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  به نام خداوند جان و خرد

  آغاز سخن

،  سخنان مغرضانه عده اي ضد ايرانيپيش روي هم ميهنانم قرار دهم تا اين نوشتار را باعث شدآن چه 

اي  يرهكسي است كه با انتشار زنج» ناصر پورپيرار«"تشخص ناصر پور پيرار اسبه رهبريت 

بدعت چركين اهانت و جسارت به تاريخ و هويت و مفاخر  هايي، ها و يادداشت كتاب

پرست و  خوراكي مناسب را براي نشخوار محافل نژاد ايران بزرگ را بر جاي نهاد و

به نقل از داريوش ("..فراهم ساخت» ها عربيست پان«و» ها تركيست پان«فروشي چون  وطن

 ضد بخشي از نظرات) com.persianblog.prana.www پورپيراركارنامه ننگين ناصر-كياني

متون همينطور از نظر او .جعلي دانستن زرتشت، دين او،اوستا و زبان اوستايي است ، پورپيرارايراني

پارسي باستان و  ايشان،است كهجالب !هم قالبي هستند پهلوي بدون اصالت بوده و كتيبه هاي ساساني

 با را قبول دارند،غافل از اينكه رمزگشايي و شناخت اين خط و زبانها.....ايالمي و اكدي و سومري و 

 متكي بوده است و) و تا حدي كتيبه هاي ساساني( به شناخت و پژوهش اوستا  ،واسطه پارسي باستان

 زير  هم  تبع آن بخش مهمي از تاريخ تمدن بشرآشور شناسي و به،دانش غير مستقيم ،با تخطئه اوستا

ر مي گويد كه تمام استادان ايرانشناس و انستيتوهاي شرق شناسي دالبته پورپيرار .سئوال خواهد رفت

جلوه  شرق ميانه تاريخن مورخ ين كيشوت وار خود را بزرگترُبا توهمي دبرابر او درمانده شده اند و 

 كه نظرات عوام فريبانه پور پيرار درباره اوستا و دين زرتشت در دنمي دانن و طرفداران او  مي دهد
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اصيل بودن يا نبودن اوستا   در مورد به طريقي ديگر  پيشمدتها آنها داده مي شود كهخورد حالي به 

. ترديدها بسته شده است  پرونده اين و بعد از كشف حقيقت  ها و مجادالت شديدي وجود داشتهگفتگو

 و در اواسط قرن ادامه داشت سالها در محيطهاي علمي و تحقيقاتي اروپا ت اوستا بحث بر سر اصال

پور .كامال كهن و اصيل استو زبان اوستايي  كه اوستا  بود مسلم شده با اتكا به شواهد گوناگوننوزدهم

 تبه صورت ناشيانه باز ياف ، به خاكروبه مطالعات تاريخي افكنده شدهدهه هاستپيرار ادعاهايي كه 

اين . مي كندپيشكش و بعد از كمي تغيير به عنوان نظرات جديد و بي بديل تاريخي به پيروان خود كرده

 و بي معني هستند كه حتي ،خام چنان تاريخ مصرف گذشته از ديدگاه ايرانشناسان و دانشمنداننظرات

به اين زمان پژوهشگري را جلب كند چه برسد  شد نمي توانست نظر،مطرح مي  سال پيش هم100 اگر

چگونه . تاريخ و فرهنگ و زبانهاي ايران باستان تدريس مي شوده در معتبرترين دانشگاههاي دنيا ،ك

مي توان نظر شخصي را پذيرفت كه كتيبه ساساني نقش رجب را جعلي و ساخته و پرداخته دانشگاه 

ين كتيبه رو نوشت  ميالدي مي داند؟؟ در حالي كه شاردن در قرن هفدهم از هم30شيكاگو در دهه 

در .از ادوارد شي يرا جمالتي نقل ميكنم كه تا حدي وصف حال پور پيرار است.تهيه كرده است 

 مي 71 كه روانشاد علي اصغر حكمت ترجمه كرده اند صفحه ((They wrote on clay))كتاب

باور هنوز بعضي اشخاص هستند كه صحت رمزگشايي كتيبه هاي آشوري و  اين علم را (( : گويد

نكرده اند و گاه بگاه بعضي ازين متفكرين تند نظر كتابي منتشر مي سازند به اين منظور كه بطالن 

همين اواخر كتابي به .ترجمه ها و حل رموز كتيبه ها را ثابت كرده و سبك و طريق خود را مدلل سازند

نداختم،اگر آن كتاب من به دقت در آن نظر ا.دست خود من رسيد كه به تازگي از طبع خارج شده بود

هشتاد سال قبل منتشر شده بود قابل اغماض بود،ولي حاال جز آنكه در سبد اوراق باطله قرار گيرد 

 . بسيار پايينتر و بي ارزشتر از همان منتقدان تند نظر استرگرچه ادعاهاي پور پيرا.))سودي ديگر ندارد

گشايان كتيبه هاي هخامنشي و آشوري و در اين نوشته با پارسيان هندوستان،كاشفين اوستا و رمز 
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  شناخت و كشف دوباره زرتشت و دين او در عصر جديد

ـ              اني در ايـران ديـن و آئـين زرتـشتي و طبقـه              بعد از يورش اعـراب و انقـراض سلـسله مقتـدر ساس

ــسياري از آثارشــان در طــي    ــد و ب ــي را از دســت دادن ــشتيباني دولت ــدان پ ــي موب روحــاني آن يعن

در جنگهـا و درگيريهــاي سياسـي يــا عقيـدتي پــي در پـي، خواســته يــا     .زمـان نــابود و تبـاه شــد    

ــران   ناخواســته ــات اي ــل ادبي ــوي و در ك ــيش از اســالم آســيب دستنوشــته هــاي اوســتايي و پهل پ

فراوان ديد ،جامعه موبدان و طبقـه دهقانـان و نجيـب زادگـان ايرانـي در حفـظ آثـار كوشـش فـوق                         

ولي ديگـر اوقـاف يـا تـشكيالتي نبـود تـا حمايـت مـالي و سياسـي از آنهـا بـه عمـل                           .العاده كردند 

مبتنـي  نكتـه ديگـر اينكـه دولـت ملـي و            .حتي با محدوديتهاي شديدي هـم روبـرو مـي بودنـد           .آورد

بر ديـن زرتـشتي در ايـران وجـود نداشـت و اسـتفاده از متـون نظـامي و سياسـي و حقـوقي ايـران                   

ساساني مبنا و دليلي نمي يافت ،به مـرور فقـط متـون مـذهبي بـاقي ماندنـد گرچـه بـه قرائنـي مـي                          

اوسـتاي زمـان ساسـاني بـه        :بـه عنـوان نمونـه     .دانيم كه آنها نيز صـدمه ديـده و نـاقص شـده بودنـد              

سه كتاب بزرگ تدوين شده بـود كـه هريـك شـامل هفـت بخـش بـزرگ يـا بـه اصـطالح                         صورت  

نـام سـه   .پهلوي نَسك بود و هريك از نَـسك هـا نيـز بـه فـصل هـاي كـوچكتري تقـسيم مـي شـد                   

 نسك اوسـتاي زمـان ساسـاني بـه زبـان پهلـوي بـا خالصـه اي از مطالـب آنهـا              21كتاب بزرگ و    

دينكـرد را مـي تـوان دانـشنامه         : توضـيح   .( شـده اسـت    به اين زبان در كتـاب هـشتم دينكـرد آورده          

 بخـش آغـازين آن مفقـود شـده اسـت و از      2 بخـش تـدوين شـده     9ديني زرتشتي دانـست كـه در        

آذرفرنبغ فرخزادان موبد موبـدان و پيـشواي زرتـشتيان در قـرن سـوم هجـري و معاصـر بـا مـأمون                        

يـان و از آذربـاد ايميـدان بـه          خليفه عباسـي بـه عنـوان نخـستين گردآورنـده آن پـس از حملـه تاز                 

از نوشـته دينكـرد چنـين بـر مـي آيـد كـه در                )عنوان آخرين تدوينگر كتاب  نـام بـرده شـده اسـت            
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زمان تدوين اين كتـاب يعنـي قـرن سـوم هجـري ترجمـه پهلـوي و مـتن اوسـتايي نـسك يـازده از                 

قـرن از  يعنـي فقـط بـا گذشـت دو     .بين رفته و ترجمه پهلوي نسك پـنج نيـز در دسـت نبـوده اسـت       

  !انقراض ساسانيان

آثاري كه از جبـر زمـان جـان بـه در بردنـد گرفتـار بـالي خانمـان سـوز مغـول شـده و در نتيجـه                            

در آثــار دانــشمندان و مورخــان .بخــش نــاچيزي از ايــن ادبيــات كهــن بــه زمــان مــا رســيده اســت

نمونـه بنگريـد    بـراي   (دوران اسالمي از كتابهايي نام برده شده كه امـروز هـيچ نـشاني از آنهـا نيـست                  

چنـان محـن  و باليـايي بـر سـرزمين ايـران در طـي قـرون و اعـصار گذشـته                        )به الفهرست ابن نديم   

است كه اگر همت واالي حكـيم ابوالقاسـم فردوسـي نبـود شـايد مـا مليـت و زبـان خـود را هـم از              

در پـي ايـن تـاريخ پـر فـراز و نـشيب از گسـست فرهنگـي عـارض بـر ايرانيـان                         .دست داده بوديم  

ــيمنبا ــد تعجــب كن ــي شــود  .ي ــوس آشــكار م ــار حكــيم ت ــه ارزش ك او .و درســت در اينجاســت ك

اگـر مـردم از هخامنـشيان       .نگذاشت تاريخ و پيشينه با شكوه ايـران در اذهـان مـردم فرامـوش شـود                

ــكندر و     ــدن اس ــان و آم ــشداديان و كياني ــاي پي ــسله ه ــاطيري و سل ــاريخ اس ــتند،با ت ــاهي نداش آگ

اگر پارسه را بـا نـام حقيقـي اش نمـي خواندنـد ولـي مـي دانـستند              .ودنداشكانيان و ساسانيان آشنا ب    

لـي هـيچ     ايـران باسـتان كـم رنـگ شـده بـود و             .بنايي است از ايران كهن و تخت جمـشيدش گفتنـد          

 زرتـشتيان بـا آنكـه بـه اقليـت تبـديل شـدند بـه طـور كامـل از ميـان نرفتنـد و                گاه از بـين نرفـت     

از همـه اينهـا گذشـته    .نـد مـه حيـات داد  ااد صـور گونـاگون    بـه سنتهاي باستاني بعـد از اسـالم هـم          

 مــورخين يونــاني و رومــي و  برخــياشــاره بــه ديــن و آئــين ايرانيــان و مغــان و زرتــشت در كتــب

بنـاي مـا بـر ايـن اسـت كـه نـشان دهـيم چگونـه                  .از بحث اصلي خود دور نشويم      .اسالمي ثبت بود  

ر دو مرتبـه ايـران باسـتان و فـرهنگش           شرق شناسان و دانشمنداني بـا از خـود گذشـتگي و پـشتكا             

را كشف و به دنيا يـاد آوري و معرفـي كردنـد و تـا انـدازه اي ايـن گسـست فرهنگـي حتـي بـراي                             
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 در ادامـه خـواهيم دانـست كـه رمزگـشايي كتيبـه هـاي هخامنـشي كليـدي                  .خود ايرانيان جبران  شد    

ـ    منجـر  آن هـم بـه نوبـه خـود           براي حل كتيبه هاي بين النهريني و          بخـش بزرگـي از      اهي بـر  بـه آگ

ما تالشهاي طاقت فرسـاي دانـشمندان در ايـن راه را بـراي شـما بـاز گـو خـواهيم                      .تاريخ جهان شد  

  . پارسيان هندوستان آشنا شويميد با   پيش از هرچيزي باولي.كرد

  پارسيان هندوستان

ــا  مقاو    ــران ب ــشاهي اي ــشهايي از شاهن ــانيان در بخ ــداختن ساس ــد از بران ــسلمان بع ــراب م ــت اع م

شديد دهقانان و روحـانيون زرتـشتي روبـرو شـدند و در بعـضي از منـاطق مـردم حاضـر شـدند از                         

بـه مـرور زمـان تعـداد زرتـشتياني كـه آئـين        .آنها اطاعت كنند و به حاكمـان عـرب جزيـه بپردازنـد      

كهن را ترك گفته و به دين اسـالم روي مـي آوردنـد بيـشتر مـي شـد ولـي عـده اي نـه حاضـر بـه                          

د بودند و نه زير بار جزيـه مـي رفتنـد و نـه شـرايط ايجـاد شـده بـراي ايـشان قابـل                           تغيير دين خو  

گروهــي از .تحمــل بــود وتنهــا راه باقيمانــده بــراي آنهــا مهــاجرت از ســرزمين ابــا و اجــدادي بــود

ايرانيان راه هندوستان را در پيش گرفتند و آنچـه از كتابهـاي مقـدس زرتـشتي بـاقي مانـده بـود بـا                         

ايـن گـروه بـه پارسـيان هندوسـتان شـناخته       )اي هـم بـه چـين مهـاجرت كردنـد     عـده   .(خود بردنـد  

و آتـش مقدسـي كـه از ايـران بـا خـود       از ترك ايـران در گجـرات هنـد سـاكن شـدند       هستند و بعد    

آورده بودنـد در آنجـا و در آتـشكده اي كــه آن را بـه يـاد سـرزمين خــود ايرانـشاه ناميدنـد تخــت         

ــد ــدپارســيان نخــستين اقامتگــ.نــشين كردن تاريخچــه .اه خــود در هنــد را ســنجان نامگــذاري كردن

  بيتــي بــه نــام قــصه ســنجان و 864مهــاجرت زرتــشتيان از ايــران بــه هندوســتان در منظومــه اي 

 هجـري خورشـيدي سـروده       979توسط شخصي به نـام بهمـن كيقبـاد از اهـالي نوسـاري در سـال                  

منظومـه  بـا   گفتنـد   ن سـنجان    شده است اينكه پارسيان نخـستين محـل اقامـت خـود را در هندوسـتا               
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 كـه ايـن عـده را از خراسـان مـي دانـد مطابقـت ميكنـد در كتـاب معجـم البلـدان  از                            قصه سـنجان  

نهـا نزديـك نيـشابور بـوده       راسـان قـديم قـرار داشـته و يكـي از آ            چهار سنجان كه همـه آنهـا در خ        

 دو هـزار    بـه پيمـان   : (( پارسـيان امـروزه هـم در عقـد ازدواج خـود مـي خواننـد               .صحبت مي شـود   

و مـي تـوان حـدس زد پارسـيان از ايـن نقطـه               )) درهم سـفيد ويـژه و دو دينـار زر سـرخ نيـشابور             

زمـان ايـن    .ايران به هندوستان سفر كردند و نخـستين اقامتگـاه خـود را بـه يـاد آن سـنجان ناميدنـد                     

ــال    ــسن در س ــام جك ــسور ويلي ــاجرت را پرف ــده دارد  716مه ــت و عقي ــين زده اس ــيالدي تخم  م

 مـيالدي دسـته ديگـري از زرتـشتيان بـه هـم كيـشان خـود در                   775ت سال بعـد يعنـي       حدود شص 

  .هندوستان پيوسته اند

 بــه رفتـه در آنجــا  (Cambay) مـيالدي پارســي هـاي ســنجان بـه كــامبي    942در حـدود ســال   

كـامبي در پايـان قـرن دوازده مـيالدي يكـي از ثروتمنـدترين شـهرهاي                 .كسب و كار مـشغول شـدند      

و پارسيان ثروتمندي در آنجـا اقامـت داشـتند كـه از بازرگانـان عمـده آن بـه شـمار                      هندوستان بود   

ــد ــي آمدن ــال  .م ــيان در س ــامبي پارس ــد از ك ــال  1142بع ــاري،در س ــه نوس ــيالدي ب ــه 1268 م  ب

ــروچ(Anklesvar)انكلــسوار ــه ب ــه(Broach)ســپس ب وســاير شــهرهاي گجــرات (Thana)،تان

ــه و ســاكن شــدند ــه پا1300در ســال .رفت ــيالدي ك ــم اســتان گجــرات   م رســيان در شــهرهاي مه

پراكنده شده بودند موبدان پنج مركـز مهـم دينـي تـشكيل دادنـد تـا بتواننـد بـه امـور مـذهبي همـه                           

-نوســـاري-ايـــن پـــنج مركـــز مهـــم دينـــي عبـــارت بودنـــد از ســـنجان.زرتـــشتيان برســـند

ــروچ و كــامبي(Godavreh)گــداوره ــوان گفــت زرتــشتيان ســاكن  .ب در يــك جمــع بنــدي مــي ت

تان كـه بـه پارسـيان معروفنـد از روز مهـاجرت از ايـران كـه بـه سـنجان آمدنـد تـا حـدود                            هندوس

 سـال  زنــدگي آرامــي را در هندوسـتان گذراندنــد،تا اينكــه در اواخـر قــرن پــانزدهم مــيالدي    700

براي پارسيان ساكن سنجان اتفاق مصيبت باري افتـاد كـه تعـداد زيـادي از آنهـا را بـه ديـار نيـستي                     
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حكمران احمد آبـاد كـه سـلطان محمـد بيقـره نـام داشـت بـه سـنجان                    : از اين قرار بود    ماجرا.فرستاد

لــشگر كــشيد و حكمــران هنــدوي ســنجان از پارســيان خواســت كــه او را در دفــع ســلطان محمــد 

 تجهيـز نيـرو پرداختنـد و        ياري كنند پارسيان نيز دعـوت وي را اجابـت كردنـد و بـه جمـع آوري و                  

 فرمانـدهي اردشـير بـه كمـك هنـدو هـا برخاسـته بـا سـلطان محمـد                    پارسي به  چهار هزار  در نتيجه 

جنگيدند ، در جنگي كه در گرفـت بـه واسـطه پافـشاري پارسـيان و دالوري بـيش از حـد اردشـير                         

فرمانده آنان ، هندوها پيروز و مسلمانها شكـست خـورده و فـرار كردنـد ولـي از بخـت بـد پـس از                          

رگــشت و در جنــگ دوم اردشــير كــشته شــد ، چنــدماه ســلطان محمــد بــا ســپاهي بــسيار بــزرگ ب

  .ن افتـــــاداناهنـــــدوها شكـــــست خوردنـــــد و شـــــهر بـــــه دســـــت مـــــسلم      

داني و  ســرگرمــدتيرا برداشــته بــه كوهــسار بهــاروت گريختنــد پــس از  ايرانــشاه پارســيان آتــش

ــه و   ــاري رفت ــه نوس ــي ب ــشآآوارگ ــشاهت ــد  ر ايران ــشين كردن ــت ن ــن . ا در آنجــا تخ ــاي ــآت ا ش ت

ــا ــاري بــ  1741لس ــدود در نوس ــا    آ از بع ــشكده آنج ــد و در آت ــل ش ــه اودواده منتق ــرار ن ب ق

  .اين آتشكده كهنسالترين آتشكده زرتشتيان دنياست و هنوز هم فروزان است.گرفت

پارسيان كه قرنهـا در هندوسـتان مانـده و بـسياري از مـسائل مـذهبي را از يـاد بـرده و يـا نـسبت                            

و دسـت اول از مـذهب زرتـشت و مــسائل و    بـه آنهـا ترديـد داشـتند بـراي اينكـه اطالعـات تـازه         

 مــيالدي يعنــي در حــدود پانــصد و ســي  ســال پــيش 1477مطالــب دينــي كــسب كننــد در ســال

د شخصي را به نام نريمان هوشنگ بـه ايـران فرسـتادند ايـن مـرد مـدت يكـسالي كـه در ايـران بـو                          

ايي دريافــت زبــان فارســي را يــاد ميگيــرد و بعــد از موبــدان ايرانــي پرســشهايي ميكنــد و پاســخه 

بــا خـود بــه هنـد مــي بـرد و ايــن ارتبـاط و نامــه نگـاري ميــان      را ميكنـد و در برگــشت نامـه اي   

بـه عنـوان مثـال دسـتور        .پارسيان هندوسـتان و زرتـشتيان ايـران تـا سيـصد سـال ادامـه مـي يابـد                   

اردشير انوشيروان  يكي از دسـتوران دانـشمند كرمـان بـه واسـطه معلومـات اوسـتايي و پهلـوي كـه                       
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 مـيالدي بـراي يـاري    1592شت به خواهش اكبر شاه گوركـاني از شـاه عبـاس صـفوي در سـال                دا

رساندن در تاليف كتاب فرهنگ جهـانگيري بـه هندوسـتان رفـت و بعـد از نگـارش ايـن كتـاب بـه                         

ــه پارســيان هنــد روي خــوش نــشان داد و حتــي  ( .ايــران بازگــشت ــسيار ب اكبــر شــاه گوركــاني ب

  ).تي و باستاني ايران را در دوران فرمانروايي خود احيا كردبسياري از آداب و رسوم زرتش

ــالهاي  ــا 1500در س ــيالدي1600 ت ــايي  م ــشورهاي اروپ ــرزمين   ك ــت آوردن س ــه دس ــت ب جه

زرحيز هندوستان و رقابتهاي اسـتعماري يكـي بعـد از ديگـري بـه هندوسـتان هجـوم آوردنـد و در                       

ـ                 اي خـود را تاسـيس كردنـد و ايـن           شهرهاي ساحل غربـي هنـد و بـه ويـژه سـورت تجارتخانـه ه

فرصتي براي پارسيان سورت بود تا بـا اروپاييـان داد وسـتد كننـد و واسـطه آنهـا و بوميـان هنـدي                         

 بنــدر بمبئــي كــه يــك محــل بــسيار كوچــك و بــي اهميــت بــود از طــرف 1534در ســال .شــوند

 مـيالدي آن    1661سلطان بهادر شاه گجرات بـه پرتغـالي هـا داده شـد و پادشـاه پرتغـال در سـال                      

 ايــن بنــدر 1668 و در ســال تقــديم كــردرا بــه عنــوان جهيزيــه بــه شــارل دوم پادشــاه انگلــيس  

وقتـي كـه انگليـسي هـا از سـورت بـه           .توسط كمپاني هند شرقي از پرتغالي هـا تحويـل گرفتـه شـد             

بمبئي آمدند پارسيان نيز با آنهـا بـه ايـن بنـدر آمـده مـشغول تجـارت و كـسب و كـار شـدند و بـه                      

  .يج جمعيت،ثروت و اهميت آنها در بمبئي افزون شدتدر
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  !!نوشته هايي عجيب از سورت هندوستان

  

 است و در كتابخانه بادليان انگليس كتاب اسرار آميزي را  براي تماشاي بازديد كنندگان با 1723سال 

 و هيچكس نميدانـد     با خطي عجيب نوشته شده    كه  به نام زند اوستا     كهن  كتابي  .زنجير به ديوار بسته اند    

 سال قبـل جـورج بوشـر        5 شگفت انگيز را      خطي اين نسخه .اين خط چيست و چگونه خوانده ميشود      

 ت از يك پارسي خريده  و به آكسفورد فرستاده بود          ني هند شرقي انگلستان در شهر سور      كارگزار كمپا 

  مقـدس پارسـيان    كتاباين   ، محتوا  نامفهوم بودن  با اينكه به دليل   . ن چيست بدون آنكه بداند محتواي آ    

حس كنجكاوي  بسياري را بـر مـي   ولي آگاهي به نوشته هاي راز آميزش  ارزش مالي چنداني نداشت     

ت آمد تا از پارسـيان آن شـهر   سكاتلندي مامور در بمبئي  به سورچند سال بعد يك كارمند  ا .انگيخت

ي كـرده و   از آموزش او خـوددار ير زرتشتي بودآن خط را فرا بگيرد و اوستا بياموزد ولي چون يك غ  

  .را به او فروختندها فقط بخشي ديگر از دست نوشته 
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نكتيل دوپرونا  (Abraham Hyacinthe Anquetil-duperron) 

  

  

 ديدن قطعاتي از     در كتابخانه سلطنتي فرانسه با        نمي دانست كه   "انكتيل دوپرون "شايد جوان فرانسوي    

 بـه   آكسفورد نگهداري ميـشد زنـدگي او       در    اصل آن  ان آورده شده و   چاپ سنگي كتابي كه از هندوست     

قبل از اينكـه بـه شـرح    .و حتي نام او جاودان گردد كندسرنوشت او به كلي تغيير ، بيفتدمسير ديگري 

  . كنيمرون را با هم مرورماجرا بپردازم بهتر است مختصري از زندگي گذشته دوپ

 به تاريخ هفتم دسـامبر سـال   (Abraham Hyacinthe Anquetil-duperron)نكتيل دوپرونا

وي چهـارمين فرزنـد يـك خـانواده          .د در خانواده يك مغازه دار خرده پاي پاريسي به دنيا آم           1731

نكتيل متمول نبود ولي پدر كه با سيلي صورت خـود را سـرخ            نكه خانواده ا  با وجود اي  .نفري بود هشت  

انكتيل را به مدرسـه گذاشـت و او در          ) ازدست داده بود  ابراهام در كودكي مادر خود را       (نگاه ميداشت   

هنگام تحصيل الهيات در دانشگاه به زبانهاي خارجي و از آن جمله عبري عالقه مند شد و بـراي يـاد                     

م امرس فوت در آغاز قرن هجـده      . اوترخت هلند شد   گرفتن عبري عازم امرس فوت از شهرهاي ايالت       
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 بـين وزارت امـور      حاليكه هنوز در بيست سـالگي نميدانـست       دوپرون در   .مركز شرقشناسي  اروپا بود    

در پـاريس مطالعـات خـود را در كتابخانـه     .خارجه و كليسا كدام را انتخاب كند به پـاريس بازگـشت       

سلطنتي فرانسه به رياست آبه ساليه ادامه داد و در ضمن با پاره اي از شخصيت هاي علمـي آن زمـان                   

ند از بعضي از مراكز علمي وابسته به كتابخانـه كمـك هـايي بـرايش     فرانسه آشنا شد و آنان نيز توانست 

:  تنها يك اثر در زمينه فرهنگ مـشرق زمـين در اروپـا انتـشار يافتـه بـود       تا آن زمان  .دست و پا كنند   

 Thomas)اثر يكي از استادان دانشگاه آكسفورد بـه نـام تومـاس هايـد    ،كتابهاي مقدس مشرق زمين

Hyde)تحت عنوان Historia Religionis veterum persarum)1700 كـه جلـد   ،) مـيالدي

هايـد هـم عربـي مـي        . اديان ايران پيش از اسالم مي پـردازد        تاريخ اديان كهن ايران به    ششم آن به نام     

الملل و النحـل اثـر      ،اثـر ابـن شـحنه     ..... المناظر و در نوشتن تاريخ خود از روضة      ،دانست و هم پارسي   

سـود بـرده بـوده      )و احتماال آثار الباقيه   (  نامه و ارداويراف نامه    زراتشت،فرهنگ جهانگيري ،شهرستاني

 يــك نــسخه از يــسناي اوســتا بــه 1633بــه نظــر مــي رســد كــه قبــل از هايــد و در ســال  اســت

آورده شده بود ولي هايد نمي توانست از متن كهن استفاده كند و عمدتا بـه     (Canterbury)كانتربوري

 براي بـه دسـت آوردن نـسخه هـاي كتـاب مقـدس پارسـيان از        هايد. منابع جديدتر پارسي تكيه كرد 

و طـي كـار در كتابخانـه        در اين حال و هوا      و  .مندان كمك خواست و عالقه فراواني را برانگيخت       شدان

اين .سلطنتي فرانسه بود كه آن چاپ سنگي از كتابي كه زند اوستا ميگفتند به نظر انكتيل دوپرون رسيد                  

رد و دوپرون كه قبال تاريخ هايد را خوانده بود بر آن شد تا كليـسا را                 نوشته ها او را سخت مجذوب ك      

  . شود يا ايراناوستا عازم هندوستانبه هواي شرق و كشف راز رها كند و 

دوپرون نه  خـود هزينـه سـنگين سـفر بـه             .نخستين سد راه اين گونه سفرها معموال مشكل مالي است         

داشت و نه درآمد پدر خانواده آن قدرها بود كه از هزينـه             هندوستان و اقامت در آن سرزمين بيگانه را         

هم زمان با تصميم دوپرون براي رفتن به ايـن        .خانواده زياد بيايد و خرج سفر پسر را تامين كند         زندگي  
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كمپاني هند شرقي فرانسه نيز براي هند سرباز استخدام مي كرد و دوپرون تنها راه رفتن              ،سفر دور ودراز  

موقع ثبت نام به افسر .م در كمپاني ديد و با درجه سرباز ساده به خدمت كمپاني درآمدبه هند را استخدا 

هدف وي مطالعه و تحقيق در زمينه زبـان هـا و كـيش     ،مسئول گفته بود براي جنگيدن به هند نمي رود        

امـا سـرانجام بـا اصـرار        ،افسر مزبور نخست از نوشتن نام وي امتناع كرده بود         .هاي مشرق زمين است   

دوپرون تا وقتـي    .رون و تعهد به اين كه به هيچ كس در اين مورد حرفي نخواهد زد نام او را نوشت                  دوپ

مبادا آن هـا را از نظـر    ،جريان را با هيچكس و به ويژه خانواده خود در ميان نگذاشـت            ،در پاريس بود  

  .ه اوگفتتنها در روز آخر كه با برادر كوچكش وداع مي كرد جريان را ب،مالي به زحمت بياندازد

 پاريس را ترك گفت و ميان برف و سرما پاي پياده راهي پورت              1754دوپرون روز هفتم نوامبر سال      

 16دوپرون بعد از ده روز راهپيمـايي سـرانجام روز         .كنار اقيانوس اطلس شد   ،شمال غرب فرانسه  ،لويي

توشـه او دو    .رسـيد ،نوامبر خسته ودرمانده به پورت لويي كه محل پهلو گرفتن كشتي هاي كمپـاني بود              

يك جلد مقاله هاي مونتي و يك كتاب مقدس بـه زبـان عبـري               ،يك جفت جوراب  ،دو پيراهن ،دستمال

 500در پورت لويي بود كه خبر شد دوستانش در كتابخانه سلطنتي توانـسته انـد از شـاه بـرايش                   .بود

ـ .فرانك كمك خرج بگيرند   راي بـردن او بـه   از آن گذشته كمپاني نيز به نحوي موافقت ضمني خود را ب

  .هندوستان اعالم كرده بود

با مسافر سـربازي بـه   ) Le Due Aquitaine ( كشتي دوك اكتين1755 فوريه 24و سرانجام روز 

پورت لويي را ترك گفت و سـفر هفـت ماهـه خـود را بـه سـوي        ،دوپرونل   هياسينت انكتي  نام ابراهام 

مجرماني بودند كه جنگ    ،وستان اعزام مي شدند   اكثر سربازاني كه با دوپرون به هند      .هندوستان آغاز كرد  

 قرارگاه اصلي كمپـاني  بندر پوندي چري،مقصد دوك اكتين  .در هندوستان را به زندان ترجيح داده بودند       

ودر راه سـخت  .كنار خليج بنگال و جنـوب مـدرس بـود    ،هند شرقي فرانسه در ساحل شرقي شبه قاره       

 نوع بيماري كه مخصوص مناطق حاره و هندند و بـه            به نوشته خودش در اين سفر به هر سه        .بيمار شد 
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و كشتي بيشتر راه .تياسهال و فتق سور،)يا گنجي(تب جنجي : گرفتار شدبيماريهاي هندي مشهور بودند

از ترس هميشه روي عرشه ،دوپرون براي آنكه شبه وبا نگيرد.طي كرده بود كه شبه وبا به سراغشان آمد

  .ن سينه پهلويي شد كه همه از زنده ماندنش تعجب كرده بودندكه در نتيجه دچار چنا،مي ماند

 1134قمـري و   1169( 1755سرانجام سفر پايان يافت  و كشتي به خليج بنگال رسيد  و دهم اوت                

كمي پيش از تثبيت كامل قدرت كريم خان        ،مقارن جنگهاي داخلي ايران بعد از قتل نادرشاه       ،خورشيدي

در حاليكه صد نفر و نيز ناخداي كشتي نتوانسته بودندبه مقصد ، گرفتدر بندرگاه پوندي چري پهلو)زند

رنجور وغرق كثافـت  ،بازماندگان نيز كه بيمار.اجساد آنها را به رسم آن زمان به آب سپرده بودند .برسند

  .تنها تفاوتشان با مردگان اين بود كه هنوز زنده بودند،بودند

نه سوداگر و ،زيرا نه سرباز و نظامي بود ،غيرعادي بوددوپرون مي نويسد وضع زندگي او در هندوستان 

  .))براي ديدن شما: (( و وقتي  از او مي پرسيدند چرا به هند آمده است جواب مي داد،نه ميسيونر

نخست بـه آمـوختن زبـان       .دوپرون به محض ورود به هندوستان به رغم بيماري كار خود را آغاز كرد             

 ،ديدم زبان پارسـي جديـد     . به پوندي چري رسيدم    1755م اوت   در ده : (( مي نويسد ،فارسي پرداخت 

 و هر جا اختالف ميان زبان هاي منطقه مـانع تفهـيم و              زباني است كه در سراسر آسيا بسيار رايج است        

معلم وي زبان فرانسه نمي دانـست       .))استفاده مي كنند  )فارسي(همه از زبان پارسي جديد    ،تفاهم مي شود  

از شد و تا حدي كه بتواند نيازهاي ارتبـاطي او را بـرآورده كنـد ادامـه                  و آموزش به روش مستقيم آغ     

ان در پوندي چري ميـسر نبـود و مـي           اما فراگيري زبان اوستا و خواندن متن هاي ديني زرتشتي         .يافت

و بمبئـي كـه   ) مركز قرارگاه اصلي كمپاني هند شرقي انگليس(بايست به غرب شبه قاره يعني به سورت       

چه از نظر جـسمي و      ،و اين سفر با وضعي كه او داشت       .برود، دهكده بزرگي بيش نبود    در آن زمان هنوز   

باالخره يابوي پير و زوار در رفته اي دست و پا كرد و با تكـه پـاره         .كار ساده اي نبود   ،چه از نظر مالي   

هاي پارچه و خاشاك و طناب براي وسيله نقليه خود زين و برگ و لگام درست كرد و در حالي كه از         
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كاروان هـا بـا لبـاس هنـدي راه غـرب را در پـيش           تك و تنها و گاهي همراه       ،تب جنجي مي سوخت   

 -بر تكه اي پوست گاو مي،تبدار و بيشتر اوقات گرسنه،شب ها زير درختان يا در كاروان سراها     .گرفت

خوابيد و از ترس دزدان دهانه اسب را دور دستش مي پيچيد و شمشيرش را زير سرش مي گذاشـت      -

  .از ديگران مي خواست روي سرش آب سرد بريزند،ز ترس آن كه مبادا جا بماندو ا

اما بخت با او يار شد و روز ديگر كه از شدت تب و ضعف و گرماي هوا كه به آن عادت نداشت از پـا     

دسته اي از سـربازان     ،در آمده بود و كاروانيان به تصور اينكه در آستانه مرگ است رهايش كرده بودند              

او را در پالكي گذاشتند و به پوندي چري         ،ي كه از سر اتفاق از آنجا مي گذشتند پيدايش كردند          فرانسو

و در خاطرات خود مي ،هفت هفته در بيمارستان بود.بازگرداندند و در بيمارستان سربازان بستري كردند

)) نواله سـگ ((بهدر اين قبيل بيمارستانها به سربازان مريض چيزي مي دهند كه بين سربازان              : (( نويسد

گوشت فاسد گوسفندان بيمـاري     .به ديوار مي چسبد   ،معروف است و اگر تكه اي از آن را به ديوار بزني           

به ، و اين بار از راه دريا عازم بنگال شدبه محض آنكه حالش بهتر شد دوباره به راه افتاد.......))است كه

اما در راه بيماري او عود كرد و از تـرس آنكـه    .اميدي كه در آنجا كسي را پيدا كند به او اوستا بياموزد           

  .روي تخته اي گذاشتند و به بنگال فرستادند،از كشتي پياده اش كردند،مبادا به ديگران سرايت كند

 14 سـت روز  ورتر خود را به سـورت رسـاند و در         سرانجام با تني رنجور و عليل و جيبي رنج        ........و

 جلـسه درس خـود را زيـر نظـر دسـتور             انسه نخـستين  هار سال پس از ترك فر      يعني چ  1759مارس

  .مدتي نيز نزد دستور كاووس شاگردي كرد.از شاگردان دستور جاماسپ كرماني آغاز كرد،داراب

ناگفته نماند كه در آن زمان دستوران و موبدان پارسي كتاب بي نظير و فوق العاده كـم يـاب اوسـتا را                       

رسد به بيگانه اي كه كيش ديگري داشت و از آن سر دنيا        چه ب ،حتي به هم كيشان خود نشان نمي دادند       

گفته شده است .و اين خود ميزان تالش او را براي جلب اعتماد دستوران پارسي نشان مي دهد.آمده بود

آن ،هنگام ورود وي به سورت ميان پارسيان هند بر سر تقويم قديم و جديد سخت اختالف افتاده بـود                  
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 بروچ به يكديگر حمله بردند و در آن گيـر ودار يـك زن حاملـه پيـرو                   در مجمع عمومي در   ((قدر كه   

گاهشماري قديم به قتل رسيد و دادگاه قاتل وي را به مرگ محكـوم كـرد و ديگـران را بـه پرداخـت                  

و دوپرون به نحوي در اين ميان پايمردي كرده و در نتيجه توانسته بوده است               ،))جريمه و تاوان و زندان    

  .ارسي را به خود جلب كنداعتماد دستوران پ

خوراك من عبـارت بـود از       : ((خودش مي گويد  .از اين پس دوپرون زندگي راهبانه اي در پيش گرفت         

پاك نويس مي كـردم و بعـد درس روز بعـد را             آموخته و نوشته بودم،   نخست آنچه   .اندكي برنج وعدس  

 كه در چنـين هـوايي الزم         و سرگرم بودم كه حتي خواب بعد از ظهر را          حاضر مي كردم و چنان شيفته     

  .))است از ياد مي بردم

 را تصرف كردند و چيزي نمانده بـود كـارش          بندر سورت انگليسي ها    1759همان سال   بد روزگار، از  

نـدگي سـاده اي كـه در پـيش گرفتـه            در ضـمن بـا همـه ز       .متوقف شود و همه زحماتش به هدر رود       

آن قدر كه نماينده فرانسه در سورت رسما اعالم         ،شدبدهيش  به بقال و نانوا روز به روز بيشتر مي            بود،

خوشبختانه يك سوداگر هلندي كه به كارهاي وي عالقه مند شده بود به             .كرد كه كسي به او نسيه ندهد      

هندي ها سعي مـي كردنـد بـه شـيوه هنـدي،يعني گذاشـتن               .فتق او نيز مشكل ديگري بود     .ياريش آمد 

 حادثه در همين زمان مرتكب قتل نيز شد،كه نزديك ز بدد؛اسنگهاي سنگين روي شكمش مداوايش كنن

توضيح آنكه روزي يكي از اهالي محل كه گمان مي كرد دوپرون با زنش .بود به قيمت جانش تمام شود

رابطه دارد،يا شايد هم رفتار اروپايي مابانه دوپرون با زنش را خوش نداشت در مالء عام به او حملـه                    

اگر نمايندگي فرانسه پايمردي نكرده بود هنديان قطعـه قطعـه           .او را كشت  كرد و دوپرون هم با شمشير       

صفحه به دسـت خـود       2500كتاب،يعني   120دوپرون در مدت تحصيل در سورت از        .اش مي كردند  

با زحمت زياد  نسخه اي از اوستا به دست آورد اما برخالف قولي كه داده بود كتاب را                   .نسخه برداشت 

در همان زمان كه سرگرم فراگرفتن اوستا بود،بـا كـشيش           .ه ترجمه آن پرداخت   پس نداد و با شيفتگي ب     
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هاي فرانسوي ساكن چين و مصر نيز مكاتبه مي كرد،و گفته مي شود وي نخستين كسي است كه درباره   

  .فلسفه و حكمت چين مقاله نوشت و اطالعات صحيح و با پايه اي به اروپاييان داد

همه جا مي رفت و مشاهدات خود را ثبـت مـي            .ديگر غافل نمي ماند   دوپرون از مباحث ديگر و نقاط       

كرد و با آنكه نقاشي اش تعريفي نداشت،طرح هاي زيادي از چيزها و مكان هـا و اشـخاص از او بـه                       

  .آخرين محلي كه به ديدن آن رفت غار الفانتا در بمبئي بود.يادگار مانده است

چقدر خوشحالم كه با نسخه هاي خطي نـادري كـه در    ((: دوپرون خود نيز به ارزش كار خود آگاه بود        

مهم نيست چگونـه  .دنيا بي مانند است به پاريس بر مي گردم و تاريخ جديدي در دنيا آغاز خواهد شد              

من براي كسب دانش و آگـاهي       .من در هر حال كارم را تمام مي كنم        .در مورد كارم داوري خواهند كرد     

  .))پيروز مي شوم يا جان بر سر اين كار مي گذارممي جنگم؛يا .به راه سربازان مي روم

را نيز )پهلوي(دوپرون در اين دو سال و هفت ماهي كه در سورت بود،گذشته از اوستا،زبان پارسي ميانه      

دوپرون تنها در دو مـاه ونـيم        .آموخت،واز جمله كارهاي ديگرش ترجمه فرهنگ پهلوي به فرانسه بود         

  .ونديداد را به فرانسه ترجمه كرد

روپيه به صاحب خانه و بقال و نانوا بدهكار شده  1200و باز قرض هايش سنگين مي شد،تا جايي كه 

سخت تنها و بي كـس  .اي كاش يك نفر پيدا مي شد و كمكي به من مي كرد       : ((در همين ايام نوشت   .بود

  .))مانده ام و مي ترسم مريض شوم و از عهده اتمام كار برنيايم

 گرفت سانسكريت ياد بگيرد و بعـد از چنـدي سـه فرهنـگ سانـسكريت را                  تصميم 1760در ژانويه   

در ايـن   .دوپرون گذشته از اين ها،پژوهش هايي نيز در باره شاهنامه و فرهنگ چين كرد             .رونويسي كرد 

نسخه خطي جمع كند؛دوپرون تقريبا  از تمام زبان ها و لهجه هاي هندوسـتان                180مدت توانسته بود    

همـان كـه بـه صـاحبش پـس نـداده            (گذشته از يك نسخه كامل اوستا     . كرده بود  نمونه هاي كافي تهيه   
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تا آن زمان اين نوع نسخه ها يا بـه كلـي نايـاب           .را نيز به دست آورده بود     )) ودا((صفحه هاي اول    )بود

  .بود،يا قسمت هاي كمي از آن در دست ديگران بود

 را از تمام پارسي هاي آن صـفحات    و سرانجام روزي رسيد كه به قول خودش،زبان هاي زند و پهلوي           

اما بازگشت به وطن بدون،توشه راه و اجرت كشتي بان .،و به فكر بازگشت به وطن افتادبهتر مي دانست

در درگيـري   .در آن زمان تمام منطقه غربي شبه قاره در تصرف انگليسي ها بود            .كار ساده اي نمي نمود    

دوپرون خود را ميـان     .سوي به اسارت درآمده بودند      هاي ميان انگليسي ها و فرانسوي ها،عده اي فران        

كشتي حامـل اسـيران      1761مارس   15 جا كرد و در تاريخ       فرانسوي كه به انگليس مي بردند     اسيران  

فرانسوي بندرگاه سورت را ترك گفت و عازم انگليس شد،در حـالي كـه جمعـي خـشمگين از طلـب               

در آن موقع : ((خودش مي نويسد.قال مي گذاشتكاران،و نيز صاحب اصلي همان نسخه خطي اوستا،را 

چنان درمانده و نا اميد بودم كه هركس ديگري هم به جاي من بـود حرمـت هـيچ چيـز را نگـه نمـي                 

  .آن روز هفت سال بود كه پاريس را ترك گفته بود.))داشت

عـوا مـي    به گوش خود مي شنيدم بر سر جاي من د         : ((در راه باز بيمار شد،آن چنان كه،خود مي گويد        

جگر را مي ((باري،به رغم بيماري،كمبود و بدي غذا و آب كه        ).)كنند كه پس از مرگم به چه كسي برسد        

پـس از هـشت مـاه       ))پاك مي كردند  ......خيك هاي آب را باچيزي مثل قشوي چارپايان       ((و  )) سوزاند

  .ددر انگلستان رسيدن) portsmouths(سفر بر آب به بندر پورتس ماوث

ث او را با اسيران در يك جا نگهداشتند و از همه بدتر كارهايش را به بهانه تفتيش از او در پورتس ماو

 و بـه فرانـسه    به ياري چند انگليسي و چند استاد دانـشگاه آزادش كردنـد  مدتياما پس از .دجدا كردن 

 هشت سال دور از ميهن گذراندم و شش سال      : ((به پاريس رسيد   1762مارس   15بازگرداندند و روز    

به فرانسه بازگشتم و تهي دست تر از روزي بودم كـه بـه سـال                 1762آن را در هندوستان بودم و در        

بايـد گفـت كـه دوپـرون در مـدت زمـان توقـف خـود در انگلـستان                    .))پاريس را ترك گفتم    1754
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دستنويسهاي خود را با نسخه اي كه در آكسفورد نگهداري ميشد تطبيق داد تا مطمئن شود او را فريب                   

  .داده اندن

)) اويم(( كه از جمله رونوشت فرهنگ هاي پهلوي         ))گنجينه پر بها  (( روز ورودش همه آن      فرداي همان 

مـدتي بعـد دربـاره اوسـتا و         .به كتابخانه سـلطنتي تحويـل داد      را شامل مي شد     )) فرهنگ پهلويك ((و  

ايراد كرد )) مكتوبهآكادمي اسناد((جلسه در  18زرتشت و زبان هاي كهن ايران يك رشته سخنراني در           

 سال بعدي را دوپرون صميمانه بر روي ترجمه دستنويسهاي خود كار كرد و در               نه .كه هنوز باقي است   

،يعني پانزده سال از زمان خروجش از پاريس،نتايج كوششهاي خستگي ناپذير خود را به جهان  1771

ن ترجمه از زنـد اوسـتا بـود كـه     اين نخستين ترجمه از اوستا يا آنطور كه او ميگفت نخستي   .عرضه كرد 

در حقيقت ايـن كتـاب   .ادتصويري از دين و سنتهاي موجود دركتاب مقدس زرتشتيان را به دست مي د           

ترجمه اوستا و بش در سه جلد بودهِند.  
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  نكتيل دوپرون ميالدي در فرانسه از ا1771نخستين ترجمه اوستا به سال 

  سيل اتهامات و ناسزاها به سوي دوپرون

طـرف  از د از انتشار ترجمه اوستا به زبان فرانسه سـيل تهمـت و افتـرا و انتقادهـاي غيـر منـصفانه              بع

اظهار عقيده مي شد     . و آلماني به سويش سرازير شد      دانشمندان و مورخين و منتقدان فرانسوي،انگليسي     

  .كه كتاب معروف به زند اوستا اثر واقعي زرتشت نيست،بلكه اثري جعلي است
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غگو،جاعل،حقه باز،بي دين، و بي وجدان است و بايد او را با هرچه بـه همـراه آورده اسـت         گفتند درو 

گفتند ننگ بشريت است ننگ فرانسه است و به دنياي مقدس علم ومعرفت خيانت كرده .يك جا سوزاند

داليـل مخالفـت بـا دوپـرون چـه      واقعـا  امـا  .است و بايد نامش را از صفحه روزگار محو و نابود كرد         

؟عده اي از روشنفكران فرانسوي انتظار داشتند از پژوهشهاي دوپرون به عنوان سالحي بـر عليـه                 بود؟

 صدا به ناسزا بلند كردند و تـا آنجـا        وهنگامي كه نا اميد شدند    كليسا استفاده كنند و به مسيحيت بتازند،      

فتنـد و خيـال مـي       ديوانگان مصروعي كه دور دنيا راه مي ا       : (( كه ولتر درباره دوپرون گفت     پيش رفتند 

  .))كنند حق دارند هر الطايلي كه خواستند به هم ببافند

از كسان ديگري  كه بيش از همه او را هدف تهمت و ناسزا قرار ميداد يك جوان انگليسي به نام ويليام        

جونز و انگليسي ها مدعي بودند كـه دوپـرون زمينـه تحقيـق و     .(Sir William jones)جونز بود

نامه ((جونز مقاله بدون امضايي به زبان فرانسه در       . زرتشت را از ايشان دزديده است      پژوهش در انديشه  

او در اين مقاله ادعا كرد كه       .چاپ كرد و سخت به دوپرون حمله كرد       )  1771شماره نوامبر ))(دانشوران

ـ                        ر د.رده انـد  انكتيل را فريب داده اند  و مجموعه اي از مطالب نامربوط و بـي ارزش را بـه او قالـب ك

 و در آلمـان  (sir John chardin)جان شـاردن  و سـر (Richardson)انگلـيس رچاردسـون  

اين انتقادها بعدها براي ويليام جونز كه شرق شناس مـشهوري           . از او حمايت كردند    (Miners)ماينرز

  .نمودشد مايه پشيماني و شرمساري و تاسف گشت و به اشتباهات خود اعتراف 

 نا اميد شدند از اينكه عقايد فلسفي يا ديني را كه انتظـار داشـتند   (kant)برخي از محققين مانند كانت    

جـستجوي آن بودنـد درك      در آنها نيافتند و حال آنكه جمعي ديگر آن ارزش ادبي متعـالي را كـه در                  

ون در واقع انكتيـل دوپـر   .آنها درنيافتند نخستين ترجمه تا چه اندازه ممكن است غيردقيق باشد          .نكردند

مردم نمي دانستند كه سنت موبدي،در طـي اعـصار زجـر و تعقيـب و               موبدان آموخته بود و     زبان را از    

آنها به حساب نمي .فراموشي كه دين به آن دچار شده بود مايه و ارزش ديرين خود را ازدست داده بود      
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مي يعني فارسي نو فرا  وردند كه دوپرون يك زبان خارجي،يعني زبان اوستايي را از طريق زبان ديگر آ

در قيـاس  (دانستند كه دانش دوپرون از حيث دقت و علم تا چه پايه اندك بوده اسـت و نيز نمي گرفت  

با همه اينها كساني هم بودند كه از دوپرون حمايـت كردنـد از جملـه يـك                  )با زمانهاي بعد و و امروزه     

يـل را در سـال   او اثـر انكت .از حاميان پرشور آن شد(Kleuker)دانشمند مشهور آلماني به اسم كلوكر   

براي هم ميهنان آلماني خود ترجمه و اصالت آن نوشته ها را با اشارات باستاني به مغان تاييـد                    1776

دوپرون به هيچ كس پاسخي نداد حتـي        .صل بودن نوشته ها پايان نيافت     اما جدال بر سر جعلي يا ا      .كرد

اكنون ديگر چـشم    . تبريك گفت  هنگامي كه سر ويليام جونز انجمن آسيايي بنگال را تاسيس كرد به او            

 ه مي رفت و دست راستش گاهي توان حركت نداشت         اهايش ضعيف شده بود،به ناچار به كمك عصا ر        

نان و قدري شير و انـدكي پنيـر و آب   : ((خود او نوشته است.و هم چنان با تنگ دستي زندگي مي كرد     

 مي شود،كه يك دوازدهم روپيه      چاه؛غذاي روزانه من همين است كه روي هم رفته چهارسو برايم تمام           

گـذران زنـدگيم از راه كارهـاي ادبـي     ...بدون آتش زندگي ميكنم و نميدانم لحاف پرِ گرم چيست     .است

شـرحي  ((به واسطه رساله   1768دوپرون در سال    ....))نه زن و بچه اي،نه خدمتكاري     ...است؛نه حقوقي 

در پي انقـالب  . كه افتخار بزرگي بود در آمدانستيتوي زبان فرانسهبه عضويت   )) يات ايران هبر سيستم ال  

لي دوپرون آن را نپذيرفت  انقالب برايش مقرري تعيين كرد وكبير فرانسه اين انستيتو تعطيل شد و دولت

و وقتي ناپلئون انستيتوي زبان فرانسه را بازگشايي كرد  از دوپرون كه از اعضاي قديمي آن بود دعوت            

مـن هـيچ   ....من يك نويسنده ام و ديگر هيچ: ((دوپرون در پاسخ نوشتكردند سوگند وفاداري ياد كند؛ 

سالگي پس از عمري زحمت و دردسر دوست ندارم سـوگند            73و اكنون در    ....وقت سوگند نخورده ام   

چـشم از جهـان فـرو        1805ژانويـه    19دوپرون به تاريخ    .....))بخورم،و آرام مرگ را انتظار مي كشم      

  .بست
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   كمك دوپرون مي آيدمطالعات سانسكريت به

گرچـه ايـن    .نزديك پنجاه سال نبرد بر سر اينكه نوشته هاي اوستايي موثق هستند يا نه ادامـه داشـت                 

عقيده كه كتابها آثاري جعلي باشند به مرور رنگ مي باخت امـا سـرانجام پيـشرفت پـژوهش دربـاره              

،بيش از پنجاه سال  1825در حدود .سانسكريت باعث پيروزي مدافعان اصيل بودن كتابهاي مقدس شد

ارتبـاط  .پس از چاپ ترجمه دوپرون، متون اوستا مورد مطالعه دانشمندان زبان سانسكريت قرار گرفت             

،رابطـه دقيقتـر ميـان       1826نزديك ميان دو زبان،مورد توجه دانشمندان مختلف واقع شده بود؛اما در            

شان داده شد،كه در ايران و هند        زبان شناس دانماركي ن    (Rask)سانسكريت و اوستا به وسيله راسك     

به مسافرت پرداخته و بسياري از دستنويسهاي گرانبهاي اوستا و كتابهاي پهلوي را به كتابخانه كپنهاگ                

  .رده بودآو

  .دست نوشته اي از بندهِش كه راسك به كپنهاگ آورده بود

كه قدمت اين زبـان از   )1826( قدمت و موثق بودن زبان زند ثابت كرد        راسك،در اثري كوچك درباره     

ي دربـاره الفبـاي متـون       سانسكريت بيشتر بوده،هرچند به آن شباهت بسيار داشته است و خود،پژوهش          

ـ  .انجام داد سانـسكريت شـناس فرانـسوي،به    )Eugene Burnouf( فودر همان زمـان اوژن بورن

متون را به صـورت  او كه به ارتباط ميان اوستا و سانسكريت پي برده و خواندن     .بررسي اوستا پرداخت  
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علمي آغاز كرده بود،بر اثر دانش خود  از زبان سانسكريت متوجه اشتباهات زبانـشناختي در ترجمـه                  

ف دريافت كه انكتيل اغلب مطالب آموزگاران خود را به درستي تعبير نكـرده اسـت و       وبورن.انكتيل شد 

غيرقابـل اعتمـاد بـه زبـان        او به جاي اين ترجمه      .خود سنت موبدي هم دچار نقص و ايراد بوده است         

ايـن ترجمـه در سـده       .فرانسه به يك ترجمه قديميتر بخشي از اوستا به زبان سانسكريت مراجعه كـرد             

 پارسـي و از يـك نـسخه پهلـوي اوسـتا انجـام شـده                (Naryosangh)پانزدهم به وسيله نريوسنگ   

هم مـيالدي   دكتر وست حدس مي زند كه اين شـخص در قـرن چهـارد             .نريوسنگ موبد پسر دهول   (بود

 846 يزدگـردي مطـابق   215عقيده بهرام گور انكلساريا نريوسنگ در حـدود سـال           ه  ب.ميزيسته است 

به نقل از صـادق هـدايت در مقدمـه كتـاب گـزارش گمـان               -.ميالدي از ايران به هندوستان رفته است      

،توانست به  بورنوف با استفاده از اين ترجمه سانسكريت و با بكار گرفتن دانش زبانشناسي خود             ).شكن

بسياري از عباراتي كه انكتيل نامفهوم ترجمه كرده بود معني ببخشد، و بدين ترتيب،موفق شد بـسياري                 

با استفاده از سانسكريت به جاي تكيه بر تعبيرها و سنتهاي موبـدان،گام و              .از نكات مبهم را روشن كند     

 را پايـان     يا نبـودن اوسـتا     ودنعمال بحث درباره موثق ب    روش تازه اي ابداع شد و اين كشفيات جديد          

 ،،بورنوف(Grotefend)در عين حال خوانده شدن كتيبه هاي باستاني هخامنشيان توسط گروتفند          .داد

با توجه به محتويات و زبان نزديك آنهـا  (Sir Henry Rawlinson)و راولينسون(Lassen)السن

بحث بر سر اصـالت ايـن متـون         .دبوبه اوستا باز هم تاكيد محكم ديگري بر اصيل بودن متون اوستايي             

  و حيات و بقـاي آنهـا در عـصر جديـد           زرتشت و پيروان او     تاريخي  ديگر وجود  پايان يافته تلقي شد   

ــود   ــده بـــ ــسلم شـــ ــح و مـــ ــود   واضـــ ــزرگ بـــ ــالب بـــ ــك انقـــ ــن يـــ .  و ايـــ

روث(Westergaard)وسـترگارد (Windischmann)وينديـشمان (Haug)هـوگ (Bopp)وپب

(Routh) اشپيگل (Spiegel)  خود را بر مبناي روش بورنوف پايه گذاري كردند و بعدها           پژوهشهاي

 (Mills)يوستي،ميلز(De Harlez)دوهارله(Darmesteter)دارمستتر(Bartholomae)بارتولومه
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 247امـروز   .آن پژوهشها را ادامـه دادنـد      و به ويژه گلدنر و بعضي پارسي هايي كه كم شناخته نيستند             

 كاووس رسيد تا اوستا بياموزد گذشته است        دستور داراب و    ردستوسال از زماني كه دوپرون به محضر        

 زبانها و فرهنگ ايران باستان تدريس مي شود و دانشمندان هنوز   اوستا و    در دانشگاههاي معتبر دنيا      و  

 ا انكتيـل دوپـرون زد     ر اين تالشـها   روي اين گنجينه هاي فرهنگي پژوهش مي كنند ولي جرقه آغازين          

 روانش  .پيشتر كتاب توماس هايد را نخوانده بود اين مسير را انتخاب نمي كرد            گرچه شايد خود او اگر      

  !شاد باد

  شنيدن آواي شاهان بزرگ از وراي هزاره ها

نه فقط به دليل ارزش . آئين زرتشت آشنا شديم     و ش بر دين   و تاريخچه اوستا شناسي و پژوه      با بنيادها 

 اين جهت كه اين تالشها پايه و كمكي براي كـشف     و اجري كه خود اين پژوهشها داشته و دارد بلكه از          

  .راز كتيبه هاي سلطنتي هخامنشي و شنيدن آواي شاهان بزرگ از وراي هزاره ها شد

چون مي خواهيم بحث خود را به سوي كتيبه هاي هخامنشي هدايت كنيم،ناگزيريم بدانيم كـه پـيش از             

هخامنـشيان كـشف و بـه اروپاييهـا معرفـي           آن چگونه بناها و يادمانهاي باسـتاني ايـران و بـه ويـزه               

جهانگردان اروپايي اولين گام ها را در راه معرفي آثار باستاني ايران برداشته اند و نخستين مرحلـه       .شد

 در ايران با نوشته ها و طراحي هاي نقاشان و جهانگرداني شروع شد كه در پـي    مطالعات باستانشناسي 

روت و دست آخر براي پژوهش و تحقيق به سـرزمين مـا             ماجراجويي،سياست،تبليغات مذهبي،كسب ث  

  .سفر مي كردند

 1173 تا 1164يك خاخام يهودي به نام بنيامين توداليي،اولين جهانگرد اروپايي بود،كه بين سالهاي            

ميالدي براي بررسي وضع يهوديان از شهرهاي بغداد،شوش و چند شهر در غرب ايران ديدن كرد و در                  

حمالت مغول به اروپاي شرقي و احساس خطر اروپـا از آنهـا و              .هم مشغول بود  مسير خود به تجارت     
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 هيأت هاي مختلف كليساي كاتوليك رم به امپراتوري   غات مذهبي انگيزه هايي براي اعزام     همينطور تبلي 

 و روبركي،هفت سال بعد از او تنها كساني بودنـد         ميالدي 1264ژان پالنودو كاربينو در سال      .مغول شد 

  . سخن گفته اندهميمه اول قرن هفتم شمسي از شرق و مختصري از ايران كه از ن

 ميالدي با پدر و عمـوي خـود بـه           1271ماركوپولو بزرگترين جهانگرد قرن سيزدهم ميالدي در سال         

ايران سفر كرد و از شهرهاي تبريز،سلطانيه،ساوه،كاشان،يزد و كرمان ديـدن كـرد و بعـد از گذشـتن از                    

نيـز  ماركوپولو بيست سال بعد و هنگام بازگشت به اروپـا    .ق ايران عازم چين شد    سواحل جنوبي از شر   

  .سفر دومي به ايران داشت

بعد از مراجعت ماركوپولو به اروپا وانتشار گزارش هايش در مورد ايران،جهانگردان ديگـري از جملـه          

 پوردنـون در   هـل  ا  ميالدي و فرانسيسكن فريار اودوريك     1293 و   1289دمونته كوروينو بين سالهاي   

 در متـون اروپـايي بـه صـورت        براي اولين بـار   و  . ميالدي از ايران ديدن كردند     1318 و 1316تاريخ  

نوشـته  ( اودوريـك   فرانسيسكن فريار   قطعه كوتاهي در گزارش   .مبهمي به تخت جمشيد اشاره مي شود      

ان مي پردازد    كه در آن به توصيف محلي در جنوب غربي اير          وجود دارد )  ميالدي 1328شده در سال    

اينجا در زمانهاي قديم شـهري    : ((....كه هنگام رفتن به چين از آنجا ديدار كرده وآنجا را كُموم مي نامد             

در آن  ....سترگ و نيرومند بوده در روزگاران پيشين خـسارات زيـادي بـه روميـان وارد آورده اسـت                  

ـ  ....))كاخهاي شكوهمندي با ساكناني اندك وجود داشته است        تونهاي تـراش خـورده تخـت       احتماال س

جمشيد و شباهت ظاهري آنها با موتيفهاي معماري يونان و روم باعث شده بود او به اشتباه اين ويرانـه   

 يوزف بارباروت كه از طرف ونيزيهـا بـه دربـار اوزون    ) ميالدي1474( بعدصد سال .ها را رومي بداند   

ـ             ،توصـيف  ادي عليـه تركهـا را فـراهم سازد        حسن امير تركمن در تبريز  فرستاده شده بود تا زمينه اتح

با اين حال متوجه ارتباط     .م و مزار كوروش در پاسارگاد نوشت      رباره تخت جمشيد،نقش رست   مفصلي د 
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ـ اين محلها با شاهان هخامنشي نشد،بلكه آنها را به شخـصيتهاي ك     مقـدس نـسبت داد و در مـورد    بات

  .اسامي آنها از نام هاي محلي استفاده كرد

 در بازديدش از تخـت جمـشيد در         سيلوا فيگوئرا ديپلمات اسپانيايي نخستين كسي بود كه        دون گارسيا 

 تشخيص داد چهل منار يا تخت جمـشيد بايـد همـان پرسـپوليس هخامنـشيان و                ميالدي 1618سال  

كاخهايي باشد كه ديودور سيسيلي مورخ رومي به هنگـام ورود اسـكندر بـه آنجـا توصيفـشان كـرده                     

ه ها و طرحهايي كه او از بناها و نقش برجسته ها و سنگنبشته ها تهيه كرده از بـين                    متاسفانه نقش .است

جالب است بدانيد اولين اشاره به كتيبه هاي ميخي در دنيا در مـورد تخـت جمـشيد و توسـط         .رفته اند 

ـ   سفير اسپانيا و پرتغال در دربار صـفوي بـه نـام آنتونيـو دگووئـا           ايـن شـخص در   .ت انجـام شـده اس

خود اين جمالت را نوشته ) 1611ليسبون (Relacam en que se tratam das guerras:رساله

هيچ كس نمي تواند اينها را بخواند،چون حروف آن نه فارسـي اسـت،نه عربي،نـه ارمنـي و نـه             ((.است

همه چيز از آنچه كه شاهان بلند پرواز خواسته اند به اين بـدي جاودانـه سـازند محـو شـده                      .....عبري

د واين ويرانه ها ه سفير نمي دانست چه شاهاني نوشته هايشان را به اين بدي جاودانه كرده انالبت)).است

همانطور كه پيشتر گفته شـد ايـن موفقيـت را جانـشين او يعنـي دون                 .تعلق داشته است  ه كدام سلسله    ب

يس باشد و گارسيا سيلوا فيگوئرا بدست آورد و به درستي تشخيص داد اين ويرانه ها بايد همان پرسِپول

با اينحـال از واژه ميخـي بـراي ناميـدن آنهـا      )فراتر از اشاره(براي اولين بار خط ميخي را توصيف كرد     

حروف آن .سنگنبشته بسيار مهمي وجود دارد كه بر سنگ يشم سياه حجاري شده است     : ((استفاده نكرد 

خـود حـروف نـه    .ي گذردبا وجود آنكه سالهاي طوالني از عمر آنها م....هنوز خراب نشده  و زيباست  

كلداني است،نه عبري،نه يوناني،نه عربي و نه حروفي كه به هيچ يك از ملل باستاني كه تا كنون شناخته 

آنها،چنان كه در حاشيه نشان داده ام، سه گوش و به شكل هرمي يا تك ستونهاي .ايم تعلق داشته باشند
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 قط وضع قرار گرفتن و تـوالي آنهـا فـرق مـي            هرمي كوچكند،كه از لحاظ اندازه با يكديگر برابرند و ف         

  )).اما تركيبي كه از چند حرف پديد مي آيد كامال متمايز و متنوع است.دكن

 (Pietro della vale)پيئترو دالواله

  
اما كسي كه براي اولين بار چند حرف ميخي از كتيبه هاي هخامنشي را رونويسي كرد يـك اشـرافزاده                  

 كـه در اوائـل قـرن    (Pietro della Valle)ئتـرو دالوالـه بـود   ي پنـام  بـه  ايتاليـايي و تحـصيلكرده  

او سفر خود را از ونيز آغاز كرد و به قسطنطنيه و اسـكندريه              .عازم سفري به شرق شد    ) 1617(هفدهم

رفت،از طريق صحراي سينا به اهرام بازگشت،فلسطين را با كاروان طي كرد و به دمشق و حلب و بغداد 

يبا روي مسيحي نسطوري ازدواج كرد و يك سال بعد همراه با همسر خـود بـار   در آنجا با يك ز   .رفت

آنها .به ايران رسيدني در زمان شاه عباس كبير ديگر عازم سفر شد و در اوج قدرت و شكوه صفويان يع

 از  مـيالدي 1621 اكتبـر  14 و 13 در روزهـاي به اصفهان و سپس به شيراز رفتند و در آنجا بود كـه           

 بـراي   كه از شـيراز     اكتبر دالواله در نامه اي     21در روز   .اشكوه تخت جمشيد ديدن كردند    ويرانه هاي ب  

زينـت داده بـا      از كتيبه هاي اسرار آميزي كه ديوارهاي قـصر را             مي فرستد،  دوست خود در شهر ناپل    

ج اين پـن .شگفتي ياد ميكند و پنج نشانه را كه به نظرش بيش از معمول تكرار شده اند رونوشت مي كند 

  . اولين رونويسي از يك خط ميخي بودنشانه
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 نوشته نكته درست و مهم ديگري كه دالواله در كتيبه ها تشخيص داد از چپ به راست خواندن حروف 

  .ها بود

  ديد كنندگان ديگر تخت جمشيدباز

 ميالدي هـاينريش فـون پـوزر آلمـاني هنگـامي كـه از هندوسـتان بـاز مـي گـشت                       1624در سال   

اهـالي محـل بـه او گفتنـد كـه اينجـا را       .قف كرد و به بازديد از تخـت جمـشيد پرداخـت   در شيراز تو 

جمشيد شاه ساخته پوزر تا مـدتي فكـر مـي كـرد جمـشيد همـان كـوروش اسـت،اما سـرانجام ايـن             

از جملـه كـسان ديگـري كـه از تخـت جمـشيد ديـدن كردنـد نقـاش جـوان                      .انديشه را كنار گذاشت   

 در راه بــا رابــرت شــرلي و در رأس يــك هيــأت سياســيتومــاس هربــرت انگليــسي بــود كــه همــ

كـه بـين     تاورنيـه تـاجر جـواهر اسـت        مهـم ديگـر      بازديـد كننـده   .به ايران آمد   ميالدي   1637تاريخ

 مـيالدي بـيش از شـش بـار بـه شـرق و ايـران سـفر كـرد و در سـفرنامه                         1668 تا   1631سالهاي  

 1664خـرين سـفرش در      رنيـه در آ   تاو.ردسـتان يـاد كـرده اسـت       هايش از تبريز،اصفهان،شـيراز و ك     

ميالدي برادرزاده جوانش ده النـدو را بـه همـراه آورد و او اولـين كـسي بـود كـه تخـت جمـشيد را                

  .در محل به تصوير كشيد

 مـيالدي سـه بـار بـه ايـران سـفر كـرد سـفرنامه                 1671 تـا  1665 از سال    (Chardin)ژان شاردن 

ر اروپــا آن را بــه دي ايــران اســت كــه د قــرن هفــدهم مــيالاو بهتــرين و گويــاترين ســياحت نامــه 

همچنـين ايـن شـاردن بـود  كـه اولـين نـسخه               .عنوان كتاب تاريخ هنر ايران به حساب مـي آوردنـد          

گرچـه ايـن رونوشـت بـه هـيچ عنـوان دقيـق              .برداري كامل از يك كتيبه پارسي باستان را انجـام داد          

  .و قابل استفاده براي دانشمندان در اروپا نبود
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 مــيالدي بــه ســوي شــرق راه افتــاد 1682 در ســال (Engelbert Kampfer)فــرانگلبــرت كمپ

ــر     ــي ت ــسائل را علم ــفويه م ــانگردان دوره ص ــام جه ــد او از تم ــران ش ــيه وارد اي ــق روس و از طري

 و سـفرنامه اش پـشتوانه مهمـي بـراي مطالعـه تـاريخ فرهنـگ و هنـر ايـران در                       بررسي كرده اسـت   

 انگلبـرت كمپفـر بـود كـه بـراي اولـين بـار واژه ميخـي                  همچنين ايـن  .قرن هفدهم به حساب مي آيد     

ــرد   ــتفاده ك ــشيد اس ــت جم ــاي تخ ــته ه ــراي نوش ــابش(را ب  Ameonitates exoticaeدر كت

  ) ميالدي1712

 تخـت   گرچه بيشتر اين افراد و اشخاص ديگـري كـه نامـشان را در اينجـا نيـاورديم چهـل منـار يـا                       

شه هــا و  بــه خــصوص رونوشتهايــشان تند ولــي طرحهــا و نقــجمــشيد را همــان پرســپوليس دانــس

 در اختيــار ءدقــت كــافي نداشــت و نمــي توانــست جهــت رمزگــشايي كتيبــه هــا اســناد قابــل اتكــا

ــشمندان قــرار دهــد ــالپردازي شــبيه مــي   .دان ــه خي حتــي گــاهي اظهــار نظرهــا و يافتــه هايــشان ب

برجـسته هـاي    آنها به دنبـال تـصوير بازيهـاي المپيـك و فاالنژهـاي يونـاني در نقـش                   بعضي از   .شد

 در  گفـت كـه  شـايد بتـوان   . بـه آنهـا دسـت يافتـه انـد      مي گشتند و گمـان مـي بردنـد      تخت جمشيد 

  .سالهاي پاياني قرن هفدهم توصيفها و طرحها كمي بهتر و دقيقتر شده بود

  و هيأت علمي عربستان (Carsten Niebuhr)ركارستن نيبو

  پرتره اي از كارستن نيبور 
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 بـه روال گذشـته  سـوي شـرق و ايـران ادامـه          ات و سـفرهاي اروپائيهـا      مـراود  در سده هجدهم نيـز    

داشت ولي در اواسط اين قرن سفري بـه ايـران صـورت گرفـت كـه بـا نمونـه هـاي پيـشين تفـاوت                 

ي عمده اي داشت و براي هدفي كه ما در موردش صـحبت مـي كنـيم يعنـي رمـز گـشايي كتيبـه هـا                         

موضــوع از ايــن قــرار بــود كــه يــك هيــأت .تان اتفــاقي فرخنــده بــه شــمار مــي آمــدپارســي باســ

 بـه رياسـت پروفـسور يوهـان داويـد ميكـائليس              و  دانمـارك   بـه هزينـه پادشـاه      تحقيقاتي دانماركي 

هـان هـارت ويـگ ارنـست برنـستورف قـصد داشـت خـأل علمـي                  اهل گـوتينگن و سـازماندهي يو      

يـــا كتـــاب مقـــدس را پـــر كنـــد و بـــه پـــژوهش در تاريخ،زبانـــشناسي،علوم طبيعـــي و جغراف 

 متاسـفانه تنهـا يـك نفـر از ايـن هيـأت       .خـاور ميانـه شـد    عـازم  مـيالدي    1761هيـأت در  .بپردازد

نيبـور از طريـق بوشـهر وارد ايـران شـد و      . بـود  رياضـيدان حرفـه اي  زنده ماند و او كارسـتن نيبـور   

پـسر او،مـورخ مـشهور تـاريخ باسـتان بارتولـد            .  به تخـت جمـشيد رسـيد        1765درماه مارس سال  

ديـدن ايـن    : (( تاثيري كه اين يادمان باسـتاني بـر پـدرش داشـت،اينطور توصـيف كـرد                گئورك نيبور 

ويرانــه هــا تــا پايــان عمــر از ذهــن او زدوده نــشد،و اينهــا را چــون گــوهري مــي دانــست كــه در  

نيبور چنـدين روز در تخـت جمـشيد اقامـت كـرد و بـا مـشقت  و رنـج و                     .))سراسر زندگي ديده بود   

 اعتمـاد و دقيقـي از سنگنبـشته هـا و كتيبـه هـاي سـلطنتي تهيـه ديـد و           توجه زياد رونوشتهاي قابل   

گـام مهـم ايـن بـود كـه حـال رونوشـتهاي دقيقـي بـه عنـوان                    .بازمانده تخت جمشيد را طراحي كرد     

پايه و مبـدأ تحقيقـات بـه دسـت دانـشمندان اروپـايي مـي رسـيد تـا بـر رمزگـشايي آنهـا متمركـز                            

ضـمن كـار از بازتـاب نـور خورشـيد بـر مرمرهـا بـه چـشم             نيبور به علت فشار زيادي كه در        .شوند

او وارد آمد،در سن پيري نابينا شد و همين نشان مـي دهـد كـه چقـدر تـالش كـرده بـود تـا نـسخه                            

گزارشـهاي نيبـور دربـاره هيـأت علمـي          .برداري هايش دقيق باشد و الحق كه از عهده هـم بـر آمـد              

ــي او در د    ــاي ميخ ــشته ه ــتهاي سنگنب ــستان  و رونوش ــال  عرب ــد در س ــان و 1778وجل  در آلم
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 وهمـانطور كـه گفتيم،سـرانجام دانـشمندان بـه اطالعـات پايـه اي و                  در فرانسه منتشر شـد     1780در

  .موثق جهت رمز گشايي اين كتيبه ها دست پيدا كردند

كارستن نيبور نخستين كسي بود كه خاطر نشان كرد سنگ نوشته ها به سه الفباي متفات نوشته شده اند 

دوم يك خط تا )نتيجه گيري خود نيبور( نشانه دارد ودوچون تنها چهل.از آنها نسبتا ساده استو يكي 

و .و سومين خط كه از نظر حروف غني و از دو نوشته ديگر پيچيده تر به نظر مي رسيدسخت تر حدي 

لي مشهور بعدها به پارسي باستان،ايالمي و بابِ(آنها را نوشته هاي نوع اول،دوم و سوم نامگذاري كرد

با كمي دقت تفاوتهايي .براي نمونه به كتيبه هايي كه در دهليز كاخ داريوش نقر شده اند توجه كنيد)شدند

  .كه نيبور به آنها اشاره كرده است در خواهيد يافت

  

  

  

 نيبــور هــم هماننــد پيئتــرو دالوالــه جهــت خوانــدن را درســت تــشخيص داد و عقيــده داشــت كــه  

نيبـور طـي اقـامتش در تخـت جمـشيد  و حـوالي آن       .است خوانـده مـي شـود      نوشته ها از چپ به ر     

همانند شاردن و ديگران متذكر شده بود كـه عـالوه بـر سنگنبـشته هـاي ميخـي آرامگاههـاي نقـش                       
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رستم،خطوط ديگري به يوناني و دو خط ناشـناخته ديگـر نيـز وجـود دارنـد كـه آنهـا رانيـز چـاپ                         

ته ديگـري كـه نيبـور و محققـين قبلـي بـه آن اشـاره كـرده                   امروزه مي دانيم كه دو خط ناشـناخ       .كرد

اند،رونوشتهاي پهلوي ساساني و پهلوي اشكاني از مـتن يونـاني انـد يـا بـه عبـارتي بـا كتيبـه هـاي                      

ــه هــايي در تخــت جمــشيد (ســه زبانــه شــاهان ساســاني در نقــش رســتم  مواجــه )همينطــور نمون

انكتيـل دوپـرون نمونـه هـاي متـون اوسـتا            ممكن است پرسيده شود مگر قبـل از ايـن زمـان             .هستيم

و پهلــوي را ارائــه نكــرده بــود؟؟پس چــرا خــط كتيبــه هــا بــراي پژوهــشگران بعــد از او ناشــناس  

. ســبك نگــارش پهلــوي كتيبــه اي بــا پهلــوي كتــابي متفــاوت اســت:بــود؟؟ در پاســخ بايــد گفــت

 شـكل ظـاهري  و ساسـاني تقـسيم مـي شـود كـه از نظـر            )پـارتي (اشـكاني فارسي ميانه بـه دو نـوع        

جـداي از آن كتيبـه هـاي        . متفـاوت هـستند    كـامال  ....) از اختالفـات زبانـشناسي و دسـتوري و         جدا(

در . كتـابي دارنـد     ساسـاني   رسـم الخـط متفـاوتي نـسبت بـه الفبـاي پهلـوي               خود نيز  پهلوي ساساني 

شـكل ظـاهري حـروف    .حقيقت پهلوي كتابي متصل و پهلـوي كتيبـه اي منفـصل نوشـته شـده اسـت                

 و كتيبـه    منفـصل نمونه هاي دوپرون همه متـون پهلـوي متـصل و كتـابي بودنـد نـه                  .وت است هم متفا 

  .اي
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   الفباي پهلوي كتيبه ايالفباي پهلوي كتابي                                      

  .در زير دو نمونه از پهلوي ساساني كتيبه اي و كتابي يا منفصل و متصل را براي مقايسه آورده ام

  نمونه اي از پهلوي متصل و كتابت شده

  

  

  



 37

  نمونه اي از پهلوي ساساني منفصل و كتيبه اي

  

  

قبل از اينكه به سمت رمزگشايي كتيبه هاي هخامنشيان برويم الزم است با سيلوستر دوساسي و 

 تالش اين افراد بود كه براي رمزگشايان بعدي.تحقيقات ارزشمندش بر كتيبه هاي ساساني آشنا شويم

  .پلكان صعود ساخت و ناگزيريم از آنها صحبت كنيم

  بارون آنتوان ايزاك سيلوستر دوساسي

  

(Baron Antoine Isaac Silvestre de Sacy)  
 دسـامبر    21 شرق شـناس فرانـسوي،فرزند يـك سـردفتر اسـناد رسـمي  در تـاريخ                   بارون دوساسي 

ــا1758 ــيالدي در پ ــان گــشود  م ــه جه ــشم ب ــي در .ريس چ ــصيل دوران تدوساس ــاي ، ح ــان ه زب

بعـد از انقـالب فرانـسه       .يوناني،التين،عبري و زبان هاي زنـده مـشرق زمـين را بـه خـوبي آموخـت                

 زبـان هـاي   مدرسـه  بـه سـمت اسـتاد زبـان       1796در سـال    بـود   با اينكه علنا از طرفداران سلطنت       

 اسـتاد زبـان     1806در سـال    . برگزيـده شـد و در آن موسـسه بـه كـار پرداخـت               زنده مشرق زمـين   

از آن  :دوساسـي در دوران فعاليـت اجتمـاعي خـود شـغل هـاي متعـددي داشـت                 .كولژ دو فرانس شد   
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 بـه بعـد عـضو مجلـس قانونگـذاري بـود،در             1808جمله مترجم رسمي دولت فرانسه بـود،از سـال          

ــاي      ــان ه ــه زب ــدير مدرس ــشگاه پاريس،م ــود،رئيس دان ــسور ب ــأمور سان ــدهم م ــوئي هج دوران ل

كـه بـه كتابخانـه ملـي تغييـر نـام            (ول كتـاب هـاي خطـي سـلطنتي        شرقي،مدير كولژ دو فرانس،مـسئ    

ــود ــاني  )داده ب ــوزش همگ ــسيون آم ــضو كمي ــا    .و ع ــه او اعط ــاپلئون اول ب ــم ن ــارون را ه ــب ب لق

ــي خــستگي نمــي   .كــرد دوساســي در كــار ويــرايش و ترجمــه نــسخه هــاي خطــي فارســي و عرب

اسـي انبـوهي از آثـار    دوس.كـار وي بـه ويـژه در زمينـه ادبيـات عـرب موفقيـت آميـز بـود                .شناخت

ــرده        ــه ك ــسه ترجم ــه فران ــي ب ــوم را از عرب ــي و عل ــكه شناس ــوم و منثور،تاريخ،جغرافي،س منظ

ـ    .است زد بودند؛دوساسـي بـر ترجمـه       ي بـه خـاطر دقـت واژگـاني آن هـا زبـان             ترجمه هـاي دوساس

هاي خود حواشي زيادي مي نوشـت و ايـن حواشـي بـه سـبب دقـت در اسـتفاده از منـابع معتبـر و                      

ه به دانش وسيع و عميق وي چنان با ارزش انـد كـه مـتن اصـلي را تحـت الـشعاع قـرار مـي                    با توج 

شهرت دوساسي در كار تـدريس چنـان فراگيـر بـود كـه شـرق شناسـان سراسـر اروپـا بـراي                        .دهند

نظريـه هـاي دوساسـي در بـاب تعلـيم و        .استفاده از سلسله درس هـاي وي بـه پـاريس مـي آمدنـد              

دوساسـي از  . و بـر رونـد تعلـيم و تربيـت تـأثير فراوانـي گذاشـت                تربيت طرفـداران زيـادي داشـت      

دوساسـي در   .بنيان گذاران مطالعـه روشـمند زبـان هـاي مـشرق زمـين و از آن جملـه عربـي اسـت                      

چنـد اثـر    .بسط،اشاعه و توسعه آگاهي هـاي  تـاريخي عـصر جديـد نقـش مهمـي ايفـا كـرده اسـت                      

؛چنــد )1838(ر بيــان مــذهب دروزيــان؛د)1799(عمــده او عبارتنــد از مبــاني كلــي دســتور زبــان 

  )1826ويراست دوم ...(متن عربي

  . در پاريس چشم از جهان فرو بست1838دوساسي در فوريه سال 

اما مقصود از معرفي دوساسي جدا از اهميت او به عنوان يك شرقشناس بزرگ پژوهشهاي ارزنـده اي                  

داري از كتيبه هاي ساساني نقش رستم نسخه بر.است كه بر كتيبه هاي سلطنتي ساساني انجام داده است       
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همانطور كه پيشتر اشاره . ميالدي انجام داده و به اروپا برده بود   1667و نقش رجب را شاردن در سال        

كرديم نيبور عالوه بر كتيبه هاي تخت جمشيد رونوشتهايي از كتيبه هاي ساساني تهيه ديده بود كه بعدا                  

اري از نام هاي خاص شاهان ساساني را دوساسي در سال           اما افتخار بزرگ رمزگشايي  بسي     .چاب شد 

دوساسي اثبات كرد كه اين كتيبه ها حاوي مفاهيمي واحد و به سه زبان . ميالدي از آنِ خود كرد    1793

در نتيجه با استفاده از نامها .مختلف هستند و يعني متن هاي پارتي و ساساني ترجمه متن يوناني هستند           

 بسياري از نامهاي خاص را در روايت پارتي يي كه در روايت يوناني بود توانست      ،تبارنامه ها و عنوانها   

مـشخص  .كتيبه ها را ترجمه كند و آنها را متعلق به آغاز دوره ساساني بدانـد              و ساساني شناسائي كرده،   

شد عنوان شاه شاهان يا شاهنشاه ساخته مورخين يوناني و رومي نيست و يك عنـوان سـنتي شـاهان                 

و (Tychsen)،تيخـسن (W.Ouseley)اوسـلي .بعد از دوساسي و در ساليان بعد  و        .ه است ايران بود 

،تئودور نُلدكه و آندرآس (F.Muller)مولر.و ف(West)،وست(Haug)،هوگ(M.J.Muller)مولر

  .پژوهشها را ادامه دادند.........و

كه كار دوساسـي  هنگامي كه نحوه رمزگشايي كتيبه هاي هخامنشي را توضيح دهيم متوجه خواهيد شد    

  .در اين مورد چه اهميتي داشت و چگونه راه را براي دانشمندان ديگر هموار كرد

  !دانشمندان را به مبارزه مي طلبندنوشته هاي مبهم پرسپوليس 

تالشهاي تحسين بر انگيز كارستن نيبور و نسخه هاي دقيقي كه به دسـت دانـشمندان اروپـايي رسـاند                  

ي كه گفته شد تالشهاي رمزگشايان و شرق شناسان را در كشف رمـز ايـن                ديديم و حال بعد از مقدمات     

 نوع رسم الخط تخت جمشيد دانشمندان روايت اول كتيبه هاي 3از  .نوشته هاي راز آميز پي مي گيريم     

سه زبانه كه نشانه هاي ساده تر و كمتري داشت و آسانتر به نظر مي رسيد را انتخاب كرده بر روي آنها       

  .دمتمركز شدن
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اين خود مستلزم اين بود كه معلوم شود اين ويرانه ها كـه نـزد            .ابتدا بايد زبان كتيبه ها مشخص مي شد       

   كدام سلسله يا پادشاه است؟؟مربوط بهايرانيان به تخت جمشيد يا چهل منار شهرت دارد 

 رساله 1798در سال استاد دانشگاه روستوك،(Oluf Gerhard Tychsen)اولوف گرهارد تيخسن

 De cuneatis inscriptionbus)))دربـاره كتيبـه هـاي مـبهم ميخـي پرسـپوليس      ((ي بـه نـام   ا

Perspolitanis lucubrate)از اين نظريه دفاع كرد كه خرابه هاي چهل منـار نمـي توانـد     نوشت 

پس اين قصر متعلق به دوره پارت       .پرسپوليس باشد،چون قصر داريوش را اسكندر كبير ويران كرده بود         

 بازشـناخته    تمـايز آنهـا     كه نيبـور پيـشتر     ساختار نوشتاري سه نوع     به درستي استدالل كرد    و است   ها

وبيهوده .باشد) اشكاني(كتيبه اول بايد زبانش پارتي    .او فكر مي كرد   .متعلق به سه زبان مختلف هستند     بود

 تيخـسن   با وجود ايـن اشـتباهات     .تالش كرد نام ارشك سرسلسله اشكانيان را در اين كتيبه ها بخواند           

ميخ مايلي كه اغلب بـه      )كه بعدا خواهيم دانست فارسي باستان است      (در كتيبه نوع اول   :كشف مهمي كرد  

  .چشم مي خورد هيچ ارزش آوائي نداشته و فقط جدا كننده واژه ها از يكديگر است

 درباره((استاد الهيات از فرهنگستان كپنهاگ در رساله(Frederik münter)همكار او فردريك مونتر

متوجه عالئم جدا كننده كلمات شـده بـود         ) ميالدي 1802كپنهاگ  ())سنگنبشته هاي ميخي پرسپوليس   

خرابه هايي كه كتيبه ها در آنجا يافت شده .ولي فرضيه پارتي بودن ويرانه هاي تخت جمشيد را رد كرد    

يـا زنـد     ستائيبراين زبانشان همان زبان او    اند همان بازمانده قصر هخامنشيان،پرسپوليس هستند و بنا         

 چـون   هر سه روايت كتيبه ها يك مطلب واحد را بيان مي كننـد            : نظرات ديگري هم مطرح كرد     او.است

نگارش كتيبه هاي چند زبانه در عهد باستان امر معمولي بوده اسـت،او اظهـار نظـر مـي كردبخـشهاي                     

م حالـت معنـي     نخستين كتيبه ها به خط الفبايي و بخشهاي دوم به خط هجايي است ولي بخشهاي سو               

كـه ايـن نظـرات او درسـت از آب در     (نگار دارديعني هر عالمتي نشانگر مفهومي است نه آوا يا صوت   

با اتكـا بـر سـبك     نوع اول پيوسته تكـرار مـي شـوند        ساده تر  و گروه حروفي كه در كتيبه هاي      .)نيامد
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اوستا و  انكتيل دوپرون  به مدد تالشهاي    . بايد كلمات شاه يا شاهنشاه باشند      نگارش كتيبه هاي ساساني   

 سال قبل هم دوساسي راز كتيبه هـاي        9زبان اوستايي مدت زماني بود كه در اروپا شناخته شده بود و             

اشتباه مونتر در اين بـود كـه پنداشـت زبـان كتيبـه هـا همـان زبـان اوسـتايي                      .ساساني را گشوده بود   

نواده و خويـشاوندند ولـي يكـسان        حقيقت اينست كه فارسي  باستان با زبان اوستايي از يك خا           .است

با اينحال مونتر به نكات درست و مهمي هم در كنار اين اشتباه نه چندان بزرگ خود اشاره كرده  .نيستند

د كه ارزش نشانه هاي ميخي را  و زبان كتيبه ها مونتر تالش كردر پي يكسان دانستن زبان اوستايي   .بود

  .كه در اين امر تقريبا به طور كامل ناكام ماند. تعيين كندبا مقايسه بسامدشان  با ارزش حروف اوستايي

  نظرات شگفت انگيز

هنگامي كه معماهاي پيچيده،ذهن انسان را مدتهاي طوالني به خود مشغول كند،اغلب خيـالپردازي در      "

          پي ير لوكوك"علم راه پيدا مي كند

م مصر و خرابه هاي تخت جمشيد بر  با قاطعيت توضيح داد كه اهرا(S.S Witte)شخصي به نام ويت

و ده سال بعـد قاطعانـه       !اثر پديده هاي طبيعي كه سر منشاء آن آتشفشان بود هاست به وجود آمده اند              

د به طور كـامال سـاده تزئينـات و           تخت جمشي  كتيبه هاي دوباره همان خطا را تكرار كرد و مدعي شد          

جست و جو !در گياهان به خصوص برگهاي تنباكومقرنس ها و ديگر تزئيناتي است و بايد الگويشان را 

از ديـد  :فرضيه هاي ديگري هم مطـرح شـدند  .كرد كه جزء چيزهاي مرسوم در ميان ايرانيان بوده است      

برخي،خطوط ميخي صدماتي بودند كه حشرات موذيِ جونده اي كه در سنگها النـه دارنـد وارد كـرده                   

شانه هاي ميخي ارقام ساده اي بودند كه رمز گشايي آنها        بودند؛از ديد عده اي ديگر كه نادان تر بودند ن         

اوج تمام اين نظريات،نظريه ليختنـشتاين      .تنها ذهن آدمهاي سبك سر را مي توانست به خود جلب كند           
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اين خطوط ميخي هيچ نيستند جز الفباي پيش        : ((گفت 1803 كه در    (A.A.H.Lichtenstein)بود

  ))طبيعي ترين شيوه در دنيا بايد از راست به چپ خواندپا افتاده كوفي و در نتيجه آن را به 

درست در همين اوان بود كه گروتفند معلم آلماني با نبوغ ذاتي موفـق شـد كليـد خوانـد كتيبـه هـاي                        

  ببينيم اسرار كار او چه بود؟؟.هخامنشي را به دست آورد

  (Georg Friedrich Grotefend)گئورگ فردريك گروتفند

  

 در يكي از شهرهاي آلمان به نام هـانُوِرش          1775تفند در تاريخ نهم ژوئن سال       گئورگ فردريك گرو  

وي ششمين فرزند يوهان گروتفنـد رئـيس صـنف    .به دنيا آمد (Hannoversch Münden)موندن

،در رشته الهيات )1792(پس از پايان دبستان در هانورش و دانشسراي مقدماتي ايلِفلد.كفاشان شهر بود

خي دانشگاه گوتينگن نام نويسي كرد و از دانش استاداني چون تومـاس كريـستيان            و زبان شناسي تاري   

گوتلوب كريستيان هاينه دانشمند متون قديمي و آرنولد لودويگ هرن مورخ بهره         -تيخسن استاد الهيات  

گروتفند در نخستين اثر خود از مشكالت خطهايي گفت كه در سراسر جهان وجود دارنـد و بـراي                   .برد

در فرانكفورت  .ه فرانكفورت منصوب شد   به مديريت مدرس  از داشنگاه گوتينگن      .ا نامفهومند همه ملت ه  

 و با كـساني مثـل       را بنيان نهاد  ))انجمن دانشوران فرانكفورت براي زبان آلماني     ((به اتفاق چند تن ديگر    

هـن  جمعيت تـاريخ ك   (( به عضويت  1819در سال   .گوته،ياكوب گريم و الكساندر فُن هومبلت آشنا شد       
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 دسامبر  15 رئيس دانشكده هانوور بود و در همين شهر در           1849 تا   1821گروتفند از   .درآمد))آلمان

از زبانهـاي  . برگرديم كه گروتفند يك دبير جوان آلماني بـود    1802به تابستان سال    . در گذشت  1853

ايـن بـود كـه در    شايد تنها امتياز او .شرقي اطالعي نداشت و آموزشهاي مقدماتي الزم را نگذرانده بود         

 بهتر آنچه كه در ژوييه    .ار كرده بود  رمز گشايي خطوط رمزي كه براي مقاصد خاص ساخته مي شدند ك           

  :ميالدي گذشت از زبان خودش بشنويم 1802

در ماه ژوييه هنگام قدم زدن با دوستم فيوريلـو كـه منـشي كتابخانـه سـلطنتي اسـت در ايـن بـاره                         ((

ت مــضمون اســناد مكتــوبي را كــه الفبــا و زبــان كــامال بــه صــحبت پــرداختيم كــه آيــا ممكــن اســ

مـن كـه از كـودكي عـادت داشـتم جمـالت زبـان مـادري ام را رمـز                     .ناشناخته اي دارند كشف كـرد     

وقتـي او بـا پرخـاش جـواب داد كـه      .گشايي كنم اظهار عقيـده كـردم كـه چنـين كـاري امكـان دارد       

ميخـي انجـام دهم،موافقـت كـردم بـه شـرط            اگر مي توانم  اين كار را با تفسير يكي از نوشـته هـاي                

آنكه خود او نيز منـابع و مأخـذ خـاص ايـن موضـوع را بـراي مـن تهيـه كنـد و بـدين ترتيـب بـه                               

وقتي اين كار انجام شد بـا كمـك دوسـتم شـروع بـه رمـز گـشايي آسـانترين كلمـات                       .ياري ام بياي  

آن را بخوانـد،و مـن    كرديم،خطي كه قبال اولـوف گرهـارد تيخـسن بـسيار مـشهور سـعي كـرده بـود                    

پس از چند هفته بعد از بكـار گـرفتن همـه ترفنـدهاي ممكـن در رمـز گـشايي،آن قـدر خوشـبخت                         

  .))بودم كه توانستم بخش اعظم سنگنبسته ها را تفسير كنم

گروتفند هـم   ونه بـه موفقيـت رسـيد؟      ند همراه مي شويم تا ببينيم او چگ       رمز گشايي با گروتف    در فرايند 

هم عقيـده داشـت   او .دز گشايي نقطه اتكايي داشته باشد و فرضياتي را در نظر بگير  مجبور بود براي رم   

ميخهاي مايل تنها جدا كننده واژه ها از هم هستند          هم چنين   .خط ميخي را از چپ به راست مي خوانند        

 ر با نظر مونتر موافق بود كه زبان كتيبه هاي نوع اول همان زبان زنـد يـا اوستاسـت كـه              وطو بس همين  

به طور اتفاقي درسـت      آنطوري كه خواهيم ديد   لي در اين مورد فرض او       روزه مي دانيم اشتباه كرده و     ام
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همچنين گروتفند در نظر گرفت كه كتيبه هاي نوع اول الفبايي هـستند نـه هجـايي چـون                  .از كار درآمد  

 بـه سـراغ   او .گاهي بين دو ميخ مايل ده نشانه قرار گرفته بود و وجود كلمه ده هجايي خيلي بعيد بـود  

 و ســاده تــر از بقيــه بودنــد انتخــاب رونوشـتهاي نيبــور رفــت و دو كتيبــه از نــوع اول كــه كوتـاهتر  

  . ناميده بودG و Bرونوشتهايي كه نيبور آنها را .كرد

  

B  

  

G 

ميخ اريب جدا كننـده  . به صورت تايپ شده مي آورمبراي درك بهتر، كه  دو نمونه  از رونوشتهاي نيبور       

  . مشخص تر باشندكلمه ها با رنگ قرمز نشان داده ام تا  راواژه ها
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d a r  y v u S  \  x S a y o I y  \ 

v z r  k \ x S a y o I y \ x S a  

Y o I  y a na m \ x Sa y o I y\ 

d h y u na m\ V I S t a s p hy  

A \ p u c \ h x a m n I S I y \h 

Y \ I m m \ t C r m \ a K u n u S 

B 

X S  y a  r S a \ X Sa  y o  I  y\v z  r  

k\ x  S  a  y  o  I  y \ x S  a  y  o  I  y  a  

n a  m \  d  a  r  y v h u S \ x  S  a  y  o  

I y h y a \ p u c \ h X a  m  n I  S I  y\  

G  

اگر از چـپ بـه      .كرار مي شود  گروتفند اين دو كتيبه را زير نظر گرفت و متوجه شد يك كلمه پيوسته ت              

  :به صورت زير. استG و Bراست بخوانيم اين دومين كلمه سطر اول در سنگنبشته هاي 

X   S   a   y   o   I  y  
 و در پايـان سـطر دوم بـه سـطر            )بـه عنـوان چهـارمين كلمـه       (Bاز اين كلمه در سطر دوم سنگنبشته        

 اينجـا بـه جـاي اينكـه طبـق معمـول هفـت        ولـي در .سوم به عنوان پنجمين كلمه اسـتفاده كـرده انـد         

ـ      اشته باشد يازده نشانه دارد كه       نشانه د  كلمـه  دوبـاره ايـن     )3در خـط  (ل جـدا كننـده    بعـد از مـيخ ماي

ايـن كلمـه چـه مـي توانـد باشـد؟؟گروتفند از كتيبـه هـاي ساسـاني كـه دوساسـي                       .است تكرار شده 

 در  سـس سلـسله ساسـاني     نگـاهي بـه كتيبـه اردشـير بابكـان مو          .كشف رمز كرده بود كمـك گرفـت       
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 ايـران كـه نـژاد از        شـاهان شـاه      اردشـير    اين پيكره مزدا پرسـت خداونـدگار      ((:  بياندازيم نقش رستم 

 "شــاه"اگــر كلمــاتي كــه پيوســته تكــرار شــده واژه ).) پــسر خدوانــدگار بابــك شــاه اســت،ايــزدان

واژه شـاه    Bدر كتيبـه    .كلمات شاه را با رنـگ آبـي در هـر دوكتيبـه مـشخص مـي كنـيم                  .فرض كنيم 

 در سـطر سـوم      نگـاه كنيـد،   . كـه چنـد سـطر بـاالتر گفتـيم          به يك صورت آمده به غير از يك مـورد         

همينطـور  . نشانه اضافي ديده مي شود كـه بـا رنـگ بـنفش معلـوم شـده اسـت                   چهارانتهاي كلمه شاه    

  .G كتيبه در

d a r  y v u S  \  x S a y o I y  \ 

v z r  k \ x S a y o I y \ x S a  

Y o I y a n a m \ xS a y o I y\ 

d h y u na m\ V I S t a s p hy  

A \ p u c \ h x a m n I S I y \h 

Y \ I m m \ t C r m \ a K u n u S 

  

B  

X S  y a  r S a \ X Sa  y o  I  y\v z  r  

k\ x  S  a  y  o  I  y \ x S  a  y  o  I  y  a  

n a  m \  d  a  r  y v h u S \ x  S  a  y  o  

I y h y a \ p u c \ h X a  m  n I  S I  y\  

G 
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 كلمـه شـاه و بعـد از آن          را ببينيـد دو مرتبـه      B و سـطر سـوم در كتيبـه          Gدر كتيبـه   سوم  /سطردوم.

يعنـي چهـار    . باشـد  شـاهِ شـاهان   . ايـن عبـارت بايـد       ، چهار نشانه اي   ه با پسوندي  واژبالفاصله همين   

 را بـه    واژه كـه ايـن       كه آن را شاه فرض كـرديم بايـد عالمـت جمـع باشـد               نشانه اضافي انتهاي كلمه   

گروتفند با اتكا بـه كتيبـه هـاي  ساسـاني  و صـفت شـاهان شـاه يـا شاهنـشاه                        .شاهان تبديل ميكند  

ـ .به اين نتيجه رسيد كه كامال هـم درسـت اسـت            س بايـد واژه اي كـه در ابتـداي هـر كـدام از ايـن                 پ

ـ        ولـي  . كـه در كتيبـه هـاي ساسـاني هـم همـين حالـت وجـود دارد                  ددو كتيبه آمده اسم پادشـاه باش

؟اگر اين را بفهميم شايد بتوانيم با قيـاس نـشانه هـا بـا حـروف تـشكيل دهنـده اسـم                 كدامين پادشاه؟ 

 وكلمـه   "شـاه "تـا اينجـا گروتفنـد واژه پرتكـرار را           .آن شاه ارزشهاي سيالبيك آنهـا را معـين كنـيم          

 البتـه . و عبـارت شـاه شـاهان را مـشخص كـرده بـود        ر گرفتـه بـود    ن هر كتيبه را نام شاه درنظ      نخستي

  . آوائي بدون تعيين ارزشهاي فعال

  B نام پادشاه در سنگنبشته

d a r y v u S 

  Gنگنبشته نام پادشاه در س

X S y a r S a  
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d a r  y v u S  \  x S a y o I y  \ 

v z r  k \ x S a y o I y \ x S a  

Y o I y a na m \ x S a y o I y\ 

d h y u na m\ V I S t a s p hy  

A \ p u c \ h x a m n I S I y \h 

Y \ I m m \ t C r m \ a K u n u S 

B  

    با رنگ قرمز نشان داده شده و واژه شاه در هر دو كتيبه با رنگ آبيBنام شاه را در سنگنبشته 

X S  y a  r S a \ X Sa  y o  I  y\v z  r  

k\ x  S  a  y  o  I  y \ x S  a  y  o  I  y  a  

n a  m \  d  a  r  y v h u S \ x  S  a  y  o  

I y h y a \ p u c \ h X a  m  n I  S I  y\  

G  
ــه  ــي Gدر كتيب ــگ آب ــا رن ــم واژه شــاه را ب ــگ ســبزِ  ه ــا رن ــام پادشــاه را ب ــره و ن ــشان داده  تي  ن

ـ B همانطور كه مي بينيد اسم شاه كتيبـه .ام ه بـا رنـگ قرمـز مـشخص شـده در سـطر سـوم كتيبـه         ك

G    دارد كـه بـا رنـگ سـبز نـشان داده شـده               بـا ايـن تفـاوت يـك حـرف بيـشتر           . تكرار شده اسـت 

در حـالي كـه اسـم       .اسم پادشاه كتيبه اول در كتيبه دوم همراه بـا لقـب شـاه تكـرار شـده اسـت                   .است

ادشــاه كتيبــه اول بايــد پــدر نتيجــه جــز ايــن نيــست كــه پ.پادشــاه كتيبــه دوم در كتيبــه اول نيــست

مـده اسـت بايـد ناشـي        پادشـاه اول در كتيبـه دوم بـه وجودآ         وتغييري كـه در اسـم       .پادشاه دوم باشد  

  Bشاه  پسرِ G شاه يعني.از شكل اضافي يا مِلكي نام باشد
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 كه با الگوي .Bشاه ....؛قدرتمند؟؟،شاهِ شاهان،پسرGِشاه :اينطور شروع مي شودG پس سنگنبشته 

  .هم تطبيق ميكندساساني 

هستند؟؟  ر و پسر كداميك از شاهان هخامنشياما اين پد

نامهاي كوروش و كمبوجيه براي گروتفند مطرح ....كوروش؟كمبوجيه؟داريوش؟،خشايارشا؟،اردشير؟؟و 

نبودند چون هردو با يك حرف آغاز مي شدند در حاليكه نشانه ابتدائي دو اسم در كتيبه ها با يكديگر 

  .متفاوت بود

  B نام پادشاه در سنگنبشته

d a r y v u S 

  Gنام پادشاه در سنگنبشته 

X S y a r S a  

ا بــا تلفــظ ولــي تلفــظ ايرانــي ايــن اســمه.گروتفنــد بــه فكــر نامهــاي داريــوش و خــشايارشا افتــاد

گروتفنـد  . داشت و ابتدا او بايد صـورت ايرانـي ايـن اسـمها را بازسـازي مـي كـرد                   يونانيشان تفاوت   

ـ    تـورات اسـامي  شـاهان هخامنـشي را نزديـك بـه تلفـظ اصـلي و ايرانـي                     .ك گرفـت  از تورات كم

 و در مـورد خـشايارشا بـه        DARHEUSHلدر مـورد داريـوش بـه شـك        .آنها حفـظ كـرده اسـت      

  .حاال نظير به نظير حروف را جايگذاري ميكنيم. رسيدKhshHERShEخشهرشه 

d   a   r   y   v   u   S 

                       D    A     R    H      E      U   SH       

  

X    S    y   a   r   S   a  

                                     KH    SH    H     E     R    SH   E 
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چنانچه امروز Hحتي اگر .يقا در جاي صحيح خود قرار دهد  دق راحروفي از  تعدادموفق شدگروتفند 

 SH،U،R،A،Dن،سومين،ششمين و هفتمين حروف نام داريوش،دومي خوانده مي شد،اولين،Yمي دانيم

 (KH,SH,A,R,SH,A) اولين،دومين،چهارمين،پنجمين،ششمين و هفتمين حروف نام خشايارشاو

بعدها مشخص شد كه اسم درست داريوش در كتيبه هاي فارسي باستان .كرده بودشناسائي 

DARYAVAUSH است نه DARHEUSH .مربوط به نه از هفت نشانهحاال گروتفند پنج نشا 

  .شناخته بود را هم كلمه شاه

X    S    a    y    o    I   y  
                               KH     SH    E      H       ?       ?    H 

 را بـه عنـوان   khshEHIO و   گروتفند به مجموعـه لغـات اوسـتائي انكتيـل دوپـرون مراجعـه كـرد               

ــه دســت آورد و موفــق شــد كلمــه  يعنــي در.لقــب شــاه يافــت  اينجــا دو نــشانه آوائــي ديگــر را ب

ــاه ــشاي(ش ــد )ثياخ ــه بخوان ــه      . را در كتيب ــن كلم ــت اي ــورت درس ــيم ص ــي دان ــروز م ــه ام  ك

xšâyaθθθθiyaــت ــه  θθθθ(اس ــبيه ب ــدايي ش ــسي دارد TH ص ــان انگلي ــهاي  ) در زب ــر ارزش در زي

وتفنـد همـه نـشانه هـا را         البتـه گر  .آوائي معـين شـده توسـط گروتفنـد در كلمـه شـاه را مـي بينيـد                  

  درست تشخيص نداد ولي همانهايي هم كه كشف شد گام بزرگي بود

X    S    a    y    o    I   y  
KH     SH    E      H       I      O    H  

  )با صداي خX(و حال ارزشهاي آوائي درست با آوا نويسي استاندارد و درست امروزي

X    S    a    y    o    I    y  
     X     š    â                 ya                θθθθ    I    ya   

حال بايد براي كشف نشانه هاي بعـدي بـه دنبـال نـام خـاص ديگـري باشـيم و نـام پـدر داريـوش                       
ترجمـه گروتفنـد تـا ايـن        . آمـده باشـد    Bاسم پدر داريوش بايـد در كتيبـه         .در اين قضيه راهگشاست   

  !!؟؟؟...... شاهان،پسر داريوش شاه،خشايارشا،شاه قدرتمند؟؟،شاهِ.چنين بودGزمان از كتيبه 
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v z  r\X Sa  y o  I  y \X S  y a  r S a   
    قدرتمند؟؟                  شاه                             خشايارشا    

ax S  a  y  o  I  y   \ x  S  a  y  o  I  y \k  
  شاه                                                    شاهان      

x  S  a  y  o \  u Shd  a  r  y v   \ n a  m  
  ) سبز رنگاسم در حالت اضافه به واسطه همان نشان(داريوش                        شاه

\h X a  m  n I  S I  y \ p u c \ h y a I y  
   موصوليضمير   سر  پ                                                      

  
 Bبه و كتي

d a r  y v u S  \  x S a y o I y  \ 

                شاه                                           داريوش

v z r  k \ x S a y o I y \ x S a 

    نيرومند؟؟  شاه  هانشا      

\ x Sa y o I y\na m Y o I  y a  

              نشانه جمع                               شاه        

hyV I S t a s p  \na md h y u  

   شانه جمع                                 ن            موصوليضمير      

h\ h x a m n I S I y \ p u c \ A 

                                                                      پسر 

Y \ I m m \ t C r m \ a K u n u S 
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  )Gترجمه گروتفند از كتيبه (خشايارشا،شاه قدرتمند؟؟،شاهِ شاهان،پسر داريوش شاه
در اينجا بايد منتظر اسم پدر داريوش باشيم ولي همانطور كه ..........داريوش،شاه قدرتمند؟؟،شاهِ شاهان،

يك آيا اسم خاص مانند اسم .متفند تشخيص داد روبرو مي شوي كه گروشان داده ام با نشانه جمعن
خواند با اينحال مشخص بود " داهه" گروتفند اين عبارت را مي تواند جمع بسته شود؟؟مسلما نهانسان

امروزه ميدانيم تلفظ درست اين نام دهيو و به معني كشور است ولي در (كه اين نام اسم خاص نيست
ايد نام پدر پس واژه بعدي ب.)اينجا مهم اينست كه گروتفند به واژه نام پدر داريوش هدايت شود

ثيا يا شاه همراه آن نيامده  و اين ايسه كنيد مي بينيد كه واژه خشايمقG كه اگر با كتيبه داريوش باشد
 كه به صورت چند  موصولي و حالت اضافهضمير.پدر داريوش بزرگ شاه نبود.واقعيت تاريخي دارد

داريوش شاه و در اينجا پسرِ مانند پسرِ (نشانه به اسم اضافه مي شوند و ما در شكل مشخص كرده ايم
آن مي در نظر نگرفتن حالت اضافه  را گروتفند درك كرده بود پس اسم پدر داريوش با )ويشتاسپ

  :شود

V   I   S    t    a   s   p 
در مورد شكل هخامنشي و پارسي باستان .است Hystaspsنام پدر داريوش در صورت يوناني آن '

  نكتيل دوپرون به نام گشتاسپ رسيدااين اسم گروتفند از لقب نامه 
  

V   I   S    t    a   s   p 
                              G     O      SH      T        A       S      P 

 
از پانزده نشانه اي كه گروتفنـد ارائـه داد ارزشـهاي آوائـي نُـه مـورد آنهـا را درسـت تعيـين كـرد و                       

هـم   را pو t,sوتفنـد بـا اسـتفاده از نـام پـدر داريـوش حـروف        گر.فقط در چهار حرف اشـتباه كـرد   
تصور مي كنم،توانـسته ام تـصويري از چگـونگي رمـز گـشايي گروتفنـد را بـراي خواننـدگان                     .يافت

وقتي ترجمه هـاي گروتفنـد از ايـن دوكتيبـه را بخوانيم،روشـن مـي شـود كـه او از درك                       .ترسيم كنم 
يـست كـشف نُـه حـرف از الفبـايي كـه هـيچ چيـز در         كامل پارسي باستان دور بـود ولـي ترديـدي ن       

حـال ترجمـه     .دانستند و دانشمندان را سردرگم كـرده بـود بـه واقـع كـار بزرگـي بـود                   موردش نمي 
  :هاي گروتفند

داريوش،شاه نيرومند،شاه شاهان،شاه داهه،پسر گشتاسپ،نواده فرمانرواي جهان،از مجموعه : Bكتيبه 
  .نرينه مورو از ايزد

داريوش،شاه بزرگ،شاه شاهان،شاه كشورها،پسر ويشتاسپ،هخامنشي كه اين :و درستترجمه جديد 
  .كاخ را ساخت

  خشايارشا،شاه نيرومند،شاه شاهان،پسر داريوش شاه،نواده فرمانرواي جهان:Gكتيبه 
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  .خشايارشا،شاه بزرگ،شاه شاهان،پسر داريوش شاه هخامنشي:ترجمه جديد و درست
 ايدئوگرام يا هزوارش و نيز F نشانه 1802او در همان سال .يان نيافتشايستگي گروتفند به اينجا پا

ل با را به طور كامواژه  يعني به جاي اينكه  يا معني نگارايدئوگرام.(مربوط به كلمه شاه را كشف كرد
معموال در كتيبه هاي متاخر هخامنشي بيشتر از .به جاي آن استفاده كنندحروفش بنويسند،نشانه اي را 

 نشانه ايدئوگرامي شناخته شده 5در فارسي باستان تا به امروز . يا ايدئوگرام استفاده شده استهزوارش
 سال بعد از آن تاريخ 13گروتفند .)است كه مفاهيم زمين،خدا،كشور،شاه و اهورامزدا را بيان مي كنند

ن كتيبه ها نا  تغيير يافت گرچه در تالشهاي بيشتر براي خواندKu را كشف كرد كه بعدا به Kنشانه 
 قدر اين تالش ارزنده گروتفند دانسته نشد و مجله علمي  در ابتداجالب است بدانيد كه.موفق ماند

گزارش .گوتينگن حتي گزارش كامل كشف او را چاپ نكرد و فقط در گزارش كوتاهي به آن اشاره كرد
ست،ارتباطات و انديشه هايي در زمينه سيا"كتاب  ميالدي در 1815كامل اين رمز گشايي در 

هنوز تا رمز گشايي كامل فارسي باستان يعني .  منتشر شد"بازرگاني برجسته ترين اقوام دنياي باستان
خوشبختانه در آن سالها مطالعات اوستا و سانسكريت .همان كتيبه هاي نوع اول راه درازي در پيش بود

نده شدن اين كتيبه ها در تاييد اصالت و زبانهاي هندواروپايي دراروپا آغاز شده بود و همينطور كه خوا
مطالعات اوستايي،پهلوي و سانسكريت هم كمك زيادي به .اوستا و متون مقدس زرتشتيان موثر بود

مي توان به نوعي گفت اين .كرد  باستان درك كتيبه هاي پارسيوشناخت دانشمندان و زبانشناسان 
 نام پدر داريوش را به (Saint Martin)رتنسن ما .تحقيقات به موازات هم و تاثيرشان متقابل بود

  .صورت صحيح آن خواند يعني ويشتاسپ به جاي گشتاسپ
س دانماركي دو نشانه را كه گروتفند به اشتباه تعبير كرده  زبانشنا(Rask) راسك1823در سال 
 را قرائت كرده و))هخامنشي(( نام سلسله كرده و توانست تلفظ درستتصحيح را N وMبود،يعني 

در  ))ânam((ددر عبارت شاه شاهان را شناسايي كنزشهاي سيالبيك پايانه حالت اضافه جمع ار
 نشانه جديد به دست 4به اين ترتيب .ختم مي شود)) ânam((سانسكريت هم حالت اضافه جمع با 

ژن بورنوف كه پيشتر گفتيم چه سهم قابل توجهي در مطالعات  او1836در سال .آمد يا تصحيح شد
داشت،سنگ نوشته هاي الوند و وان را كه به تازگي كشف شده بودند مورد مطالعه قرار داد و اوستايي 

همچنين او موفق شد در كتيبه ديوار جنوبي .د را كشف كرنام اهورامزدا را خواند و نشانه هاي جديدي
 كند و هاي زيادي از پارسي باستان را معلوم نشانه صفه تخت جمشيد فهرست اقوام را تشخيص دهد و

كريستين . بلكه با آن پيوند نزديكي دارددر عين حال ثابت كند زبان كتيبه ها اوستايي نيست
هم تعيين ارزشهاي آوائي را بر اساس فهرست  استاد سانسكريت در بن (Christian Lassen)السن

آواها : اشتر مهم ديگري نيز دالسن كشف بسيا.اقوام ولي به صورتي كاملتر از بورنوف به انجام رساند
يعني .مي باشند مصوتهايي نيز در فارسي باستان محض نيستند بلكه غير از بعضي موارد استثنايي حاوي
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هم به  را مي توان P يا Ra  خواند و هم به صورتR را هم به صورت صامت Rمي توان نشانه 
 نوشتند و  مي)شاه بزرگ( xšâyθθθθiy vzrk بدين طريق ايرانيان باستان Pa و هم  خواندP صورت

xšâyaθθθθiya vazraka يا .مي خواندندHxâmnišiy مي نوشتند و Haxâmanišiya)مي ) هخامنشي
  .خواندند و از اين قبيل

ـ                     ع وبه اين ترتيب چهل سال پـس از رمـز گـشايي اوليـه گروتفنـد وبـا تالشـهاي دانـشمندان از مجم
انـده بـه انتظـار كوشـش و      نـشانه بـاقي م   15 نشانه پارسي باستان تعيين شـده بـود و           21 نشانه   36

  .نشسته بودند انگليسي  راولينسونتالش خستگي ناپذير
  
  
  

  (Sir Henry Creswicke Rawlinson)سر هنري كرسويك راولينسون

  
 از شهرهاي آكسفورد شاير (Chadlington) در چادلينگتون1810 آوريل 11راولينسون در تاريخ 

راولينسون تحصيالت دانشگاهي .گذراند(Ealing)يلينگهمه دوران تحصيل را در مدرسه ا.به دنيا آمد
 و در شانزده سالگي به استخدام كمپاني هند شرقي انگليس،شاخه نظامي آن درآمد كه در آن نداشت

كمي بعد براي خدمت نظام به هندوستان  آن بخش از جهان را در دست داشت،زمان انحصار تجارت با
ولينسون ضمن خدمت به آموختن زبان فارسي و هندي پرداخت را.اعزام شد و در بمبئي به كار پرداخت

  .و در مدت كوتاهي به هردو زبان مسلط گشت،آن قدر كه جزء مترجمان معتبر كمپاني درآمد
وي مأمور . مأمور سازماندهي ارتش ايران قاجار گشت و به ايران اعزام شد1833راولينسون در سال 

 به سمت مشاور نظامي بهرام ميرزا والي كردستان،لرستان 1839 تا 1835خدمت در كرمانشاه شد و از 



 55

و خوزستان به كار پرداخت و همين جا در كرمانشاه بود كه نخستين بار كتيبه بيستون را كه هنوز 
  .همينطور كتيبه هاي الوند همدان را.رمزگشايي نشده بود،ديد

  
  

  ميالدي 1841 در كتيبه بيستون    
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  ) ميالدي1841نقاشي از اوژن فالندن و پاسكال كوست (نكتيبه هاي الوند همدا
ابتدا كتيبه ها را تميز . مطالعات خود را بر روي كتيبه بيستون با اشتياق و پشتكار شروع كردراولينسون

 براي 1835او در نامه اي كه در سال .كرده و نسخه برداري كتيبه ها را نشانه به نشانه آغاز نمود
مطالعات باستاني من به رغم طعنه هاي احتمالي تو آهسته و آرام ادامه ((: گويدخواهرش نوشته مي 

 اين باشد كه مرد ناداني چون من وقت خود را براي رمزگشايي دارد،ريشخندهايي كه چه بسا مربوط به
حال آنكه .سنگنبشته هايي تلف ميكند كه قرنهاست دانشمندترين مردان اروپايي را سردرگم كرده است

دلم مي خواهد همان كاري را در مورد ....تهاي زيادي در شناخت ارزش نسبي حروف كرده اممن پيشرف
منش من خستگي ...الفباي ميخي انجام دهم كه شامپوليون در مورد خط تصويري هيروگليف انجام داد

 در فضايي كه افتاده ام،تمام روحم مجذوب مبارزه اي -ناپذير و با بلند پروازي سيري ناپذير است
  ........))پرشور براي قرار گرفتن در مقام نخست است

: او مي نويسد.يي مي پرداخت كه قصد رمزگشاييشان را داشتراولينسون خود به رونوشت كتيبه ها
براي دستيابي به متون پارسي سند و بررسي لوحه اي كه در ارتفاع بلندي قرار گرفته  وجود نردبان ((

 خطر زيادي وجود دارد چون برآمدگيها براي جاي پا چنان الزامي است و حتي با نردبان نيز
 فوت عرض، است كه بايد نردبان خيلي بلند باشد تا بتوان به مجاريها 2 اينچ با حداكثر 18تنگ،حدود 

دست يافت،شيب كافي براي باال رفتن انسان وجود ندارد،و اگر نردبان را آن قدر كوتاه كنيم كه شيب را 
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هاي بااليي را فقط با ايستادن روي آخرين پله نردبان مي توان رونويسي كرد در افزايش دهيم،كتيبه 
حالي كه هيچ پشتيباني وجود ندارد جز آنكه بدن را با بازوي چپ محكم به صخره بچسبانيم ضمن 

من در چنين حالي بود كه از تمام .آنكه در دست چپ دفترچه و در دست راست قلم را گرفته ايم
االيي رونويسي كردم و فقط عالقه به كار بود كه هرگونه احساس خطر را از يادم مي سنگنبشته هاي ب

  .))برد
 قسمت زيادي از متن  وه طي دو سال بعد راولينسون زبانهاي سانسكريت ،پهلوي و اوستا را آموخت

يت خوانندگان توجه كنند كه شناخت زبانهاي اوستايي و سانسكر(رونويسي كرده بودرا فارسي باستان 
 )كمك شاياني براي درك بهتر ساختارهاي واژگاني و دستوري فارسي باستان به راولينسون مي نمود

اشاره به جنگ (به وجود آوردكارش وقفه اي در  1838شركت در جنگ افغانستان در سال كه 
كار  1843 در و او پس از بازگشت به كرمانشاه )انگليسيها با افغانستان از سمت هندوستان است

 و هرلحظه ممكن بود كه ونويسي كتيبه را با به خطر انداختن جانش و در حالي كه در هوا معلق بودر
 و ( روايت فارسي باستان1846/1847در سال دامه داد و طناب دور گردنش بپيچد و خفه اش كند،ا

نتيجه بسيار چشمگير و قابل مالحظه . كتيبه بيستون را انتشار داد) روايت بابِلي1851در 
 چگونه اما كار وي.باقيمانده را مشخص كند نشانه 15 نشانه از 14راولينسون موفق مي شود .است

،كلماتي كشف كرد متوجه همساني كامل آنها با بيستون شد انجام گرفت؟او در كتيبه هاي الوند كه تقريبا
اولينسون به اين استدالل ر.كه با يكديگر فرق داشت و او فرض كرد كه اين واژه ها نامهاي شاهان است

 در هر مورد كلمه اي وجود دارد كه B و Aهركتيبه حاوي دو نام است،مثال نام : ((صورت بود
بر اساس اين تبار شناسي . وجود نداشتCراولينسون فرض كرد بايد كلمه شاه باشد كه پس از كلمه 

A و Bشاه بودند و Cاين نامها عبارت بود از هيستاپس. شاه نبود)C(-داريوش )B(-
راولينسون در كتيبه بيستون تشخيص داد كه دومين كلمه نام داريوش است حال به دنبال ).A(خشايارشا

نياكان ديگر داريوش بود كه هرودت اسمي آنها را نقل كرده بود و او مي توانست با مقايسه اسامي و 
دوت وان كه هردر شرح لشگركشي خشايارشا به يون.نشانه ها ارزشهاي سيالبيك آنها را معين كند

  :خوانيم  مينوشته است به نقل از خشايارشا
در تنبيه آتني ها شكست بخورم،فرزند داريوش،پسر هيستاپس،پسر آرسامس،پسر )خشايارشا(اگر من((

  ))!آريارامنس،پسر تئيسپس،پسر كوروش،پسر كمبوجيه،پسر تئيسپس،پسر هخامنش نيستم
 M پس آخرين نشانه نامعلوم بايد ?-A-R-S-A: واندفت كه نشانه هاي آن را چنين خو او نامي را يا

 را يافت كه آريارامنس بود و بنابراين آخرين ?-A-R-I-Y-A-R-A-Mدر وسط سطر بعدي.باشد
 قبال A را يافت كه هخامنش بود چون X-A-M-N-I-S-?در سطر بعدي . باشدNنشانه بايد 

 خواند و باالخره در Ha نخستين نشانه را شناخته شده بود و با اولين حرف تطبيق نمي كرد،راولينسون
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 را قبال شناخته بود،به Tرا يافت و چون نشانه ) تئيسپس (I-S-P-A-I-S-?سطر پنجم و ششم او 
 چ خوانده مي T در انگليسي كه Natureمثل كلمه (اي را كه چ خوانده مي شود قرار دادTجاي آن 

ينسون از آيا راول:ممكن است به ذهن خطور كندي پرسش........ و و اسم چيشپيش را خواند) شود نه ت
؟اين موضوع باعث مشاجره اي سخت ميان مسئول بخش خاور نزديك موزه كار گروتفند اطالع داشت

مايسنر .شد)1926 و 1925( ميالدي20و آشور شناس آلماني  برونو مايسنردر سالهاي دهه بريتانيا 
)) پدر رمزگشايي خط ميخي پارسي(( آن راولينسون را در برابر موزه بريتانيا كه مسئول خاور نزديك

كسي كه راز دوهزارساله ابولهول را با خون جگر بيرون كشيد و خط : ((ناميده بود موضع شديدي گرفت
راولينسون سپاهي و سياست باز بزرگي بود و ...ميخي را خواند هيچ كس نيست جز گروتفند آلماني

  .))ود كندبود ديگران را سپر بالي خ خوب بلد
راولينسون پيش از آنكه كار خود را شروع كند ظاهرا از فعاليتهاي گروتفند اطالعي نداشت و فقط 

را ) 1821/1822 جلد،لندن 2سفرهايي به گرجستان،ايران،ارمنستان،بابل باستاني در (كتاب كرپورتر 
ني مانند السن تماس گرفت راولينسون بعدها با دانشمندا.همراه داشت كه اطالعات چنداني در آنها نبود

 نشانه باقي 15 نشانه از 14راولينسون تفسير .و فهميد كه توانسته تقريبا تمام نشانه ها را مستقال بخواند
يج پژوهشهاي خود را به انجمن سلطنتي آسيا ارئه كرد كه در مجله شماره انت ومانده را به انجام رساند

 به  نشان شير و  كتيبه هاي شاهان باستاني ايران به پاس كشف رازدهم آن انجمن به چاپ رسيد
 مفتخر شد و انجمن (Sir) و از طرف ملكه ويكتوريا به لقب سِرسوي ناصرالدين شاه قاجارخورشيد از 

آخرين مشكالت جزئي در زمينه خط و زبان فارسي باستان  توسط .آسيايي مدال طال به او اهداء كرد
 از ميان برداشته (Jules Oppert)ل اوپر فرانسوي كشيش ايرلندي و ژو(Hincks )هينكس

 هستند و بقيه a هينكس در يك سخنراني توضيح داد كه فقط بعضي از صامتها تركيب پذير با يك.شدند
 و نشانه سومي براي Mi نشانه ديگري براي Maمثال عالوه بر نشانه . دارندu يا iهميشه بعد از خود 

Mu و غيره وجود دارد .  

m           M        ,  

Ma       Mi      Mu  
  . مشخص كرد1851باستان حاشيه اي است ژول اوپر در كه جايگاهش در فارسي نشانهارزش آخرين 
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   هينكسادوارد                                           ژول اوپر

حال مي شد صداي .مغلوب شده بود قطعنوشته هاي نوع اول تخت جمشيد يا فارسي باستان به طور 
  : قرن شنيد25اهان هخامنشي را از وراي ش

1)a.d.m.=.a.r.t.X.S..a.=.!.=.v.z.r.k.=.

!.=.!.y.a.n.a.m.=.!.=.#.y.u.n.a.m.=.

!.=.a.h.y.a.y.a.=2)*.y.a.=.d.a.r.y.v.u.

S.=.!.a.h.y.=.p.u.c.=.h.X.a.m.n.i.S.i.y.=

..a.t.i.y.=.a.r.t.X.S..a.=.!3)v.S.n.a.

=.%.h.a.=.i.m.a.m.=.H.D.i.S.=.t.y.=J.i

.v.d.i.y.=.p.r.d.y.d.a.m.=.a.d.m.=.a.K.u.n.

v.a.m.=.%.=.a.n.h4)i.t.=.u.t.a.=.M.i.

t.r.=.m.a.m.=.p.a.T.u.v.=.h.c.a.=.V.i.

.s.t.a.=.u.t.m.i.y.=.k.r.t.as.p.a.=.g.

m 

  

1 adam : Artaxšaçâ : Xš : vazraka : Xš : Xšyânâm : Xš : DHyûnâm : Xš : ahyâyâ :  

2 BUyâ : Dârayavauš : Xšâhya : puça : Haxâmanišiya : θâtiy : Artaxšaçâ : Xš :  

3 vašnâ : AMhâ : imâm : hadiš : tya : jivadiy : paradayadâm : adam : akunavâm : AM 
: Anah  

4 ita : utâ : Mitra : mâm : pâtuv : hacâ : vispâ : gastâ : utamaiy : kartam  

  )شوش(اردشيردوم,كتيبه بر پا ستون
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اردشير شاه , هخامنشي,پسر داريوش شاه,شاه در زمين,شاه كشورها,شاه شاهان,من اردشير شاه بزرگ
اهورا .آسايشگاهي بنا كردم) چون(به ياري اهورامزدا اين كاخي است كه من در زندگاني خود :گويد
  .چه را كه بوسيله من انجام شده از همه بالها بپايندآناهيتا و ميترا مرا و آن,مزدا

  

  رمز گشايي خط ميخي ايالمي نو
يكي از  سه زبان متون هخامنشي شناخته شده بود و دانشمندان با تكيه بر فارسي باستان به كشف رمز 

ن است چنديخط نوع دوم كه امروز مي دانيم ايالمي نو .رو آوردند نوع دوم تخت جمشيد  ميخينوشته
 ميان واژه ها وجود  همعالمت جدا سازي. بودآن  مشكلتر از برابر فارسي باستان نشانه داشت و بسيار

 برابر در بخشهاي در ابتدا الزم بود تا نامهاي.نداشت كه رمزگشايي را بيش از پيش سخت مي كرد
 آوايي را با ارزشهايفارسي باستان و ايالمي نو شناسايي و با هم مقايسه شوند و در مرحله بعد 

 ميالدي 1837نخستين گام را در اين راستا گروتفند در .استفاده از نامهاي خاص تثبيت كنند
شناسه براي نام (او دريافت كه نامهاي مردان با يك ميخ عمودي كه پيش از آنها قرار دارد .برداشت

نخستين كوشش جدي  . شد نشانه مربوط به كلمه شاه را بيابدوفق و همينطور ممشخص شده اند)مردان
به عمل (Westergaard) و وسترگارد(Dane) دِين1844را در ترجمه اين خط به سال 

 ادوارد 1846در سال .وسترگارد متوجه شد كه اين زبان هيچ خويشاوند شناخته شده اي ندارد.آوردند
 (Saulcy) سالسي 1850هينكس موفق به كشف متون منظم بر اساس هجا بندي شد و در سال 

 را  متن ايالمي كتيبه بيستون(Norris) پروفسور نوريس1853در سال .شكال دستوري را مطالعه كردا
 به 40و در پي آن تعداد نامهاي  خاص شناخته شده از   منتشر كردولينسون رونويسي كرده بود، راكه
استفاده از با . نشانه هاي ايالمي امكان پذير شد بيشتر رسيد و در نتيجه تعيين ارزشهاي آوايي90

 امكان روشن شدن تك تك واژه ها چه از نظر واژگاني و چه از نظر دستوري،به ترجمه فارسي باستان
سكايي است ولي در سال -نوريس مي پنداشت كه زبان اين نوشته ها سكايي يا مادي.دست آمد
ي شوش يا  اين نكته را مطرح كرد كه اين نوشته ها بايد زبان باستان(Mordtmann) مورتمان1862

را به كار برد و اين نام تثبيت )) ايالمي((  اصطالح(Sayce) سايس1874شوشي باشند و در سال 
با توجه  . نخستين دستور زبان ايالمي را ارائه داد(Wissbach) ويسباخ1890 در سال سرانجام.شد

المي كشف شد  ميالدي در تخت جمشيد تعداد زيادي گل نبشته هاي اي30به اينكه در حفاريهاي دهه 
با بررسي آنها  عالمت اضافه را 10 (Hallock)و هالوك(George Cameron)جورج كامرون
آنچه كه از كتيبه .كامل است فهم ما از كتيبه هاي ايالمي  نمي توانيم بگوييمبا اينحال .شناسايي كردند

مه را شامل مي  كل700نها اطمينان داشت حدود  به آمنشي باقي مانده و مي توانهاي سلطنتي هخا
 حدس و گمان از متون به دست آورد كهاطالعات بيشتر از اين را بايد از راه تركيب، مقايسه و .شود
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ته هاي ايالمي وجود دارد كه سنگنبش .كشيده شده اند  و افراطبعضي دانشمندان در اين راه به انحراف
 و اين جمله از دست برودباعث مي شود معني يك در آنها هر كلمه مشكلي ايجاد ميكند و گاه 

تا كنون حدود .وضعيت بسياري از متخصصين خط ميخي را از مطالعه زبان ايالمي منصرف كرده است
 نشانه 7 و )معني نگار( نشانه ايدئوگرامي25 نشانه آوائي ،113  نشانه ايالمي شناسايي شده است145

ه طوركلي تا وقتي كه در وضعيت نگ نبشته ها و لوحه هاي ايالمي را بس.بيانگر شناسه ها هستند
ه به خط ميخي مطالعه ايالمي از زبانهاي ديگري ك.خوبي باشند بي اشكال مي توان كشف رمز كرد

در انتها .عقب افتاد و هنوز چند نكته روشن نشده در دستور ايالمي به چشم مي خوردنوشته شده اند 
انه و نو تقسيم مي شود و كتيبه هاي سلطنتي ،ميكهن ايالمي به سه نوع نظام نوشتاريكنم كه  اضافه مي

  .هخامنشي،ايالمي نو هستند

  
   در تخت جمشيدكتيبه ايالمي نو بر دهليز كاخ اختصاصي داريوش بزرگ

  تاريخچه حفريات باستانشناسي در بين النهرين
رين و كشف رمز آنها با تاريخ و تمدن بين النه و خط سوم كتيبه هاي هخامنشي از آنجايي كه زبان

  .ارتباط تنگاتنگ دارد بايد تاريخچه بسيار مختصري از پژوهشهاي اروپاييان تا آن تاريخ بيان شود
اگر از تك مسافرتهاي مختصري كه در قرون وسطي از جانب اروپاييان به خاورميانه انجام شده بود 

م كننده سفر خود به بين صرفنظر كنيم،باز هم پيئترو دالواله اشراف زاده ايتاليايي بود كه با شرح سر گر
همچنين آجرهايي كه در اور و بابِل به دست .النهرين اروپاييها را كنجكاو وعالقه مند به تاريخ شرق كرد

بعد از او ).1626(آورده و بر آنها خطي با مشخصات معين ناشناخته نوشته شده بود با خود به اروپا برد
 ي متعددي را در تخت جمشيد رونويسي كرد و از آنكارستن نيبور دانماركي بود كه گفتيم كتيبه ها

زمان به بعدتقريبا همه كساني كه از شرق ديدن كردند از كاوش در ويرانه ها،جمع آوري آثار باستاني و 
برجسته ترين آنها عبارت بودند از ژوزف بوشان،كشيش و .رونويسي از كتيبه ها ذكري به ميان آوردند

،كلوديوس جيمز ريچ،يك انگليسي مقيم كمپاني هند شرقي و )1786(ستاره شناس مشهور فرانسوي
،جيمز بيلي )1827(،رابرت مگنان)1817(،سِر جيمز باكينگهام)1807(سر كنسول انگليس در بغداد

،افسر ارتش،ورزشكار،كاشف و زبان )1895-1810(،سِر هنري كرسويك راولينسون)1843(فريزر
-36(ئت بريتانيايي اعزامي به دجله و فرات متعلق به چسنيهمچنين هي.شناس كه برتر از همه آنها بود

نام برد كه با هزينه دولت،مسير رودهاي دجله و فرات را مطالعه و اطالعات فراواني در مرود )1835
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 دو گمانه كه بوشان و مگنان در بابِل حفر كردند،تمام به استثناء.رامون آن جمع آوري كردسرزمينهاي پي
ي خود را محدود به اندازه گيري و مشاهده تپه ها و ويرانه ها كردند و به محتويات پژوهشگران فعاليتها

 كنسول ايتاليايي تبار فرانسه در موصل نخستين (Botta)تا اينكه پل اميل بوتا.اين تَلها كاري نداشتند
خورس آباد توسط . آغاز كرد1843 در ماه مارس حفاريهاي باستان شناسي در خورس آباد را

بوتا تقريبا .دن دوم در پايان قرن هشتم قبل از ميالد به عنوان پايتخت جديد احداث شده بوسارگو
  .بالفاصله قاب هايي از سنگ آهك را كشف كرد كه نقوش برجسته اي روي آنها حك شده بود

تقريبا به طور (Sir Henry Layard) شخصي انگليسي به اسم سِر هنري اليارد1845در سال 
و نينوا زد كه آشور )  همان كالح نام برد شده درتورات(عمليات حفاري در نمرودهمزمان دست به 

اليارد نيز تقريبا .د قبل از ميالد به عنوان پايتخت جديد خود احداث كرده بو879ناصرپال دوم در سال 
قاب هاي عظيم سنگي كه روي آنها اسب ها و سواران،اسيران رقت انگيز، : دبالفاصله به گنج رسي

صره ها،حمله به شهرهاي مستحكم،سواراني كه از رودخانه ها مي گذشتند و كمان داراني بر ارابه محا
ري به شكل حنه هايي از شكار  شير، و تصوير آنان ريخت عجيبي از يك خدا با سص.ها كنده شده بود

البي نيز به در بعضي از اين قاب ها عالوه بر تصاوير فوق،مط. متر به دست آمد2باز و ارتفاع بيش از 
ا در موصل،به عنوان دستيار  بريتانيهرمزد رسام برادر كنسول 1846در سال .خط ميخي ثبت شده بود
آنها به كمك يكديگر قطعات بزرگي از گاو انسان هاي بزرگ بالدار غول آسا .اليارد مشغول به كار شد

 بزرگي از اين اشياء از مجموعه.و قاب هاي سنگي نوشته دار بيشتري را از زير خاك بيرون آوردند
زن به موزه بريتانيا جمله تك ستون هرمي سياه شلمنصر سوم،بدون هرگونه مشكل ناشي از حجم و و

شگفتي و تحسين همگان را  و اين نقوش بزرگ و غول آسا وارد لندن شد1847در ژوئن .فرستاده شد
ياي آن منتشر كرد كه گزارش كاوش  كتابي به نام نينوا و بقا1849اليارد در سال ..به دنبال خود داشت

روايت بابِلي كتيبه بيستون را انتشار داد از قبل زمينه هاي بنابراين هنگامي كه راولينسون .هايش بود
اهميت كاوشهاي اليارد در اين بود كه .آشور شناسي و شور و شوق براي چنين شناختي فراهم آمده بود

ان خط سوم تخت جمشيد نوشته شده بود به دست  فراواني كه با هم و نوشته هايآثار تاريخي
  .دانشمندان رساند
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  نقاشي از حفاريهاي اليارد 

 
  

  
  

 يا آشوري-بابِلي(رمز گشايي خط نوع سوم تخت جمشيد و بيستون

  )اَكَدي
آشوري هيچ راهي جز اينكه كتيبه هاي سه زبانه هخامنشي به عنوان نقطه -در خواندن كتيبه هاي بابِلي

نخستين گام را در خواندن سومين خط كتيبه هاي  . وجود نداشت حركت به كار گرفته شوندآغاز
او توانست گروه عاليمي كه با نامهاي .هخامنشي را گروتفند با شناسايي نخستين كلمات برداشت

 ميان سومين خط  با اثبات شباهتهااو. بود تعيين كند منطبقكوروش،ويشتاسپ،داريوش و خشايارشا
 توانست عاليمي را ل گردآوري شده بودكتيبه داري كه از ويرانه هاي بابِبيستون و متون آجرهاي كتيبه 
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كوشش بر اين بود تا .كه نام نبوكدنصر را ارائه ميكرد شناسايي كند ولي نمي توانست آن را بخواند
اي آوايي نشانه نامهاي خاص در نسخه فارسي باستان  با معادلهاي اكدي مقايسه شوند تا بتوانند ارزشه

آسانتر بود تا انجام دادن،پژوهشگران با خطي دست و پنجه هاي اكدي را به دست آورند و اين به گفتن 
واژه اي . نشانه متفاوت بود300نرم ميكردند كه هيچ عالمت جداسازي كلمات نداشت و داراي بيش از 

معني (شانه ايدئوگرامي با يك نواحد در يك جا با چندين نشانه آوائي نوشته مي شد و در جاي ديگر
ي گرفت و چنين نظام خطي معني نگاري در اين خط حتي نوشتن نامهاي خاص را نيز در بر م)نگار

راولينسون . نخستين محققان را كه هيچگونه اطالعي از ساختار آن نداشتند دلسرد مي كردپيچيده اي
ه نسبتا بلند تاريخي،در حد نكته  ،پس از آنكه موفق به تحليل درست يك كتيب1850خود در سال 

 راز تك  بهازآنكه بي پرده اعتراف مي كنم كه پس من((: هاي اساسي آن،شده بود چنين اعتراف كرد
تك نشانه هاي بابِلي و تك تك واژه هاي بابِلي پي بردم و براي هريك از اينها  به هر ترتيب كه بود 

م ،كليد راهنما در نوشته هاي سه زبانه به دست آوردم،و ،خواه با شاهد مستقيم و خواه از راه غير مستقي
پس از آنكه كوشيدم تا اين كليدهاي به دست آورده را در تحليل نوشته هاي آشوري به كار برم،بارها 
بدين وسوسه افتادم كه اين مطالعات را براي هميشه ترك گويم،زيرا تمام اميدم براي رسيدن به نتيجه 

  .))ي رفتاي رضايت بخش بر باد م
  لي سنگنبشته خشايارشا را در اينجا مياوريمبراي درك بهتر متن اصلي يك كتيبه بابِ

  
  

بنابراين طبق الگوي فارسي باستان دو . مشخص شده است8 و5-4-2با شماره هاي )) شاه((واژه 
د و شش نما) rabûu= بزرگ ( مشاهده مي شوند بايد به معني بزرگ باشند3نشانه اي كه با شماره 

ميخ عمودي ) -i š i-,-ar- š Hi= خشايارشا (نخستين در سطر اول بايد نماينده نام خشايارشا باشد
در سطر اول شناسه اي است كه پيش از نام مردان مي آيد و گروتفند قبال آن را با همين نقش شناسايي 

 9يش از شماره و پ)  Da - a - ri -ia -a- muš(داريوش = 7همين شناسه پيش از شماره .كرده بود
مانند نسخه فارسي )) پسر((وازه ).i š - š A – ha – ma – an – ni (هخامنشي ديده ميشود=
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 6در حالي كه نشانه مقدم بر )6شماره (باستان بعد از نام داريوش قرار نمي گيرد بلكه قبل از آن مي آيد
انويسي واژه ها در ذيل تلفظ و آو). مي باشدš MEعالمت جمع.(را نشان مي دهد))شاه((جمع واژه 

ها را رن نوزدهم محققين فقط معني واژه تصوير نوشته شده است اما در هنگام كشف راز اين خط در ق
نمي دانستند تلفظ آنها چگونه است و براي تعيين آواها در كتيبه هاي هخامنشي تثبيت كرده بودند ولي 

ي رسيد كه نامها به صورت هجايي نوشته به نظر م.ناچار بودند باز هم به نامهاي خاص متوسل شوند
نام خشايارشا از پنج حرف و نام داريوش از شش حرف بدون .شده است نه ايدئوگرامي يا معني نگار

تعيين ارزشهاي آوائي آسان نبود،زيرا تلفظ بابِلي نامها مي توانست با .احتساب شناسه تشكيل شده بود
مشكل ديگر اين بود كه بسياري از ) واقعا هم متفاوت استكه(تلفظ آنها در فارسي باستان متفاوت باشد

 هخامنشي  بابِلي با نوشته هاي ظاهرينوشته هاي لوحه هاي گلي يافت شده در بابِل،اغلب از لحاظ
امروزه مي دانيم نسخه بابِلي كتيبه هاي هخامنشي، بابِلي نو و لوحه هايي كه با اين .تفاوت عميق داشت

كنيد كه مي توانيد تصور .ط به بابِلي كهن و ميانه هستندبو تفاوت مي كنند مرنوشته ها از نظر ظاهري
شرح رمز گشايي اين زبان بسيار پر شاخ و برگ . چندان راحت نبوده استشرايط براي كاشفين نخست

  .است و فقط به مهمترين نكته ها اشاره مي كنيم
اسپ در متون بابِلي كتيبه هاي هخامنشي قبال گفتيم كه گروتفند نام داريوش،خشايارشا،كوروش و ويشت

ناسايي  نمايانگر نام نبوكد نصر بودند شو همچنين گروه نمادهايي كه بر روي كتيبه هاي خشتي بابِل 
  )بدون تعيين ارزشهاي آوائي(كرده بود
 دانشمند سوئدي،نخستين كسي بود كه (Isidor Löwenstern) ايزيدور لوونسترون1845در سال 

او عقيده داشت كه نشانه هاي آوائي خط ميخي بابِلي .مي بودن اين زبان طرفداري كرداز نظريه سا
خط (چنين استدالل مي كرد كه خطوط الفبايي جديدتر سامينشانه هاي ساده صامتها هستند،او 

مچنين او عقيده ه.نيز تنها صامتها را نشان مي دهند و و مصوتها را ضبط نمي كنند) عبري،عربي و غيره
  :به نمونه زير نگاه كنيد. كه براي هر صامت  چندين نشانه وجود دارد كه قابل تبديل به يكديگرندداشت

با صرفنظر از كمي تفاوت در لهجه و ادا كردن اصوات كه در اين نشانه ها وجود دارد،اينها نشانه هاي 
  متفاوت براي يك آوا هستند

    ni   

    ni  

    ni  

    ni  

    ni    
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شانه ها صامتها را نمايش نمي ادوارد هينكس كه پيشتر نامش را آورديم به اين حقيقت پي برد كه اين ن

 با قاطعيت اظهار نظر كرد كه در خط ميخي بابِلي 1850دهند،بلكه نشانگر هجاها هستند و در سال 

متي است كه مصوتي قبل يا بعد از يك نشانه واحد نمايانگر يك صامت ساده نيست بلكه نشانگر صا

وه بر تركيب صامت با مصوتها مانند هينكس همچنين ثابت كرد  كه اين خط عال.ن قرار گرفته باشدآ

ki, da )k و dو  صامت هستند iو aصامت ((نشانه هايي نيز براي مجموعه هايي از نوع )  مصوت +

 از اين نشانه هاي مركب مي تواند مي تواند به دو   و هريكkan ، murد مثل ندار)) صامت+ مصوت 

  به حروف1 رديفحروف :ير توجه كنيدبه مثال ز(mu – ur , ka – an)نشانه ساده شكسته شود

   شكسته شده اند2 رديف

                       2          1     

Šar =Ša –ar  

gir = gi – ir 

lum = lu-um   
يك نشانه واحد مي تواند هم به . كاشف چند ارزشي بودن نمادهاي ميخي بابِلي استهينكس همينطور

هم يك هجانگار و هم شناسه استفاده )مفهوم است نه آوايعني نشانه حاوي (عنوان يك ايدئوگرام

د به درستي نهينكس موفق شد شناسه هاي نام خدايان،كشورها،شهرها و غيره را همانطور كه بود.شود

مشكل ديگري كه در خواندن اين خط وجود داشت تلفظ ايدئوگرامها يا نشانه هايي بود .شناسايي كند
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بوتا كاوشگر كاخ سارگُن در خورس آباد اين دشواري را از سر راه كه نماد يك مفهوم بودند و اميل 

ي از نشانه نمادين و در جاي ديگري با گروهيك واژه واحد مي تواند در يك جا با نشانه اي :برداشت

در ميان كتيبه هاي فراواني كه از كاخ سارگُن به دست آمد تعدادي از نظر .هاي هجايي نمايش داده شود

ودند و بارها مشاهده مي شد كه براي يك مفهوم واحد در يك كتيبه ،گروهي از نشانه محتوا يكسان ب

هاي آوائي به كار رفته و در كتيبه ديگر به صورت ايدئوگرام يا معني نگار آمده است و از اين راه بود 

  .تعيين تلفظ واژه هايي  كه با معني نگار نمايانده شده بودند تدريجا امكان پذيرشد

آشوري به -سيل كتيبه ها و متون بابِلي.ن زمينه توسط راولينسون به دست آمدي در ا ديگرهمآگاهي م

راولينسون دريافت كه بسياري از .موزه بريتانيا سرازير بود و او مي توانست با مواد فراوان كار كند

  :يك مثال از نشانه هاي ميخي بابِلي .نشانه هاي ميخي بابِلي چند آوائي هستند

 ni, né, lí, lé, ì, zal  همانطور كه مي بينيد يك نشانه مي تواند حاوي چندين ارزش

 ميالدي انتشار داد با 1851راولينسون در كتابي كه درباره متن بابِلي كتيبه بيستون در .آوائي باشد

بي هيچ ترديدي مي توان ثابت كرد كه اكثريت بزرگي از نشانه هاي آشوري چند : ((طمينان گفتا

 حرفي كه او در اين كتاب ارائه كرده رويهمرفته تا به امروز معتبر است و 246فهرست .))صدايي هستند

  .پايه فهرستهاي كنوني ما از حروف بابِلي به شمار مي رود

سبك خاصي از معني نگاري كه با آن نگاشته شده بودند هنوز يك خواندن نامهاي خاص به دليل 

تا اينكه واژه نامه علماي بابِلي باستان در نينوا كشف شد و در آن اين شيوه نوشتن .دشواري بزرگ بود

مندان با استفاده از فهرستهاي دستوري ،واژگاني و امالئي كه ي نگاري توضيح داد شده بود و دانشمعن

ا و آشوريهاي باستان در مورد زبانشان تهيه كرده بودند موانع باقيمانده را از سر راه خود بابِلي ه

 و در زمان كوتاهي درك كامل متون ميسر تحقيقات بعدي پيشرفتهاي سريعي به دنبال داشت.برداشتند

ولي مردم و پژوهشگراني كه با موضوع كمتر در تماس بودند نسبت به صحت و درستي اين .شد



 68

براي  (Royal Asiatic Socienty of London)بنابراين انجمن سلطنتي آسيايي لندن.يها ترديد داشتندرمزگشاي

 1857در سال . آزموني را ترتيب داد است،اينكه معلوم شود نتيجه تحقيقات درست و قابل اعتماد بوده

 در لندن  و ژول اوپر بر حسب اتفاق ،در يك زمان(Fox Talbot)راولينسون،هينكس،فوكس تالبوت

كه درست ) بيش از هشتصد سطر( به هر كدام از اين چهار دانشمند يك رونوشت از متني بلند.بودند

همان زمان كشف شده بود دادند و از آنها خواستند تا هركدام با روش و قاعده خاص خود و مستقل از 

اگر . كردندود را ارسال ه هاي ختالبوت و اوپر ترجمراولينسون،هينكس، .يكديگر اين كتيبه را بخوانند

 1857 مه 25پاكتها در تاريخ .اساس رمزگشاييها درست باشد هر چهار روش بايد به يك نتيجه برسند

هر چهار ترجمه .بسياري موارد شبيه و در نكات اساسي يكسان بودندترجمه ها در . گشوده شد

ن از پيدا شدن كليد خواندن  تيگالت پيله سر اول پادشاه آشوري بر چهار ستون كنده شد  تا جهانيا

يعني تاريخ جهان از نو نوشته بابِلي آگاه شوند،- يعني خط آشوريسومين خط كتيبه هاي هخامنشي 

 اميل دو سارزاك،كنسول فرانسه در بصره كه پيدا شدن اتفاقي پيكره هايي را 1877در سال .دومي ش

رفت و به كشف  حفاري در آن محل گنزديك نصيريه،شنيده بود تصميم به)الگاش باستان(در تِلّوح

همينطور زبان .گشوده شد سومري -بابِلي سومري به واسطه متون دو زبانهزبان راز .سومريها نائل آمد

 Hugo) هوگو وينكلر1906در سال .تمدن هيتي به واسطه  شناخت خط و زبان بابِلي ميسر شد

Winkler)مايلي آنكارا كشف 94بغاز كوي در را در ويرانه هاي   بايگاني دولتي پادشاهان هيتي 

اسناد محفوظ مانده در آنجا بر روي الواح گلي به خط ميخي بابِلي نوشته شده بود ولي تنها بخش .كرد

كوچكي از آنها به زبان اكدي بود و اكثريت بزرگ آنها به زبان هيتي و همين كافي بود تا رمز زبان 

ات به دست آمد و مي آيد و خواهد آمد از عهده اين شرح آنچه كه از اين تحقيق.كشف شودهيتي نيز 

  .نوشتار خارج است

  پايان
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