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 بيستون
 آرمين كسروي:پژوهش                                                                                  2بخش 

 متن كتيبه داريوش بزرگ شاهنشاه هخامنشي در بيستون
  

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

  .پيش،پدر چيش پيش هخامنش
از . از ديرگاهـان اصـيل هـستيم   ] كـه [بدين جهت ما هخامنشي خوانده مي شـويم   : 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
  .اهورامزدا شاهي را به من داد. به خواست اهورامزدا من شاه هستم: داريوش شاه گويد-5بند
هـا  كشورهايي كه از آنِ من شدند به خواسـت اهـورامزدا مـن شـاه آن               ]است[اين  :داريوش شاه گويد  -6بند
پارس،عيالم،بابل،آشـور،عرب،مودراي،اهل دريا،سارد،يونان،ماد،ارمنـستان،كپدوكيه،پارت،زرنگ،هرَئُي    .بودم

  . كشور23و،خوارزم،باختر سغد،گَدار،سك،ثَت گوش،رخج،مك،جمعا 
 .به خواست اهورامزدا بندگان من بودند     . كشورهايي كه از آن من شدند     ] است[اين: داريوش شاه گويد  -7بند

  .آنچه از طرف من به آنها گفته شد چه شب چه روز همان كرده شد. به من باج دادند
در اين كشورها مردي كه موافق بود او را پاداش خوب دادم آنكه مخالف بـود او                 : داريوش شاه گويد  -8بند

آن . كه بر قـانون مـن احتـرام گذاشـتند         ] است[ به خواست اهورامزدا اين كشورهايي    . را سخت كيفر دادم   
  .طوري كه به آنها از طرف من گفته شد همان كرده شد

. اهورامزدا مرا ياري كرد تا اين شاهي به دسـت آوردم          . اهورامزدا اين پادشاهي داد   :داريوش شاه گويد  -9بند
  .بياري اهورامزدا اين شاهي را دارم

كبوجيه نـام پـسر     .مآنچه به وسيله من كرده شد پس از آن كه شاه شد           ]است[اين: داريوش شاه گويد  -10بند
. هم پدر با كبوجيه   ]و[همان كبوجيه را برادري بود بردي ي نام هم مادر         . كورش از تخمه ما او اينجا شاه بود       

پس از آن كبوجيه . پس از آن كبوجيه آن بردي ي را به كُشت، به مردم معلوم نشد كه بردي ي كشته شده
پس از آن دروغ در كـشور بـسيار   . ردم نافرمان شدندرهسپار مصر شد وقتي كه كبوجيه رهسپار مصر شد م  

  .هم در پارس هم در ماد هم در ساير كشورها. شد
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. او از پئيـشي يـاوودا برخاسـت       . پـس از آن مـردي مـغ بـود گئومـات نـام             : داريوش شاه گويـد   -11بند
او به مـردم چنـان      . چون از آنجا برخاست از ماهِ وي يخن چهارده روز گذشته بود           . اَركَدي نام ]است[كوهي

پس از آن مردم همه از كبوجيه برگشته به         . من بردي ي پسر كورش برادر كبوجيه هستم       ]كه:[دروغ گفت 
 روز  9از مـاهِ گـرم پـد        . شاهي را براي خود گرفـت     . سوي او شدند هم پارس هم ماد و هم ساير كشورها          

  .دست خود مردپس از آن كبوجيه به . گذشته بود آنگاه شاهي را براي خود گرفت
اين شاهي كه گئومات مغ از كبوجيه ستانده بود اين شاهي از ديرگاهان در تخمه               :داريوش شاه گويد  -12بند

هم پارس هم ماد هم ساير كشورها را او تـصرف نمـود از              . پس از آن گئومات مغ از كبوجيه ستاند       . ما بود 
  .آنِ خود كرد او شاه شد

دي نه پارسي نه مادي نه هيچ كسي از تخمه ما كه شـاهي را از گئومـات          نبود مر : داريوش شاه گويد  -13بند
مردم شديدا از او مي ترسيدند كه مبادا مردم بسياري را كه پـيش از آن بـردي ي را شـناخته                      . مغ بازستاند 
هـيچ  . »بدان جهت مردم را مي كشت كه مبادا مرا بشناسند كه من بردي ي پسر كورش نيستم  . بودند بكشد 

. پس از آن من از اهورامزدا مدد خواسـتم        . اراي گفتن چيزي درباره گئومات مغ نداشت تا من رسيدم         كس ي 
آنگاه من با چند مرد آن گئومات       .  روز گذشته بود   10از ماه باگياديش    . اهورامزدا به من ياري ارزاني فرمود     

وتيش نام سرزميني ني ساي نام در دژي سيك ي و. بودند كُشتم]او[مغ و آنهايي را كه برترين مردان دستيار       
  .اهورامزدا شاهي را به من داد. به خواست اهورامزدا من شاه شدم. شاهي را از او ستاندم. ماد آنجا او را كشتم

مـن آن را در    . شاهي را كه از تخمه ما برداشته شده بود آن را مـن برپـا كـردم                : داريوش شاه گويد  -14بند
من پرستشگاه هايي را كه گئومات مـغ        . همان طور من كردم   ]بود[يش از اين  چنانچه پ . جايش استوار نمودم  

به مردم چراگاه ها و رمه ها و غالمان و خانه هايي را كه گئومات مغ ستانده                 . ويران كرده بود مرمت نمودم    
 از  چنانچه پـيش  . من مردم را در جايشان استوار نمودم هم پارس هم ماد و ساير كشورها را              . بود بازگرداندم 

  .آن طور من كوشيدم به خواست اهورامزدا تا گئومات مغ خاندان ما را نگيرد] بود[اين
  .آنچه من كردم پس از آنكه شاه شدم] است[اين: داريوش شاه گويد-15بند
چون من گئومات مغ را كشتم پس از آن مردي آثرين نـام پـسر اوپـدرام او در                   :داريوش شاه گويد  -16بند

بـه طـرف    . پس از آن عيالميان نافرمان شدند     . من در عيالم شاه هستم    : ردم چنين گفت  به م . عيالم برخاست 
.  او در بابل برخاست    ائينَ ئيرَ و مردي بابلي ندئيت ب ئير نام پسر         . او در عيالم شاه شد    . آن آثرينَ گرويدند  

 بـه طـرف آن      پس از آن همه مردم بـابلي      . من نبوكدرچر پسر نبون ئيت هستم     ]كه[چنين مردم را بفريفت   
  .او شاهي را در بابل گرفت. بابل نافرمان شد. ندئيت ب ئير گرويدند

من . اين آثرين بسته به سوي من آورده شد       . فرستادم]پيام[پس از آن من به عيالم     : داريوش شاه گويد  -17بند
  .او را كشتم

كه خود را نبوكُدرچرَ به سوي آن ندئيت ب ئير . پس از آن من رهسپار بابل شدم: داريوش شاه گويد-18بند
پس از آن من سپاه را      . آنجا ايستاد و آب عميق بود     . سپاه ندئيت ب ئيرَ دجله را در دست داشت        . مي خواند 

اهورامزدا به من ياري ارزاني     . بر مشكها قرار دادم پاره اي بر شتر سوار كردم براي عده اي اسب تهيه كردم               
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از ماه اَثري يادي ي     . آنجا آن سپاه ندئيت ب ئيرَ را بسيار زدم        . مفرمود به خواست اهورامزدا دجله را گذاشت      
  . روز گذشته بود26
هنوز به بابل نرسيده بودم شهري زازانَ نام كنـار          . پس از آن من رهسپار بابل شدم      :داريوش شاه گويد  -19بند

پـس  . ه جنگ كردن آمد   فرات آنجا اين ندئيت ب ئيرَ كه خود را نَبوكُدرچر مي خواند با سپاه بر ضد من ب                 
به خواست اهورا مزدا من سپاه نـدئيت ب ئيـرَ را            . اهورامزدا به من ياري ارزاني فرمود     . از آن جنگ كرديم   

  . روز گذشته بود كه چنين جنگ كرديم2از ماه اَنامك . آب آن را برد. بقيه به آب انداخته شد. بسيار زدم
  

 2ستون
سپس من رهسپار   . او به بابل رفت   .  ئيرَ با سواراني اندك گريخت     آن گاه ندئيت ب   :داريوش شاه گويد  -1بند

سـپس نـدئيت ب     . به خواست اهورامزدا هم بابل را گرفتم هم آن ندئيت ب ئيرَ را دستگير كردم              . بابل شدم 
  .ئيرَ را در بابل كشتم

: تـا هنگـامي كـه مـن در بابـل بـودم ايـن كـشورها بـه مـن نافرمـان شـدند                        :داريوش شاه گويـد   -2بند
  .ارس،عيالم،ماد،آشور،مصر،پارت،مرو،ثتگوش،سكائيهپ

نام پسر چين چي خري،در شهري كوگَنَ كا نام در پارس مي             ي مردي به نام مرتي   :داريوش شاه گويد  -3بند
  .كه من ايمنيش شاه عيالم هستم: او به مردم چنين گفت. زيست،در عيالم برخاست

پس آن عيالميان از من ترسـيدند آن مرتـي ي را           .  بودم آن گاه من نزديك عيالم    : داريوش شاه گويد  -4بند
  .كه سركرده آنان بود گرفتند و او را كشتند

مـن خَـش    : مردي مادي فِرورتيش نام او در ماد برخاست چنين به مردم گفت كه            : داريوش شاه گويد  -5بند
بت به من نافرمان شد به سوي       نس] بود[پس از آن سپاه ماد كه در كاخ او          . ثرئيت از تخمه هوو خشَتَر هستم     

  .او در ماد شاه شد. آن فِرَورتيش رفت
پـس از آن مـن سـپاه        . سپاه پارسي و مادي كه تحت فرمان من بود آن كـم بـود             :داريوش شاه گويد  -6بند

فرارويد آن سپاه مادي را     : چنان به آنها گفتم   . ويدرنَ نام پارسي بنده من او را سركرده آنان كردم         . فرستادم
پس از آن،آن ويدرنَ با سپاه روانه شد، چون به مـاد رسـيد شـهري                . خود را از آن من نمي خواند بزنيد       كه  

آنكه سركرده ماديها بود او آن وقت آنجا نبود، اهورامزدا مـرا  . ماروش نام در ماد آنجا با ماديها جنگ كرد   
.  روز گذشـته بـود     27 از ماهِ انامك     .ياري كرد به خواست اهورامزدا سپاه من آن سپاه نافرمان را بسيار بزد            

آنگاه جنگ ايشان در گرفت پس از آن،آن سپاهِ من، سرزميني كَپد نام در ماد آنجا براي من بماند تا من به                      
  .ماد رسيدم

پـيش  : چنين به او گفـتم . دادرشي نام ارمني بنده من، من او را فرستادم به ارمنستان        :داريوش شاه گويد  -7بند
چـون بـه    . پس از آن دادرشي رهسپار شد     . پاه نافرمان را كه خود را از آن من نمي خواند بزن           آن س ] و[رو  

دهي زوزهي نام در    . ارمنستان رسيد پس از آن نافرمانان گرد آمده به جنگ كردن عليه دادرشي فرا رسيدند              
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 آن سـپاه نافرمـان را       به خواست اهورامزدا سپاه مـن     . ارمنستان آنجا جنگ كردند اهورامزدا مرا ياري كرد       

  . روز گذشته بود چنين جنگ كرده شد8از ماهِ ثُورواهرَ . بسيار بزد
دژي . باز دومين بار نافرمانان گرد آمده به جنگ كردن عليه دادرشي فرا رسـيدند             : داريوش شاه گويد  -8بند

سپاه من آن سپاه نافرمان     به خواست اهورامزدا    . اهورامزدا مرا ياري كرد   . تيگَر نام در ارمنستان جنگ كردند     
  . روز گذشته بود آنگاه جنگ ايشان در گرفت18از ماه ثُورواهرَ . را بسيار بزد

دژي . باز سومين بار نافرمانان گرد آمده به جنگ كردن عليه دادرشي فرا رسـيدند             : داريوش شاه گويد  -9بند
 به خواست اهورامزدا سپاه مـن آن سـپاه         .اهورامزدا مرا ياري كرد   . اويما نام در ارمنستان آنجا جنگ كردند      

پس از آن دادرشي به . روز گذشته بود آنگاه جنگ ايشان در گرفت9از ماهِ ثائيگرچي . نافرمان را بسيار بزد
  .خاطر من در ارمنستان ماند تا من به ماد رسيدم

: ستان و چنين به او گفتم     پس از آن واُميس نام پارسي بنده من او را فرستادم ارمن           : داريوش شاه گويد  -10بند
چـون  . پس از آن واُميس رهسپار شد     . سپاه نافرمانان كه خود را از آن من نمي خواند آن را بزن            ]و[پيش رو 

سرزميني ايزَال نـام  . به ارمنستان رسيد پس از آن نافرمانان گرد آمده به جنگ كردن عليه واُميس فرارسيدند        
. به خواست سپاه من آن سپاه نافرمان را بسيار بزد         . مرا ياري كرد  اهورامزدا  . در ارمنستان آنجا جنگ كردند    

 كآنگاه جنگ ايشان در گرفت.  روز گذشته بود15از ماه انام.  
. باز دومين بار نافرمانان گرد آمده به جنگ كـردن عليـه واُمـيس فـرا رسـيدند                 : داريوش شاه گويد  -11بند

به خواست اهـورامزدا سـپاه      . اهورامزدا مرا ياري كرد   . كردندسرزميني اَاُتي يار نام در ارمنستان آنجا جنگ         
پـس از آن    . نزديك پايان ماه ثُورواهرَ آنگاه جنـگ ايـشان در گرفـت           . من آن سپاه نافرمان را بسيار بزد      

  .واُميس براي من در ارمنستان بماند تا من به ماد رسيدم
چون به مـاد رسـيدم شـهري        .  رهسپار ماد شدم   .پس از آن من از بابل بدر آمدم       : داريوش شاه گويد  -12بند

. كونَدرو نام در ماد آنجا فِرَوتيش كه خود را شاه در ماد مي خواند با سپاهي به جنگ كردن عليه مـن آمـد                     
از . پس از آن جنگ كرديم،اهورامزدا مرا ياري كرد به خواست اهورامزدا سپاه آن فرورتيش را بـسيار زدم                 

  .ذشته بود كه چنين جنگ كرده شد روز گ25ماه اَدوكَن ئَيش 
سرزميني ري نام در مـاد از آن        . پس از آن، آن فِرورتيش با سواران كم گريخت        :داريوش شاه گويد  -13بند

مـن  . فِرِورتيش گرفته شده و به سوي من آورده شد        . فرستادم] او[پس از آن من سپاهي دنبال     . سو روانه شد  
همه . بسته بر دروازه من نگاهداشته شد. را كندم] او[و يك چشم  . را بريدم ]او[هم بيني هم دو گوش هم زبان      

بودند آنها را در همـدان در       ] او[پس از آن او را در همدان دار زدم و مرداني كه ياران برجسته             . او را ديدند  
  .درون دژ آويزان كردم

: چنين به مردم گفـت    . مردي چي ثَر تَخم نام سگارتي او نسبت به من نافرمان شد           :داريوش شاه گويد  -14بند
تَخمس پاد نام   . پس از آن من سپاه پارسي و مادي را فرستادم         . من شاه در سگارتيه از تخمه هووخشتَر هستم       

پيش رويد سپاه نافرمان را كه خود را از آن من : چنين به ايشان گفتم. مادي بنده من او را سردار آنان كردم       
اهورامزدا مـرا   . با چي ثر تَخم جنگ كرد     . س پاد با سپاه رهسپار شد     پس از آن تَخم   . نمي خواند آن را بزنيد    

به سـوي مـن     ] و[به خواست اهورامزدا سپاه من آن سپاه نافرمان را بزد و چي ثَر تَخم را گرفت               . ياري كرد 
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بـسته بـر دروازه مـن       . را كندم ] او[را بريدم و يك چشم    ] او[پس از آن من هم بيني و هم دو گوش         . آورد
  .پس از آن او را در اربل دار زدم. همه مردم او را ديدند. داشته شدنگاه
  .آنچه به وسيله من در ماد كرده شد] است[اين: داريوش شاه گويد-15بند
. خودشان را از آن فِرَورتيش خواندنـد      . پارت و وركانَ نسبت به من نافرمان شدند       :داريوش شاه گويد  -16بند

پس از آن ويشتاسپ با سـپاهي       . نافرمان شدند ] و[او را مردم رها كردند    ويشتاسپ پدر من او در پارت بود        
اهـورامزدا مـرا    . شهري ويشپ اُز اتي نام در پارت آنجا با پارتيها جنگ كـرد            . كه پيرو او بود رهسپار شد     

  روز گذشـته   22از ماهِ وي يخَـن      . به خواست اهورامزدا ويشتاسپ آن سپاه نافرمان را بسيار برد         . ياري كرد 
  .آنگاه جنگِ ايشان در گرفت. بود

  3ستون 
پس از آن من سپاه پارسي را از ري نزد ويشتاسپ فرستادم چـون آن سـپاه نـزد                   : داريوش شاه گويد  -1بند

شهري پتي گرَب نام در پارت آنجا . رهسپار شد] و[ويشتاسپ رسيد پس از آن ويشتاسپ آن سپاه را گرفت
به خواست اهورامزدا ويشتاسپ آن سپاهِ نافرمـان را بـسيار     .  ياري كرد  اهورامزدا مرا .با نافرمانان جنگ كرد   

  .از ماه گَرم پد يك روز گذشته بود آنگاه جنگ ايشان در گرفت. بزد
  .آنچه به وسيله من در پارت كرده شد]است[اين . پس از آن كشور از آنِ من شد:  داريوش شاه گويد-2بند
پس . مردي فراد نام مروزي او را سردار كردند   . ام به من نافرمان شد    كشوري مرو ن  : داريوش شاه گويد  -3بند

پـيش رو آن    : چنـين بـه او گفـتم      . از آن من دادرشي نام پارسي بنده من شهربان در باختر نزد او فرستادم             
بـا مروزيهـا جنـگ      .پس از آن دادرشي با سپاه رهسپار شد       . سپاهي را كه خود را از آن من نمي خواند بزن          

از مـاه آثـري     . به خواست اهورامزدا سپاهِ من آن سپاه نافرمان را بسيار بـزد           .اهورامزدا مرا ياري كرد   . كرد
 آنگاه جنگ ايشان در گرفت.  روز گذشته بود23يادي ي.  

  .آنچه به وسيله من در باختر كرده شد] است[اين. پس از آن كشور از آِن من شد: داريوش شاه گويد-4بند
سرزميني ي اوتي يا نـام در پـارس آنجـا           ] در[مردي وه يزدات نام شهري تاروا نام      :يدداريوش شاه گو  -5بند

پـس  . من بردي ي پسر كورش هستم     : چنين به مردم گفت   . او براي بار دوم در پارس برخاست      . ساكن بود 
ـ  . آن نسبت به من نافرمان شد   ]آمده بود [پيش از اين از يدايا    ]كه[از آن سپاه پارسي در كاخ      وي آن وه بـه س

  .او در پارس شاه شد. يزدات رفت
اَرت . پس از آن من سپاه پارسي و مادي را كه تحت فرمـان مـن بودنـد فرسـتادم                  :داريوش شاه گويد  -6بند

پـس از  . سپاه ديگر پارسي از عقبِ من رهسپار ماد شد  . وردي ي نام پارسي بنده من او را سردارِ آنان كردم          
چون به پارس رسيد شهري رخا نام در پـارس در آنجـا آن وه   .  رهسپار پارس شد آن اَرت وردي ي با سپاه     

پـس از آن جنـگ   . يزدات كه خود را بردي ي مي خواند با سپاه به جنگ كردن عليه اَرت وردي ي آمـد                  
مـاه  از  . به خواست اهورامزدا سپاه من آن سپاه وه يـزدات را بـسيار بـزد              . اهورامزدا مرا ياري كرد   . كردند

  . روز گذشته بود آنگاه جنگِ ايشان در گرفت12ثُورواهرَ 



(23) 6                                          شماره                                                            آپاگا
    

از . رهسپار پ ئيشي يـاوودا شـد   . پس از آن، آن وه يزدات با سواران كم گريخت         :داريوش شاه گويد  -7بند
كوهي پرگ نـام در آنجـا       . از آن پس به جنگ كردن عليه اَرت وردي ي آمد          . آنجا سپاهي به دست آورد    

از ماهِ . به خواست اهورامزدا سپاه من آن سپاه وه يزدات را بسيار بزد. اهورامزدا مرا ياري كرد. ردندجنگ ك
   دپ را گرفتنـد و مردانـي كـه             . آنگاه جنـگ ايـشان در گرفـت       .  روز گذشته بود   5گرم ه يـزداتو آن و

  .نزديكترين پيروان او بودند گرفتند
شـهري  ] در[وه يزدات را و مرداني كه پيـروان نزديـك او بودنـد            پس از آن،آن    :داريوش شاه گويد  -8بند

  .اووادئيچ ي نام در پارس در آنجا آنها را دار زدم
  .آنچه به وسيله من در پارس كرده شد] است[اين: داريوش شاه گويد-9بند
بـر  . آن وه يزدات كه خود را بردي ي مي خواند، او سپاه به رخج فرسـتاده بـود      : داريوش شاه گويد  -10بند

پيش : چنين به ايشان گفت    و. عليه ويوانَ نام پارسي بنده من شهربانِ رخج و مردي را سردار آنها كرده بود              
پس از آن،آن سپاهي كـه وه  .  خواند بزنيدرويد ويوانَ را و آن سپاهي را كه خود را از آنِ داريوش شاه مي           

دژي كـاپيش كـاني نـام در آنجـا جنـگ            . يزدات فرستاده بود به جنگ كردن عليه ويوانَ رهـسپار شـد           
از مـاه اَنامـك   . به خواست اهورامزدا سپاه من آن سپاه نافرمان را بسيار بزد    . اهورامزدا مرا ياري كرد   .كردند

  . ايشان درگرفتآنگاه جنگ.  روز گذشته بود13
. باز از آن پس نافرمانان گرد آمده به جنـگ كـردن عليـه ويـوانَ فـرا رسـيدند             :داريوش شاه گويد  -11بند

به خواست اهورامزدا سپاه من آن سپاه       . اهورامزدا مرا ياري كرد   . سرزميني گَدوتَو نام در آنجا جنگ كردند      
  .آنگاه جنگ ايشان در گرفت. ود روز گذشته ب7از ماهِ وييخَن . نافرمان را بسيار بزد

پس از آن، آن مردي كه سردارِ آن سپاه بود كه وه يزدات عليه ويـوانَ فرسـتاده                  :داريوش شاه گويد  -12بند
پـس از آن ويـوانَ بـا    . دژي اَرشادا نام در رخَج از كنار آن برفـت       . به راه افتاد  . بود با سواران كم گريخت    

  .كُشت] و[آنجا او و مرداني كه نزديكترين پيروانش بودند گرفتدر . سپاهي دنبال آنها رهسپار شد
  .آنچه در رخَج به وسيله من كرده شد] است[اين. پس از آن كشور از آنِ من شد: داريوش شاه گويد-13بند
مردي . چون در پارس و ماد بودم باز دومين بار بابليان نسبت به من نافرمان شدند              : داريوش شاه گويد  -14بند
مـن  ] كـه [سرزميني دبالَ نام در آنجا به مردم دروغ گفـت         .  نام ارمني پسر هلديت او در بابل برخاست        اَرخَ

او . بـه سـوي آن اَرخَ رفتنـد   . پس از آن بابليان نسبت به من نافرمان شدند  . نَبوكُدرچرَ پسر نبون ئيت هستم    
  .او در بابل شاه شد. بابل را گرفت

ز آن من سپاهي به بابل فرستادم ويدفَرنا نام پارسي بنـده مـن او را سـردار                  پس ا : داريوش شاه گويد  -15بند
پـس از   . پيش رويد آن سپاه بابلي را كه خود را از آنِ من نمي خواند بزنيد              : چنين به آنها گفتم   . آنان كردم 

رنا بابليان را بزد و به خواست اهورامزدا ويدفَ. اهورامزدا مرا ياري كرد. آن ويدفَرنا با سپاهي رهسپار بابل شد
آنگاه آن اَرخَ را كه به دروغ خود را نَبوكُدرچرَ مي خواند و             .  روز گذشته بود   22از ماهِ وركَزَنَ    . اسير آورد 

فرمان دادم آن اَرخَ و مرداني كه نزديكترين ياران او بودنـد            . مرداني كه نزديكترين پيروان او بودند گرفت      
  .در بابل به دار آويخته شدند
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  4ستون 

  .آنچه به وسيله من در بابل كرده شد]است[اين : داريوش شاه گويد-1بند
آنچه من به خواست اهورامزدا در همان يك سال پس از آنكه شاه شـدم               ]است[اين:داريوش شاه گويد  -2بند

وغ او در. يكي گئوماتِ مغ بود.  شاه گرفتم9به خواست اهورامزدا من آنها را زدم و   .  جنگ كردم  19. كردم
او . او پارس را نافرمان كرد يكي آثـرينَ نـام عيالمـي   . من بردي ي پسر كورش هستم : چنين گفت . گفت

يكي ندئيت ب ئيرَ    . او عيالم را نسبت به من نافرمان كرد       . من در عيالم شاه هستم    : چنين گفت . دروغ گفت 
يكـي  . او بابل را نافرمـان كـرد      . ممن نبوكُدرچرَ پسر نبون ئيت هست     : چنين گفت : او دروغ گفت  . نام بابلي 

. او عيالم را نافرمان كـرد     . من ايمنيش در عيالم شاه هستم     : چنين گفت . او دروغ گفت  . مرتي ي نام پارسي   
او مـاد را    . من خش ثرئيت از دودمان هوخشَتر هستم      : چنين گفت . يكي فِرَورتيش نام مادي او دروغ گفت      

من در سگارتيه شاه هستم از دودمان       : م سگارتيه او دروغ گفت و چنين گفت       يكي چيثَرتَخم نا  . نافرمان كرد 
مـن در مـرو شـاه       : چنين گفـت  . يكي فراد نام از مرو او دروغ گفت       . هوخشَتَر او سگارتيه را نافرمان كرد     

مـن بـردي ي پـسر       : چنين گفـت  . او دروغ گفت  .يكي وهيزدات نام پارسي   . او مرو را نافرمان كرد    . هستم
مـن نبوكُـدرچرَ    : چنين گفـت  . او دروغ گفت  . يكي اَرخَ نام ارمني   . او پارس را نافرمان كرد    . ورش هستم ك

  .او بابل را نافرمان كرد. پسر نبون ئيت هستم
  . شاه را من در اين جنگها گرفتم9اين : داريوش شاه گويد-3بند
وغ آنها را نافرمان كرد كه اينهـا بـه          در. كشورهايي كه نافرمان شدند   ] است[اين  : داريوش شاه گويد  -4بند

  .همانطور با آنها كردم] بود[هر طور ميلِ من. مردم دروغ گفتند پس اهورامزدا آنها را به دست من داد
اگـر چنـان فكـر      . خود را قويا از دروغ بپـاي      . تو كه از اين پس شاه خواهي بود       : داريوش شاه گويد  -5بند

  .ه دروغزن باشد او را سخت كيفر بدهكشور من در امان باشد مردي ك] كه[كني
تو كـه   . به خواست اهورامزدا در همان يك سال كردم       . آنچه من كردم  ] است[اين: داريوش شاه گويد  -6بند

مبـادا آن را دروغ     . آنچه به وسيله من كرده شده تـو را بـاور شـود            . از اين پس اين نبشته را خواهي خواند       
  .بپنداري

مزدا را گواه مي گيـرم كـه آنچـه مـن در همـان يـك سـال كـردم ايـن                       اهورا: داريوش شاه گويد  -7بند
  .نه دروغ] است[راست

آن در ايـن  ] كـه [ديگر كـرده شـد  ] كارهاي[به خواست اهورامزدا و خودم بسيار    : داريوش شاه گويد  -8بند
سـيله  نبشته نوشته نشده است به آن جهت نوشته نشد مبادا آن كه از اين پس اين نبشته را بخواند آنچه بـه و     

  .اين او را باور نيايد، دروغ بپندارد] و[من كرده شد در ديده او بسيار آيد
شاهان پيشين را مادامي كه بودند چنان كرده هايي نيست كه بـه وسـيله مـن بـه                   : داريوش شاه گويد  -9بند

  .خواست اهورامزدا در همان يك سال كرده شد
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پنهـان  . همچنين به مـردم بگـو     . ه شد ترا باور آيد    اكنون آنچه به وسيله من كرد     : داريوش شاه گويد  -10بند
اگر اين گفته را پنهان نداري، به مردم بگويي اهورمزدا دوست تو باد و دودمان تو بسيار و زنـدگيت                    . مدار

  .دراز باد
اگر اين گفته را پنهان بداري، به مردم نگويي اهورامزدا دشمن تـو باشـد و تـرا                  : داريوش شاه گويد  -11بند

  .اددودمان مب
. در همان يك سـال بـه خواسـت اهـورامزدا كـردم            . آنچه من كردم  ] است[اين: داريوش شاه گويد  -12بند

  .اهورمزدا ياري كرد و خدايان ديگري كه هستند
. از آن جهت اهورامزدا مرا ياري كرد و خدايان ديگري كه هستند كه پليد نبودم              : داريوش شاه گويد  -13بند

. نه به ضعيف نه به توانا زور نورزيدم       . به راستي رفتار كردم   . نه من نه دودمانم   . تبهكار نبودم . دروغگو نبودم 
  .آنكه زيان رسانيد او را سخت كيفر دادم. نيك نواختم را مردي كه با دودمان من همراهي كرد او

 مردي كه دروغگو باشد يا آنكه تبهكار باشـد        . اين پس شاه خواهي بود     تو كه از  : شاه گويد  داريوش-14بند
  .به سختي آنها را كيفر ده. مباش دوست آنها

تباه ] آنها را[تو كه از پس اين نبشته را كه من نوشتم يا اين پيكرها را ببيني مبادا            : داريوش شاه گويد  -15بند
  .تا هنگامي كه توانا هستي آنها را نگاه دار. سازي
تباهشان نسازي و تا هنگـامي كـه تـرا          ] و[اگر اين نبشته يا اين پيكرها را ببيني       : داريوش شاه گويد  -16بند

اهورامزدا ترا دوست باد و دودمان تو بسيار و زندگيت دراز باد و آنچه كنـي                . توانايي است نگاهشان داري   
  .آن را به تو اهورامزدا خوب كناد

تباهشان سازي و تا هنگـامي كـه تـرا          ] و[اگر اين نبشته يا اين پيكرها را ببيني       : داريوش شاه گويد  -17بند
  .توانايي است نگاهشان نداري اهورامزدا ترا زننده باد و ترا دودمان مباد و آنچه كني اهورمزدا آن را براندازد

مرداني كه وقتي من گئومات مغ را كه خود را بردي ي مي خوانـد     ] هستند[ اينها: داريوش شاه گويد  -18بند
ويدفَرنا نام پـسر وايـسپار      ] بودند[يروان من در آن موقع اين مردان همكاري كردند، پ       . كُشتم در آنجا بودند   

ويدرن نام پسر بگابيگ نَ پارسـي       . گَئوبروو نام پسر مردوني ي پارسي     . اوتانَ نام پسر ثُوخرَ پارسي    . پارسي
  .اَردمنيش نام پسر وه اُ ك پارسي. بگ بوخش نام پسر داتُو وهي پارسي

  .دودمان اين مردان را نيك نگاهداري كن. ن پس شاه خواهي بودتو كه از اي: داريوش شاه گويد-19بند
بعـالوه بـه    . كـردم ] نيـز [ديگر  ] به طريق [به خواست اهورمزدا اين نبشته را من      : داريوش شاه گويد  -20بند

پـيش مـن هـم      . اين نبشته به مهرِ من تاييد شد      . آريايي بود هم روي لوح هم روي چرم تصنيف شد         ] زبان[
  .مردم پذيرا شدند. پس از آن من اين نبشته را همه جا در ميان كشورها فرستادم. دنوشته خوانده ش

  5ستون 
كـشور  . آنچه من در دومين و سومين سال پس از آنكه شاه شدم كردم            ] است[اين: داريوش شاه گويد  -1بند

.  به عيالم فرسـتادم پس از آن من سپاهي . مردي عيالمي اَت م ئيت نام او را سردار كردند         . عيالم نافرمان شد  
. پس از آن گَئوبروو با سپاه رهسپار عيالم شد        . مردي گَئوبروو نام پارسي بنده من او را بر آنها سردار كردم           



(23) 9                                          شماره                                                            آپاگا
    

به نزد . پس از آن گَئوبروو عيالميان را بزد و تار و مار كرد و سردار آنها را گرفت  . با عيالميان جنگ كرد   
  .ز آن كشور از آنِ من شدپس ا. من آورد و من او را كُشتم

] مـن . [آن عيالميان بي ايمان بودند و اهورامزدا از طرف آنها پرستش نمـي شـد              :  داريوش شاه گويد   -2بند
  .همان طور با آنها كردم] بود[به خواست اهورامزدا هر طور ميل من. اهورامزدا را مي پرستيدم

گامي كه توانايي دارد چه زنده چه مرده شادي از          آن كه اهورامزدا را بپرستد تا هن      : داريوش شاه گويد  -3بند
  .آن او خواهد بود

در دنبال سكاها آنها كه خُودِ تيـز        . پس از آن با سپاه به سوي سكاييه رهسپار شدم         :داريوش شاه گويد  -4بند
پـس از آن سـكاها را بـسيار         . چون به نزديكِ دريا رسيدم پس با تمام سپاه با كَلَك از آن گذشـتم              . دارند
سـردار ايـشان   . او بسته به نزد من آورده شد و او را كُـشتم     . گرفتم] از آن سكاها  [ديگري را   ] سردار.[مبزد

پس از آن   . سكونخا نام او را گرفتند و به نزد من آوردند،آنگاه چنانكه ميل من بود ديگري را سردار كردم                 
  .كشور از آنِ من شد

] مـن .[و اهورامزدا از طـرف آنهـا پرسـتش نمـي شـد          آن سكاها بي ايمان بودند      : داريوش شاه گويد  -5بند
  .همانطور با آنها كردم] بود[به خواست اهورامزدا هر طور ميل من. اهورامزدا را مي پرستيدم

آن كه اهورامزدا را بپرستد تا توانايي دارد چه زنده چه مرده شادي از آنِ او خواهد                 :داريوش شاه گويد  -6بند
  .بود

تان اين سنگ نبشته به شدت آسيب ديده ولي خوشبختانه اين بند در مـتن ايالمـي           بند پاياني متن پارسي باس    
  بسامان مانده است براي كامل كردن گزارش داريوش بزرگ ترجمه آن آورده مي شود

به آريايي كه پيش از اين )يعني(با ياري اهورامزدا خطي درست كردم از نوعي ديگر: داريوش شاه مي گويد  
اين خط نوشـته شـد و بـرايم         . همچنين امضا و مهر كردم    . گلي، هم بر روي پرگامنت    نبود،هم بر لوح هاي     

 .مردم اين خط را آموختند. سپس فرستادم اين خط را به همه كشورها. خوانده شد

 ي بيستوناز گمانه زني ها تا كشف واقعيت ها
او به ما مي گويد كه يـك      . درا توصيف كرده اند اولين آنها كتسياس يوناني بو         چندين نفر اين بناي يادبود    

آشوري بـه خداونـد     ) ايراني(كه توسط سميراميس ملكه    .چاه و يك باغ در زير اين بناي يادبود قرار داشت          
نويسنده رومي تاسيتوس ما    . بكار مي برد   كتيسياس نام خداي يوناني يعني زئوس را در آنجا        . است اهدا شده 

 بـا پيـدا شـدن       1959ازد و اين گزارش تاسيتوس در سـال         را از وجود قربانگاهي براي هركول آگاه مي س        
بعد از سقوط امپراطوري هخامنشيان، اهميت اين بنا به         . مجسمه خداي يوناني، هركول، به حقيقت مي پيوندد       

دست فراموشي سپرده مي شود و در قرن هفتم يك داستان افسانه ايي به ما مي گويد كه اين نقش برجـسته                      
در سـده هـاي ميـاني يـك جغرافيـدان           .ست كه بر دشمنانش پيـروز شـده اسـت         ها، نقش خسرو پرويز ا    

عرب به نام ابن حوقل با ديدن نقش برجسته داريوش و اسيران فكر كرد كه داريوش، يك معلم                   جهانگرد و
براي تنبيه  او كمان داريوش را، شالقي تصور كرد كه معلم. است كه در جلوي دانش آموزانش ايستاده است

 رابرت شرلي، ديپلمات انگليسي به ايران سفر كرد تا بـا شـاه              1598در سال   .  آن استفاده مي كرد    بچه ها از  
يكي از همراهان شرلي، فردي فرانسوي بود بنام آبـل          . عباس صفوي در مورد جنگ با عثماني صحبت كند        

عـروج عيـسي    درا كه بر باالي يك صخره قرار گرفته بو  نقش برجسته ها و كتيبه هاي آن        او اين . پينسن
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مطمئنا پينسن، نقش گئومـات     . توصيف كرد كه نوشته هايي به زبان يوناني در اطراف آن نوشته شده است             
در . ولي او آخرين كسي نبود كه اشتباه مي كرد        . مغْ را كه زير پاي داريوش بزرگ افتاده بود را نديده بود           

 حـواري انگاشـت و در سـال         12ا صليبي بـا      يك جهانگرد فرانسوي بنام ژاردن نگاره بيستون ر        1808سال  
او نگـاره بيـستون را در       .  دانش پژوه انگليسي روبرت كِرپورتر نخستين طرح از بيستون را تهيه كرد            1818

به گمان او تصوير داريوش و شورشيان نمايشي بود از نماينـدگان            . تورات دانسته بود   صحنه اي از     پيوند با 
ولي اولين كوشش جدي توسط يك انگليسي بنـام هنـري           . صر، شاه آشور   قوم اسراييلي در حضور سلمان     10

او كه به نظر مي رسيد كوهنورد ماهري باشد چندين مرتبه از صخره             .  انجام گرفت  1835راولينسون در سال    
امـا  . اين سيستم نوشتاري تا آنزمان شناخته نشده بود  . بيستون براي تهيه رونوشتهايي از متون ميخي،باال رفت       

و او .را از پيش، بواسطه پژوهش هاي دانـشمندان مـي شـناخت    ) Dârayavauš(لينسون واژه داريوش  راو
همچنـين دانـش پـژوه    .را در ميان متون پارسي باستانِ كتيبه بيستون پپـدا كنـد         حروف داريوش    توانست  

كرده بود و   هم در زمينه رمز گشايي خط ميخي پارسي باستان پيشرفتهاي خوبي             آلماني،فريدريش گروتفند، 
موفق شد رمز ايـن خـط كهـن را          . زماني كه راولينسون يادداشتهايي از اين دانشمند آلماني را بدست آورد          

  .بشكند و اولين جمله هايي كه او با آن مواجه شد اين دو بند از ستون اول خط پارسي باستان بودند
  ويشتاسپ،نوه ارشام هخامنشيمن داريوش،شاه بزرگ،شاه شاهان،شاه در پارس،شاه كشورها،پسر -1بند
پدر من ويشتاسپ،پدر ويشتاسپ ارشـام،پدر ارشـام آريامن،پـدر آريـامن چـيش              :داريوش شاه گويد  -2بند

  .پيش،پدر چيش پيش هخامنش
آمـده   ذكر شده جالب اينكه او اين ليست را در كتاب تاريخ هرودت هم ديده بود جايي كه نامها به ترتيب            

ن باز به بيستون برگشت و به همراه يك پسر چابـك كُـرد رونبـشت هـاي                   راولينسو 1837در سال   .بودند
. او اين كار را با به خطر انـداختن جـانش انجـام مـي داد               . جديدي از نيمي از متن پارسي باستان تهيه كرد        

راولينسون بـاالخره تمـام راز و   . چونكه كوهنوردي بر روي صخره بيستون كار بسيار سخت و دشواري بود    
خواند و بزودي توانست تمام مـتن        اوهمچنين كتاب مقدس اوستا را    . رسي باستان را كشف كرد    رمز خط پا  

 اولـين   1838او در سال    .  بشناسد  را پارسي باستان را بخواند و گرامر و دستور و واژگان زبان پارسي باستان            
ل بعد او شروع بـه  نتايجش را به انجمن سلطنتي آسيايي لندن و انجمن آسيايي در پاريس فرستاد و هشت سا               

  .انجمن سلطنتي آسيايي كرد انتشار رمز گشايي و ترجمه خط پارسي باستان در بيستون، در مجله
اين ترجمه به ما مي گفت كه       . اين ترجمه راولينسون شور و حال خاصي را در ميان دانشمندان بوجود آورد            

 و ادعا مي كـرد كـه برديـا بـرادر            چطور يك مغْ تاج و تخت ايران را بعد از مرگ كمبوجيه تسخير كرد             
اين نبشته ها، گزارش باورنكردني هرودت      . توسط داريوش و يارانش كشته شد      و بعد هم او   . كمبوجيه است 

كـه بـسيار    . را ثابت مي كردند و چگونگي فرونشاندن شورش ها را براي ما بازگو مي كردند               در اين زمينه  
  .جالب توجه بودند

همكارانش، دوباره از صخره هاي بيستون براي تهيه مـتن كامـل بيـستون بـاال                 راولينسون و    1844در سال   
دو همكارش بنامهاي وسترگارد و نوريس موفق شدند كه نوشته هاي به زبان ايالمي را رمز گـشايي                  . رفتند

بكنند و اين يك پيروزي بسيار بزرگ محسوب مي شد چرا كه اين زبان يك زبان مرده بود و هيچ ارتباطي 
 خـط ميخـي بـابلي را بـا          1852راولينسون در سال    .بانهاي شناخته شده اي كه صحبت مي شدند، نداشت        به ز 

و اين موجب شد كه دانش پژوهان بتوانند لوح هاي گلي بسياري را كه              .  نشانه رمز گشايي كرد    500داشتن  
ام آشور شناسي را پديد و خواندن اين لوح ها رشته اي بن .در حفاري هاي نينوا بدست مي آوردند، را بخوانند      

   .آورد
 

  ادامه دارد


