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  چكيده
ي هفـتم شـامل پـاپيروس و    ي سـده هاي فارسـي ميانـه  ي حاضر با معرفي انواع نامهمقاله

م.)، به بررسي نوع  628 - 618نوشته در مصر، در زمان چيرگي ارتش خسرو دوم (پوست
اي خط، سبك نگارش و ادبيات اين اسناد خواهد پرداخت كه به خـط تحريـريِ شكسـته   

تواند به عنوان آخرين گونه كاربردي خط در دوره ساساني شناخته شود. ته شده كه مينوش
ي ايرانيـان در مصـر  هسـتند.    هـاي چندجانبـه  ها نمايـانگر فعاليـت  در عين حال اين نامه

شده؛ بلكه مـابين ايرانيـان و كارمنـدان و    مكاتبات يادشده، تنها ميان ايرانيان رد و بدل نمي
ي هم، كه قبل از ورود ايرانيان، بـا نظـام ديـواني روم آشـنايي كـافي      منصبان مصرصاحب

داشتند، بوده است كه نشان تعامل اجتماعي و به ويژه اقتصادي ميان دو گروه و تأثيرپذيري 
 دبي و تاريخي  قابل بررسي هستند.شناسي، اها به لحاظ زبانآنها از هم نيز هست. اين نامه

هـاي  اد شده، در بعد واژگان، نحو و سبك نگارش با نوشتههاي ينوشتهپاپيروس و پوست
اي از خالل آنها، تحول خط از صـورت كتيبـه   هايي دارند كهي كتابي  تفاوتنهفارسي ميا

- ها، به ويژه در بخش نامهنوشتهو پوست شود. ادبيات اين پاپيروسبه شكسته بررسي مي
ني،  به نحوي است كه سعي شـده از  اي ساسهاي رسمي به عنوان نمود كلي مكاتبه دوره

  ابت، موجز اما گويا و مؤثر باشد.طريق ريختارها و الگوهاي ث
هاي شخصي و رسمي، ادبيات، هاي فارسي ميانه، خط شكسته، نامهپاپيروس ها: كليدواژه
  هاي پاپيروسمجموعه
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  . مقدمه1
شـامل تعـدادي از    1هايي از مصر،م.)، بخش628 - 590م. ارتش خسرو دوم ( 618در سال 

تصرف درآورد. از اين دوره حدود هـزار  را به مدت ده سال، به   2شهرهاي نزديك رود نيل
چرم، پوسـت و كتـان در    3سند به خط فارسي ميانه و در موضوعات مختلف، بر پاپيروس،

ــوم  ــاً در في ــفال4مصــر (غالب ــته) و س ــده اســت    نوش ــا مان ــه ج ــران، ب ــود اي ــايي در خ ه
. از ديرباز در ايران براي نوشتن بيشتر از پوست گاو و گوسفند و كتان )143:1393(هويسه،

شد؛ اما گسترش تجارت و تعامل اقتصادي و كشورگشايي، ايرانيـان را از زمـان   استفاده مي
شد، آشنا ساخت و از اين هخامنشيان، با پاپيروس كه غالباً در مصر براي نگارش استفاده مي

عالوه بـر  5هاي ايراني بر پاپيروس، با مصر مرتبط است.نوشتهروي، شايد بتوان گفت بيشتر 
اي هـم در پـي داشـت (در ايـن بـاره نـك.       اين، ايـن فـتح، تـأثيرات و تبـادالت فرهنگـي     

بردنـد، نـك. آذرپـي و    ؛ نيز براي ابزاري كه ساسانيان براي نوشتن به كار مي1:2003دريايي
مستعمرات ايران، الزام به ايجاد نهادهاي  ي مصر به عنوان يكي از). اداره183:2002ديگران 

هاي نظامي و دريافت ماليات را به همراه داشت كه خود منـتج بـه مكاتبـات    اداري، پادگان
تـوان  هاي تجار و يـا نظاميـان مـي   شد. از سويي در پي مهاجرت خانوادهمختلف اداري مي

نقـل و انتقـال افـراد و     رفته، اين اسـناد بـه  همرويهاي شخصي يا خصوصي را ديد. نوشته
هاي نظامي و يا خبر سالمت افـراد، كـه   كاالها، رسيد دريافت، تحويل و يا گزارش و فرمان

شد، اشاره دارنـد (وبـر   افزار رايج مصر، نوشته ميعمدتاً بر روي پوست و پاپيروس، نوشت
شـرايط  ها، به خاطر خط دشوار خاص آنها و يا ). قرائت برخي از اين نوشته730ب: 2007

ها و يا براي متون زردشتي بـه  ساز بوده است. اين خط با آنچه كه در كتيبهنگهداري، مشكل
ي ادبيـات سـنتي   توان گفت با اين كـه بـه نحـوي دنبالـه    كار رفته است، تفاوت دارد و مي

ساساني است در عين حال نمود واپسين نوع خط و ادبيات رسمي و اداري اين دوره است 
  لفيق با الگوهاي جديد گشته است.ثيرپذيري و تكه ملزم به تأ

  
  هاي فارسي ميانه هاي پاپيروس . معرفي مجموعه2

ي دوم قرن نـوزدهم خريـداري شـده اسـت. در آن زمـان هنـوز       ها در نيمهبيشتر اين يافته
هـاي خصوصـي   مطالعات فارسي ميانه ساساني نوپا بود و چون اغلب در قاهره از مجموعه

هاي ، تاريخ دقيق و محل كشف آنها مشخص نيست. تعدادي از پاپيروسخريداري شده بود
انـد، مـثالً اولـين    شناسي در مصر به دست آمدهها مستقيماً از اكتشافات باستاناين مجموعه
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ي وين به وين منتقل شد و بخش بزرگي از مجموعه 1882هاي فيوم كهدر اوايل سري يافته
، 1883هـا و در دومـين مجموعـه در سـال     كنكـاش  ي همـين دهد. در ادامـه را تشكيل مي
ــك( ــود Karabačekكراباچ ــايي   200) از وج ــزارش داد (دري ــر گ ــاپيروس ديگ ؛ 1:2004پ

هـا در نقـاط مختلـف دنيـا پراكنـده      ). اين پاپيروس25:1999؛ نيز نك. ژينيو 215:1983وبر
و قسمت عمده بدون شوند. برخي از آنها منتشر اند و بيشتر آنها در اروپا نگهداري ميگشته

  شوند:ها به شرح زير معرفي ميعهاند. اين مجموتحقيق و انتشار باقي مانده
 

  مجموعه مسكو با چهل پاپيروس 1.2
اي بـــه نـــام  پـــاپيروس در مجموعـــه  40ي اطالعـــات بســـيار انـــدكي دربـــاره   

در  )Izvestija Rossijskoj Akademi Nauk. 1918)در مقالـه فـريمن(  Goloniščevگولونيشـچو( 
  دست است.

 

  دانشگاه، بيست و چهار پاپيروس ةمجموعه فيالدلفيا در موز 2.2
  اند.مشخص شده16502تا هـ. 16483و با نشان هـ. در قاهره خريده شده

  
  ملي و دانشگاه، هفت پاپيروس ةمجموعه استراسبورگ در كتابخان 3.2

ي ايـن  داند. دليـل ارايـه  ميعدد  7و وبر  5عدد، دومناش  6ها را هانزن تعداد اين پاپيروس
  اعداد متفاوت، ساييدگي يكي از اين قطعات است.

  
  مجموعه هايدلبرگ، چهل و هشت پاپيروس 4.2

  گذاري شده بودند.نشان 48- 1ارگانهااز شم اين پاپيروس
  

  ي لوور، هجده پاپيروسمجموعه پاريس در موزه 5.2
تمال دارد هنوز موارد بيشـتري از  هاي پهلوي اين مجموعه اندك است و احتعداد پاپيروس

هاي فارسي هاست. پاپيروسترين مجموعهآنها شناخته و معرفي شوند، اين مجموعه از كهن
  شوند.در آنجا نگهداري مي1851ميانه اين مجموعه از سال 
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  مجموعه آكسفورد، در بادليان، هفت پاپيروس 6.2
  ).30:1984تنها سه تا از آنها چاپ شده است(نك. وبر 

  
  بروكلين، سه پاپيروسة مجموعه نيويورك، موز 7.2

  .اين اسناد نخست آرامي دانسته شده بودند
  

  دانشگاه، سه پاپيروسة مجموعه گوتينگن، كتابخان 8.2
هـاي  ها از محل دفينهاين پاپيروسنوشته و يك پاپيروس سالم، احيانا شامل دو قطعه پارچه

از پوست و پاپيروس هم در ايـن مجموعـه وجـود     اند. البته قطعاتي ديگرممفيس پيدا شده
  اند.گذاري مشخص ماندهدارد كه هنوز براي ما شناخته شده نيستند و فاقد نشان

  
  دانشگاه، دو پاپيروسة مجموعه قاهره، كتابخان 9.2

  اند.منتشر شده 54و  53هاي شمارهبا شناسه پاپيروس
 

  بريتانيا، يك پاپيروس ةمجموعه لندن، كتابخان 10.2
  .منتشر شده است58با شناسه پاپيروس شماره

  
  دانشگاهيجانريلند، يك پاپيروسة مجموعه منچستر، كتابخان 11.2

  منتشر شده است.25پاپيروس شماره  با شناسه
  

  مجموعه پراگ، يك پاپيروس 12.2
طالع بيشتري هنوز ) داده شده و اR. Pintaudiاطالع از وجود آن از سوي پروفسور پينتاودي(

  در دست نيست.
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  دانشگاه، يك پاپيروس ةمجموعه بازل، كتابخان 13.2
  تر است.اپيروس مستطيل شكل بزرگاين يك متن تقريبا كامل بر روي يك تكه پ

 

  بانكرافت، چهار پاپيروس ةمجموعه بركلي، كتابخان 14.2
مزين به نقوش در مجموعه  چهار قطعه كاغذ با عربي متقدم و قطعه كاغذي بدون نوشته اما

  ي پهلوي كه منحصر به فرد هستند.فارسي ميانه ساساني از بايگان
 

  اند. هاي خصوصي كه منتشر نشده مجموعه 15.2
  اي هست.ها هنوز هم قطعات منحصر به فرد ناشناختهقطعاً در اين مجموعه

  
  مصرشناسي، دويست و نوزده پاپيروس ةمجموعه برلين، موز 16.2
هـا  نوشـته ترين قطعات اين دستها است. بزرگترين بخش اين پاپيروسمجموعه مهماين 

توسط كنسول آلمان در بازار روزانـه محلـي    1870- 1880هاي در برلين هستند كه در سال
  ).288:1993؛ نك. تفضلي 26:1984و ؛ هم215:1983قاهره خريداري شده است (نك. وبر

  
ـ  17.2 ـ  ملـي ا  ةمجموعه وين، كتابخان پـاپيروس ارتـزوگ    ةتـريش، مجموع
  هفت پاپيروس و )، بيستErzherzog Rainerراينر(
ي تـرين مجموعـه  داراي ششصد و چهار پاپيروس و به لحاظ عـددي بـزرگ   1936تا سال 
هاي فارسي ميانه بوده است. ظاهراً به دليل مشكالتي كـه در جنـگ جهـاني    نوشتهپاپيروس

ي ارميتاژ منتقل كتابخانه به وجود آمد، اين اسناد به موزهدوم براي محافظت از اين آثار براي 
اند. تنها تعداد اندكي از اين مجموعه بزرگ، خوانـده و منتشـر شـده اسـت (وبـر      شده بوده

؛ نيـز  215:1983؛ همـو 727ب:2007؛ همـو 256الف: 2007؛ همو34- 26:1984؛ همو 2005
  ).11- 9:1938ها نك. هانزنمجموعه براي معرفي اين
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  هاي فارسي ميانه مطالعات پاپيروس ةتاريخچ .3
هاي فارسي ميانه به اين شـرح اسـت: نخسـت در    سير مطالعاتي پژوهش بر روي پاپيروس

هاي ايراني موجـود  اي از وجود پاپيروسدر مقاله 6شناسي به نام زاخائوم. شرق 1878سال 
 7برده شدند. پس از او، هرن ها همان سال از قاهره به برليندر مصر اطالع داد؛ اين پاپيروس

ــال     ــرد و در س ــه ك ــرلين را مطالع ــات ب ــه 1889قطع ــارهمقال ــت.  اي درب ــا نوش ي آنه
ها شد (وبر )نيز از نخستين كساني بود كه متوجه نوع خاص الفباي اين نوشتهKirsteكرسته(

 8هـانزن ي وين مطالعاتي انجام داد . تقريبا نيم قرن بعـد  ). وي بر روي مجموعه216:1983
پـاپيروس فارسـي    66بخش بسيار با اهميتي از مجموعه برلين را ويراست و فهرستي شامل 

هـاي  هـا ارايـه داد؛ همچنـين معرفـي پـاپيروس     گذاري ابتدايي از پاپيروسميانه را با شماره
استراسبورگ، آكسفورد، گوتينگن و وين، همراه با تصاوير، كاري بـود كـه همـو انجـام داد     

)، اما او پس از چندي اين طـرح را متوقـف كـرد.    63:1985؛ دومناش 5:1938(نك. هانزن 
 1952هـا و در سـال   تعـدادي از ايـن پـاپيروس    1957تا  1950هاي بين در سال 9دومناش،

ي لـوور و  هـاي مـوزه  پاپيروسي از بازل و تصحيحاتي از برخي كارهـاي سـابق، پـاپيروس   
ي ريلند، بي مربوط به مصر، موجود در كتابخانهي عرپاپيروس نوشته بروكلين، نيز دو قطعه

هايي از بـرلين و برخـي   نوشتههاو پوستي ملي وين و ترجمه پاپيروسهاي موزهپاپيروس
قطعات گوتينگن را ارايه و چاپ كرد و درك بهتري از آنهـا بـه دسـت داد(نـك. دومنـاش      

در روسيه منتشـر   10انيانهاي فارسي ميانه را پريخ، چندي از پاپيروس1961). سال2: 1957
در آمريكـا   1974هـا، در سـال   درباره برخي از پاپيروس 11اي از هرمتاكرد. در پي آن، مقاله

 730ب:  2007؛ وبر 412:1392منتشر شد. در نهايت دومناش به مطالعات ادامه داد(دريايي 
ه شـايد در  ها تا به حال تعداد كمي منتشر شده است، به عـالو ). از كل مجموعه اين نوشته

)تعـداد  Weberاند. وبـر( هايي باشد كه هنوز شناخته نشدههاي خصوصي نيز نوشتهمجموعه
نوشته و پاپيروس را منتشر كرده است، او همچنـين بسـياري از كارهـاي    نسبتاً زيادي سفال

اي هانزن شامل خوانش و تفاسيرش را نقد و بازخواني كرده است. گيتي آذرپي هم مجموعه
نويس ابريشم و چرم اسـت و  دست 260فارسي ميانه را گرد آورده است كه شامل از اسناد 
؛ نيـز نـك.   29- 17:2003شود (آذرپـي ي بركلي دانشگاه كاليفرنيا نگهداري ميخانهدر كتاب
  ).1:2004دريايي
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  هاي نگارشي . ويژگي4
عـم از  هـا، ا  ي ساساني دو گونه خط شناخته شده است: يكي بـراي نوشـتن كتيبـه   در دوره
رفت و اصطالحاً به خط منفصـل مشـهور   نوشته به كار مي نوشته و سكه و مهر و جام سنگ

نامنـد؛ ديگـري خـط    ) مـي lapidaryاي (ي نوشـتن، كتيبـه  است؛ اين خط را به جهت شيوه
) است كه بيشتر براي نوشتن بر سطوح نرم مثل پوست، چـرم،  cursiveتحريري يا شكسته (
رسـد  سفال) بعدها در دوره اسالمي، كاغذ به كار رفت. به نظـر مـي   پارچه و (البته حتي بر

رفتـه و بـه همـين    ي ساساني به كار مـي ي تكوين خطي دورهاي در مراحل اوليهخط كتيبه
ها بدان خط بوده است؛ امـا ايـن خـط بـه     ي سوم، بيشتر كتيبهكم تا اوايل سدهخاطر دست

ي مهـم در خصـوص ايـن    يافت. مسـأله تدريج متحول گشت و خط شكسته از آن تكامل 
ي اين دو نوع خط، خط ي گذار است كه چه زماني رخ داده است. حد ميانهتحول و مرحله

ي ساساني است. ترين متن كتابي از ادبيات فارسي ميانه زبور پهلوي مسيحيان ايران و قديمي
و به سـبب نـوع خـط و    تر از الفباي كتابي است  اي و كهن الفباي آن نزديك به الفباي كتيبه

نگارش و خود ترجمه، مربوط به قرن چهارم ميالدي دانسته شـده اسـت. در ابـداع الفبـاي     
زبور هم استفاده شده است. از   γو  j ،dاوستايي، عالوه بر الفباي فارسي ميانه، از سه حرف 

 توان ديد كه از سال شانزدهم پادشاهي وي، برخـي هاي خسرو يكم ميسوي ديگر در سكه
شـاهد ديگـر تحـول خـط در     12اند.اي به شكسته تبديل شدههااز خط كتيبههاي سكهنويسه

هاي دربند بر روي ديوار شمالي اين شـهر اسـت بـه خطـي عمـدتاً       دوره خسرو يكم كتيبه
هاي نزديك به پهلوي كتابي، كه به صورت عمودي از باال به پايين نوشته شده كه از ويژگي

شود؛ بـدين   اي به كتابي ديده مي ها تحول از الفباي كتيبه ين كتيبهخاص اين دوره است؛ در ا
شود، مثـل نـام داريـوش، مـأمور      صورت كه گاه در نوشتن يك نام هر دو صورت ديده مي

 Dariuš īرســـمي و نخســـتين عامـــل ســـاخت ايـــن اســـتحكامات در آن منطقـــه ( 

Ādurbādagānāmārgar(،  كه حرف 29در كتيبة شمارة ،d  وr  اي  صورت الفباي كتيبـه آن به
هـا   اي در اين كتيبه كتيبه nآمده و به قرائت نهايي درست داريوش كمك كرده است. حرف 

ي سوم از سطر نخست و نيز در حـرف پايـاني   در واژه 1ي ي شمارهدر مواردي مثل كتيبه
ست. ي آخر نيز به همين شكل ادر سطر سوم، واژه 4ي ي شمارهي آدربادگان در كتيبهواژه
كه در الفباي كتـابي   هاي ساساني است، در حالي مطابق صورت كتيبه  ZY ي ي اضافهكسره

اي و شكسته بر روي اثرمهرهـا   ي كتابت با الفباي كتيبهآيد. آمدن دو شيوه مي Y به صورت 
زاده،  ؛ نصراله188و  184:2008به خصوص اثرمهرهاي سپاهبدان هم ديده شده است (چرتي
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هـا در  ). پس از خسرو يكم، برخي نويسه2016؛ گاجيف، 188:2007،31لن زير چاپ؛ گيز
ي انـد و در دوره هاي اين پادشاه نيز به خط شكسته نگاشـته شـده  نام هرمزد چهارم بر سكه

تر شده و نام وي به صورت كامل، به خط شكسته نگاشـته  خسرو دوم هم، اين تحول كامل
ي خسرو يكم اصالح نظام خط پديـدار گشـته   دوره از اين دارد كه از شده است. اين نشان

اي از خـط تحريـري گشـته    است و به تدريج خط شكسته تغييرات بيشتري يافتـه و گونـه  
است. احتمال دارد با توجه به اين تغييرات، بتوان گفت كه حتي ابداع و تكامل نهايي خـط  

اين است كه شـايد در   اوستايي در دوران همين پادشاه صورت گرفته باشد. اين امر گوياي
اي به شكسته، اولي متروك نشده، بلكه هر دو موازي هم بـه جـاي   دوران تحول خط كتيبه

اند. شايد بتوان گفت استفاده يا عدم استفاده از يكي يا هر دو بنـا بـه   شدهمانده و استفاده مي
قطـع دانسـت.    توان آن را بهمقتضياتي است، مانند ميزان رسميت و يا موضوع، كه البته نمي

شد كه در اين تر نگاشته ميو ظريف ي هنرمندانهها، گاه به شيوهدر اين نوشته خط شكسته
هـا بـه قلـم    گيرد. برخي از پـاپيروس نام مي (calligraphy)نويسي ي) خوشصورت (گونه

ي ويـن  از مجموعـه  562شدند، مانند پاپيروس شماره ضخيم و برخي با قلم ريز نوشته مي
هر چند قلم درشت بيشـتر متناسـب بـراي    13ي كاغذ نوشته شده است،تنها بر يك رويهكه 

نوشت فـراوان و گـاه   ها، كوته). در اين نامه83:1391نگاشتن بر سفال بوده است (بختياري 
ها بر پشـت  خورد. گاهي اين تكرار و شايد تمريننيز تكرار كلمات و جمالتي به چشم مي

ي هستند: فارسي ميانه زبانهها دوبخشي از اين نوشتهرفته است. گهاي اصلي صورت مينامه
ها و اسـناد دولتـي   آنها، نامهبسياري از  يوناني. - ي ساسانيقبطي و يا فارسي ميانه - ساساني

از ايـن  نقـل و و ي انبـار، امـور حمـل    هستند و متضمن موضوعاتي همچون فهرست آذوقه
هاي فارسي ميانه مورد بحث، سال نگـارش  پاپيروس). در  262- 257الف:  2007قبيل(وبر 

هـاي  كه بعضاً تنها داراي روز و ماه هستند؛اما مضمون اصليĤنها، مانند نـام 14داده نشده است،
هاي جغرافيايي متعلق به مصر،ارتباطشانرابالشكركشيمصرمسلم خاص، نام افراد ايراني و نام

ارسي ميانه در مصر، عالوه بر شناسـاندن  هاي فبندي پاپيروسشناخت انواع و دسته .ميكند
هاي مختلف ايرانيان در مصر و نوع تعامل و زندگي آنها كه از بعد تـاريخي اهميـت   فعاليت

هـاي  دارد، از نظر شناخت ادبيات مكاتباتي رايج ساساني بسيار سودرسان خواهد بود. نامـه 
هـاي  الگـوي اولـين دهـه    بخـش و اين دوره، الهـام  - ي مالياتيبه ويژه در حيطه - اقتصادي

  ).21:2002اسالمي نيز قرار گرفت ( نك. آذرپي و ديگران 
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 ها با ديگر اسناد فارسي ميانه ها و وجوه تمايز پاپيروس . ويژگي5
هـاي متمـايز آن دوره   هـايي از بسـياري نوشـته   هاي فارسي ميانه را وجود ويژگيپاپيروس

به لحاظ شكل ظاهري و بيروني، بر شـماري   سازد.ي كتابي متمايز ميخصوصاً فارسي ميانه
هاي ايراني يافت شـده در مصـر غالبـاً بـا     پاپيروس شود.ها اثر اتصال مهر ديده مياز نوشته

ي راست بسياري، در پايين يا بـاال سـوراخي بـراي    اند و در گوشهجوهر سياه نگاشته شده
شده، ند اثر مهر) بدان متصل مياي گلين داراي چمشته (تودهاي كه مهر يا گلگذراندن رشته

). مهرهاي 27:1384؛ براي مهر و اثرمهر هم نك. گيزلن 181:2002داشته است (نك. آذرپي 
شد تـا محتـواي ظـرف، نـام     هايي را داشتند كه يا به كاال متصل ميها و يا طرحگلي نوشته

شـد  ها) وصل ميروسها (و پاپيصاحب آن و مسايلي از اين قبيل را اعالم دارد و يا به نامه
هـا، بـه   مشـته ها را تضمين كند. از طريق مهرها و گلتا اعتبار و محفوظ ماندن مضمون نامه

شناسي و تـاريخ و   جاي ها و القاب ديواني، نامتبارشناسي، سمتاطالعاتي مهم چون نام، نام
- پاپيروس هاي اين دوره، به ويژهتوان دست يافت. پاپيروسنيز تحقيق سير خط و زبان مي

توان بـا  ها، عناوين و القابي هستند كه ميهاي فارسي ميانه به دست آمده از مصر حاوي نام
ها سنجيد و نواقص هر يك را بـا ديگـري برطـرف نمـود. امـا اهـم ايـن        مشته مهرها و گل

هاي شكل نويسه (حرف و واژه)، نحوي و معنايي است و از اين جهـت  هادر حوزهتفاوت
شوند بسـيار  گير در يك بستر زماني ديده ميهايي چشمموازي اما با اختالفكه دو رويكرد 

  شود:قابل تأمل است. به چندي از آنها به عنوان نمونه اشاره مي
 

  شكل نويسه 1.5

 ها حرف 1.1.5
هـايي هـم كـه داراي خـط     ها، كه در مهرهـا و سـكه  در پاپيروس» ت«وجود نوع دومي از 

 ><ṭها اين حرف به صورتقابل اشاره است. در پاپيروسشود، شكسته هستند، ديده نمي
. عدم تشخيص آن در ابتـدا،  شودآوانويسي مي><tكتابيدر كنار صورت معمولي و 

هـا  در پـاپيروس  PWN)به صـورت (  pṱهزوارش خواني برخي واژگان چون شبهباعث غلط
ــي ــت.م ــه  ><گش ــوال در شناس ــزوارش معم ــاي ه ــان ما  ه ــي واژگ ــا و برخ ــد ه نن
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)(mṭr/mihr،(šṭr/šahr) وبـر رود .به كار مـي)هـايي از هـر دو صـورت در    نمونـه  ).191:1993
در  ><شـود:  ي فيالدلفيا آورده مياز مجموعه 2) سطر16.496(يا  4پاپيروس شماره 

ــنج.                  :    )pt-šي (واژه  .   )dʼštي (در واژه >   <   س

  
شدن برخي از آنهاست، به ويژه در محـل  اي، در سادهنويسههاي ديگر ويژگي شكل

تـوان  است. در اين اشكال مـي  <š>ها؛ يكي از اين موارد، ساده نوشته شدناتصال حرف
، 1را ديد. سند شـماره » سال): «sālبراي فارسي ميانه ( <ŠNT>/<ŠNṬ>ي هزوارش واژه

ي شدهادهصورت س 3، سطر3و سند شماره       تر، صورت سالم4سطر

 .دهدرا نشان مي آن

  واژگان 2.1.5
- شوند، به صورت كوتـه ها، واژگاني چند كه در صورت كتابي، كامل نوشته ميدر پاپيروس
 و يـا هـزوارش فعلـي    ncها خالصه شده بـه كه در پاپيروس namāz اند، مانند نوشت آمده

YHBWN- ي براي فعل فارسي ميانه(dādan)» :ي صرفي ايرانـي  شناسه اشاره كرد كه» دادن
براي   KYNA ي شود. يا واژهنوشته مي -YHB  ي آن يعني آن حذف گشته و صورت ساده

شـود (وبـر   نوشـته مـي   KYNي شـده كه به صورت كوتاه  gōspand يصورت فارسي ميانه
  ).72 - 69: 2015ها همچنين نك. زيني در پاپيروسnc؛ براي واژه 189: 2003

 

  نحو 2.5
شـود  استفاده مـي   hwt’y ، از صورت »خداي«ي ي كتابي، معموالً براي واژهميانه در فارسي

، داراي xwadāyي واژه 137،327، 136، 5هاي شـماره  ها، بر اساس پاپيروساما در پاپيروس
» خداي«نوشته شده، كه ابتدا به غلط آن را همان   'hwt’yk است و به صورت >k<ي نويسه
ي تفاوت خـط و نگـارش و نيـز    هاي بيشتر و مالحظهس ميان پاپيروسخواندند. اما قيامي

ي قرارگيري آن، سبب اين تشخيص شد كه اين واژه كـاربرد صـفتي دارد، پـس ايـن     نحوه
) شـده باشـد و تـدريجاً    /xwadāyMR ̔HYتواند جـايگزين صـورت هـزوارش (   صفت نمي
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- ب، پيش از اسم گيرنده مي) ميسر شد. اين واژه در هنگام خطاxwadāyīg»(خدايي«خوانش 
دارد. چنـد  » خدايي/خـدايوار «نشيند و معني آيد و در اصل صفتي است كه به جاي اسم مي

  شود:نمونه در زير آورده مي
  از مجموعه وين: 414پاپيروس 

ˁL hwṭʼyk' lšnw nc »بر خدايوار، رشن، نماز«  

  از مجموعه برلين: 136پاپيروس 
ˁ]L hwṭʼyk' yzdʼnkrṭ nc » خدايوار، يزدانكرد، نمازبر«  

 2شـود و تنهـا يـك اسـتثنا در پـاپيروس      اين صورت در فارسي ميانه كتابي ديده نمـي 
آمـده اسـت. ويژگـي نحـوي ديگـر        xwadāy هست كه صورت كتـابي  1آنجلس سطر لوس

ي سوم شخص است. اين دو پايانه يا شناسه فعلـي در  ي نوشتن دو پايانهها، نحوهپاپيروس
 52از پاپيروس  2، سطر54از پاپيروس  3، سطر 65از پاپيروس 4، سطر83شمارهي پاپيروس

به جاي شناسه ضـمايري كـه    (ty-)شوند. يكيديده مي 86ي و نيز در شماره
 5- 4در سـطر 74رود، آمده است؛ نيـز در پـاپيروس  ) در فارسي ميانه كتابي به كار ميēd-با (

ē -YDWNty/ ō man nāmagBnʼmk' ʼy ˁL L ˁازپشت صفحه چنـين نوشـته شـده اسـت: (     

kunēd  فعل آن، دوم شخص جمع و امر »(اي بنويسيدبه من نامه«) به معنيkunēd  است) و
 81از پـاپيروس  2- 1و نيز سطرهاي 69از پاپيروس  3) كه در سطر tny–(  ديگري
–ا و يـ  (tan–)آيد كه خـوانش آن  تر است و از نحو خاص در اين دو پاپيروس برميواضح

dan) سطر سـوم ايـن گونـه بـه كـار رفتـه:        69) براي مصدر باشد؛ در پاپيروسwtlnʼmk' 

)WNtny/ widarnāmag stāndanBYNS  آمده است. در دو مورد » گذرنامه ستاندن«) به معني
اين افزونه استفاده  80از پاپيروس  6و سطر  19بر پشت صفحه از پاپيروس  10ديگر، سطر

رسـد منشـا ايـن دو    ساز شده است. به نظر مـي كاربرد در آنجا مشكلشده اما اين مفهوم و 
 tny-براي سوم شخص مفرد مضارع و  ty< (*-ati)-تر باشد چنان كه، پايانه، از صورتي كهن

ي حـرف اضـافه در فارسـي ميانـه     ) براي مصدر است. در زمينهtanaiy-فارسي باستان:  <(
(نـزد، بـه،    pad(بـه، بـراي)،    ō(از)،  azين زبان: ي بسيار رايج ا(كتابي)، چهار حرف اضافه

كاربردتر و به ها كمدر پاپيروس padو  ō(به علت) را بايد نام برد كه از ميان آنها rāyبراي) و 
  ).232:1992اند (وبر ها اندك شده نوشته ويژه در سفال
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  مضمون 3.5
الً بـه زنـدگي عملـي و    شـود كـه كـام   ها با تعاريف و مفاهيمي نو برخورد ميدر پاپيروس

روزمره، نزديك بوده و با واقعيات و مفاهيمي ارتباط دارد كه بيانگر نوع نظـارت و ارتبـاط   
توان به اصطالحات و واژگاني اشاره كرد كه بـه  ايرانيان با بوميان مصر است. از اين نوع مي

بـوط اسـت،   گيري و سنجش مواد، فواصل و از اين قبيـل مر كاربرد واقعي واحدهاي اندازه
؛ صـورت  'lagīnag /lkynk ) و يا لگـن ( χεράτιον؛ صورت يوناني: kylʼt/ kīrātچون قيراط (

ها غالباً زردشتي و در متون ديگر چـون متـون   ). نام افراد آمده در اين نوشتهλεχάνηيوناني: 
 هـاي سـامي اسـت و نشـانگر ارتبـاط     كتابي پربسامد هستند ولي دو يا سه نام از آنها از نام

) و abraham/?)، ابراهـام (  šmwyl / šamuēl: سـاموئل( اقتصادي ايرانيان با مردم مصـر، مثـل  
هرموپـوليس  . نـام شـهرهاي مصـر بـا شـكل يونـاني آنهـا مثـل         (ncylyk/ nazrīk)نصـراني  

)hlmwpwlys شــهر ايــزد هــرمس، در امتــداد نيــل و مصــر عليــاي باســتان) اكســيرينخوس
)kwsylynkws هاي فارسي ميانه در عالوه بر اين، در پاپيروس كي نيل).در مصر عليا و نزدي

مصر، به وجود برخي مقامات ديواني اشـاره شـده اسـت. يكـي از ايـن مناصـب، منصـب        
) است كه براي نخستين بـار در متـون ايرانـي بـه چنـين      šahr-ālānyōzān» (يوزانشهرآالن«

ي آن ا محـدود اسـت، دربـاره   هـ هاي پاپيروسمنصبي اشاره شده است. به دليل اين كه داده
توان با يقين شرحي داد. نام وي در چند پاپيروس فارسي ميانه، مثالً در پاپيروس شماره نمي
ــاپيروس از مجموعــه 58 ــدن، پ ــاپيروس شــماره از مجموعــه 577ي لن ــن، پ از  172ي وي

 3637 ي هايدلبرگو پاپيروس يوناني شمارهاز مجموعه 21ي برلين،پاپيروس شماره مجموعه
يوزان حكم اعتبار و رسميت ) آمده است. مهر شهرآالنΣαρϱαλανεοζᾶν(صورت يوناني آن: 

باالترين مقام رسمي ساساني در مصر را داشت. بنا بر برخي اسناد يوناني مربـوط بـه شـهر    
كه به يك مقام ارشد براي جمع آوري ماليـات   3797و شماره  3637اكسيرينخوس شماره 

و قيـاس  آنها سعي شده با خط يوناني يك واژه فارسي ميانه را بازگو كنند در اشاره شده و 
تـوان  توان آنها را بر هم منطبق دانست. از اينجا ميهاي ايراني ذكر شده، ميآنها با پاپيروس

يوزان هاي يوناني، شهرآالنگفت كه اين مقام، احتماال مقام مالياتي بوده است. بر اساس نامه
عامل ايراني و بيزانسي و نيز سـربازاني در اختيـار داشـته اسـت كـه در كـار       چند كارمند يا 

ي مركب سـربازان همكـاري   گردآوري و انتقال ماليات نقدي، جيره سربازان و تامين علوفه
انـد كـه ايـن نشـاناقتباس     اند. برخي از اين عوامل يا كارمندان، با لقبي رومي ذكر شدهداشته

است. براي مثال فردي به نام خسرو، از كارمندان امور مـالي   واژگان و اصطالحات بيزانسي
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) ذكر شده است كـه ايـن تنهـا    χαρτουλάριος /chartulariosيوزان با لقب بيزانسي (شهرآالن
ها و يا كارمندان ايرانـي در مصـر نيسـت (بـراي     نمونه از برگرفتن القاب بيزانسي براي مقام

  ).657:2011بيزانسي ايرانيان، نك. سنگر هاي بيشتر از اين القاب نمونه
كـه  » خدا،سـرور ): «xwadāyيوزان با القابي مانند (ي مخاطب قرار دادن شهرآالناز نحوه

) كه بر اسـاس  widar-nāmagبراي او به كار برده شده و يا مهر و مجوزهايي مانند گذرنامه (
اين لقب كمتر آشـنا بـراي سـمتي    آيد كه توانسته صادر كند، چنين برميها، وي مياين نامه

رفتـه  بسيار باال، با اختيارات گسترده، مانند تامين تداركاتي براي ايرانيان در مصر به كار مـي 
از  172نوشـته  پوست 1است. منطقه نفوذ نامبرده از فيومتا جنوب مصر بوده است. در سطر

بـه  ): «kārframān ī dar tā ō šahr-ālānyōzān [ō]ي برلين ايـن چنـين آمـده اسـت: (    مجموعه
را  kārframān ī dar). دومناش عبـارت   191:2002(وبر» يوزانبه شهر آالن ،كارفرماي دربار

يا همان فرمانـده نظـامي   » كارفرمان دروازه«ي هايدلبرگ،از مجموعه 21در پاپيروس شماره 
د آورده كـه  ي شاپور يكم در حاجي آباكند و براي اين مدعا هم داليلي چون كتيبه معني مي

). نام وي 171: 1985اين مقام را در كنار مقامات باالي اطراف شاه قيد كرده است (دومناش 
)، šahr-wahrēzشوند، مانند شهروهرز () شروع مي šahrهاي مشابه ديگر كه با شهر (مانند نام

است كه لقب چند سـردار و سـپاهبد    šahr-warāz(15) و شهروراز (šahr-palangشهرپلنگ (
سـاخته اسـت و   و عنوان مـي  ساساني بوده است. شهر به معني كشور و تركيب با آن، لقب
- كـرده اي، كسب ميهاي ويژهنشانگر به دست آوردن منصب به دليل لياقتي كه در موقعيت

جنگجـو، مشـتاق   «توان ديد، به معني مي razmyōzاي مانند اند، است؛ بخش دوم را در واژه
» شوريدن و تاختن«به معني  -yauzي فعلي را شايد بتوان با ريشه ؛ آن»جنگ و حريص نبرد

معني دهد و احيانا 16»هاجنگنده با آالن«تواند هم ميālānyōzي  مرتبط دانست. بنابراين واژه
بختياري ؛ نيز 238-  235: 1991گيرد (وبر اي ارمني از شاهزادگان ساساني را در برميشاخه

يوزان شـخص درجـه يـك و    به لحاظ شغلي، شهرآالن ).11- 9:2014پور؛ جاللي87:1391
- رتبهي نظامي (به عنوان افسر عاليعامل دولت ساساني در مصر اشغالي است كه هم وجهه

ي اقتصادي. او با نظارت بر نهادهاي مختلف اداري، اقتصادي ي ارتش) داشت و هم وجهه
- جست) مصر را اداره مـي ميو نظامي (در بخش اداري از مناصب بيزانسي معتمد هم مدد 

ي اصـلي فاتحـان ساسـاني بـود،     ي قدرت و اختيـارات وي، همـان دو دغدغـه   كرد. حوزه
ي هر دو را بر عهده داشـت  گردآوري ماليات و تاًمين مواجب سربازان، كه اين مقام، وظيفه

  ).663:2011(نك. سنگر
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  ها . قالب پاپيروس6
ـ ها از اصلي كهن سرچشـمه مـي  طرح نامه ي د كـه از سـنت نامـه و سندنويسـي دوره    گيرن

آنها به صورت قاعـده و الگـوي خـاص الـف، ب و ج،     17هخامنشي (با منشاً آرامي) است.
كنند و تنها داراي پيام ها از همين الگو پيروي ميريختارهاي سنتي و ثابتي دارند. بيشتر نامه

  اين سه بخش است:ها شامل صورت عمومي اين نامه).  804ب:2008كوتاهي هستند (وبر 
  الف: خطاب، سالم و تكريم

  ب: متن و منظور پيام
  ج: خطاب (با تكرار بخشي از بخش الف به صورت مختصر)

بخش  الف  شامل سالم به مخاطب، سپس عناوين و مناقـب وي، جمـالت ريختـاري    
خداونـد (يـا در بـازخواني    «پرسي و سپس نام گيرنده است و در آن مخاطب اغلـب  احوال

، namāzشود و با آوردن عبارتي مربوط به احترام ( خطاب مي» ها: خدايوار)/ سرورپاپيروس
تواند با عبـارات سـبكي بيشـتري،    رسد. اين بخش مي) به پايان ميncنوشت به شكل كوته

ي اصـلي پيـام و منظـور    تـر گـردد. بخـش  ب  پيكـره    بسته به مضمون و نوع نامه طوالني
بدون فاصله نسبت به بخش الف و داراي عباراتي ثابت است كـه   فرستنده است. اين بخش

بيشتر به موضوع تندرستي نويسنده و گيرنده، دستور براي توزيع جيره و نقل و انتقال و يـا  
شان كامل باشـد، بسـيار    قطعاتي كه بخش پيامپردازد. دريافت و پرداخت مواجب يا كاال مي

هايي مانند پاپيروس شماره توان در نامهبسوط ميكم هستنند. بخش ب را به صورت نسبتاً م
ي اي از متن اصـلي جـدا شـده و دربردارنـده    بخش ج با فضاي خالي ديد. 80و شماره 44

تكرار متفاوتي از خطاب بخش آغازين بوده، به صورت كوتاه و ساده، با سالم و احترام بـه  
ي فرستنده است. ايـن بخـش گـاهي    رسد. به دنبال آن، نام و نام خانوادگگيرنده به پايان مي

توانـدر پـاپيروس   رسد. سه بخـش طـرح يادشـده را مـي    اوقات با عبارتي كلي به پايان مي
هـا،  تر هـم ايـن بخـش    هاي كوتاه دو خطي شماره دو مسكو ديد،گاه حتي در نوشتهوبيست

تاً ، قابل تفكيك است. براي دو بخش الف و ج كه ريختاري نسب287براي مثال در پاپيروس
  شود:هايي داده ميثابت و همگون دارند، نمونه

 بخش الف:

  : 2- 1، سطرهاي19پاپيروس شماره
ō xwadāy Yazdān-xusrō ……[ / namāz fr-[ ] drōd w[as] .. 

 »خسرو..نماز ....درود بسيار...به خداوند (= سرور) يزدان«
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  :2- 1، سطرهاي44پاپيروس شماره
ō yazdān-ayād Burz-ādur ……namāz 

  »به [آن كه] در ياد ايزدان [است]، برزآذر....نماز«
  :18بخش ب

را » نامـه كـنم  «و يـا  » نويسم«، اين بخش معموال عبارت 4- 3، سطر19پاپيروس شماره 
  دارد مانند اين بخش:

ō ašmā ….xīr ī? [ / 4. rāy nibēsēm ān frawardag ud / 5. I az šahr? ī….. 

 بخش ج:

  :3- 1سطرهاي، 71پاپيروس شماره
ō yazdā[n-a]yād[ / Dādrōy ī az Xusrōdādān namāz 

  »ي خسروداد نمازبه [آن كه] در ياد ايزدان [است]/ دادروي، از خانواده« 
 

  هاي فارسي ميانه بندي كلي نامه . دسته7
كننـد. دومنـاش   ها را بر اساس مضمون اصلي آنها به چنـد دسـته تقسـيم مـي    اين پاپيروس

شخصـي،  «هاي فارسـي ميانـه دارد:   بندي ساده و مختصري از پاپيروستقسيم) 163:1985(
  دهد: بندي زير را مي ا وبر تقسيمام». نظامي و اقتصادي

  
  هاي شخصي نامه 1.7
پرسـي از عضـو يـا    اند، شامل احـوال  خويشاوندي يمناسباتهايي هستند كه دربردارندهنامه

ي گـوتينگن) و پـاپيروس   (از مجموعـه 18و44هاي شـماره اعضاي خانواده، مانند پاپيروس
اي است كه در متن آيـين  نگاريي خوبي از الگوي نامهكه اين مورد اخير نمونه 571شماره 

هـايي اسـت كـه در هـر دو روي آن بـا دو      يكي از معدود پاپيروسو نويسي ذكر شده نامه
خـش الـف) بـا    (ب1در اين پاپيروس، آغاز نامه و سـطر  . دستخط متفاوت نوشته شده است

؛  732ب:2007ي خالي زيادي نسبت به بـاالي پـاپيروس نوشـته شـده اسـت (وبـر      فاصله
  .ي شخصي به برادرش است ). اين سند خصوصي، نامه234: 1992وبر

  روي صفحه:
ō yazdān-anōšbaxt brād / 2. Rašn namāz … ud drōd / 3. -r- 
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  برگردان:
رشـن،   - 2ايـزدان [اسـت]، بـرادر[م]،     [از سـوي]  به [آن كه داراي] بخت جاويـد  - 1«

  »نماز....و درود.....
  پشت صفحه:

āgāhIh ī xwadāy rāy nibēsēm/ 2.kū man ka-z pad…/3. ….hēm ēbārag rāy / 4. [ - - - -] 
  برگردان:

  »غروب.... - 3كه من ... - 2نويسم براي آگاهي خداوند(=سرور) مي« - 1

  
571پاپيروس شماره .1تصوير  

  هاي ديواني يا رسمي نامه 2.7
هايي به عوامل ايراني در مصر، و شامل شـامل  هاي ديواني يا رسمي براي صدور فرماننامه
و  )ayādgār-nāmag، ايادگارنامـه ( (aswār-nāmag) هايي( قضايي) براي تظلم، اسـوارنامه نامه

هاي  نامه در اين ميان،). 87: 1391ب؛ بختياري2005است (نك. وبر (widar-nāmag) گذرنامه
هـايي  بندي مجزايي قرارشـان داد. فهرسـت  توان در دستهرسمي بسياري نيز هستند كه نمي

پـاپيروس  ي افراد سرشناس ماننـد  ي سراها و خانوادهي روزانهمتفاوت چون فهرست جيره
ب) از 2005(وبر  148پاپيروس شمارههايي از موضوعات جغرافيايي مانند، نوشته140شماره

اي، آميزند مـثالً در پايـان اسـوارنامه   ها در يك نامه در هم ميگاهي نوع نوشته اند.اين گونه
  .)903ب:2008شود (وبرموضوع نامه شخصي مي
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 هاي قضايي نامه 1.2.7
ي وين، كه شامل يك متن تقريباً يكسـان در  هاي مجموعهاز پاپيروس 538پاپيروس شماره 

: واژه 3قانوني اشاره كرده، روي صفحه، سـطر   ي نگارشي)كه به اموردو طرف (با دو شيوه
اي است ، آمده و در آن نامه ظاهراً اشاره»روند قانوني يا حكم«به معني  (dādestān)دادستان 

آمـده  » دروغ گفـت ): «drug guft: عبارت (8به تحريفي در حكم قانون، پشت صفحه، سطر 
سـت دربـاره آسـياب كـردن     ) نـوعي بيانيـه ا  150:1992(نـك.وبر   45است. پاپيروسشماره

ي حمـل و نقـل اسـت    ، نوعي نامـه 81نوشته شماره كه پوستمحصوالت زراعي، در حالي
دو سند متصل به هـم بـر   )، كه با مهر و موم مقام سطح باال پيوست شده است. 1991(وبر، 

ي اسـالمي  كند، مربـوط بـه اوايـل دوره   اي آنها را به هم وصل ميمشتهروي پارچه، كه گل
ي شـكواييه  شود. اين سند دوتـايي، شـامل برگـه   كه به نام اسناد طبرستان شناخته مي است

ب شـناخته  1الف و سند 1(سند پايين) و پاسخ آن (سند بااليي) است. دو بخش آن با سند 
  .)98- 97: 2012(نك.گيزلن شوندمي

  ب) از اسناد طبرستان1لف) و (1سند(
  الف:1

1.ō anōšyād Āzād-xusrōy namāz / 2. Farrox-abzūd drōd was padīrift ī / 3. dād sāxt 

nāmag (ī) xwēš har(w) / 4. ān pādixšāy hamāg dūdag ī sarw ī sarān / 5. az Askenrad deh 

xwad ēn kē / 6. rahīg dād dādestān hamāg az ān Askēnrad / 7. deh pēš tō andar abāyēd 

čak / 8. rasīd ēn nāmag sāxtan ī ōy /9. garzišn rahīg dādestān abāg / 10. awēšān ī garzēd 

pad māh Wahman ī / 11. nāmag sāxt ō ān māh pēš pēš ī /12. [sāxt] ud rasīd nāmag māh 

Day / 13. abar sāl 86 ud rōz Māh kard 
  برگردان:

دريافـت  - رافزود، درود بسيا. فرخ2به آن كه يادش جاوديد [است]، آزادخسرو، نماز! / 
- . [درباره] خانواده4او  ، همه جايز [است] /  شده را كه داده است.ي تنظيم. نامه3شد آن / 

ي قضاوت به خـادمش داده  . همه6. از ده اسكينرد. آن خواهر(م) كه / 5ي آن سرو سران / 
ي به / . سند رسيد؛ اين نامه براي زسيدگ8. پيش تو، الزم است نامه / 7شده از ده اسكينرد / 

.   تنظيم شد، اين نامه يك 11. آنها كه شاكي هستند، در ماه بهمن / 10. شكايت خادم با /9
و روز مـاه (روز   86. در سـال  13. تنظيم و رسيدن نامه در ماه دي رسيد / 12ماه پيش از / 

  دوازدهم ماه) هم انجام شد.
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  ب:1
1. ō hērbēd ī xwadāy Farrox-abzūd / 2. namāz Āzād-Xusrōy drōd was ō nāmag ī / 

3.hērbed az garzišn ī mardān ī Yazdān-tōhm / 4. zan-ēw pādixšāy ham dūdag ī / 5. 

Sarsarān az Askēnrad deh agar čiš / 6. kē rāy mardān dādestān ham az Askēnrad / 7. deh 

pēš hērbed andar abāyistān ōy / 8. garzišn rahīg dādestān abāg awēšān ī / 9. garzēd ō pēš 

hērbed weh kardan / 10. abārīg- iz ān xīr ō man framūd kardan  /  11. Zādān-farrox pad 

nāmag ī hērbed framūd / 12. kardan dastwarīh dādestān frāz / 13. xwāst ān pahikār rāy ēn 

māh /14. Day abar sāl 86 rōz Tīr / 15. ō ān bē pēš hērbed weh kard 

  برگردان:
. هيربـد در پـي   3ي / . به آزاد خسرو نماز! درود بسيارنامه2افزود /به سرور هيربد، فرخ

. سرسران، ده اسكينرد، اگر چيزي 5. پادشازني از آن خانواده / 4تخم / شكايت مردان يزدان
. نيـز ده  7مـردان= مـردان در كـار قضـاوت]، /     ها[دادستان. كه به خاطرش وكيل6هست / 

. در ديگـر  10. اين خدمتكار اصالح كنيم / 8اسكينرد را نياز به تصميمي باشد پيش هيربد / 
اي كـه فرمـان /   . چنان كه زادان فرخ در نامه11موارد نيز آن امر را به من [محول] فرمود  / 

ر ماه / . قضاوت اين نزاع را خواسته بود د13. به انجام آن داد. دستوري قضاوت درباره / 12
. براي همين آن را پيش هيربد به خوبي 15، روز تير(روز سيزدهم ماه) / 86. دي در سال 14

  انجام داد.
- نگاشته باشند و مشخصـا نوشـته   86رسد اين هر دو نوشته را در همان سال به نظر مي

الف) است. موضوع آن جالب اما درك كامل آن دشوار است. به نظر 1ب) پاسخي به ( 1ي(
سد خدمتكاري از چيزي شكايت داشته كه مشخص نشده است و ديگران هـم مـدعي   رمي

هاي معين روز و ماه و سال، نشانگر ابـالغ حكـم بـراي حـل     هر روي، تاريخاند، بهآن بوده
رسد كه اين روند يك ماه به طول انجاميده است. اين متني رسمي و دعوي است، به نظر مي

  ).40- 36:2012) است (ژينيوgarzišnقانوني مبني بر شكايت (
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  ب، طبرستان 1الف و 1پاپيروس  .2تصوير 

  گذرنامه 2.2.7
ي افراد به صورت شخصي و براي تاجراني گذرنامه، مجوز عبور رسمي است كه براي همه

شـد. ايـن   كه قصد حمل كاال را چه بر آب (به ويژه نيل)، چه خشكي داشـتند، صـادر مـي   
اين  شد كه معموال با هم بودند.، پيوست مي295مانند پاپيروس  ي ديگري،ها با نامهگذرنامه

انـد، و نيـز اعـالم    ، بـوده 137هايي خاص، مانند پاپيروس شـماره مشتهبا مهر يا گلنوع نامه 
ي گذرنامـه در اينجـا   يك نمونه. 136بازديدها و زمان حضور مقامات مانند پاپيروس شماره

  شود:آورده مي
  69پاپيروس شماره 

sad lagīnag pad makōg-ē / 2 . padīrēd ud az xwadāyīg / 3. widarnāmag stadan / 4. rāy 

az man ō xwadāyīg / 5. nāmag xwāst 
  برگردان:
. از خدايوار گذرنامه بستاند 3. بپذيرد (=دريافت كند) و / 2اي / را بر كشتي 19صد لگن

  كه نوشته شود]اي خواسته [شده مه. نا5. از من به خدايوار / 4/ 
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  69پاپيروس .3تصوير 

  ايادگار 3.2.7
بيشتر متضمن مسايل اقتصادي، مـالي و حقـوقي   نامهسند اقتصادي قانوني و ايادگار يا تفاهم

تـوان توصـيف كـرد. اسـناد متعـدد نشـان از بـه        عملكرد دقيقش را نمياست. با اين حال، 
) رسيد يا ضمانت، وجود čakانه (، فارسي مي»چك«دارد كه در آن 20بايگاني پهلوياصطالح

ي يك يا چند اي وجود داشت كه اثر يا نوشتهمشتهداشته است. معموالً براي الحاق آنها گل
هايي از اين دست مربوط بـه تصـرف مصـر نسـبتاً پراكنـده      شد. نمونهمهر بر آنها حك مي

الـف از   373 نوشـته ، چـرم 317و 152و شـماره  4هاي شماره هستند. از اين دسته پاپيروس
از ويـن، در نـه    70از برلين و پاپيروس شـماره   188پاپيروس شمارهي وين، قطعه مجموعه

- اي است كه واژهالف، متن حقوقي373نوشته سطر كه كامالً سالم به دست آمده است. چرم
). 82و  78:1391شـود (بختيـاري   ي ايادگار در نخستين سطر آن آمده و در اينجا آورده مي

ي ملي اتريش سندي ديگر را هم در اختيار دارد كه به رغم آسيب و از بـين رفـتن   هكتابخان
اي نـدارد و تنهـا   نوشته شـماره و شناسـه  بخشي از آن، از همين نوع ايادگار است. اين چرم

اين نوع در ميان سـه  ). 186:2002) تهيه كرده است (وبر Nikitinتصويري از آن را نيكيتين(
شود. ي پساساساني كه از مجموعه برلين اخيراً منتشر شده هم ديده ميي اسناد اقتصاددسته

و  13هاي ايراني در مصر شبيه هستند، مانند (سـندهاي شـماره  اين سندها بسيار به پاپيروس
، 13دسـته اسـت. در سـند شـماره     هاي ساختاري و طرح متن آن به همـين كه ويژگي )34

 است:، ايادگار روي چك نوشته شده 5- 3سطرهاي

 čak kē ēn / ayādgār awiš wirāst / ud nibišt ēstēd  

  »چكي كه اين ايادگار بدان ويراسته و نوشته شده است«
  هايي راجع به رسيد آمده است: ، چنين داده34از سند شماره  3- 2در سطرهاي 
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 )…pādīrāy kē ēn / ayādgār awiš wirāyišn nibišt ēstēd» :(…     /اعـالم وصـول كـه ايـن
عبارت تابع و وصفي  kēاين بخش كه با » . ايادگار بر آن ويرايش (شده) و نوشته شده است

رسـد و ريختـاري را بـراي نوشـتار     كند براي ساختار بسـيار مهـم بـه نظـر مـي     را آغاز مي
)ayādgārاين چنين خوانـده  625كند؛ به جز آن در سندي از مصر مربوط به سال ) ارايه مي 

  ».ه اين ايادگار را با گلينه بستآن تن ك) : «tan kē ēn ayādgār ō gilēnag bastشود: (مي
  الف 373نوشته شمارهچرم

tan kē ēn ayādgār ō gilēnag bast / 2. Farroxzād ī gundsālār guft kū u-šān ān / 3. 

Gušnaspdād jāmag 30 tā asawār ī az / 4. gund ī pad dēnār-20(?) I (?) man ….zan / 5. u-

šān ō Spāhān šud ud….. / 6. …. …. …. tā ō [ ] az jawēn 1/2 / 7. ud jāmag-(?) az ān 

Gušnaspdād harw frēstād čē / 8. im rōz sāl 35 tā rōz Anagrān ī / 9. māh //// rasīdan rāy ud 

kardan rāy / 10. gilēnag pad muhr ī šahr-ālānyōzān 
  برگردان:

. (يعني) فرخزاد گندساالر گفت كه به آنهـا  2.آن تن كه اين ايادگار را با گلينه بست / 1
. و آنهـا بـه   5دينـار...زن /   20. ارتش به ازاي 4جامه تا سواري از /  30داد. گشنسب3آن / 

داد همـه فرسـتاده   . و جامه از آن گشنسـب 7م  /2/1. ...به... از جوين 6سپاهان رفتند و ... /
. مـاه....براي رسـيدن و انجـام كـار     9ام) / ، روز انغران(روز سي35. امروز، سال8ه / شد، چ

  يوزان مهر شد.. اين گلينه با مهر شهرآالن10/

 

 الف 373نوشته شماره چرم .4تصوير 
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ي گلينـه  ي مهم وجود دارد: سند حاضر، بـراي نخسـت بـار واژه   در اين سند چند نكته
)gilēnag(  وبـر  را كه قبالً در منابع دست اول خوانده نشده بود، ارايه مـي) 189:2002كنـد .(

ي فرمانده«شود به معني در بسياري از اسناد مصري ديده مي (gundsrdʼl /gundsālār )ي واژه
پـاپيروس   12ي ويـن و سـطر  از مجموعـه  287پاپيروس شماره 1اين واژه در سطر». ارتش
 ).191:2002وتينگن هم آمده است (وبري گاز مجموعه 109شماره

  اسوار نامه 4.2.7
هايي به سربازان، ها شامل فرمانهاي گوناگوني دارد. اين نامهنمونه ي نظامياسوارنامه يا نامه

و به فرماندهان، راجع  ي ليكوپوليسدرباره بردن چيزي به ناحيه 110مانند پاپيروس شماره 
ي دربـاره توانـد  . ايـن نـوع مـي   572نند پاپيروس شـماره  به توزيع غذا و امثال آن است، ما

اي اطالق يابد كه در اي سند يا نامهتواند به دستهمالكيت و هدايا باشد يا به عبارت ديگر مي
يا مسايلي مربوط به سـپاه   (pāymār-baxtag)مزايا و مواجب افراد نظامي آن مطالبي راجع به 

)gundاز مجموعه وين (قابل مقايسـه بـا پـاپيروس     570ره؛ مانند پاپيروس شما) آمده است
ي بـرلين، مـتن   از مجموعـه  8804سطري شماره  7. قطعه ي برلين)از مجموعه 141شماره 
اي اسـت بـه   ) در آن آمده است و نامهaswār-nāmag» (اسوارنامه«اي است كه عبارت نظامي

ــزدان   ــام ي ــه ن ــي ب ــاد (شخص ــاري Yazdān-yādي ــر82:1391) (بختي ؛  815ب:2008 ؛ وب
ي روشـني از ايـن دسـت از كتابخانـه دانشـگاه بـازل پـاپيروس         ).نمونـه 736ب:2007همو

ي آمار سربازان گردآوري شده از مصر پرداخته است. پـاپيروس  است كه به ارايه 55شماره
استكه در يك روز خاص از  (Yazdānkard)كرد  شامل پيام به مقامي رسمي به نام يزدان136

خواهد محلي خاص براي ديدار مي šahr ālānyōzān))به نام (Antinoeني انتينوئه(فرمانده ايرا
 137ي گرفتن ماليات بوده باشد.در پـاپيروس  ها آماده كند، احتماالً بحث دربارهبا شخصيت

)و كشـتي  Touphis) تـا تـوفيس(  Oxyrhynchusاشاره به استواران و گذربانان اكسـيرينخوس( 
دستورهايي راجع به كشتي غله به تاجري يهـودي بـه نـام سـاموئل تـا      غالت شده است و 

هاي نظـامي  نيز بايد تحت عنوان نامه 3نوشته شماره ممانعتي دراين باره ايجاد نشود. پوست
بندي شود چرا كه تنها سند خارج از مصر است كه اشاره به نامفرمانـده نظـامي دلتـاي    طبقه

ي وين نيز در هر دو طـرف، شـامل   از مجموعه572پيروس ). پاšahr warāzنيل دارد به نام (
كنند و خود سندي است بر اشغال مصـر  ي غالت دريافت ميهاي ايراني است كه جيرهنام

 .از سوي ايران
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   570ها: پاپيروس شماره اي از اين نامهنمونه
1. [... ...] / 2. gund [?] ī Dēnbūd guft kū man az / 3. baxtag mar ī drahm 34 az / 4. māh 

Frawardīn ud rōz Ohrmazd / 5. ] ī māh Spandarmad ud rōz … 
  برگردان:

، 34ي درهم، شده. شمار [سهم] معين3از /21- شامل خود من- بود . سپاه دين2.[ ].... / 1
  ...از ماه اسپندارمذ روز [.... 5/  . ماه فروردين و روز اورمزد(روز يكم ماه)4از / 

 

 570پاپيروس شماره .5تصوير

پاپيروس هم منتشر شده كه  40اي از اسناد اقتصادي شامل ي برلين مجموعهدر مجموعه
توان آنها را با هم سنجيد، زيرا ي تسلط خسرو دوم بر مصر نيست، ميگر چه متعلق به دوره

اسـاس  اي كوتاه پس از اين شاهنشاه بوده (يا حتي برخي هم بر مسلماً اينها مربوط به دوره
هاي نگارشـي.  ي اسالمي است) و تداوم همان سنتسال يزدگردي و مربوط به اوايل دوره
يابـد. محـل دقيـق    هاست كه با نوع ايادگار انطباق ميوجه اشتراك ديگر آنها، بخشي از نامه

پيدايش اين سندها كامالً روشن نيست اما احتمال دارد كه از قم و جنوب تهران بـه دسـت   
نوشته هسـتند.  تا از آنها هم پارچه 11تاي آنها بر چرم هستند و  29شيء،  40ز آمده باشد. ا

ي روي آنها بدون اسم و امضا است و با رنگ سياه و با يك قلم نوشته شده و بعضي نوشته
ي رايج و با دستخطي ساده هستند. مشته است. اينها به خط پهلوي شكستهاز آنها همراه گل
المي، داراي تاريخ به ماه و سال هستند، در برخي مـوارد، اطالعـات   ي اسبيشتر اسناد دوره

هـاي  روزانه هم داده شده است. در كنار اينها، هفت نامه ديده شده كه بسيار شـبيه بـه نامـه   
اقتصادي طرح ساساني در مصر هستند. اسناد اقتصادي، به خاطر نوع خود، داراي معيارهاي 

شوند: نوع اول شامل سـندهايي داراي فعـل دادن   ه ميخاص زباني هستند. اينها به سه دست
را  čak) دانست عموما اين نوع نامـه، واژه  (čakاي كه شايد بتوان مرتبط با چك است. دسته
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كند. كاربرد دقيق اين انـواع روشـن   در بخش ابتدايي خود دارد و شناسايي آن را تسهيل مي
ها، گاه درباره فعل ستاندن هم در اين نوشتهاي رسيد يا يادآوري باشد. نيست اما شايد گونه

از  1هاي يافت شده از ورامين از اين دسته هسـتند. سـطر  شود. برخي اسناد و نامهبحث مي
چكـي كـه   ): « ..čak kē ēnي برلين، اين گونه آغاز شده است: ( از مجموعه 13سند شماره 

ت و نوعي اخطاريـه اسـت. فعـل    ) اسpadīragنوع دوم كه با فعل پذيرفتن و پذيره (». اين..
)padīrēm»:(آيد و در قسمت آخر و پـيش از فعـل،   در بخش اوليه مي» پذيرم/ تحويل گيرم

 āwišt pad gugāyيـا    (pad gugāy –muhrānتـوجهي دارد:  عبـارت ريختـاري بسـيار قابـل    

muhrīhā » :(حقـوقي   به عبارتي با شاهد مهر، اعتبار و تصديق»: با گواهي مهرها، ممهور شد
و عبـارت   1در سـطر  )-MKBLWNبركلي را كـه در آن فعـل (   27يابد. شايد بتوان سند مي

)gugāy-muhrān īān ēwēnag( »(گونه=) آمده اسـت، از   15، در سطر»با گواهي مهر، آن آينه
. اين گونه اسناد كوتاه و بسيار قالبي، امـا  )29- 28:2003آذرپي و ديگران اين دسته دانست (

اي هستند از جمله اشاره به سمت فـرد در آغـاز مـتن، ميـزان     عناصر ضروري يهدربردارند
 pad ).جيره در زمان مشخص و در نهايت اشاره به مهر و موم، با عبارت ريختـاري نظيـر (  

gugāy-muhr توان در همين مجموعه هم تلفيق انواع را با وجـود واژه در عين حال، باز مي -
نيـز بـه خـاطر     13ي سند شـماره  مه شاهد بود، مثالً نوشتههاي كليدي دو گروه، در يك نا

اطالعاتي كه يك چك دارد. در اين نوشته در سطر يكم دو نام خاص آمده است كه نام هر 
توانـد  بيست سطل شراب هستند. ايـن نامـه مـي    (padīrēm)ي دارندهدو پذيرنده يا دريافت

). 112:2010الف: مقدمه؛ نيز ژينيو 2008وبر ها باشد (ي دوم و نيز ايادگارنامهمتعلق يه دسته
؛ نيز نك  817ب :2008سوم نيز در بخش ايادگار قرار گرفت و توضيح داده شد (وبر دسته

  ). 19- 25: 2003همو، 
 

  . نتيجه8
الخط داراي تنوع بوده است و روندي پويا را پيموده است. آثـار  دوره ساساني از وجه رسم

هـاي مورخـان و   ه به جا مانده و نيز اشـاراتي كـه در نوشـته   مكتوب بسياري كه از اين دور
نويسندگان پساساساني به اين امر هست مؤيد اين مدعاست. شايد بتوان عنوان داشـت كـه   

الخط نه تنها بسته به مؤلفه سير زمان كه بسته به بافت و مضمون و همين طور سطح و رسم
ان ساساني درصدد خلق آثـار فـاخري   شده است. شاهنشاهابزار نگارش متنوع و متحول مي

بودند تا جلوه قدرت و شكوه آنان را بيفزايد. ادبيات نيز مشمول اين رويكرد بود. گردآوري 



 99   ساساني ميانة فارسي ادبيات صورت آخرين نمود

و نگاشتن اوستا و نيز برگردان ادبيات ملل ديگر به ويژه يونان و هند كه مستلزم ايجاد خطي 
وجد اصـالحاتي چشـمگير   مترقي و اشراف به علم ترجمه و ادبيات غيربومي بود همزمان م

دوره بـا اصـالحات   تـوان هـم  در خط نگارش و ادبيات سنتي شد. ايـن اصـالحات را مـي   
تـري ايـن   اجتماعي فراگير در دوره قباد يكم پي گرفت. سپس خسرو يكم به طـور جـدي  

ي ادبيـات  هاي مفتخرانـه خـود در زمينـه   گشايياقدامات را دنبال كرد. خسرو دوم با جهان
گيـري و تلفيـق   اداري هم به ويژه باني تحولي عظيم گشت. عوامـل وي بـا الهـام   رسمي و 

هـا و بـه ويـژه    الخط و نيز قالب نگارشي نوشتهادبيات ايراني با روح الگوهاي بيزانسي رسم
ها ادبيات را كامالً كاربردي و همگام بـا تحـوالت جـاري زمـان خـود سـاختند. ابـزار        نامه

تـر و شكسـته گشـتند و اسـتفاده از     تـر سـريع  نويسها سادههپاپيروس شد؛ نويس نگارشي،
گرايـي گشـت و تمـام    نويسي و ريختاراختصارات گسترده شد. درازنويسي متمايل به كوتاه

تر سرعتي فراوان يافتنـد و بـه زودي آخـرين نمـود     اي قديماين اتفاقات با رويكرد و زمينه
 د.دي ساساني را به نمايش درآوردنالخط كاربررسم

الخط بايد به تحول بعد ديگر ادبيات در اين زمان اشاره كرد. زماني كـه از  افزون بر رسم
ها آيد، بايد در نظر داشت كه اوال ً اين نامههاي مورد بحث سخن به ميان ميبندي نامهدسته

اند؛ ممكن است حتي موضـوعي ديـواني بـا    همواره تنها يك موضوع واحد را بحث نكرده
تر از آن هستند كـه همـواره   ها كوتاهپرسي شخصي درآميخته باشد، ثانياً نامهوالي احمسأله

هاي مربوط به مصر كليدواژگاني هست كه بتوان نوع آن را با اطمينان مشخص كرد. در نامه
ي اشغال مصر نبوده يا كمتر رايـج بـوده   هاي به دست آمده از ايران، پيش از دورهدر نوشته

ي تسلط خسرو بر مصر هستند، شكل اقتصادي، كه كمي متأخرتر از دوره هاياست. در نامه
شود. مندتر مييابد و  تا حدي هر چند اندك، چارچوبساختاري و واژي باز هم تحول مي

دهد. شايد بتوان گفـت كـه   بررسي اين خط سير تحول، ارتقاي سطح نوشتاري را نشان مي
ي زماني اشغال مصر، كه شـايد  مربوط به محدوده هاي كوتاه و داراي قالب نسبتاً واحدفرم

اي ابتدايي را داشـته اسـت كـه در قالـب ريختارهـاي سـنتي و       تلگرام گونه هستند، مرحله
تكراري ادبي (شامل دو بخش ريختاري آغازين الـف و پايـاني ج)، ماننـد آنچـه در كتـاب      

همچـون مسـايل   شده و بخشي كه مضـمون متغيـري   هست، خالصه مي» نويسيآيين نامه«
شـده اسـت. امـا    شده، در ميانـه نوشـته مـي   ها، قراردادها و دعاوي را شامل ميمالي، مجوز

براي تعيين  dādanو يا padīr- ،čakتر، چون هاي ثابت و يا كليدواژگاني خاصاستفاده از فرم
ي نوشته متصل بدان هم نماد ديگري مهر و گلو تشخيص نوع نامه، كه احتمال دارد نوشته
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سـند   40از نوع نامه بوده، فرايندي است كه به تدريج اتفاق افتاده است. اگر تشخيص زمان 
توان اين نظر را ي برلين صحيح بوده باشد، مياقتصادي خوانده شده توسط وبر از مجموعه

تر دستهاي جنگي، نياز به ايجاد بوروكراسي فراگير و منظم و يكپيش نهاد كه با پيشرفت
در قالب و الگوهاي نوشتار ديـواني بـازنگري شـود، در عـين حـال قاعـدتاً از        ايجاب كرد

هايي اقتباس شده است كه اين از بررسي ها و ارتباطات با نظام ديواني ديگر هم قالبتعامل
هاي يوناني در مصر قابل تأييد است. بررسـي ايـن اسـناد    هاي مختلف به ويژه نوشتهنوشته

ايراني با بوميان مصر داد و ستد داشته و اسـناد مربـوط بـه ايـن     نشان داده است كه مقامات 
اند. به عالوه بر اين، نوشتهمعامالت، حتي برخي اسناد و مدارك محرمانه را هم به يوناني مي

ايرانيان (اگر نه همه، كه حتي بخشي از) نظام مالياتي و اصـطالحات مربـوط بـه بيـزانس و     
). اين آشنايي 664:2011را اقتباس كردند(نك. سنگرحتي واژگان و اصطالحات خاص آنها 

هـا  هاي فارسي ميانه هم تأثيراتي نظير اقتباس ريختار و طرح نامهو اقتباس، قاعدتاً در نوشته
هايي در آنها صـورت  هاي سنتي و بومي، اصالحات و بازبينيداشته است و نسبت به قالب

ي اي اوايـل دوره هاي كتـابي و يـا كتيبـه   گرفته است. بنابراين، شايد بتوان گفت كه صورت
ي مكاتبـات ديـواني و   كند، در زمينـه هاي ادبي تكراري را ارايه ميساساني، با اين كه قالب

ي شاهنشـاهي،  اداري، فرمي ابتدايي داشته اسـت. امـا بـا پيشـروي و گسـتردگي محـدوده      
مقتضـيات جديـد، در    نهادهاي اداري در مستعمرات و اياالت ديگر، با اين تعامالت و نيـز 

هاي اداري دچار تحوالت تكميلي شده است كه با حفظ كوتاهي، و حذف هـر  نگارش نامه
هاي جديـدي چـون سـه    هاي غيرضروري، چون القاب و تكريم، با شناسهچه بيشتر بخش

اند و توانسته صورتي نسبت به زمان خود، تر شدهي ياد شده در باال، گوياتر و كاربرديواژه
و متناسب با شرايط خود به عنوان آخرين نمونه خط و ادبيات دوره ساساني را پـيش  كامل 

  اند.ي اسالمي هم جوابگوي نيازهاي سازماني بودهروي نهد. اين الگوها در دوره
  

ها نوشت پي
 

بـوم  ): «(Agiptus būm kē misr-iz xwānēndايـن چنـين آمـده اسـت:      18 - 3. نام مصر در بندهش1
است. ايـن نـام در     -mudrāyaصورت فارسي باستان آن هم  ». آگيپتوس كه بدان مصر هم گويند

ي داريوش در نقش رستم و شوش  و نيز مانند كتيبه-pirāvaهاي فارسي باستان به صورت  كتيبه
  ).1953ديگر آمده است (نك. كنت،  يخشيارشا در تخت جمشيد و چند كتيبه يكتيبه

 rōd ī nīl به فارسي ميانه .2
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رست. اين گياه را . پاپيروس نامي يوناني براي گياهي به همين نام است كه در مصر و كنار نيل مي3
ي ابزار نوشـتاري بـه   كردند و هم با افزودن مواد و تغييراتي در آن، براهم در پزشكي استفاده مي

  ).498:1393ها هم با ورود به مصر بدان دست يافتند (نك. كرامتيبردند. ايرانيكار مي
اي آباد در مصر سفلي بوده است. محل آن در حدود صـد كيلـومتري جنـوب غربـي     . فيوم، واحه4

 .گرفته شده و به معني درياچه است زبان قبطي نام فيوم ازي كنوني است. قاهره

در بايگاني مهم مهاجران نظامي يهودي جزيره الفانتين رونوشتي از متن بيستون به زبـان و خـط   . 5
ي هخامنشيان نيـز   هاي اداري دورهپيدا شد نيز درحواشي اين اسناد، يادداشتآرامي بر پاپيروس 

 ).161:1380؛ فراي147: 1380نك.گيرشمنقيد شده است (

6. Sachau.1878. Fragmente von Pahlavi Papyri aus Agypten . Zeitschrift fur ägyptische Sprache 

und therumskundem . vol.16:11. 

7. Horn. 1889.Zur Entzitferung der Pehlevi Papyrus. ZDMG, vol. 43, 5053: 609-612.  

8. Hansen. 1938. Die mittelpersischen Papyri der Papyrussammlung der Staatlichen Museen zu 

Berlin. Berlin. 
9. de Menasce.1953.Rechercher de Papyrologie Pehlevie , Jurnal Asiatique, vol.241:185-196. 

Idem. 1957. Corpus Inscriptionum Iranicarum ,part III, Pahlavi Inscriptions, vol.IV. Ostraca 

vol.V. 

10. Perixanian.1961.Peslevijskie papyrus sobranija GMII imeni A.S. Pushkin. vol.3: 78-93. 

11. Harmatta. 1974.  Laisser-passer en Égypte à la fin de l’antiquité.  Studia Aegyptiaca I: 165-75 . 

 .يهاي نخستين دورهها و سكه. براي توضيحات بيشتر درباره خط منفصل (كه در نگارش كتيبه12
- هاي زردشتي و سكه و سـفال ها، متنساساني كاربرد داشت) و متصل (كه در نگارش پاپيروس

 - ؛ آموزگــار154- 147:1374ابوالقاســمي رفــت)، نــك.ي اواخــر ساســاني بــه كــار مــيشــتهنو
 .23:1380تفضلي

داخلي پاپيروس كـه تارهـاي عمـودي دارد و عمومـا داراي مـتن       محققان غير ايراني، بر سطح. 13
شـد و تارهـاي   و براي پشت پاپيروس كه غالباً نام مخاطب ذكر مي    Rectoاصلي بوده است، نام

هايي كه دو رويه پاپيروس اند كه در هنگام حرف و آوانوشت متنرا نهاده Verso  ي داشته نام افق
  ).4- 3:1992شوند (وبرنشان داده مي R)و  Vدارند، به صورت عالمت اختصاري (

در مجموعـه مـوزه    188. تنها در چند نوشته تاريخ دقيق ذكر شده است: يكي پاپيروس شـماره  14
روز  35كه از مصر به دست آمده و در دو خط اول، تاريخ ماه شـهريور سـال   مصرشناسي برلين 

دهـد و دو پـاپيروس   م.) را نشان مي625- 624امرداد (روز هفتم ماه) از فرمانروايي خسرو دوم (
 



  1397 زمستان و پاييز دوم، شمارة نهم، سال ،شناخت زبان   102
 

ترتيب داراي شوند و بهي ملي وين نگهداري ميكه در مجموعه موزه 2الف و  373به شمارگان 
ي فيالدلفيـا نگهـداري   نوشته كه در موزهايي خسرو هستند؛ نيز يك چرمفرمانرو 32و  35تاريخ 

بـا قاطعيـت    اشتوان دربارهاست، اما به دليل مخدوش بودن متن نمي 37شود و داراي تاريخ مي
آيد و به هم مي» و: « ud)سخن گفت. معموالً براي ذكر تاريخ، نام روز پس از ماه با حرف ربط (

 .)727ب:2007همو ؛ 199:1992(وبر  شودمتصل مي

نام و نيز لقب چند سپاهبد ساسـاني اسـت. هـم    » گراز كشور يا شاهنشاهي«. شهروراز به معني 15
سپاهبد خسرو يكم و هم سپاهبد خسرو دوم، اين عنوان را داشته و هـر دو نيـز نامـاور و داراي    

 ).51، يادداشت 61؛ نيز همان:1384: 42اند (نك.گيزلننقش مهمي بوده

ها بودند. تجمع اصلي يكي از قبايل ايران باستان و از گروه (سكاها، سرمتيان و ماساگتها آالن .16
آنها در شمال خزر و درياي سياه بوده است و سپس كريمه و مناطق وسيعي در قزاقستان شمالي 
را هم تصرف كردند. اينها اصالً قومي صحراگرد، جنگجو و داراي زنـدگي شـباني بودنـد و بـه     

ها، و ساسانيان درآمدند. سواره نظام آنها بـه خصـوص مشـهور    عات به خدمت روميان، پارتدف
- بود. آنها در جنگ مهرداد با روم، و همچنين در نبردهاي روم در ارمنستان، ماد، و پارت در سده

مشتق شده » آريايي«، -arya *از ايراني باستان:» آالن«هاي يكم و سوم ميالدي شركت جستند. نام 
-  801: 1985آبـائف  - ريشه است (بيليهم» ايران«)) و با  aryānām*از صورت اضافي جمع   ((

802.(  
  .2015ي استفاده از آرامي در نگارش ديواني در قلمرو هخامنشي نك. گزال، . درباره17
هاي نمونـه،  تر بوده و در ساير متنهاي ديگر طوالني. اين بخش عموماً متنوع و نسبت به بخش18

  شود. شده است. به همين دليل از آوردن نمونه در اين بخش، خودداري مي داده
پـور  . اين واژه از يوناني گرفته شده و واحدي براي سنجش مايعات بـوده اسـت (نـك. جاللـي    19

9:2014( 

  ي بركلي.از مجموعه 228و  226، 160؛ 121؛ 74، 68، 65، 46؛ 43، 41، 12،34. براي نمونه سندهاي با شمارگان 20
- الـف   373. در اينجا بر خالف معني ظاهري فعل گفت و بر اساس شواهدي چون پـاپيروس  21

 برگردانده است.» شامل/عبارت از...«كه وبر ارايه داده است، آن را به - سطر دوم

  
  نامه كتاب

 تهران، انتشارات سمت. ،تاريخ زبان فارسي. 1373ابوالقاسمي، محسن  

. چــاپ ســوم، تهــران، زبــان پهلــوي، ادبيــات و دســتور آن. 1380آموزگــار، ژالــه و تفضــلي، احمــد 
 معين.  انتشارات
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 . 88-  75، 1، ش. نامه فرهنگستانهاي پهلوي . . پاپيروس1391بختياري، آرمان  

 . ترجمه مهرداد ديزچي. تهران، انتشارات ققنوس.تاريخ و فرهنگ ساساني. 1387دريايي، تورج 

 ترجمه شهرناز اعتمادي. تهران، انتشارات توس.ساسانيان. . 1392دريايي، تورج 

 . ترجمه مسعود رجب نيا. شركت انتشارات علمي و فرهنگي.تاريخ باستاني ايران. 1380 فراي، ريچارد

 .499- 498، 13، ج.المعارف بزرگ اسالميدايره. پاپيروس. 1393كرامتي، يونس 

 ترجمه محمد معين. شركت انتشارات علمي و فرهنگي.يران از آغاز تا اسالم. : ا1380گيرشمن، رومن

. ترجمـه سـيروس   ار سپاهبد شاهنشاهي ساساني، بر اساس شواهد مهرشناسـي چه. 1384گيزلن، ريكا 
 زاده. سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري.نصراله

پژوهشـگاه علـوم انسـاني و     .ي ساسـاني هـاي خصوصـي دوره  كتيبـه  زاده، سيروس. زيرچـاپ. نصراله
  فرهنگي.  مطالعات

.  جلد ادبيات ايران پيش از اسالمهاي ايراني باستان وميانه.  اي در زبان . ادبيات كتيبه1393هويسه، فيليپ 
  زاده. انتشارات سخن. ) . ترجمه سيروس نصراله1هفدهم (پيوست 

  
Azarpay, Guitty et al. 2002. Analysis of Writing Materials in Middle Persian Documents. 

Bulletin of the Asia Institute, New Series, Vol. 16: 181-187. 

Azarpay, Guitty et al. 2003. New Information on the Date and Function of the Berkeley MP 
Archive. Bulletin of the Asia Institute, New Series, Vol. 17: 17-29. 

Bailey, W. and Abaev, V. I. 1985. Alans . Encyclopaedia Iranica,Vol. I, Fasc. 8: 801-803. 

Cereti, C.G. 2008. On the Pahlavi Cursive Script and the Sasanian Avesta . Studia Iranica, 
Tome 37, fas.2: 175-196. 

Daryaee, Turaj. 2003. Middle Persian Papyri from the Sasanian Occupation of Egypt in the 
Seventh Century (I).www.sasanika.org 

 Daryaee, Turaj.2004. Middle Persian Papyri, Ostraca and Parchments . Middle Persian 
Documents: 1-2. 

De Menasce,Jean. 1957. Pahlavi inscriptions. Ostraca and papyri.Corpus Inscriptionum 
Iranicarum(CII), Part III: Pahlavi Inscriptions, Vol.IV: Ostraca,Vol.V:  Papyri . London. 

 De Menasce,Jean. 1985. Rechercher de Papyrologie Pehlevie . Studia Iarnica, cahier 3:163-175. 

Gadjiev, Murtazali. 2016. DARBAND EPIGRAPHY i. MIDDLE PERSIAN 
INSCRIPTIONS. Encyclopædia Iranica, online edition. available at www.iranicaonline.org. 

Geignoux, Philip. 1999. Ostraca, Papyri et Parchemins. Dossiers d'Archéologie, Cote: 044.34: 
24-25. 

Geignoux, Philip.2010. Un Nouvel Ouverage de Reference de la Papyrologue Pehlevie: Note de 
Laecture . Studia Iranica, Vol. 39:111-120. 

Geignoux, Philip. 2012.Un Archive Post-sassanide du Tabaristan(1), Les Orientals, Vol. 
XXI:.29-97. 



  1397 زمستان و پاييز دوم، شمارة نهم، سال ،شناخت زبان   104

Gyselen, Rika.1999. Monnaies et Sceaux Sassanides. Dossiers d'Archéologie, Cote: 044.34: 26-
29. 

Gyselen, Rika.2007. Sasanian Seals and Sealings in the Saeedi Collection. Acta Iranica 44. 

Gyselen, Rika. 2012. Scellements dans l'Archive Post-Sassanide de Tabaristan(1). Res 
Orienrales,Objects et Documents Inscrits en Parsig. Vol.XXI: 97-108. 

Gzella, Holger.2015. A Cultural History of Aramaic, From the Beginnings to the Advent of 
Islam. Boston. 

Hansen, O. 1938. Die Mittelpersischen Papyri der Papyrussammlung der Staatlichen Museen zu 
Berlin. Berlin (APAW 1937, Nr. 9). 

Jalalipour, Saeid. 2014. Persian Occupation of Egypt 619-629: Politics and Administration of 
Sasanians  . e-Sasanika Graduate paper 10 :1-16. 

Kent, Roland. 1953. Old Persian (Grammar, Texts, Lexicon). New Haven. 

Sänger, Patrick. 2011.The Administration of Sasanian Egypt: New Masters and Byzantine 
Continuity .Greek, Roman, and Byzantine Studies 51: 653–665. 

Tafażżolī , Ahmad. 1993. Correspondence i. In pre-Islamic Persia .Encyclopaedia Iranica.Vol. 
VI, Fasc. 3: 287-290. 

Weber, Dieter. 1983. Die Pehlevi fragmente der Papyrussammlung der Österreichischen 
Nationalbibliothek in Wien . Festschrift Papyrus Erzherzog Rainer (P. Rainer Cent.): 215-
28. 

Weber, Dieter.1984. Pahlavi Papyri und Ostraca: Stand der Forschung. Middle Iranian Studies, 
Proceedings of the International Symposium organized by the Katholieke Universiteit 
Leuven from the 17th to the 20th of May 1982, ed. by W. Skalmowski and A. van Tongerloo, 
Leuven (= Orientalia Lovaniensia Analecta, 16): 25–43. 

Weber, Dieter .1991. Ein bisher unbekannter Titel aus spätsassanidischer Zeit?. Corolla Iranica 
(Papers in honour of Prof. Dr. D. N. MacKenzie). ed. by R. E. Emmerick and D. Weber: 
228–236. 

Weber, Dieter.1992. Ostraca, Papyri und Pergamente. Corpus Inscriptionum Iranicarum, 
vol.IV.Ostraca and Vol.V. Papyri. London. 

Weber, Dieter. 2002. Eine spätsassanidische Rechtsurkunde aus Ägypten . TYCHE 17:  185–
192. 

Weber, Dieter. 2003. Remarks on the development of the Pahlavi script in Sasanian times. 
Religious Texts in Iranian Language :185–195. 

Weber, Dieter. 2005. Pahlavi Papyri . Encyclopaedia Iranica online. 

Weber, Dieter. 2007a. Writing Exercises in Late Sassanian Times, A Contribution to the Culture 
of Writing Pahlavi. Ancient and Middle Iranian Studies: 255–263. 

Weber, Dieter. 2007b. The Vienna Collection of Pahlavi Papyri. Akten des 23. Internationalen 
Papyrologenkongresses,(Geichische Akademie der Wissenschaften, Phil.-Hist. Kl., 
Kommission für Antike Rechtsgeschichte): 725–738.  

Weber, Dieter. 2008a. Berliner Pahlavi-Dokumente, Zeugnisse spätsassanidischer Breif und 
Rechtskultur aus frühislamischer Zeit. Wiesbaden. 

Weber, Dieter.2008b. Sassanidische Briefe aus Ägypten . Asiatische Studien/  



 105   ساساني ميانة فارسي ادبيات صورت آخرين نمود

Études Asiatiques LXII/3: 803–826. 

Zeini, Arash. 2015: Preliminary remarks on Middle Persian in the Pahlavi documents.   Studies 
on the Iranian World I. Before Islam: 67–73.  


