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 بيستون
آرمين :پژوهش                                                                                   و پاياني3بخش 

  كسروي

 خط ميخي چيست؟

خط ميخي خطي است كه توسط اقوام باستاني آسياي غربي مثل سومري ها،آشوري ها،بابلي هـا،،ايالمي                
. ي براي نوشتن استفاده مي شده اسـت       ها و ايراني ها از هزاره سوم پيش از ميالد تا نيمه سده اول ميالد              

در اين خط واژه ها يا هجاها يا حروف آن از نشانه هاي ميخ مانندي كه در كنار هم قـرار گرفتـه انـد      
عنـصر  . اين ميخها با توجه به جهت قرار گرفتنشان تشكيل چهار عنصر را مي دهنـد          . درست شده است  

زاويه اي با دهانه باز به سـمت راست،درسـت          پنجمي هم وجود دارد كه از تركيب دو ميخ به صورت            
 پيش از ميالد در     2900اين احتمال مي رود كه سومري ها نشانه هاي خط ميخي را در حدود               . شده است 

اكدي ها نيز با كوچ كردن بـه        . جلگه هاي پايين دجله و فرات، با ساده كردن خط تصويري ساخته اند            
ولي . گرفته شده از خط تصويري را از سومري ها آموختند          پيش از ميالد خط ميخي       2400بابل، از سال    

 20000 نـشانه و     2000ايـن خـط بـيش از        . سومري شكل بسيار پيچيـده اي داشـت       -خط ميخي اكدي  
 350 تـا    400بعدها بابلي ها با كاستن از تعـداد نـشانه هـاي خـط ميخـي، آن را بـه                     . هزوارش داشت 

در تاريخ  اثير معني واژه، در شكل واژه فصل تازه اي را  اكدي ها با صرف نظر كردن از ت       .رساندند نشانه
در زمان فرمانروايي اكدي ها در بابل، خـط         . خط گشودند و از واژه نگاري به هجا نگاري توجه نمودند          

ميخي به آشور و ايالم نيز راه يافت و اندكي بعد كاري ها در آسياي صغير نيـز بـه خـط ميخـي روي                         
 پيش از ميالد،به سوريه راه يافت و از اين راه هيتي هـا هـم                2000سالخط ميخي،كمي پس از     . آوردند

 پيش از ميالد خط بين المللي بخش بزرگي از غرب آسـيا             1400حدود   اين خط .با خط ميخي آشنا شدند    
در هزاره اول پيش از ميالد اورارتوها هم خط ميخي آشوري را گرفتند و ايرانيان در                . را تشكيل مي داد   

 از ميالد، براي نخستين بار به فرمان داريوش بزرگ خط ميخي پارسي باستان را از خـط        سده پنجم پيش  
خط ميخي پارسي باستان با اين گمان كه از خط ايالمي گرفته شـده اسـت خـط                  . ايالمي درست كردند  

  .مستقلي است و آن را مي توان تنها خط ميخي الفبايي ناميد

 خط ميخي پارسي باستان

ايـن خـط در نگـاه نخـست         . تان از خط هاي ميخي ايالمي و بابلي زاده شده است          خط ميخي پارسي باس   
 ميخي ندارد، اما در يك نگاه در مي يابيم كه اين خط داراي ويژگي هاي خود                  فرقي با ديگر خط هاي    

است و مخصوصا از نظر سادگي نشان ها و شمار محدود آن ها كامال متفاوت از ديگر خط هاي ميخـي         
و از  . دارد) ايـدئوگرام يـا لوگـوگرام     ( هزوارش 8 حرف يا نشان و      36 پارسي باستان    ميخي خط. است

  : نسبت به خطهاي ميخي ديگر اين است كه ويژگي اين خط ميخي.  به راست نوشته مي شودپچ
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جز هـزوارش هـاي     ( ميخ 5و بيشتر از    ) 1جز نشان فاصل و نشان عدد     ( هيچ نشاني كم تر از دو ميخ       -1
  .ندارد) زمين و اهورامزدا

  )جز هزوارش اهورامزدا( ميخ افقي ندارد4هيچ نشاني بيشتر از -2
  . ميخ عمودي ندارد3هيچ نشاني بيشتر از -3
جـز  (در هيچ نشاني بيشتر از دو عنصر زاويه كه خود از دو ميخ درسـت شـده اسـت وجـود نـدارد              -4

  ).هزوارش هاي زمين و اهورامزدا
  .گر را به صورت عمود بر هم قطع نمي كنند هيچ گاه دو ميخ همدي"وي"جز در نشان-5

خط ميخي پارسي باستان با ديگر خط هـاي ميخـي بـسيار              به اين ترتيب، مالحظه مي شود كه شباهت       
 هيچ نشانه اي از تكاملِ به مرور در آن به چشم نمي خورد، و اين بدان معني اسـت كـه                       ناچيز است و  

از تجربه هاي خط هاي ميخي آسياي غربي پديـد آمـده            اين خط در زماني معين و به يك بار، با تقليد            
  .است

اكنون كه دريافتيم كه خط ميخي پارسي باستان يك خط ابداعي است و در يـك نوبـت پديـد آمـده                      
 است، پس سازنده آن چه كسي است؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



(24) 3                                          شماره                                                            آپاگا
    

  خط ميخي پارسي باستانالفباي 
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  باستان كيست؟پارسي سازنده خط ميخي

زرين اريارمنه و ارشـام      كه كه به اين خط به دست ما رسيده اند يكي لوح هاي            كهن ترين نبشته هايي     
متن لوح زرين آريارمنـه چنـين       . سنگ نبشته هاي منسوب به كورش بزرگ در پاسارگاد مي باشند           و

  :است
اريارمنـه گويـد، ايـن      .اريارمنه شاه بزرگ،شاه شاهان،شاه در پارس،پسر چيش پيش شاه،نوه هخـامنش          

بـه  . دارم، داراي اسبان خوب و مردان خوب است، خداي بزرگ اهـورامزدا بـه مـن داد                كشور كه من    
  .اريارمنه شاه گويد،اهورامزدا مرا پشتيباني فرماياد. خواست اهورامزدا من شاه در اين كشورم

و نبـشته   .مـتن لـوح اريارمنـه اسـت        لوح زرين ارشام پسر اريارمنه، با تفاوتي بسيار ناچيز داراي همان          
  :كه در پاسارگاد در چهار جا تكرار شده است.  به كورش تنها از چهار واژه درست شده استمنسوب

  .من كورش،شاه هخامنشي
  .بايد به چند پرسش هم پاسخ داده شود. اكنون كه كهن ترين نبشته ها را به خط پارسي باستان شناختيم

  كرد؟ آيا پارسي باستان را بايد در تاريخي پيش از اريارمنه جستجو -1
  آيا اين خط در زمان اريارمنه يا كورش درست شده است؟-2
يا خط ميخي پارسي باستان در روزگاري پس از اريارمنه و ارشام و كورش پديد آمده است و از اين              -3

  .روي نبشته هاي منسوب به اين سه شاه نمي توانند از خود آنان باشند
  .ه پاسخ دو پرسش نخست نيز خواهيم رسيدبي گمان اگر تنها به پرسش سوم پاسخ داده شود، ب

 پيش از ميالد، به رهبري هخامنش حكومت كوچكي در پيرامون كوه            700ميدانيم كه هخامنشيان حدود   
چيش پيش،پـسر و جانـشين هخـامنش،موفق بـه          . هاي بختياري و مسجد سليمان امروز بنيان گذاشتند       

ت پيدا كرده بود،به هنگام مـرگ سـرزمين         گسترش قلمرو هخامنشيان شده و به عنوان شاه انشان شهر         
. هاي زير فرمانروايي خود را ميان دو پسر خود اريارمنه و كورش،نياي كـورش بزرگ،تقـسيم كـرد                 

در شــاخه شــرقي،پس از . پــارس از آن اريارمنــه شــد و بخــش غربــي فرمــانروايي از آنِ كــورش 
غربي،پس از كـورش پـسرش      اريارمنه،حكومت به پسرش ارشام،پدربزرگ داريوش رسيد و در شاخه          

كورش بزرگ توانست با نام نخـستين شـاه         . كمبوجيه،پدر كورش بزرگ حكومت را به دست گرفت       
شش .  بيندازد   از عنوان  را ارشام   تقريبانيرومند هخامنشي،فرمانروايي بزرگ هخامنشيان را تثبيت كند و       

 پـيش از مـيالد،   522ال سال پس از كورش،با مرگ پسر و جانشينش كمبوجيه،داريوش توانست در س           
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 جهاني  در حالي كه هنوز پدرش و ويشتاسپ و پدر بزرگش ارشام زنده بودند،فرمانروايي بر امپراطوري              
به نظر مي رسد كه در زمان       . اكنون به پرسش سوم برمي گرديم     . انتقال دهد  خودهخامنشيان را به شاخه     

اشته و سنگ نبشته هاي منسوب به اينان        فرمانروايان پيش از داريوش خط ميخي پارسي باستان وجود ند         
  .وسيله شخص ديگري پديد آمده اند

در لوح زرين منسوب به اريارمنه،اين شاه خود را شاه بزرگ،شاه شاهان،شاه در پارس مي خواند،اگر                -1
بپذيريم در آغاز از صفت بزرگ، به رسم همه شاهان، به طور سمبوليك استفاده شده است، نويـساننده                  

هم جد بزرگوارش را شاه خوانده است و هـم نخواسـته   : ر ادامه با يك تير دو نشان زده است     اين لوح د  
بـا  . خود اريارمنه هرگز نمـي توانـست      . است اين واقعيت را كه فقط او شاه در پارس است انكار كند            

را زي. ، خود را شاه شاهان بخواند     )شاه در بخش غربي فرمانروايي هخامنشيان     (وجود برادرش،كورش شاه  
. كسي مي توانست خود را شاه شاهان بخواند كه بر چندين شاه فرمانروايي بي چون و چرا داشته باشـد                   

نگراني ديگر اين كه اريارمنه، با توانايي محدودي كه داشته، نمي توانسته است پدپد آورنده خطي باشد                 
  .كه از آن تنها يك لوح بر جاي ماند

سي باستان وجود مي داشت، الزم مي بود كه عـالوه بـر لـوح                اگر در زمان اريارمنه خط ميخي پار       -2
اي باستان شناسان دست كم تا بـه امـروز          هبررسي  . زرين، نشانه هاي ديگري از اين خط به دست آيد         

  .نشان داده اند كه امكان دست يافتن به چنين نوشته اي تقريبا وجود ندارد
ي داشت و لوح زرين منسوب به او از آن خود            اگر در زمان ارشام خط ميخي پارسي باستان وجود م          -3

او مي بود، او نمي توانست، با وجود حضور شخصي مقتدر مانند كورش بزرگ، خـود را شـاه شـاهان                     
بخواند، مي دانيم كه ارشام در برابر قدرت كورش حتا عنوان شاهي خود را از دست مي دهد و در زمان                     

  . شاخه غربي هخامنشيان مي شودكورش بزرگ فرمانروايي، عمال و منحصرا از آنِ
اگر اريارمنه و ارشام، نياكان داريوش، به راستي شاه شاهان مي بودند، چگونـه داريـوش در سـنگ                   -4

  نبشته هاي خود، با وجود زنده بودن پدر و پدر بزرگش خود را شاه شاهان مي نامند؟
م مي آمد كه در منـشور       اگر خط ميخي پارسي باستان در زمان كورش بزرگ وجود مي داشت، الز            -5

مشهور او از خط ميخي پارسي باستان هم استفاده مي شد، يا نوشته هاي زيادي از زمان پرتحرك او بـه                     
  .خط ميخي پارسي باستان برجاي مي ماند

اگر در زمان كورش بزرگ خط ميخي پارسي باستان وجود مي داشت، بيشتر از اريارمنه و ارشام، او                  -6
ه شاهان بخواند، اما در همه نبشته هاي منسوب به او تنها ايـن چهـار واژه آمـده     مي توانست خود را شا    

اين عبارت دروغ نيست، اما در مقايسه با لوح هاي اريارمنه و ارشـام،              . منم كورش شاه هخامنشي   : است
  . حق مطلب ادا نشده استگ بزردر ارتباط با كورش

 بـار در    100واژه شاه بـيش از      . اخته شده اند   هزوارش ها پس از سنگ نبشته داريوش در بيستون س          -7
 نشان خـط ميخـي      600 بيستون،   ت هزوارش نوشته مي شد، در     بيستون تكرار مي شود، كه اگر به صور       

همچنين از هـزوارش هـا تنهـا هـزوارش شـاه در سـنگ نبـشته                 . پارسي باستان كم تر كنده مي شد      
يگر هزوارش ها پـس از داريـوش فـراهم         داريوش آمده است و پپداست كه د       )غير از بيستون   به(هاي
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بنابر اين دامن و آستين لباس كورش به راستي نمي توانسته اند در زمان خود او داراي نبـشته                   . آمده اند 
  .باشندو استفاده از هزوارش شاه اي به خط ميخي پارسي باستان 

. خط آريايي مـي دانـد   متن ايالمي در بيستون، خود را پدپد آورنده      70همچنين داريوش بزرگ در بند      
  : متن ايالمي چنين است70ترجمه بند 
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بـداع  اين خط به دستور داريوش براي اينكه جوابگوي امپراطوري چند مليتي ايران باشـد بـه يكبـاره ا                  
  .گرديد
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