New Persian there are 
some pairs, rɑh1, rah (way); gɑh, gah (time); šɑh, šah (king), etc, with 
one pair being considered as the abbreviated form of the other. While 
it is true, the reason lies in Pahlavi writing rules and applies mostly to 
those syllables ending in -āh <->h>. 
 
Keywords: Pahlavi; grapheme; phoneme; syllable; Pahlavi spelling. 
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