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  نحوه رمز گشايي خط میخي فارسي باستان

  : عبنم

http://khatmikhi.persianblog.ir 

و گزارش خط میخي فارسي باستان پس از انقراض دولت ھخامنشي از رواج افتاد و خواندن آن فراموش شد ؛ تا اينكه ، اخبار 

ھايي كه جھانگردان و سیاحان اروپايي از اوايل قرن ھفدھم میالدي به اين سوي ، به ھنگام سیر و سیاحت در شرق و بازديد از 

در قرن ھجدھم میالدي ،چندين . ويرانه ھاي تخت جمشید ، فراھم كرده بودند ، توجه دانشمندان اروپايي را به آن جلب نمود 

باستان در اروپا منتشر شد ، از آن جمله است رونوشت كامل يكي از كتیبھھاي داريوش در تخت  كتیبه به خط میخي فارسي

، آن  را منتشر كرد ؛ ھمچنین كتیبه اي از  ١٧١١جھانگرد معروف فرانسوي ، در سال  Chardinشاردن كه ، )  DPC( جمشید 

، گزارشي درباره آن به محافل علمي  ١٧۶٢، در سال  Count Caylusكنت كايلوس خشايارشا بر روي گلداني از سنگ مرمر كه 

  .آن روزگار ارائه نمود 

رونوشتھاي دقیقتري از كتیبه سه زباني تخت جمشید تھیه كرد و پس از  Carsten Niebuhr كارستن نیبور،  ١٧۶۵در سال 

ه خوبي دريافت كه ، كتیبه ھا از چپ به از بررسي اين اسناد ب نیبور. ، به انتشار آن پرداخت  ١٧٧٨بازگشت از شیراز ، در سال 

اوالف گرھارد م ؛  ١٧٩٨چند صباحي بعد ؛ در سال . راست و به سه گونه نظام خطي كامال متفاوت از ھم نوشته شده اند 

پي برد كه اين سه نظام خطي متفاوت در كتیبه ھا ، در حقیقت ، مبین سه زبان مختلف  Olav Gerhard Tychsen تیخسن

نشانه میخ مانند موربي كه در ساده ترين نوع اين سه شیوه كتابت به طور منظم پس از چند عالمت تكرار مي شود ، ھستند و 

م ؛  ١٨٠٢در سال . اما او ، به اشتباه ، اين كتیبه ھا را متعلق به دوره اشكانیان دانست . ظاھرا نشانه مقسم كلمات بوده است 

، عالمت واژه جداكن را در اين كتیبه ھا تشخیص داد و تصور كرد كه ، تیخسن از  مستقل Friedrich Munterفردريش مونتر 

شاه « و »  شاه« گروھي از نشانه ھايي كه در اين سنگ نبشتھھا بیشتر از نشانه ھاي ديگر تكرار مي شود ، احتماال بر مفھوم 

علیرغم مساعي . ا متعلق به دوره ھخامنشي ھستند او از روي برخي از قراين احتمال داد كه كتیبھھ. داللت  مي كند »  شاھان

مستمر اين دانشمندان و چند تن ديگر ، ھنوز پیشرفت واقعي در گشودن رموز خط میخي فارسي باستان حاصل نشده بود ، تا 

  .، به اين كار ھمت گماشت  ١٨٠٢آلماني ، در سال  Georg Friedrich Grotefend گئورگ فردريش گروتفنداينكه 

شروع كرد و ديري نگذشت كه به )  XPEو  DPAكتیبه ھاي ( فند كار خود را با تطبیق و مقابله دو كتیبه از تخت جمشید گروت

او نیز ، تصور كرد كه  كتیبه ھا به سه شیوه خطي متفاوت نوشته شده اند ، میخ مورب در آنھا . موفقیتي چشمگیر دست يافت 

ھا به پادشاھان ھخامنشي تعلق دارند و اساسا حاوي اسامي و القاب اين پادشاھان  عالمت يا نشانه واژه جداكن است ؛ كتیبه

او ھمچنین . شبیه و ھمانند زبان اوستايي است   -كه در اصل به فارسي باستان بود  –اند ، و زبان ساده ترين نوع اين نبشته ھا 

زمان  « شاھان ساساني است و القاب  پادشاھان اخیر در ا، احتمال داد كه القاب و عناوين پادشاھان ھخامنشي مشابه القاب پاد

شاه بزرگ ، شاه شاھان ، شاه ايران  X« : به اين صورت معلوم شده بود  Silvestre de sacyسیلوستر دوساسي ، توسط 

  »شاه بزرگ  Yو انیران ، پسر 

وشت دو كتیبه اي كه اساس كار او در رمز گشايي پیش از ذكر  جزئیات مربوط به نحوه كار گروتفند ، براي سھولت مقايسه ، آوان

  :خط میخي فارسي باستان بود ، در ذيل ارائه مي شود 

  

 DPaكتیبه داريوش   XPaكتیبه خشايارشا 

xsayArsA DArayavauS 

xSAya"iya  vazarka xSAya"iya  vazarka 

xSAya"iya   xSAya"iyAnAm xSAya"iya   xSAya"iyAnAm 

DArayavauS  xSAya"iyahyA viStAspahyA 

Puca   HaxAmaniSiya Puca   HaxAmaniSiya 

 ( haya imAm tacaram akuanuS ) 
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بنابراين ؛ . تفاوت دارد گروتفند به روشني دريافت كه در اين دو كتیبه گروھي از نمادھا عینا تكرار مي شود و گروھي ديگر با ھم 

نتیجه گرفت كه كتیبه ھا متعلق به دو پادشاه ھستند ؛ گروھي از نشانه ھايي كھعینا يا با جزئي اختالف تكرار مي شود ، معرف 

بر پايه اين استدالل و نیز ، بر . است و گروھي كه با ھم تفاوت دارد ، بر اسامي اين دو شاه داللت مي كند »  شاه« كلمه 

الگوي ياد شده كتیبھھاي ساساني ، او از اين دو نبشته ، كتیبه دوم ، يعني كتیبه خشايارشا را ، موقتا ، به صورت زير  اساس

  :ترجمه كرد 

  

 »X  ، شاه بزرگ ، شاه شاھانY  شاه را پسر ، ھخامنشي«  

  

در سنگ نوشته اول ، نخستین كلمه اي بود كه كتیبه با آن شروع مي  Yبر اساس اين تصور بود كه واژه » شاه را پسر  Y« ترجمه 

شد و به نظر مي رسید نام پادشاھي باشد كه كتیبه به نام او نوشته شده است ، اما ھمین نام در كتیبه دوم در جايگاھي پس 

رد كه اين واژه از طريق ھمین الحقه به ھمین دلیل ، او تصور ك. با يك الحقه اضافي به كار رفته بود »  شاه شاھان« از عنوان 

متوجه شد نامي كه كتیبه اول با  گروتفندعالوه بر اين ، . داشت ، ارتباط يافته است »  پسر« اضافي با واژه بعدي ، كه مفھوم 

س از نام پدر كلمه از سوي ديگر ، در كتیبه دوم پ. قرار گرفته است »   شاه X« آن آغاز مي شود ، در كتیبه دوم در جايگاه نام پدر  

از اين امر او نتیجه گرفت كه ، اين دو . شاه به كار رفته ، در حالي كه در كتیبه اول پس از نام پدر ، اين كلمه استعمال نشده بود 

بنابراين ، او در فھرست شاھان . كتیبه متعلق به پدر و پسري است كه ھر دو شاه بودند ، اما پدربزرگ پسر ، شاه نبود 

در میان . ي كه از روي منابع يوناني به دست آمده بود ، به دنبال نام پدر و پسري گشت كه داراي مشخصات فوق باشند ھخامنش

از ديگر سو ، مي توانست مشمول  خشايارشاو  داريوش از يك سو ، و نام  كمبوجیهو  كوروشپادشاھان ھخامنشي ، نام 

كوروش و كمبوجیه را كنار گذاشت ؛ چون تصور مي كرد اين دو نام بايد با حروف نام  گروتفنداز اين اسامي ، . اين احتمال باشد 

البته ، در اينجا يك تصادف . يكساني شروع شوند ، در حالي كه اسامي مذكور در كتیبه ھا با دو حرف مختلف شروع شده ودند 

پاره اي از داليل كتابتي با دو حرف مختلف  محض به ياري او شتافت ؛ چون نام كوروش و كمبوجیه در خط فارسي باستان بنا به

 خشايارشابه ھر حال ، مجموع اين داليل گروتفند را به اين عقیده رھنمون گشت كه نويسنده كتیبه دوم بايد . شروع مي شوند 

عیین مرحله بعدي ، ت. عنوان شاه نداشت ) ويشتاسپ ( ، كه پدر او گشتاسب  داريوشباشد و نويسنده كتیبه اول پدرش ، 

در اين مورد ، گروتفند به صورت اين اسامي در متون . ارزش آوايي اين عاليم به عبارت ديگر تلفظ پارسي باستان اين اسامي بود 

  :متاخر ايراني توجه كرد و ارزش آوايي كلمات مورد بحث را به صورت زير مشخص نمود 

  

 ندتلفظ پیش نھادي گروتف  گونه صحیح اسامي در كتیبه ھا

V - i - s - T - a - S – p g-o-sch-t-a-s-p 

D - A - R - Y - V - U - s d-a-r-h-e-u-sch 

X - s - Y - A - R - S - A Kh-sch-h-a-r-sch-a 

  

بعدھا ، معلوم شد البته ، . نشانه از حروف خط میخي فارسي باستان را معین كند  ١۵بدين ترتیب ، گروتفند توانست ارزش آوايي 

تنھا »  شاه« و »  بزرگ« عالوه بر سه نام ياد شده ، لغات . حرف صحیح بوده است  ١٠حرف ، فقط ارزش آوايي  ١۵كه از اين 

شناسايي  CMA، نام كوروش را در كتیبه مرغاب  ١٨١۵كلماتي بودند كه گرتفند به درستي آنھا را  تشخیص داد و بعدھا ، در سال 

  .كرد 

تالش ھاي گروتفند ، به دنبال يك وقفه نسبتا طوالني ، در امر رمز گشايي ، خط میخي فارسي باستان  ، دانشمندان پس از 

الحقه »  شاه شاھان« دانماركي در عبارت  R. Raskراسموس راسك م ؛  ١٨٢۶در سال . دگرباره ، به اين كار اھتمام ورزيدند 
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شناس فرانسوي توانست ارزش آوايي تعداد  اوستا O. Burnoufاوژن بورنوف ؛  م ١٨٣۶در سال . اضافي جمع را شناسايي كرد 

، پي برد كه تعدادي از صامت ھاي متصل به  ١٨٣٩او در سال . زيادي از حروف فارسي باستان را در يكي از كتیبه ھا مشخص كند 

و تعدادي ديگر پیش از مصوت  iفقط پیش از مصوت ، پي برد كه تعدادي از صامت ھا  ١٨٣٩او در سال . را شناسايي كرد  aمصوت 

u به كار مي روند ؛  

ھر يك مستقل از  Oppert اوپرت،  ١٨۴٧؛ در سال  Hinksھینكس و  H. Rawlinsonراولینسون ،  ١٨۴۶در سال 

  . به ھمراه دارند  uيا  iديگري دريافتند كه اين صامتھا ھر كدام  يك مصوت 

را در كتیبه ھاي فارسي باستان روشن كرد و ، يادآوري نمود كه صامت ھاي غنه  auو  aiھاي   ھمچنین ، ساخت آواگروهاوپرت 

m  وn  بدين تريتیب ، رمز خواندن خط میخي فارسي . در خط فارسي باستان پیش از واج ھاي انسدادي به كتابت در نمي آيند

  .ه تبع آن دستیابي به ادبیات غني بین النھرين ھموار گشت باستان گشوده شد و نھايتا ، راه براي خواندن خطوط میخي ديگر و ب

 


