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  :ادبیات پهلوي   

 و متن ھایی که به زبان پھلوی در دست است بیشتر در سده ھای نخست اسالمی تدوین رساله ھا 
ھمه این آثار مبتنی بر روایات و سنتھای دینی و ادبی و کتبی و شفاھی زرتشتیان در دوران . شده است

  .ساسانی است

 ولی بیشتر آن به دست هکه دانشنامه دین زرتشتی بود و اگرچه بخشی از آن نابود شداست ) دینکَرت( دینکرد  بزرگترین کتاب به پهلوي، 
. بینی و دانش ایران دوره ساسانی است  دینی دارد و بیانگر جهان–کتابی دیگر است که محتوایی علمی ) بون دهِشن( بندهش .ما رسیده است

یعنی ترجمان اوستا به پهلوي نیز از جمله آثار  زند اوستا  .به فقه و حقوق زرتشتی استکتابی مربوط  ماتیکان هزار دادِستان    .زاتِسپرَم  همچنین
مربوط به یشتی است گمشده که به دست ما نرسیده و به همین جهت با توجه به نبود ) بهمن یشت یا یسن( زند وهومن یشت .مهم پهلوي اند

آثاري هستند براي بحث   گجستگ ابالیش و) گفتار گمان شکن( کند گمانیک ویچارشِ هایی چون کتاب. اصل اوستایی، در اصالتش تردید وجود دارد
ظاهرا حالت پیشگویی ... و  جاماسب نامه کتابهایی چون. فلسفی و کالمی که در دوره اسالمی براي دفاع از کیان دین زرتشتی نوشته شده اند

ولی با توجه به سبک و محتوا به گمان میرسد پس از اسالم و به . یان میزنندآینده را دارند و سخن از پیشگویی سرنگونی ساسانیان و یورش تاز
یادگار و اندرز آتورپات مانسپندان و مینوي خرد .جهت نگهداشت ایمان مردم و دادن امید به آنها نگاشته شده یا ویرایش شده اند

ادیاتکاري (  یادگار زریران  و) کارنامکی ارتخشیري پاپکان(  اردشیر بابکانکارنامه .کتابهایی اخالقی براي پند و اندرز) ادیاتکاري وزرگمتر(  بزرگمهر
 منظومه اي زیبا که به همراه یادگار زریران آنرا از دوران اشکانی می  درخت آسوریک کتابهایی مربوط به ادبیات حماسی و تاریخی و) زریران

به بهشت و  ارداویراف ر ادب پهلوي که مربوط به سفر مینوي موبدي به نامیکی از محبوب ترین آثا) ارتاویراف نامک( ارداویراف نامه .دانند
نسخه نخستین ارداویراف نامه را در اثري . به نظم کشید زراتشت نامه آنرا با نام بهرام پژدو پس از اسالم شاعري زرتشتی به نام. دوزخ است

 باعث شده گروهی گمان برند که ارداویراف همان کرتیر حتیکه . بینیم یمربوط به سده سوم میالدي م کتیبه کرتیر موبد  دیگر به پهلوي یعنی
اندرزهاي  دفترهاي دیگري چون. دفتري تاریخی درباره تاریخچه شهرهاي ایران است) نامکی شتریایی ایران( نامه شهرستانهاي ایران .است

و شمار دیگري آثار کوچک پهلوي   نامه اشاوهیشتان    روایات پهلوي   ،کیشاناندرز پوریوت،داروي خرسندي  ،نامه خسرو و ریدك  ،خسرو انوشه روان
زند  و کارنامه اردشیر بابکان  و ارداویراف نامه که برخی از آنها مانند. وجود دارند) گاهی در ترجمان عنوان به جاي نامه از رساله بهره میبرند(

 .برخی یا ترجمان نشده و یا کامل ترجمان نشده اندولی . زودتر به فارسی ترجمان شده اند... و  بندهش  و وهومن یشت

  :  کتابی آشنایی با خط پهلوي
  : نوع خط بر جا مانده است  که شامل2 پهلوي   به زبان براي نوشتن

 خط کتیبه اي یا منفصل-2خط کتابی یا متصل-1

پهلوي کتابی خواهیم پرداخت  نوع خط در نوشتن تفاوتهاي زیادي دارند که ما   در این نوشته به توضیح خط 2این   
  : حرف است که از راست به چپ نوشته می شود14خط پهلوي کتابی داراي .
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  : پهلوي حروف الفباي

  

حروفی که  با رنگ قرمز نوشته شده است براي حرف نویسی بکار میرود و در هزوارشها : نکته****
 ****.ه می شودو حروف آبی رنگ در آوانویسی استفاد  با حرف بزرگ نوشته میشود

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://www.irpdf.com/
http://www.irpdf.com/


 

yasna33@yahoo.com 

 

گ که از -  ي-د: یکی از مشکالت یاد گیري خط پهلوي استفاده از یک نشانه براي چند آوا مختلف است مثل         
شود و در هنگام نوشتن متصل خواندن آن سخت تر نیز میشود که باید متنها ي زیادي براي  یک نشانه استفاده می

 در جدول زیر طرز نوشتن حروف پهلوي به صورت متصل  .یادي نماییدسهولت در خواندن استفاده شود  و تمرین ز
 .آورده شده است

 جدول نگارش حروف پھلوی بھ صورت متصل
 

ضروریست گیری کامل و تمرین جدول زیربرای آموزش خط پھلوی یاد  
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  اعداد در زبان پهلوي
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 :هزوارِش ها 

. انهاي ایرانی میانه وجود هزوارش در آنهاستیکی از ویزگی هاي نگارشی زبان پهلوي و بیشتر زب
هزوارشها کلمات آرامی االصلی هستند که به خط پهلوي نوشته می شدند ولی معادل پهلوي آنها به تلفظ 

   حرف نویسی میشود   MN بصورت پهلوي          نوشته  می شود و  – از   –مثال حرف اضافه . در می آمد
  . تلفظ  می گردد azودر هنگام خواندن . رامی می باشد  آmenکه نشان دهنده تلفظ  

  :علل وجود هزوارش در زبان پهلوي

. در زمان هخامنشیان مکاتبات دولتی به زبان و خط آرامی انجام می گرفت 
مضمون نامه ها را که به زبان   حکومتی بدین گونه که کاتبان آرامی زبان  مراکز 

د ،به آرامی ترجمه می کردند  و می نوشتند و ها گفته می ش هر ناحیه به آنها شفا
در  مقصد نیز نامه ها را دبیران آرامی زبان همان  ناحیه  به زبان همان ناحیه بر 

 زبانهاي ایرانی  کهمی گرداندند پس از آن بتدریج از حدود قرن سوم قبل از میالد
خطوط تحول در نوشتن به کار گرفته شدند و این  زبانها به خط آرامی و سپس به 

حفظ سنت آرامی نویسی موجب شد  . یافته از آرامی همانند پهلوي نوشته شدند
 اما همانگونه که.که برخی از کلمات این زبان همچنان  در نگارش  بر جاي بماند 

روش دبیران آرامی زبان دوره هخامنشی در هنگام ترجمه نامه ها بود  هرگز این 
ی شدند بلکه معادل ایرانی آنها در هر زبان  به صورت اصلی خود تلفظ نمکلمات 

بعدها که دبیران و کاتبان ایرانی تلفظ اصلی این هزوارش ها .به تلفظ در می آمد 
و به صورت پهلوي .را نمی دانستند  فقط شکل این کلمات را به خاطر می سپردند

  .تلفظ می کردند
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  :اکنون به برخی از هزوارش هاي پهلوي نگاه کنید
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  .متن زیر توجه کنیدبه 
 

 

 

 

 کلمه نخست 3 ه است  که باتوجه به اینک متن همانطور که مشاهده می کنید سطر اول حرف نویسی
  می باشد با حروف بزرگ  نوشته شده است و در آوانویسی بصورت پهاوي ترجمه شده است  هزوارش

 هی اوقات بجاي استفاده از حرفپهلوي گادر  دین سبب است که   ب z   عالمت خط تیر ه زیر کلمه    

   نیز د یده     ب   بجاي  ي استفاده میشود این موضوع در برخی حروف  دیگر مثل    ي    از حرف   ز  

  ).می باشد روش مکنزي بر گرفته از حرف نویسی و آوا نویسی در این کتاب نوع:نکته(.شود می 
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، ن ھمراه با حرف نویسی  متن پھلوی شگفتی ھای سیستا بیشتر  جھت تمرین
گیرد تا بتوانید آموختھ ھای خود  آوا نویسی و معنی در اختیار شما قرار می

  .بصورت عملی بیازمایید 

  

  

  گرد آورنده 
 فرهاد نیلوفري
89/4/20  

  
  
  
  
  

  
  :ا در این کتاب سود برده شده استنه که از آ براي یادگیري زبان پهلويمفید معرفی چند کتاب

  
  
  ي ادبیات و دستور آن ژاله آموزگار انتشارات معینزبان پهلو-1
  فرهنگ کوچک زبان پهلوي  دیوید مکنزي انتشارات پژوهشگاه-2
 جلدي2راهنماي زبانهاي باستانی ایران دکتر ابوالقاسمی انتشارات سمت -3
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