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بع ايـران در دوره ھخامنشـیان منحصـر بـه  تا يك صد سال قبـل يگانـه من
اطالعاتي از مولفین يونان باستان و روم و يا روايات و داستان ھاي كتـاب 

بود كه از لحاظ تاريخ حوادث، اختالفات و تناقضاتي در ) تورات(عھد عتیق 
آنھا ديده مي شد، براي اين دوره از تاريخ ايران ھنوز علم تاريخ نتوانسته 
بود منابع و مآخذ موثق و ھم زمان از موطن اصلي اين وقايع يعني ايـران 

ــد ــام پادشــاھان . كســب نماي در اوســتا و شــاھنامه فردوســي حــتي ن
كه بـه تـوان بـر  ھخامنشي مذكور نیست و اطالعـاتي ھـم وجـود نـدارد 

در روايات تاريخي . مبناي آن دوره ھخامنشیان را معلوم و روشن ساخت
عه از دوران پادشـاھي دويسـت  سانیان فقـط يـك واق به دوره سا مربوط 
ساله ھخامنشیان ذكر شده كه عبارت از استیالي اسكندر مقـدوني بـر 

نابع ايرانـي . سپاھیان داريوش سوم است اين حادثه تاريخي را ھم از م
ھاي يونـاني و  ھم زمان به دست نیاورده اند، بلكه آن را از روي داستان 

در . مصــري و شــرياني دربــاره فتوحــات اسـكندر مقــدوني اخــذ كـرده انـد
ــه و  ــوروش و كمبوجی ــاي ك ــام ھ ــانیان ن ــت ساس ــلطه و حكوم دوران س
به بوتـه  شاھان سلسـله ھخامنشـیان  گر از پاد خشايارشا و بعضـي دي

موسوم بـه [ ؟]فراموشي سپرده شده و سلسله اي ظاھرا افسانه اي 
كیانیان جايگزين ھخامنشیان گرديد، در روايات و اخبار اسـطوره اي ايـران 
سه اي  ھاي پرسـپولیس را بـه يكــي از قھرمانـان حما موضوع بناي كاخ 
ــف و مشــابه  ــم ردي ــني جمشــید منســوب داشــتند و وي را ھ ــران يع اي

از دوران فرمـانروايي سلسـله . سلیمان پادشاه بـني اسـرائیل دانسـتند
جود سلسـله اي  ساساني در ايران نمي توان شواھدي كه مبتني بـر و

اخبار و اطالعـات مربـوط . حقیقي پیش از ساسانیان باشد به دست آورد
به دوره ساساني درباره ايران به ھیچ وجه جنبه تاريخي نداشته و صرفا 

يخ . مبتني بر افسانه ھا و حماسه ھاست مورخان ايراني قرون میانه تار
نسبتا مشخص ايران را فقط از زمان پادشاھي دودمان ساساني نام بـه 

در آثار شـاعران فارسـي زبـان ماننـد نظـامي و . رشته تحرير در آورده اند
شیان اشـاراتي شـده كـه  ھم چنین در ادبیات جديد ايران، درباره ھخامن
يق روايـات و اخبـار سـرياني انتقـال  متكي به منابع يوناني است و از طر

 . يافته است
به ھــاي میخـي ھخامنشـي  بنا بر آنچه ذكر شد قبل از خواندن متن كتی
ین  امكان رسیدگي و يا تكمیل اطالعات مربوط به ايران باستان و ھم چن

از اولیــن روز آشــنايي . بررســي مطالــب منــدرج در تــورات وجــود نداشــت
ھاي میخـي متجـاوز از  به  تا روز خوانـدن كتی اروپايیان با خطـوط میخـي 

ــر مســاعي عــده اي از . دويســت ســال ســپري شــد ــن خطــوط در اث اي
لف و ھــم چنیـن  ھاي مخت گیزه  دانشمندان ملیت ھاي گونـاگون و بـا ان
كوشش ھاي چندين نسل كه در پاريس، لندن، بغـداد، سـن پطرزبـورگ، 
كازان، بن، گیتن گن و ساير نقاط به مطالعه و تحقیق بر روي ايـن كتیبـه 

نده شـد بت خوا ند، عاق ندن كتیبـه ھــاي مـذكور يكــي از . ھا پرداخت خوا
موفقیت ھاي بزرگ قرن نوزدھم میالدي براي شرق شناسان بـه شـمار 

 ) 1. (مي رود
تاريخ كشف رمز، قرايت و تفسیر خطوط مختلفي كه حكومت ھاي ايـران 
باستان در طي دوران طوالني شان به كار مي برده اند، در نگاه اروپايیان 
يكي از جالب ترين و در عین حـال افتخـارآمیزترين بخـش ھــاي تحقیقـات 

 . تاريخي آنھا بوده است
ھاي » شامپولیون«ھنگامي كه  ھیروگلیف  مز  براي كشـف ر فرانسوي 

كرد، كتیبـه سـه زبـاني  تا«مصري آھنگ آن سرزمین  ز ُ را داشـت كـه » ر
گر بـه وي داده  بخش يوناني آن اساس استواري براي تفسیر دو خـط دي
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باره  پايي در سان و باسـتان شناسـان ارو ما تحقیقـات شـرق شنا بود، ا
كتیبه ھاي میخي با مشكالت ناگشودني تري رو در رو بود كه سـرانجام 

 ) 2. (با بررسي ھاي اسلوبي از میان برداشته شد
سیاحان اروپـايي بـه  یالدي  بار در قـرن پـانزدھم م ظاھرا براي نخستین 
ھاي نقـش رســتم  خت جمشـید و سـنگ نگـاره  ويرانه ھاي كاخ ھاي ت
عاتي كـه در ايـن بـاره كسـب شـد بـه وسـیله  توجه نمودند و اولین اطال

سال » جیولسافاتوباربارو«سفیر ونیز  م بـه ايـران سـفر 1472بـود كـه در 
گر چه حكايات سیاحان و جھان گردان اروپـايي مقـرون بـه صـحت و . كرد

حقیقت نبود، ولي در ھر حال عالقـه و توجـه اروپايیــان نسـبت بـه آثـار و 
 .ابنیه ايران رو به روز بیشتر مي شد

سال  میـالدي روي  1618نخستین آشنايي اروپايیان با خطوط میخي در 
داد يعني در زماني كه سفراي پادشاه اسپانیا فیلیپ سوم در دربار شاه 

دن «و دوك » آنتونیــو دوگــووه آ«عبــاس اول صــفوي بــه نــام ھــاي راھــب 
، بــراي اولیــن بــار در اروپــا موضــوع عاليــم »گارســیا دوســیلوا دوفیگوئــروآ

خت جمشـید  نه ھـاي كـاخ داريـوش اول در ت خطوط میخي را كـه در ويرا
م پیش آھنـگ  1621در سال . ديده شده بود به اطالع محققي رساندند

نام  به  خت » پیـترو دالوالـه«شرق شناسي كشور ايتالیا  ويرانـه ھـاي ت
جمشــید را توصــیف نمــود و از روي پنــج عالمــت خطــوط میخــي شــبیه 

با توجه به سمت و جھـت اسـتقرار عاليـم چنیـن اســتنباط . نويسي كرد
م 1674سال در . نمود كه خطوط مزبور بايد از چپ به راست خوانده شود

ــوي  ــانگرد فرانس ــاردن«جھ ــي » ژان ش ــاي میخ ــه ھ ــخه اي از كتیب نس
كه . ھخامنشي را به ھمراه خود به اروپا برد او به اشتباه تصور مي كرد 

 . كتیبه ھاي مزبور بايد مانند خطوط چیني از باال به پايین خوانده شوند
به كنـدي انجـام گرفـت؛ بديـن  خي بعـدھا  كشف رمز خواندن خطـوط می
معني كه براي خواندن كتیبه ھا الزم بود معناي ھر عالمت معلوم گردد، 
در حالي كه ھنوز زباني كه اين خطـوط میخـي بـدان تحريـر شـده بـود و 
. زمان تحرير و ملیت منتسب به آن از مسايل مجھول به شمار مي رفـت

)3 ( 
صوير گلـداني را كـه از مرمـر بـود و » گـاي لـوس«م كنت 1762در سال  ت

شت، منتشـر  صري قــديم دا خط م كتیبه ھايي به سه خط میخي و يك 
 ) 4. (كرد

، سـیاح آلمـاني، در حیـن »كارسـتن نیبـور«م 1765در مـاه مـارس سـال 
خت جمشـید گذرانیـد و از  سیر و گردش خـويش، چنـد روزي را ھــم در ت

كرد وي ثابـت ) 5. (كتیبه ھاي معروف آن نسخه بـرداري بسـیار دقیقـي 
سه خـط مختلــف نوشـته شـده و  كرد كه كتیبه ھاي تخت جمشـید بـه 

مت نوشـتاري اسـت 42نخستین و ساده ترين اين خطـوط داراي  از . عال
اين گذشته وي به طور قطع تايید كرد كه خط میخي كتیبه ھا از چپ بـه 

مه را . راست نوشته شده است او نخستین عاليم به كار رفته در ھر كل
ستايي » مونتر. ف«. پیدا كرد حث او بان موضـوع ب كه ز صور كـرده بـود  ت

به كـار  است و كوشید تا به كمك كشف رمزي كه مبتني بر تكرار عاليم 
 ) 6. (رفته در كتیبه ھا بود كلمات آن را بخواند اما در اين كار موفق نشد

ســاله بــه  27» گروتفنــد«م ھنگـامي كــه 1802اوضــاع و احــوال در ســال 
. خواندن كتیبه ھاي خطوط میخـي تخـت جمشـید پرداخــت، عـوض شـد

اساس كار او بدين منوال بـود كـه بعضـي از نظريـات و افكـار پیشـنیان را 
پذيرفت و با اين نظر كه خط كج، جدا كننده كلمات است موافقت نمـود و 
ھم چنین تايید كرد كه گروه ھفت عالمتي كـه غالبـا و مكـررا بـه چشـم 

لق بـه دوره » پادشاه«مي خورد به معناي  است و كتیبه ھاي مزبور متع
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ھخامنشیان مي باشد و براي تعیین نام واقعي پادشاھان ايران بايـد بـه 
شم مـي خـورد  متي كـه بیشـتر بـه چ زبان اوستايي متوسل شد و عال

بديھي است اين نظريات باز ھم كامال جنبه . مي باشد» a«ھمان صرف 
ین كلیـه ايـن فرضـیه ھـا و نظريـات، » گروتفنـد«فرضیه داشتند ولي  از ب

خود برگزيـد وي توجـه . روش ذيل را كه بیشتر مقرون به صحت بود براي 
در ايـن . خويش را به دو كتیبــه مشـابه در تخـت جمشـید معطـوف نمـود

شد كـه طبـق نظـر  كتیبه ھا گروه معیني از عاليم چندين بار تكرار مـي 
لب از روي متـن . حاوي القاب و عنـاوين پادشـاھان بـود» مونتر« ايـن مط

يوناني كتیبه نقش رسـتم كـه بـه فرمــان شـاپور اول تھیـه و بـه وسـیله 
از » گروتفنـد«. انتشار يافته بود، شھرت پیدا كـرد» سیلوستر دساسي«

روي نام ھاي پادشاھان ھخامنشي كه به زبان يوناني تحرير يافته و نام 
ھاي اوسـتايي و  ستفاده از زبـان  كه در تـورات آمـده بـود و بـا ا داريوش 

يم خطـوط میخـي را بخوانـد،  9پھلوي توانسـت  ين ) 7(عالمـت از عال بد
سیزده »  گروتفند«ترتیب  حروف ايـن سـه نـام  سه نام را پیدا كرد كه از 

ھار تـاي آن  لوم شـد كـه چ ما بعـدھا مع شف كـرد، ا عالمت میخي را ك
».نادرست بوده است
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