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هاي پهلوي را همان گونه که نوشته شده، باید خوانده شود مثالً ت، پ، استاد بارتلمه گفته است که صامت
تاسیس کرد و در آن کالس  1300در سال ) 2(در کالس پهلوي که هرتسفلد) 1.(خواند... ، t، pرا باید ... 

-شرکت می... احمد کسروي تبریزي و غالمرضا رشید یاسمی، مجتبی مینوي و ملک الشعراء بهار و سید 
دانشگاه تهران  1313سال . شدادامه داشت پهلوي به روش باتلمه تدریس می 1305کردند و تا سال 

که از دانشگاه پاریس دکتري گرفته بود متصدي کرسی پهلوي شد ) 3(تاسیس شد و دکتر روبن آبراهامیان
دکتر صادق کیا  1325پس از رفتن دکتر آبراهامیان به ارمنستان در سال . دادتلمه درس میو به روش بار

مهرداد بهار شاگرد مکنزي شروع  1344در سال . که شاگرد دکتر آبراهامیان بود روش بارتلمه را ادامه داد
، به روش )دادرفت سر کالسی که بهار درس مییعنی دکتر کیا می(به تدریس پهلوي با حضور دکتر کیا 

در نتیجه درس . توانست متصدي درس شودچون بهار مدرك دکتري نداشت خود نمی. مکنزي کرد
روش بارتلمه و روش مکنزي . شدنوشتند و در کنار نام او نام بهار نوشته میپهلوي را به نام دکتر کیا می

آبادي وشی و نجمی مانند فرهپس از انقالب استادان قدیم. یعنی سال انقالب ادامه داشت 1357تا سال 
دادند بازنشسته شدند و ماهیار نوایی که قبالً بازنشسته شده بود و به شیراز که روش بارتلمه را ادامه می

ماهیار نوایی آوانویسی . روش بارتلمه متروك شد و روش مکنزي غالب گشت. دادرفته و در آنجا درس می
البته (ود من هم روش مزدایی را ترك کردم و مکنزیست شدمخ. خواندمکنزي را آوانویسی اهریمنی می

دادند و آن هم به این علت بود که دیگران به روش مکنزي درس می) دادممن خیلی کم پهلوي درس می
خواندند که روش ولی علت عمده آن این بود که برخی از دانشجویان نزد کسانی درس می. من تنها ماندم

ند و برخی دیگر نزد کسانی که روش اهریمنی را انتخاب کرده بودند موقع امتحان دادبارتلمه را ادامه می
بردند و برخی دیگر روش مکنزي و برخی هم هر دو روش را مخلوط دکتري روش بارتلمه را به کار می

) گفتندروش بارتلمه را روش قدیمی می( گفتند ما روش قدیمیشدند میکسانی که رد می. کردندمی
حال خر بیار . حال استاد و تصحیح کننده ورقه ما پیرو مکنزي است به ما نمره مردودي داده است خواندیم

  ). و ادعاهاي بیجا بار کن
از . اندهاي فارسی میانه زردشتی یا پهلوي در قرن سوم میالدي نوشته شدهگوید کتابمی) 4(مکنزي

ایج زمان خود را به کار برده، ما هم پهلوي را قرن سوم میالدي ما شاپورگان مانی را داریم، مانی زبان ر
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این خوانش مثل این است که ما شاهنامه را به زبان گفتاري . باید مطابق فارسی میانه مانوي بخوانیم
  :فردوسی گفته. امروز تهران درآوریم

  خروشان از آن درد باز آمدند    شگفتی فرو مانده از کار زند
  : ما بیت باال را برگردانیم به

  خروشون ازون درد باز اومدن   شگفتی فرو مونده از کار زن
  خندند؟آیا به ما نمی
هاي پهلوي از قرن سوم پیش از میالد و تاریخ نوشتن متون مانوي از قرن سوم پس از تاریخ نوشته

گوید یکی خود مکنزي می. حال باید نگاه کنیم و ببینیم این دو زبان یکی هستند یا نه. میالد است
  :کنیمهاي هر زبان را به شرح زیر ذکر میستند، ویژگینی
  از نظر آواشناسی تاریخی - 1

ماند و در فارسی میانه مانوي بدل به ایرانی باستان باقی می/ n/پس از / d/در فارسی میانه زردشتی 
/n /فارسی دري هم چون دنباله فارسی میانه زردشتی است . شودمی/d /ماندپس از نون باقی می.   

  
  فارسی دري  فارسی میانه مانوي  فارسی میانه زردشتی  ایرانی باستان

band- band- bann- بند-  
  

/ ( = d/شود اما در فارسی مانويبدل می/ h/ میانی ایرانی باستان به / /در فارسی میانه زردشتی 
  :شودمی/ y/بدل به )  =dایرانی باستان 

  فارسی دري  سی میانه مانويفار  فارسی میانه زردشتی  ایرانی باستان
da-  وdad-  هر دو ماده مضارع هستند از ریشهdā- :دادن.  

  
  فارسی دري  فارسی میانه مانوي  فارسی میانه زردشتی

dah-   day ده-  
 nǰ   وnč شود  ایرانی باستان در فارسی میانه زردشتی میnǰشود ، اما در فارسی میانه مانوي هر دو می

nz  هم و فارسی دريnǰ  شودمی .  
  فارسی دري  فارسی میانه مانوي  فارسی میانه زردشتی  ایرانی باستان

panča- panǰ panz پنج  

hanǰamana- hanǰaman hanzam انجمن  
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  . است» ل«و فارسی دري / r/و فارسی میانه مانوي/ l/ در فارسی میانه زردشتی/ rd/ایرانی باستان 

  فارسی دري  فارسی میانه مانوي  یفارسی میانه زردشت  ایرانی باستان

sard sal sār سال  
pati- در لغاتی که این پیشوند آمده در فارسی میانه زردشتی : ایرانی باستانpat-  آمده و در برخی از

  .آمده است  payو در برخی دیگر  pahiهاي فارسی میانه مانوي واژه
   

  فارسی دري  فارسی میانه مانوي  فارسی میانه زردشتی  ایرانی باستان
patikara- patkar pahikar پیکر  

  از نظر صرفی - 2
هر سه ضمیر اول شخص . است an، فارسی میانه مانوي az، فارسی میانه زردشتی azamایرانی باستان 

  . مفرد حالت فاعلی هستند
. است  - darمانوي در فارسی میانه   - tarپسوند صفت تفضیلی با قاعده در فارسی میانه زردشتی 

  . است dāو در فارسی میانه مانوي  tāدر فارسی میانه زردشتی » تا«حرف 
در . است -hāīو در متون متاخر فارسی میانه زردشتی  - ānنشانه جمع در فارسی میانه زردشتی 

  . است -ām-  ،īn -  ،ūnفارسی میانه مانوي 
در فارسی میانه مانوي فعل الزم در برابر غیر  هاي فعل آغازي ایرانی باستان از فعل متعديبازمانده
  .  آغازي است

    فارسی میانه مانوي  ایرانی باستان

ā - maiǰa āmēz آمیختن  

ā –mix-sa- mixsā آمیخته شدن  

ham-mauča hammōz آموختن  

ham-mux-sa hammuxs یادگرفتن  
هاي فعل آغازي و میان بازماندهدر فارسی میانه زردشتی و در فارسی دري که دنباله آن است فرقی 

  . غیرآغازي نیست
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  . به کار بردن لفظی در فارسی میانه زردشتی و لفظی دیگر در زبان فارسی میانه مانوي
  فارسی میانه مانوي  فارسی میانه زردشتی

w)(ē   hēb 
  . کنندآیند و فعل اخباري را تمنایی میهر دو پیش از فعل تمنایی و اخباري می

در . هایی به کار رفته که اختصاص به خودشان دارددو فارسی میانه، زردشتی و مانوي واژهدر هر 
  . ها نیستهاي دخیل هست، ولی در فارسی میانه زردشتی آن واژهفارسی میانه ترفانی واژه
: ābgānagشکست خورده، : andraxtگودال اهریمنی، : ahrēwarفارسی میانه مانوي 

  )اهریمنی(فرزند
نام : ušahinها، از غروب آفتاب تا نیمه شب، نام یکی از گاه: ēbsrūsrimمیانه زردشتی  فارسی
 guhudagاهریمنی معادل فارسی میانه مانوي آن ( بچه: wišūtakها از نیمه شب تا بامداد، یکی از گاه

.  
انه زردشتی اند، در حالی که در فارسی میاللفظی ترجمه شدههایی تحتدر فارسی میانه مانوي واژه

، عربی کلمه هر سه به معنی روح، logosیونانی  waxšدر فارسی میانه مانوي . چنین چیزي نیست
dašēzadagān سریانیbanyā yāminā   هر سه به معنی نیکوکاران» اصحاب المیمنه« عربی .  

زبان  مگر فرق پهلوي اشکانی با فارسی میانه زردشتی و فارسی میانه مانوي چقدر است که آن یک
  است و فارسی میانه زبان دیگر؟ 

است،  مصوت داشته 10گوید فارسی میانه، هر دو، زردشتی و مانوي مکنزي به پیروي از بارتلمه می
فارسی میانه که دنباله فارسی میانه زردشتی   ،u ،o ،e ،i ،a: و پنج مصوت کوتاه  ū ،ō ،ē ،ī ،ā: پنج بلند

/ wih /wēh ،mihمکنزي .  u ،i ،aو سه کوتاه  ū ،ō ،ē ،ī ،ā:  است هشت مصوت دراد، پنج بلند
mēh ،kih /kēh)5 ( راweh ،meh،keh  به، بیه، « در حالی که در فارسی دري . آوانویسی کرده است

در حالی که در فارسی با . داده است  omمکنزي پسوند عدد ترتیبی را . آمده است» مه، میه، که، کیه
  . آوانویسی کرده است tasumست خود مکنزي چهارم را جالب ا. uضمه است یعنی 

مصوت  22مصوت دارد در حالی که انگلیسی  8شاید استاد مکنزي دلش براي فارسی سوخته که 
  . دارد، البته مکنزي اسکاتلندي است

هاي فارسی در این جا الزم است گفته شود که در برخی مناطق ایران خصوصاً اصفهان هنوز مصوت
  . کنندبه سبک فارسی دري ادا میامروز را 

 )6(» Kitabi man nazdi šumās«  
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