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 مختاريان رترجمه و تلخيص: بها

آن  ۀدربار گوناگونیبسياري از محققان بوده است و نظريات  ۀخط فارسي باستان موضوع عالق

مطرح شده است  اما همچنان اين خطر وجود دارد كه نه تنها اين نظريات قديم به باد فراموشي 

دقيق تلفظ  ۀكنند بلكه تنها پرسش زبانشناسان مبني بر اينكه اين خط تا چه اندازه منعكسسپرده شود، 

 زبان فارسي باستان است هم پاك از صحنه محو شود. 

آشوري تنها در داشتن ميخ -خط فارسي باستان خط ميخي است و با خط ميخي زبانهاي بابلي

هاي فارسي باستان بلكه در  يك نام   هكه نه در واژ laمشترك است. تنها يك حرف، يعني حرف 

تواند  برگرفته از خط بابلي نو و يا ايالمي باشد آيد، مي بيگانه مي
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 . 

شكل حروف ميخي خط فارسي باستان اصول سبكي خاص خود را دارد. اين حروف تنها از 

ه شده اند هاي متفاوت ساخت هاي عمود و افقي با اندازه حروفي با شكل زاويه به طرف راست و ميخ

ها نيست.  كتيبه ۀبيستون به دارازي بقي ۀجداكن خط كج  است كه البته در كتيب  در اين ميان تنها واژه

جداكن مبني بر اينكه اين   اين واژه ۀ( دربارp.19مايرهوفر ) -( و براندشتاينp. 12نظر كنت )

 جداكن همان زاويه است، درست نيست.  واژه

دهد كه خط فارسي باستان منتج از يك روند   ين حروف نشان ميويژگي مستقل و شكل و سبك ا

مندي ندارد.   و جديد اين خط است و نظام كامالً سامان هتكاملي نيست، بلكه حاكي از خلق آگاهان

من بر خالف نظر ويندفور
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دانم. و به نظر   بخواهي مي  اين حروف را بيشتر داراي ويژگي دل 

افقي بر باالي دو ميخ عمودي، حرفي است كه پس از دو حرف  با سه ميخ paرسد كه حرف   مي

كه اولي با يك ميخ افقي بر باالي دو ميخ عمودي و دومي با دو ميخ افقي بر   çaو     da ۀساد

منتج شده( تلفظي  θr)كه از ايراني آغازين  çaباالي دو ميخ عمودي  اختراع شده است. حرف 

دهد كه خط ميخي فارسي  شود. همين مسئله نشان مي ديده مي خاص داشته و تنها در فارسي باستان

 ايراني، مثالً مادي. ديگر باستان تنها براي فارسي باستان آفريده شده و نه براي يك گويش

 (622)ص 

  مطمئناً خط ميخي فارسي باستان از سوي داريوش بزرگ و اخالفش بكار برده شد. نخستين كتيبه

اين مسئله نخست هينتس  ۀبزرگ بيستون است. دربار ۀشد، كتيب اي كه بدستور داريوش نوشته

(1973, p.23 f.به دو نكت )كن و حرف  جدا  كند و آن شكل واژه مهم اشاره مي ۀya  است كه در

بينيم و   هاي كوروش از پاسارگاد هم مي  يابند و همين تغيير را در كتيبه  هاي بعدي تغيير مي كتيبه

ها هم از زمان كوروش نيست  گيرد كه اين كتيبه  مي بر همين اساس او نتيجه
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دهد، در دربار  به نظر من هم خط ميخي فارسي باستان كه زبان فارسي باستان را نشان مي

زباني  تحولهاي گويشي ديگر و نه از   داريوش و خشايارشا بكار گرفته شد  و نه از صورت

 كهن.



  هاي فارسي باستان به طور چشمگيري همساني  به( نشان داد كه كتيp. 121 ,1970دياكونف )

به خواست » vašnā Auramazdāhaهاي اورارتويي دارند. و عباراتي چون   هايي با كتيبه

هاي   از نوشته« گويد داريوش شاه مي» θātiy Dārayavauš xšāyaθiyaو « اهورامزدا

ا با سقوط سلطنت اورارتويي در آغاز ه  اند. اما از آنجا كه نگارش اين كتيبه  اورراتويي تقليد شده

زيادي وجود  ۀ( فاصل486 -521ششم پايان يافت، تا شروع سلطنت هخامنشيان )داريوش  ۀسد

هاي مادي بكار رفته است   نامه  كند كه اين الگوها در سال دارد. از همين جهت دياكونف تصور مي

كان ديگري هم وجود دارد مبني برآنكه  و اينگونه به پارسها رسيده است. اين يك امكان است اما ام

ها قرار داشتند و يا مادها اين عبارات اورارتويي را   پارسها زماني كه در همسايگي اورارتويي

ها در باريابي شفاهاً بكار مي بردند. البته اين  اقتباس كردند، به عبارتي آن شيوه و رسمي كه پيك

غاز دبيران اورارتويي داشتند و اين سنت را حتي پس امكان هم هست كه مادها و پارسها از همان آ

از مهاجرت نگه داشتند. حتي اگر يك نفر از اين سنت دبيري در آغاز سلطنت داريوش زنده مانده 

 ها ممكن است.  بود، تاثير اورارتويي بر خط فارسي باستان و كتيبه

در زمان مادها اختراع شده  حال اگر اين نظر را بپذيريم، بايد فرض كنيم كه خط فارسي باستان

كند، با چنين فرضي  است.  اما اين پرسش كه اين خط به چه دقتي تلفظ فارسي باستان را ارائه مي

توانسته است داشته   شود. اما در هر حال تلفظ فارسي باستان با مادي چندان تفاوتي نمي  پيچيده مي

هم بكار گرفته شده باشد، نيست. در  باشد. اما هيچ شاهدي براي اينكه اين خط از سوي مادها

عوض شواهد قطعي براي كاربرد آن در فارسي باستان موجود است و از همين جهت هر تحقيقي 

در اين باره نيز بايستي از فارسي باستان آغاز شود. تنها در بررسي اين شواهد وقتي فارسي 

 گرفت. گر نباشد، بايستي از زبان مادي كمك   باستان به حد كافي روشن

شناسيم كه   اما مشكل اينجاست كه ما زبان فارسي باستان را تنها از طريق خط فارسي باستان مي

زبان ودايي و اوستايي و نيز از طريق  ۀنظام حروف آن مورد مباحثه است. از طريق مقايس

ي بازسازي موارد بسياري از  ايراني باستان و هندي كهن، زبان فارسي باستان در تاريخ زبان

هاي همزمان   شود. زبان  محدود است و بيشتر از طريق زبانهاي متاخر ميانه و نو بازسازي مي

آن زبانهاي بيگانه است و از اين جهت زبان ايالمي براي فارسي باستان از اهميت بسزايي 

ها  ه ، از اين رو بازگويي واژداشتندبا پارسيان  یبرخوردار است. ايالميان در انشان ارتباط تنگاتنگ

تواند با تلفظ فارسي باستان آن زمان آنها پيوند داشته   و نامهاي فارسي باستان از طريق آنان مي

ها و نامهاي فارسي باستان در بابلي نو و آرامي چنين  باشد. اما بر خالف ايالمي بازگويي واژه

-بابلي-مادي ۀترجم ستگاه ديوانیكنند. احتماالً د ي را منعكس ميويژگي ندارند و بيشتر تلفظ ماد

آرامي در دوران مادها همچنان به بقاي خود تا دوران هخامنشيان ادامه داده است. از اين جهت 

هاي فارسي باستان  اشاراتي كه از طريق منابع بابلي و آرامي بدست مي آوريم براي مطابقت واژه

سپوليسهاي ايالمي بدست آمده از پر  هاي مادي سودمند است. اما لوحه با صورت
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همه داراي  

هاي گوناگون بود.  صورت فارسي باستان خالصي نيستند. پرسپوليس در هر حال محل تالقي ملت

 ن از تصاوير بسيار آنها ديد. توا اينكه مادها چه تاثيري بر دربار پارس داشتند را مي

، «شاه» -xšāyaθiyaنگارهايي براي  انديشه كن ،  جدا  خط ميخي فارسي باستان به جز واژه

dahayu- «سرزمين» ،būmi- «بوم» ،Auramazdā-  وbaga- «حرف هجادار  36و نيز « بغ

 توان به صورت جدول زير نشان داد: دارد. كه مي

1. a                                  i                                           u 

2.da                                di                                        du 

ma                                 mi                                      mu 



 

3. ja                                   ji                                         

va                                  vi                                         

4. ka                                                                         ku 

ga                                                                         gu 

ta                                                                              tu 

na                                                                             nu 

ra                                                                              ru 

5. xa    ca   θa    pa   fa   ba   ya  la   sa   ša  ça   za   ha 

ها  منطق استواري نيست. منطق اين بود كه مصوت ر پايۀجوديت اين حروف بروشن است كه مو 

و  , ma, mi, muو يا    da, di, du 2شدند و نه تنها در گروه شماره   حروف تركيب مي ۀبا هم

 ها از لحاظ آوايي   نامنطقي بودن موجوديت حرف نيا كمبودهايي كه در ديگر گروهها است. اي

 ;Ku- (di, du; mi, muو  -Kiهاي   توان نتيجه گرفت كه حرف اساس ميبر اين  نيست.  مستدل

ji; vi; ku; gu; tu; nu; ruها بلكه بر اساس هجاي آنها  و  هاي آوايي صامت  ( نه بر اساس گونه

 حرف هستند. -مصوت-توان گفت كه آنها صامت  به عبارتي مي

توان   بكاررفته بود. مي -Ka-, Ki-, Kuاين نظام حروف منطقي بود اگر براي هر صامتي  

 در نظر گرفته شده بود كه در واقع مصوت -ba-, *bi-, *buتصور كرد كه در آغاز وجود 

 ba [ba], ba-a [bā], *bi [bi], *bi-i [bī], *buكرد، يعني  اي را ايجاد مي  نگاري منطقي 

[bu], *bu-u [bū], ba-I [bai], ba-a-I [bāi], ba-u [bau], ba-a-u [bāu] ًاينكه واقعا .

به تنهايي )بدون اضافه  -Kuو     -Kiهاي  چنين نظامي در آغاز در نظر گرفته شده بود تا نشانه

بيستون تقويت  ۀديگري( مصوت كوتاه يك هجا را نشان دهد، با شاهدي از كتيب  uو  i        شدن 

 vi-iو نه با  viهمواره با  «خاندان شاهي» -viθ ۀ، پدر داريوش  و واژ Vištāspa ۀشود؛ واژ مي

( بدرستي نشان داده 16بيستون، آنگونه كه هينتس )ص  ۀاند. حال اگر بپذيريم كه كتيب  نوشته شده

ها و برخي ديگر  فارسي باستان است، پس قابل فهم است كه اين واژه ۀاست، نخستين كتيب

(Arminiya, Nabukudracara-, Kundurušهنوز بر پاي )در نظام حروف پيش  ۀمنظور اولي ۀ

 ها بدست ما رسيده است.  رفت و نه آنگونه كه در شكل نهايي در ديگر كتيبه  مي

جدول پيشين نشان داديم،  5و  4ها كه در گروه  حرف -Kuو  -Kiاز اين رو دليل عدم برخي از 

حرف ديگر هم  24حرف موجود، قرار به ساختن  36تواند اينگونه تصور شود كه عالوه بر  مي

 ,ci, *ti, *θi, *θu, *ni, *pi, *pu, *fi, *fu, *bi, *bu, *yu, *ri, *li, *lu*بود، يعني )

*si, *su, *ši, *šu, *çu, *çi, *zi, *zu, *hi البته شماري از اين .)Ki-  وKu- ها به  حرف

كاربرد  afuvāجز در  fuاي با  ندرت كاربرد دارند، مثالً به گمان من در فارسي باستان واژه

 توانسته داشته باشد.   ديگري نمي

ها  در يك زماني براي خط فارسي باستان متوقف مانده باشد و  رسد كه ايجاد اين حرف  به نظر مي

در نظر گرفته شده باشند. فشار  مشکالت ناگهانی گشايي   ها نيز تنها براي چاره نظام مصوت

فارسي باستان به نگارش  ۀكه هر واژ زماني نيز قابل توضيح است، زيرا در آغاز توجه بدان بود

ها قابل تلفظ هست؟ نبود. اگر  درآمده نگارش  كه آيا اين به درآيد. اما فرصتي براي آزمايش اين

است، زيرا از اين  tuتر از  بسيار مهم ti* ۀشد به سرعت دريافت كه نشان  چنين فرصتي بود، مي

 taiy– ۀميان ۀميت بسزايي داشت از شناسكه براي سخنور آن زبان اه tiy–معلوم  ۀطريق شناس



 nayatiy*؛ «آيد  به نظر مي» vainataiy، «بيند مي» vainatiy*قابل تمايز بود )براي مثال 

 «. شود  هدايت مي» nayataiy*، «كند  هدايت مي»

ها در خط ميخي فارسي   توان قواعد زير را براي كاربرد مصوت بنا بر معيارهاي تاريخ زبان مي

 ان نشان داد:باست

هاي كوتاه و  نيز بلند  نشانگر مصوت a, i, uهايي چون  در هجاي آغازين واژه مصوت -1

[a/ā], [i/ī], [u/ū]  هستند. همچنينa-i  وa-u  نشانگر يك هجا يا دوهجا[ai/āi], 

[au/aū]  دوهجايي مانند( هستندaištatā «يا در « چگونگي، وضعAuramazdā.) 

2- a  آغازين پيش ازra تواند نشانگر   مي[a, ā]  و يا حتي[ә]
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 a-ra-ta [әrta-]باشد، مثالً  

3- a هاي  پس از نشانهKa  نمايانگرKā  ،استi   پس ازKi  و البته خودKi  هم نشانگر

[Kī]  ،استu  پس ازKu  و البته خودKu  هم نشانگر[Kū] .است 

4- i هاي  پس از  نشانهKa هاي  كه در كنار آن نشانهKi  چونji, di, mi, vi   قرار دارد

 ,kuچون  Ku ۀكه  در كنار آن يك نشان Kaهاي  پس از  نشانه uاست،  [Kai]نمايانگر 

gu, tu, du, nu, mu, ru  قرار دارد، نمايانگر[Kau] .است 

5- i  ۀپس از يك نشان Ka  ۀكه در كنار آن نشان Ki  وجود ندارد، هم نمايانگر[Kai]  و هم

[Ki/Kī]  ،استu ۀپس از نشان Ka   كه در كنار آن حرفKu  وجود ندارد، هم نمايانگر

[Kau]  و هم[Ku/Kū] .است 

 هستند. [K] ,[Kū] ,[Ka]پيش از يك صامت يا در پايان واژه نمايانگر   Kaهاي  نشانه -6

 (628)ص 

اند. تنها در   هاي داريوش و خشايارشا به طور ثابت بكار گرفته شده  در كتيبه باالاين قواعد 

ها يا   نشانه -Kuيا  -Kiپس از  uيا  i نبودر نادري استثناء وجود دارد، براي مثال موراد بسيا

yadدر  di-iبه جاي  da-i ۀكاربرد يگان
a
iyaiš [yadiyaiš]    درXPh 39  خشايارشا کتيبۀ(

h) اند، اما براي تفسير ما از آنها موارد بسيار مشكوكي   . با اين حال اگرچه اين قواعد ثابت

رد، به ويژه در مواردي كه نگارش مبهم است و شناخت و آگاهي زباني براي آن وجود دا

 vasaiyدرست است يا  vasiy خوانشطعيت گفت كه اتوان به ق وجود ندارد، براي مثال نمي

 «.بس»

برابر با  ja/jiهاي   ها نيست. براي مثال روشن نيست كه نشانه  نااطميناني تنها براي مصوت

يا به جهت «( زنده» ji-i-va [jīva-]امي انسدادي است )فارسي باستان ك هاي پيش خيشومي

قطعاً به جاي  jaكه در آن « من بيرون رفتم» na-i-ja-a-ya-ma [nižāyam] ۀشاهد يگان

[ža] دار براي   موارد ديگر به نوعي يك تلفظ نوسان ۀبكار رفته است. در همž  آنگونه كه ،

در  žموارد به  ۀتصور شود. اما تغيير هم ده است، بايتغيير يافت zدر فارسي ميانه به 

طعيت گفت اتوان با ق هاي فارسي باستان به نظر من درست نيست. درواقع نمي  آوانويسي واژه

،  jبراي تمايز با حرف مشابه آن يعني  žكه دبير مخترع خط ميخي براي مورد نادر 

هاي   مطمئناً در فارسي باستان واژهخاص ديگري اختراع كند. البته  ۀخواسته است نشان مي

)قس  Miždušī*اصيل وجود دارد، مثالً در نام ايزد  žكه در آن يك  هستديگري  يابكم

و  nižāyamهاي موجود فارسي باستان سواي   در كتيبه«( . كار ميانه» mīḍhúṣīودايي 

«ايالم» Uvja/Ūjaاحتماالً نام سرزمين 
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ارش اوستايي ، يك مورد ديگر هست كه به رغم نگ

dužiiāriia- «در فارسي باستان « خشکسالی/سال بدdušiyāram  نوشته شده است، يعني با



ša  و نه باji  اين .š(a) تواند براي جانشين نگارشي براي حرف ناموجود  ميž(a)   در فارسي

شده است تلفظ مي šباستان در نظر گرفته شده باشد، البته شايد هم واقعاً 
8
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 ,ß]هاي سايشي و يا انسدادي  به صورت صامت b, d, gآيا در فارسي باستان  پرسش ديگر 

δ,γ]  اند.  شده تلفظ ميb/ß  و نيزg/γ .كه در مورد  اين  همواره نشانگر يك آوا هستندd/δ  هم

فارسي باستان در  dطعيت گفت كه آيا حرف اتوان به ق همينطور است، قطعي نيست. يعني نمي

داشته و از ديگر   δاست،  ارزش آوايي برابري با  zيي و مادي برابر با مواردي كه در اوستا

 شود. براي اين مسئله هيچ شاهدي نيست و شواهد ايالمي نيز اين مسئله را  موارد متفاوت مي

نيست. در  درست به همين جهت δ( براي قرار دادن  32نظر هينتس )ص  ند. روشن نمی کن

 اند كه به عنوان كارگزاراني به كار مشغول بوده فرادي بودههر حال در پرسپوليس مادها و ا

پارسي و تاثير آن در ايالمي و  dاند و نه با   كرده تلفظ مي zكه احتماالً همان واژه را با  اند

، كه در ايالمي به -Bardiyaفارسي باستان  ۀبابلي نو منعكس شده، به عنوان مثال واژ

Bǝrzi*رت مادي آن آمده و برخالف صو Bir-ti-yaصورت  a-  در بابليBar-zi- a  و

 آمده است.  Brzyدر آرامي 

ضرر در خط فارسي باستان است. قدر  كمبودي بي δاز  dمانند  žاز  jنگارش متمايز  نبود

توان از طريق خاستگاه واژه و تحوالت آوايي بعدي و يا از طريق  مسلم حروف غنه را مي

 m<maو  <n<na, nuاستان مشخص كرد. بر اين اساس منابع بيگانه همزمان در فارسي ب

mi, mu> شوند،   تنها وقتي پيش از مصوت قرار گيرند نوشته ميm  پيش ازn  هم نوشته

، همچنين در پايان هجا  -Ariyāramna, kamna-, xšayamna-, jiyamnaشود، مثالً  مي

 . gaiθāmcā , adamšimشوند، مثالً   و پيش از ضماير متصل هم نوشته مي

-( و انسداديk, g, t, d, p, bهاي انسدادي ) حرف غنه در هجاي درون واژه پيش از صامت

شود. حال اگر خط فارسي باستان   ( نوشته نميx, θ, s, z, ç, , h( و سايشي )c, jسايشي )

توان  اندركاراني سر و كار داشته كه براي نخستين بار با اين خط سروكار يافتند، مي با دست

حروف غنه در نظر گرفت. البته ايالميان و بابليان و  نگارش نبوداهي براي اين نقص و ر

تواند به دليل  دهند، پس اين عدم نگارش مي آراميان در شرايط فوق حروف غنه را نشان مي

 naو  ma ۀاند كه با نشان  شده و آن اين است كه اين حروف جوري تلفظ مي ديگري باشد 

كه تحت  باشد وجود داشته ň,ḿ, ŋ ۀكوتاه شد ۀكه بايستي حروف غنشوند بل مطابق نمي

را ممكن كرده است و حرف غنه را  Ka-ḿpa-ňdaشرايطي امكان جدايي هجايي صورت 

الزي تلفظ م ۀسازد. البته ممكن است كه كه به صورت غن  براي آرايش صامت بعدي ممكن مي

 شده است. مي

توان تقريباً  داشته كه كه در ودا باقي مانده است، مي زبان هند و ايراني آوايي به صورت  

در  شده است. ... همين  تلفظ مي ǝrدر زبان ايراني به صورت  اطمينان داشت كه اين 

 درامده است.  urيا  irفارسي ميانه و نو همه جا به صورت 

 ka-ra-taنشان داده شده است: فارسي باستان  arفارسي باستان در خط به صورت  әrهمين 

[kәrta] اوستايي ،kәrәta-  و وداييk tá «و يا در هجاي آغازين « كردهa-ra-ta [ǝrta-] ،

در فارسي باستان از لحاظ  arو  әr. اين نگارش يكسان ميان  -táو ودايي  -ir-taايالمي 

توان در فارسي باستان  زيرا در بسياري از موارد  مي كند،  آوايي دشواري چندان ايجاد نمي

داند و آنرا   نشان داد كه كدام تلفظ درست است. لنتس خط فارسي باستان را خط هجايي نمي

 داند كه ريشه در خط آرامي دارد.  خط خالص الفبايي مي



ها در اختراع خط ميخي فارسي   ها و يا اورارتويي  ها و بابلي  به گمان من تصور تاثير ايالمي 

 -Kiايي چندان درست نيست زيرا اين تصور منافي وجود باستان محتمل است، اما تصور خط الفب

هاي خاصي براي آواي كامي يا   توان آنها را نشانه حروف است كه از لحاظ فونتيك نمي -Kuو 

قابل  uو  iهاي مصوت   لبي دانست، همچنين با اصول خط الفبايي آرامي متفاوت است زيرا نشانه

 [u] [ū] و [ī]و  [i]نشانگر دو مصوت  uو  iميخي  قياس در الفباي آرامي نيست. اگر دو حرف

صامت درنظر نگيريم. اين مسئله را  ۀرا مانند الف در آرامي نشان aهستند، دليلي نيست كه حرف 

اين درواقع همان الف آرامي »نويسد:   ( اصالً در نظر نگرفته و در اينباره مي25هينتس )همو، 

اما اين الف آرامي در آغاز بسياري از «. است āارد و در برخي مو aاست كه در برخي موارد 

هاي مختلف است كه الزاماً با   نيست و بيشتر نشانگر مصوت هاي غيرآرامي تنها نشانگر   واژه

در خط آرامي به صورت  Upastābara*شود، مثالً نام فارسي باستان   يك تلفظ نشان داده نمي

¬pstbr  .آمده است 

 ūو  īبراي نشان دادن مصوت اجباري هستند و از طرفي نشانگر  uو  iي ها  از آنجا كه نشانه

نباشد، بلكه در صورت نياز  Kāهم تنها نشانگر  Ka-aهم هستند، عجيب نيست كه ترتيب 

اضافي  ۀهم باشد. از همين روست كه پايان Kaәو  Kaaو يا حتي آواي دو هجايي  Kăنشانگر 

-aiš  هميشه به صورت معمول–Ka-i-ša  بلكه به صورت–Ka-a-i-ša  ،هم نوشته شده است

Cišpaمثالً در 
aiš  وCincixr

a
aiš  كه با صورت اماليي آنها در حالت فاعليKa-i-ša يعني ،

Cišpiš  و*Cincixri و به رغم امالي  شود. هيچ تفاوتي ديده نميu-va-a  ما آوانويسي

uv
a
asabāra- «را و نه «سواركار خوبuvāsabāra- و يا  را داريمuv

a
arštika- « سپردار

X. عالوه بر اين صورت  uvārštikaو نه « خوب ayāršā  درست نيست و بايد

Xšayaaršā- [X ayaǝr a]  ر.ك. دياكونف( 1970خوانده شود, p. 108 .) 

و   i-اماليي حالت فاعلي  ۀرا به جهت تقارن با پايان ai-اضافي  ۀتوان پايان بر اين اساس مي

hamهاي باال مستدل كرد )ضمناً   ها در مثال  ت تركيبنيز جزء نخس
a
ataxšantā كه همين )

uvāipaهاي زير وجود ندارد:   استدالل در مورد نمونه iya-  در كنارuvaipašiya-  .نك(

Wüst, p. 149 و يا )θāigraciš  و ياyāumainiš  .(. 25كه هينتس نشان داده است )ص

توان ثابت كرد كه الف در  ه گناه آرامي بدانيم، وقتي كه ميالبته درست نيست كه اينها را هم

 بين آراميان در دوران هخامنشي در همين موارد واقعاً در نظام نوشتاري بكار برده شده است.

 Ka-a، يعني ā–هند و ايراني در پايان به صورت  ǎ–معروف است كه در فارسي باستان يك 

( آنرا 25( و هينتس )ص 46مايرهوفر )ص -ن(، براندشتاي17نوشته شده است؛ كنت )ص 

كه براي آن  ند( داليلي مطرح كرده ا92يست  )ص بنون-دانند. اما ميه  مورد نگارشي مي

پس  ۀگيرند. مثالً در كشش پاياني حالت اضافي يك واژه كه با واژ  واقعيت زباني در نظر مي

ربط چسبان، اين كشش ديده شود يا هنگام اتصال حروف   از خود متصل شده است، ديده نمي

 mana-cāولي  manāشود، مثل:  نمي
9
 ǎ–تفاوتي ميان يك  ā–به  a–با كشش هجاي پاياني  . 

افتد، پيش ميآيد. ...  ( در پايان هجا اتفاق ميt, n, h <sبدون تغيير كه از طريق حذف صامتي )

  .شده است Kaبه جاي  Ka-aاما اينجا روشن نيست كه چرا كوشش به نگارش 
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