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 ( 1) ادبی فنون و علوم در اسالم از پیش ادبیات تاریخ درس محتوای ۀمقایس

 1 قدیم ۀمتوسط( 1) ادبیات تاریخ کتاب با دهم پایه

 

 2روشنک آذری

 
 

 چکیده 
( 1تداری  ادبیدا   در کندا  ندو  و میانده ،کنند:  باسدنانمی ، به سه دوره تقسیمتحول اسهای ایرانی را براسی، زباناز نظر تاریخ

باسدنان و  هدایبه زبان، خط و آثار ادبدی دوره ج:ی:، یک درس( منوسطه 1علوم و فنون ادبی همچنین در کنا  ق:یم و منوسطه 

توصدیفی  روش کار است  محنوای این دو درس کیفیتکمیت و  مقایسه ،  ه:ف از نگارش این مقالهش:ه استمیانه تخصیص داده 

ا  چدا  ، نسبت به کند1398 سال دهم منوسطه ج:ی:کنا  ، در مربوط به این موضوع بررسی نشان داد که تع:اد صفحا است  

  خص گشتبرای تصحیح مش به نصف تقلیل یافنه است  در منوسطه ق:یم سه مورد و در منوسطه ج:ی: موارد بسیاری 1392سال 

یدا  مدورد نادرسدت 30های خطدی، مورد مقایسده نشدانه 36( نشان داد که از 1کنا  علوم و فنون ادبی  39تحلیل ج:ول صفحه 

تنهدا ییدی از  همچنین تاکی: ش: که زبان فارسدی باسدنانپیشنهادا  الزم برای اصالح ج:ول ارائه گشت  دالیل و است و  ناکامل

شدان نپیش از اسدالم،  ار ادبی مینو بخش آث بررسی به کار برده شود ی: معادل با آن دوره است و نبا ایران های دوره باسنانزبان

یگدر دهجایی و بعضدی  ای از اشعاروزن دسنه در زبان اوسنایی، وجود داشنه است که شعر در دوره باسنان و میانه زبان فارسی داد 

  داده ش:ه است ار هجایی یا ضربی تشخیصهای غربی، وزن اشع  در دوره میانه، گروه زبانان:ضربی بوده

 

  خط میخیهای میانه، های باسنان، زبانزبان تاری  ادبیا  فارسی، کنا  درسی منوسطه، های کلیدی:واژه
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 مقدمه .1

تغییر عامل  یکتاری ،  بر محورهای گوناگونی رخ می ده:  این تغییروز تغییر می کن: و تحول می یاب:  زبان هر ر

  دو منغیدر مهدم ندام دارند: 2همزمانی به این تغییر  افزوده می شود که نیزدیگری  عواملبرای زبان است   1انیدرزم

  ب:ین ترتیب، زبان به عنوان امری اجنماعی، (132-1379 108 کدالوه،در تحول همزمانی، جغرافیایی و اجنماعی است

 نیازهددای جامعدده، منحددول و دیگرگددونپیوسددنه و بدده تبددت تحددوال  اجنمدداعی، بدده گوندده ای منناسددب بددا 

تحدول در اصدوا  و -1زبان، می توانن: در سه حیطه زبانی رخ ده:  تغییرا  درزمانی برای   (1396 9 باقری،شودمی

تحول در واژگان زبان  هر گاه در یدک زبدان،  -3تحول در نظام یا دسنگاه صرفی و نحوی زبان؛  -2واج های زبان؛ 

ور کلی در هر سه حیطه، تغییر و تحولی چشمگیر روی ده:، یدک دوره تحدول تداریخی در یک مقطت زمانی، به ط

در میان زبان های هن: و اروپایی، زبان فارسی این ویژگدی ممنداز  ( 1396 19 باقری،گرددبرای آن زبان محسو  می

از قدرن ششدم پدیش از را دارد که می توان تاری  آن را بر اساس منابت و م:ارک موجود، در تمامی ادوار تداریخی 

، بدر اسداس از نظر تاریخی، زبان های ایرانی را ( 1396 11 باقری،میالد تا زمان حاضر به طور پیوسنه ای بررسی کرد

هدای دوره میانده و هدای دوره باسدنان، زبانکنند:  زبانبن:ی میبه سه دسنه عمد:ه تقسدیم دوره تحول تاریخی،

 ( 1378 11 تفضلی،های دوره نوزبان

بوجدود آورده  مطالعا  هم زمانی و درزمانی، شاخه های مخنلفدی در شدناخت علمدی زبدان، از قدرن ندوزدهم     

هدایی راه توصدیف و بررسدی بده ، هکه در قدرن بیسدنم گسدنرش یافند 3توصیفی شناسیزبان  (11 1380 نجفی،است

در دوره زمدانی کده زبدانی باشد: ر هدبدرای می توان:   این توصیف پردازد که زبان به کمک آن ها عملیرد داردمی

زبدان، مطالعده علمدی در ایدن . (4  1989رابینز، گیردقرار می مشخصی،به وسیله گروهی از سخنوران، مورد اسنفاده

  از ایدن منظدر، زبانشناسدان در حدوزه کشف روابط درونی حاکم بر زبان و  چگونگی ساخت و کار آن م: نظر است

کاوی، به مطالعه زبان انسان یا یدک زبدان و معناشناسی، منظور شناسی و سخن وهای آواشناسی، واژه شناسی، نح

   (20  1383 زن:ی؛خاص می پردازن:

توجده بده اصدول و   کن:برنامه آموزش زبان فارسی، در مقاطت مخنلف تحصیلی، اه:اف گوناگونی را دنبال می     

نی شنه ای و علدوم زبداکه منجر به پی:ایش علوم میان رو همچنین پیون: آن با علوم دیگر،  شناسیزبانیافنه های 

اهمیدت م، در رسی:ن به ننایج نهایی برنامه زبان آموزی و کسدب تدوانش یدا بسدن:گی الزگشنه است، نیز  دیگری

رتباط و سده زبان فارسی، همچون بیشنر زبان های دنیا، یک نقش اصلی یعنی ایجاد ا  (1393 103 زن:ی،داردزیادی 

:ایی، در مقطدت ابند ( 1380 35 نجفدی،عنی تییه گاه ان:یشه، ح:یث نفس و ایجاد زیبدایی هندری داردنقش فرعی ی

زش مهدار  اه:اف یادگیری در مواد درسی و واح:های یادگیری طراحی ش:ه برای زبان فارسی، با تمرکز بدر آمدو

زبددان  کدده هدد:ف آن پددرورش نقددش اصددلی ارتبدداطی هددای چهارگاندده در فارسددی معیددار آغدداز مددی گددردد

منون شدعر  با ه:ف ادراک شفاهی و آشنایی باعالوه بر آن، آموزش مق:ماتی ادبیا  فارسی   (1393 111 زن:ی،است

اه:ه مدی ، در مقطدت ابند:ایی مشدو نثر و گونه های ادبی و شناخت کافی از ادبیدا  فارسدی، از گتشدنه تدا حدال

گدردد می ، نقش ادبی زبان، به طور تخصصی دنبال  در مقطت منوسطه دوم، با گرایش انسانی(1383 231 زن:ی،شود

م برای زبدان کنا  هایی که در نظام منوسطه ق:ییاب:  بیا  فارسی و علوم ادبی تخصیص میکنب بیشنری به ادو 

 ، عبار  بودن: از  انسانی تالیف گردی:ادبیا  و علوم  در رشنه ،و ادبیا  فارسی

                                                           
1 -Diachronic 

2 -Synchronic 

3 -Descriptive Linguistics 
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مقایسده  ساخنگرا طبقه بند:ی شد:ه بدود  شناسیزبانآن بر اساس  که محنویا ؛ 1،2،3زبان فارسیهای کنا -1

، در "نگدارش" در نظدام منوسدطه ج:ید:، بده ندامکنا  زبان فارسی منوسطه ق:یم با کنا  جایگزین آن  محنوای

ازگشدت بده و ب شناسدیزبانو حدتف مباحدث  مقاله دیگری از نشریا  پویش، تالیف نگارن:ه این مقاله آم:ه است

  ( الف 1379،آذری کن:ی را بررسی میدسنور سنن

 با تقسیم بن:ی به دو نوع اصلی نثدر های اول تا سوم منوسطه ق:یم،در سال که ؛1،2،3ادبیا  فارسی هایکنا -2

و همچنین اندواع ادبدی  نمایشی و ، تعلیمیق:یم یعنی حماسه، اد  غنایی انواع ادبی سبک ها و و نظم، به معرفی

نظام منوسطه ج:ی: به ندام  در ین کنبا( 4-8  1387 شمیسا،پرداختمی شعر نو و انواع فرعیو  ج:ی: یعنی داسنان

 ن: شومی ت:ریس  منوسطه ج:ی:یازدهم و دوازدهم سال های دهم،در و تغییر یافنه است  "فارسی"

ن کندا  در های شعر، بیان و ب:یت می پرداخدت  ایدبررسی قالببه طور تخصصی به آرایه های ادبی؛ که کنا  -3

ایدن کندا   تعد:اد صدفحا سال سوم منوسطه نظام ق:یم، معادل با سال یازدهم منوسطه ج:ی: ت:ریس می ش:  

 ( 1392 هادی،صفحه بود 166

که در سال های دوم و سوم منوسطه ق:یم رشدنه انسدانی، هدر یدک در دو ؛ 1،2 تاری  ادبیا  فارسیهای کنا -4

هجد:ه درس در قسدمت کندا  بیا  جهان تنظیم ش:ه بود  هر ن و تاری  ادقسمت تحت عنوان، تاری  ادبیا  ایرا

در بیسدت و  ،و هشت درس در قسمت دوم را شامل می ش: که به منظور روشن شد:ن محد:وده تد:ریسنخست 

، 2و کنا  تاری  ادبیا   (1392 یاحقی؛ فدرزاد،صفحه 232، 1کنا  تاری  ادبیا  فارسی  چهار درس تنظیم ش:ه بود 

 داشت  (1392فرزاد، یاحقی؛حه صف 203

که معدادل بدا سدال ش دانشگاهی رشدنه ادبیدا  انسدانی؛کنا  ادبیا  فارسی سال چهارم منوسطه ق:یم یا پی -5

ایدن  پرداخت به علوم قافیه و عروض، سبک شناسی و نق: ادبی می دوم محسو  می ش: ودوره دوازدهم منوسطه 

 (  1392میاران؛ر و ه وحی:یان کامیاصفحه داشت  201کنا  

در نظدام منوسدطه آمد:، های سه، چهار و پنج ادبی تخصصی رشنه انسانی، که توضیح آن در شماره هایدانش     

هدا در پایده شدود  ایدن کنا با اعمال تغییراتی مدنعیس می 3و  1،2علوم و فنون ادبی به نام کنا  سه ج:ی: در 

، بر اسداس تخصصی نظام منوسطه ق:یم رشنه انسانیهای کنا  مقایسه گردد دهم، یازدهم و دوازدهم ت:ریس می

 ، در ج:ول شماره یک آم:ه است 1398با نظام منوسطه ج:ی:، بر اساس چا  سال  ،1392چا  سال
 مقایسه عناوین و صفحا  کنا  های تخصصی علوم انسانی نظام منوسطه ق:یم با ج:ی: -ج:ول شماره یک

متوسطه 

 قدیم

تعدددددداد  نام کتاب 

 حاتصف

متوسطه  پایه

 جدید

تعداد  نام کتاب

 صفحات

 پایه

تاری  ادبیدا   1

 (1فارسی 

علوم و فندون  1 دوم 248

 (1ادبی 

 دهم 112

تاری  ادبیدا   2

 (2فارسی 

علوم و فندون  2 سوم 203

 (2ادبی 

 یازدهم 111

آرایدده هددای  3

 ادبی 

علوم و فندون  3 سوم 166

 (3ادبی 

 دوازدهم 128

پیش  201  ادبیا  فارسی 4

 دانشگاهی

    

جمددت تعدد:اد 

 صفحا 

 818    351  

 1398و  1392بر اساس کتاب های درسی چاپ سال های 
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، در مقایسه بدا ر مبحث مورد نظرد های منوسطه نظام ج:ی:با توجه به ج:ول شماره یک، حجم مطالب کنا      

که آیا این اخنصار به محندوای  نجاستایپرسش نصف تقلیل یافنه است  از  بیشهای منوسطه نظام ق:یم به کنا 

ه یک و بدر مطالب لطمه ای وارد نیرده است؟ برای پاسخگویی به این پرسش بای: مباحث من:رج در کنب را یک ب

  ادبی تحلیل و مقایسه کرد زبانی و های تخصصی اساس حوزه

( نظدام منوسدطه 1تاری  ادبیا   ن مقاله، مقایسه محنوای علمی و آموزشی درس اول کنا ه:ف از نگارش ای     

بدا درس چهدارم کندا  علدوم و فندون ، (7-13  1392یداحقی؛ "خط و زبان در ایران پیش از اسدالم"ق:یم با عنوان 

و  مق:مپورقاسدم  "هدای اولیده هجدریتاری  ادبیدا  پدیش از اسدالم و قرن"نظام منوسطه ج:ی: با عنوان  (1ادبی 

در نظر است با نگارش این مقاله، اطالعا  پیشنهادا  اصالحی، تحلیل منن و وه بر عال است (38-46  1398همیاران؛

کیفدی اسدت  -کدار توصدیفیروش  الزم و کافی برای ت:ریس این مبحث، در اخنیار دبیران گرامی قرار داده شدود 

دوره هدای ثدر و آثدار ادبدی نظدم و نیعنی خط ها نوشناری زبان هایبر اساس نمود ،تقسیم بن:ی محنوای تحلیلی

در  نظدام ج:ید: مقایسده شد:ه اسدت  منوسدطه باسنان و میانه آم:ه و با محندوای موجدود در کندا  سدال دهدم

سدسس بده گدردد؛ خدط بررسدی می ا، یعندی اندواعهدها و نمودهدای  نوشدناری آنزبان ابن:ا بن:ی مطالب،تقسیم

مطالدب محندوای تحلیدل  شدود پرداخنه مینثر های ایرانی، در قالب های نظم و یک از زبانهر  های ادبیآفرینش

آید: بدر اسداس هایی که برای آوانویسی الفبای اوسدنایی میفونت آی: میخط و زبان بخش  در پایان کنا  درسی 

آن در نظدر گرفنده شد:ه و در نشدانه / /   واج(در این مقاله برای تمام آواها، صور  ملفدو  1است  آوانویسی بارتلمه

همانطور که در مق:مده  آی: می»« توضیحا ، حروف اوسنایی در پراننز  (و حروف فارسی در گیومهدر  آم:ه است 

 کنن: ذکر ش:، زبان های ایرانی را، بر اساس دوره تحول تاریخی، به سه دوره تقسیم می

 

 بحث و بررسی  .2

اند:، ایراندی کردهگو میون گفدتاز تصرف ایدران بد:ایان در آغزبانی که ایران: ایران دوره باستانهای . زبان1-2

شعب ش:ه، هایی که از آن من، اثری به جای نمان:ه است  البنه؛ از طریق زباناین زباناما از  ؛شودباسنان نامی:ه می

ها آثاری به جای های منشعب ش:ه از ایرانی باسنان، تنها از این زباندر میان زبانان: آن را بازسازی کنن:  توانسنه

 ست  مان:ه ا

 های یونانی و التین و هن:ی وجود دارد سیایی  از این زبان تع:ادی واژه در نوشنه 

  مادی  از این زبان تع:ادی واژه در نوشنه های فارسی باسنان و یونانی وجود دارد 

  اوسنایی  تنها اثری که از این زبان به جای مان:ه، کنا  اوسناست 

 زبدان  ( 3-4  1375 ابوالقاسدمی؛ شاهان هخامنشی باقی مان:ه اسدت ایفارسی باسنان  از این زبان، کنیبه ه

الده زبدان دنبفارسی نو بر اساس آن شیل گرفت،  زبان که بع:ها دسنور" پهلوی ساسانی"فارسی میانه یا 

 ( 43  1373 ابوالقاسمی؛ ان استفارسی باسن

     

نوشدناری  هداینان، نموداز دوره باس اسنان،اوسنایی و فارسی ب برای دو زبان :دوره باستان ایران خطوط. 2-2 

 به جای مان:ه است 

                                                           
  www.skyknowledge.com  های اوسنایی و آوانویسی معادلبرای آگاهی از واکه و همخوان 1-

http://www.skyknowledge.com/
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مضامین اوسنا ظاهرا تا دوره ساسانی به صور  شفاهی حفظ ش:ه بود  در دوره ساسانی، با توجده خط اوسنایی   -

وشدی و بدرای احندراز از فرام ش:؛تر میبود، روزبروز نامفهوم 1به اینیه زبان اوسنایی که یک زبان باسنانی و خاموش

نیز حفظ صور  درست تلفظ آن، از روی خطوط رایج در دوره میانه زبان فارسی، خطی ج:ی: ب:ین منظور ابد:اع 

ی کدده منشددام سددامی دارد، اقنبدداس شدد:  خددط اوسددنایی نیددز مانندد: خطددوط دیگددر دوره ساسددانی، از خددط آرامدد

  (3  1373 ابوالقاسدمی؛ ان:گفنه« ین دبیرید»ش:،  این الفبا را که از راست به چپ نوشنه می(57-58  1396 باقری؛ش:

»  نویسد:می (1374 نظرا  گوناگون است  ناتل خدانلری این خط الفباییهای خطی شمارش تع:اد آواها و نشانه در

  («(179اسدت  هامصو ها و نیمصامت برای نشانه 34و هابرای مصو  نشانه 14،دارد که از آن جمله حرف نشانه خطی( 48این خط 

این مقالده، نیداز بده شدناخت بهندر در مدورد تعد:اد حدروف الفبدای که در تحلیل محنوای کنب درسی در  ز آنجاا

ها را واکدههدا و نیمو همخوان 14تع:اد واکه ها را  (1892 آی:  جیسوننظرا  دیگر نیز در ادامه میاوسنایی است، 

محاسبه ش:ه آوا  46برای نشانه خطی  48جمعا   /v/و /y/که با احنسا  دو گونه خطی برای   (1 شمردبرمی 32

برای مثال در زبدان فارسدی  تمایز قایل ش:  نوشناری(گونه  ه خطیو گون  نشانه(همینجا بای: بین آوا، حرف  است

گونه خطی برای آن وجود دارد که بسنگی به جای قرار گرفنن آوا در واژه، دو   نشانه(، یک حرف/n/نو برای آوای 

آن در زبان فارسی نو با توجه به اضافه شد:ن مسدئله  نوشناری هایهای خطی و گونهی:  موضوع نشانهآبوجود می

در خط اوسنایی، تطابق یک بده یدک نشدانه بدا آوا   ع:م تطابق یک به یک آوا با نشانه خطی آن، بحثی دیگر است

توان: با قطعیدت باشد:  بد:ین ترتیدب در اما از آنجا که اوسنایی زبانی مرده است، تلفظ آواها گاهی نمی وجود دارد

 58یدا  53ها را تع:اد نشدانه (1993 تفضلی گونه خطی نظرا  مخنلفی وجود دارد و شمارش نشانه خطی تمایز و 

حرف برای  37ها و حرف برای مصو  16یا  14های اوسنایی را شامل ، نشانه(1989 هوفمان ( 540 برشمرده است

   (47 کن:های خطی برای برخی از حروف، حسا  میونهها، بعالوه تع:ادی گصامت

فارسی باسنان، به الفبایی نوشنه ش:ه که میخی نام دارد  منشدام الفبدای فارسدی باسدنان از الفبدای خط میخی   -

؛ اند:اند:، هجاییرفنهمی به کارای که برای واکه ها های الفبای فارسی باسنان، غیر از سه نشانهسومری است  نشانه

، «  k» ، ایدن نشدانه برای مثدال ( 29  1396والقاسمی؛  ابیعنی یک نشانه، معرف یک همخوان و یک واکه بوده است

/aK/ و یا این نشانه   «m »، /aM/ و «T » / ،uT/ و «J »،/ iJ/  شود  ب:ین ترتیدب هدر نشدانهمی خوان:ه 

و  /uو / /a// ،i/جز سه نشدانه بدرای آواهدای است   کردهپیروی می CVبوده  و از الگوی هجایی  دربردارن:ه دو آوا

های دیگری نیز در الفبای فارسی باسنان وجود دارد که شامل دو واژه جد:اکن و وسه نشانه برای هجاها، نشانهسی

ا روی داده هدخط میخی از اخنراعا  سومریان اسدت و تیامدل ایدن خدط در طدی قرنشود  می 2نگارهشت ان:یشه

آید: و دارد و بن:ریج به صور  الفبایی درمی 3خط جنبه تصویری ق م ( 3500 های سومرینخسنین نوشنه است  در

که بدرای نوشدنن فارسدی  نشانه 36با   خط میخی (139  1374؛ ناتل خدانلری یاب:اننقال می 4آشور و بابلهای به ملت

آن بدرای از ین خطدوط میخدی اسدت کده ترهاز تیامدل یافندخورد، به چشم می ی هخامنشیانهاباسنان در کنیبه

 486تدا  521 سلطنت از ترین اثری که از فارسی باسنان به جای مان:ه، کنیبه داریوشنوشنن اسنفاده ش:ه است  مهم

                                                           
 کردن:، گویشوری ن:اشت جز روحانیون زردشنی که آن را سینه به سینه نقل می - 1

2 Ideogram -کشور  شاه،ان:؛ نظیر  خ:ا، ش:هار مینوعی اخنصار نویسی یا تخصیص یک نشانه، برای واژگانی بوده است که در کنیبه ها زیاد تیر 

3-Pictogram 

 ( 39  1396نشانه برای واژگان و حروف داشنه است ابوالقاسمی؛ 600اک:ی، میخی  خط- 4
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و به سده ندوع خدط  1( گویش بابلیاک:یبر کوه بیسنون است  این کنیبه به سه زبان فارسی باسنان، عیالمی و  ق م (

ر یدک از ایدن اقدوام حدک شد:ه اسدت  الفبدای فارسدی باسدنان از چدپ بده راسدت نوشدنه میخی، منعلق بده هد

از نظدر کداربرد در اقدوام گونداگون دوره المللی بوده و بین الفبای  خط میخی نوعی  (3-5  1373 ابوالقاسمی؛ شودمی

 ان: ن اقنباس کردهخط خود را از آهای بسیاری قابل تشبیه با خط التین است که در حال حاضر زبانباسنان، 

های دیندی زردشدنی ر حوزهدفقط که زبانی مرده بوده، در دوره میانه، زبان اوسنایی  :دوره میانههای زبان. 3-2

ن: از اهای رسمی دولت هخامنشی بودههای فارسی باسنان و اک:ی و عیالمی و آرامی که زبانرایج بوده است  زبان

ل گیرد و رواج آن به عنوان تنهدا زبدان رسدمی تدا زمدان بدالش اون یونانی میآنها را زبا افنن: و جایرسمیت می

های رسدمی ایدران بده هسدنی خدود ادامده و پس از آن به عنوان زبانی از زبان م ( 78یدا  77تا  51 سلطنت از اشیانی

اثدر بده جدای ز آنهدا هدایی کده اهای ایرانی این دوره، آثار مخنلفی به جای مان:ه است  زبانده:  از برخی زبانمی

ی، تقسدیم و ایراندی میانده غربد ، بده دو گدروه ایراندی میانده شدرقیمان:ه، به سدبب مدوازین زبدانی و جغرافیدایی

 ( 89  1396 ابوالقاسمی؛ان:ش:ه

 هدای سدغ:ی و شدون:، شدامل زبانهای شرقی که خود به دو شداخه شدمالی و جندوبی تقسدیم میزبان

 ای سیایی خننی( و بلخی از شاخه جنوبی هسنن: هخوارزمی از شاخه شمالی و زبان

 هدا یدا شون:  شداخه شدمالی، در قلمدرو پار های غربی نیز به دو شاخه شمالی و جنوبی تقسیم میزبان

اسدا نامن:  شداخه جندوبی، اساشیانیان من:اول بوده است و آن را پهلوانیگ یا پهلوی اشیانی یا پارتی می

 ایدن ن:ان گر گسنرش یافنه است  دانشدمساسانیان بوده که در نواحی دی زبان من:اول در فارس، در دوره

لدوی رسنت، نام آن پهولی بنابنامن: زبان را در مقایسه با فارسی باسنان و فارسی ج:ی:، فارسی میانه می

 زبددان فارسددی نددو کدده در دوران اسددالمی رواج یافددت، دنبالدده فارسددی(  12  1382 آموزگار،تفضددلی؛ اسددت

 های آن است که در اواخر دوره ساسانی به صدور  زبدان گفندار دریا ییی از گونه وی ساسانی( پهلمیانه

 ( 13-14  1382 آموزگار،تفضلی؛تیسفون رایج ش:ه بود

رفنده،  به کارهای ایرانی میانه لفباهایی که برای نوشنن زبانغیر از الفبای بلخی، همه ا: . خطوط دوره میانه4-2

وط های شرقی و غربدی، خطداندر هر دو گروه زب  ان:از الفبای آرامی امسراتوری گرفنه ش:ه مسنقیم یا غیرمسنقیم

های غربی که مورد بحث این مقالده اسدت، مدی رفنه است  در گروه زبانمی به کاربرای نوشنن  منفاو  و مننوعی

مندون فارسدی  ی میانده، الفبدایهای فارسدلفبای کنیبههای اشیانی، اتوان به این خطوط اشاره کرد  الفبای کنیبه

  1396والقاسدمی؛ ابمیانه مسیحی، الفبای منون فارسی میانه مانوی و الفبای منون فارسی میانه زردشدنی یدا پهلدوی

 ش:ن: کلیه این خطوط از راست به چپ نوشنه می ( 103-100

 نایراانه و میهای دوره باستان در مورد خط و زبان ی کتاب درسی. تحلیل محتوا5-2

  1392 یداحقی؛"خط و زبان در ایران پیش از اسدالم"( نظام منوسطه ق:یم با عنوان 1درس اول کنا  تاری  ادبیا  

یش از اسدالم و تاری  ادبیدا  پد"( نظام منوسطه ج:ی: با عنوان 1با درس چهارم کنا  علوم و فنون ادبی ، (13-7

 :ه است  جایگزین ش (38-46  1398و همیاران؛ مق:مپورقاسم  "های اولیه هجریقرن

 : قابل تصحیح در کتاب متوسطه قدیم نکات .1-5-2

قسدمت خدط در  باسنان و میانه تقسدیم شد:ه اسدت در منوسطه ق:یم، مطالب به دو قسمت خط و زبان در دوره 

ام دوره باسنان، به معرفی خطوط میخی و اوسنایی پرداخنه است  در همین قسمت از بخش های پنجگانه اوسنا ند
                                                           

النهرین رایج بوده است  ح:ود دو هزار سال ق م ، زبان اک:ی جای های سامی است که از هزاره سوم تا هزاره اول ق م  در بینزبان اک:ی از زبان 1

 ( 33  1373ک:ی به دو گویش آسوری و بابلی تقسیم ش: ابوالقاسمی؛ زبان سومری را در سومر گرفت و در همین زمان، زبان ا

 



 35آذری روشنکبا../  دهم پایه( 1) ادبی فنون و علوم در اسالم از پیش ادبیات تاریخ درس محتوای ۀمقایس

صدفحه آورده ش:ه است   اک:ی( -عیالمی - فارسی باسنانبرده ش:ه و تصویری از یک نمونه کنیبه سه زبانه هخامنشی

های فرهنگدی و ادبدی دوره ساسدانی بدا عصدر اسدالمی درس اول کنا  منوسطه قد:یم، بده پیوسدنگی 12تا  11

 ها اخنصاص دارد به تمرین 13پردازد و صفحه می

بدا توجده بده  ( 9  1392 یداحقی؛ذکدر شد:ه اسدت برای خدط اوسدنایی حرف 44کنا  درسی  تصحیح یک  در     

وفمدان، جمدت   مقاله آم:، بر اساس نظر هر یک از اسنادان ناتل خانلری، تفضلی یدا ه1.2 توضیحاتی که در بخش

 ین نظرا  اعمال گردد اییی از  بوده که شود و بهنرمی 44ها بیشنر از نشانه

ایدن  »  اسدتنیاز بده تصدحیح داشنه:ه، ای که زیر آن خط کشی:ه ش، جملهمیخی در قسمت خط  تصحیح دو     

های نوشدنه  تمدام سنگشد:ط هجایی نامی:، دارای سی وشش حرف هجا( بود و از چپ به راست نوشدنه میتوان آن را خخط که می

 نه شد:ه بدهنوانه کوروش یا منشور کوروش، نگاشداسزیرا  ؛(7 1392 یاحقی   «ت بازمان:ه از عصر هخامنشی به این خط اس

 ( 69: 2019شودیگ، است بابلی(  ق م ، به خط میخی اک:ی 538سال 

لعدا  ندام بدرده شد:ه کده بدر اسداس مطا باسدنان فارسدیتنهدا از در دوره باسدنان در قسمت زبان؛  تصحیح سه 

نری آمد:ه و تقسدیم در دوره میانه شدرح بیشد  (95  1396 ابوالقاسمی؛ستدنباله آن امیانه  ، زبان فارسیشناسیزبان

و ی های میانه و پس از آن معرفی زبان فارسی میانه ساسانی و فارسی میانده اشدیانبن:ی گروه غربی و شرقی زبان

هدایی باشد: کده بینیم  اگر قص: نویسن:ه نشدان دادن زبانرا به اخنصار میفانی ای به فارسی میانه تورحنی اشاره

و اگر کن: می کفایت (213  1396 ابوالقاسمی؛ پهلوی(و دنباله آن است، معرفی زبان فارسی میانه ساسانیزبان فارسی ن

 ن اوسدنایی در دوره باسدنان خالیسدت؛جدای زبدااشد:، هدای دوره باسدنان و دوره میانده به:ف، نام بردن از زبان

  ( 9  1392احقی؛ یاوسنا، در قسمت خط معرفی ش:ه استکه خط اوسنایی و پنج بخش  مخصوصا

های خدط پهلدوی آمد:ه در قسمت پانوشت کنا  منوسطه ق:یم، این جمله در توضدیح دشدواری  تصحیح پانوشت

  (10  1392یاحقی؛ )«شود نمیار( همواره در نوشنار منعیس دها حروف ص:ابرخی مصو » است 

از سدوی   رودمدی به کدارو همخوان ه واک به ترتیب،و صامت  مصو  های ، معادل واژهفارسی شناسیزباندر       

 اده شد:ه اسدتنیدز اسدنف2ص:ا، بر اساس ترجمه انگلیسی آن، ص:ادار و بی1واک:ار و بیواک هایدیگر، برای همخوان

تواند: معدادل مصدو  و نمی اشداره دارد ، یعنی واکبدری،تنها به ییی از فراین:های تولی: آوا ، که(16 1379 همایون؛

واک:ار و بیدواک لفظ بی آوا و آوایی را برای  (51  1374 و ناتل خانلری  (21  1396 ابوالقاسمی  (24  1388 ثمره؛ باش:

  است  نادرست ،کاربرد لفظ ص:ادار به جای مصو ب:ین ترتیب   برده ان: به کار

 

 :جدید . نکات قابل تصحیح در کتاب متوسطه2-5-2

 ، درس چهدارم آغدازصدل دوماز ف، در منوسطه ج:ی:، ن فارسیهای تطور زبامطالب مربوط به تاری  ادبیا  و دوره

به مبدانی تحلیدل مدنن و عوامدل تاثیرگدتار در  کنا    فصل نخست(38-46  1398و همیاران؛  مق:مپورقاسم گرددمی

سدالم مدی اصفحاتی که در منوسطه ج:ید: بده دوره پدیش از   واژه آرایی اخنصاص داردشعرفارسی و واج آرایی و 

هدا در تمرین و ،ب در مورد سه قرن اول هجری تا نیمه اول قرن پنجماست  ادامه مطال 40تا ص  38از ص  ،پردازد

 یزتدرر تقسدیمبر اساس سه دوره تطور است و تقسیم بن:ی در کنا  ج:ی:،  است  46و  نیمی از صدفحه( 45صفحه 

 به زبان و خط صور  نگرفنه است  

کنن:  فارسدی باسدنان، فارسدی های ایرانی را به سه دسنه عم:ه تقسیم میر تاریخی، زباناز نظ» در این جمله  تصحیح یک       

هدای که در کنا  منوسطه ق:یم در مورد ندام بدردن دوره اینینه؛ (38  1398پورمق:م و همیاران؛  قاسممیانه، فارسی نو 
                                                           

 نامن: می "واک"بار در ثانیه تار آواها که آن را  16بر اساس ارتعاش ح:ود  - 1

2 -Voiced & Voiceless 
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ندام بدرده شد:ه  "فارسدی باسدنان "ندواناز دوره باسنان ایران به ع خورد بارزتر به چشم میزبان فارسی ذکر ش:، 

بد:ون آنیده  ادبی شدفاهی ندام بدرده شد:ه؛ -نگیاز کنا  اوسنا به عنوان میراث فره ،است  چن: خط پیش از آن

های دوره باسدنان ایدران اسدت، بهندر اسدت از آنجا که فارسی باسنان، تنها ییی از زبان ای به این زبان شود اشاره

هدایی را تنهدا زبان ،تغییر یاب:  اگر فرض بر این باش: که نگارن:ه منن" دوره باسنان هایزبان"به  "فارسی باسنان"

زبدان ان:، در این صور  ندام بدردن از نقش اصلی را داشنه ،های تحول زبان فارسیدر نظر گرفنه است که در دوره

است زبان اوسنایی نیز بده عندوان  که معرفی آثار ادبی اوسنایی الزم است، بهنراوسنایی ضرورتی ن:ارد و درصورتی

موید:  ،45صدفحه  ،طراحی خودارزیابی شماره دو های دوره باسنان، در کنار زبان فارسی باسنان بیای: ییی از زبان

های باسنان ایران انگاشنه ش:ه اسدت  ایدن تمدرین نیدز این خطا است که زبان فارسی باسنان، معادل با دوره زبان

 نیاز به تصحیح دارد 

، بده دو گدروه م (  زبدان هدای ایراندی میانده 700ق م  تدا حد:ود 300  فارسدی میانه حد:ود 2»در این جمله   تصحیح دو       

های ایرانی میانه رسی میانه در ابن:ای جمله با زبانبهنر است لفظ فا  (39 « شون:تقسیم می« پهلوی»و « پارتی»هایزبان

پهلدوی یدرا زتصدحیح گدردد  "دو زبدان"باید: بده  "هادوگروه زبان"جمله،   در ادامه  (2.1 نک  بخش جایگزین شود

در توضدیح  ی،کما اینیه در جملده بعد:ام یک زبان هسنن: نه گروه زبانی؛ هر ک: ساسانی و پهلوی  پارتی(اشیانی

ه ساسدانی یل دوراتا او د وزبان پارتی، در دوره اشیانیان رایج بو» است ش:ه اینگونه نوشنه  (پارتیفارسی میانه اشیانی زبان 

و همیداران؛  مق:مپورقاسدم  « ش:ه است  این زبان در شمال و شمال شرقی ایران من:اول بدوده اسدتنیز آثاری به این زبان تالیف می

1398  39) 

و  پدردازد، گدروه شدرقی ذکدر نشد:هیمهای ایراندی میانده تقسیم بن:ی زباندر جمله باال که به   تصحیح سه     

نویسدی بهنر اسدت اگدر هد:ف اخنصار است گشنه مح:ودجنوبی غربی تنها به شاخه غربی شمالی و  بن:ی تقسیم

تدا  اکنفدا شدود است، از ذکر گروه بن:ی اجننا  گردد و تنها به معرفی زبان فارسی میانه ساسانی یا همان پهلدوی

درمدورد  در کنا  منوسطه ق:یم در جریان خالصه کردن مطلب، خط پهلوی نیز که به خوبی مطالب ناقص نباش: 

 آن توضیح داده ش:ه بود، حتف ش:ه است 

 

 39حه جدول صف توضیحات و تصحیحات. 1-2-5-2

نیاز به بررسی دارد، ج:ولی است که ب:ون هدی  توضدیحی در مدورد  در کنا  منوسطه ج:ی: ترین بخشی کهمهم

ایدن جد:ول بدر  ب دوره میانده آمد:ه اسدت فارسی باسنان، در میان مطالمیخی خط ویژگی های خط اوسنایی و 

مقابدل های سدنوندر و خط اوسدنایی، خط فارسی نو های یم ش:ه است و معادل نشانه خط میخی تنظ 36اساس 

از  1ینرونیدک کندا لاز آنجا که کسی کردن ج:ول از روی کنا  درسی منوسطه ج:ی: یا از نسدخه اآن آم:ه است  

ی کده نیداز بده تصدحیح هدایبدا ردیف کنا ، 39صفحه  شرح ج:ولفقط بود؛ کاه: و خوانا نخواه: کیفیت آن می

  آی: می 2دارن:، در ج:ول شماره 

و الفبدای   یی، مقایسه خدط میخدی فارسدی باسدنان بدا خدط اوسدنادر کنا  درسی این ج:ول ه:ف از آوردن     

اس نادرسدت اسدت زیدرا خدط ان:؛ اما اساس این قیدش:ه ه سنون در برابر هم تطبیق دادهکه در س فارسی نو است

  شدای: اسدت و خدط فارسدی یدک خدط صدامت نگدار 2خط اوسنایی یک خط مصو  نگار هجایی،میخی یک خط 

 6؛ اما با ایدن فدرض نیدز تنهدا بوده است ی خطیهابگوییم که ه:ف از طرح این ج:ول، نشان دادن همین تفاو 

برای آموز به دانشو نه تنها کمیی  نیاز به تصحیح داردمورد،  30توان درست انگاشت و ه را میتناظر به عمل آم:

                                                           
  www.chap.sch.ir های درسی قابل دریافت است نسخه الینرونیک کنا ، از پایگاه کنا  -  1

  شون:؛ مثل خط التینواکه های کوتاه در خط دی:ه میهای نشانهیعنی  - 2

http://www.chap.sch.ir/
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آورد؛ زیدرا ای الینحل در مدیر  معادلهخطی را به صو هایها و ویژگینشانهکن:، بلیه درک شناسایی خطوط نمی

های واکدهحدروف و علدت شدناخت ناکدافی از به گاهی اوسنایی کامل نوشنه نش:ه است  در موارد بسیاری، معادل 

اوسدنایی ، نشدانه  (/n/یا   /š/  مثدلهسدنن:همخدوان معرف یدک همگی که  هایینشانه گاه کاربردجایاوسنایی و یا 

در ننیجده نیز نشانه میخی فارسدی باسدنان خدوانش درسدنی ن:اشدنه و یک مورد در نادرسنی اننخا  ش:ه است  

فنده مسئله ع:م تطابق آواها در سه زبان نیز موضوعیست که در نظر گرتب:یل اوسنایی آن نیز نادرست ش:ه است  

 آی: پس از ج:ول می توضیح اصالحا است   نش:ه
 منوسطه ج:ی: -(1علوم و فنون ادبی  39صفحه  تصحیحا  و توضیحا  -2شماره  ج:ول

 برابر اوسنایی ر فارسیبراب آوانگاری فارسی باسنان ردیف

 نادرست

 تصحیحا 

1 u U اُ / او   // 
2 i I اِ / ای    / /   
3 b aB َ    

4 p aP َ    

5 t aT َ    

6 T oT ُ    /  

7 q aθ َث 

8 S aç َثًر   نگاه کنی: به توضیحا 

9 j aJ  َج   

10 J iJ  ِج 

11 c ač  َچ   

12 x aX  َخ   

13 d aD َد  

14 Q iD ِد 

15 r aR َر   

16 z aZ َز   

17 s aS  َس   

18 X aš  َش   

19 f aF َف  

20 k aK َک   

21 g aG َگ  

22 l La  َل  نگاه کنی: به توضیحا 

23 m aM َم  

24 L iM ِم 

25 n aN َن  

26 x uN ُن 

27 v aV    َو  

28 V iV  ِو 

29 h aH َه   

30 y aY  َی   
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معادل آوایدی  شدش واکده  واکه داشنه است  14  همانطور که پیش ازین اشاره ش:، زبان اوسنایی  2و  1ردیف    

بده  (   ، ،   و /ā/ / ،ū/، /ī/بده ترتیدب بدرای   ،  ، )   مطابق این نشانه هاسدت زبان فارسی معیار،

نشدان  /ǝ/نشدانه آوایدی با  شناسیزباندر (  اوسنایی    نشانه (38  1396 ابوالقاسمی؛ /a/  ،/o/ ،/e/ترتیب برای 

بسدیار کوتداه اسدت کده در فارسدی ندو تنهدا در کسدره شود  شدوا نشدان دهند:ه صد:ای نامی:ه می 1«شوا»داده و 

 ی زبان فارسی کاربرد دارد  هاگویش

هددا نشددانه   در ایددن ردیف30و  29؛ 27؛ 25؛ 23؛ 21؛ 19؛17تددا  15؛ 13تددا  11؛ 9؛  7؛ 5تددا  3هددای ردیف     

   پس از آن جا افناده است /a/رفنه است اما واکه  به کاراوسنایی درسنی معادل همخوان فارسی آن 

  دهن: و نبای: از هم ج:ا شون: را نشان می«  ُ»  /to/ دیگر ص:ایبا هم  (    و(     دو نشانه6ردیف      

( 1961 کنت ( 21  1396 ابوالقاسمی؛ایرانی باسنان است /θr/ و جانشین /s/ در فارسی باسنان نوعی /ç/  8ردیف      

ر اوسدنایی، د /çآوای/  (25 مدی داند:لثدوی  /š/دن:انی و  /s/بین  یاین آوا را یک همخوان سایشی بیواک با تلفظ

  1961کندت،  گدرددیم  θr/ /یدا /s/،/sr/بسنه به جایگاه قرار گرفنن در هجا یا بسنه به واکه پس از آن،  تب:یل به 

 ول کندا در جد: از آنجدا کده  (1 ، محسو  کرده است /s/( اوسنایی  این آوا را معادل   (1982  جیسون (188

حدول آوایدی کده بحثدی مطابقت آوایدی اسدت، مطدرح کدردن ت های خطی و ح:اکثر،، ه:ف مطابقت نشانهدرسی

  زم اسدتاش:، ذکر هر سه نوع تحدول البتحول آوایی این ه:ف نشان دادن اگر هم   تخصصی است ضرورتی ن:ارد

بد:ین ترتیدب خدوانش  ان: البنه در این صور ، آواهای دیگری نیز در ج:ول هسنن: که دچار تحدول آوایدی شد:ه

حول واجی تر در مورد این برای اطالع بیشن  نادرست است ادل فارسی نو و اوسنایی آنمعو  2ج:ول ردیف هشت 

 ( 1395 حسن دوست؛مراجعه نمایی: 234، بن: توانی: به فرهنگ ریشه شناخنی زبان فارسی، می

از  هایی کده پدسن صدامتدارن:، برای نشان داد /i/ در خط میخی هایی که  نشانه 28؛24؛14؛10 هایردیف     

دارد  /i/تیب واکه پس از همخوان ص:ای ب:ین تر  (31  1396ابوالقاسمی؛ ش:ن:آم:ه به کار برده میمی /īیا / /i/آنها 

های است  پدس نشدانه" گرفنم"به معنی  adīnamصور  ملفو   با  aMaNiADبرای مثال  صور  مینو     /e/نه 

هدا درسدت ایدن ردیف در خوانش خط میخدیدر ننیجه  شون: و، همخوان با کسره محسو  نمیهای متکورردیف

وضدیح تست نیست زیدرا همدانطور کده در خط اوسنایی نیز درنیست  حنی اگر فرض بر درسنی واکه کسره باش:، 

  رود  به کارنبای: به جای کسره  /ǝ/آم:، نشانه 2و1ردیف 

رود  اندواع دیگدری مدی به کار)  (فارسی نشانه« ش»معادل با  /š/در خط اوسنایی برای ص:ای   18ردیف      

دیگری  آوای د که به تبعیت ازوجود دار  /ş/ (ssh)با ص:ای (   و/ś (/shy )با ص:ای (  های با نشانهنیز 

 درست است  (  نشانه  ،فارسی« ش»نه معادل نشا ب:ین ترتیب برای ( 10   1379؛آذری  آین:می

 رفنه است  به کارایی نادرست نشانه اوسن k//  برای 20ردیف      

بده (  39  1892سدون،جی وجود ند:ارددر زبان اوسنایی  /l/است و  /r/روان  واجتنها در زبان اوسنایی   22ردیف      

صد:ای کده (   ، نشانه aLدر ج:ول کنا  درسی، معادل با نشانه میخی در اوسنایی واج اصیل نیست   /l/عبارتی 

/r/  حه یدا شدنه شد:ه کده در پانوشدت صدفنه یک شماره ارجاع هم روی حرف اوسدنایی گتادارد آم:ه است و الب

 ذکر نش:ه است  آن نوشت فصل چیزی برای پی

 /n/ معدادلبدرای  آید: می /h/از  شدود و همیشده پدیشتلفدظ می« نگ»  /ŋ/اوسنایی  (     نشانه 25ردیف      

 ( 16  1364 راش: محصل؛ (     فارسی این نشانه درست است  

                                                           
1 -Schwa 
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ن ارد زیدرا در زبداامیان تناظر یک به یک آواهای فارسی باسنان با آواهای فارسی نو وجود ن:توضیح آخر آنیه      

و « ق»،«ژ»،«و» به ترتیب با تلفدظ حدروف فارسدی  /δ/و  w/ ،/ž/ ،/ /γ/فارسی باسنان واج های سایشی واکبر 

 ( 21  1396 ابوالقاسمی؛:نوجود ن:ار «(ذ»

 

 به جا مانده از دوره باستانمکتوب ر . آثا6-2

هدای مدادی و سدیایی در هایی که به ادبیا  روایی و منقدول زباناز دوره باسنان، افزون بر اطالعا  ان:ک و اشاره

 ( 9  1384رشدناس، زمنابت باسنانی ش:ه است، آثار ادبی مینو  دو زبان اوسنایی و فارسی باسنان برجای مان:ه است

  های مورد بحث استآی:، تحلیل و تیمیل مطالب ادبی کنا  درسی در بخشمی 5 و 4آنچه در بخش 

 

فارسدی باسدنان،  ر اساس آن بنوانیم اسنناد کنیمشاه:ی در دست نیست که بادبیات فارسی باستان:  .1-6-2

تنهدا   های شاهان هخامنشی، به خط میخی، در جای دیگر نیز به کار رفنده باشد:به صور  مینو ، جز در کنیبه

رس: به زبان فارسی باسنان و به خط آرامی نوشنه ش:ه و احنمداال منعلدق بده بعد: از دوره ای که به نظر میکنیبه

و بده قطعیدت در اسدت آن تا کنون خوان:ه ش:ه  از هخامنشی است، در نقش رسنم وجود دارد که تنها چن: کلمه

ها ذکر ش:ه، اصدوال مطالدب مربدوط بده سیاسدت و نیبهآنچه در ک ( 24  1378 تفضلی؛توان سخنی گفتباره آن نمی

احنمداال بده -شود که در فارسی باسنان ادبیا  حماسی نیزحیومت است؛ اما از اقوال نویسن:گان یونانی معلوم می

کده  یآن ها را نقل کرده، مانند: داسدنان 1وجود داشنه است  روایا  مربوط به کوروش، که هرود  -صور  شفاهی

نانیان رسدی:ه اسدت در ایدن گی در کودکی پرورده بود، احنماال منعلق به حلقه روایاتی بوده که به یواین شاه را س

های دیگدر ایراندی مربوط به کودکی کوروش با داسدنانهایی  داسنانشباهت هایی میان جزئیا  بعضی از روایا ، 

افراسیا ، اردشدیر(؛ دسدنور کشدنن شود؛ نظیر خوابی که حاکی از برافنادن سلسه است داسنان ضحاک، دی:ه می

دن کودک داسددنان کیقبدداد، دارا( و آی: داسددنان کیخسددرو(؛ سددر راه یددا بددر آ  نهددانددوزاد کدده بدده اجددرا در نمی

یدز از ن 2زوپیدروس وار حیایت ش:ه است  داسدنان حیلده ف:اکاراندههای بردیا، در روایا  یونانی، افسانهداسنانغیره 

برخی زیربنای روایدت کارنامده اردشدیر بابیدان را نیدز از  ( 30  1378فضدلی؛ ت3است ودهروایا  حماسی هخامنشیان ب

 ( 26  1387 آموزگار؛دانن:های دوره هخامنشی میروایت

ا ن:ه به زبدان اوسدنایی، کندا  اوسدن  همانطور که پیش ازین بیان گشت، تنها اثر بازماادبیات اوستایی .2-6-2

مدنن کامدل اوسدنا را  ع:دی در دست است، اما هی  یک از آنها به تنهداییهای خطی مناست  از این کنا  نسخه

  ( 71  1378 تفضلی؛است بخانه دانشگاه کسنهاگ( محفو  در کنا K7ترین نسخه اوسنایی موجود، نسخه ن:ارد  ق:یم

 مدورد تردید: اسدت، اگدر چده وجود شعر در زبان فارسی باسدنان شعر در دوره باستان زبان فارسی: .3-6-2

هایی از رس: که بخشبه نظر می ( 19  1383 شمیسا؛اسنادانی چون دکنر معین قایل به وجود شعر در آن زبان بودن:

  ابوالقاسدمی؛سنون دوم کنیبده بیسدنون  76و  74،75های فارسی باسنان منظوم باش:  برای مثال  سطرهای کنیبه

1396  56 ) 

                                                           
1- Herodotus 

2 -Zopyrus      وشتتوضیح در پی ن                                                                                                                               
ه برطبق این داسنان که هرودو  نقل کرده است، هنگامی که داریوش از فنح بابل نومی: ش:ه بود، ییی از درباریانش به نام زوپیروس داوطلبان 3

س به سساه گوش و بینی خود را بری: و موی خود را تراشی: و تن خود را با تازیانه مجروح کرد؛ گویی که میافا  جنایت کاران را دی:ه است  سس

های بابل را بر داریوش ازهودشمن گریخت و وانمود کرد که از ظلم داریوش به پناهن:گی آم:ه است و پس از جلب اعنماد آنان، بر طبق نقشه ای، در

 ( 31  1378گشود تفضلی؛
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 و "pada"، مصدرع "afsam "در زبان اوسنایی،  بیدتها منظوم است یشت، گاهان و اوسناییاز آثار بازمان:ه از      

یک شعر، از تعد:اد معیندی از  ان:؛ یعنی هر بیت درن هجایی بودهاشعار گاها نامی:ه ش:ه است   "vačastašti"پاره 

ل شد:ه اسدت  های سه بیندی تشدیی، از پاره(34تا یسن  28 از یسن اول 1گاه برای مثال ش:ه است  هجاها تشییل می

، (46تا یسدن  43از یسن  ه هجا در مصرع دوم است  گاه دومهر بیت شانزده هجا دارد که هفت هجا در مصرع اول و ن

از پاره های پنج بینی تشییل ش:ه است  هر بیت یازده هجا دارد کده چهدار هجدا در مصدرع اول و هفدت هجدا در 

ی:ه، نظمی که ذکر ش: مراعدا  نشد:ه سر ن طور که به ماهای گاهان، آدر هی  یک از یسنالبنه مصرع دوم است 

نظمی بر اثر تغییری است که در تلفظ برخی از واژگان به وجود آم:ه است؛ این تغییر خود بر اثدر آن این بیاست  

ز ای از ترجمده ییدی انمونده  (43-44  1396 ابوالقاسمی؛ها زبان گاهان، زبانی مرده بوده استبوده که هنگام ثبت آن

  (2،بن:45 یسن گاهانبن:های 

 

 45یسن  2بند  مصرع دوم 45یسن  2بند  مصرع نخست

 درباره دو مینوی نخست هسنی آری، گفنگو خواهم کرد
 چونین گفت آن ناپاک را پاک ترِ آن دو
 ها     نی سخنان، نی خواست نی منش هایمان
 نی گفنارها، نی کردارها ها  نی گروش
 ها، هم:اسنان ان:رواننی  ها   نی دین

ان:، یعنی هر بیدت در یدک منظومده، از تعد:اد معیندی هجدای تییده دار بده وجدود بوده 2ها ضربیاشعار یشت     

داند: کده سده یدا چهدار هایی میها را تشییل یافنه از بیتشناس آلمانی، اشعار یشت، ایران3هنینگآم:ه است  می

   ( 24  1374 ابوالقاسمی؛دار دارن:هجای تییه

 . آثار مکتوب به جا مانده از دوره میانه7-2

های سغ:ی و خوارزمی و سدیایی  زبانبی و ایرانی میانه شرقیهای ایرانی میانه غرای از هر دو گروه زبانآثار ادبی عم:ه

نده هدای دوره میامربوط به آثار بخدش غربدی زباناین بخش توضیحا    (47  1384 زرشناس؛در دست است و بلخی(

سمه و فلزنوشنه مج  آثار نسا(و سفال نوشنه  بنچاق اورامان(نوشنههای پارتی، اعم از سنگ نوشنه و چرمکنیبهاست   

های ساسدانی تندوع کنیبده ( 77-78  1378 تفضدلی؛منعلق به دوران حیومت اشیانیان ان:ک اسدت غیره،هرکول( و 

هدددا( تقسدددیم نگ مزارخصوصدددی نظیر سددد هایهای دولندددی و کنیبدددهزیدددادی دارد و بددده دو بخدددش کنیبددده

 ( 83  1378 تفضلی؛گرددمی

آی:  اکثر آثدار مدانوی ای در مورد زبان و خط ادبیا  مانوی میپیش از معرفی ادبیا  اشیانی و پهلوی، خالصه     

دری  فارسیسغ:ی و   پهلدوی(،یانه ساسانیفارسی م  پارتی(،های فارسی میانه اشیانیایرانی، یعنی آثاری که به زبان

خدوانش   (334  1378 تفضدلی؛اسدتش:هیان است که از خط تَ:مُری گرفنهنگاشنه ش:ه است، به خط مخصوص مانو

شون:  زبدانی های الفبا ج:ا از هم نوشنه میتر است زیرا هزوارش ن:ارد و حرفآساناین خط نسبت به خط پهلوی 

ورفدان، تحلی که آثار از آنجا به دست آم:ه، یعنی ناحیده س مهای مانویان به کار رفنه است، بر اسارا که در نوشنه

ا( نامن:  فارسی میانه مانوی یدا فارسدی مدانوی بر اسداس محندوواقت در ترکسنان شرقی، فارسی میانه تورفانی می

 ( 98  1396 ابوالقاسمی؛های دیگر آن استنام

                                                           
 "سروده"به معنی  - 1

2 -Tonic                                                 26  1373 ناتل خانلری؛  آی:اصوا  به حسب ش:  و ضعف آنها پ:ی: میوزن ضربی از نظم)  

3- Henning 
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ی و چده غیردیندی، از دوره اشدیانیان برجدای هی  نوشنه ادبی به زبان پارتی، چه دیند ادبیات اشکانی: .1-7-2

دوران شد:  ها، همانن: ادوار دیگر پیش از اسالم به صدور  شدفاهی حفدظ می  ادبیا  در دوران پار 1نمان:ه است

گردی دانان دورهگوسان نام داشنن:  اینان شاعران و موسیقیپارتی دوران شیوفایی این سنت بود گروهی از راویان 

ای از آثار مانوی پارتی که منداخرتر از قدرن چهدارم   در قطعهiکردن:ها را خصوصا به شعر نقل میانبودن: که داسن

از  "دارد و خود هی  نین: های پیشین را بیان میهمچون گوسانی که هنر شهریاران و کی"یا پنجم میالدی نیست، آم:ه است  

اند: و آن را بده ساسدانیان مننقدل لدی ایدران بودههای مها حدافظ داسدنانآید: کده گوسداناین گفنه چنین برمی

دانند:، جدای پدای روایدت ای از یدک اثدر پدارتی میدر ویس و رامین کده آن را ترجمده ( 77  1378 تفضلی؛ان:کرده

 ( 27  1387 آموزگار؛شودها کامال دی:ه میگوسان

ینی زردشنی است  حنی چن: رسداله آثاری که به زبان پهلوی تالیف ش:ه، بیشنر آثار د . ادبیات پهلوی:2-7-2

چده منثدور و  کوچک نظیر خسرو و ری:ک و یادگار زریران و رساله شطرنج نیز صبغه دینی دارن:  آثار ادبی صرف،

ب، ها مانن: کلیله و دمنه و هدزار و یدک شدچه منظوم، از میان رفنه است؛ ولی ترجمه عربی و فارسی بعضی از آن

رین و سی منقول در شاهنامه و گرشاسب نامده و روایدا  عاشدقانه خسدرو و شدیدر دست است  برخی روایا  حما

مراتدب  در مورد مطالب غیرسیاسی و غیردینی، سنت شدفاهی بده  ( 113  1378 تفضلی؛هفت پییر، ازین منابت است

:ه نیان رسیهای شفاهی که از پیشیهای پهلوی بارها تاکی: ش:ه است که اهمیت روایتگیرتر است  در کنا چشم

وران ساسدانی شدواه: فراواندی از ادامده سدنت ددر   (25-26  1387 آموزگدار؛است بیش از سنت کنبی اهمیدت دارد

بده همدراه  شود  نواگری و رامشگری نیدز در کندار آن اسدتشفاهی وجود دارد  گوسان پارتی، خنیاگر ساسانی می

و  مراه با خنیاگری از دوران ساسانی، شخص بارب: استهای داسنانی هگویی  بهنرین مثال برای چنین روایتچامه

هدا و ها را در راویدان شداهنامه، نقالشای: هم سان وی رودکی در دوران اسدالمی باشد:  ادامده چندین شخصدیت

 ( 28-29 1387 آموزگار؛توان یافتهای شهرهای آذربایجان می "عاشق"

 

میدان  ( 15  1383 شمیسدا؛دوره میانه هی  شیی نیسدت هایدر وجود شعر در زبانشعر در دوره میانه:  .3-7-2

اساس نظم اشعار ایرانی میانه غربدی  ،شناسان در اساس نظم شعرهای ایرانی میانه غربی اخنالف است  برخیایران

ان:  در نظم هجایی تع:اد هجاها، ب:ون در نظدر گدرفنن کوتداهی و بلند:ی و را هجایی و برخی دیگر ضربی دانسنه

  1396 ابوالقاسدمی؛گیدردها مبندای نظدم قدرار میگرفنن آنها، اساس نظم است  در نظم ضربی، تع:اد تییهنظم قرار 

یادگار زریران را منظوم به نظم هجایی و هنینگ آن را منظدوم بده ،زبانشناس فرانسوی، 2برای مثال بنونیست ( 197

دار دارد  چند: بیدت از یادگدار یدههجدا و سده هجدای تی 7-8نظم ضربی دانسنه است  به طور منوسط هر سدطر 

  (108-113  1374 ابوالقاسمی؛زریران

 یادگار زریران 36بند یادگار زریران 35بند 

 و این را نیز دانی: -1 پس گشناسب به کی گاه نشین: -1

 که اگر ده روز باران آی: -2 و جاماسب ب:خش به پیش خواه: -2

 آی:چن: سرشک به زمین  -3 گوی: که من دانم -3

 ی:و چن: سرشک بر سرشک آ -4 که تو جاماسب دانا -4

  و بینا و شناسایی -5

                                                           
 است، همگی مربوط به دوره ساسانیان یا پس از آن است   پهلوی اشیانی(های مانویان که به زبان پارتیآن دسنه از نوشنه - 1

2 -Benveniste 
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شدود مانند: اشدعار شعر پهلوی دو گونه است  ییی اشعاری که در منون پهلوی ایران پیش از اسالم دید:ه می     

سالم یا در قدرون اولیده مانی یا قطعاتی از کنا  یادگار زریران و درخت آسوریک  دوم شعرهایی که مقارن با ورود ا

که به قول دکنر بهار فرقش با اشعار قبل از اسالم این اسدت  "ان:ر آم:ن شه وهرام "هجری سرده ش:ه است، مثل

 ( 15  1383 شمیسا؛که قافیه دارد

 گیرینتیجه. 3

ا  بدا کند 3صفحه، به  818کنا  با جمت کل  4، از 1392های تخصصی ادبیا  رشنه انسانی در سال تع:اد کنا 

 کنا  گردآوری ش:ه است  3کنا  تخصصی در  4تقلیل یافنه و مطالب  1398صفحه، در سال  351جمت کل 

، همدراه بدا سده تصدویر ، چهدار 1392کنا  درسدی سدال در در مورد تاری  ادبیا  پیش از اسالم،  حجم مطالب 

:ول، جمعا دو و ندیم صدفحه با احنسا  یک تصویر و یک ج 1398صفحه است  این مطالب در کنا  درسی سال 

ادرسدت و ناکامدل به پیوسنگی موضوع چنانیه شرح آن رفت، لطمه زده اسدت و مطالدب ن ،این اخنصارش:ه است  

  گردد مشاه:ه می فراوانی در کنا  دهم ج:ی:

ی خط و آثدار آن معرفدو تنها  زبان اوسنایی در هر دو کنا  منوسطه ق:یم و ج:ی: در بخش زبان معرفی نگردی:ه

است اگر این مطلب در کندا  درسدی  است و بهنر 46های خطی اوسنایی نشانهتع:اد شمارش  ح:اقل ش:ه است 

 آی:، تصحیح گردد می

دوره باسدنان  ایراندی هدایزبانهای دوره باسنان ایران اسدت و نباید: معدادل زبان فارسی باسنان تنها ییی از زبان

تدوان نمیدوره میانه ایران اسدت و ایرانی های تنها ییی از زبان اسانی( پهلوی سبیای:  همچنین زبان فارسی میانه

 به کار برد  ایرانی دوره میانه  هایآن را معادل زبان

میخدی های خطی آواها و نشانه( سال دهم منوسطه، با ه:ف مقایسه 1کنا  علوم و فنون ادبی  39ج:ول صفحه 

مورد نادرست اسدت کده دالیدل آن بد:ین  30مورد مقایسه در ج:ول  36از  اما ؛و فارسی نو آم:ه استاوسنایی  با

عد:م امیدان  2واکه نگدار و همخدوان نگدار هسدنن:  این خطوط که به ترتیب هجایی، تفاو  هویت 1آی: شرح می

اطدالع  3 یق آواهای خط میخی در مواردی با فارسی نو و اوسنایی و همچنین آواهای اوسنایی بدا فارسدی ندو تطب

 جایگاه کاربرد آنها و قواع: واجی اوسنایی،  میخی و های خطاز نشانهراح ج:ول ط ناکافی

گدردد  آموز و دبیدر میزیرا موجب سردرگمی دانش ؛کنا  درسی حتف گردد 39صفحه  ج:ول گرددپیشنهاد می

ی تحقیق و تشویق وی برا با این مقولهآموز دانشکردن  کردن مبحث خط و آشناخالصه ،ج:وله:ف از طرح اگر 

 کن: د، کفایت میی انجام گیردرسن به بیشنر است، یک ج:ول با ح:اکثر ده ردیف مقایسه که

ای از دسدنه وزن زبدان اوسدنایی،در ، وجود داشنه است  در دوره باسدناندوره باسنان و میانه زبان فارسی شعر در 

های غربدی، وزن اشدعار هجدایی یدا ضدربی ، گروه زبانضربی بوده است  در دوره میانه دیگر هجایی و بعضی اشعار

 تشخیص داده ش:ه است 
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 منابع 

در کنا  های نظام منوسطه ق:یم و ج:ی: و بررسی ریخت شناسی اسدم و  "گویش"مقایسه طرح مبحث »(الف  1397  آذری،روشنک

  20-2، صص6، شماره4، دورهو مشاوره پویش در آموزش علوم تربیتی ،«های مرکزی ایرانویشضمیر در گ

 بالغ( بجنورد  اننشارا  زیالن قره  «سروش یشت سرشب» 57یسن (   1397  آذری،روشنک

 چا  چهارم تهران  اننشارا  معین    زبان پهلوی، ادبیات و دستور آن (،1382  زگار،ژاله؛ تفضلی،احم:آمو

 چا  دوم  تهران  اننشارا  معین   زبان، فرهنگ، اسطوره)مجموعه مقاالت((  1387آموزگار،ژاله  

 م چا  پانزده تهران  اننشارا  سمت   تاریخ زبان فارسی  (1396  ابوالقاسمی، محسن

 جل: اول، تهران  اننشارا  سمت   های باستانی ایرانراهنمای زبان .(1375  ابوالقاسمی، محسن

   تهران  نشر بنیاد ان:یشه اسالمی شعر در ایران پیش از اسالم(  1374ابوالقاسمی، محسن  

   تهران  نشر بنیاد ان:یشه اسالمی تاریخ مختصر زبان فارسی(  1373ابوالقاسمی، محسن  

 چا  بیست و دوم  ، تهران  نشر قطره تاریخ زبان فارسی ( 1396  اقری، مهریب

  چا  سوم  تهران  نشر سخن  تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم ( 1378  تفضلی، احم:

 چا  هشنم تهران  اننشارا  سمت   آواشناسی زبان فارسی. ( 1388ثمره، ی:اهلل  

 چا  دوم فرهنگسنان زبان و ادبی فارسی   ن تهراجل: پنجم  اختی زبان فارسیشنفرهنگ ریشه ( 1394  دوست،محم:حسن

 تهران  اننشارا  کاریان   درآمدی بر دستور زبان اوستایی(  1364  راش:محصل،محم:تقی

 های فرهنگی تهران  نشر دفنر پژوهش  میراث ادبی روایی در ایران باستان(  1384  زرشناس،زهره

 چا  پنجم    تهران  اننشارا  سمت روش تدریس زبان فارسی ( 1383زن:ی، بهمن  

 چا  سیزدهم   تهران  اننشارا  سمت  زبان آموزی(  1393  زن:ی، بهمن

 ویرایش دوم   تهران  نشر مینرا  سبک شناسی شعر(  1383  شمیسا، سیروس

 ویرایش چهارم   تهران  نشر مینرا  چا  سوم  انواع ادبی(  1387  شمیسا، سیروس

  (1علوم و فنون ادبی) ( 1398ی،زهراسادا ؛وفایی،عباسعلی  شل:ره،فری:ون؛عمرانی،غالمرضا؛موسوپور مق:م،حسین؛اکبریقاسم
 چا  چهارم  های درسی ایران تهران  شرکت چا  و نشر کنا 

و علوم (  1398اکبر؛ واسوجویباری،علی  نهاد،علیل:ره،فری:ون؛ عمرانی،غالمرضا؛ کمالیشآبادی،نادره؛ اکبریپورمق:م،حسین؛ شاهقاسم

 سوم چا   های درسی ایران شرکت چا  و نشر کنا  تهران (. 2فنون ادبی)

 تهران  (.3و فنون ادبی)علوم (  1398آبادی،نادره  اکبر؛ واسوجویباری،علی؛ شاهنهاد،علیپورمق:م،حسین؛ خاتمی،احم:؛ کمالیقاسم

  دومچا   های درسی ایران شرکت چا  و نشر کنا 

 ان جهتهران  اننشارا  نقش؛ ترجمه محم:جعفر پوین:ه  شناسی اجتماعیدرآمدی بر زبان(  1379  کالوه، ژان لویی

 تهران  اننشارا  توس   وزن شعر فارسی ( 1373  ناتل خانلری،پرویز

 چا  پنجم   جل: اول، تهران  اننشارا  سیمرغ  تاریخ زبان فارسی(  1374  ناتل خانلری، پرویز 

 چا  هفنم   تهران  اننشارا  نیلوفر  شناسی و کاربرد آن در زبان فارسیمبانی زبان(  1380  نجفی، ابولحسن

ادبیات  ( 1392  کو ،حمی:کو ،عب:الحسین؛زرینی:یان کامیار،تقی؛ پارسانسب،محم:؛ ذوالفقاری،حسن؛سنگری،محم:رضا؛زرینوح

 های درسی ایران تهران  چا  و نشر کنا   شناسی و نقد ادبی(فارسی)قافیه، عروض، سبک
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