
تپسفال كتيبهقرائتخط خرده  متانهگههدار

*اش كنزقرسول بشّ

و شناسي،زبانةپژوهشكد عضو هيئت علمي  پژوهشگاه ميراث فرهنگي متون كتيبه
ص( )9ات1از

17/04/92:، تاريخ پذيرش27/03/92: تاريخ دريافت

 چكيده
و وكتيبهپارسيك، چه از نوع اصطالح خط فارسي ميانه يا پهلوي ساساني هم اي وةچه كتابي آن، براي زبـان، بـه محققين خـط
و و زبانشناسي تاريخي و تاريخ،همچنين باستان خصوص محققين خط  ليكن يك مورد از انـواع خـط پهلـوي،. استآشنا شناسي

و خطي است معروف به خط پهلوي شكسته، و ثقيـل، اما بسـيار راحت براي كاتبان كه در زمان خودش خطي بسيار روان دشـوار
و خط ميبراي محققين بر.كنندشناساني كه اكنون اقدام به خوانش آن آثار مربـوط بـه اواخـر روي دو دسته مجموعهاين نوع خط

ميبه)ميالدي9تا7قرون(يل دوران اسالميساساني تا اواةدور و پوستةدست؛آيددست هاي مربوط بـه زمـان نوشتهاول پاپيروس
بهاست)ميالدي 591-628( پرويزسط خسروتو تصرف مصر، توسـط 1938 در حـدود سـالو استدست آمده كه در الفنتاين مصر

بههايي است نوشتهدوم سفالةدست.است خوانده شده(O.Hanson)هنسن   (Ostraca)دار يا اُستراكاهاي نوشتهسفالنام خردهكه

ب معروف است و حفارطور معمول در بررسيهو بههاي محوطهيها ميهاي باستاني ها، نوشتهسفالترين اين خردهمعروف.دآيدست
دراست آباد نزديك ري طرخان عشقهاي چالنوشتهسفالخرده و جـرج ميلـه، بـه 1936-1934 هايسال كه  توسط اريك اشميت

انتشار يافت، Deborah Thompse)(نآباد نزديك ري، توسط دبورا تامپسوطرخان عشقهاي چالدر كتاب گچبريو دست آمد
و بـدون خـوانش در بـه (Herzfeld) توسـط هرتسـفلد 1926هاي اطراف ورامين كه در سال نوشتهسفالهمچنينو  دسـت آمـد

شد  (C.I.I.Vol.IV,V)ةمجموع و D.Weber)(توسط وبـر 1992ها هم در سال سفالبيشتر اين خرده. معرفي منتشـر خوانـده
و همچنين، خردهسفالخرده.دش طـي 1363كـه در سـال دار تپه هگمتانـه، سفال كتيبههاي تپه ميل ورامين، قصر ابونصر شيراز

بههاي باستانكاوش . دست آمده است، از همين نوع هستندشناسي از اين تپه

هگ:يكليدهاي واژه  زبان پهلوي،يخط شكسته پهلو،"Ostraca"اُستراكا،دارسفال نوشتهخرده،متانهتپه

____________________________________________________________________ 
  r_bashash@yahoo.com: نشاني پست الكترونيكي نويسندة مسئول مقاله*
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 مقدمه
هگ 1363شناسي سالانهاي باستفصل كاوش مينطي دو در رحيم صـراف، به سرپرستي دكتر محمد متانهتپه

به نخودي به رنگ (Ostracon)يدارنوشته سفالمتري آن تكه3عمق حدوددرو AP44ةلع جنوبي ترانشض
بهسفال مزبور تكه.)1ةعكس شمار( دست آمد "متانـههگ دارسفال كتيبـه خرده"نام را از اين پس در اين نوشتار
و  1936- 1934هـاي كـه در سـال طرخـان ري دار چـال كتيبه هايسفالخردهاز عدد3 قرائتبا همراه ناميده

 Goerge)جرج ميله همراهيو (Erich Schmidt) شناسي ري به سرپرستي اريك اشميتباستان توسط هيئت

C.Miles) ميمو به شرح زير،استدست آمده به و بررسي قرار :دهيمرد مطالعه
 پهلويدار هاي كتيبهسفالتاريخي تكهة سابق-1
وهاي كتيبهسفالمروري بر خرده-2 ريچال دار اطراف ورامين وبرناب طرخان  همگـوني بـا شـباهت

تپخرده  هگمتانهةسفال
و-3  گيرينتيجه مقايسه

 هاي پهلويسفالتاريخي خردهة سابق-1
تاكتيبه هايترين سفالقديمي بهدار پهلوي كه دژ دستكنون در"مهـرداد كـرد" آمده است مربـوط بـه واقـع

ش نجنوب شرقي ميساء پايتخت اوهر شناسـي نخستين باسـتان (Masson)ميسن. باشدلين پادشاهان اشكاني
خربه اين سفالكه بوده  .)193: 1358ارانسكي(دست يافته است (Nisa Ostraca)هاي نساء سفالدهها يعني

و زبان پارتي يا پهلـوي اشـكاني اسـت هاي شهر نساء سفالخرده .به خط پهلوي اشكاني برگرفته از خط آرامي
بهها بنا بر طبقهسفالاين خرده نابندي يـاواز آنجـا آورده شـده اسـت يـا سـركه اي كه شرابم منطقهحسب

و غيـره انبار قالع مختلف، مخصوص فرمانروايان،گذاردن شراب موضوعات ديگر از جمله كنار شـراب سـلطنتي
ويك مورد با حرف براي نمونه.اندص شدهگروه مشخ21ّ در مي نوسي  Diakonoff( شـود ترجمه در زير آورده

I.M.,Livshits V. A. 1957(.

48(953)78B.C                                                                                                            
--------- 

1-(B)HWT’ ZNH MN KRM’ ’wzbry ZY B’rtbnwkn. 
 
2-LYD PHT’ Hm(HMR’ mry) xx.  
 
3-HN‛Lt ‛L ŠNT IC XX XX XX (1) 
 
4-HYTY wrššk mdwbr ZY MN(’pdny) 

 
ا (uzbari) در اين خمره از تاكستان اوزبري-1  بانوكانهرتدر
 شرابمر20توسط والي-2
 161شد براي سال تحويل داده-3
)آپدن(گير از رابش آورد ورچيچك-4
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بهسفالدهخر،دارهاي كتيبهسفالديگر از خردهةدست تعـداد.دباشـ رخان ري مـيطآمده از چالدستهاي
مي29دار هاي نوشتهسفالاين تكه آن25د كه باشعدد وعدد از اسـت عدد به خط نسخ عربـي4 ها به پهلوي

(Thompson, 1976:PL.XXVI - XXXVI).ريچـارد،پهلوي داركتيبههاي سفالخردهةباردراين كتابةمقدم در 
آنقرائتة فراي بدون ارائ مياظهارهاي از آنكند كه نظر  ,Thompson)ستا شده نوشتهياشياي اساميها بر روي

Ibid. p. xxi).مـورد اينجـادر نگارنـده فـراي نظـربربنـا )PL.XXXVI ((Fig.3) CT-162ينچنـ كـه را:

 عكـس( خوانـد مـي"ابريشـم" plyšm/abrēšam’ اسـتهنمودنويسيو حرف استنساخ

 قرائتـي فوق كتابدرهم مورد ايندرو باشندمي عدد4 تعدادبه نيز عربي داركتيبه هايسفالخرده.)2ةشمار
 (Fig.1)و PLATE XXXVI (Fig.1)CT-40 مورددو قرائت در اين مقالههارندنگ.است نشده ارائههاآن براي

CT-123 PLATE XXXV شمارهة كتيبدر.است نموده پيشنهادهاآن براي زير شرحبهرا (Fig.1)CT-40به 
 عشـر، سته عشر، خمسه احدعشر، احدعشر، عشر، سته،احدعشر عشر، سبعه عشر، سته احدعشر،:اعداد ترتيب
در معـدود بـه اشـاره بـدون متـوالي طورهب عشر، اربعه عشر، اربعه عشر، اربعه عشر، اربعه احدعشر، عشر، سبعه
"...هاللّـ بسم"نخست سطر درCT-123(Fig.1) شمارهةكتيبدر.)3ةشمار عكس(ستا شده نوشته سطر شش

 شـده كشـيده خـطآن زيـر كـه"]نارادي[عشر اثنا" سوم سطردرو"محمد يدي علي" عبارت دوم سطردرو
در. اسـت شـده خـتم"يدي علي"بهو شده شروع"]اللّه بسم["با چهارم سطردر دوبارهو،است شده نوشته
 هـاي سـفال خردهةدربار.)4 شماره عكس(دشونمي خواندهكه است شده نوشته خطوطي سفالخرده اينةحاشي

ا (Herzfeld)لدتوســط هرتســف 1926كــه در ســال ورامــين اطــراف  منــاشدو پييــر ژان،ســتكشــف شــده
(de Menasce, 1957) مقدمـهدر )(Corpus Inscriptionum Iranicarum (C.I.I) چنـين هرتسـفلد قـول از 

:نويسدمي
 هسـتند، ساسـانيةدور اواخـر يعنـي ميالدي هفتمو ششم قرونبه تعلقمكههاسفالتكه ايناز بعضي«
 شـده نوشـته پهلـويخطبه سياه مركبباكه محاسباتشانو مزروعي امور بابدر است هايييادداشت راًظاه
 لـوح 195ة شـمار سـفال تكـه جـزبهكه است عدد199 جلد ايندر مندرجايهسفالتكه تصاوير تعداد.»است
.باشندمي پهلوي زبانوخطبهشد اشارهكه طوريهمان بقيه،دارد متفاوتي زبانوخط ابوركهنيش 11 شماره

 داده بريتانيـاةموزبه ميالدي 1853 سالدرو آمد دستبه شوشاز (Loftus) لوفتوس توسط 191ة شمار
از گذشـته.آمدنـد دسـت بـه متروپـوليتنةمـوز شناسيباستان گروه توسط نيز 198و 192 هايشمارهوهشد

ةمجموعـدر كـه اسـت، مـدهآ دستبه شيراز ابونصردر قصرازهاسفالاز قطعهشش ورامين، اطراف هايسفال
C.I.I مجلـه بـه اطالع جهت ليكن است، نشدهآن هايشمارهبهاياشاره دومناش توسط BMMA (Bulletin 

of Metropolitan Museum of Arts, Sec.II,Nov,1933 Dec.1973.) آثـار كتـابدر.است شده داده ارجاع 
 ترتيـب بـه.C.I.Iةمجموعـدر آمده هايشماره طبق (Frye 1973:107) فراي وسطت ابونصر قصردر ساسانيان

 نويسـي حـرف طبق.است شده منتشرو نويسيحرف آزمايشي طورهب 192،193،194،196،197،198 هايشماره
 بـرايŠ يعني"بره"و"جو"ةواژدو هزوارش مخفف همراه خاص اسم تعدادي 192ةشمار سفال موضوع فراي

Šgو"جو" معني بهK‛بجاي K‛N’پـنج. باشدمي،است آمدههاآن تعدادو مقدار همراهبهكه"بره" معني به 
 داراي همـه تقريبـاً لـيكن،نـدا نشدهسيينوحرف كامل طورهب خطوط نبودن خوانا دليلبه هرچند ديگر مورد
ــ" بــره"البتــه هــزووارش واژه.هســتند مضــمون يــك : warrag=KNNAرتصــوهدر پهلــوي را مكنــزي ب
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(Mackenzie,1971:87)،و بهار هم چون فرايK‛N’ و آوانويسي آن را حرف آورد كـهمي varagنويسي كرده
،( تراستصحيح"ر" آوانويسي بهار بدون تشديد ). 246، 329: 1345 بهار

 متانههگ تپه سفالخرده قرائت-1
ةمجموعـ بـراي واضـحيو روشـن قرائت)1363( سفالهخرد همين آمدندستبه زمان يعني قبل سال چند تا

 خطـا،و آزمون صورتبههمآن،فوق شده اشاره اظهارنظرهايجزبه،نوع ايناز آمده دستبه هايسفالخرده
 آمـده كتيبـه ايـن قرائـت تفصيلو شرحدر مقاله ايندر آنچه لذا.بود نشده ارائهو رفتهنگ صورتريديگ كار

ا سعي شده است است تغبا با،پژوهش زمانو سابقه رعايت خاطربه ير،يندكي در موجـود مĤخذو منابع مطابق
رحيمدهيئات كاوش جنـاب آقـاي دكتـر محمـ پرستسربه 1364 سالدر زارشگ صورتبهكه زمان باشد آن
هگهاي باستانمين فصل كاوشدوبراي درج در مجموعه گزارشاتافصرّ اسارائه متانهشناسي بـديهي.تشده

ميـلةهـاي تپـ سـفال مثل خردهاخير هايسال هايآمده از حفاريدستبهدار هاي نوشتهفالساست كه خرده
به هاي مشابهسفاليا خرده)94-89: 1383 رسول. اش كنزقبشّ( ورامين بـا خواهد آمـد دست ديگري كه در آينده

و بهمربو مرجع از جمله كتاب جديدتريمĤخذ ارجاع به منابع .خواهد بودترآسان  (Weber. 1992)وِبِرط

و هگسفال كتيبهطرح خرده عكس  متانهدار

)1ةعكس شمار(
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و ترجميآوانو،نويسيحرف  كتيبهةسي

1-MN ML’                                                                             
2-YWM ’whrmzd’ 7/8                                                               
3-’lt/’lcn 20 W HMR’ 10                                                           
4-Hg GBR’ 10 

1-az šāhīgān
2-rōz Ohrmazd 7/8                                                                     
3-ārd/arzan 20 ud may 10                                                          
4-gandum…mard 10                                                                  

:ترجمة كتيبه

شا-1  مخزن كاال/ يگاناز
 ...8يا7 روز هرمزد-2
 ...10شرابو20 ارزن/ آرد-3
 ...10 مرد ...گندم-4

بهلسفادر خصوص قرائت خرده وطآمده از چالدستهاي مشابه هـاي سـفال نيـز خـرده رخان نزديـك ري
و قصر ابونصر شوش، اطراف ورامين، از خط شكسته پهلوي هستند،ةشيراز كه همگي به شيو نيشابور گذشـته

ب وهچند موردي كه توسط فراي وخطا حرف طور آزمون ا نويسي بـ، پيشتستپيشنهاد شده نظـرةجـز ارائـهر
و دومنـاش ظـاهراً چندي توسط تنيكلّ ،بـودن قرائـت بـه دليـل مشـكل از محققان ذيربط از جمله هرتسـفلد

و بررسي نتيجه آنتحقيق در ايـن فرصـت لـذا نگارنـده . (Frye 1973:107) ها صورت نگرفته استبخشي روي
وآمده پيش ه نزديكي بسيار به حسب قرابت فـوق يـكةبردهاي نامسفالگمتانه با خطوط تكهزياد خط كتيبه

آنبررسي مقايسه . ها انجام داده استاي روي
ــدا.تشــكيل شــده اســتايـن سـطر از يـك كلمـه بـه شـكل:لسطر او ــن واژه در ابت اي

ي هزوارشـي ايـنHعنـي حرف گر ’HMR يعني"مي"هزوارش واژه  و آن به دليل شـكل فرض ديد
ميهاي نوشتهسفالواژه بود كه در خرده نگارشـيةولي در ادامه با مراجعه به سـابق. آيددار نسا به همين شكل

 هايديده نشد بلكه در همه جا صورت"مي"براي هزوارش اين صورت نگارشي،اين واژه
ميبرايو و نيز به خاطر نبود عدد مقدار مي بعد از اين كلمه به همين. شوداين واژه نوشته دليل

ديگر براي قرائت آن متوصلةهاي بعد، به دو شيولذا در بررسي. نظر شودبهتر ديده شد در قرائت آن تجديد
مي.ميشد  پهلويةكه هزوارش واژ ’ML[H] (Ebling)شود پيرو نظر ابلينگنخست اينكه اين واژه را

به"گنج شاهي"و"شايگان"يعني و در آرامي "و"كاال"معناي بهH بدون حرف ’ML صورت است
ب"مخزن"و"التجارهمال  MNو يا اينكه شكل را هزوارش حرف اضافه)142: 1346.مشكور( خوانيماست
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و واژ"از" و مالةرا به استناد واژبعد يعنيةبخوانيم والتفوق به همان معني كاال مخزن جاره
.بخوانيم

كتهاي سفالكه در اغلب خرده پهلويةشكل واژ:مدو سطر آيدمييبه اطراف ورامين در ابتداي هر
ميدر اين كتيبه نيز نخستين كلمه سطر دوو جزةتواند واژنميبه احتمال زياد،دهدم را تشكيل ديگري

ازگونههمان.باشدrōz"روز"معنيبه YWMةهزوارش واژ هاي سفالجمله خرده كه اشاره شد در چند مورد
هاي سفالو يك يا دو مورد در خرده (j.de Menasce Ibid. Pl,i,ii,v) اطراف ورامين 12،45،110،126،134ةشمار
"amurdād"يعني نوشتاري شكسته كلمهةكه شيوو كلمات رخان عيناًطچال

 ,Thompson, Ibid. (Fig1) CT-97) آمده است"روز"يعني "rōz"امرداد است بالفاصله پس از واژه

PLXXX, (Fig.1) CT-135/5, PLXXXI . روزهاي ديگر از جمله "" Mihrكه به شكل"مهر 
و واژهغيرهو 18،118هاي در شماره ،"rām" يا  13،41،136هاي در شماره به صورت

"māh" نيزو و "māraspand" "وجز119در شمارهيا هاي به صورت"مارسپند"يا"ماه
ازةبه همين اعتبار در اين كتيبه واژ.  (.de Menasce Ibid)اندهاي اطراف ورامين آمدهسفالخرده بعد

به "ohrmazd" يعني كلمهةكستشةتوان شيوآمده است، ميكه به شكلرا.
.خواند"اهرمزد يا هرمزد"معني 

هگدر مورد اعداد موجود روي كتيب و قرائت پاپيروسمتانه نخست بهتر است به حرفة بههانويسي دستي
و هفتم ميالدي يعني زمان سلطنت خسرو دو )م.ب590-628(پرويز خسرو،مآمده از مصر كه به قرن ششم

اُمربوط مي و توسط )هنسن. شوند Hansen, 1938) ،و منتشر شده است . اي كوتاه داشته باشيماشاره قرائت
ميروي اين پاپيروس آنها كه فهرست اقالم گوناگون ها به همراه اسامي خاص باشد شمارش اعداد با معدود

و ها در پاپيروس9تا1اعداد. ارسال شده استدرود به حكمرانان محلي نوشته شده است كه با عبارت سالم
 هايبه صورت10و عدد،،،،،،،،ةبه شيو

ا يا به شكل20و عدد ميبا اين اشار.ستنوشته شده اين كتيبهمدر سطر دو توانه
ه8يا7عدد"روز هرمزد"پس از عبارت  ت شكستگي سفال اي باشد كه به علّعدد شيئوبايد رقم راًرا كه ظا

.مشخص نيست استنباط نمود

و اين سطر:مسطر سو و دو رقم از دو واژه ب يك واو عطف ميتشكيل شده است كه آه دو معنا ارنشود
آ: قرائت كرد و به"آرد" "ārd"ن را نخست اينكه اولين واژه را به صورت ديد و عدد آن را كه خواند

راو. فرض كرد يعني20آمده است صورت ناقص عدد شكل صورت.بخوانيم"arzan""ارزن"يا آن
ud     و واژه بعد يعني عطف"واو"همان  يعني پهلوية واژةتواند صورت شكستمياست

"HMR’" و عدد آن را كه چنين نوشته شده است"مي"به معني .بخوانيم10باشد

در:چهارم سطر قرائـت ايـن سـطر شـود در آنچـه كـه مـي.آيـد نظر نخست واضح به نظر نمي اين سطر
و يك رقم است،پيشنهاد نمود "گنـدم" يعنـي"Hg" هـزوارش به صورتة نخستواژ. هزوارش دو واژه
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"gandum" شكةكلمو  در آخـر. اسـت "GBR’" "mard"يعنـي"مـرد"هـزوارش كلمـهلبعد به
.باشدمي"گندم"و"مرد"است كه شمارش واژه10عدد سطر چهارم شكل

 CT-162)2ةعكس شمار(

 CT-40)3ةعكس شمار(

 CT-123)4ةعكس شمار(



و تابستان،1شمارة،5ورةد،شناسيمطالعات باستان/8  1392 بهار

 نتيجه-3
 هـاي دژ سـفال دار خـط پهلـوي از هـاي كتيبـه سـفال خـرده توان در اين مرحلـه از مطالعـه روي آنچه كه مي

دار مربوط به هاي كتيبهسفالگرفته تا خرده)هاي نسا قرن اول قبل از ميالداستراكا(اشكانيانةدور كردمهرداد
و اواةاواخر دور خر)ميالدي8و7قرون(ل اسالميساساني و چالسفالدهمثل ريطهاي اطراف ورامين ،رخان

و شيراز، قصر ابونصر،شوش هگخود خرده نيشابور كهسفال هاي شـهر سفال اوالً:متانه استنتاج نمود اين است
و اطالعات ديگر از جملـه نـام محتوي ظرفيكه مشخصات كلّ هستند اي از يك ظرف سالمكدام قطعهنسا هر

برنا مقدار آن،و يا سركه، محل آن، تاريخ تحويل شراب)تاكستان( باغ انگور و غيره هاآنرويم شخص آورنده
 مثـل هـاي مشـابه سفالو رخان،طچال،ورامين اطرافدار هاي كتيبهسفالكه خردهدر صورتي ذكر شده است،

هگهمين سفال مورد ببحث وهمتانه به همين صورت شكسته خود داشت بـراي نوشـتن مـورد ياد عنوان حواله
و نوشتهاستفاده قرار گرفته جهـت،هـا اين امر را عالوه بر مضمون نوشته. ظرف ندارندباطي با محتواي ها ارتاند
ميسفالخطوط روي خرده تـر به اين صورت كه هر سطح يا جهت كه براي نويسنده سفال آسـان.كندها اثبات

پانظرگرفتن سمت باال بوده بدون در موضـوع اينكه دوم. استشده ين ظرف در همان سطح يا جهت نوشتهييا
و هاي شهر نسا تحويلالسف ،هـاي اطـراف ورامـين سـفال ردهكـه موضـوع خـ در صـورتي اسـت، شراب سركه

وچال هگ طرخان وسفال ازغ متانه اقالم مختلف مزروعي ميسايرو جو،،گندم،جمله آرد يره باشـد كـه اشياء
هـاي سـفال بسـياري از خـرده اي كـه روي خطوط باطله شايد.شدبه عنوان حواله يا رسيد به اشخاص داده مي

و يا تسويهنشانه استاطراف ورامين كشيده شده  هـا سفالهاي اقالم نوشته شده روي خردهحساباي از اصالح
. باشد

و قدرداني  تشكّر
از. سفال هگمتانه كمال تشكر را دارماز جناب آقاي دكتر محمدرحيم صراف به دليل در اختيار گذاشتن خرده همچنين

بجنا . ارمزهاي خط عربي سپاسگنوشتهدر قرائت سفال خاطر همكاري بسيار صميمانههب آقاي عبداهللا قوچاني
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