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Bactrian correspondence: A case study of cl and cm letters
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Abstract

In this research, cl and cm letters from Bactrian letters collection have been studied.

First, the author has transliterated the two letters and translated them into Persian,

then analyzed the lexicon. The letters show that the two letters are related to each

other and indicate the correspondence of government officials in Bactria. For

example, letters begin with "a greeting to my dear brother", and the author of the

letter expresses his pleasure at hearing the ruler's health, and at the end, again,

Greetings to the ruler. The letters are about stealing horses. This article, while

providing a Persian translation of these letters, seeks to answer the following

questions: 1. what is the style of writing in Bactria? 2- Based on these letters, letters,

is it possible to understand writer's and recipient's occupation? 3. According to these

letters, is it possible to understand the rank of the officers? 4. What is the tone of the

letters?
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، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیزبان شناخت
150- 129، 1400یز و زمستانیپا، 2، شمارة 12پژوهشی)، سال ـ علمینامۀ علمی (مقالۀ دوفصل

:نگاري بلخینامه
cmو clهاي موردي نامهبررسی 

*نجمه غریب

**زهره زرشناس

چکیده
ءنامهدر این پژوهش 

cl وcmنخسـت،  بلخی ، و بررسـی شـده اسـت.    از مجموعه نامه هاي
پس بـه تحلیـل   فارسی ترجمه کرده، سـ نگارنده این دو نامه را حرف نویسی کرده و به زبان

از متن نامه ها نشان می دهد  که این دو نامه با یکدیگر مرتبط انـد و .واژگانی پرداخته است
درود و نماز بـه  "نامه ها با عبارت "رند. مثالمقامات دولتی در بلخ حکایت داءنحوه مکاتبه

بـر سـالمتی فرمـانروا ابـراز     نامـه از شـنیدن خ  ءبرادر عزیز من آغـاز مـی شـود و نویسـنده    
کند و در پایان نیز مجدداً به فرمانروا درود می فرستد. نامه هـا دربـاره دزدیـدن    میخرسندي

ن نامـه هـا ارائـه داده اسـت،     یـ اسب است. این مقاله، ضـمن اینکـه ترجمـه اي فارسـی از ا    
وه نامـه نگـاري در بلـخ چگونـه     .شـی 1است تا به ایـن پرسـش هـا نیـز پاسـخ دهـد:       آنبر

.آیا میتوان از روي این نامه ها به عنوان شغلی نویسنده و گیرنده آنها پـی بـرد؟   2است؟ بوده
تـر  پـایین م رتبـه بـاالتر یـا   . آیا از روي این نامه ها می توان مشخص کـرد کـه کـدام مقـا    3

. لحن نامه ها چگونه است؟4است؟ داشته
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، اسـناد و  هـاي بلخـی  نامـه ،دزدي اسـب ،cmو clهاي، نامهبلخان، زبان بلخیها:دواژهیکل
.نگاري مقامات، نامهنگاري در دوران میانهنامه

مقدمه.1
در تـاریخ  سرزمین بلخ باستان (بلخان) ، دشتی میـان هنـدوکش و آمودریـا، مرکـز آن، بلـخ،      

آسیاي مرکزي نقشی اساسیداشته است. یافته هاي باستان شناسی در سرزمین بلخ (بـاختر) از  
حضور جوامع اولیه انسانی پیش از هزاره  سوم ق.م حکایت می کند. با این حـال، محـدوده   
جغرافیایی بلخ از دیرباز دستخوش تغییر و دگرگونی هاي مکرر بوده اسـت . سـرزمین بلـخ    

شمال به تاجیکستان و ازبکستان و از طرف شمال غربی به ترکمنسـتان و از شـرق   امروزه از
سـتان هـاي بامیـان و غـور محـدود      استان هاي قنـدوز و بغـالن و از طـرف جنـوب بـا ا     با

)25: 1388است (زواري،شده
نام  بلخ، نخست در فهرست  فتوحات داریوش شـاه هخامنشـی و نیـز در یکـی از آثـار      

شود.در این نوشته، ناحیه بلخ سرزمینی است ثروتمند با شـهرهاي بسـیار و   کتزیاس دیده می
بلخ، شهري با برج و باروهاي سربه فلک کشیده وبلنـد ، مرکـز  سیاسـی  و اداري آن اسـت     

)12: 1376(زرشناس، 
بلخ در عهد هخامنشی همراه با مارگیانا دوازدهمـین شـهرب هخامنشـی را تشـکیل داد.     

بستگانشاهنشاه هخامنشی بود که این امر نشان می دهد کـه بلـخ از نظـر    شهربان بلخ یکی از
فرمانروایان هخامنشی اهمیت سیاسی و اقتصـادي بسـیار داشـته اسـت. ایـن منطقـه از نظـر        
سیاسی به عنوان حائل دفاعی در برابر اقوام شمالی به شمار مـی رفـت و اهمیـت آن از نظـر     

وع آن بـر سـر جـاده شـاهی بـه هنـد بـود.        اقتصادي به واسـطه کشـاورزي سـودمند و وقـ    
)Leriche,1989:340(  یونـانی  –پس ازهخامنشیان، با لشکرکشی اسکندر به بلخ، دوره بلخـی

سـغد کـه هـدف حملـه اسـکندر بـود       ق.م بلخ با326فرا رسید و در پی مرگ وي در سال 
ـ   یکی ارت و شد و شهربی را تشکیل داد. زمانی که حکومت سلوکیان رو به ضـعف نهـاد، پ

خ را اعـالم کـرد و سـکه بـه نـام      بلخ توان استقالل یافتند و در این حال دیودت جـدایی بلـ  
بلخـی بـا ورود  –). دوره یونانی Leriche,1989:340؛ 182- 3/187: ج 1373(بیوار، زد.خود

ق.م به سر رسید و یکی از سران قبایل یوئه چـی  130قبایل صحرانشین یوئه چی در حدود 
ســایر رهبــران قبایــل را مطیــع ســاخت و سلســله کوشــانی را در بلــخ بنیــان نهــاد        
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Leriche,1989:341)     تاریخ کوشانیان به واسطه کمبود منابع دسـتخوش ابهـام اسـت. و تنهـا .(
ه هاي روي سکه ها، مهرها و کتیبه هاي وقفی اسـتکه تـاریخ   منبع کوشانی در این زمینه نوشت

آن ها چندان روشن نیست. کوشان ها پس از غلبـه بـر بلـخ نخـت شـیوه سـنتی اسـتفاده از        
یونانی را در نوشتار به کار گرفتند اما زبان بلخی ، زبان بومی سـرزمین آن هـا بودکـه بعـدها     

نهایت به عنوان زبان ملـی بـه کـار گرفتنـد.     براي نوشتار به عنوان زبان رسمی و اداري و در
بلخ در عهد کوشانیان از ارزش اقتصادي و فرهنگی برخوردار شد. این شهر از توقفگاه هـاي  

).107- 83: 1379عمده تجاري بر سر جاده ابریشم به هند بود (سیمز ویلیامز،
یـن، تخـاري   زبان بلخی در شمار زبان هاي ایرانی میانه شرقی است.این زبـان پـیش از ا  

خوانده می شد و نخستین بار ایران شناس نامدار والتر برونو هنینگ، این زبـان را از خـانواده   
).  261: 1382زبان هاي هند و ایرانی دانستو آن را بلخی نام نهاد.(سیمزویلیامز،

1.1
ز :شوند که به طور خالصه عبارتند از زبان بلخی به سه گروه تقسیم میمانده اآثار باقی
) سکه ها و مهرها:الف

نـانی و گـاه بـه پهلـوي ، بلخـی و      نشانگر نام شاهان و عنـاوین آنـه هـا بـه یو    "معموال
بلخـی منتشـر   - بلخیبود. در حدود چهل مهر نیز با نام و عناوین یونـانی - شکسته یونانیخط

.ایرانـی غربـی هسـتند   "شده است و القابی که بر روي این مهرهـا بـه کاررفتـه انـد عمـدتا     
)345: 1989(سیمزویلیامز،

کتیبه ها:ب)
کهن ترین کتیبه هاي  بازمانده از زبان بلخی کتیبه سرخ کتل اسـت کـه نخسـت توسـط     

، ). کتیبـه هـاي دیگـر   Maricq,1958:246منتشـر شـد. (  "کتیبه بزرگکنیشکا "ماریک با عنوان 
یال مــی باشــدایــرتیم، رباطــک و دو کتیبــه از جغتــو و دوکتیبــه بســیار کوتــاه از پــل شــات 

).sims-williams,1989:230-235و 1392:16دهقی،(جعفري
) دست نوشته ها که خود به سه دسته تقسیم می شوند :ج
. نامه ها3. اسناد حقوقی؛ 2.اسناد اقتصادي؛ 1
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پژوهشة میانه و پیشینۀنگاري در دورنامه2.1
اي مکاتبه میان افراد مختلـف حائزاهمیـت   اي برعنوان وسیلهاي بهنامه از دیرباز و در هر دوره

. در دوره میانه نیز نامه به عنوان وسیله اي براي انتقال پیام و یـا ارسـال دسـتوراتی    بوده است
هـا بـه دو دسـته ، نامـه هـاي      . ایـن نامـه  قامات کشور داراي اهمیت بـوده اسـت  از طرف م

دوره میانـه غربـی بـه خـط و     غربی و نامه هاي میانه شرقی تقسیم می شوند.نامه هـاي  میانه
، مسائل سیاسی و کشـورداري اسـت کـه    اشد. موضوع نامه هاي میانه غربیزبان پهلوي می ب

شامل نامه هایی است که از طرف شاهان ساسـانی نوشـته شـده اسـت از جملـه نامـه هـاي        
. شـیوه  شاه در امور کشورداري اشاره کـرد اردشیر که در آن به دستورالعمل و خط مشی این

نگارش این نامه ها به این صورت است که ابتدا ي نامه با مقدمه اي آغاز شده اسـت و پـس   
از آن متن نامه آغاز می گردد که همانند نامه نگاري هاي زمان  

مـی شـود و سـپس نـام مخاطـب      ساسانی ابتدا نام فرستنده که مقام برتـري داشـته ذکـر   
ـ  مینامه وان اشـاره کـرد کـه نامـه ایـی      ه نامـه هـاي انوشـیر   آید. از دیگر نامه ها می تـوان ب

هـار سـپهبد چهـار ناحیـه کشـور      است کـه وي پـس از رسـیدن بـه سـلطنت بـه چ      سیاسی
است. نامه هاي منسوب به شـاهان و بزرگـان ساسـانی متضـمن سـخنان حکیمانـه و       نوشته

).234:1386و227دستورهایی درباره اداره درست مملکت بوده است (تفضلی،
باشـد کـه از ایـن نـوع     ل دینـی مـی  خصوص مسائهاي دوره میانه غربی درنامهبرخی از

(سـیرجان)  . منوچهر بـرادر زادسـپرم هیربـد سـیرکان    هاي منوچهر اشاره کردتوان به نامهمی
. وي سه نامه درباره آیین برشنوم(تطهیر) از خود به جاي گذاشته اسـت. نخسـتین نامـه    است

خطـاب بـه بـرادرش زادسـپرم و     سـت دومـین نامـه   خطاب بـه مـردم سیرکان(سـیرجان) ا   
نامه خطاب به بهدینان پارس، کرمان و ایران زمین اسـت.این نامـه هـا از نظـر شـیوه      سومین

ــه همــر   ــر ب ــا گی ــد دســت وپ ــاظ و تعقی ــر از الف ــارات ســنگین و حــاوي نگــارش پ اه عب
،نمرکب و معترضه متنوع اسـت. ایـن عبـارات فقهـی و اصـطالحات دینـی کهـ       هايجمله

ایـن نامـه هـا نویسـنده (منـوچهر)      را دشوار سـاخته انـد. در   ناشناخته می باشند و فهم متن
ن صـورت گفتاري(شـفاهی) و   کوشد که دیدگاه خود را به زبانی بیـان نمایـد کـه پایـه آ    می
قاعدگی زبان روزمره است. وي در نوشتن این نامه ها از ابزار زبانی از جمله بذلـه گـویی،   بی

هـاي  از این نامه هـا تشـبیهات و کنایـه    و شکایت بهره برده است.در برخی ریشخند، شکوه 
).  1394: 15- 13(منصوري؛ شریفانی رایج گفتاري به چشم می خورد
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از نامه هاي دوره میانه شرقی نامه هاي سغدي و بلخی باقی مانده اسـت کـه نامـه هـاي     
از آن نیـز موضـوع ایـن    سغدي به خط و زبان سغدي است و نامه هاي بلخی که دو نمونـه  

پژوهش است به خط یونانی نوشته شده است.
سغدي را تحت عنوان نامه هاي سـغدي باسـتان در   ء) نه نامهAural Asteinاورال استین (

هـا  . نیکالس سیمز ویلیامز این نامهنامه از آنها  کامل است5کشف کرد که فقط 1907سال 
) و رضا مـرادي غیـاث آبـادي    Sims-Williams, 2004را به زبان انگلیسی ترجمه کرده است (

ترجمه هـا مـی تـوان دریافـت کـه      این پنج نامه را به فارسی برگردانده است . بر اساس این 
و مشکالت سیاسـی و تجـاري انـد.    هاي سغدي در خصوص مسائل خانوادگی، مسائلنامه
سـائل و مشـکالت   عنوان مثال  نامه اي است که دختري بـه مـادرش نوشـته و در مـورد م    به

بـه همسـرش نوشـته و از مشـکالت و     زندگیش توضیح داده است و یـا نامـه اي کـه زنـی     
پولی و دوري از همسرش صـبحت کـرده اسـت .نامـه هـاي دیگـر دیگـر در خصـوص         بی

پراکندگی سغدیان و ویرانی دو شهر مهم چین می باشدو همچنـین در خصـوص مسـائل و    
).1392مرداد 2ي،رضا،مشکالت بازرگانان.(مرادي غیاث آباد

این نامه ها مانند نامه هاي بلخی با اداي احترام نویسنده به گیرنده نامه و همچنـین اظهـار   
مقایسـه بـا نامـه هـاي بلخـی مـی       خرسندي از سالمتی گیرنده نامه آغـاز مـی شـود امـا در     

در " دریافت که این نامه ها از لحاظ موضوع با نامـه هـاي بلخـی متفـاوت اسـت مـثال      توان
هاي بلخی ارتباطات خانوادگی مشاهده نمی شود و موضوع اغلب نامه هـا در خصـوص   نامه

اسـت کـه بعضـی    خرید و فروش در قالب دستور و درخواسـت مـی باشـد ایـن در حـالی      
رنـده نامـه درد دل مـی کنـد و از     هاي سغدي مانند نامه هاي خانوادگی ، نویسنده بـا گی نامه
. نامـه هـاي تجـاري سـغدي داراي اصـطالحاتی بـراي       ها ومشکالتش سخن می گویـد  غم

محصوالتی است که ناشناخته مـی باشـد در حـالی کـه در نامـه هـاي بلخـی اصـطالحات         
ناشناخته به چشم نمی خورد.

م. کشف شـد. محتـواي   1990نامه هاي دوران بلخی از جمله اسنادي هستند که در دهه 
). هـر یـک از ایـن    Sims-Williams, 2004:3ت (بسیاري از این نامه ها مکاتبات میان افراد اس

نامه ها داراي موضوع و محتواي متفاوتی اندکه گاهی از مقامات پایین تر بـه مقامـات بـاالتر    
پــایین تــر درقالــب دســتور در قالــب درخواســت و گــاهی از مقامــات بــاالتر بــه مقامــات 
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و داراي شـکل و خـط   شـده انـد   اند. اکثر نامه ها با جمـالت شـبیه بـه همآغـاز    شدهنوشته
هستند.مشابه

دشـوار نیسـت . در نگـارش ایـن     این نامه ها از لحاظ واژگانی ساده بوده و فهـم آن هـا  
ها کلمات ساده و قابل فهم به کار برده شده است.  موضوع این نامـه هـا دربـاره خریـد     نامه

ت، یـا دسـتور پرداخـت مالیـا    کاال اهـداء زمـین ، درخواسـت شـراب ، ملـک، گوسـفند و      
برده، دزدي می باشد.  آزادي
نامه برجاي مانده است . این نامه ها توسط سیمز ویلیامز به زبان انگلیسـی  71طورکلی هب

، cmو cl). از میان  ایـن نامـه هـا، دو نامـه    sims-williams,2007:52-167ترجمه شده است (
محتـواي  ي پژوهش انتخاب شـده اسـت. موضـوع و    ، برادرخصوص دزدیده شدن اسب ها

ارتباط این دو نامه بایکدیگر را آشـکار مـی کنـد . موضـوع نامـه ایـن اسـت کـه یـک          نامه
کار موضوع دزدیدهشدن اسب ها را بـه  کردیرورهـران کـه در آن زمـان فرمـانرواي      خدمت

شـابور  روب بوده است،اطالع می دهدو در پیآنکردیر ورهران نامه اي بـه شخصـی بـه نـام     
یکـی از مقامـات بـاالي حکـومتی اسـت.      رسـد وي نیـز  مـی نظـر شابوران می نویسدکه به 

ورهران موضوع دزدي را شرح داده و خواهان پیگیري این موضوع می شـود. بعـد از   کردیر
آن کردیر ورهران از طریق همان خدمتکار متوجه مـی شـود کـه اسـب هـاي دزدیـده شـده        

کـه  ،وتنـان شـود .پـس نامـه اي بـه بریـدگ      توسط شخصـی بـه نـام بیـپ نگهـداري مـی      
حتواي نامه احتمـاال سـرکرده   رسد درحکومت آنزمان داراي مقام است و بر اساس منظرمیبه

ورهـران از بریـدگ وتنـان    ، دراین خصوص مـی نویسـد.در ایـن نامـه کردیـر     ها استافغان
کند و مدعی است که اسب ها را افغان ها دزدیـده انـد در صـورتی کـه افغـان هـا       میگالیه

ي کـه کردیـر ورهـران فرمـانرواي آن اسـت      مردان روب یعنی مـردان شـهر  مدعی بودند که 
ها را دزدیده اند . بنابراین وي را تهدید می کند که به فرمانروا شـکایت خواهـد کـرد و    اسب

سیب سختی به آنها وارد خواهد شد.آ

پژوهشۀهدف و مسئل.2
ءامـه هدف از این پژوهش شیوه نامه نگاري بلخی است. بـراین اسـاس دو ن  

clوcm  انتخـاب
شده است. این نامه ها را پیش تر سیمزویلیامز به انگلیسی ترجمه کرده. با این حـال تـاکنون   
تحلیل نشده است. موضـوع ایـن دو نامـه بـه یکـدیگر شـبیه انـد. در ابتـدا حـرف نویسـی           
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نامه آمده و سپیس ترجمه فارسی آنها ارائه شده اسـت. پـس از توضـیحات و تحلیـل     هردو
شـده اسـت. همچنـین، نگارنـده     انی، این نامه ها از نظر موضوع و محتـوا نیـز بررسـی   واژگ

است تا تفاوت این دو نامه به ویژه نامه هاي بلخی را بـا دیگـر نامـه هـاي دوره میانـه      آنبر
. شـیوه  1ن پرسش ها نیز پاسخ دهد: مشخص کند. به طور کلی این مقاله بر آن است تا به ای

.آیا میتوان از روي ایـن نامـه هـا بـه عنـوان شـغلی       2چگونه بوده است؟ نامه نگاري در بلخ 
. آیا از روي این نامه ها میتوان مشخص کرد که کـدام مقـام   3نویسنده و گیرنده آنها پی برد؟ 

. لحن نامه ها چگونه است؟4رتبه باالتر یا پایین تر داشته است؟ 

clۀنویسی نامحرف.3

Document cl (sims-williams, 2007:89)
Cl 1Aβo oaιoþaβoρo þaβoρa ṿọ ϕριιo βρaδoλρoδovaμwσoaσoωρoμo-

Cl 1abo oaiošaborošaboranofriiobradolrodonamōsoasoōroom-
Cl 2ζδoϕaρaχoκιρδιρooaρavoρωβoχaρo oτavooaλoþaτaρavoκaλδa-
Cl 2zdofaraxokirdirooararanorōboxarootanooalošataranokalda-
Cl 3voχoaδoλρoγooηvavoμισιδovaoaζoμavoμaρηγo aβaμaγoπιδooa-
Cl 3no   xoadolrogooēnanomisidonaoazomanomarēgo abamago pidooa-
Cl 4υaδoκoaδavooηþoμaρδoζoιvιγo i  βaμoþvoμaρηγo ϕaρooηλo-
Cl 4hadokoadanooēšomardozoinigo i  bamošnomarēgo   faro   oēlo-
Cl 5oaτavooaλaγoκιρδooτavoμaρo aβo ρωβo aγaδιvδηιooδaσoμaρo
Cl 5oatanooalagokirdootanomaro    abo    rōboagadindēioodasomaro
Cl 6aσπo oaστιvδηιoτaλδoιθaιvδoτaδovaþιζγιστoωσιδoaλδoτoχoηo
Cl 6 aspooastindēiotaldoiθaindotadonašizgistoōsidoaldo   to   xoē
Cl 7 πιδoχoβo ϕaρoσιvδδoτaδo aβo oηþoμaρδoχωζooτoμo πιδoιa-
Cl 7pidoxobo    faro   sinddotado   abo   oēšmardoxōzootomopidoia-
Cl 8σπo oδoγaλooισaρoκιρooδaλδoγaλooδoιaσπo vaχωζηιoτa-
Cl 8spoodogalooisarokiroodaldogaloodoiasponaxōzēio   ta-
Cl 9κaλδaζoτaρoηρσημoτaδo aβηþvωρoιaσπo oδoγaλoχωζ-
Cl 9kaldazo   taro   ersēmotadoabēšnōroiaspoodogaloxōz-
Cl 10ημooτoϕaρoτoχoηoaχoaþvoκιριμoτaδoμo πιδo ι vaβι-
Cl 10ēmootofarotoxoēoaxoašnokirimotadomopido i  nabi-
cl 11χτηιoaτoζavo
cl 11xtēioatozano

پشت صفحهنشانی،
Cl 12Aβo oaιọþaβoρo þaβ -
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Cl 12abo oaiošoborošab-
Cl 13oρavoϕριιọβρaδọλρọ
Cl 13oranofriiobradolro

clۀفارسی نامۀترجم1.3

–کردیـر  - 2، برادر عزیـز (مـن) ، درودهـا (و) نمـاز از طـرف      1شابور شابوران–به وي- 1
ــران ــزد  "2وره ــطه اهرم ــه واس ــکوه ب ــانرواي روب"باش ــیش 3، فرم ــن ب ــس م ــر . و پ ت
4مـن خـود سـالمتی (شـما) را ببیـنم .بـه عـالوه، نـواز        - 3شوم هنگـامی کـه   میخوشحال

6ســاکن زویــن5(مــی گویــد): ویــش مــرد- 4کــار مــن از مــن درخواســت کــردخــدمت

ساخته است، وآنها ایـن جـا بـه روب آمـده انـد و      7وتن–... را به ویل - 5، ملکهکارخدمت
دزدیده انداگر (این چیزهـا ) درسـت اسـت، ایـن خـوب نیسـت.       - 6اسب ها را از این جا 

–این،فرمــانروا اعلــی حضــرت را خوشــحال مــی کنــد بــه دنبــال ویــش - 7اکنــون ، اگــر 
ه دنبال دزدهـا  وت کنید. و اگر شما ببراي من درباره اسب ها و دزدان قضا- 8بگردید و مرد

آمـدم بـه دنبـال دزدهـا و     هنگامی کـه مـن آن جـا (نـزد شـما)      - 9، پس و اسب ها نگردید
و من سبب نارضایتی براي شما فرمـانروا (خـواهم) شـد.    - 10گردم بدون ترحم میهااسب

شـابور  –بـه وي  - 12- 13بنابراین شما بایـد بدانیـد.   - 11من به درباره این به شما نوشته ام 
، برادر عزیز (من) درودها.شابوران

clۀتحلیل واژگانی نام2.3

ــی     واژه ــناد بلخ ــاب اس ــاس کت ــه براس ــن دو نام ــاي ای ــیمزویلیامز ( ه ــیکالس س ) 2007ن
اند.شدهتحلیل

αβαμαγo /abamago/ :μαγo + ɑβoازي)- (ضمیر اول شخص مفرد در حالتی برایی
αβηÞvωpo /abēšnōro/ : احتماالً ترکیبی با » بدون سپاس«صفت یا قیدαβη-

Aβo /abo/: به، براي، علیه، در، روي«حرف اضافه «-<*abi- :فارسی باستانabiy

ασo /aso/: اوستایی: » اما، به عبارت دیگر، در حقیقت«حرف ربطāat-

αλδo /aldo/ یا، دگر«: حرف ربط«
ατo /ato/ که، بنابراین«: حرف ربط«
ασo /aso/: از«حرف اضافه «-<*hačā :اوستاییhača
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αχoαþvo /axoašno/ خشنودي«: اسم «*a + *xwaš(a)nā پارتی: . >پیشوند نهیxwšn

ασπo /aspo/: اسب«اسم «<*aspa- :اوستاییaspa-

αμoþvo /bamošno/β وام واژه از فارسی میانه » کلمه«: عنوان*bāmušn

βραδo /brado/ برادر«: اسم «-<*brātar اوستاییbrātar-

γαλo /galo/ دزد«: اسم «<*gada- :اوستاییgaδā-

ζαvo /zano/:    فعـل دوم شـخص مفـرد انشـایی ازζav-»   دانسـتن، تجربـه داشـتن«<*zāna-

zʾnسغدي :  zʾn: پارتی

ζoιvιγo /zoinigo/ باشد ویینز)ساکن(: اسم یا صفت، شاید به معنیζoιvo + ιγo

ρσημo /ērsēmo/η فعل مضارع اول شخص مفرد :ηpσ-»آمدن، رفتن «*āgata-

/i/ιاضافه
ιασπo /iaspo/ :ασπo + ι- (اسم)»اسب «-<*aspa- :اوستاییaspa-

kαλδαvo /kaldano/ :kαλδo (حرف ربط)»اگر، وقتی «αvo + *kadā  (حرف اضافه)
koαδavo /koadano/ :koαδo (قید)» + کجاαvo(حرف اضافه)

kιρδιpooαpαvo /kirdirooarao/ کردیروهران«: اسم خاص«
kιρδo /kirdo/   فعل ماضی سوم شـخص مفـرد :kιp»  کـردن، انجـام دادن «<*krnu-/krta- .

-kun(av)-/krtaفارسی باستان: 

kιρo /kiro/:  ــرد ــخص مف ــر دوم ش ــل ام ــام دادن«-kιpفع ــردن، انج . -krnu-/krta*>» ک
-kun(av)-krtaباستان: فارسی

kιριμo /kirimo/: فعل مضارع اول شخص مفردkιp-» کردن، انجـام دادن «<*krnu-/krta- .
-kun(av)-krtaفارسی باستان: 

λρoδo /lrodo/:»سالمتی، احوال پرسی» اسم «-<*druwa-tār- :اوستاییdruuatāt .  :سـغدي
δrwth وδrwt’twh

λρoγo /lrogo/ دروغ«: اسم «-<*drauga- فارسی میانهdrauga

μαvo /mano/ من، توسط من«: ضمیر اول شخص مفرد «<*mana- :اوستاییmana-

μαρo /maro/: این جا«قید «-<*imaθra :ختنیmara-

μαρηγo /marēgo/ : غالم، خدمتکار«اسم «*mar(i)yaka- . :فارسی باستانmarīka-
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μισιδo /misido/ : اکنون، به عالوه«حرف ربط «<μισo + δo

vαμωσo /namōso/ اوستایی: » نماز، تعظیم«: اسمnamah- . :سغديnm’cyw  :فارسی میانـه
namāz

vαoaζo /naoazo/ : نواز«اسم خاص«
vαþιζγιστo /našizgisto/ :vαþιζγo  (صـفت)» بـدر «+ <αvα + þιζγoιαστo   فعـل مضـارع)

سوم شخص مفرد)
vαχωζηιo /naxōzēio/ :دوم شخص مفرد (منفـی یـا نفـی)    تمناییχωζ»   ،جسـتجو کـردن

χωζηιo(عالمت نهی) + hwaza(ya)(?)va*>»پرسیدن

vαβιχτηιo /nabixtēio/ :   ــرد ــخص مف ــی دوم ش ــل ماض ,vαβιxτoفع vαβισ-» ،ــتن نوش
np’ynsسغدي: -ni-pisa*>-»کردنتوصیف

oαιþαβoρo /oaišaboro/ شابور«: اسم خاص«
oταvo /otano/ :oτo (حرف ربط)»و + «αvo(حرف اضافه)

oαλo /oalo/ : آن جا، بعد«قید «<*awada»پارتی: - »آن جا’wwd. :سغدي’wδ

oηvαvo /oēnano/ :    فعل التزامـی اول شـخص مفـردoηv-  دیـدن، مشـاهده کـردن   «فعـل «
<*waina/dita-

oηþoμαρδo /oēšomardo/ : ویش مرد«اسم خاص«
oηλooαταvo /oēloatano/ : ویل وتن«اسم خاص«

oαλaγo /oαlago/ :oαλo (قید)»بعد، آن جا « +αγo (پسوند)<*awada»آن جا  «
oδασo /odaso/ :oδo (حرف ربط)»و + «ασo (پسوند)-*uta- فارسی میانهud

oαστιvδηιo /oastindēio/     فعــل ماضــی ســوم شــخص جمــعoasтo/ oιηλ-, oηλ-

w’y-/w’stپارتی: -wādaya-/ wašta*>» کردن، گرفتنرهبري«

oτoμo /otomo/ :oτo (حرف ربط)»و + «μo

oδo /odo/ : و«حرف ربط «<*uta :فارسی میانه-ud ترکیبی ازoδ-

πιδooαvαδo /pidooahado/ : فعل ماضی سوم شخص مفردπιδooaυ-» درخواست کـردن «
<*pati-wah(y)a- :فارسی باستانpati-vahya-

πιδo /pido/ : در، بر روي، به وسیله، با«حرف اضافه «<*pati- :اوستاییpaiti

pωβoχαρo /rōboxaro/ حاکم روب«: اسم«
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ρωβo /rōbo/ : روب«نام شهر«
σιvδδo /sindo/ : فعــــل مضــــارع ســــوم شــــخص مفــــردσιvδ-» ،آرزو کــــردن

-sandaiiaاوستایی: -sandaya*»بودنخوشحال

aλδo /taldo/ :ταλδo (حرف ربط)»اگر، یا + «τa (حرف ربط)»بعد «*tā . :اوستاییtā

ταδo /tado/ بنابراین، پس، و«: حرف ربط «-δo + тa- سغديtwty

τo /to/ ضمیر دوم شخص مفرد و صفت اشاره :<*ta- سغديt

ταkαλδαbo /takaldazo/ : از » بعد«حرف ربط-<*tā- -тa- :اوستاییtā-

ταρo /taro/ آن جا«: قید «-<*taθra سغديtrs

ϕpιιo /friio/: عزیز«صفت «-<*friya- :اوستاییfriia- . :ایرانی باستانpriyá-

χoαδo /xoado/ خودش«: قید یا ضمیر انعکاسی «-*hwatah :اوستاییxvato-

χoβo /xobo/ احتماالً«: قید «<*h(u)w-apah  فارسی نـوxūb     گـاهی ضـمیر انعکاسـی هـم
-hwa-paθya*>» خودت، خودش«تواند باشد به معنی می

χoηo /xoēo/: خداونــدگار «اســم «-<*hwa-tāwan :ســغدي-xwt’w  :پــارتیxwd’wn

xidēvواژه از فارسی نو وام

χωζo /xōzo/:    ــرد ــخص مف ــر دوم ش ــل ام ــردن  «-xwζفع ــت ک ــیدن، درخواس » پرس
<*hwaza(ya)-(?)

χωζημo /xōzēmo/:    فعــل مضــارع اول شــخص مفــردxwζ-»  ،درخواســت کــردن
(?)-hwaza(ya)*>»پرسیدن

ωpoμoζδoφαpαxo /ōrmozdofaraxo/ :oωpoμoζδo + (ــاص ــم خ ــفت) øapaxo(اس (ص
-farnah-wāh*>» باشکوه«

σιδo /ōsido/: اکنون«قید «<ωσo + (قید) اکنونδo  (پی چسب)
þaβoραvo /šaborano/: شابوران«نام خانوادگی«
þαταραvo /šatarano/ :þαταρo (صفت)»  بسـیار خوشـحال «þαδo  پسـوند +δαpo +avo

ساز)(پسوند صفت

cmۀنویسی نامحرف.4

Document cm (sims-williams,2007:90)
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Cm 1[A]βo βρηδαγο οατανανο ϕριιo βρaδo λρoδo aσo ωρoμoζδoϕaρaχo κιρδι[ρo]-
Cm 1     [a]bobrēdagooatananofriiobradolradoasoōromozdofaraxokirdi[ro]-
Cm 2[o]aρaρavo ρωβoχaρo oτavo oaλo Þaτaρavo κaλδavo χoaδo λρoγ[o]
Cm 2     [o]araranopōboxarootanooalošataranokaldanoxoadolrog[o]
Cm 3[oηva]vo μισιδo vaoaζo μavo μaρηγo aβaμaγo πιδooavaδo κoa[δavo]
Cm 3     [oēna]nomisidonaoazomanomarēgoabamagopidoanadokoa[dano]
Cm 4[o]ηλooaτavo aσπo oaστηιo oτo ωσo ιaσπo βιπo oδo κapaoι [..]-
Cm 4     [o]nlooatanoaspooastēiootoōsoiaspobipoodokaraoi[. .]-
cm 5[..]vηλo ληριvδηιo τaλδo ιθaιvδo τaδo vaÞιζγιστo πιδo ικo[aδo]
cm 5     [. .]nēlolērindēiotaldoiθaindotadonašizgistopido i  ko[ado]
cm 6[τaμ]aχo aβaγavavo μoÞaγo aβaμaγo ιθao χoavδo κoaδ[avo]
cm 6     [tam]axoabagananomašagoabamagoiθaoxoandokoad[ano]
cm 7[ρω]β[ι]γo a[σπo]πιδo γaλιγo oηλιvδηιo oτηvo aσπ[o]ωρao[
cm 7     [rō]b[i]go   a[spo]     pidogaligooēlindēiootēno    asp[o]ōrao[  ]
cm 8[ vι]στo aγaτo oτo vaβo ρωβιγo aδoριγδo Þιιaδηιo κ[oaδ]-
cm 8     [       ni]stoagatootonaborōbigoadorigdošiiadēio   k[oad]-
cm 9[avo]aβaγavo aσπo oaστηιo τaδoμo πιδo τaμaχo σaχ[oavo]
cm 9     [ano]  abaganoaspooastēiotadomopidotamaxo  sax[oano]
cm 10[aβo ρ]ωβιγo aβηγaoavo βaστιvδo ωσo aλδo τo χoη[o σ]ι[vδδo]
cm 10    [abo   p]ōbigoabēgaono   bastinado  ōsoaldo  to  xoe[os] I [nddo]
cm 11[τaδo γ]aλo oδo ιaσπo χωζo oτoμo ϕoÞτιιo oδaλδo γaμ-
cm 11    [tado   g]aloodoiaspoxōzootomofoštiioodaldo  gam-
cm 12[a]vo κιρηδo oτoμo ιaσπo oδo γaλo vaϕoÞτιιηιo τaκaλδ[o]
cm 12    [a]no   kirēdootomoiaspoodogalonafoštiiēiotakald[o]
cm 13aσaϕaγo ρωβιγo χoβo aσπo χωζιvδaδo τaδo
cm 13asafagorōbigoxoboaspoxōzindadotado

ca4از بین رفته است) حاشیه سمت چپ، ادامه نخست ( خطوط 
دوم، پشت صفحهادامه

Cm 18 vaβaγ[o  ]ρ..[    ].β..[ ]vaβaγ[o]
Cm 18 nabag[o   ] r . . [     ]. B . . [  ] nabag [o]
Cm 19 vaϕoÞ[τ]ιιηιo τaκaλδo τaρo ηρσ-
Cm 19 nafoš[t]iiēiotakaldotaroers-
Cm 20 ημo τaτo vaβaγo πιδo aργaγγo aχo-
Cm 20 ēmotatonabagopidoargaggoaxo-
Cm 21 aÞvιλϕo χωζημ[o]oτo υaμo aβιμo-

τo  απα- cm22        cm                            cm  22
cm22   vαvo  βαγαvo  vιþµαpηµo τα Cm 21ašnilfoxōzēm[o]oto hamoabi

cm 22 nano  bagano nišmarēmo tato apa-
cm23  þατo   αpγαγγo  ζιγo  βoδo  ταδoµo  πιδo   ι  va
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cm23 što   argaggo  zigo bodo  tadomo  pido  i   na
cm24  βιχτ ηιo   ατo  ζαvo

cm24 bixtēio  ato zano
آدرس

cm25  αβo  βpηδαγo   oατα-
cm25 abo  brēdago oatα-
cm26   vαvo ϕpιιo  βpαδo  λpoδo
cm26 vavo   friio brado lroso

cmرسی نامۀفاۀ ترجم1.4

شـکوهمند  "ورهـران  –، برادر عزیز (مـن) ، درودهـا از طـرف کردیـر     8به بریدگ وتنان- 1
فرمانرواي روب و بعد من بیشتر خوشحال می شـوم هنگـامی کـه مـن     - 2"واسطه اهرمزدبه

از درخواسـت کـرده اسـت    تکار مـن بـه عـالوه، نـواز خـدم    - 3خود سالمتی [شما را] ببینم
و مسـتخدمش  9وتن اسب ها را خارج کرده = دزدیـده و اکنـون بیـپ   –ویل - 4گوید) (می

نگه می دارند در ...اگر (این چیزها) درست باشد، پس ایـن خـوب نیسـت ،    - 5اسب ها را 
مردان روب توسط دزدها اسـب هـا   "- 7[شما] طایفه افغان ها به من چنین گفتید - 6زیرا 
) توجـه نکردنـد...!   "(ظاهرا-8اسب ها را همراهی کردند زدیده اند (یعنی) کسانی کهرا د

افغان هـا اسـب هـا را بـرده انـد      -9و شما نباید نسبت به مردان روب انکار کنید [که] 
بودند محـدود کـردم اکنـون اگـر     مردان روب را که بی گناه-10خاطر بیانیه شما من به

تو باید به دنبال دزدان و اسب هـا بگـردي و   -11می کند ، ، فرمانروارا [خوشحال] این
شما اشتباه عمل کنید و تو اسب ها و دزدان را نـزد  -12آن ها را نزد من بفرستی و اگر 

اسـب هـا را از شـما درخواسـت کردنـد،      مـردان روب -13من نفرسـتی هنگـامی کـه    
شــما گروگــان  -19[اگــر] اگــر گروگــان ...  -18...-17...-16...-15...-14...پــس

مـن گروگـان را   -20-21ا) آمـدم  ، پس هنگامی کـه مـن آن جـا( نـزد شـم     نفرستیدرا
مـن بـه   -22شما) با ناخوشـایندي سـخت درخواسـت خـواهم کـرد ،و همچنـین       (از

آســیب ســختی متحمــل -23شــکایت خــواهم کــرد (و) بنــابراین شــما tفرمانروایــان 
بـه  -25-26شته ام پس باید آگاه باشید در این مورد به شما نو-24(خواهید) شد . من 

بریدگ وتن ، برادر عزیز(من) درودها.
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cmۀتحلیل واژگانی نام2.4

αβαγαvo /abagano/ افغان، مردم افغان«: اسم خاص«
αβαγαvαvo /abaganano/: هاافغان«اسم خاص، جمع«

αβαμαγo /abamago/ :αβo  (حرف اضافه)"به ، براي، علیه، در، روي" +μaγo

Aβo /abo/ : به، براي، علیه، در، روي«حرف اضافه «<*abiفارسی باستان :abiy

αβηγαoαvo /abēgaoano/ : ــفت ــیر «ص ــی تقص ــوند » ب + γαoαvoاز پیش αβη (ــم (اس
»گناهتقصیر،«

αβιμoυαvo /abimohano/:ازαβo, αβα-, αβo   (حـرف اضـافه)»   ،در، ؟بـه، بـراي ،
abiyفارسی باستان:. abi*>»رويبر

αδoριγδo /adorigdo/:  .ــا باشــد ــردن«شــاید از ریشــه گذشــته م .-ati-rixta*>» انکــار ک
-ati-riktaباستان: ایرانی

ασαøαγo /asafago/: ازασo (حرف اضافه)»از طرف + «φαγo

ασπo /aspo/: اسب«اسم «<*aspa- :اوستاییaspa-

ασπowρao [    ] /aspoōraol/ــش اول ــم بخ ــب«اس ــه  » اس ــدي کلم ــش بع و بخ
.نیستمشخص

ασo /aso/: از«حرف اضافه «<*hača- :اوستاییhaca

ασπo /aspo/: اسب«اسم «-<*aspa- :اوستاییaspa-

ασπoπιδo /aspopido/ :ασπo (اسم)» اسـب + «πιδo   (حـرف اضـافه)»  در، بـر، وسـیله« .
*pati- + <*aspa-

απαþтo /apašto/: سغدي: » بنابراین«قیدpyšt

αχoαþvιλøo /axoašnilfo/ نارضایتی«: اسم «ιλφo + <αχoaþvo(پسوند)
αργαγγo /argaggo/: سخت، جدي«صفت شاید به معنی «αγγo + <*agra-(پسوند)

ατo /ato/ : که، بنابراین«حرف ربط«
βαγαvo /bagano/ : شاید افغان. فارسی نو: نام مردمafγān

βαστιvδo /bastinado/   ــع ــخص جم ــوم ش ــی س ــل ماض ــته)  -βασтo: فع ــه گذش (ریش
-bastaاوستایی: -basta*>» کردن، ملزم کردنمتعهد«
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βρηδαγo /brēdago/ : بریدگی«اسم خاص«
βραδo /brado/ برادر«: اسم «-<*brātar :اوستاییbrātar-

βιπo /bipo/: نام اصیل محلی نیست.» بیپ«اسم خاص
βoδo /bodo/ :   فعل مضارع سوم شـخص مفـردβov-, aβo-/ βo-»  بـودن، شـدن «<*bawa-

/krta- . :سغدي’βl’krt-, β-, βw.
γαλιγo /galigo/ گز» ساکن«: صفت یا اسم .<γabo پسوند +ιγo

γαλo /galo/: دزد«اسم «<*gada- :اوستاییgasā-

ζαvo /zano/: فعل امر دوم شخص مفرد فعل انشایی دوم شخص مفرد وζαv-»  ،دانسـتن
z’nسغدي: . z’nپارتی: -zāna*>» تجربه داشتن

ζιγo /zigo/: آسیب، زیان«اسم «<*z(i)yakā :سغديjyk

ηpσημo /ērsēmo/: فعل مضارع اول شخص مفردηpσ-»آمدن، رسیدن «<*ā-gata-

ι /i/:اضافه
ιασπo /iaspo/ :ασπo + ι (اسم)»اسب «<*aspa- :اوستاییaspa-

ιθaιvδo /iθaindo/ :ιθαo (قید)»پس، بنابراین «+ιvδo)(فعل مضارع سوم شخص جمع
ιθαo /iθao/ پس، بنابراین«: قید «<*iθā :اوستاییiθā

kαλδαvo /kaldano/: ازkαλδo (حرف ربط)»اگر، وقتی «<*kadā +αvo(حرف اضافه)
kαραoι…vηλo /kαrαoi…nēlo/:.این کلمه مشخص نیست
kιρδιρooαραvo /kirdirooarano/: کردیروهران«اسم خاص«

kιρo /kiro/: فعل امر دوم شخص مفردkιρ»کردن، انجام دادن «<*krnu-/krta-.

krta-/kun(av)فارسی باستان: 

koαδαvo /koαdαno/: کجا«قید«
λρoδo /lrodo/: سالمتی، احوال پرسی«اسم «-<*druwa-tār-  :اوسـتاییdruuatāt .  :سـغدي

δrwth وrwt’twhδ

λρoγo /lrogo/: دروغ«اسم «-<*drauga- :فارسی میانهdrauga

ληpιvδηιo /lērindēio/: شخص جمع تمنایی اولفعلληp-»     ،نگـه داشـتن، تعلـق داشـتن
-dāraya-/drxta*>»داشتن
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μαvo /mavo/: من، توسط من«اول شخص مفرد ضمیر «-<*mana- :اوستاییmana-

μαρηγo /marēgo/: غالم، خدمتکار«اسم «*mar(i)yaka- :فارسی باستانmarīka-

μισιδo /misido/: اکنون، به عالوه«حرف ربط «δo + <μιδo

μoþaγo /mošago/: باشد. از لحاظ ریشـه شناسـی   » فامیل، گروه، مردم«اسم شاید به معنی
مشخص نیست.

vaoαζo /naoazo/: نواز«اسم خاص«
vαβιχτηιo /nabixtēio/ : فعــل ماضــی ســوم شــخص مفــردvαβισ-»نوشــتن «*ni-pinsa-

np’ynsسغدي: 

vαβo /nabo/ :αβo + va (پیشوند)<*ān-ā- :پارتی’n’- :سغديn’

vαþιζγιστo /našizgisto/ : ازvαþιbγo  (صـفت)» بـد «ιασтo + <αvα+þιζγo   فعـل مضـارع)
سوم شخص مفرد)

vαβαγo /nabago/ : گروگان«اسم «-<*ni-pāka- :سغديnp’k :فارسی نوnavā

vαϕoþτιιηιo /nafoštiiēio/ : .فعل نهی تمنایی دوم شخص مفردVα   (عالمـت نهـی)naid*

nōit .+ϕoÞτιιηιo .fra-stāya /  fara-stāta-* . -ϕoÞτιι/ -ϕoÞτι/ -ϕoÞταδoو اوســـتایی : 

ϕoÞτηι)(فرستادن
vιþμαpημo /nišmarēmo/   ــرد ــخص مفـ ــارع اول شـ ــل مضـ ,-vιþμηp: فعـ vιþμαp-

ni-šmāra(y)*>»کردنشکایت«

oταvo /otano/ :oτo (حرف ربط)»و + «αvo

oαταvαvo /oatanano/ : و«حرف ربط «<*uta و فارسی میانهud

oαλo /oalo/ آن جا، بعد«: قید «<*awada»پارتی: .»آن جا’wwd . :سغدي’wδ

oαστηιo /oastēio/: فعــل گذشــته تمنــایی ســوم شــخص مفــردoασтo/ oηλ-» ،گــرفتن
w’y-/w’stپارتی: wādaya-/wāsta*>» راهنمایی کردن

oηλooατovo /oēlooatano/ ویل وتن«: اسم خاص«
oηλιvδηιo /oēlindēio/:   فعل تمنایی سوم شـخص جمـعoηv-»   دیـدن، مشـاهده کـردن «

*waina-/dita-

oηvαvo /oēnano/ : فعل التزامی اول شخص مفردoηv-»دیدن، مشاهده کردن«
oισαρo /oisaro/ تصمیم، قضاوت«: اسم «<*wi-čāra- فارسی میانهwizār»توضیح«
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oτo /oto/ : و«حرف ربط«
oταvαvo /otanano/ : وتنان«نام خانوادگی«

oτoμo /otomo/ از :oτo (حرف ربط)»پسوند » + وμo   (ضمیر اول شـخص مفـرد)»  ،مـن
mēاوستایی: . mai*» به وسیله من

πιδo /pido/: در، بر روي، به وسیله، با«حرف اضافه «-<*pati :اوستاییpaiti

πιδooαʋαδo /pidooahado/:     ماضـی سـوم شـخص مفـردπιδooaʋ-»  درخواسـت کـردن «
<*pati-wah(y)a- . :فارسی باستانpati-vahya-

ρωβιγo /rōbigo/: شهر) روب«(صفت«<pwβo + پسوندaγγo

ρωβoχαro /rōboxaro/ حــاکم روب«: اســم «pωβo (اســم)»روب+ «χαpo (اســم) حــاکم
*xšāθriya-

σαxoαvo /saxoano/: سخن، کلمه«اسم «<*sahwan :فارسی میانهsaxwan

σιvδδo /sinddo/:  فعل مضارع سوم شخص مفـردσιvδ-»   آرزو کـردن، خوشـحال بـودن «
*sandaya- . :اوستاییsəndaiia-

ταδoμo /tadomol/ از :ταδ (حرف ربط)»بنابراین، پس، و«
ταλδo /taldo/: ازτa- (حرف ربط)»بعد «<*tā :اوستاییtā-

ταkαλδo /takaldo/ :τα   (حـرف ربـط)» بعـد + «kαlδo   (حـرف ربـط)»   وقتـی کـه، اگـر «
<*kadā

ταμαxo /tamoxo/: شما«ضمیر دوم شخص جمع «<*ušmāxam

ταρo /taro/ آن جا«: قید «<*taθra :سغديtrs

τατo /tato/ : اسم خاص. همچنین ازταδo (حرف ربط)»پس + «δo

ʋαμo /hamo/: همچنین«قید «<*hamam

ϕpιιo /friio/: عزیز«صفت «<*friya- :و اوستاییfriia- :ایرانی باستانpriyá-

χoαvδo /xoando/  .ــرد ــی ســوم شــخص مف ــل التزام ــتن «-Xoηv: فع ــردن، گف ــان ک » بی
-hwān(ya)*>و hwantمیانه: فارسی

χoαδo /xoado/ خودش«: قید یا ضمیر انعکاسی «*hwatah :اوستاییxvato-

xoβo /xobo/ ــد ــاالً«: قی ــم از  » احتم ــال ک ــه احتم ــو:  -h(u)wapah*>ب ــی ن و xūbفارس
تواند باشد.هم می» خودت، خودش«انعکاسی صفت
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χωζo /xōzo/ :   .ــرد ــخص مف ــر دوم ش ــل ام ــردن  «-χωζفع ــت ک ــیدن، درخواس » پرس
<*hwaza(ya)-(?)

χωζιvδαδo /xōzindado/  ــع ــخص جمـ ــوم شـ ــی سـ ــل التزامـ ــی«-χωζ: فعـ ن، دپرسـ
(?)-hwaza(ya)*>»نکرددرخواست

χωζημo /xōzēmo/    فعــــل مضــــارع اول شــــخص مفــــرد :χωζ-» ،پرســــیدن
(?)-hwaza(ya)*>»کردندرخواست

ωρμoζδoφaρaχo /ōrmozdofaraxo/:αωpμoζδo + (اســـم خـــاص)φαpαχo (صـــفت)
farnah-wāh*>» باشکوه«

ωσo /ōso/: اکنون«قید«
þαταραvo /šatarano/ :þaτaρo (صفت)»از » بسیار خوشحال)δαpo + þαδo + (αvo

þιαδηιo /šiadēio/:   فعل ماضی سوم شـخص مفـردþιι-»   قـادر بـودن، توانسـتن «*xšāya-

-šāyفارسی میانه:

ها. تحلیل نامه5
سـت .هـر دو نامـه را    متن نامه ها نشان می دهـد کـه  موضـوع هـر دو نامـه دزدي اسـب ا      

امــه نیــز ذکــر شــده کــه وي مشــخص اســت و در نکــه مقــام شــغلی ويورهــران کردیــر
روب (روي کنونی) است؛ نوشته است. وي نامه را بـه مقـامی بـاالتر از خـودش     فرمانرواي

تـري  دریافت که فرمانروایی قسمت وسیعارسال کرده است یعنی شابور شابوران که می توان
و آغـاز مـی گـردد    "نمـاز به برادر عزیـز مـن درود و   "را به عهده دارد. هردو نامه با جمله 

این که نویسنده نامـه، گیرنـده نامـه را بـا عنـوان بـرادر عزیـز        همین جمله پایان می پذیرد.با
خطاب می کند می تواند نشان دهنده ارادتمندي نویسنده نامه به فرمانروا باشـد. همچنـین در   

نامـه داراي  هردو نامه نویسنده نامه از سالمتی فرمانروا احساس خرسندي مـی کنـد. هـر دو   
نثري روان است و در متن آن ها از کلمات و عبارات دشوار استفاده نشـده اسـت در نتیجـه    

ویـش  "فهم متن نیز دشوار نیست. مقام شغلی هر یک از افراد در نامه ذکر شده اسـت مـثال  
مرد ساکن زویین و خدمتکار ملکه است و نواز خدمتکار کردیـر ورهـران اسـت.ویش مـرد     

اسب ها را دزدیده است. با توجه به محتواي نامـه مـی تـوان دریافـت کـه      شخصی است که 
کردیر مقامی پایین تر از گیرنده نامه دارد زیرا مراتب را به شخص دیگري (شابور شـابوران)  
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اطالع می دهد و از وي درخواست رسیدگی بـه موضـوع دزدي را داردو همچنـین نامـه در     
ه چنین به نظر مـی رسـد کردیـر فرمـانرواي روب     قالب درخواست می باشد. از محتواي نام

هنگامی که از خدمتکارش نواز خبر زدیده شدن اسـب هـا را مـی شـنود از طریـق نامـه بـه        
مقامات باالتر پیگیري می کند و وقایع را در نامه توضیح می دهـد از محتـواي نامـه دوم کـه     

اجع بـه دزدي دریافـت   نوشته می توان دریافت که وي اطالعات دقیق تري ر"کردیر مجددا
دزدیـده انـد و مـردان روب بـی     کرده است زیرا بیان مـی دارد کـه افغـان هـا اسـب هـا را      

بنابراین فرمانروایان دررسیدگی به چنین مسائلی درنگ و کوتاهی نمـی کردنـد و   بودند.گناه
ا با توجه به اشاره کردیر به بی گناه محکوم شدن مردان روب می توان دریافـت کـه فرمـانرو   

در این میان به این مساله که اشخاص دیگري بی گناه مجازات نشـوند توجـه دارد کـه ایـن     
بدین معنی است آن ها عدالت را نیز در این خصوص رعایت می کردند.

گیرينتیجه.6
همان طور که مشاهده شد ایـن دو نامـه از لحـاظ موضـوع و محتـوا و سـبک نگـارش بـه         

مرتبطند. نامه هاي بلخی که دو نمونـه از آن هـا در ایـن مقالـه     دیگر شبیه هستند و با هم یک
ســبک نگــارش ســاده تــر برخوردارنــد و مقایســه بــا نامــه هــاي دوره میانــهآورده شــد در

با نامه ها ي دوره میانه غربی متفاوت است  زیرا در نامه هـاي  "موضوعات این نامه ها کامال
ت که به دلیل موضوع آن ها در آن نامـه هـا از   دوره میانه مسائل دینی و سیاسی بیان شده اس

ایـد هـا و پرسـش و پاسـخ مـی باشـد       کلمات دشوار استفاده شده است و بیشتر باید ها و نب
صورتی که نامه هاي بلخی مکاتبات میان مقامات دولتـی در خصـوص رفـع مشـکالت و     در

خـی بـا دیگـر    ارچوب نوشتاري نامه هـاي بل رسیدگی به شکایات است . آغاز هر نامه و چه
متفاوت است زیرا این نامه ها با جمالتی آغاز می شود و با همـان  نامه هاي دوره میانه غربی

جمالت پایان می پذیرد. و از روي این نامه ها مقام نوینه نامه مشخص می شـود زیـرا اکثـر    
نامه هاي بلخی در قالب دستور و درخواست نوشته شده است. نامه هایی کـه کـه در قالـب    

سـبت بـه گیرنـده نامـه اسـت. در      تور نوشته شده، نشان دهنده رتبه باالتر نوسـنده نامـه ن  دس
هایی که در قالب درخواست نوشته شده، گیرنده نامه رتبه بـاالتري نسـبت بـه نویسـنده     نامه

نامه دارد. در اکثرنامه هاي بلخی عنوان شغلی نویسنده و گیرنده  نیز مشـخص شـده اسـت.    
ــواز خــدمتکار   ، clدر نامــه" مــثال ــین و خــدمتکار ملکــه اســتو ن ویــش مــرد ســاکن زوی
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ورهران است. کردیر ورهران فرمانرواي روب است نامـه هـاي دوره میانـه غربـی بـا      کردیر
شـود شـباهت نامـه هـاي بلخـی بـا       مقدمه اي آغاز می شود و سپس متن اصلی آورده مـی  

ي مقام باالتري هستند بدین معنـی  هاي دوره میانه غربی  در ذکر نام افرادي است که دارانامه
ه ذکر می شـود.  نامـه هـاي بلخـی     که نام فردي که داراي مقام برتري می باشد در ابتداي نام

مقایسه با نامه هاي دوره میانه شرقی یعنی نامه هاي سغدي که از آن ها سخن به میان آمـد  در
اصطالحاتی است کـه  نیز داراي نگارش ساده تري است در حالی که نامه هاي سغدي داراي

ر ارتبــاط بــا خــانواده باشــد معنــاي مشخصــی نــدارد در نامــه هــاي بلخــی نامــه اي کــه د
و بیشتر نامه هایی است که بین مقامات رد و بدل شده است در حالی کـه  خوردنمیچشمبه

بعضی از نامه هاي سغدي میان افراد خانواده رد و بدل شده است.در هردو نامه هاي سـغدي  
نامـه هـاي سیاسـی دوره میانـه     اداي احترام در ابتداي نامه به چشم می خورد لحـن و بلخی

cmآمرانه و در نامه هاي دینی به صورت موعظه می باشد در مقایسه، لحن نامه بلخـی  غربی

چـین  تهدید آمیز است . با توجه به محتواي نامه هاي دوره میانه که به آنها اشاره شـد و هـم  
عنوان نمونه آورده شده است به نظر می رسد که در مقایسه با نامه هـاي  دو نامه بلخی که به

فت می شود که نمونـه اي  بیشتر در نامه هاي بلخی یامیانه ، این گونه لحن تهدید آمیز،دوره 
ذکر شد.  از آن نیز
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