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چکیده 
در مخــزن مــوزۀ تخت جمشــید حــدود 700 قطعــه ســنگ کتیبــه دار مربــوط بــه شالی ســتون های کاخ هــای 
کــه تقریبــًا تمامــی آن هــا شکســته و ناقــص هســتند؛ نکتــۀ شــایان توجه ایــن  تخت جمشــید وجــود دارد 
اســت کــه تمامــی قطعــات در یــک نقطــه، ناقــص و شکســته شــده اند و فقــط یــک شالی ســتون کــه در تــاالر 
نمایــش مــوزه قــرار دارد، شــالی کامــل )مرمت شــده( اســت و مابقــی قطعــات، همگــی ناقــص هســتند؛ حتــی 
قطعــۀ ســالم نیــز در همــان نقطــه ای کــه دیگــر شالی ســتون ها شکســته شــده  اند، شکســته بــوده و بعــدًا 
مرمــت شــده اســت. تمامــی ایــن شکســتگی ها و ناقصی هــا عمــدی و از روی عمــد و غــرض  انجــام شــده 
اســت و دقیقــًا از دو جــای معیــن صــورت گرفتــه اســت. حــدود 40 قطعــه از ایــن قطعــات متعلــق  بــه کاخ تچــر 
بودنــد کــه بعــد از چیدمــان و بازســازی آن هــا تعــداد 12 قطعــه شالی ســتون به تعــداد ســتون های کاخ تچــر 
به دســت آمــد. در تمــام ایــن تعــداد نــام »خشــایار« به عنــوان ســازندۀ بنــا به چشــم می خــورد و نامــی دیگــر از 
شــاهان هخامنشــی وجــود نــدارد. حجــاران بــرای کار خــود از یــک الگــوی خــاص تبعیــت کرده انــد. ظاهــرًا 
ــان زنــدۀ آن  زمــان، یعنــی پارسی باســتان،  ــوده و ایــن کتیبه هــا بــه ســه زب ــز کتیبــه دار ب تمامــی قطعــات نی
ایالمــی و بابلــی بــوده و تمــام کتیبه هــا نیــز بــا خــط میخــی حجــاری شــده اســت. ایــن ســه تمــدن، مهم تریــن 
تمدن هــای عصــر خــود بودنــد و قطعــًا تعامالتــی بــا هــم داشــته اند. در ایــن مقالــه ســعی خواهــد شــد بــا روش 
توصیفی-تحلیلــی بــه بررســی کتیبه هــای شالی ســتون های کاخ تچــر پرداختــه شــود و نشــان داده شــود کــه 
نوشــته ها در چنــد بنــد بــوده و شــامل چــه مطلبــی هســتند؟ ایــن ســه زبــان را بــا یکدیگــر مقایســه و تحلیــل 

کــرده و تفاوت هــای آن هــا را شناســایی نمــوده و در انتهــا علــت شکســته  شــدن آن هــا بررســی شــده اند.
کلیدواژگان: خطوط میخی، شالی ستون، تخت جمشید، کاخ تچر .
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مقدمه
کــه بــرای اولین بــار درحــدود 1700 م. بــه کار رفــت، ترســیم اشــکال نشــانه های  اصطــالح »خــط میخــی« 
کوچــک تشــکیل شــده اند. درطــول 3000 ســال، اقــوام  کــه از مجموعــۀ میخ هــا یــا زوایــای  خطــی اســت 
اقــدام  نیبــور« در ســال 1761 م.،  »کارســتن  کرده انــد. هنگامی کــه  اســتفاده  نشــانه ها  ایــن  از  مختلفــی 
کــه  27(، فکــر نمی کــرد  کــرد )نیبــور، 1354:  کتیبه هــای تخت جمشــید  بــه تهیــۀ اولیــن رونوشــت ها از 
کــدی،  اقدامــات او منجــر بــه ســرعت بخشــیدن بــه مطالعــات شرق شناســی و کشــف رمــز خطــوط ایالمــی، آ
آشــوری، بابلــی و ســومری شــود. رونوشــت های او بی نهایــت مهــم بودنــد؛ زیــرا »گروتفنــد« به وســطۀ همیــن 
ــد اولیــۀ خوانــدن خطــوط میخــی را به دســت آورد، و در نتیجــۀ  نوشــته ها توانســت در ســال 1802 م.، کلی
یــک بداقبالــی موفقیــت گروتفنــد به دســت فراموشــی ســپرده شــد و در ســال 1846 م.، افتخــار آن نصیــب 
»راولینســون« گشــت )ملک شــهمیرزادی، 1366: 62(. اهمیــت مــدارک دو یــا چند زبانــه در کار رمزگشــایی 
واضــح اســت. »شــامپیلیون« مفهــوم هیروگلیف هــای مصــری را به کمــک »ســنگ رشــیدیه« کــه رونوشــت 
حکمــی از فرمانــروا »بطلمیــوس پنجــم« )196 پ.م.( بــه یونانــی و مصــری بــود، این گونــه پیــدا کــرد؛ زبــان 
ــک از  ــتان، هیچ ی ــورد شرق باس ــا درم ــود؛ ام ــده ب ــته ش ــف نوش ــی و هیروگلی ــای دموت ــا الفب ــه ب ــری ای ک مص
خطــوط نوشته شــده قابــل تشــخیص و فهــم نبودنــد. دانشــمندان برحســب عالئــم، بــه ســه زبانه بــودن 
آن هــا اعتمــاد پیــدا کردنــد، امــا هیچ یــک از زبان هــا از خطــوط کتیبه هــا را نمی توانســتند تشــخیص دهنــد؛ 
بنابرایــن رمزگشــایی گام بــه گام انجــام شــد، بــر اثــر اقدامــات افــرادی کــه گاه در تالش هایشــان بــا هــم متحــد 
شــدند و گاه بــرای کشــف رمــز ایــن خط هــا بــا یکدیگــر رقابــت کردنــد. از آن پــس، نشــانه های میخــی بنابــر 
زبان هایــی کــه بــدان نوشــته می شــدند، ارزش هــای متفاوتــی پیــدا کردنــد. زبــان ســومری بــرای بیــان یــک 
کــدی کــه وارث نظــام  مفهــوم یــا عنصــری گرامــری، هــر عالمــت را بــا یــک ارزش اندیشــه نگار بــه کار می بــرد. ا
ســومری اســت، واژگان را بــه هجاهــا و عالئمــی تجزیــه می کنــد کــه بــرای ارزش هــای هجایی شــان حفــظ 
شــده اند. ایــن نظــام هجایــی نســبتًا انعطاف پذیــر، بــرای رونویســی از زبان هــای دیگــر قــرض گرفتــه شــده 
ــه  ــز به همــان نظــام متوســل اند. ســرانجام دو نمون ــود. زبان هــای هیتــی، هــوری، ایالمــی و اورارتویــی نی ب
الفبــای میخــی کــه هــر عالمــِت آن بــه یــک هم خــوان مربــوط می شــد شــناخته شــد؛ کــه یکــی از آن هــا خــط 

اوگاریــت در قــرن 13 پ.م.، و دیگــری در ایــران هخامنشــی )ســده های 6 تــا 4 پ.م.( بــود. 
خــط رایــج در زمــان هخامنشــیان خــط میخــی اســت کــه البتــه برخــی محققیــن آن را بــه شــاهان پیشــین 
داریــوش و حتــی دورۀ آغازتاریخــی نســبت می دهنــد )یانــگ، 1385: 38(. زبــان ایالمــی، زبــان دیوانــی 
ــد  ــال بای ــا این ح ــان(؛ ب ــت )هم ــوده اس ــیان ب ــلطۀ هخامنش ــی تحت س ــتر نواح ــج در بیش ــی رای ــان آرام و زب
درنظــر داشــت کــه بــا وســعت بســیار زیــاد قلمــرو هخامنشــی، قطعــًا تفــاوت قومــی و بالطبــع تفــاوت زبانــی 
کــه بــا پژوهش هــای اخیــر زبان شــناختی انسان شناســی  فراوانــی در ایــن ســرزمین وســیع وجــود داشــته 
ــوده اســت )آنتونــی، 1392: 37(. تعــداد کتیبه هــای دورۀ  ــان در ایــن قلمــرو رایــج ب احتمــااًل بیــش از 10 زب
کنــون کشــف شــده بالغ بــر 40 کتیبــه اســت کــه معروف تریــن آن هــا کتیبــۀ بــزرگ بیســتون  هخامنشــی کــه تا
اســت کــه بــه ســه زبــان فارسی باســتان، ایالمــی و بابلــی نگاشــته شــده اســت. بــا بــه قــدرت رســیدن داریــوش  
ــر و مفعول هــا  بــزرگ ایــن خــط تکمیــل گردیــد، به طوری کــه انــواع افعــال و زمــان آن هــا و هم چنیــن ضمائ
و ســاختن افعــال در آن به خوبــی رعایــت شــده و چــون مبتنی بــر قواعــد بــود، رمزگشــایی آن مقــدور بــوده؛ 
شــایان توجه اســت کــه خــط میخــی هخامنشــی )فارسی باســتان( تنهــا خــط میخــی اســت کــه میــان واژه هــا 
نشــان فاصــل دارد و ایــن ویژگی هــا باعــث شــد کــه راولینســون بــرای اولین بــار آن را رمزگشــایی کنــد و پــس 

از آن نقطــۀ آغــازی شــد بــرای رمز گشــایی خطــوط دیگــر، ماننــد: آشــوری، بابلــی، ایالمــی و... .
گذشــتن از  کــه مبنــای آن یــک زبــان خامــوش اســت،  هــدف اصلــی و معمــول هــر پژوهــش زبانــی 
حجاب هــای زبانــی و تاریخی-فرهنگــی و رســیدن بــه درکــی درســت از کتیبه هــا و گزارشــی اســت کــه تــا حــد  
امــکان روشــنگری کنــد. گذشــته از ایــن هــدف، فراهــم آوردن فرصتــی بــرای آمــوزش یــک زبــان خامــوش 
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هــدف فرعــی ایــن پژوهــش بــوده اســت. در ایــن پژوهــش به غیــر از زبــان فارسی باســتان، بــه زبــان ایالمــی 
دورۀ هخامنشــی کــه در میهــن و زادگاه خــود ایــران ســخت غریــب بــوده، پرداختــه شــده اســت. متأســفانه 
کمتریــن پژوهــِش پژوهشــگران داخلــی در میــدان زبان هــای کهــن ایــران در حــوزۀ زبــان ایالمــی بــوده اســت 
کــه در هیــچ دانشــگاهی حتــی از یــک واحــد درســی رســمی برخــوردار نیســت. هجــوم »اســکندر« و نابــودی 
تخت جمشــید توســط ســربازان یونانــی نیــز از مســائلی اســت کــه در ایــن مقالــه بــه آن پرداختــه خواهــد شــد.

کتیبه هــای  مســائل   . پرســش ها  بــه  شــد  خواهــد  ســعی  مقالــه  ایــن  در  پژوهــش:  پرســش 
کــه نوشــته ها در چنــد بنــد بــوده و شــامل چــه  کاخ تچــر پرداختــه و نشــان داده شــود  شالی ســتون های 

هســتند؟ مطلبــی 
روش پژوهــش: پژوهــش زیــر از نــوع بنیــادی اســت و ایــن مقالــه بــا روش توصیفی-تحلیلــی بــه 
بررســی کتیبه هــای شالی ســتون های کاخ تچــر، و بــا بررســی میدانــی و اســتناد بــه مــدارک کتابخانــه ای بــه 

تحلیــل ایــن کتیبه هــا پرداختــه اســت. 

پیشینۀپژوهش
نخســتین پژوهــش دربــارۀ کتیبه هــای فارسی باســتان )میخی هخامنشــی(، در بیســتون توســط راولینســون 
کامــل  کــردن رمزگشــایی خــط میخــی هخامنشــی،  انجــام شــد او بــا نســخه برداری از هــر ســه تحریــر و 
ــات  ــی و مطالع ــد آشورشناس ــی، مانن ــرای علوم ــاید و راه را ب ــتان می گش ــخ شرق باس ــه تاری ــن ب دروازه ای نوی
خــط  میخــی همــوار می کنــد. نتیجــۀ پژوهش هــای وی، رمزگشــایی و انتشــار تحریــر فارسی باســتان بــود 
و نســخه برداری ایالمــی ایــن کتیبــه را هــم »نوریــس« منتشــر کــرد )علی یاری بابلقانــی، 1394: 30-31(. 
پیــش از راولینســون نیــز نیبــور و گروتفنــد تالش هایــی بــرای رمزگشــایی ایــن خــط انجــام داده بودنــد. نیبــور 
کتیبه هــای آنجــا رونوشــت  بیــن ســال های 1763 و 1764 م. از تخت جمشــید و بیســتون دیــدن، و از 
تهیــه کــرد. نیبــور توانســت ســه نظــام متفــاوت خــط میخــی را در ایــن کتیبه هــا تشــخیص دهــد کــه همــه 
از چــپ بــه راســت خوانــده می شــدند؛ هم چنیــن او حــدس زد کــه ســاده ترین نظــام خطــی حــدودًا فقــط 
از 40 نشــانه تشــکیل شــده اســت کــه بــا وجــود یــک عالمــت جدا کننــدۀ واژه هــا از یکدیگــر، بایــد خطــی 
الفبایــی باشــد )لیــون و میشــل، 1394: 35-17(. »گیــورگ فردریــش گروتفنــد« لغت شــناس آلمانــی را بایــد 
ــق  بــه هخامنشــیان را انتخــاب  ــد دو کتیبــۀ کوچــک متعل رمزگشــای خــط فارسی باســتان دانســت. گروتفن
کــه پیــش از آن نیبــور در تخت جمشــید از آن هــا نســخه برداری و تعــدادی از نشــانه های آن هــا را  کــرد 
گــروه از نشــانه ها )در  کــرد مبنی بــر این کــه نخســتین  ح  کــرده بــود. او فرضیــه ای را مطــر نیــز مشــخص 
ــوان کمابیــش طوالنــی و  ــال آن یــک عن ــوط باشــد کــه به دنب ــه اســامی پادشــاهان مرب ــد ب ــه( بای آغــاز کتیب
ســپس نــام پــدر پادشــاه آمــده اســت. گروتفنــد ایــن بخش هــا را شناســایی کــرد: »A شــاه، پســر شــاه B«؛ 
هم چنیــن توانســت ازطریــق مقایســه بــا منابــع یونانــی و مبتنی بــر اشــکال نام هــای اوســتایی، آن گونــه کــه 
در اوســتا ترجمــه شــده اند، این چنیــن بیــان کنــد: الــف( داریــوش... پســر ویشتاســپ ب( خشایارشــا ... پســر 
داریــوش )همــان(. ســرانجام او تعــدادی از نشــانه های تکرارشــونده را ازمیــان نشــانه هایی کــه بــرای واژۀ 
ــوان  ــود، به عن »شــاه« Xashayathaiya )صــورت قدیمــی کلمــۀ شــاه در فارســی جدیــد( مشــخص کــرده ب

کلیشــه ای »شــاه، شــاِه شــاهان« جــدا کــرد.
ــز پژوهشــگران معــدودی در موضــوع زبــان و خــط در دورۀ هخامنشــی  در ســال های دور و نزدیــک نی
ــد  ــد بای ــوع پرداخته ان ــن موض ــه ای ــی ب ــورت تخصص ــه به ص ــانی ک ــۀ کس ــته اند؛ ازجمل ــاب نگاش ــه و کت مقال
از »نارمن شــارپ« )1346(، »ابوالقاســمی« )1396(، »اشــمیت« )1390(، »لوکــوک« )1389(، »مهریــن« 
»رضایی باغ بیــدی«   ،)1379( »برجیــان«   ،)1350( »شاپورشــهبازی«   ،)1367( »رضــی«   ،)1348(
)1388(، »کنــت« )1384(، »موالیــی« )1384(، »ارفعــی« )1387(، »راشــد محصل« )1390(، »تفضلــی« 
 Hinz,( »هینتــز«   ،)Weissbach, 1911( »ویســباخ«   ،)Gharib, 1968( قریــب«  »بدرالزمــان   ،)1389(
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ولــی  نام بــرد،   )Bartholomae, 1979( »بارتولومایــه«  و   )Mayrhofer, 1979( »مایرهوفــر«   ،)1973
درمــورد کتیبــۀ شالی ســتون های کاخ تچــر مقالــه ای منتشــر نشــده اســت.

کاخ تچر، ستون و شالی ستون های آن
کاخ تچــر، مهم تریــن بنــای صفــۀ تخت جمشــید و درواقــع مظهــر اقتــدار شاهنشــاهی هخامنشــی اســت. 
ایــن بنــا نمــاد دولــت و فرمانروایــی بــود، تخت جمشــیدی کــه خــود مرکــز دیــوان اداری و مقــر باالتریــن مقــام 
مدیریتــی کشــور بــود. ایــن کاخ در مرتفع تریــن نقطــۀ صفــۀ تخت جمشــید و در جنــوب کاخ آپادانــا بــه فرمــان 
داریــوش بــزرگ ســاخته شــده اســت و به خاطــر کتیبــۀ میخــی حجاری شــده، بــر طرفیــن آســتانۀ جنوبــی تــاالر 
مرکــزی همــان کاخ به نــام »تچــر« خوانــده شــده اســت. تچــر در اوســتایی به معنــی »روان  شــدن« و »جــاری 
کلمــه می تــوان مفاهیــم روان و جــاری  شــدن، رفت و آمــد، آمد و شــد،   شــدن« آمــده اســت و از الهــام ایــن 
محــل رفت وآمــد، محــل گفت وگــو، کاخ شــورا، کاخ تصمیمــات، اتــاق فکــر و تــاالر شــورا را از آن اســتنباط 

کــرد )رضــی، 1373: 17(. 
یکــی از ویژگی هــای ایــن کاخ در ایــن اســت کــه به علــت صیقلــی و شــفاف بودن ســنگ های آن، به نــام 
»تــاالر آینــه« نیــز معــروف اســت. از خصوصیــات دیگــر ایــن کاخ ایــن اســت کــه دریچه هــای آن برخــالف 
ســایر کاخ هــا در جهــت تابــش آفتــاب ســاخته شــده و بــرای زمســتان جــای بســیار مناســبی اســت. تــاالر تچــر 
عبــارت از یــک ســالن مرکــزی اســت کــه 12 ســتون ســنگی داشــته و اطــراف آن را از جهــات شــرقی، شــمالی 
و غربــی، اطاق هــای کوچــک احاطــه نمــوده اســت. راه ورود بــه کاخ اختصاصــی در جلــو ســاختمان آن دو 
ردیــف پلــکان  در ســمت جنــوب کاخ بــوده کــه پلــکان غربــی بعــدًا بــه آن افــزوده شــده اســت. حجاری هــای 
ایــن کاخ، ظریــف و بســیار دقیــق اســت کــه نشــان از هنرمنــدی و اســتادی حجــاران ایــن کاخ می دهــد. 
حجاری هــای درگاه هــای شــرقی و غربــی آن، منظــرۀ نبــرد شــاه بــا حیــوان افســانه ای و شــکار شــیر و گاو 
وحشــی نقــش شــده اســت. در جــرز اطاق هــای شــمالی و شــرقی نیــز حجــاری افــرادی را نشــان داده کــه 
در حــال حمــل اشــیائی هســتند کــه ایــن افــراد احتمــااًل خدمــۀ کاخ هســتند. بقایایــی از فــرش گچــی کــف 
اطاق هــا به رنــگ قرمــز در گوشــۀ اطاق هــای شــمالی مشــاهده می شــود. کتیبــه ای بــه زبــان پارسی باســتان 
اختصاصــی  کاخ  ســنگی  دریچه هــای  و  طاقچه هــا  جانــب  در  بابلــی  و  ایالمــی  هخامنشــی(،  )میخــی 
داریــوش، 18مرتبــه تکــرار شــده اســت کــه کتیبــۀ پارسی باســتان در بیــن دو کتیبــۀ دیگــر قــرار گرفتــه اســت 
)نارمن شــارپ، 1346: 78(. کتیبــه ای دیگــر نیــز کــه شــامل اســم و القــاب داریــوش در شــش ســطر اســت، 
کاخ اختصاصــی  بــه زبان هــای پارسی باســتان و ایالمــی و بابلــی بــاالی نقــش او در دروازه هــای ســنگی 

ــده اســت.  ــه ایــن کاخ را »تچــر« خوان مشــاهده می شــود ک
را اصلی تریــن وجــه شــاخصۀ معمــاری هخامنشــی  بتــوان ســتون های بی ماننــد هخامنشــی  شــاید 
درنظــر گرفــت. بــا نگاهــی بــه ســتون های هخامنشــی می تــوان پــی  بــه تأثیــرات هنــری آشــور، مصــر، یونــان 
کمــی دقــت، تأثیرپذیــری از ســتون های  و اورارتــو در هنــر ستون ســازی هخامنشــی بــرد؛ هم چنیــن بــا 
ایونــی آســیای صغیر نیــز قابــل مشــاهده اســت )مبینــی و دادور، 1390: 83(. هخامنشــیان در بنــای آپادانــا 
آن چنــان عظمــت، شــکوه، جــالل و جمــال بــه کاخ  خــود بخشــیده اند کــه بعــد از 2500 ســال، هــر بیننــده را 
بــه چنیــن تفکــری وامــی دارد کــه گویــی در خلــق آن هــا، قدرت هــای مافــوق در قــدرت تخیــل انســان نقــش 

داشــته اند. 
سر ســتون ها از قســمت قدامــی حیوانــات واقعــی و موجــودات افســانه ای تشــکیل یافته انــد، نمــای کلــی 
ــا  ــع و ی ــا مرب ــۀ آن ه ــوده و پای ــوش ب ــتون های ش ــای س ــبیه نم ــه ش ــید، روی هم رفت ــتون های تخت جمش س
به شــکل گلــدان وارونــه هســتند کــه بعضــی مواقــع روی پا ســتوِن مربع شــکل، ته ســتونی بــا شــیارهای افقــی 
دایره ای شــکل )شالی ســتون( قــرار می گیــرد کــه به احتمــال، اقتبــاس از الگــوی ایونــی )یونانــی( اســت، بــا 
ایــن اختــالف کــه ظرافــت و زیبایــی پاســتون شــیوۀ ایونیــک در نمونه هــای هخامنشــی، چنــدان مشــاهده 
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نمی شــود. عالوه بــر ایــن در قســمت زیریــن پاســتون های ایونیــک، پایه هــای مربع شــکل ســنگی بــه  کار 
کــه چهــار  کــه در بیشــتر مواقــع برخــالف نمونه هــای هخامنشــی در پاســارگاد و تخت جمشــید  می رفــت 
کــه دربــارۀ اســاطیر   طرف شــان ســاده رهــا می شــود، در نمونــۀ ایونیــک پــر از نقش برجســته هایی اســت 
یونــان نمایــش داده می شــود. اطــراف بعضــی از پاســتون های هخامنشــی در تخت جمشــید کــه به شــکل 
زنگولــه اســت، بــه الهــام و تًاثیر پذیــری از ســتون های مصــر، بــا برگ هــای درخــت خرمــا و گل نیلوفــر  آبــی 
کــه بــا تناســب و جلــوۀ خاصــی  به صــورت نقش برجســته های بســیار ظریــف، به شــیوه ای تزئیــن یافتــه 
به عنــوان یــک شــاهکار، جــالل و جمــال ویــژه ای بــه معمــاری هخامنشــی بخشــیده اســت. چنیــن شــیوۀ 
کنــون در معمــاری یونــان مشــاهده نشــده اســت. ســوای ایــن، برخــالف  هنــری بــا سرســتون های ترکیبــی، تا
کــرده و یــا قرقــره )در نظــام ایونیــک( و به شــکل مربــع )در  سر ســتون های یونانــی کــه به شــکل لوحه هــای تا
نظــام دوریــک( تظاهــر می کننــد، در بعضــی از سر ســتون های هخامنشــی، عنصــری صلیبی شــکل فاصلــۀ 
میــان ســطح مــدور و ســطح مســتطیل را پــر کــرده، کــه ایــن عنصــر تزئینــی صلیبــی، مرکــب از چهــار حلــزون 
دوکّلــه اســت کــه پشــت بــر طرفیــن، مکعبــی را به وجــود آورده انــد و ایــن قســمت، درســت در مرکــز سرســتون 
قــرار دارد و احتمــال مــی رود کــه ایــن حلزون هــا ادامــۀ عناصــر تزئینــی معینــی باشــند کــه در زمــان »مادهــا« 
نیــز معمــول بــوده اســت. در ایــن نــوع ســتون، در قســمت فوقانِی سرســتون، قســمت پیش آمده ای قــرار دارد 
کــه از دو مجســمۀ گاو ترکیــب یافتــه کــه آن هــا بــا شــیوۀ خاصــی پشــت بر هــم نمایــش داده شــده اند. در روی 
کمــر دو گاِو به هــم پشــت کرده کــه کامــاًل مســطح هســتند، حمالــه ای از ســتون های ســقف جــای می گرفــت. 
در عصــر هخامنشــی به احتمــال زیــاد، ســتون هایی کــه سرســتون کامــل داشــتند در بخــش داخلــی تاالرهــا و 
ســاختمان ها بــه کار بــرده شــده، ولــی در ایوان هــای ســتون دار کــه در ســه طــرف تاالرهــا قــرار داشــتند، عمومــًا 
نیم تنــۀ گاوهــا و ســایر موجــودات افســانه ای مســتقیمًا روی ســتون قــرار می گرفتنــد. ســتون های کاخ تچــر 
ازنظــر شــکل، شــبیه ســتون های آپادانــا بــوده، ولــی ازلحــاظ ارتفــاع یــک دوم آن هاســت و سر ســتون ها نیــز 
به شــکل گاو دوســر هســتند. ایــوان جنوبــی تچــر از دو ردیــف ســتون چهارتایــی تشــکیل یافتــه اســت و 
هم چنیــن داخــل کاخ از ســه  ردیــف ســتون چهارتایــی و در اتــاق شمال شــرقی از دو ردیــف ســتون دوتایــی 
و در اتــاق شــمال غربی از یــک  ردیــف ســتون دوتایــی تشــکیل یافتــه اســت کــه مجموعــًا 26 عــدد ســتون 

ــد )ســرفراز و فیروزمنــدی، 1392: 137(. ســنگی ســقف ایــن کاخ را نگه داشــته بودن
شالی ســتون های ســنگی کاخ تچــر در تخت جمشــید ازنظــر: جنــس، شــکل، رنــگ و انــدازه، بــه ســه 

دســته تقســیم می شــوند. 
کســتری روشــن و ازنظــر شــکل و فــرم دارای  1-  شالی ســتون از جنــس ســنگ آهــک کــه دارای رنــگ خا
تــراش ســاده و فاقــد ابزارهــای هندســی  اســت و بــر ســینه یــا شــکم ایــن شــالی کتیبــه ای بــا ســه زبــان و 
خــط میخــی شــامل: پارسی باســتان، ایالمــی هخامنشــی و بابلــی، به شــیوه ای بســیار زیبــا و فنــی و کونیــک 
حجــاری شــده و بــدون کوچک تریــن لب پریدگــی اســت. ایــن ســه خــط و زبــان در ســه  ردیــف مــوازی زیــر 
یکدیگــر به ترتیــب فــوق حجــاری شــده اســت. تمــام حــروف و عالمت هــا دارای ُبعــد در حجــاری و تقــارون 
مناســب و دارای جــالل و جمــال و کشــیدگی عالمــات هســتند و به دلیــل فضــای کــم، َنــه کوتــاه هســتند 
ــوط  ــتعلیق خط ــدگان نس ــاری را »نگارن ــوع حج ــن ن ــل ای ــن دلی ــط(؛ به همی ــه متوس ــی پای ــد )میخ ــه بلن و َن
کنــون بیشــتر از دو نمونــه یافــت نشــده اســت،  میخــی« می نامنــد )تصویــر 7(. ایــن نمونــه شالی ســتون تا
به همیــن دلیــل ایــن نمونــه شــالی بایــد متعلــق بــه ســتون های داخــل تــاالر کاخ تچــر باشــد. ســنگ هایی 
کــه حجــاران بــا آن، ایــن نــوع ســتون ها را اســتوار می کردنــد، بــوم آورد بــوده و از معــادن همــان منطقــه 

اســتخراج می کردنــد )تصاویــر 1، 4 و 5(.
2- شالی ســتون از جنــس ســنگ تزئینــی حدیــد یــا هماتیــت )موحد ابطحــی، 1395( کــه به رنــگ ســیاه 
بــراق اســت، از  آن رو کــه هماتیــت آهــن بســیار دارد، بــه آن »حدیــد« نیــز می گوینــد. ایــن شالی ســنگی ازنظــر 
قطــر و ارتفــاع از دو مــورد دیگــر کوچک تــر و ازنظــر فــرم و شــکل بــه نمونــۀ اولــی کــه از ســنگ آهــک اســت 
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شــباهت دارد. علــت ســاده بــودن ایــن نمونــه، شــاید بــاال بــودن درجــۀ ســختی تــراش آن اســت. بــر ســینۀ 
ایــن شــالی برعکــس نمونــۀ اولــی کتیبه هــای ســه زبانه بــا خطــوط میخــی در یــک  ردیــف و به همــان ترتیــب 
دنبال هــم بــا فاصلــۀ چنــد ســانتی متر از یکدیگــر حجــاری شــده اســت؛ بــه این صــورت کــه آخریــن عالمــت 
خــط میخــی بابلــی کــه پایــان کتیبــه اســت، بــا یــک فاصلــۀ چنــد ســانتی متری پشــت محــل شــروع کتیبــۀ 
ــرروی آن، هــم ســاده اســت و هــم فاقــد  ــه اســت. حجــاری عالمت هــا و حــروف ب ــرار گرفت پارسی باســتان ق
ُبعــد اســت و شــاید به دلیــل ســختی ســنگ از عالمــت و حــروف باریــک و ســاده اســتفاده کرده انــد. نیــز فاقــد 
قطعــۀ کوچــک و خردشــده بــود و هم چنیــن از ایــن شــالی، دو نمونــه موجــود بــود؛ یکــی تقریبــًا کامــل کــه 
در داخــل مــوزۀ تخت جمشــید توجــه بازدیدکننــدگان را بــه خــود جلــب می کــرد، و دیگــری نیمــه ای از یــک 

شــال بــود کــه در مخــزن همــان مــوزه جــای گرفتــه بــود )تصاویــر 2 و 8(.
ــزاری  ــالی اب ــاالی ش ــۀ ب ــه دور لب ــن ک ــورمه ای روش ــگ س ــی و رن ــنگ تزئین ــس س ــتون از جن 3- شالی س
به شــکل آب چــکان دارد؛ هم چنیــن ایــن شالی ســتون ازنظــر قطــر و ارتفــاع از دو نــوع دیگــر بزرگ تــر اســت 
ــام  ــن تم ــده اند و هم چنی ــاری ش ــم حج ــال ه ــطر و به دنب ــک س ــرروی آن در ی ــی ب ــه گانۀ میخ ــوط س و خط
عالئــم میخــی از نــوع موســوم بــه »پایــه بلنــد« اســتفاده شــده اســت. ایــن نــوع خــط میخــی جــالل و جمــال 

زیبایــی دارد، امــا کونیــک و ُبعــد مقعــر و آراســتگی نــوع اول را نــدارد )تصاویــر 3 و 6(.
انــدازۀ قطعــات شالی ســتون ها از پنــج ســانتی متر شــروع می شــد و تــا یک ســوم از یــک شالی ســتون را 
دربــر داشــت؛ همان طورکــه اشــاره شــد، کتیبه هــای آن بــه ســه زبــان و ســه نــوع خــط میخــی پارسی باســتان، 
ایالمــی هخامنشــی و بابلــی به صــورت اســتادانه حجــاری شــده بــود. قطعــات بعــد از چیدمــان بــه 12 
شالی ســتون رســید کــه بــه تعــداد ســتون های کاخ بودنــد. بعــد از ترجمــۀ تک تــک واژه هــا و حــروف، آن هــا 
را جای گــذاری کــرده و ســرانجام متنــی به دســت آمــد کــه 12 مرتبــه بــا ســه زبــان تکــرار شــده بــود. نکتــۀ مهــم 
و مرتبــط بــا مبحــث نگارنــدگان ایــن بــود کــه بخشــی مشــترک از ایــن متــن )به تعــداد چنــد کلمــه( در ترتیــب 
جملــه ناپدیــد شــده و ســپس ادامــۀ متــن یــا جملــه تــا پایــان ادامــه داده شــده اســت. خوانــش و ترجمــۀ ایــن 

متــن بدین صــورت انجــام گرفــت:

کستری رنگ  از جنس سنگ آهک )بدیعی، 1399(. ح شالی ستون خا تصویر 1. طر

ح شالی ستون سیاه براق از جنس سنگ حدید )بدیعی، 1399(. تصویر 2 . طر
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ح شالی ستون سورمه ای رنگ از سنگ تزئینی )بدیعی، 1399(. تصویر 3. طر

کستری با حروف پایه متوسط سه زبانه )نگارندگان، 1394(. تصویر 4. شالی ستون خا

کستری با حروف پایه متوسط سه زبانه )نگارندگان، 1394(. تصویر 5. شالی ستون خا
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پارســی: ]َادم - خشیارشــا - خشــای ثی ی - وزرک - خشــای ثی ی - خشــای ثی یانام - خشــای ثی ی- 
... - داری و هــوش - خشــای ثی ی هیا - پثــر - هخامنشــی - ثاتیــی - خشیارشــا - خشــای ثی ی - یی مــم 
کــون وم[ )تصویــر 1(. متــن فــوق بــه ســه زبــان بــرروی 12 شالی ســتون حجــاری شــده  - تچــرم - ادم - ا
ــا ایــن توضیــح کــه کلماتــی کــه در ایــن نقطه چیــن جــای داشــته اند،  ــد، ب کــه تمــام آن هــا را شکســته بودن
به طــور کلــی نابــود شــده اند و ایــن نابــودی هوشــمندانه، 12 مرتبــه تکــرار شــده بــود. چــرا هوشــمندانه؟ 
چــون تخریــب بــرروی هــر 12 شالی ســتون، بــه یــک شــکل، هماهنــگ و مســاوی انجــام شــده بــود. داخــل 
ایــن نقطه چین هــا به راســتی حــاوی چــه مطالبــی بــوده کــه تمــام شالی ســتون های ایــن کاخ بــه  چنیــن 
سرنوشــتی دچــار شــده اند؟ داریــوش بــزرگ و پســرش خشیارشــا هــر دو بزرگ تریــن امپراتــور زمــان خــود 
بودنــد، به همیــن دلیــل هــر دو پادشــاه در زمــان امپراتوری شــان، خــود را بــه زبــان پارســی: شــاه کشــورها - 

شــاه در روی ایــن زمیــن = شــاه جهــان، نامیده انــد.
به زبان ایالمی: شاه مردمان - شاه این سرزمین = شاه جهان.

به زبان بابلی: شاه مردمان - شاه سرزمین ها = شاه جهان می دانند )تصویر 1(.
به دســتور  کــه  زمانــی  و  کرده انــد  را شــاه جهــان معرفــی  به طــور خالصــه خــود  فــوق  متــن  براســاس 
خشایارشــا کاخ تچــر بنــا شــد، دســتور داد کــه بــرروی تمــام شالی ســتون های ایــن کاخ ایــن متــن بــا ســه زبــان 
ــالف  ــد و برخ ــر می کن ــاخت تچ ــر س ــرار ب ــا اص ــن کتیبه ه ــا در ای ــد. خشایارش ــاری کنن ــی حج ــوط میخ و خط
داریــوش کــه نامــی از خــود در آپادانــا نبــرده، خشایارشــا مظهــر فرمان روایــی و تجســم و تبلــور قــدرت خــود 
را بارهــا اعــالم می کنــد. جمــالت کتیبه هــا، کوتــاه و موجــز نگاشــته شــده و عبارت هــا کلیشــه ای اســتفاده 

شــده اند.
مــن - خشــایار- شــاه - بــزرگ - شــاه - شــاهان - شــاه - کشــورها - شــاه - در ایــن - زمیــن - پســر - 

ــاختم.  ــن - س ــر را - م ــن - تچ ــاه - ای ــایار - ش ــد - خش ــی - می گوی ــاه - هخامنش ــوش- ش داری

ــک  ــان در ی ــه زب ــر س ــه ه ــکان ک ــبیه آب چ ــال ش ــرد ش ــی گ ــزار تزئین ــا اب ــورمه ای رنگ ب ــتون س ــر 6. شالی س تصوی
ردیــف بــا حــروف میخــی پایه بلنــد حجــاری شــده )نگارنــدگان، 1394(.
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تصویــر 7. نمونــه حــروف پایــه متوســط )کونیــک( کــه ُبعــد، تقــارن و فواصــل به زیبایــی رعایــت شــده )نگارندگان، 
.)1394

تصویــر 8. شالی ســتون ســیاه و بــراق از جنــس ســنگ هماتیــت یــا حدیــد. خطــوط ســه زبانۀ میخــی در یک ردیــف 
به دنبــال هــم حجــاری شــده اند )نگارنــدگان، 1394(.

آرایــش هــر 3 زبــان بــا خــط میخــی بــرروی شالی ســتون کاخ هــای هخامنشــی از نقطه نظــر فضــای مــورد 
نیــاز بــرای هــر زبــان و خــط آن بــا هــم متفــاوت  اســت و در نتیجــه در یــک متــن مشــترک کلمــات ایــن 3 زبــان 
ازنظــر تعــداد بــا هــم برابــر هســتند، ولــی ازنظــر حــروف بــا یکدیگــر متفاوت انــد و هــر زبــان فضــای خاصــی نیــاز 
گــر قطعــه ای شکسته شــده از ایــن کتیبــه مــورد مطالعــه قــرار گیــرد، کلمــات ایــن متــن مشــترک  ــذا ا دارد؛ ل

به علــت الفبــا یــا حــروف متفــاوت زیــر یکدیگــر قــرار نمی گیرنــد. 
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ترجمه و آوانگاری و نظام ترکیبی خطوط میخی سه گانۀ روی شالی ستون های کاخ  تچر
1- ترجمه وآوانگاری خط میخی پارسی باستان

2- ترجمه و آوانگاری خط ایالمی هخامنشی

ادم. خشیارشا، خشای ثی ی، وزرک، خشای ثی ی، خشای ثی یا نام، خشای ثی ی، دهیونام 
 ... من خشیارشا، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورها

... خشای ثی ی، اهیایا، بومی یا، داری و هوش ...
...شاه در این زمین )برای( داریوش ...

... خشای ثی ی هی یا، پثر، هخا منی شی ی. ثاتیی خشیارشا...
... شاه، پسر )پسر داریوش شاه( هخامنشی. می گوید خشیارشا ...

کون وم. ...خشای ثی ی، ئی مم ، تچرم ، ادم ، ا
... شاه، این تچر را من ساختم.

 یو -  ایخیرشا -  سونکی -  ایرشایرا -  سونکی -  سونکی یوینا
من -  خشایار -  شاه -  بزرگ -  شاه - شاهان.
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Ú             ik –Hi  – ir  -ša       EššANA     ir  -   ša  - ir -  Ra     EššANA           EššANA  -  in - Na 

m         m                     m                    m                m                                
ikhir ša        Sunki                šaira          Sunki          Sunki – ina   
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 ایالمی هخامنشیترجمه و آوانگاری خط 

           

   M         m      ik               šE          ir       ša     m   EššANA    ir       ša     ir       Ra           m    EššANA     m    EššANA         Ú               in 

m        m                              m                                                    m                      m  

Ú             ik –Hi  – ir  -ša       EššANA     ir  -   ša  - ir -  Ra     EššANA           EššANA  -  in - Na 

 m         m                     m                    m                m                                

ikhir ša        Sunki                šaira          Sunki          Sunki – ina                                                    سونکی یوینا –سونکی  –ایرشایرا  –سونکی  –ایخیرشا  –یو      
                                          

                                                                                                                                                                           شاهان. -شاه  –بزرگ  –شاه  –خشایار  –من 

           

 Na      m     EššANA     m             Da                   A           iš           BE      Na       m     EššANA     m           Mu               Ru              Un 

m                     m                                               m                      m                              m         m                                                                                                                                                                                                                                                                                                

EššANA         Da – a – –iš – BE - Na        EššANA           Mu – Ru – un         hi         Uk – Ku                                                                                                           
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.  šarru             Ahamaniši        Hišuriš                                                                                                                                     شارو      اًخامنیشی      حشیرش  

.  King            HaKhamanshi    Khshayarsha                                                                                                                        شاه      هخامنشی     خشیارشا  

 

  𒆦𒆦 𒊑𒊑      𒐏𒐏𒐏𒐏
LUGAL     i       qab        bi         GA        ta         Aš       ša       Ra       A      Ga         A      A       Na         Ku          e          Te        pu              

m                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
.     LUGAL        i – qab – bi      GA       Ta – aš – ša – Ra         a – Ga – a      A – Na – ku      e – te – pu – uš – šu                                                                                            

 

.    LUGAL         iqabi                 GA       Taššara                        aGa                Anaku               etepušu                                                                                                                          

.    šarru               iqabi      GA      Taššara       aGa       Anaku     etepušu     ایتی پوشو لوگال ایکوبی گا تچرا آگا اناکو                                                                                                                                                                                                                           

.    king          this         is          Tachar         call          may        build ه این را تچر گوید من بنا کردمشا                                                                                   

 (khashiyarsha )  the  king  this  is  call  may  build                                                                                        کردم  بناگوید من خشیارشا(  شاه  این  تچر را می)
  

 

Uš          šu

 

کور کورمیش لوگال نیپو رو آ شو داریاموش
 ما تا تو شارو نیپو رو اپیلشو داریاموش

کشورها شاه زمین سر پسر داریوش
مردمان شاه سرزمین ها پسر داریوش

لوگال      ًاهامنشیی      حیشورش 
شارو        ًاخامنیشی      حشیرش

شاه      هخامنشی     خشیارشا                                                                                                                       

  𒆦𒆦 𒊑𒊑     𒐏𒐏𒐏𒐏
LUGAL    i       qab        bi         GA       ta       Aš      ša       Ra       A      Ga     A      A       Na       Ku        e          Te        pu              

m                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
.     LUGAL        i – qab – bi      GA       Ta – aš – ša – Ra         a – Ga – a      A – Na – ku      e – te – pu – uš – šu                                                                                            

.    LUGAL         iqabi                 GA       Taššara                        aGa                Anaku               etepušu                                                                                                                          

.    šarru               iqabi      GA      Taššara       aGa       Anaku     etepušu     ایتی پوشو لوگال ایکوبی گا تچرا آگا اناکو                                                                                                                                                                                                                                                   

king          this         is          Tachar         call          may        build                                                                    شاه این را تچر گوید من بنا کردم                

 (khashiyarsha)  the  king  this  is  call  may  build                                                                                          کردم  بناگوید من خشیارشا(  شاه  این  تچر را می)

کو ایتی پوشو گا انا لوگال ایکوبی گا تچرا آ
شاه این را تچر گوید من بنا کردم

)خشیارشا(  شاه  این  تچر را می گوید من بنا کردم                                                                                        

                            

 

Uš          šu
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نظام ترکیبی و تجزیه و ترکیب کلمات در متن پارسی باستان
1. تمــام عالمت هــای پارسی باســتان به طــور افقــی یــا عمــودی رســم می شــده و 17 مــورد از آن هــا نیــز 
کــه بــه ایــن  کلمــات توســط یــک نــوع عالمــت ممیــزه  دارای یــک یــا دو زاویــۀ قائمــه بوده انــد. تمــام 
کتیبه هــای کوچــک ایــن قاعــده رعایــت  شــکل»;« اســت از همدیگــر جــدا می شــود، ولــی در بعضــی از 

نشــده اســت. 
2. نــام پســر و جانشــین داریــوش بــزرگ و نــوۀ کــوروش بــزرگ خشیارشــا بــود، به معنــی کســی  کــه در 

میــان شــاهان پهلــوان اســت. 
3. در پارسی باســتان به منظــور صرفه جویــی در جایــی  کــه صفحــۀ کتیبــه محــدود اســت از چنــد عالمــت 
اندیشــه نگار )Ideogrammes( یــا اختصار نویســی اســتفاده می کردنــد. ایــن کلمــات عبارتنــداز: 1( بومیــش 
؛ 5( 

کلمات در متن پارسی باستان نظام ترکیبی و تجزیه و ت                                      رکیب 

. تمام اندمه بودهنیز دارای یک یا دو زاویۀ قائ هاشده و هفده تا از آنطور افقی یا عمودی رسم میهباستان بهای پارسیعالمتتمام  .1

که به این شکل است کتیبه ، ولیشودجدا می از همدیگر  کلمات توسط یک نوع عالمت ممیزه  کوچک این هادر بعضی از  ی 

 . قاعده رعایت نشده است
کونام  .2  . که در میان شاهان پهلوان است کسی معنی، بهروش بزرگ خشیارشا بودپسر و جانشین داریوش بزرگ و نوۀ 

کتیبی جویی در جایمنظور صرفهباستان بهپارسی در .3 یا  (Ideogrammes) نگاره محدود است از چند عالمت اندیشهکه صفحۀ 

کلمات عبارتنویسی استفاده میاختصار بگ =  (3  ی = شاه ثی( خشای 2 ( بومیش = زمین1: ند از اکردند. این 
 اهورمزدا  ( 𒐏𒐏𒐏𒐏𒐏𒐏𒐏𒐏𒐏𒐏  5= کشور  دهیاوش (𒐀𒐀𒐀𒐀  4اخد

که معنی ثیاسم مذکر خشای .4 کلمهدهدشاه میی  که، اولین  گشایی شد و موفق به یافتن رمز گروتفند توسط دانشمند آلمانی ای بود 

کلمه ازهم .شد باستانخط پارسی ده عالمت کتیبهکارهبیشترین میزان تکرار و ب گاننظر نگارندچنین این  های گیری را در میان 

    هخامنشی  دارد.

 ها هزوارش

گونه واژهشدهاند اما به ایالمی خوانده میشدهها به سومری نوشته میبرخی واژه با  تنها ها معموالً خوانیم(. هزوارشها را هزوارش میاند )این 

 در ایالمی دانیمکه می« = پسر DUMU»مانند  ،شوندیسی با حروف درشت التین نوشته مینوشوند و در حرفیک نشانه نوشته می
 šak =  گاه نمی شده است.خوانده میطور است و اینبوده گاه هستیم.  چه بوده ودانیم برابر ایالمی هزوارش اما  تنها از معنی آن آ

که هزواررشی نوشته شده است( در واژه واقع تلفظ آنو دربودن واژۀ ایالمی )صورت مشخص در یاری بابلقانی، شود )علینامه ذکر میواژه 

1394: 9-8). 

 ایالمی  تحریر

در همین هزاره، دو خط  اند وکردهاستفاده می ایالمی، از خط میخیشان به زبان هایسال پیش، برای نوشتن متن 4500از حدود  ایالمیان

ک گذاشته و تنها به خط میخی میبومی خود را  ح زیر استنویسند. این خط دارای ویژگینار   . هایی به شر

ای هجای برمانند) رودکار میشانۀ میخی برای یک هجا بهیعنی یک ن است؛ شود و هجانگاراین خط از چپ به راست نوشته می

AB .)ۀ واژمثالً  کند،های مستقل را از هم جدا میرفته، نشانه کارنویسی یک واژه بهکه در حرف هاییتیرهپس خط «ÀŠ =گله  کالً « رمه، 

Ia» میخی نوشته و ۀبا یک نشان   -Ir-Pa  =نگاشته شده استمیخی  ۀبا سه نشان« رفتم . 

که بهنشانه  ۀها جزء خود واژه نیستند و صرفًا نشاناین .شوندخوانده می« نشانسرده» ،در آغاز واژه آمده معموالً  ه شده ونوشت زبرصورت هایی 

گروه خاص  که بنابر تعلق واژه به  گرفته است. نشاناین سرده ( یکی از...، اسم مکان، ابزار چوبی، نام ایزد و نام انسانمثالً )خطی است  ها را 

 ؛ 4( دهیــاوش = کشــور 

کلمات در متن پارسی باستان نظام ترکیبی و تجزیه و ت                                      رکیب 

. تمام اندمه بودهنیز دارای یک یا دو زاویۀ قائ هاشده و هفده تا از آنطور افقی یا عمودی رسم میهباستان بهای پارسیعالمتتمام  .1

که به این شکل است کتیبه ، ولیشودجدا می از همدیگر  کلمات توسط یک نوع عالمت ممیزه  کوچک این هادر بعضی از  ی 

 . قاعده رعایت نشده است
کونام  .2  . که در میان شاهان پهلوان است کسی معنی، بهروش بزرگ خشیارشا بودپسر و جانشین داریوش بزرگ و نوۀ 

کتیبی جویی در جایمنظور صرفهباستان بهپارسی در .3 یا  (Ideogrammes) نگاره محدود است از چند عالمت اندیشهکه صفحۀ 

کلمات عبارتنویسی استفاده میاختصار بگ =  (3  ی = شاه ثی( خشای 2 ( بومیش = زمین1: ند از اکردند. این 
 اهورمزدا  ( 𒐏𒐏𒐏𒐏𒐏𒐏𒐏𒐏𒐏𒐏  5= کشور  دهیاوش (𒐀𒐀𒐀𒐀  4اخد

که معنی ثیاسم مذکر خشای .4 کلمهدهدشاه میی  که، اولین  گشایی شد و موفق به یافتن رمز گروتفند توسط دانشمند آلمانی ای بود 

کلمه ازهم .شد باستانخط پارسی ده عالمت کتیبهکارهبیشترین میزان تکرار و ب گاننظر نگارندچنین این  های گیری را در میان 

    هخامنشی  دارد.

 ها هزوارش

گونه واژهشدهاند اما به ایالمی خوانده میشدهها به سومری نوشته میبرخی واژه با  تنها ها معموالً خوانیم(. هزوارشها را هزوارش میاند )این 

 در ایالمی دانیمکه می« = پسر DUMU»مانند  ،شوندیسی با حروف درشت التین نوشته مینوشوند و در حرفیک نشانه نوشته می
 šak =  گاه نمی شده است.خوانده میطور است و اینبوده گاه هستیم.  چه بوده ودانیم برابر ایالمی هزوارش اما  تنها از معنی آن آ

که هزواررشی نوشته شده است( در واژه واقع تلفظ آنو دربودن واژۀ ایالمی )صورت مشخص در یاری بابلقانی، شود )علینامه ذکر میواژه 

1394: 9-8). 

 ایالمی  تحریر

در همین هزاره، دو خط  اند وکردهاستفاده می ایالمی، از خط میخیشان به زبان هایسال پیش، برای نوشتن متن 4500از حدود  ایالمیان

ک گذاشته و تنها به خط میخی میبومی خود را  ح زیر استنویسند. این خط دارای ویژگینار   . هایی به شر

ای هجای برمانند) رودکار میشانۀ میخی برای یک هجا بهیعنی یک ن است؛ شود و هجانگاراین خط از چپ به راست نوشته می

AB .)ۀ واژمثالً  کند،های مستقل را از هم جدا میرفته، نشانه کارنویسی یک واژه بهکه در حرف هاییتیرهپس خط «ÀŠ =گله  کالً « رمه، 

Ia» میخی نوشته و ۀبا یک نشان   -Ir-Pa  =نگاشته شده استمیخی  ۀبا سه نشان« رفتم . 

که بهنشانه  ۀها جزء خود واژه نیستند و صرفًا نشاناین .شوندخوانده می« نشانسرده» ،در آغاز واژه آمده معموالً  ه شده ونوشت زبرصورت هایی 

گروه خاص  که بنابر تعلق واژه به  گرفته است. نشاناین سرده ( یکی از...، اسم مکان، ابزار چوبی، نام ایزد و نام انسانمثالً )خطی است  ها را 

؛ 3( بــگ = خــدا

کلمات در متن پارسی باستان نظام ترکیبی و تجزیه و ت                                      رکیب 

. تمام اندمه بودهنیز دارای یک یا دو زاویۀ قائ هاشده و هفده تا از آنطور افقی یا عمودی رسم میهباستان بهای پارسیعالمتتمام  .1

که به این شکل است کتیبه ، ولیشودجدا می از همدیگر  کلمات توسط یک نوع عالمت ممیزه  کوچک این هادر بعضی از  ی 

 . قاعده رعایت نشده است
کونام  .2  . که در میان شاهان پهلوان است کسی معنی، بهروش بزرگ خشیارشا بودپسر و جانشین داریوش بزرگ و نوۀ 

کتیبی جویی در جایمنظور صرفهباستان بهپارسی در .3 یا  (Ideogrammes) نگاره محدود است از چند عالمت اندیشهکه صفحۀ 

کلمات عبارتنویسی استفاده میاختصار بگ =  (3  ی = شاه ثی( خشای 2 ( بومیش = زمین1: ند از اکردند. این 
 اهورمزدا  ( 𒐏𒐏𒐏𒐏𒐏𒐏𒐏𒐏𒐏𒐏  5= کشور  دهیاوش (𒐀𒐀𒐀𒐀  4اخد

که معنی ثیاسم مذکر خشای .4 کلمهدهدشاه میی  که، اولین  گشایی شد و موفق به یافتن رمز گروتفند توسط دانشمند آلمانی ای بود 

کلمه ازهم .شد باستانخط پارسی ده عالمت کتیبهکارهبیشترین میزان تکرار و ب گاننظر نگارندچنین این  های گیری را در میان 

    هخامنشی  دارد.

 ها هزوارش

گونه واژهشدهاند اما به ایالمی خوانده میشدهها به سومری نوشته میبرخی واژه با  تنها ها معموالً خوانیم(. هزوارشها را هزوارش میاند )این 

 در ایالمی دانیمکه می« = پسر DUMU»مانند  ،شوندیسی با حروف درشت التین نوشته مینوشوند و در حرفیک نشانه نوشته می
 šak =  گاه نمی شده است.خوانده میطور است و اینبوده گاه هستیم.  چه بوده ودانیم برابر ایالمی هزوارش اما  تنها از معنی آن آ

که هزواررشی نوشته شده است( در واژه واقع تلفظ آنو دربودن واژۀ ایالمی )صورت مشخص در یاری بابلقانی، شود )علینامه ذکر میواژه 

1394: 9-8). 

 ایالمی  تحریر

در همین هزاره، دو خط  اند وکردهاستفاده می ایالمی، از خط میخیشان به زبان هایسال پیش، برای نوشتن متن 4500از حدود  ایالمیان

ک گذاشته و تنها به خط میخی میبومی خود را  ح زیر استنویسند. این خط دارای ویژگینار   . هایی به شر

ای هجای برمانند) رودکار میشانۀ میخی برای یک هجا بهیعنی یک ن است؛ شود و هجانگاراین خط از چپ به راست نوشته می

AB .)ۀ واژمثالً  کند،های مستقل را از هم جدا میرفته، نشانه کارنویسی یک واژه بهکه در حرف هاییتیرهپس خط «ÀŠ =گله  کالً « رمه، 

Ia» میخی نوشته و ۀبا یک نشان   -Ir-Pa  =نگاشته شده استمیخی  ۀبا سه نشان« رفتم . 

که بهنشانه  ۀها جزء خود واژه نیستند و صرفًا نشاناین .شوندخوانده می« نشانسرده» ،در آغاز واژه آمده معموالً  ه شده ونوشت زبرصورت هایی 

گروه خاص  که بنابر تعلق واژه به  گرفته است. نشاناین سرده ( یکی از...، اسم مکان، ابزار چوبی، نام ایزد و نام انسانمثالً )خطی است  ها را 

؛ 2( خشــای ثی ی = شــاه 

کلمات در متن پارسی باستان نظام ترکیبی و تجزیه و ت                                      رکیب 

. تمام اندمه بودهنیز دارای یک یا دو زاویۀ قائ هاشده و هفده تا از آنطور افقی یا عمودی رسم میهباستان بهای پارسیعالمتتمام  .1

که به این شکل است کتیبه ، ولیشودجدا می از همدیگر  کلمات توسط یک نوع عالمت ممیزه  کوچک این هادر بعضی از  ی 

 . قاعده رعایت نشده است
کونام  .2  . که در میان شاهان پهلوان است کسی معنی، بهروش بزرگ خشیارشا بودپسر و جانشین داریوش بزرگ و نوۀ 

کتیبی جویی در جایمنظور صرفهباستان بهپارسی در .3 یا  (Ideogrammes) نگاره محدود است از چند عالمت اندیشهکه صفحۀ 

کلمات عبارتنویسی استفاده میاختصار بگ =  (3  ی = شاه ثی( خشای 2 ( بومیش = زمین1: ند از اکردند. این 
 اهورمزدا  ( 𒐏𒐏𒐏𒐏𒐏𒐏𒐏𒐏𒐏𒐏  5= کشور  دهیاوش (𒐀𒐀𒐀𒐀  4اخد

که معنی ثیاسم مذکر خشای .4 کلمهدهدشاه میی  که، اولین  گشایی شد و موفق به یافتن رمز گروتفند توسط دانشمند آلمانی ای بود 

کلمه ازهم .شد باستانخط پارسی ده عالمت کتیبهکارهبیشترین میزان تکرار و ب گاننظر نگارندچنین این  های گیری را در میان 

    هخامنشی  دارد.

 ها هزوارش

گونه واژهشدهاند اما به ایالمی خوانده میشدهها به سومری نوشته میبرخی واژه با  تنها ها معموالً خوانیم(. هزوارشها را هزوارش میاند )این 

 در ایالمی دانیمکه می« = پسر DUMU»مانند  ،شوندیسی با حروف درشت التین نوشته مینوشوند و در حرفیک نشانه نوشته می
 šak =  گاه نمی شده است.خوانده میطور است و اینبوده گاه هستیم.  چه بوده ودانیم برابر ایالمی هزوارش اما  تنها از معنی آن آ

که هزواررشی نوشته شده است( در واژه واقع تلفظ آنو دربودن واژۀ ایالمی )صورت مشخص در یاری بابلقانی، شود )علینامه ذکر میواژه 

1394: 9-8). 

 ایالمی  تحریر

در همین هزاره، دو خط  اند وکردهاستفاده می ایالمی، از خط میخیشان به زبان هایسال پیش، برای نوشتن متن 4500از حدود  ایالمیان

ک گذاشته و تنها به خط میخی میبومی خود را  ح زیر استنویسند. این خط دارای ویژگینار   . هایی به شر

ای هجای برمانند) رودکار میشانۀ میخی برای یک هجا بهیعنی یک ن است؛ شود و هجانگاراین خط از چپ به راست نوشته می

AB .)ۀ واژمثالً  کند،های مستقل را از هم جدا میرفته، نشانه کارنویسی یک واژه بهکه در حرف هاییتیرهپس خط «ÀŠ =گله  کالً « رمه، 

Ia» میخی نوشته و ۀبا یک نشان   -Ir-Pa  =نگاشته شده استمیخی  ۀبا سه نشان« رفتم . 

که بهنشانه  ۀها جزء خود واژه نیستند و صرفًا نشاناین .شوندخوانده می« نشانسرده» ،در آغاز واژه آمده معموالً  ه شده ونوشت زبرصورت هایی 

گروه خاص  که بنابر تعلق واژه به  گرفته است. نشاناین سرده ( یکی از...، اسم مکان، ابزار چوبی، نام ایزد و نام انسانمثالً )خطی است  ها را 

= زمیــن
.
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گونه واژهشدهاند اما به ایالمی خوانده میشدهها به سومری نوشته میبرخی واژه با  تنها ها معموالً خوانیم(. هزوارشها را هزوارش میاند )این 

 در ایالمی دانیمکه می« = پسر DUMU»مانند  ،شوندیسی با حروف درشت التین نوشته مینوشوند و در حرفیک نشانه نوشته می
 šak =  گاه نمی شده است.خوانده میطور است و اینبوده گاه هستیم.  چه بوده ودانیم برابر ایالمی هزوارش اما  تنها از معنی آن آ
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گاه هســتیم. درصــورت مشــخص بــودن واژۀ ایالمــی )و درواقــع تلفــظ آن واژه کــه  بــوده و تنهــا از معنــی آن آ
هزواررشــی نوشــته شــده اســت( در واژه نامــه ذکــر می شــود )علی یــاری بابلقانــی، 1394: 8-9(.

تحریر ایالمی 
از خــط میخــی  زبــان ایالمــی،  بــه  بــرای نوشــتن متن های شــان  از حــدود 4500 ســال پیــش،  ایالمیــان 
گذاشــته و تنهــا بــه خــط میخــی  کنــار  اســتفاده می کرده انــد و در همیــن هــزاره، دو خــط بومــی خــود را 

اســت.  ذیــل  ح  شــر بــه  ویژگی هایــی  دارای  خــط  ایــن  می نویســند. 
ایــن خــط از چــپ بــه راســت نوشــته می شــود و هجانــگار اســت؛ یعنــی یــک نشــانۀ میخــی بــرای یــک 
 بــرای هجــای AB(. پــس خط تیره هایــی کــه در حرف نویســی یــک واژه 

کلمات در متن پارسی باستان نظام ترکیبی و تجزیه و ت                                      رکیب 

. تمام اندمه بودهنیز دارای یک یا دو زاویۀ قائ هاشده و هفده تا از آنطور افقی یا عمودی رسم میهباستان بهای پارسیعالمتتمام  .1

که به این شکل است کتیبه ، ولیشودجدا می از همدیگر  کلمات توسط یک نوع عالمت ممیزه  کوچک این هادر بعضی از  ی 

 . قاعده رعایت نشده است
کونام  .2  . که در میان شاهان پهلوان است کسی معنی، بهروش بزرگ خشیارشا بودپسر و جانشین داریوش بزرگ و نوۀ 

کتیبی جویی در جایمنظور صرفهباستان بهپارسی در .3 یا  (Ideogrammes) نگاره محدود است از چند عالمت اندیشهکه صفحۀ 

کلمات عبارتنویسی استفاده میاختصار بگ =  (3  ی = شاه ثی( خشای 2 ( بومیش = زمین1: ند از اکردند. این 
 اهورمزدا  ( 𒐏𒐏𒐏𒐏𒐏𒐏𒐏𒐏𒐏𒐏  5= کشور  دهیاوش (𒐀𒐀𒐀𒐀  4اخد

که معنی ثیاسم مذکر خشای .4 کلمهدهدشاه میی  که، اولین  گشایی شد و موفق به یافتن رمز گروتفند توسط دانشمند آلمانی ای بود 

کلمه ازهم .شد باستانخط پارسی ده عالمت کتیبهکارهبیشترین میزان تکرار و ب گاننظر نگارندچنین این  های گیری را در میان 

    هخامنشی  دارد.

 ها هزوارش

گونه واژهشدهاند اما به ایالمی خوانده میشدهها به سومری نوشته میبرخی واژه با  تنها ها معموالً خوانیم(. هزوارشها را هزوارش میاند )این 

 در ایالمی دانیمکه می« = پسر DUMU»مانند  ،شوندیسی با حروف درشت التین نوشته مینوشوند و در حرفیک نشانه نوشته می
 šak =  گاه نمی شده است.خوانده میطور است و اینبوده گاه هستیم.  چه بوده ودانیم برابر ایالمی هزوارش اما  تنها از معنی آن آ

که هزواررشی نوشته شده است( در واژه واقع تلفظ آنو دربودن واژۀ ایالمی )صورت مشخص در یاری بابلقانی، شود )علینامه ذکر میواژه 

1394: 9-8). 

 ایالمی  تحریر

در همین هزاره، دو خط  اند وکردهاستفاده می ایالمی، از خط میخیشان به زبان هایسال پیش، برای نوشتن متن 4500از حدود  ایالمیان

ک گذاشته و تنها به خط میخی میبومی خود را  ح زیر استنویسند. این خط دارای ویژگینار   . هایی به شر

ای هجای برمانند) رودکار میشانۀ میخی برای یک هجا بهیعنی یک ن است؛ شود و هجانگاراین خط از چپ به راست نوشته می

AB .)ۀ واژمثالً  کند،های مستقل را از هم جدا میرفته، نشانه کارنویسی یک واژه بهکه در حرف هاییتیرهپس خط «ÀŠ =گله  کالً « رمه، 

Ia» میخی نوشته و ۀبا یک نشان   -Ir-Pa  =نگاشته شده استمیخی  ۀبا سه نشان« رفتم . 

که بهنشانه  ۀها جزء خود واژه نیستند و صرفًا نشاناین .شوندخوانده می« نشانسرده» ،در آغاز واژه آمده معموالً  ه شده ونوشت زبرصورت هایی 

گروه خاص  که بنابر تعلق واژه به  گرفته است. نشاناین سرده ( یکی از...، اسم مکان، ابزار چوبی، نام ایزد و نام انسانمثالً )خطی است  ها را 

هجــا بــه کار مــی رود )ماننــد 
کاًل بــا یــک نشــانۀ  گلــه«   = رمــه، 
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ــته و » ــی نوش میخ
آمــده، »سرده نشــان« خوانــده  واژه  آغــاز  زبــر نوشــته شــده و معمــواًل در  کــه به صــورت  نشــانه هایی 
می شــوند. این هــا جــزو خــود واژه نیســتند و صرفــًا نشــانۀ خطــی اســت کــه بنابــر تعلــق واژه بــه گــروه خــاص 
)مثــاًل نــام انســان، اســم مــکان، ابــزار چوبــی، نــام ایــزد و...( یکــی از ایــن سرده نشــان ها را گرفتــه اســت. 
کــر، خدمــت کار »Kurtaš« خوانــده می شــود و Diš یــا m جــزو خــود واژه نیســت  مثــاًل واژۀ: Diš Kur-taš چا

و ارتبــاط واژه بــا »انســان« را نشــان می دهــد. 
 بهتــر اســت در خوانــدن واژه هــا، در محــل تالقــی دو نشــانه، آوای پایانــی نشــانۀ اول بــر آوای آغازیــن 
ــروه و  ــاًل Diš-taš - šu، گ ــود. مث ــده ش ــدد خوان ــز نامش ــی ها نی ــود و مشدد نویس ــح داده ش ــانۀ دوم ترجی نش

ــا ماننــد آن. ــه »taššup« ی ــد »tašup« تلفــظ کــرد و ن خیــل را بای
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کــه پیــش از ایــن   »tašup« نیســت؛ لــذا مثــاًل واژۀ p بــا b و t بــا K ،d بــا g در ایالمــی تمایــزی میــان 
ــا »dašup« تلفــظ می شــده اســت. همین قــدر می دانیــم کــه  ــا »tašub« ی مثــال زده شــده، شــاید »dašub« ی

ایــن تفــاوت تلفظ هــا بــرای ایالمیــان تمایــز معنایــی ایجــاد نمی کــرده اســت. 
ممکــن اســت بــرای یــک هجــا، بیــش از یــک نشــانه داشــته باشــیم؛ در ایــن صــورت نشــانۀ دوم و ســوم 
بــا عالمت هایــی ماننــد نشــانۀ تکیــه )یــک خــط تیــرۀ کــج بــاالی نشــانه( و نشــانه های چهــارم به بعــد )کــه 
همگــی بــرای یــک هجــای واحــد بــه کار می رفته انــد( بــا عــددی زیــر نشــانه مشــخص می شــوند. پــس 
نشــانۀ U و Ú هــر دو ارزش یکســان »u« و نشــانۀ Ka4 و ka هــر دو ارزش یکســان »ka« دارنــد، امــا شــکل 
نشــانه ها در خــط میخــی متفــاوت اســت. حــرف š کــه احتمــااًل بــرای مخاطــب عــام ناآشــنا اســت، بــرای 

نشــان  دادن آوای »َش« بــه کار مــی رود. 
براســاس خویشــاوندی،  کــه  ماننــد عالئمــی  زبــان ســومری  در  متــداول  اندیشــه نگار  برخــی عالئــم 
کــدی باقی مانده انــد؛ بنابرایــن اندیشــه نگارهای  حرفه هــا، حیوانــات و فلــزات داللــت دارنــد، در زبــان آ
مشــخص  بــزرگ  حــروف  بــا  اینجــا  در  عالئــم  )ایــن  شــوند  ظاهــر  کــدی  آ متنــی  در  می تواننــد  ســومری 
30(. هم چنیــن برخــی از اندیشــه نگارهای ســومری به دلیــل ارزش  شــده اند(، )لیــون و میشــل، 1394: 
تعیین کننده شــان حفــظ شــده اند، یعنــی آن هــا مشــخص می کننــد کلمــه ای کــه قبــل یــا بعــد از آن هــا واقــع 
شــده  اســت بــه کــدام مقولــه تعلــق دارد و ایــن کار خوانــدن را آســان تر می کنــد؛ به طــور مثــال، »آشــور« هــم نــام 
یــک خداســت، هــم نــام شــهر؛ بنابرایــن بــرای تشــخیص آن هــا از ایــن عالئــم اســتفاده می شــود )همــان(.
 بــرای خــدا: جــزو الحاقــی »DINGIR« کــه در ســومری به معنــی الوهیــت اســت. یــا بــرای شــهر جــزو 
الحاقــی معیــن »URU« کــه پیــش از کلمــه می آیــد و در ســومری به معنــی شــهر اســت یــا جــزء الحاقــی معیــن 

»KI« کــه بعــد از کلمــه قــرار می گیــرد و در ســومری به معنــی زمیــن، جــا و مــکان اســت. 
 که به صورت »dAssur« نوشته می شود.

کر،   Diš  Kur-taš :ۀ واژمثالً  را نشان « انسان» ارتباط واژه با جزء خود واژه نیست و Diš شود وخوانده می «Kurtaš» کارخدمتچا

  دهد.می

ها نویسیدوم ترجیح داده شود و مشدد ۀنشان اول بر آوای آغازین ۀنشان نشانه، آوای پایانی ، در محل تالقی دوهابهتر است در خواندن واژه 

کرد و «tašup» را باید و خیل گروه ،Diš-taš - šu نیز نامشدد خوانده شود. مثالً   .نیا مانند آ« taššup» نه تلفظ 

« tašub» یا «dašub» ه، شایدمثال زده شدپیش از این که « tašup» ۀ واژنیست. لذا مثالً  pبا  b وt  با K ،dبا  g ایالمی تمایزی میان در 
که قدر میشده است. همینتلفظ می« dašup»  یا   .کرده استمعنایی ایجاد نمی ها برای ایالمیان تمایزاین تفاوت تلفظدانیم 

تکیه )یک خط  ۀهایی مانند نشاندوم و سوم با عالمت ۀاین صورت نشان بیش از یک نشانه داشته باشیم. در ممکن است برای یک هجا،

ند. شومشخص می اند( با عددی زیر نشانهرفتهمی کاربهمگی برای یک هجای واحد که هبعد )های چهارم بهالی نشانه( و نشانهکج با ۀتیر

ها در خط میخی متفاوت دارند، اما شکل نشانه« ka» ارزش یکسان دو هر ka و 4Ka ۀو نشان« u» دو ارزش یکسان هر Úو   U ۀپس نشان

  است.

 رود. یکار مبه« ش»َدادن آوای  برای نشان آشنا است، برای مخاطب عام ناکه احتماالً  š حرف-

که براساس خویشاوندی نگار متداول در زبان سومری مانندبرخی عالئم اندیشه در زبان  داللت دارند،حیوانات و فلزات  ،هاحرفه ،عالئمی 

کدی باقی مانده جا با حروف بزرگ مشخص کدی ظاهر شوند )این عالئم در اینتوانند در متنی آنگارهای سومری میاین اندیشه. بنابراندآ

ها یعنی آن اند،شان حفظ شدهکنندهدلیل ارزش تعییننگارهای سومری بهچنین برخی از اندیشههم .(30: 1394لیون و میشل، اند( )شده

کلمهمشخص می که قبل یا بعد از آنکنند  کدام مقوله تعلق د ها واقع شدهای  کار خواندن را آساناست به  کند. مثال: آشور هم تر میارد و این 

 .(شود )همانها از این عالئم استفاده میاین برای تشخیص آنبنابر نام یک خداست، هم نام شهر،

کلمه می «URU» جزء الحاقی معین برای شهریا  .است معنی الوهیتکه در سومری به «DINGIR» برای خدا: جزء الحاقی  آید که پیش از 

کلمه قرار «KI» است یا جزء الحاقی معین معنی شهرو در سومری به   .است معنی زمین، جا و مکانگیرد و در سومری بهمی که بعد از 

 شود.نوشته می« urAssd» صورتکه به  ur   dingirš –A  »» = خدای آشور

کدی عالمت اندیشهبنابر .شودنوشته می« URU» صورتکه به A – šuuru »» = شهر آشور  ارزش تواند بامی نگاراین در متنی آ

 اش،شده از معنیبا ارزش آوایی مشتق ممکن است در سومری تعداد زیادی از آن وجود داشته باشد(، اما )واش نیز خوانده شود نگاریاندیشه

کدی، خوانده  چه در سومری و چه در   شود.آ

 :تواند چنین خوانده شودشود، مینیز نوشته می شکلکه به 𒀭𒀭 ستارهشکل عالمت به مثال:

«AN »کدیمعنی آسمان است، در حالیدر سومری به که معنی آسمانخوانده می« šaMÚ» که در زبان آ  .دهدها را میشود، 

«DINGIR »کدیدر سومری به که معنای خوانده می« ILUM» معنی الوهیت است و در زبان آ   دهد.میخدا شود، 

 »A - šur dingir« = خدای آشور
کــدی   کــه به صــورت »Uru« نوشــته می شــود. بنابرایــن در متنــی آ

کر،   Diš  Kur-taš :ۀ واژمثالً  را نشان « انسان» ارتباط واژه با جزء خود واژه نیست و Diš شود وخوانده می «Kurtaš» کارخدمتچا

  دهد.می

ها نویسیدوم ترجیح داده شود و مشدد ۀنشان اول بر آوای آغازین ۀنشان نشانه، آوای پایانی ، در محل تالقی دوهابهتر است در خواندن واژه 

کرد و «tašup» را باید و خیل گروه ،Diš-taš - šu نیز نامشدد خوانده شود. مثالً   .نیا مانند آ« taššup» نه تلفظ 

« tašub» یا «dašub» ه، شایدمثال زده شدپیش از این که « tašup» ۀ واژنیست. لذا مثالً  pبا  b وt  با K ،dبا  g ایالمی تمایزی میان در 
که قدر میشده است. همینتلفظ می« dašup»  یا   .کرده استمعنایی ایجاد نمی ها برای ایالمیان تمایزاین تفاوت تلفظدانیم 

تکیه )یک خط  ۀهایی مانند نشاندوم و سوم با عالمت ۀاین صورت نشان بیش از یک نشانه داشته باشیم. در ممکن است برای یک هجا،

ند. شومشخص می اند( با عددی زیر نشانهرفتهمی کاربهمگی برای یک هجای واحد که هبعد )های چهارم بهالی نشانه( و نشانهکج با ۀتیر

ها در خط میخی متفاوت دارند، اما شکل نشانه« ka» ارزش یکسان دو هر ka و 4Ka ۀو نشان« u» دو ارزش یکسان هر Úو   U ۀپس نشان

  است.

 رود. یکار مبه« ش»َدادن آوای  برای نشان آشنا است، برای مخاطب عام ناکه احتماالً  š حرف-

که براساس خویشاوندی نگار متداول در زبان سومری مانندبرخی عالئم اندیشه در زبان  داللت دارند،حیوانات و فلزات  ،هاحرفه ،عالئمی 

کدی باقی مانده جا با حروف بزرگ مشخص کدی ظاهر شوند )این عالئم در اینتوانند در متنی آنگارهای سومری میاین اندیشه. بنابراندآ

ها یعنی آن اند،شان حفظ شدهکنندهدلیل ارزش تعییننگارهای سومری بهچنین برخی از اندیشههم .(30: 1394لیون و میشل، اند( )شده

کلمهمشخص می که قبل یا بعد از آنکنند  کدام مقوله تعلق د ها واقع شدهای  کار خواندن را آساناست به  کند. مثال: آشور هم تر میارد و این 

 .(شود )همانها از این عالئم استفاده میاین برای تشخیص آنبنابر نام یک خداست، هم نام شهر،

کلمه می «URU» جزء الحاقی معین برای شهریا  .است معنی الوهیتکه در سومری به «DINGIR» برای خدا: جزء الحاقی  آید که پیش از 

کلمه قرار «KI» است یا جزء الحاقی معین معنی شهرو در سومری به   .است معنی زمین، جا و مکانگیرد و در سومری بهمی که بعد از 

 شود.نوشته می« urAssd» صورتکه به  ur   dingirš –A  »» = خدای آشور

کدی عالمت اندیشهبنابر .شودنوشته می« URU» صورتکه به A – šuuru »» = شهر آشور  ارزش تواند بامی نگاراین در متنی آ

 اش،شده از معنیبا ارزش آوایی مشتق ممکن است در سومری تعداد زیادی از آن وجود داشته باشد(، اما )واش نیز خوانده شود نگاریاندیشه

کدی، خوانده  چه در سومری و چه در   شود.آ

 :تواند چنین خوانده شودشود، مینیز نوشته می شکلکه به 𒀭𒀭 ستارهشکل عالمت به مثال:

«AN »کدیمعنی آسمان است، در حالیدر سومری به که معنی آسمانخوانده می« šaMÚ» که در زبان آ  .دهدها را میشود، 

«DINGIR »کدیدر سومری به که معنای خوانده می« ILUM» معنی الوهیت است و در زبان آ   دهد.میخدا شود، 

 »A - šuuru« = شــهر آشــور
عالمــت اندیشــه نگار می توانــد بــا ارزش اندیشــه نگاری اش نیــز خوانــده شــود )و ممکــن اســت در ســومری 
تعــداد زیــادی از آن وجــود داشــته باشــد(، امــا بــا ارزش آوایــی مشتق شــده از معنــی اش، چــه در ســومری و 
ــز نوشــته   نی

کر،   Diš  Kur-taš :ۀ واژمثالً  را نشان « انسان» ارتباط واژه با جزء خود واژه نیست و Diš شود وخوانده می «Kurtaš» کارخدمتچا

  دهد.می

ها نویسیدوم ترجیح داده شود و مشدد ۀنشان اول بر آوای آغازین ۀنشان نشانه، آوای پایانی ، در محل تالقی دوهابهتر است در خواندن واژه 

کرد و «tašup» را باید و خیل گروه ،Diš-taš - šu نیز نامشدد خوانده شود. مثالً   .نیا مانند آ« taššup» نه تلفظ 

« tašub» یا «dašub» ه، شایدمثال زده شدپیش از این که « tašup» ۀ واژنیست. لذا مثالً  pبا  b وt  با K ،dبا  g ایالمی تمایزی میان در 
که قدر میشده است. همینتلفظ می« dašup»  یا   .کرده استمعنایی ایجاد نمی ها برای ایالمیان تمایزاین تفاوت تلفظدانیم 

تکیه )یک خط  ۀهایی مانند نشاندوم و سوم با عالمت ۀاین صورت نشان بیش از یک نشانه داشته باشیم. در ممکن است برای یک هجا،

ند. شومشخص می اند( با عددی زیر نشانهرفتهمی کاربهمگی برای یک هجای واحد که هبعد )های چهارم بهالی نشانه( و نشانهکج با ۀتیر

ها در خط میخی متفاوت دارند، اما شکل نشانه« ka» ارزش یکسان دو هر ka و 4Ka ۀو نشان« u» دو ارزش یکسان هر Úو   U ۀپس نشان

  است.

 رود. یکار مبه« ش»َدادن آوای  برای نشان آشنا است، برای مخاطب عام ناکه احتماالً  š حرف-

که براساس خویشاوندی نگار متداول در زبان سومری مانندبرخی عالئم اندیشه در زبان  داللت دارند،حیوانات و فلزات  ،هاحرفه ،عالئمی 

کدی باقی مانده جا با حروف بزرگ مشخص کدی ظاهر شوند )این عالئم در اینتوانند در متنی آنگارهای سومری میاین اندیشه. بنابراندآ

ها یعنی آن اند،شان حفظ شدهکنندهدلیل ارزش تعییننگارهای سومری بهچنین برخی از اندیشههم .(30: 1394لیون و میشل، اند( )شده

کلمهمشخص می که قبل یا بعد از آنکنند  کدام مقوله تعلق د ها واقع شدهای  کار خواندن را آساناست به  کند. مثال: آشور هم تر میارد و این 

 .(شود )همانها از این عالئم استفاده میاین برای تشخیص آنبنابر نام یک خداست، هم نام شهر،

کلمه می «URU» جزء الحاقی معین برای شهریا  .است معنی الوهیتکه در سومری به «DINGIR» برای خدا: جزء الحاقی  آید که پیش از 

کلمه قرار «KI» است یا جزء الحاقی معین معنی شهرو در سومری به   .است معنی زمین، جا و مکانگیرد و در سومری بهمی که بعد از 

 شود.نوشته می« urAssd» صورتکه به  ur   dingirš –A  »» = خدای آشور

کدی عالمت اندیشهبنابر .شودنوشته می« URU» صورتکه به A – šuuru »» = شهر آشور  ارزش تواند بامی نگاراین در متنی آ

 اش،شده از معنیبا ارزش آوایی مشتق ممکن است در سومری تعداد زیادی از آن وجود داشته باشد(، اما )واش نیز خوانده شود نگاریاندیشه

کدی، خوانده  چه در سومری و چه در   شود.آ

 :تواند چنین خوانده شودشود، مینیز نوشته می شکلکه به 𒀭𒀭 ستارهشکل عالمت به مثال:

«AN »کدیمعنی آسمان است، در حالیدر سومری به که معنی آسمانخوانده می« šaMÚ» که در زبان آ  .دهدها را میشود، 

«DINGIR »کدیدر سومری به که معنای خوانده می« ILUM» معنی الوهیت است و در زبان آ   دهد.میخدا شود، 

 کــه به شــکل 

کر،   Diš  Kur-taš :ۀ واژمثالً  را نشان « انسان» ارتباط واژه با جزء خود واژه نیست و Diš شود وخوانده می «Kurtaš» کارخدمتچا

  دهد.می

ها نویسیدوم ترجیح داده شود و مشدد ۀنشان اول بر آوای آغازین ۀنشان نشانه، آوای پایانی ، در محل تالقی دوهابهتر است در خواندن واژه 

کرد و «tašup» را باید و خیل گروه ،Diš-taš - šu نیز نامشدد خوانده شود. مثالً   .نیا مانند آ« taššup» نه تلفظ 

« tašub» یا «dašub» ه، شایدمثال زده شدپیش از این که « tašup» ۀ واژنیست. لذا مثالً  pبا  b وt  با K ،dبا  g ایالمی تمایزی میان در 
که قدر میشده است. همینتلفظ می« dašup»  یا   .کرده استمعنایی ایجاد نمی ها برای ایالمیان تمایزاین تفاوت تلفظدانیم 

تکیه )یک خط  ۀهایی مانند نشاندوم و سوم با عالمت ۀاین صورت نشان بیش از یک نشانه داشته باشیم. در ممکن است برای یک هجا،

ند. شومشخص می اند( با عددی زیر نشانهرفتهمی کاربهمگی برای یک هجای واحد که هبعد )های چهارم بهالی نشانه( و نشانهکج با ۀتیر

ها در خط میخی متفاوت دارند، اما شکل نشانه« ka» ارزش یکسان دو هر ka و 4Ka ۀو نشان« u» دو ارزش یکسان هر Úو   U ۀپس نشان

  است.

 رود. یکار مبه« ش»َدادن آوای  برای نشان آشنا است، برای مخاطب عام ناکه احتماالً  š حرف-

که براساس خویشاوندی نگار متداول در زبان سومری مانندبرخی عالئم اندیشه در زبان  داللت دارند،حیوانات و فلزات  ،هاحرفه ،عالئمی 

کدی باقی مانده جا با حروف بزرگ مشخص کدی ظاهر شوند )این عالئم در اینتوانند در متنی آنگارهای سومری میاین اندیشه. بنابراندآ

ها یعنی آن اند،شان حفظ شدهکنندهدلیل ارزش تعییننگارهای سومری بهچنین برخی از اندیشههم .(30: 1394لیون و میشل، اند( )شده

کلمهمشخص می که قبل یا بعد از آنکنند  کدام مقوله تعلق د ها واقع شدهای  کار خواندن را آساناست به  کند. مثال: آشور هم تر میارد و این 

 .(شود )همانها از این عالئم استفاده میاین برای تشخیص آنبنابر نام یک خداست، هم نام شهر،

کلمه می «URU» جزء الحاقی معین برای شهریا  .است معنی الوهیتکه در سومری به «DINGIR» برای خدا: جزء الحاقی  آید که پیش از 

کلمه قرار «KI» است یا جزء الحاقی معین معنی شهرو در سومری به   .است معنی زمین، جا و مکانگیرد و در سومری بهمی که بعد از 

 شود.نوشته می« urAssd» صورتکه به  ur   dingirš –A  »» = خدای آشور

کدی عالمت اندیشهبنابر .شودنوشته می« URU» صورتکه به A – šuuru »» = شهر آشور  ارزش تواند بامی نگاراین در متنی آ

 اش،شده از معنیبا ارزش آوایی مشتق ممکن است در سومری تعداد زیادی از آن وجود داشته باشد(، اما )واش نیز خوانده شود نگاریاندیشه

کدی، خوانده  چه در سومری و چه در   شود.آ

 :تواند چنین خوانده شودشود، مینیز نوشته می شکلکه به 𒀭𒀭 ستارهشکل عالمت به مثال:

«AN »کدیمعنی آسمان است، در حالیدر سومری به که معنی آسمانخوانده می« šaMÚ» که در زبان آ  .دهدها را میشود، 

«DINGIR »کدیدر سومری به که معنای خوانده می« ILUM» معنی الوهیت است و در زبان آ   دهد.میخدا شود، 

کــدی، خوانــده شــود؛ به طــور مثــال، عالمــت به شــکل ســتاره  چــه در آ
می شــود، می توانــد چنیــن خوانــده شــود: »AN« در ســومری به معنــی آســمان اســت، در حالی کــه در زبــان 

ــد. ــمان ها را می ده ــی آس ــه معن ــود، ک ــده می ش ــدی »šaMÚ« خوان ک آ
کــدی »ILUM« خوانــده می شــود، کــه  »DINGIR« در ســومری به معنــی الوهیــت اســت و در زبــان آ

معنــای خــدا می دهــد. 
»DINGIR« می توانــد هم چنیــن به صــورت جــزو الحاقــی در جلــو اســم یــک خــدا بــه کار رود؛ ر. ک. بــه: 

.»dAssUR«
کدی فقط ارزش آوایی دارد.  »an« در آ

کــدی، یعنــی »ILUM« به معنــی  کــدی ارزش آوایــی دارد کــه از یکــی از معانــی آن  عالمــت در آ »IL« در آ
خــدا گرفتــه شــده اســت )لیــون و میشــل، 1394: 31(؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه ترکیبــی  بــودن ایــن نظــام 

زبانــی، کار رمزگشــایان بســیار دشــوار بــوده اســت. 

نتیجه گیری
هنگامی کــه اســکندر وارد تخت جمشــید شــد، بیــش از دو قــرن از فرمان روایــی شــاهان هخامنشــی بــر 
گذشــته بــود. تاریخ نویســان  جهــان آن زمــان و هم چنیــن بیــش از 170 ســال از ســاخت تخت جمشــید 
فاتــح نوشــته اند کــه پــس از دســت یابی اســکندر بــر تخت جمشــید، فرمــان آتــش زدن آن را در حــال مســتی 
بــا خواســت معشــوقه اش صــادر کــرد و ایــن فرمــان را باوجــود میــل باطنــی اش می داننــد، و تــالش می کننــد 
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گــر خشایارشــاه یــا پــدرش داریــوش بــزرگ آتــن را  ک نماینــد. از آن ســو، ا ایــن اقــدام ننگیــن را از چهــرۀ او پــا
)بــاز به گفتــۀ تاریخ نویســان اروپایــی( بــه آتــش کشــیدند، بالفاصلــه آن را بازســازی نمودنــد؛ هرچنــد چنیــن 
ــل  ــن تفاصی ــا ای ــت. ب ــده اس ــزارش نش ــچ گاه گ ــیان هی ــوی هخامنش ــن- از س ــش  زدن آت ــی آت ــی -یعن اقدام
نگارنــدگان ایــن مقالــه دریافتنــد کــه آتش ســوزی و تخریــب تخت جمشــید ربطــی بــه داســتان فــوق نــدارد 
گاهانــه و بــا دســتور مســتقیم اســکندر مشــغول تخریــب کتیبه هــا، نمادهــا  و تک تــک ســربازان یونانــی آ
ترجمــه  اســکندر  بــرای  را  کتیبه هــا  ایــن  لــذا هنگامی کــه  آن شــدند؛  گنجینه هــای  و  غــارت معمــاری  و 
کردنــد، او خــود را بــا شکســت  دادن هخامنشــیان، بــدون رقیــب، و امپراتــور جهــان می دیــد و به هیچ وجــه 
برنتافــت کــه چنیــن نــام و القابــی به غیــر از نامــش وجــود داشــته باشــد. در نتیجــه، دســتور نابــودی تمــام 
کتیبه هایــی کــه دارای چنیــن مفاهیمــی بــود را صــادر کــرد؛ به خصــوص عناوینــی ماننــد: شــاه جهــان، یگانــه 
شــاه بســیاری، یگانــه فرمانــروای بســیاری و...، به همیــن دلیــل هنــگام ترجمــۀ شالی ســتون ها قطعــات 
شکسته شــدۀ آن هــا )محل هــای نقطه چین شــده( یافــت نمی شــد. هم چنیــن در گنجینــۀ تخت جمشــید 
ســردیس شکسته شــده ای از داریــوش بــزرگ وجــود دارد کــه به خوبــی نمایــان اســت کــه به دلیــل ضربــۀ 
محکــم متالشــی شــده اســت؛ به خصــوص چشــم ســمت چــپ ســردیس کــه از دو ســو شــکافته شــده و محــل 
ضربــه بــا ســر زوبین هــای پیکانی شــکل ســربازان اســکندر مطابقــت دارد و چنان کــه داخــل آن شــکاف را بــا 
خمیــر مجسمه ســازی پــر کنیــد، به شــکل پیــکان ســر زوبین هــای مذکــور می شــود. همیــن اشــکال را روی 

محــل شکســتگی شالی ســتون ها نیــز می تــوان یافــت. 
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