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 (1) خط فارسی باستان 

 

 موضوعی است که سالها پژوهشگران و چگونگی تکوین آن خط فارسی باستان 

مشغول کرده است. متاسفانه بازتاب این پژوهشها در ایران برجسته ای را به خود 

مقاله هایی که در این باره  نوشته شده، به پیچیدگی های این موضوع  و اچیز بوده ن

ده انگارانه  با آن برخورد می کنند. از این رو، در اینجا سلسله  نپرداخته و بسیار سا

گفتارهایی که اساسا برگردان و تلخیصی از مقاله های تخصصی در این زمینه اند،  

 به تدریج ارائه می شوند.

 

 Hinz, W., Neue Wege im) راههای نو در فارسی باستان،

Altpersischen, p15-39). 

 

 والتر هینتس 

 و تلخیص: بهار مختاریانترجمه 
 

 (15)ص 

براي فهم درستي از زبان پارسیان قدیم، شناخت درستي از خط آنان در الویت قرار 

 دارد. 

به نظرم داریوش ادعا كرده » نویسد :   این خط مي ۀدربار 1911وایسباخ در سال 

ده است و ها را به خط و زبان آریایي آفری  است كه او خود براي نخستین بار این كتیبه

 .F.H.Weißbach, 1911, KAS« )خط فارسي باستان از زمان او ایجاد شده است

Lxix( من بدنبال این نظر برخي توضیحات افزودم .)Hinz,”Das erste Jahr 

des Großkönigs Dareios”, ZDMG 1938, 163-170( و نیز )“Die 

Einführung der altpersischen Schrift”, ZDMG 1952, 28-38 و )

 ... 

ستون   89ها شك ندارد، زیرا در سطر  گیري  كسي به این نتیجه پژوهشگراناز میان 

. خوشبختانه صورت ایالمي این است بیستون، به این مسئله اشاره شده ۀچهارم كتیب

و  خراب شدهبخش به طور كامل باقي مانده است ولي تحریر فارسي باستان آن بسیار 

 ده است...در تحریر اكدي اصالً نیام

-v.ú h.tup-pi-me da-a-e-ik-ki huتحریر ایالمي این سطر اینگونه است: 

ud-da har-ri-ya-ma ap-pa šá-iš-šá in-ni šà-ri «( من خطtup-pi-

me دیگري به آریایي ساختم كه پیش از این نبود ).» 
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معني كنیم، آنگونه كه « نوشته»، بلكه «خط»را نه  tup-pi-meاگر در اینجا 

( تنها 16. )ص 1اند، به معنایي بهتر دست مي یابیم كرده پژوهشگرانیاري از بس

« خط»را  tup-pi-me ۀ( چون من واژDandamaev, 1963, S. 54داندمایف )

است. همین « كتیبه» tup-piاز  me–ایالمي اسم معني با  ۀكند. این واژ معني مي

شود، زیرا   واژه دیده مي وامتمایز از زبان ایالمي در فارسي باستان در مورد این 

dipi  اسم خنثي( به معني(«است و « خطdipiš   به معني )كتیبه»)مونث.» 

كند. برخي از  بر این اساس اختراع خط میخي فارسي ادعایي است كه داریوش مي

همین عبارت در    گردانند. اختراع این خط را به زمان كوروش برمي  2محققان

او به عنوان  3( آمده استPseudo-Themistoklesكلس )هاي پوسیدو تمیستو نامه

( براي دوست خود نامه نوشته است و Hellasفاتح فراري نبرد ساالمیس از هالس )

با خط »خود از غنایم جنگي، یعني ظروف زرین و سیمیني كه  ۀازو درخواست سهمی

اریوش، پدر د ۀساخت  كهن سریاني )= آرامي( نوشته دارند و نه آنها كه با خط تازه

خود،  ۀحال این سوال مطرح است كه كدام یوناني در  نام«. اند خشایارشا نوشته شده

 توانسته چنین عبارت دقیقي را جعل  كند؟ مي

 

 شناسي تحقیقات باستان

شناسي نیز بر موضوع ایجاد خط میخي فارسي باستان نوري تازه  هاي باستان پژوهش

سمیناري تشكیل داد كه  1963( در سال H. Luschyي )اافكنده است. هاینس لوش

بیستون را ارائه كرد. در آنجا او توضیح  ۀكاوش جدید خود بر روي كتیب ۀدر آن نتیج

اي ایجاد نشده  از پیش تعیین شده ۀداد كه این كتیبه  نه در یك زمان و بر اساس برنام

نظر را  وار این  ( بدیههL. Trümpelmannاست. در آن سمینار لئو ترومپلمان )

بوده و تنها به خط ایالمي كهن نوشته   نقش برجسته فقطمطرح كرد كه در اصل آن 

ي بررسي كتیبه را مجدداً از سر گیرد كه منتج به اداشته است. همین سبب شد كه لوش

تایید نظر ترومپلمان شد. بدین معني كه داریوش براي  نخستین بار خط میخي فارسي 

متاسفانه در آن زمان من به این مسئله توجه نكرده   .(17)ص  4باستان را ایجاد كرد

بودم و در مالقاتي كه با تروپلمان در گوتینگن داشتم درستي نظریات او بر من روشن 

نقش برجسته به  فقطبیستون  ۀایجاد نقش و نگار آغازین ۀكه در مرحلبه این معنی  شد 

بزرگ ایالمي در  ۀكتیب ارۀنگ  در نظر گرفته شده بود. سنگ ایالمي ۀهمراه نوشت

دهد، اضافه كردن تحریر اكدي در  ایجاد كتیبه را نشان مي ۀسمت راست دومین مرحل

چهارم  ۀفارسي باستان در پائین نقش در مرحل ۀسوم و كتیب ۀسمت چپ سطح مرحل

 صورت گرفته است.

در  1966نگاري  در سال   شناسي و كتیبه  هاي جدید باستان  این مطلب را من با یافته

اي   در مقاله 1968ها را در سال  این بحث و بررسي ۀكنفرانسي مطرح كردم و نتیج
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میان تحریر ایالمي  ه ای کهشد  تفاوت كمتر توجه پژوهش هایی . با چنین5منتشر كردم

مورخان قابل درك ناگاه براي بسیاري از وجود داشت، بیستون  ۀو فارسي باستان كتیب

كرد، هنوز خط میخي فارسي   شرح اعمال خود را امالء ميهنگامي كه داریوش  شد.

باستان ایجاد نشده بود، پس امالي فارسي باستان او به ایالمي ترجمه و به خط ایالمي 

برجسته نگاریده شد. اما پس از اختراع خط وقتي   نوشته  و در سمت راست نقش

ر شاه بزرگ خوش محتواي كتیبه براي او باز خوانده شد، برخي از بخشها  در نظ

نیامد و آنها را در تحریر فارسي باستان حذف  كرد. تغییر گفتار شاه از هر لحاظ 

توان به این عبارت  ممكن نبود اما حذف برخي نكات ظریف ممكن بود. براي مثال مي

كوچكي از سپاه  ۀدست»گوید:  در تحریر ایالمي اشاره كرد كه داریوش مي 41بخش 

؛ همین عبارت «گردان نشده بودند، بر ضد سپاه مادي فرستادم  پارسي كه از من روي

من سپاه مادي و پارسي كه با من بودند، »در تحریر فارسي باستان آمده است: 

، حذف شده  گرداني بخشي از سپاه از داریوش  روي دربارۀعبارت  ۀو بقی« فرستادم

 شد. همان  ي مطلع مي( بهتر بود كمتر ایران18آبرویي را )ص   است. در واقع این بي

آبرویي اطالع یافته بودند، به حد كافي ناپسند بود و البته   كه بیگانگان از این بي 

دهد كه شرح اعمال   شد آن را تغییر داد. همین تصحیح از سوي داریوش نشان مي نمي

او نخست به ایالمي نگاریده شد، زیرا خط میخي فارسي باستان هنوز اختراع نشده 

 بود.

 

هاي كوروش در پاسارگاد را نیز كارل نیالندر   ط میخي فارسي باستان در كتیبهخ 

(C., Nylanderنوشت )او معتقد است كه عبارت : 6داند بعدي داریوش مي ۀ .

لباس او در پاسارگاد نخست به خط  حاشیۀبر « رش، شاه بزرگ، یك هخامنشيكو»

سي باستان را بر  روي چین و داریوش خط میخي فار ده بودایالمي و اكدي نوشته ش

( و همین 19در جاي دیگر دیده نشده است. )ص  . چنین چیزیآستین افزوده است

دهد كه داریوش بعداً به جهت عدم جاي كافي عبارت فارسي باستان را بر  نشان مي

است، زیرا در اصل در میان لباس طوق زریني زینت بخش نقش  افزودهروي آستین 

 بوده است.
 

 اي پاسارگاده  كتیبه

 

من با آنكه نظر نیالندر را مبني بر افزودگي خط میخي پارسي باستان بر روي لباس 

هاي   نظر او كه معتقد است كه كتیبه بقیۀسوي داریوش مي پذیرم، اما با كوروش از 

گردد،  افقي پاسارگارد نیز كه تحریر ایالمي و اكدي دارند به زمان كوروش برمي

 عقیده نیستم. هم
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هاي افقي لقب شاه را آورده در حالیكه بر روي لباس نقش خود لقب   كوروش در كتیبه

نگار  اندیشه  شاه بزرگ را  به ایالمي و اكدي و در فارسي باستان نیز به صورت 

هاي داریوش در بیستون و تخت جمشید و   نگار نخستین بار در كتیبه اندیشه  دارد. این

اس كوروش نیز در همان زمان داریوش بایستي شوش بكار رفته، پس بر روي لب

هاي پاسارگاد هم از كوروش بودند، بایستي او از لقب   افزوده شده باشد. پس اگر كتیبه

شد و نه شاه به تنهایي. از طرفي وقتي تصور كنیم كه شاه بزرگ استفاده كرده با

 به تنهایی برای شاه لقب باشد، پس آوردنها را داده   داریوش دستور نوشتن این كتیبه

او نسبت به كوروش  كوروش تصوري محتمل است. البته این بدان معني نیست كه

نبود، بلكه بدین معني است كه از این طریق نوعي نشان از خود  زارچندان سپاسگ

باقي گذاشته است. البته خود او نیز در برخي موارد تنها خود را با لقب شاه خوانده 

 ( 20خواند )ص  كه همه جا خود را شاه بزرگ مياست و تنها خشایارشاست 

 (21)ص  

من اختراع خط میخي فارسي باستان را دقیقاً بررسي كردم و نشان دادم كه بر اساس 

شناسي، اختراع این خط تحت فشار زماني ایجاد شده است. این خط تا   هاي باستان  داده

 هنوز نبود؛ اما در سنگ،  از میالد كه تحریر اكدي نگاریده شده پیش 520تاریخ 

.م.، در همان سالي كه داریوش شاه سكاها را شكست پ 519بیستون در سال  ۀنگار 

اتفاق افتاده، پس شروع نگاریدن  519آمده است. از آنجا كه این فتح در تابستان  ،داد

 ۀ( منشي دبیرخان22دانست. )ص  519خط میخي فارسي باستان را باید در آغاز سال 

كاري دستور شاه بزرگ را انجام داده است. از همین رو   ماالً با اضافهسلطنتي احت

 ۀبیستون یك فاصل ۀمیان اختراع خط میخي فارسي باستان و نگاریده شدن آن بر صخر

دبیران  ۀزماني به وجود آمده بود، در حالیكه این خط جدید براي آزمایش به هم

 7گفته مي شود 70ده گردد. بنا به بند سرزمین فرستاده شده بود تا از این طریق شناسان
ها فرستادم تا مردمان آنجا آنرا بیاموزند   سرزمین ۀمن این خط خودساخته را به هم:» 

 sa-pi-išتوان به قیاس واژة ایالمي   مي« آموختن» ۀبه جاي واژ«. 8)با آن كار كنند(

برداشتن،  نسخه  را قرار داد. در واقع خط را از طریق« كنند آنان نسخه برداري مي»

هاي فارسي را به آموزش   ایالمي داریوش جوان لوحۀمي توان آموخت. بنا به دو 

جوان  29( در آنجا سخن از PF 871, 1137)←فارسي و این خط وا مي داشت 

جو،  ۀتن از آنها  به جز دریافت ماهیان 16كنند و   فارسي است كه از خط استنساخ مي

 كردند.  ينیم لیتر شراب هم دریافت م

 (23)ص 

توان گفت كه خط فارسي باستان با فشار زماني و شتاب   ها مي  داده ۀبر اساس هم

 ۀبینیم، ناشي از همین است. البته نه هم  كه در آن مي هایی صنقزیادي ایجاد شد و 

. بسیاري از مشكالت خط فارسي باستان به این دلیل است كه این خط نه نقص هااین 

انیان بلكه از سوي دبیران آرامي و ایالمي  ساخته و پرداخته شد. این از سوي خود ایر
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مطرح كرد كه هجاهاي فارسي   9(H. Paperموضوع را نخست هربرت پاپر)

باستان تنها یك تغییر آوایي زبان ایالمي است. او براي نمونه نشان داده است كه فرضاً 

یا بابلي یا ایالمي بودند تنها به در فارسي باستان از سوي دبیر كه در آن موقع  lحرف 

بیستون براي نام چهار جاي بیگانه  ۀاي است كه در كتیب جهت چهار مورد استفاده 

Haldita, Labanāna, Dubāla, Izāla  آمده است. یعني در فارسي باستان

وجود داشته و دبیر آنرا آفریده است. در ظاهر هم  rوجود نداشته و تنها حرف  lحرف 

 رسي باستان بسیار شبیه همان حرف در ایالمي است.فا lحرف 

( را مبني بر تاثیر الفباي یوناني بر خط فارسي J.Jensenالبته من نظر ینسن )

جداكن فارسي باستان به   توان پذیرفت كه واژه  توانم بپذیرم. گرچه مي باستان، نمي

زیر  ۀیوني سه نقطهاي ایوني الگو گرفته است. در خط ا  جداكن نوشته  نوعي از واژه

جداكن را گویا دبیر به ناچار بكار   رفتند. واژه  جدا كن به شمار مي  واژه ۀهم نشان

جدا   تر كند. در حقیقت واژه  برده، زیرا خط جدید فارسي باستان را براي خواننده ساده

حرف تعیین است كه به صورت دو میخ كج  ۀدر خط سومري نشان كن فارسي باستان

ایالمي متعلق به   ۀرفته است. و همین نشانه در كتیبمی بكار  ،ار گرفتهروي هم قر

( البته 24جدا كن بكار رفته است. )ص   پیش از دوران هخامنشي به عنوان واژه

یكي از این دو میخ كج بر روي  کم کم اند و  دبیران مبدع داریوش قدمي بیشتر برداشته

جدا كن تقریباً   یي را. در فارسي باستان واژههم قرار گرفته را برداشتند، یعني میخ باال

آید. اما این نشانه میخ   در نیم ارتفاع قرار دارد و به نظر سر یك زاویه به نظر مي

هاي فارسي   كتیبه ۀنیست بلكه  تنها یك خط كج كوچك است كه در بقی دار زاویه

 ۀكتیب به های بعدی باواژه جدا کن های کتی همین تفاوت .باستان به باال كشیده شده است

این خط براي اولین بار در بیستون بكار  است و خود دلیلی است برای این کهبیستون 

است      yتوانیم ذكر كنیم حرف  رفته است. حرف دیگري را كه به عنوان نمونه مي

میان بخش  ۀبیستون اولین بخش آن خط عمودي كوتاهي است كه به انداز ۀكه در كتیب

 . اند هاي دیگر  درست همه به یك اندازه  كتیبه ۀولي در هم دوم حرف است

  صور ميتشكل خط و تلفظ آن تفاوت بزرگي بیش از آنچه  بین باید اذعان کرد که

 وجود دارد. از این رو در مورد خط فارسي باستان آوانویسي دقیق و یا حرف شود،

  . شیوهه شوددو به كار برداي از هر   نویسي به تنهایي ممكن نیست و بهتر است آمیزه 

كند و همانطور كه  رضایت خاطر ایجاد نمي می شود، اي كه تا كنون به كار برده 

( به درستي D’jakonov, in der Gs. Henning, 1970, 106دیاكونف )

 آید.  گوید این ویژگي خط براي محقق فارسي باستان به نظر غیر علمي مي مي

 

                                      
 I.M.D’jakonov, 1969؛ R.T.Hallock, 1969؛ J.Lewy, 1954نك.  - 1
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 I.M.D’jakonov,”The Origin ofو  R.T. Hallock, “On the Old Persian Signs”, JNES 1970, 52-55چون  - 2

the Old Persian Writing System”, 1969 
 C.Nylander, in Opusculaنیالندر بدرستي اعتبار آنها را نشان داده است )نك.  اند ولي كارل ها را برخي جعلي انگاشته این نامه - 3

Atheniensia 8, Lund, 1968, 119-136) 
4 -Luschy, H., 1968,”Studien zudem Darius-Relief von Bistun”, AMI N.F. 1, Berlin, 63-94.   
5 - Hinz, 1968, “ Die Entstehung der altpersichen Keilschrift”, AMI. N.F., Berlin, 95-98 
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