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 عالمه دهخدا
 دهخدا  فرزانه اي بزرگ و تواناست                   دهخدا     و داناست آزادهي سخنور

 دهخدا  استاد شعر فاخر و گيراست                   و كران ناپديد علم غواص بحر ژرف
 دهخدا     بنيان گذار شيوه شيواست                  دلنشين       عاميانه و در طنز در نثر
 دهخدا  كازاده اي سخنور و داناست                  صال        او مي دهدكارنامه آثار و

   احمدي حسن
هاي برجسته و سرشناس علمي و فرهنگي ايران كه از مفاخر كشور ما به شمار ميرود  يكي از شخصيت

يكي از ) فرهنگ دهخدا ( ارزش او  پر مي باشد كه تاليف) عالمه دهخدا ( هخدا معروف به د اكبر علي
مورد  خوشبختانه تمام مجلدات آن به چاپ رسيده و زبان فارسي است كه مهمترين آثار فرهنگي در

  ر  .و دانش پژوهان قرار دارد فرهنگيان استفاده محققين و دانشمندان و
سياسي شركت  بلكه از شروع مشروطيت در فعاليتهاي صيت فرهنگي نبودعالمه دهخدا تنها يك شخ

دوشادوش مشروطه  صريح خود يا با امضاي) دخو ( طريق نوشتن مقاالتي با امضاي  داشت، چه از
كه نزديك بود نظير همكارش ميرزا جهانگير خان  خواهان قرار داشت و با محمد عليشاه آن چنان جنگيد

فرستاده  تقي زاده در سفارت انگليس پناهنده گرديد و سپس به اروپا با ولي. دصوراسرافيل اعدام گرد
محمد  روزنامه در خارج از كشور با روش استبدادي معلومات خود پرداخت و با انتشار شد كه به تكميل

كرمان به نمايندگي  از پس از مراجعت به ايران در كنار تقي زاده قرار داشت و  .كرد عليشاه مبارزه
  ر   .جلس انتخاب گرديدم

اينكه در دولت دكتر  مطالعاتي و فرهنگي اشتغال داشت تا گرد سياست نگشت و به كار ساليان دراز
وقتي شاه از كشور خارج گرديد و دكتر مصدق مي   مرداد25جريان  در. مصدق به ياري او شتافت

شوراي  هخدا را براي رياستسلطنتي ايران با تشكيل شوراي سلطنت حفظ شود، عالمه د خواست رژيم
  ر .نگرفت سلطنتي دعوت نمود، ولي چون اوضاع تغيير كرد اين كار صورت

عشق به كارهاي سياسي  از جواني او . مورد تعقيب قرار گرفت32 مرداد 28بعد از  عالمه دهخدا
 شمسي 1258قزوين بود و دهخدا در سال  نام داشت كه از مالكين) خانباباخان  )ر  پدر دهخدا   .داشت

  شاگردان او از. در قزوين تولد يافت
افتتاح مدرسه علوم  هنگام. زبان عربي را نزد او فرا گرفت غالمحسين بروجردي بود كه علوم ديني و

آنجا به زبان فرانسه آشنا شد  او بود و در در آنجا به تحصيل پرداخت و پدر فروغي معلم ادبيات سياسي
  ر  .زبان فرانسه اشتغال يافت گرفتنفرا و دو سال هم در اروپا به

نمود و تا  نامه فارسي لغت گيري از سياست به چهارمحال بختياري رفت و شروع به تاليف پس از كناره
حقوق و علوم سياسي به  مدتي هم رياست مدرسه .داشت آخر عمر به تدوين اين گنجينه گرانبها اشتغال

  تا .او سپرده شده بود
حيات خودش و  زمان  جلد در22چاپ شده كه  صفحه 21400 ت نامه دهخدا بالغ  جلد از204كنون 

و در سالهاي اخير  به زير چاپ رفت  جلد توسط جعفر شهيدي80محمد معين و  زمان دكتر  جلد در102
 36قزويني بود كه مدت  دوستان و همكاران او عالمه محمد نزديكترين ياران و از. نيز تجديد چاپ شد
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را  هرگز كسي( دهخدا هميشه مي گفت  .نويسندگي پرداخت برده و به كار تحقيق و  بسرسال در اروپا
). عالمه قزويني نديدم  وسواس در كار تحقيق چون ادباء و محققين و حفظ حرمت در امانت داري و

در ميان ميگذاشت و مشاوره با او را ضروري  زاده عالمه قزويني بيشتر كارهاي تحقيقي خود را با تقي
 -ذكاءالملك فروغي  - قاسم غني دكتر: دو محقق عاليمقام ايراني  دوستان نزديك اين .دانست مي

  استاد جالل همايي و اقبال- حبيب يغمائي - دكتر فروزانفر -  زاده محمد علي جمال - استاد پور داود
 كه خود از مينوي مجتبي و  دكتر معين- سعيد نفيسي -آشتياني بودند و كساني نظير احمد كسروي 

  ر  .افتخار مي كردند شاگردي اين دو عالمه محققين و دانشمندان معاصر بودند به
خواست، عالمه  قرضه از مردم كمك از دادگاه الهه بازگشت و با انتشار اوراق وقتي دكتر مصدق

اين آخرين . مصارف ملي بالعوض تقديم داشتم براي تومان مبلغ ده هزار( دهخدا براي او نوشت 
  دارم چيزيست كه از مال دنيا

عالمه دهخدا جلوه  انديشمندان معاصر ايران در ميان  مي توان گفت ).و از كوچكي آن شرمسارم 
از عشق به فرهنگ وطن  او سرشار. خواند داشت و بايد او را بزرگمرد فرهنگ نوين ايران فروزنده اي

  بود و نامي بلند در ميان دانشمندان
  ر .ار ابدي و جاويدان از خود به يادگار گذاشته استايراني داشت كه آث

پر فروش گرديد، در آمد  و حكم او انتشار يافت وقتي كتاب امثال و  .مالي بي اعتنا بود دهخدا به امور
 زندگي دهخدا همواره با  .كمسيون فرهنگ برسد وقف چاپ كتب مفيد كرده بود كه به تصويب آن را

و فرانسه و  روزنامه سروش را در باكو و تفليس و استانبول. بوده است متواً انتشار روزنامه و كتاب
او را جشن گرفت  يكصدمين سال تولد سازمان يونسكو .حتي براي چند شماره منتشر مي ساخت سويس

  ر  .را ارج مي نهند تا چه حد خدمات او نشان مي دهد كه مقامات علمي و فرهنگي جهان و همين امر
شده بود كه قصد انتحار  زندگي او چنان سخت تبعيد گرديد وضع  در جواني به اروپادهخدا هنگامي كه

است از تهران و ايران اخراجم كرده اند و به اين گوشه  ماه سه: داشت و اين نامه از او انتشار يافته است 
  پناه برده ام، االن دنيا

هم ندارند و خبري هم ازشان   و نانروزگارشان در خوف، جا .... حوادث بستگان من در تهران در دست
كم  اخير مرا واداشت كه خودكشي در اين يك ماه قصد... و نمي خواهم كه خبري داشته باشم  ندارم

حال  در هر ...حاضر تر به مرگ باشم   دور كنم براي اينكه را از خاطر كم حب همه چيز و همه كس
زندگي  مدت كوششهاي خود بلكه بتوانم قدري ريناست كه به اين فكر افتاده ام كه با آخ يك هفته اي

همه دينا را با پاي خيال به  بعد از اينكه. تخفيف بدهم خود را طول داده و باز بار گران مادر و خواهرم را
شاگردي يك  روزنامه نگاري يا به به در آنجا ام خيالم بر اين قوت گرفته كه استانبول بروم و هم زده

از زير  حيات خود را امتداد بدهم و ننگ خودكشي و گريختن دنباله ،عملگي  ياتجارتخانه يا حمالي و
تجار  آنجا استانبول مي روم براي اين است كه علت اينكه به. نكنم مسئوليت طبيعي را قبول بار تكليف و

خاصه كه من براي هر قسم  و ايراني خيلي است و گذشته از اين، كار همه قسم زياد و زندگي ارزان،
 قرض بسته به تحصيل يك مقدار وجوهي است كه اجراي اين خيال هم اما. شده ام  ندگي مهيا و مستعدز

امروز در تمام دنيا يك نفر را كه . باشم قدر مسافرت تا آنجا هم داشته خود را در اينجا بپردازم و به
  ر .**همراهي كند همئن نيستم كطكنم م فقر خود را بكنم ندارم و اگر هم اظهار اظهار بتوانم به او
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بيشتر در وين پايتخت  غفاري، دهخدا را با خود به اروپا برد و بيش از دو سال در اروپا و معاون الدوله
دهخدا در پاريس با . جديد را تكميل كرد معلومات در اين مدت زبان فرانسه و. اتريش اقامت داشت

شماره از صوراسرافيل   سويس نيز سه" ايوردن "رفت و در  سويس سپس به. معاشر بود عالمه قزويني
و با مساعدت تني چند از ايرانيان كه در تركيه بودند روزنامه  آنجا به استانبول رفت را منتشر ساخت و از

آنكه مجاهدان  پس از. شد شماره منتشر 15ر حدود  به زبان فارسي انتشار داد كه" سروش "به نام  اي
    خلع گرديد، دهخدا از تهران ومحمد عليشاه تهران را فتح كردند و

از عثماني به  شورايملي انتخاب شد و با استدعاي احرار و سران مشروطيت مجلس كرمان به نمايندگي
 چهار "دهخدا در يكي از قراء  اول در دوران جنگ بين الملل. ايران باز آمد و به مجلس شورايملي رفت

سياسي كناره گرفت و به  بازگشت و از كارهاي نمنزوي شد و پس از جنگ به تهرا " محال بختياري
بناي دانشگاه تهران   كه نخستين سنگ1313سال  بهمن 15ر روز .خدمات علمي و فرهنگي مشغول شد

عالمه : دانشگاه چنين انتخاب شدند  روساي دانشگاهي توسعه يافت اولين فعاليت نصب شد و
لقمان  ) معاون، دكتر محمد حسين لقمان ادهمدكتر عبدالحميد زنگنه  حقوق و دانشكده رئيس دهخدا

  سيد حاج و دكتر محمد حسين اديب معاون،  رئيس دانشكده پزشكي) الدوله 
 محمود حسابي منقول و دكتر بديع الزمان فروزانفر معاون، دكتر رئيس دانشكده معقول و نصراهللا تقوي

  ر   ***  و دانشسرايعالي لومرئيس دانشكده ادبيات و ع  رئيس دانشكده فني و دكتر عيسي صديق
شمسي چشم  1258 سال عالمه استاد علي اكبر دهخدا در: محجوب چنين مي نويسد  دكتر محمد جعفر

دهخدا از . اين شهر اقامت گزيده بود به جهان گشود، پدرش پيش از والدت دهخدا به تهران آمده و در
 كه پدر را از دست داد و تحت نظارت مادر به ده ساله بود. نداشت تربيت و سرپرستي پدر بهره مندي

نام شيخ غالمحسين بروجردي بود كه  از فضالي عصر به نخستين مربي و معلم او يكي. تحصيل ادامه داد
دهخدا . داشت و مقدمات عربي و دانش هاي ديني را تدريس مي كرد در مدرسه حاج شيخ هادي حجره

نوجواني وي به مدرسه  در هنگام. و تعليم آن بزرگ مرد استچه دارد اثر تربيت  كه هر بارها گفته بود
 مدرسه اداره مي شد رفت و مدتي كوتاه در سال آخر) الدوله  مشير( كه به مديريت حسن پيرنيا  سياسي

  بود ( ذكاءالملك( معلم ادبيات فارسي مدرسه محمد حسين فروغي . تحصيل كرد
. عهده وي مي نهاد  دستي قوي يافت گاه تدريس آن را برداراي و چون دهخدا را در زبان و ادب فارسي

آبادي،  آن كه دهخدا در آن عصر هنوز بسيار جوان بود به واسطه همسايگي با حاج شيخ هادي نجم با
و مانند طالب سابقه دار از محضر از  بديدار وي مي رفت روحاني روشن بين و بسيار دانشمند عصر

  ر .محضر او بهره مند مي شد
تا به آن حد  زباني سخنگو و حافظه اي قوي داشت. نجم آبادي مردي بسيار مستعد بود ج شيخ هاديحا

او را نداشت و در برابر وي  با كه معروف بود در رشته هاي مختلف علوم ديني هيچكس توانايي مباحثه
شد از  انده ميخو) قرآن الفقه ( حلي را كه  سراسر شرايع االسالم محقق گويند كه وي. تاب نمي آورد

به تحصيل زبان فرانسه پرداخت و هنگامي  همين هنگام در. بر داشت و آن را تقرير و تدريس مي كرد
خود به اروپا  كشورهاي بالكان منصوب شد، دهخدا را با سفارت ايران در كه معاون الدوله غفاري به

  دوران شگفتگي دهخدا و .خويش را تكميل كرد در آنجا زبان فرانسه و معلومات جديد استاد. برد
در آن هنگام  .بود نگاري، ادبي و سياسي بي نظير وي پس از بازگشت از اين سفر فعاليتهاي روزنامه
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ميرزا جهانگير خان شيرازي  ميرزا قاسم خان تبريزي كه بعد به صوراسرافيل معروف شد با همكاري
اري خود را آغاز نهاد و در حقيقت مغز همك اين روزنامه دهخدا با. آهنگ انتشار روزنامه اي داشتند

سياسي دهخدا او را در  فعاليت هاي. روزنامه به شمار آمد مركز اصلي و نويسنده مهم اين متفكر و
  رديف دوتن ديگر قرار داد

ميرزا ( ايشان  سه تن را از هر كس ديگر در ايران دشمن تر مي داشت و دو تن كه محمد عليشاه آن
جان سالم بدر برد و به اروپا تبعيد  معركه كشته شدند و دهخدا از اين) المتكلمين جهانگير خان و ملك 
 "  را در قصبه دو سه شماره ديگر از صوراسرافيل با كمك معاضد السلطنه پيرنيا گرديد و در آنجا نيز

  ر . سويس انتشار داد"ايوردون 
فعاليت سياسي  دهخدا از تبعيد، وي ازاز برچيده شدن بساط استبداد صغير و بازگشت  مدتي كوتاه پس

حاصل اين فعاليت شبانه . كرد فرهنگي كناره گرفت و باقي زندگي پر بركت خود را صرف خدمتهاي
از آثار  لغت نامه و امثال و حكم است كه هر دو در بستر مرگ ادامه يافت روزي وي كه تا آرميدن وي

تنظيم و چاپ آن بيش از سي و پنج سال متوالي  ط كارلغت نامه كه فق درباره. جاودان زبان فارسي است
انجاميد كافي است گفته شود كه آن را در عظمت و ارزش فرهنگي با شاهنامه استاد  بطول و بي وقفه

در اين باره گواهي راستين و حجتي  شهادت عالمه محمد قزويني درباره لغت نامه. برابر نهاده اند طوس
دوست دانشمند : عصر حافظ اثر دكتر غني نوشته است  تاريخ اب در مقدمهقزويني در اين ب. قاطع است

فرهنگ جامعي هستند براي زبان  است بدون فتور مشغول جمع آوري مواد دهخدا كه قريب سي سال ما
 مجازي هر كلمه، و متنوع مبسوطي براي هر يك از معاني حقيقي يا با شواهد كثيره بسيار مفصل فارسي

انشاءاهللا اسباب  وز از يك ميليون ورقه يادداشت در اين خصوص جمع كرده اند و اگرو تا كنون متجا
مرتب شده به پاك نويس مبدل گردد، بزرگترين و  احصاء مساعدت نمايد و اين مسودات خارج از حد

از آن عمل خواهد آمد كه بعد از اسالم تا كنون براي زبان فارسي  فرهنگي جامع ترين و نفيس ترين
و غير  مشهور از اغلب دواوين شعراي... شده است و گويا متجاوز از صد هزار بيت شعر  آورده مفراه

جمع آوري مواد اين فرهنگ تا  اما كار دهخدا در. مشهور براي اين فرهنگ عجيب جمع كرده اند
ر نخست دكت يافت و از آن پس به دست همكاران وي، ادامه 1334درگذشت او در هفتم اسفند ماه  روز

سيد محمد جعفر شهيدي سپرده شد و واپسين  غم انگيز وي به دكتر محمد معين و پس از درگذشت
  ر   .بيرون آمد از چاپ صفحات لغت نامه

كار پيگير، يكي از غني  پس از سالها دهخدا: كيهان چاپ لندن درباره دهخدا چنين نوشت روزنامه   
پراكنده فارسي را با دقت و ممارست تمام گرد   هايالمثل ضرب. ها را به وجود آورد ترين لغت نامه

فرانسه به فارسي را نوشت، ديوان  فرهنگ.  انتشار داد"و حكم   امثال"در چهار جلد زير عنوان  آورد و
 سعد، منوچهري، سوزني و ابن يمين را تصحيح و تنقيح خسرو، مسعود چون ناصر شاعران برجسته اي

و نيز  .را در كتابي منتشر ساخت يروني به پژوهش پرداخت و حاصلشدر انديشه هاي ابوريحان ب .كرد
ولي  ... بسيار ديگر اروپايي به فارسي بر گردانيد و از اين دست كارهاي آثاري از نويسندگان انديشمند

فرهنگي لحظه اي از مبارزه با استبداد و  مهمتر از همه آن چه گفتيم، دهخدا با همه مشغوليتهاي خالص
لرزه  "  صوراسرافيل"و آتشين دهخدا در هفته نامه  مقاالت كوبنده  .اپسگرايي باز نايستادهمزادش و

واپسگرايان از سوي ديگر به فرياد و فغان و تهديد و  مي انداخت و بر اندام خود كامگان و ياران آنان
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نابساماني ها  ازروزنامه بود كه فرياد او را . براي او از جان عزيزتر بود روزنامه  .تكفير واميداشت
 هنگامي كه پس از بمباران مجلس، به پاريس و بعد به .و يكه تازي ها، باز مي تابانيد ،خشك انديشي ها

غربت انتشار   رهايي نيافت و در تنهايي و فقر و" قلم و روزنامه " لحظه اي از انديشه سويس رفت،
 بيگانه از گرسنگي نهراسيد و از هايدر كشور " "ايرج افشار"به قول . صوراسرافيل را از سر گرفت

عالمه محمد قزويني و كمك هاي مادي و  ياري و با... ناماليمات نشكوهيد و از تالش و كوشش تن نزد 
با انتشار  " ...ر به چاپ رسانيد... همان قطع و سبك و روش  با) آن را ( معنوي معاضدالسلطنه پيرنيا 

ولي . را از پاي در آورد و صوراسرافيل خاموش شد هخداشماره سوم در غربت دشواري هاي مالي، د
 سروش قلم و روزنامه پايان مي گرفت؟ به استانبول كه رفت، روزنامه ديگري را به نام او به مگر عشق

ايران بازگشت  فروپاشي استبداد صغير، دهخدا، به پس از.  شماره نپاييد15بر پا كرد، كه آن نيز بيش از 
مقاالت جدي و  در تمامي دهخدا.  خالص ترين مجلس مردمي به نمايندگي رفتشايد و از سوي مردم

اجتماعي و فرهنگي جامعه را پيش مي  هاي سياسي و نابساماني طنز آميز خود گرفتاري ها و دردها و
اعتيادات، خرافه ها، زور و ستم خان ها و مالكان،  جهل و ناداني .زير ذره بين مي برد كشد و آنها را

جامعه بر   همه بدبختي هاي حمله او هميشه به سوي دو سر چشمه اصلي تيز ولي لبه. هاي بزرگانخيانت 
چرا كه اگر آن يك . ديگري نيز هست و واپسگرايي، كه هر يك پشتيبان آن خودكامگي: ميگردد 

ه پر خطر، دهخدا و يارانش البته پيش از پاي نهادن در اين را. بر مي خيزد از ميان نباشد، اين يك نيز
پدر : چنين مي نويسد   عالمه دهخدا در بيوگرافي خود .دشمنان را روشن ساخته بودند و تكليف خود

 مهر علي خان است، كه سپاهي بوده و سمت سر رشته داري خانباباخان پسر آقا خان كه او هم پسر من
قرآني  آيات ي كه دو بار تماماز او شمشيرها و چند عدد نيزه و خنجر با دسته هاي عاج و پيراهن داشته و

سن كهولت  در. من از زن اول فرزندي نداشت پدر. در پشت و روي آن نوشته شده بر جاي مانده است
. ازدواج مي باشيم كه من و برادرانم يحيي خان و ابراهيم خان و خواهرم از اين مادر مرا به زني گرفت

 سالگي من پدرم 9و در  سنگلج اقامت گزيد  و درپدرم دو ده خود را در قزوين فروخت و به تهران آمد
. گرفتم علوم قديم را فرا در حجره هاي مختلف. كنف تربيت خود گرفت درگذشت و مادرم مرا در

  ر .معلمين من شيخ غالمحسين بروجردي و شيخ هادي نجم آبادي بودند

را كه  اپ نشده لغت نامه به ورثه خود وصيت مي كنم كه تمام فيش هاي چ :عالمه دهخدا  وصيت نامه
نمي توان افزود  يقيناً يك كلمه ديگر بر آن ظاهراً بيش از يك ميليون است و از الف تا ياء نوشته شده و

زحمتي است  و اين من آقاي دكتر محمد معين بدهند كه مثل سابق به چاپ برسد به عزيزترين دوست
   .جانكاه كه اقال معادل نصف تاليف است

  دهخدا  علي اكبر- 1334آبان  4 
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 بيستون
 يآرمين كسرو:پژوهش                                                                                  1بخش 

بيستون،بيسِتون،بيستون،بهيستون نام امروزي يك صخره برافراشته در شمال يك راه باستانيِ پـر                          
) اكباتانَ(ههاي زاگرس و همدان   كاروانها و نظاميان از بابل و بغداد به سوي كو          محل عبور  رفت و آمد كه   

طول   دقيقه شرقِ  27درجه و   45 دقيقه شمال عرضِ جغرافيايي و       35  درجه و  34بيستون در   .بود،مي باشد 
همچنـين نـام روسـتايي كـه در         .  كيلومتري شرق شهر كرمانشاه قرار دارد      32جغرافيايي در فاصله حدودا     

بـه معنـي      پارسي باستان اين كوه بغـستانَ و بگـستانَ         نام.نزديكي اين صخره قرار دارد هم بيستون مي باشد        
در آثار جغرافيـدانان عـرب سـده هـاي     .مي باشد) اُروس(در نوشته هاي يوناني بگيستانُن  جايگاه خدايان و  

و بهيـستان آمـده   ) ستونهاي خوب(، بِهِستون مياني مثل ابن حوقل،اصطخري و ياقوت هم اين كوه بهِستون     
  .بيستون-بهستان-بهستون-بگستانَ-بغستانَ:ي اين واژه بدين گونه استدر مجموع دگرگون. است

بيستون به علت شرايط جغرافيايي هميشه از آغاز زندگي بشر تا به امروز مورد توجه بوده و آثاري از هـر      
 كيلـومتر   5امروزه در محوطه تاريخي بيستون بطول تقريبي        .دوره اي از تاريخ را در خود جاي داده است         

 اثـر در فهرسـت آثـار        28آثاري را از دوران پيش از تاريخ تا به امروز در بردارد               كيلومتر كه  3 و عرض 
  :ملي به ثبت رسيده است كه شامل

سـراب  -7تپه نـادري  -6مر دودر غار  -5مر آفتاب غار  -4مر تاريك غار  -3لخر رمغار2-غار شكارچيان -1
نيايـشگاه  -11دژ تـاريخي مـدفون    -10ميبقايـاي گورسـتان قـدي     -9جاده تاريخي حاشيه سـراب    -8بيستون
-15نقش برجـسته متريـدات دوم     -14مجسمه هركول -13نقش برجسته و كتيبه داريوش بزرگ     -12مادي

بقايـاي بنـاي    -19بقايـاي شـهر پـارتي     -18پرستـشگاه پـارتي   -17سـنگ بـالش   -16نقش برجـسته گـودرز    
تراشــخورده ســنگهاي -23بقايــاي ســد ساســاني-22بقايــاي پــل ساســاني-21فرهــاد تــراش-20ساســاني
وقف نامه شيخ علـي     -27كاروانسراي صفوي -26بقاياي بناي ايلخاني  -25كاروانسراي ايلخاني -24ساساني

  .پل بيستون-28خان زنگنه
مهمترين و مشهورترين اثر باستاني در اين محوطه نقش برجسته و كتيبـه داريـوش بـزرگ مـي باشـد كـه                    

آشنا شدن با اين اثر باستاني مي        با. او مي پردازد  نخستين سال فرمانروايي داريوش بزرگ از زبان خود          به
در مورد ريخت شناسي،پوشاك،طرز آرايش سر و صـورت،          و بشناسيم توانيم خط ميخي پارسي باستان را     

 سال پيش در امپراطـوري هخامنـشيان، اطالعـات ارزنـده            2500اسلحه شناسي و اعتقادات مذهبي مردمان       
  .بدست آوريم اي
  

  ه بيستوننقش برجسته و كتيب
سالي . سنگ نبشته سه زبانه بيستون، به نخستين سال فرمانروايي داريوش بزرگ از زبان خود او مي پردازد

پـس از كـشته شـدن برديـا و افتـادن            . كه داريوش،سراسر آن را در جنگ با شاهان دروغزن سـپري كـرد            
.  اتفـاق افتـاد     شورش بـزرگ و كوچـك      19حكومت به دست داريوش، در سراسر امپراطوري هخامنشي         
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و جهـان   (داريوش بزرگ پس از اينكه اين شورش ها را فرونشاند تصميم گرفت كه مردم امپراطوريش را               
او ايـن   . در جريان چگونگي به دست گرفتن قدرت و نخستين سال فرمانروايش قرار دهد            ) پس از خود را   

راهي پر رفت و آمـد كـه محـل          . ندبه ثبت رسا   را در بيستون بر سر يك راه كهن        بناي يادبود و بيانيه مهم    
عبور كاروانها و نظاميان از بابل و بغداد به سوي كوههاي زاگرس و همدان بود و بعلت جايگـاه ويـژه اش        

نقـش برجـسته،نگاره داريـوش و     اين. ناميده مي شد شهرت داشت ) بغستانَ(كه از دير باز سرزمين خدايان     
داريـوش لبـاس پارسـي بـر     .  متـر قـرار دارد  5/5پهنـاي   متـر و در  3اسيران، در سطحي عمودي به بلندي      

در سـمت چـپ مجلـس بيـستون       و افسري كنگره دار بر سر گذاشته اسـت و      ريشي اشوري دارد   كرده تن
بزرگ تر مـي     ، اين مجلس  اندازه داريوش در مقايسه با اسيران براي نشان دادن شكوه و عظمت           .قرار دارد 

ــد ــيران  . باش ــدي قامــت اس ــد17/1بلن ــوش و بلن ــد 72/1ي قامــت داري ــي باش ــر م ــاران .  مت ــن از ي دو ت
نيــزه دار، پــشت ســر او ايــستاده ) گوبريــاس(، وينــدفْرَناه كمــان دار و گئــوبروه)هفــت تنــان(داريــوش

غْ                       كه داريوش.اند مـ در دست چپش كماني دارد پاي چپ خـود را بـر سـينه نخـستين دشـمنش ،گئومـات
پشت سر گئومات صـف     . حالت التماس به باال دراز كرده است      گئومات دست هايش را به       گذاشته است و  

ئيرَ،فِرَورتيش، مرتي ي،چيسن تَخمـه،وه      ،ندئيت ب ثرينكه به ترتيب نامهاي آنها آ     . د تن اسير قرار دار    8
  اَرخ و فراد،زداترا با طناب به يكديگر و دست هايـشان را از پـشت              گردن هاي اين اسيران    و مي باشند  ي

بر فراز سر   ].  جمع اسيران اضافه گرديد    هعني سكونخاي سكايي با خُود تيز ب      بعدها اسير نهم ي   .[ه اند سر بست 
و داريـوش دسـت راسـت خـود را بـه نـشانه نيـايش         اسيران، رو به روي داريوش، نگاره فََروهر قرار دارد    

متن اين  .آمده است) Dba(در فضاي باالي سر داريوش نبشته اي كوتاه.اهورامزدا به باال بلند كرده است
 .نبشته چنين است

  من داريوش،شاه بزرگ،شاه شاهان،شاه در پارس،شاه كشورها،پسر ويشتاسپ،نوه ارشام هخامنشي-1بند
پدر من ويشتاسپ،پدر ويشتاسپ ارشام،پدر ارشـام آريامن،پـدر آريـامن چـيش             :داريوش شاه گويد  -2بند

  .پيش،پدر چيش پيش هخامنش
از . از ديرگاهـان اصـيل هـستيم   ] كـه [دين جهت ما هخامنشي خوانده مي شويم      ب: داريوش شاه گويد  -3بند

  .ديرگاهان تخمه ما شاهان بودند
پـشت انـدر    ] تـن [مـا نُـه   ]. هـستم [من نهمين . از تخمه من شاه بوده اند     ]تن[هشت: داريوش شاه گويد  -4بند

  .شاه هستيم) در دو شاخه(پشت
تكميـل  . ا كه نخستين اثر تاريخي مكتوب ايرانيان اسـت        داريوش در چند مرحله بعدي بيانيه تاريخي خود ر        

متن پارسي باستان، متن ايالمي،متن بابلي و مـتن      :  متن در دست داريم    4امروزه از سنگ نبشته بيستون      . كرد
ترجمه آرامي متن پارسي باستان كه ظاهرا به صورت بخشنامه براي آگاهي سـاتراپي هـاي گونـاگون بـه                    

اده شده است و نسخه اي از آن از اِلِفانتين مصر به دست باستان شناسـان افتـاده                  جاهاي دور و نزديك فرست    
مـي  ) 15 بنـد 4ستون(داريوش در بيستون . آمده استاست و در بابل هم قطعه اي از نگاره بيستون به دست        

آن هـا را    تا مي تـواني     . تو كه پس از اين، اين نبشته و نگاره را مي بيني،مبادا به آن ها آسيب بزني                : گويد
تمام سنگ نبشته  ولي گذر زمان و فرسايش هاي ناشي از باران و باد. كه مي بيني، نگهداري كن همان گونه

ولي بيشترين خـسارت    . آسيب هاي فراواني كرده است     مخصوصا سنگ نبشته به زبان بابلي را دچار        را و  ها
نگ جهاني دوم در پايين جـاده بيـستون         ج در زماني كه سربازاني كه    .در همين قرن اخير اتفاق افتاده است      
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هدف گرفتند و آسيب هاي جبران ناپذيري را بـه     و كتيبه با ارزش بيستون را      نگارها گشت زني مي كردند   
ولي ما بايد از داريوش بزرگ سپاسگزاري كنيم بخاطر اينكه بعد از اتمام كـار             . اين اثر تاريخي وارد كردند    

زير اين بناي يادبود را بتراشند و همين عمل باعث شد كـه تـا قـرن هـا              فرمان داد كه     بناي يادبود بيستون  
 انسانها دور نگهداشته    و از آسيب هاي ناشي از خوي زشت       دست بشر اين اثر باارزش تاريخي را لمس نكند          

  .شود
  :نكته

نـي نـي    نكته جالبي كه در مورد اين نقش برجسته وجود دارد شباهت زياد آن با نگاره شاه لولوبي هـا،انو ب                   
در اين نگاره هم انو بني ني كماني در دست          .  كيلومتري بيستون در سرپل ذهاب قرار دارد       140است كه در    

و . چپ و تبرزيني در دست راست خود دارد و پاي خود را بر سينه دشمني كه بر زمين افتاده نهـاده اسـت                      
نوبني ني نقش بسته اند و دو اسير        شش اسير در زير پاي ا      .الهه ايشتار در حال دادن حلقه حكومت به اوست        

آويختـه   دستهايشان از پشت بسته شده طنابي به گـردن يكـي از آنهـا               در حاليكه    روبروي انوبني ني    هم
اين احتمال وجود دارد كه داريوش پيش از فرمان حجاري ها در بيـستون،              .كه به زمين كشيده مي شود      شده

 .يد هم اين شباهت فقط يك تصادف باشد شاه است و يا نگاره انوبني ني را ديده بود
 
  
 

  جزئيات نقش برجسته و كتيبه بيستون
  

 به سه زبان پارسي باستان،ايالمي و بابلي نوشته شـده   سه زبانه است و  اين كتيبه  همانطور كه پيشتر اشاره شد      
ر مـشخص   اين بناي يادبود در تـصوي      و قسمت چپ پايين    كه قطعه زبان ايالمي در قسمت راست باال       . است

 21 تـا بنـد    1داراي سه ستون مي باشد كه ستون اول از بند            پايين به زبان ايالمي    قطعه سمت چپ  . مي باشد 
قطعه به زبـان بـابلي هـم در         . را شامل مي شود    69 تا بند    40 و ستون سوم از بند     40 تا بند  21ستون دوم از بند   

طح مي باشد سطح سمت چـپ و سـطح          قسمت چپ باالي اين بناي يادبود قرار گرفته است كه داراي دو س            
قطعه به زبان پارسـي باسـتان مـي         اين بناي يادبود   قسمت اصلي . را در بردارند    بند 69روبرو كه در مجموع     

 تـا   1كه ستون اول بندهاي     ستون مي باشد   5 كه داراي . گرفته است  قرار باشد كه در قسمت زيرين اين اثر      
 را شـامل  76 تـا 71 و ستون پنجم بندهاي    70  تا 51ن چهارم    ستو 50 تا 36 ستون سوم    35 تا 20 ستون دوم    19
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اينها تنها قطعه هاي    .  واژه به زبان پارسي باستان دارد      3600 خط و    414كه در مجموع اين پنج ستون     .مي شود 
بزرگ اين بناي يادبود هستند ولي در اين اثر قطعه هاي كوچكي هم وجود دارند كه به سـه زبـان پارسـي                       

زيرين نقش برجسته قرار   بابلي در فضاي باالي نقش برجسته داريوش و همچنين در قسمتباستان، ايالمي و
باز همانطور كـه    .تزيينات اين اثر بزرگ را داشته باشند       بنظر مي رسد كه حكم     اين قسمتهاي كوچك   دارند

در . سـت بتدريج و در هفت مرحله كامل گرديـده ا         پيموده است و   در اشاره شد اين بنا يك سير تكاملي را        
بـر سـنگها    )  تيـز  خودسكونخا با   ( نقش آخرين اسير   بدون مرحله اول تنها نقش برجسته داريوش و اسيران       

در .  بند بـه آن اضـافه شـده اسـت    69در مرحله دوم قطعه به زبان ايالمي با   . صخره بيستون نقش شده است    
ارسي باستان به فرمان داريـوش      و در مرحله چهارم كه خط پ      .مرحله سوم قطعه به زبان بابلي نوشته شده است        

در مرحلـه   . بند در زير اين نقش برجسته حك مي شود         70بزرگ ابداع مي شود قطعه زبان پارسي باستان با          
پنجم تصوير سكونخا آخرين شاه دروغزن نقش مي بندد و اولين نوشته به زبان ايالمي كه در قسمت سمت                   

دوم به زبان ايالمي در قسمت سمت چـپ پـايين كـه      راست باالي اين اثر مي باشد حذف مي شود و قطعه            
 به زبان پارسـي باسـتان كـه         76 تا   71در مرحله ششم بندهاي     . كپي همان قطعه ابتدايي بوده نوشته مي شود       

) DBa(ستون پنجم اين قطعه مي باشد نوشته مي شود و در مرحله هفتم قطعه كوچكي به زبان پارسي باستان                  
 .ش بزرگ و فروهر قرار مي گيرد بند در باالي سر داريو4با 

همانطور كه در شكل باال مشخص است اين نقش برجسته چندين قطعه كوچك كـه بـه زبانهـاي پارسـي                       
به يازده قطعه كوچكي كه به زبان پارسي         در اينجا ما  . باستان،ايالمي و بابلي نوشته شده است را در خود دارد         

 :آنها شامل.باستان نوشته شده اند مي پردازيم
DBaچهار بند ستون اول است  اين قطعه كه چهار بند و هجده خط دارد همان نوشته هاي.  
DBb          غ است   :  اين قطعه هفت خط دارد و ترجمه آن اين استم من برديا پسر   : او دروغ گفت  .اين گئومات

  .من شاه هستم. كورش هستم
DBc     مـن در   : چنين گفت .  دروغ گفت  او.  است ثريناين آ : رد و ترجمه آن اين است      اين قطعه ده خط دا

  .عيالم شاه هستم



(22) 10                                          شماره                                                          آپاگا
      

DBd     ئيـرَ اسـت      :و ترجمه آن اين است    .  اين قطعه هشت خط دارد ب چنـين  : او دروغ گفـت   . اين ندئيت
  .من شاه در بابل هستم. من نبوگُدرچرَ پسر نبون ئيت هستم: گفت

DBe     رتيش است  : و ترجمه آن اين است    . اين قطعه يازده خط داردچنـين گفـت   . او دروغ گفت  . اين فِرَو :
  .من شاه ماد هستم. من خش ثرئيت از دودمان هوخشَتَر هستم

DBf     است   :و ترجمه آن اين است    .  اين قطعه هفت خط دارد رتي يمـن  : چنين گفت . او دروغ گفت  .اين م
  .ايمنيش در عيالم شاه هستم

DBg     ن :و ترجمه آن اين است    .  اين قطعه دوازده خط داردـه اسـت  اين چيساو دروغ گفـت و چنـين   .تَخم
  .من در سگارتيه شاه هستم از دودمان هوخشَتَر: گفت

DBh     است   : و ترجمه آن اين است    .  اين قطعه نُه خط دارد زداته يمـن  : چنين گفت : او دروغ گفت  . اين و
  .من شاه هستم. بردي ي پسر كورش هستم

DBi      مـن  : چنين گفت . او دروغ گفت  . اين اَرخ است  . تو ترجمه آن چنين اس    .  اين قطعه يازده خط دارد
  .من شاه در بابل هستم. نَبوكُدرچرَ پسر نبون ئيت هستم

DBj     است  : و ترجمه آن چنين است    .  اين قطعه شش خط دارد من در  : چنين گفت . او دروغ گفت  . اين فراد
  .مرو شاه هستم

DBkخاي سكايي استاين سكون: و ترجمه آن چنين است.  اين قطعه دو خط دارد.  

اگر تعداد خطهايي كـه     .  خط مي باشند   414كه پنج ستون بزرگ به زبان پارسي باستان شامل           گفته شده بود  
مجموع خطهايي كه به زبـان پارسـي         در قطعه هاي كوچك به زبان پارسي باستان را هم به آن اضافه كنيم             

 .  خط 515نوشته شده اند برابر است با  باستان

  :توضيحات

گاهي تنها يك حرف الفبا يك خط يا يك رديف را تـشكيل مـي               . ر اينجا منظور از خط يعني رديف       د -1
  .هد

2-} ...DBa,{b, c  حرف D حرف . داريوش مخففBمخفف، بيستون و حروف كوچك   

}a,b,c  { يعني قطعه هاي كوچك}a,b,c{  

  


