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فصلنامه ایران شناسی

 مستندنگاري و مطالعه تحلیلی

 زبانه خشایارشا در وان آناتولی هاي سه بر کتیبه

  

  

  

 

 حسن افشاري

 شناسیباستان آموخته کارشناسی ارشددانش
 دانشگاه تهران

  

  چچککددددهه

آناتولی،  ترین مسدرهاي ارتباطی از فالت ایران به اراپا در محداده اانِ در کنار یکی از مهم

شاه   که توسط داریوش شدهنقر اي  رن پدش در دل صخرهق 52در حداد  اينبشتهسنگ

در داره  اینکه تا ؛بر آن نگاشته نشد متنی نامعلوم، یبه دلدل گردید، اما هخامنشی هموار

در  نبشتهسنگاین . دگردیتکمدل  ،به یونان اشخشایارشا ا احتماالً در لشکرکشیجانشدنش، 

کتدبه این که اینبا  .استدي، ایالمی ا پارسی باستان نگاشته شدهکَاَیک نسخه اما به سه زبان 

 فاهدمم ،مسدر خاص ارتباطیقرار گرفتن در دلدل ، الی به استفاقد گفتار خاص تاریخی 

 .ددارمعنوي فرااانی 

ا گدري بررسی جایگاه معنوي محل قرار به دهکرسعی  ،محوربا رایکرد پژاهش این مقاله

هاي قسمت .استنویسی همانند متن کتدبه دستکه شامل  بپردازد اانکتدبه نگاري مستند

از هر  برگردانینویسی ا نویسی، حرف ا آاا شده نشان دادههاي تو خالی هوِبا گُ دیدة کتدبهآسدب

 مطابقت داده شدههاي پدشدن ها با بازخوانینویسی آاا ندز. استصورت گرفتهسه نسخه کتدبه 

راش گردآاري اطالعات در  .هاي هخامنشی باشدکتدبهاي براي تحقدق بدشتر راي تا اسدله

بازخوانی متن پارسی باستان به سبک دانشگاه هاراارد، متن  است ااي کتابخانه ،این پژاهش

ري ریکی بورگر صورت اـسدالب وسطتدي ـا اک ،کلـریکایی ریچارد هـایالمی به سبک آم

 .استگرفته

 

 ککللددددييااااگگگگاانن  

 .پارسی باستان، اکدي، ایالمی، ، خشایارشا، ارمندان باستان، ااننبشتههخامنشی، سنگ
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  ددررآآممدد
های بسیاری را زیر سلطه خود  هخامنشیان اوّلین سلسله شاهنشاهی جهان باستان بودند که توانستند تمدن

بلکه در راستای ؛ نکردندهای تحت سلطه خود تحمیل  گاه فرهنگ و تمدن خود را به سرزمین آنان هیچ. ببرند
شاهنشاهی خود، از تمامی دستاوردهای اقوام تحت فرمان خویش استفاده کردند و یک  شاهنشاهیپیشرفت 

به همین دلیل، خطوط و زبان های گوناگونی در سیستم حکمرانی . بنیاد نهادند عظیم با فرهنگ ملل گوناگون
، آرامی (بابلی نو) خط و زبان ایالمی، پارسی باستان، اکدی ها ترین آن رواج پیدا کرد که مهم نانو کشورداری آ

 استشدهها به سه نوع خط میخی پارسی باستان، ایالمی و بابلی نو نوشته  اکثر کتیبه. بودف مصری یو هیروگل
شناس اطالعات کاملی از خطوط ایالمی و اکدی ندارند و همچنین پژوهشگران  که پژوهشگران ایران امّا از آنجا

النهرین و سلط دارند، بیشتر به موضوعات بینوط شرق باستان که به خطوط میخی اکدی و ایالمی تخط
های شاهی هخامنشی از  نبشتهاز سنگ روز و کاملیبه امروزه تحقیقِ ؛خوزستان قبل از هخامنشی گرایش دارند

 .ارسی باستان استپن ومت متمرکز برها  های اکدی و ایالمی در دسترس نیست و اکثر پژوهش متن
های انسانی و  های اسیدی و همچنین افزایش روزافزون آلودگی امروزه با صنعتی شدن جوامع، بارش باران

باستانی ایرانی  هاینگهداری اطالعات ارزشمند کتیبهصنعتی، روند تخریب آثار تاریخی رو به افزایش است و 
از  نویس نویس و آوا نویس، حرف ل دستـشام لیـاست که مستندسازی کام زم آنـمستل ،ن فرایندـایدر 

 .کردها استفاده  تهیه شود تا در صورت وارد آمدن آسیب بیشتر به اصل کتیبه، بتوان از آن ها نبشتهسنگ
نسخه کتیبه هخامنشی وان نویس و بازخوانی کاملی از هر سه  دست  استسعی کرده هنگارند ،در این پژوهش

ها صورت  نویس و بازخوانی تنها از روی عکس دسترسی به اصل کتیبه، تهیه دست عدمبه دلیل  .دارائه ده
تنها از روی  ،نبوده مشاهدهبه دلیل رویش گیاهان قابل که و دو سطر آخر متن پارسی باستان  ؛گرفته
م این بازسازی را انجاهم پژوهشگران  دیگر سالهای پیش، در .استهای مشابه خشایارشا بازسازی شده کتیبه
 .بودندداده

  پپییششییننهه  پپژژووههشش
 تنها از آنِو موجود، ا تحقیق کامل و روزآمد ام؛ های گوناگونی ارائه شده بر روی این کتیبه تا کنون بازخوانی

لین او .ترجمه کامل و دقیق در دست نیست( اکدی و ایالمی)از دو نسخه دیگر است و  نسخه پارسی باستان
  ادوارد شدرییفرآلمانی به نام محققی شخصی که به تحقیق بر روی سنگ نوشته خشایارشا در وان پرداخت، 

کشف بسیاری از  شحاصل کاراز سوی دولت فرانسه به این سرزمین اعزام شد و  1281او در سال . بود 1شولتز
 1282به سال  8مارتین سنتلیه از کشفیات او از سوی وّاگزارش . های میخی در وان و اطراف آن بود کتیبه

. در کردستان به قتل رسید( جُلَمِرک)سال بعد، شولتز به همراه چند افسر ایرانی، در جوالمِرک . منتشر شد
 مجلهکتیبه میخی در  دووچهل هایش بالغ بر های او بعدها پیدا شد و نسخه همه مقاالت و نوشته

_________________________________________________________________
1. Friedrich Eduard Schulz                                         2. Saint-Martin 
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. درست از آب در آمدند آوری طرز حیرتها به این مقاالت و نوشته .به چاپ رسید 0481به سال  3آسیایی
 Sayce, 171)به دوران ایرانی تعلق دارد  00و  01، 9 های کتیبه از این تعداد، یعنی کتیبه سهمعلوم شد که 

Schulz, IX, X, XI;). نویس دقیقی از هر سه نسخه اکدی، ایالمی و پارسی باستان ارائه کرد و هر او دست
 8راولینسونسِر هِنری  دستبههنوز خطوط میخی  ،در زمان شولتز. نسخه را یک کتیبه مجزا به حساب آورد

 .بودلیه نرسیدهبه استاندار او
شولتز به دوره ایرانی نسبت  های مزبور که کتیبه کردیید أو ت از این محل دیدن 8الیارد  هنری، 0481در سال 

ترجمه  0488در سال 6ویچکاسُ یِفتان آندرِیِکابعد از او  .(84: 0343پیوتروفسکی،) ستخشایارشا متعلق به، داده
ترجمه دیگری از متن  ،چند سال بعد .(Kossowicz, 109-110)متن پارسی باستان این کتیبه را ارائه کرد 

در  4ولدستبِ کارل. بازخوانی شد (Spiegel, 66-67) 0440 در سال 8اشپیگل  شدرییفرپارسی باستان توسط 
لین شخصی او او. (Bezold, 42-45-94) ارائه کرد ران نویس متن اکدی وا نویسی به همراه دست آوا 0448سال 

 0493 در سال 01نگاب ویلیو  9وایسباخ شینریاه تسفران. بود که توانست متن اکدی این کتیبه را بخواند
(Weissbach & Bang, 44-45)، 0914 هایدر سال 00لمنتُ هربرت کوشینگ و (Tolman,1908: 54) و 

0901(Tolman,1910: 67-69) وایسباخ در سال . دیگری از متن پارسی باستان ارائه کردند هایازخوانی، ب
های بعد هم  نویسی اکدی، ایالمی و پارسی باستان ارائه کرد که تا دهه زبانه همراه با حروف بازخوانی سه 0900

ها با قرائت  اماما امروزه آوانویسی برخی هجاها و ایدوگر ،آمد بودالمی و اکدی کاراو بر روی متن ای بازخوانی
های هخامنشی ارائه  او تنها یک ترجمه نزدیک به سه نوع خط میخی از کتیبه ،از طرفی. وایسباخ متفاوت است

در سال  .(Weissbach, 116-118) استتر  تواند متوجه شود که ترجمه به کدام نسخه نزدیک کرد و خواننده نمی
 .(Sen, 158-159) متن پارسی باستان این کتیبه پرداخت، به ترجمه و آوانویسی یهند 08نسِ کوماروس 0980

هنوز دستور زبان پارسی ، 0981که تا قبل از چرا ؛ترین برگردان در زمان خود بود توان گفت کار او دقیق می
ای  رجمهت 0981در سال  03نتکِ رونالد بعد، کمتر از یک دهه. بودن به صورت کامل شناسایی نشدهباستا
 ننورم  لفار 0968و در سال  (Kent, 152-153)های پیشین از متن پارسی باستان ارائه کرد  بازخوانیتر از  کامل
 ,Sharp)نویس چاپی به همراه آوانویسی از متن پارسی باستان کتیبه مورد نظر را منتشر کرد دست 08شارپ

آمد دان کارـشده چنتمامی کارهای ذکرامروزه . رو بودات او همیشه با نقد دیگران روبکتاب و تحقیق .(121-122
 معتبرتواند آرشیو و سندی ود و نمیـنویس بنویس و حرفاما فاقد دست ؛دقیقهرچند بازخوانی کنت  .دیستنن

های ایالمی  به بازخوانی متن ،نامه دکترای خود در پایان 0988در سال  08فرانسوا واال. برای آیندگان باشد
ر این کا .(Vallat, 217-220)گرفت ایالمی کتیبه وان را هم در بر میهای هخامنشی پرداخت که متن  کتیبه
نویسی به سبک  ای فرانسوی و حروف کار او ترجمه. ن ماندنامه در دانشگاه سوربُ گاه منتشر نشد و این پایانهیچ

های هخامنشی  نسخه از کتیبه بر روی هر سه ویای به فرانس ترجمه 0998در سال  06پیر لوکوک. فرانسوی بود
  ن بود کهـا کاستی کار او ایام ،المی استـتر از متن ای دی دقیقـرجمه بخش اکـت. (Lecoq, 263-264)ه داد ـارائ

_________________________________________________________________ 
3. Journal Asiatique                              4. Sir Henry Rawlinson           5. Austin Henry Layard 
6. Cajetan Andrejew Kossowicz           7. Friedrich Spiegel                 8. Carl Bezold 
9. Franz Heinrich Weissbach                10. Willy Bang                        11. Herbert Cushing Tolman  
12. Sukumar Sen                                   13. Roland Kent                      14. Ralph Norman Sharp  
15. François vallat                           16. Pierre Lecoq 
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 81شوایگر نتروگ 8991 در سال. استدادهه ـنویسی ارائ نویسی و آوا نویس، حروف دست بدون ویرانسـرجمه فـت
-Schweiger, I. 172; II. 571) کتیبه وان ارائه کرد نویسی متن پارسی باستانِ متن دقیقی از آوانویسی و حروف

چندان کاملی از نویسی نه آوا 81کتور شروواُ 0220در سال . جلدی او منتشر نشدنامه دوگاه پایانهیچ .(575
اب ـدر کت 0229در سال  89ام رودیگر اشمیتـسرانج .(Skjaervø, 135)متن پارسی باستان وان ارائه کرد 

نویسی و آوانویسی به سبک خودش را عرضه کرد  جدیدترین حروف، ارسی باستان هخامنشیپهای  نبشتهسنگ
(Schmitt, 180-182). گیرد و  متن پارسی باستان را در بر میتنها سفانه أمتما ا ،کار او کامالً دقیق و روزآمد است

نیازمند آن است که تحقیق و آرشیو کاملی از نسخه ایالمی و اکدی تهیه شود تا با پیشرفت علوم مربوط به 
از  یکامل نویس اصل کتیبه آسیب ببیند، دست ،هر دلیلیهای باستانی بتواند کارآمد باشد تا هرگاه به  زبان

  .موجود باشدستفاده پژوهشگران برای اکتیبه 
ها در هر سه زبان پارسی باستان،  ها، هجاها و واژه هوِدیدگی تمامی گُاست میزان آسیبسعی شده ،در این مقاله

 ۀنسخ  نویسی و ترجمه از هر سه نویسی، آوا نویسی به همراه حرف همچنین دست. ایالمی و اکدی ثبت شود
های پیشین مطابقت  و بازخوانی هانویسی هر نسخه با تمامی ترجمه آوا. گرددصورت جداگانه ارائه کتیبه به

ای فتوشاپ  نرم افزار رایانه کمکنویس به  روش تهیه دست. استشدهنویس ذکر  ها در زیر داده شده و اختالف
 .استهای توخالی مشخص شده هوِصورت گُها به تمامی شکستگی ،نویس و در دست است

  ججغغررااففییاایییی  ممننططققهه  ووااننممووققععییتت  
نشین در شرق ردبخش کُ وجز ،شرقی ..98..3.3°شمالی و  1302.08.°منطقه وان با مختصات جغرافیایی 

 ستانهای ارمن نشینشهربان و، و دوران هخامنشی جزداردنشیب وای پرفراز این منطقه گذشته. ترکیه است
ترین آثاری که در این منطقه وجود  از مهم. استآمده ناحیه اورارتو به حساب می وبوده و در ادوار قبل، جز

ل ـوش بزرگ، را تکمیـدرش، داریـست که در واقع کار پارشاـهخامنشی و متعلق به خشای یا دارد، کتیبه
 .(8810 ،یانبر)ارمنیان است ( یساتراپ) نشینز اهمیت خاص این ناحیه در شهرباناین کتیبه حاکی ا. استکرده

یکی از مسیرهای دانیم که می ،واسطه گفتار هرودوتبه ن؛و ارمنستا هکاپادوکیدر زمینه ارزش استراتژیکی 
 .(Herodotus, V :52)است شاهراه گذری بوده

  پپییششییننهه  تتااررییخخیی  ممننططققهه  وواانن
این شهر در ایالت  .(Herzig & Kurkchiyan, 31)دانند عصر آهن می ازشناسان قدمت منطقه وان را  باستان

بوده و در متون ( پاسشطو- Tušpa)آن توشپا ه، نام قرار داشت( Bianas)یا بیاناس ( Biainas)ناس بیای
 .استآمده pa-uš-uṬبا آوا نویسی  uşpaṬ اورارتویی

، مپ182در سال  (Shamshi-Adad V) پنجم دِدَاَ-مانند شَمشی ؛استرکشی شدهکبارها در این منطقه لش
(Sayce, 176-177)  سوم  پیلسر-تیگالتو(Tiglath-pileser III ) (23.-.2.، مجیدزاده)م پ1.7در سال. 

 ایاشاره البته ؛(07-00: 8.18سکی،فپیوترو؛ Sayce, 180)منطقه وان را فتح و غارت کرد م پ183ل ان در سسارگُ
_________________________________________________________________ 

17. Günter Schweiger                18. Aprods Oktor Skjaervø                19. Rüdiger Schmitt 
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بعد به ها  که سالمنطقه وان به فراموشی سپرده شد تا آن .(313 مجیدزاده،) استبه حمله به شهر توشپا نشده
ناس تی ناشناخته و مجهول ماند تا اینکه بیایتاریخ وان برای مد .(59: 1331سکی،فپیوترو) دست ایرانیان افتاد

های جدیدی به خود  و شهرها نام آمیختدراروپایی وزبان اورارتویی با زبان هند شد،ارمنیان  محل سکونت
در همان  مادی تشکیل شد و اورارتوها - ه ارمنیبا سقوط دولت اورارتو، در اطراف دریاچه وان سلسل .گرفتند

 .(133: 1333پیوتروفسکی ،)ند با ارامنیان در هم آمیخت ،منطقه ادامه زندگی داده
های شهریاران اورارتویی وان، در این دیار یافت شده، از سوی خشایارشا بر روی  کتیبه میخی که بعد از کتیبه

است، همچنان افتاده( اورارتویی)تر  های قدیمی این کتیبه با کتیبهای که میان  صخره وان حک گردیده و وقفه
راه انداخت، در غ بهمُ ۀوماتَجنگی که داریوش علیه گَ بخشی از .(Sayce, 184)ای از تاریکی قرار دارد  در هاله

یکی از شش همراه داریوش  ،گوید که فرزندان و نوادگان هیدرانس استرابو به ما می .ارمنستان صورت گرفت
به پادشاهی ارمنستان رسیدند و از دوران داریوش تا ورود اسکندر بر این که بودند غ مُ ۀوماتَگَمبارزه با  در
 . (Strabo, XI. 14)لک حکم راندندمُ

مانده از برجای سندِ لیناو .استمین با اسامی متفاوتی نامیده شدهاین سرز د،از زمان هخامنشیان به بع
نام  ،متن اکدی بیستون 6در بند . شودان به متن کتیبه بیستون مربوط میمالکیت هخامنشیان بر محدوده و

.kurú.ra.ášو ـصورت اورارتهمان به  ستانسرزمین ارمن u (von Voigtlander, 12) ویسی ـنه آواـبkurUraš u 
(Bae, 84) به ایالمی ؛mhar.mi.nu.ia.ip   به آوانویسیmHarminuyap (Bae, 82-83) پارسی باستان با  بهو ؛

 .استآمده Armina (Schmitt, 39)و آوانویسی  a-r-mi-i-nنویسی حرف
توان  می ،در متن پارسی کتیبه بیستون و متن اکدی همان کتیبه ستانتوجه به اختالف نام سرزمین ارمنبا 

که چرا ه؛شده بودالنهرینی شناختهمردمان مسلط به خطوط اکدی و بین نتیجه گرفت که واژه اورارتو برای
واژه ایرانی  ،و از طرفی ؛اند ستد و جنگ و درگیری داشتهوداد ها با این قوم سال در زمان اورارتویی صدچند

که به سرزمین اورارتو  هشتو نشان از قوم مهاجری دا هشد تر شناخته و تلفظ می آرَمین برای ایرانیان راحت
و هر  یک همزیستی دوگانه وجود داشته، بلکه با دشمنی و کشتار همراه نبودها گویا این مهاجرت ام ، آمده

آنکه دشمنی و درگیری بر سر تصاحب نام  بی ؛استنامیده شناخته، می قومی این سرزمین را با آن نامی که می
 .سرزمین ایجاد شود

که از  اشاره کردههزارسرباز یونانی نشینی ده به توصیف عقب ،رکشی کورش کوچککلشدر کتاب ن کسِنُفُ 
ا نام فاسیانی یاد دیودور از این منطقه ب;V.5.17)  .(Xenophon, V.5.17های جنوب دریاچه وان عبور کردند  کوه

 01ای مردمان کلده ،02کند که در منطقه کالیسی استرابو اشاره می .(393 دیودور، ؛,XIV. 29 Diodorus) استکرده
های هخامنشی مردمان این منطقه  در کتیبه ،بار  لینا اوام .(133 ،استرابو ؛Strabo, XII. 3) دکردن زندگی می

 00منیان اخالف فریگیاننویسد ار می ،ی دانستهن را پناهندگان فریگهرودوت ارامنیا .اند ارمنیان نامیده شده
 .(833 هرودوت ، ؛Herodotus, VII. 73) هستند

_____________________________________________________________________________
 .شودهم کالیسی نامیده می یک قلعه اورارتویی وجود دارد که هنوز ،بر باالی کتیبه خشایارشا (02
  .آریاییای از اقوام هندو شاخه( 00                                    .النهرینمردمانی از ناحیه بین( 01
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بسیار کامل  های هخامنشیِ شناختی، وجود قرارگاه شناختی و سفال های باستان جهت بررسیبه ،در حال حاضر
 ،برای مثال .(7711 ،بریان) استیید قرار گرفتهأیک دریاچه وان کامالً مورد تمنیان و همچنین نزددر شهربان ار

ها نشان از نفوذ فرهنگ هخامنشی در  آمده از معماری و سفالدستآثار به ،تپهتپه و سیمیندر الیه دوم آلتین
و  استآور هنر هخامنشی دست آمده که یادهای سنگی به تابوت ،تپهدر آلتین . (Summers, 85-108)خود دارد

خطیب ) شبیه به آپادانای هخامنشی کشف شده که منسوب به دوره هخامنشی است دار همچنین کاخی ستون
تخت جمشید که نشان از لوح مکتوب به زبان ایالمی و مشابه الواح گلی   کشف سهچنین است  .(541 شهیدی،

و کشف اثر مهرها و  ؛ها در انبارهای تدارکات و ذخیره کردن آن( چارپایان؛ غالت) کاالییهای اخذ مالیات
ها که نشان از تسلط هخامنشیان بر  های هخامنشی در یکی از کاوشگاه هایی از ستون همچنین شالوده

در  شده از زمان هخامنشیانآثار یافت ترینِ ترین و شاخص اما مهم .(7711 ،بریان)و اطراف وان دارد  ستانارمن
 .ستشده از خشایارشاکتیبه یافت ،این محل

  ککتتییببهه  ههخخااممننششیی  وواانن
زرگ و ـک صفحه بـر یـطر بس 71دی در ـالمی و اکـاستان، ایـارسی بـهای پانـزب هـانه بـزبسه ۀـن کتیبـای

متر از سطح  72ارتفاع آن حدود  .(587 کنت،)است ای قرار گرفته روی دیواری بلند و صخره ،شکلمستطیل
ن موجود در کتیبه وان، با توجه به مت .(Texierنقل از بهSchweiger, 571 ) متر است 1×4زمین و به ابعاد تقریبی 

 ،در واقع. استبودهای نیاورده شتهوا در آن ن، امرا برای حک کتیبه هموار کرده خرههخامنشی ص یکمداریوش 
ا تکمیل کرده، برای ما اینکه چه زمانی و به چه دلیل این کتیبه ننوشته مانده و چه زمانی خشایارشا آن ر

برای نبرد با یونان که او امی، یعنی هنگم بودهپ487ه حدود سال ـزمان نوشتن کتیب اما گویا ؛مجهول است
 .(752، هینتس) استرکشی کردهکلش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (شبنم صدر جمالی: مأخذ) نبشته خشایارشا در وان آناتولیتصویر سنگ( 7شکل 
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ر چند مورد خاص مثل کتیبه جز د) ردههای تکراری پدر خود را بازگو ک گفته ،ها در اکثر کتیبه خشایارشا
های تکراری که  متنذکر بعد از  ،یا در مواردی. DE=XEو  XPl=DNb32 مانندهای تکراری  کتیبه ؛(دیوان

شاه بزرگ پرداخته و در آخر از خدایان درخواست یاری   به تعریف از داریوش، شاه آمده  های داریوش در کتیبه
  والتر. استا گویا این تنها کتیبه هخامنشی مشترک پدر و پسر  ام. XPcو   XPaمانند ؛ستاکرده و پشتیبانی

 :استهینتس در این باره آورده
شده در الوند با همان ستایش اهورامزدا و با همان عبارت تکراری شاهی این نبشته مانند نبشته یاد»

پدر من، داریوش شاه، به خواست اهورامزدا، خیلی چیزهای  :یابد گاه چنین ادامه می آن. شود آغاز می
پس من دستور کندن . ای کنده نشد ، اما نبشته[صاف شد]کنده شد خوب ساخت و به دستور او اینجا 

آید، اما انتظار بیهوده است و تنها  اکنون مشتاق هستیم ببینیم که در ادامه چه می .این نبشته را دادم
ی او و کارهایی خواهد که او، شهریار جا خشایارشا از اهورامزدا و خدایان میدر این. ای پایانی داریم جمله

 (322-332هینتس، ) «!دریغ از یک اندیشه شخصی !همین و بس .است، بپایندکه انجام دادهرا 

خشایارشا در منطقه وان، نشان از  خاص از سویای بدون محتوای شاید وجود کتیبه نگارنده معتقد است
محتوایی، یـادآور بی نقر چنین کتیبۀامنشی با ـهخ االً شاهِـاشد و احتمـبل ـالجیشی این محقاهمیت سو

رار دارید که فرستاده اهورامزداست و امنیت را در زیر سایه امپراتوری هخامنشی ق !ای رهگذران»: استشده
بدانید که شاهنشاه همواره به یاد  !انیکاروانای بازرگانان و ای  !با آرامش گذر نمایید است؛ پسبرقرار کرده

 «.هسترهگذران 
های جاری از باران بر روی این صخره از آب ،دار قرار دارد و در مواقع بارندگی ای شیب این کتیبه روی صخره
االی اثرات جریان آب کامالً واضح و روشن است و رد مسیر آب از ب ،ها ر عکسد. شود روی کتیبه جاری می

که به رنگ  هزدگی شدیل این جریان آب، کتیبه دچار نمکبه دل. توان دنبال نمودتا انتهای کتیبه میرا صخره 
 . گردد بر میزان تخریب افزوده می ،دشوزدایی ن شود و اگر نمک سیاه دیده می

نگاری آن در وضعیت موجود، الزم به  دهد، مستند ساله بر روی این کتیبه رخ میبا توجه به تغییراتی که هر
خالی های تو هوِدیده با گُهای آسیب و قسمتنویس آن تهیه  ای دقیق از دست نسخه ،از این رو. رسید نظر می

 .استنشان داده شده
_________________________________________________________________ 

 :استبه شرح زیر  که توسط خشایارشا تقلید شده، DNbقسمتی از کتیبه ( 32

 XPlخشایارشا شاه  DNbداریوش شاه کتیبه 
شود  که دیده میخدای بزرگ است اهورامزدا که این زیبا را 

آفرید، که شادی را برای مردم آفرید، که خرد و دلیری را برای 
 .شاه گذاشت داریوش

اهورامزدا خدای بزرگ است که این زیبا را آفرید که دیده 
شود، که شادی را برای مردم آفرید، که خرد و دلیری را  می

 .برای خشایارشا گذاشت
سان ، من اینمزدابه خواست اهورا» :گوید شاه می  داریوش

 «...هستم که دوست راستی هستم، با نادرستی دوست نیستم؛ 
ست اهورامزدا، من این به خوا»: گویدشاه می  خشایارشا

سان که دوست راستی هستم، با نادرستی دوست هستم، بدین
 «...نیستم، 
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سه احتماالً که  دریافت ،نوع خط و سبک نگارش از قبیل میزان گودی خطوط در سنگ پس از بررسی هدنگارن
شامل تعدادی گوه به شکل ) ها وگرامیهجاها و اید ها همام است،دارای سبکی متفاوت هر یک نوع خط مزبور 

که از زبانی به زبان دیگر  اما هنگامی .استفرم ظاهری یک  دارای -بخش اکدی مثالً-در یک نوع خط  (میخی
شود که نشان  متفاوت می هافرم ظاهری گوهاین  -پارسی باستانمثالً اکدی به ایالمی یا - کندتغییر می

 .اندنگاشته و حکاکی کردهزبان  خط و های همان کارشناس ،دهد برای حجاری هر زبان می

  ممتتنن  ککتتییببهه

 
 (9911، حسن افشاریطراحی از ) نبشته خشایارشا در واننویس متن پارسی باستان سنگدست( 2شکل 
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ککتتییببههخخششااییااررششااددررووااننببااسستتااننممتتننپپااررسسییننووییسسییححررفف   

1-   ba-ga : va-za-ra-ka : a-u-ra-ma-za-da-a : ha-ya : ma-θa-i-  
2-   ša-ta : ba-ga-a-na-a-ma : ha-ya : i-ma-a-ma : ba-u-mi- 
3-   i-ma : a-da-a : ha-ya : a-va-ma : a-sa-ma-a-na-ma : 
4-  a-da-a : ha-ya : ma-˹ra˺-ta-i-ya-ma : a-da-a : ha-ya : 
5-  ša-i-ya-a-ta-i-ma : a-da-a : ma-ra-ta-i-ya-ha-ya-˹a˺ : 
6-  ha-ya : xa-ša-ya-a-ra-ša-a-ma : xa-ša-a-ya-θa-i-ya-ma 
7-  : a-ku-u-na-u-ša : a-i-va-ma : pa-ru-u-na-a-ma : xa- 
8-   ša-a-ya-θa-i-ya-ma : a-i-va-ma : pa-ru-u-na-a-ma : 
9-   fa-ra-ma-a-ta-a-ra-ma : a-da-ma : xa-˹ša˺-ya-a-ra-ša-a : 
10-   xa-ša-a-ya-θa-i-˹ya˺: va-za-ra-ka : xa-ša-a-ya-θa-i-ya : 
11-   xa-ša-a-ya-θa-i-ya-a-na-a-ma : xa-ša-a-ya-θa-i-ya : da- 
12-  ha-ya-u-na-a-ma : pa-ru-u-va : za-na-a-na-a-ma : xa-ša- 
13-  a-ya-θa-i-ya : a-ha-ya-a-ya-a : ba-u-mi-i-ya-a : va- 
14-  za-ra-ka-a-ya-a : du-u-ra-i-ya : a-pa-i-ya : da-a-ra-ya- 
15-  va-ha-u-ša : xa-ša-a-ya-θa-i-ya-ha-ya-a : pa-u-ça : ha- 
16-  ˹xa-a-ma˺-na-i-ša-i-ya : θa-a-ta-i-ya : xa-ša-ya-a-ra-ša-a 
17-   : xa-ša-a-ya-θa-i-ya : da-a-ra-ya-va-u-ša : xa-ša-a-ya- 
18-  ˹θa-i-ya˺: ha-ya : ma-na-a : pa-i-ta-a : ha-u-va : va 
19-  ša-na-a : a-u-ra-ma-za-da-a-ha : va-sa-i-ya : ta-ya : 
20-  na-i-ba-ma : a-ku-u-na-u-ša : u-ta-a : i-ma : sa-ta- 
21-  a-na-ma : ha-u-va : na-i-ya-ša-˹ta-a˺-ya : ka-ta-na-i-ya 
22-  : ya-na-i-ya : di-i-pa-i-ma : na-i-ya : na-i-pa-i-ša-ta- 
23- ˹a˺-ma : a-ku-u-na-u-ša : pa-sa-a-va : a-˹da˺-ma : na-i- 
24-  ya-ša-˹ta˺-a-ya-ma : i-ma-a-ma : di-i-pa-i-ma :˹na˺-i-pa- 
25-  i-ša-˹ta˺-na-i-ya : ma-a-ma : a-u-ra-ma-za-da-a : pa-a- 
26-  tu-˹u˺-va :  ha-da-a : ba-ga-i-ba-i-ša : u-ta(a)24 - ma-i-ya25 
27-  xa-ša-ça-ma : u-ta-a : ta-ya-ma-i-ya : ka-ra-ta-ma 
____________________________________________________________________________

42 کتیبه( از بازسازیاینقسمترا معتقداستاگر دهیمXPbشوایگر قرار باشیمکهداشتهāممکناستهجای،معیار
شودنگاریاینواژهمیحروف :u-ta-a-ma-i-ya رویکتیبهام؛ بر بازسازیرا معیار اگر مانندا XPaها ،XPfو XPgقرار
.شودمیu-ta-ma-i-yaنویسیاینواژهحروف،بدهیم

 .استآمده42نبشتهدرسطرکهدرسنگدرصورتی؛دانندمی42سنبرایسطرکوماروراکنت،شوایگروس yaیهجا(42
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ننببششتتههخخششااییااررششااددررووااننننووییسسییممتتننپپااررسسییببااسستتااننسسننگگآآوواا

1 baga vazḁrka26 Ahuramazdāh27 haya28 maθi2šta   bagānām  haya   imām29  būm3im30 
adāt/31 haya   avam32 asmānam 4 adāt haya  martiyam33 adāt  haya  5 šiyātim  adāt 
martiyahḁyā34

6 haya xšayaḁršām35 xšāyaθiyam36 7 akunauš37 aivam  parūnām38 
x8šāyaθiyam aivam parūnām  9 framātāram  adam xšayaḁršā39 10 xšāyaθiya   vazḁrka   
xšāyaθiya  11 xšāyaθiyānām xšāyaθiya  da12hḁyūnām40 paruv zanānām41 xš13āyaθiyah 
ahḁyāyā42 būmiyā43 va14zḁrkāyā  dūraiy44 apiy45 Dāraya15vahauš46 xšāyaθiya hayā  puça47 

____________________________________________________________________________
:استهابهشرحزیرکهبعضیازآنستروببینپژوهشگرانبااختالفنظربسیاریروقرائتاینواژهدر (62_

اشمیت ، vazr ka :رودیگر بدرالزمان، vazḁrka :شوایگرگونتر ، vazarka :(Badrozzaman Qarib) قریببانو  :کنتروالند
vazraka، ابوالقاسمیمحسن (M. Abolghassemi):wazarkah  ،سنکوماروس: vazrka، موالیی چنگیز: vazarka وآکتور

 .اندکردهآوانویسی  vazḁrka :شروو
است Auramazdā ترآنشکلساده(62 را1491سندرسالکهایناستنکتهجالبتوجه.  a(h)uramazdā اهورامزدا

 .استواسطهزباناوستاییتطبیقدادهآوانویسیکردهوبه
62 هاشم( کنتو اشمیت،،اندآوانویسیکرده  hyaرارضیاینهجا رودیگر بدرالزماناما چنگیقریب،بانو و  موالییزشوایگر

haya. 
 .استکردهآوانویسی  imamسناینهجارا(64
 .استکردهآوانویسی būm  m ینهجارااشمیتا(03
 .استگذاریکردهنشانه â صورترابه ā هجای،کارخودیهادرهمهقسمتاو.استنمودهآوانویسی adâ شارپ(01
a اشمیت(06 vam وابوالقاسمی awam ؛بازخوانیازکتیبهخشایارشادرالوندارائهنکردهدکترابوالقاسمی.اندکردهنویسیآوا

 از کتیبهآنجااما دیگر الوندو صورتحروفراهایهخامنشیکهمتنکتیبهداریوشدر آوانویسیبهدو بازخوانینویسیو
 .امنویسیایشانبهرهبردههایآوانویسیدردومتنحروف،ازمطابقتشباهتنموده
 .استآوانویسیکردهMartyam   ابوالقاسمی(00
martiyah وشوایگر martyahyā ابوالقاسمی،martiyahyā اشمیت،کنتوسن(09 ya  اندآوانویسیکرده.
Xšayaاشمیت(03 šāmوسن؛کنت،شارپ Xšayāršām ،شوایگرو Xšaya ršām اندآوانویسیکرده. 
 .اندآوانویسیکرده xšayaθiyamوشوایگر  xšāyaθyahابوالقاسمی(02
 .ستاآوانویسیکرده akunaṷš اشمیت(02
 .اندآوانویسیکرده parunâm وشارپ parūnāmاشمیت(02
xšaya واشمیت šayaḁršā شوایگر(04 šā اندکردهآوانویسی. 
.نداآوانویسیکرده dahḁyūnām وشوایگر dahyunâm شارپ،dahyūnām سناشمیت،کنتو(93
.استآوانویسیکرده paruzanānāmاشمیت(91
ah ،شوایگرahyāyā ابوالقاسمی،کنتواشمیت(96 yāyā وشارپ ahyâyâ اندآوانویسیکرده. 
 .اندآوانویسیکرده būmiyā شوایگرواشمیتوکنت،، bumiyâ ،شارپbūmiya سن،būmyā ابوالقاسمی(90
.اندکردهآوانویسیdūra واشمیتdūrai،ابوالقاسمیdûraiyشارپ(99
 .اندکردهآوانویسیapiابوالقاسمیواشمیت(93
92 به( اشمیت را کلمه Dārayavahaṷšصورتاین ابوالقاسمی Dārayavahaušشوایگر،Dāayavahaušسن،  و

Dārayatwahaušاندآوانویسیکرده.
pusسنشارپو(92  saاندکردهآوانویسی.
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Ha16xāmanišiya48 θātiy49 xšayaḁršā  17 xšāyaθiya  Dārayavahauš  xšāya18θiya  hayah manā 
pitā hauv50 va19šnā51 Ahuramazdāha52 vasiy53 taya54 20 naibam55 akunauš56 utā  ima  
st21ānam  hauv niyaštāya  kantanaiy57 22 yanaiy58 dīpim59 naiy60 nipišt23ām  akunauš 
pasāva adam  ni24yaštāyam imām dipim nipa25ištanaiy61 mām  Ahuramazdāh pā26tuv62 

hadā  bagaibiš63 utāmaiy64 27 xšaçam65 utā tayamaiy66 kḁrtam67 

پپااررسسیی  ببااسستتاانن  اازز  ممتتننففااررسسیی    ببررگگرردداانن   
، که این زمین را آفرید، که آن آسمان را (است)بزرگترین خدایان ( از)اهورامزدا، که ( است)خدای بزرگ 

یگانه شاه از بسیاری، یگانه . آفرید، که مردم را آفرید، که شادی را برای مردم آفرید، که خشایارشا را شاه کرد
 .فرمانروا از بسیاری

های ارای انواع گوناگون مردم با زباند) ها با تبار بسیار شاه شاهان، شاه سرزمینمن خشایارشا، شاه بزرگ، 
 :گوید خشایارشا شاه [.هستم]شاه هخامنشی  شاه بر روی این زمین بزرگ، دور و دراز، پسر داریوش ،(متفاوت
دستور ساخت [ نیز]خوب کرد و  کارهای (بسیار)او به خواست اهورامزدا بسی ( بود)شاه که پدر من   داریوش

. به را دادمسپس من دستور نوشتن این کتی .ننوشت [در آن محل]ای  که کتیبهاین محل را داد، درحالی
 !با خدایان نیز؛ شهریاری مرا و آنچه کردم! اهورامزدا مرا بپاید

_____________________________________________________________________________
 .استآوانویسی کرده  haxāmanīšiyaاسم را سناین ( 84
 .استآوانویسی کرده θāti ابوالقاسمی( 84
 .استکرده آوانویسی haṷ اشمیت( 05
 .استکرده آوانویسی wašnā ابوالقاسمی( 05
 .اندکرده آوانویسی Auramazdāha  صورتشوایگر بهاین اسم را کنت و ( 05
 .اندکرده آوانویسی vasa و اشمیت vasaiy  سن ،vas(a)iy شوایگر( 05
 .اندکرده آوانویسی taya بانو قریب و موالیی اشمیت، و شوایگر، tya؛ کنت و شارپ( 08
na اشمیت( 00 bam استآوانویسی کرده. 
 .استآوانویسی کرده akunaṷšاشمیت ( 05
 .نداکرده آوانویسی ka(n)tanaiyسن  و katanaiy کنت، kantana اشمیت( 05
 .نداکرده آوانویسی yaniy کنت و شارپو  ،yana اشمیت( 04
 .اندکرده آوانویسی dipim سنشوایگر، شارپ و  کنت، اشمیت،( 04
 .استکرده آوانویسی na/ اشمیت( 55
nipa اشمیت( 55 šana، کنت nipaštanaiy  شوایگر و nipištanaiyنداکرده آوانویسی. 
 .اندکرده آوانویسی pātu اشمیت و ابوالقاسمی( 55
 .استکرده آوانویسی bgaibiš ابوالقاسمی( 55
 .اندکرده آوانویسی utâmai و شارپ utāmaiy  ، ابوالقاسمیutāmai اشمیت( 58
xša ابوالقاسمی( 50 a  سن و  xšas  sam نداکرده آوانویسی. 
 .اندکرده آوانویسی tayatmai بوالقاسمیو ا tayama اشمیت( 55
kاشمیت ( 55 tam،  کنت و شارپkartam ، شوایگر k rtamصورتو سن به krtam نداکرده آوانویسی. 
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ر1122  ااررسسییررممتتننرر  ررتتممییررککتت  خخششررخخششددرردداا  ددرر  اارراا  ننححررفف

1- dna-ap   ir-ša-˹ir˺-ra  du-ra-mas-da 
2-  ak-ka  ir-ša-ir-ra  dna-ap-pi-be-˹na˺ 

3-  ak-ka   hi  hmu-ru-un   be-˹iš˺-[da]  ak-ka 
4- ˹ dki-ik  hu˺-be  be-˹iš-da   ak˺-ka  vruh. 
5-  ˹lg˺ -ir-ra   ir ˹be˺-iš-da   ak-ka  ši-ya-ti- 
6-  um   be-iš-da vruh.lg-ir-ra-na  ak-ka 
7-  vik-še-ir-iš-˹ša˺ vsunki  ir  ú-˹ut-taš-da˺ 

8-  ki-ir  ir-še-ki-ip-in-na v˹sunki˺  ki-ir 
9-  ir-še-ki-ip-in-na  vpir-ra-ma-da-ra- 

10-  na  vú  vik-še-ir-iš-ša  vsunki  ir-ša- 
11-   ir-ra  vsunki  vsunki-ip-ir-ra  vsunki  v 
12-   da-a-ú-iš-be-na  par-ru-za-na-iš- 
13-  be-na vsunki  hmu-ru-un  hi  uk-ku  ha-za- 
14-  ka pir-ša-ti-ni-ka vda-ri-ya-ma-u 

15-  iš  vsunki  vša-ak-ri vha-ka-man-nu- 
16- iš-ši-˹ya˺  na-an-˹ri˺ vik-še-ir-iš-ša 
17- vsunki   v˹da˺-ri-ya-˹ma-u˺-iš  vsunki   ak- 
18-  ka vú  vad-˹da-da˺  vhu-pir-ri  za-mi- 
19-  in du-ra-˹mas˺-da-na  ˹ir˺-še-ki   ap-pa 

20-  ši-iš-˹ni˺-nu  hu-˹ut-taš   ku-ud-da˺ hi h  

21-  iš-da-na  vhu-pir-˹ri  še-ra-iš˺  ke- 
22-   iz-za-ma-na   ya-˹na-a  hDUB˺.lg ˹in-ni˺ 
23- ˹t˺al-li-ša tar-maš me-˹ni vú še-ra˺ 

24- h DUP.lg tal-li-ma-˹na vú˺ du-˹ra˺- 
25-  mas-d˹a˺[v] ú-˹un˺ nu-˹iš˺-ke-iš-ni dna- 

26-  ab-pi-be  i-da-ka ku-˹ud˺-da ša-iš-ša-69        
27- [um  ku]-ud-te70 ap-pa71 hu-ud-da-ri 
_____________________________________________________________________________

بدرآخررنربدزخا  یرمتنرآنرکشرتاسطرفر  سا رر سترار«کله»کت خشربشرپ راير زرسخکر د اا نرمتنر رتمیر رنر  ارسیحرف (12
 رحر ختتفدتر.رهلکرزبدنر رتمیرا ر ستد د ا رکر .رهرر ارسخکر استر ست.را الربشرسخکرفر  سايرصااترگرفتش،ر ختتفر  ا 

 . سترصفحشربعدصااترجدالرهجدهدرار ردراگر مهدربش
 مدرهمچندنرر؛تر مدردؤرکدملرار52د ندرسطررمهمرا رسطرر رنرهديرخطاطرلدک  رپرافساارا الر تا  ست،راجا رباتشبشر ل لر(ر19
ر. ست استربا هآنر ستد رکدار
ر. ستآاا هر دهرku-ut-tá رصاات،ربشا الر ارسیِر ارحرف(ر81
ــنرســطر(ر81 ــدزخا  یا ررúm ارهجــديرر،ا الر اربدزســدزير ر ــر هرب ــشرر اصــااتیر؛ ســتک ــدریر ار صــلرکت خ کــشرچنــ نرهجده

ر.اجا ر د ا 

 خشتشرمتنر رتمیرسنگ ارسر ست(ر3 کلر

 ( فشدايحسنر:رمأخذ)رخشدردا در ارا ن
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 Vallat واال Hallock  هلک Vallat واال Hallock  هلک
رف
ه ح
یس
مقا

واال
 و 
ک
 هل
می
یال
ی ا
یس
نو

 
ú u aš šš 

pir ríp mas maš 

par pár be/pe pè 

az a da tá 

za aṣ lg MEŠ 

ka ka4 ya ia 

h AŠ ke kí 

ad at iz i 

  dá da 

  خخششااییااررششاا  ددرر  وواانن  ککتتییببههآآوواا  ننووییسسیی  ممتتنن  ااییالالممیی  
1

dnap  iršara  dUramasda  2 akka  iršara  dnappipe.na 3 akka  hi  ʰmurun  bešta akka  
4

dkik  hupe  bešta  akka  vruh5
lg.irra ir  bešta  akka  šiyati6m  bešta vruhlg.irra.na  akka  

7
vIkšeriša vsunki  ir  uttašta 8 kir  iršekip.na  vsunki  kir  9 iršekip.na  vpirramatara10na  vu  

v Ikšeriša  vsunki   irša11ra  vsunki  vsunkip.irra  vsunki   v
12dāušpe.na  vparruzanaš13pe.na  

vsunki  ʰmurun  hi  ukku  haza14ka piršatinika  vDariyamu15š vsunki  všakri  
vHakamannu16šiya  nanri  vIkšeriša  

17
 vsunki  vDariyamuš  vsunki  ak18ka  vu  vattata  

vhupiri   zaum19in  dUramasda.na   iršeki   appa  20 šišninu  huttaš  kudda  hi  h
21ištana  

hupiri   šeraš  ke22zzamana   yanā  htuppi   inna  23Talliša  tarmaš   meni  vu šera  24
htuppi  

tallimana vu  dUra25masda   vun   nuškešni  dna26ppipe  idaka  kudda šašša27m  kudda   
appa  huttari 

  اازز  ممتتنن  ااییالالممیی  ببررگگرردداانن  ببهه  ففااررسسیی
که این زمین را آفرید، که آن آسمان را آفرید، ، [است]خدایان  که بزرگترینِ ،[است]خدای بزرگ اهورامزدا 

یگانه پادشاه ؛ را آفرید، که شادی را برای مرد آفرید، که خشایارشا را پادشاه ساخت( مردمها، انسان=)که مرد 
 27.(دیگر) ، یگانه فرمانروا در میان بسیار(دیگر) از میان بسیار
هاا باا نا اد بسایار گونااگون، شااه بار ایان زماین          شااه بازرگ، شااه شااهان، شااه سارزمین      من خشایارشا، 
اه او کاه پادر   شا   گویاد خشایارشاا شااه، داریاوپ     .پسار داریاوپ پادشااه، هنامنشای    اور، بزرگ، دور و پهن

و ایان اایگااه را او فرماان داد     کاه خاوا انماام داد    [کارهاا باود  ]، او به یااری اهاورامزدا، بسایار    [بود]من 
آن پا  از  . باود ای ننوشاته  ا کتیباه آن را باه امماام رسااند اما    . (صااف کاردن بارای حیااکی    )کندن [ برای]
 [ایاان]و ( بااا خاادایان =)خاادایان همااراه   [و]اهااورامزدا ماارا ب ایااد  .ن دسااتور نوشااتن کتیبااه را دادمماا

 !پادشاهی را و آنچه ساختم
____________________________________________________________________________

  .بسیار فرمانروا [مردم]بسیار پادشاه، یک از آن  [مردم] ییی از آن: واژه به مرامه واژه( 27
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  خخششااییااررششاا  ددرر  وواانن  ککتتییببههننووییسسیی  ممتتنن  ااککددیی  ححررفف
 

1-   dGAL-ú da-ḫu-ur-ma-az-da-˹ʾ˺ 
2-   ra-bu-ú šá DINGIR.MEŠ šá AN-e ib-nu-ú 
3-  u KI.tim ib-nu-ú u ˹UN˺.MEŠ ib-nu-ú 
4-  šá dum-qi ˹a-na UN˺.MEŠ id-di-na 
5-  šá a-na m i-ši- ˒ -˹ar˺-[šá-˒]-LUGAL 
6-  ib-nu-ú LUGAL šá LUGAL LUGAL.MEŠ 
7-  mā-du-ú-tu šá e-diš-ši-šú a-na 
8-  nap- a-˹ri˺ KUR KUR.MEŠ ga-ab-bi 
9-   ú-˹ta˺- ˒ -a-ma a-na-ku 
10-  m i-ši- ˒ -ar-šá- ˒ LUGAL.GAL-ú 
11-  ˹LUGAL˺ šá LUGAL LUGAL.MEŠ LUGAL.KUR KUR.MEŠ 
12-  LUGAL nap- a-ri li-šá-nu gab-bi LUGAL qaq-qa-ri 
13-  ra-bi-tu4 ra-pa-aš-tu4 DUMU mda-˹ri˺-ya-a-muš 
14-  LUGAL ma- a-ma-an-˹ni˺-iš-ši-˒ 
15-  m i-ši- ˒ -ar-šá- ˒ LUGAL i-qab-bi 
16-  mda-ri-ya-a-muš LUGAL šá šu ú 
17-  àb-ú-a at-˹tu˺-ú-a AŠ ṣi-il-li 
18-  šá da- u-ur-ma-az-da- ˒ ma-˹a˺-[du] 
19-  tab-ba-nu-ú šá i-pu-uš-šu-˹ù˺ 
20-  a-ga-a ša-du-ú ṭè-e-˹mu˺ 
21-  [il-]ta- kan a-na e-piš IGI-šu  ù ˹mim-ma˺ 
22-  AŠ mu - i ul iš-ṭu-ru7 ár-ki a-na-ku 
23-  ṭè-e-mu al-ta-kan a-na ša-˹ṭa˺-[ri]-šu 
24-  a-na-ku da- u-ur-ma-az-da- ˒ 
25-  ˹li˺-iz/iṣ-zur/ṣur-an-ni it-ti DINGIR.MEŠ 
26-  ga-˹ab˺-bi ù a-na LUGAL-ú-ti-ya 
27-  ù šá a-na-ku e-pu-uš-šu 

 

 (4شکل 
 در وان نبشته خشایارشامتن اکدی سنگ نویسدست

 (حسن افشاری: مأخذ)
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  خخششدد  دداا  دد    اا  اااابب  ددتتبببب  ننوو  سسیی  ممتت    اادددديي  آآاااا

1 ilu  rabû  daḫurmazdaʾ 2 rabû  ša  ilāni  ša   šamê  ibnû  3 u  erṣetitì  ibnû  u  nišū ibnû  4 ša  
dumqi  ana  nišū  iddina  5 ša  ana m iši˒arša˒  šarru  6 ibnû  šar  ša  šar  šarrāni  7 mādūtu  
ediššišu  ana  8 nap ari  mātāte  gabbi  9 ūta˒am  anāku 10

m iši˒arša˒  šarru  rabû  11 šar  ša  
šar   šarrāni  šar  mātāte  12 šar  nap ari  lišānu  gabbi  šar  qaqqari  13 rabitu  rapāštu  
māru  mDariyāmuš  14 šar mA amāniši˒   

15
 m iši˒arša˒  šar  iqabbi  

16
 mDariyāmuš  šar  ša  

šu  ū  17 abu  attūa  ina  ṣilli  18 ša  dA urmāzda˒ mādu  19 tabbanū  ša  ipūšū  20 agâ  šadû  
ṭēmu 

21 iltakan  ana  epēš  pan šu  annû  mìn.ma   22 ina   mu i  ul  išṭuru  arki  anāku  23 ṭēmu  

altakan   ana   šaṭārišu   24 anāku  dA ūrmāzda˒  25 l uranni   it-ti  ilani  26 gabbi  ū  ana   
šaru.ūtiya  27 ū  ša   anāku  epūššu 

  اازز  ممتت    اادددديي  رردداادد  اابب  رر    ااددااسسیی

، د  آسمدب اا آاد د، ا زمب  اا آاد د ا مد م اا آاد د، [است]، د  رزاگ خدا دب [است]خداي رزاگ اهواامز ا 

د  تنهد رد دل (  دهنشده رسبدااب=)د  ددمبدری اا ر  مد م  ا ، د  خشد دا د اا  ده دد ،  ده رد  دهدب 

رسبدا،  ده  يهداگ،  ده  دهدب رسبدا،  ده سدزمب رز ،  ده[هستم]م  خشد دا د . ااند هد ادمدب سدزمب 

 .پهنداا، پسد  اا وش  ده، هخدمنشی [ا]هد،  ده زمب  رزاگ  سداسد تمدم زردب

اا  ستوا  [اا]، رسبدا دداهدي خوب دد ، ا   دوه  ده، پدا م ، ر  خواست اهواامز ا  اا وش: خشد دا د او د

سپس م   ستوا  ا م د  ااي آب . ننو ت [سنگ]ا چبزي رد ااي د ا؛ ام[سنگ]سدزي سطح د ه ا  رداي آم

 !نبز  هد داي مدا ا آنچ  اا دد م! هم  خدا دب( اسبلۀر )رد  !رپد داهواامز ا مدا . رنو سند

  ااببددييننتتببجج  

است، امد ادثد قلمدا جغداابد ی ا داب امداز  ا ت رد  دهنشدهی هخدمنشی  د  ردارديرد اجو  اختالف چند  

هخدمنشی  ا استده مدزهدي سبدسی ا داب امدازي  دات  ده ا تنهد  د چند   دتبب   هدي  دهدب دتبب 

اون   لبل، ا    ر  همب. هدي سوئز ا ااب است؛ مدنند دتبب  ست آمدهول  ا خداج از ا   سدزمب  ر قغبدمن

 . هد اا نشدب می  دهنشدهی ا دابد  سبطده هستند خوا اا ا از مهمتد   مداادی ردال ی رد اازشاز هد دتبب 

دتبب  ااب رد متنی  نشدب  ا ند دادبا نگدان تبب  ااب آندتولی پد اخت   در  چدا ی سدخت د ا   مقدل ، ا 

 ا طول  ق  ااب  کی از مندطق دلبدي رو ه؛منطاست؛ ز دا  اااي معدنی ادااانی  ،سد ه ا ادقد اخبدا تدا خی

 -قبل از هخدمنشبدب-هدي  اا  ا از اذ ت  اندپدهبدب ز د ي از آب عبوا دد ههد، جهدنگد اب ا س دداااب ،تدا خ

 ،اازش آب ددست  نشدهتنهد از ن  ، ا زمدب هخدمنشبدب رد تسخبد ا   محل .استهاي آرد  ا مسکونی رو  منطق 

 نطق اهمبت ا   متپ  نشدنگد تپ  ا سبمب ب ی مدنند آلت هد تپ ردال ی  دات  ا رلک  اهمبت سبدسی ا اقتصد ي 

ب از نشد، خشد دا د  ا منطق  ااب ي خدص ازرداب محتوا اي د د اجو  دتبب  .هستندزمدب هخدمنشبدب   ا

: استه د آاا  د ، یمحتواچنب  دتبب  ری نقدا احتمدالً  ده هخدمنشی رد  رد دالجبشی ا   محل اهمبت سوق
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ست و امنیت را برقرار که فرستاده اهورامزدا قرار داریدهخامنشی  شاهنشاهیدر زیر سایه  !انای رهگذر»
بدانید که شاهنشاه همواره به یاد رهگذران  !انیبازرگانان و کاروان ای! آرامش گذر نمایید اب است؛ پسکرده

 «.هست
از شاهان و رنج دو نسل که حاصل دستاست این های هخامنشی،  یکی از تمایزهای کتیبه وان با دیگر کتیبه

انی ساده به سه زبان اکدی و ایالمی و پارسی باستان خشایارشا شاه در این کتیبه، با بی. کارگزاران ایشان است
( داریوش شاه) کتیبه پدرشلیه دهد که سازنده او هم توضیح میو  کندمیهم خود را معرفی  ؛با متنی مشابه

دلیل ناقص ماندن کار  لیو است؛کردهکار پدر را تکمیل ( خشایارشا)و سپس او  نوشتهنبر آن ؛ ولی چیزی هبود
 .دهد پدر خود را توضیح نمی

  خخذذوو  ممآآ  ممننااببعع
 .6831، سمت اتراشتنا :تهرانجلد اول،  ،راهنمای زبانهای باستانی ایران ؛محسن ،ابوالقاسمی

 صص، 31و  38شماره  ،6831مرداد و شهریور ا، کتاب ماه هنر ،ای در ایران های صخره نیایشگاه ؛میترا ،آزاد
11-16. 

 انتشارات :تهران زاده،ترجمه همایون صنعتی ،های زیر فرمان هخامنشیان   ینسرزم .جغرافیای استرابو؛ استرابو
 .6836، بنیاد موقوفات افشار

 .6831 ،توس انتشارات :تهران بهار،  یح مهردادحصت ،بندهش
 .6836، اندیشه نوانتشارات  :تهران ترجمه رشید برناک، ،اورارتو ؛ریسبو ،سکیفپیوترو

، میراث فرهنگی انتشارات: تهران، ترجمه حمید خطیب شهیدی، ،پادشاهان وان اورارتو ؛بوریس ،پیوتروفسکی
6838. 

 .6836، نشر پازینه :تهران ،های پارسی باستان نبشتهگواژه نامه سن ؛بشیر ،جم
 .6838، میراث فرهنگی انتشارات : تهران ،6311پس از سال  باستان شناسی اورارتو ؛حمید ،خطیب شهیدی

اسماعیل و  ترجمه حمید بیکس شورکایی ،ایران و شرق باستان در کتابخانه تاریخی دیودور سیسیلی،
 .6831، نشر جامی: تهران، سنگاری،

 .6831 ،طهوری انتشارات :تهران، (مجموعه مقاالت) میانههای ایرانی باستان و  پژوهش ؛الزمانربد ،قریب
  .6831، میراث فرهنگی انتشارات :تهران ترجمه و تحقیق سعید عریان، ،فارسی باستان ؛.روالند گ ،کنت

 .6831، نشر فرزان روز :تهران، ترجمه نازیال خلخالی، های هخامنشی کتیبه ؛ریِپ ،لوکوک
 ،چاپ دوم مرکز نشر دانشگاهی، :تهران ،تاریخ سیاسی :جلد اول ،النهرینتاریخ و تمدن بین ف؛یوس ،مجیدزاده

6833.  
 .6833، اساطیر انتشارات :تهران فر،ترجمه مرتضی ثاقب ،تاریخ هرودوت ؛هرودوت
 .6833، نشر ماهی: تهران پرویز رجبی، ترجمه ،داریوش و ایرنیان ؛والتر ،هینتس
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