
  
  
  
  
  
  

  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
   پژوهشي-علمي 

  11 شمارة پياپي -1390بهار  – اول شماره – چهارمسال 
  

  هاي فارسي باستان شناسي كتيبه سبك
  )173 -182 ص(

  
  1شيما جعفري دهقي

  24/10/89 :تاريخ دريافت مقاله 
  4/12/89:تاريخ پذيرش قطعي

  
  :چكيده

بيش از هشتاد كتيبه به زبان فارسي باستان از دوران فرمـانروايي هخامنـشيان در نقـاط              كنون  تا
ها از خطا، اصالح و دگرگونيهاي ايجـاد          تيبهاز آنجا كه اين ك    . مختلف ايران كشف شده است    

اند بنابراين تحقيـق و بررسـي ايـن اسـناد بـسياري از         برداران در امان مانده     دست نسخه شده ب 
با وجود مطالعـات    .  سازد آنزمان را براي ما روشن مي      ه تاريخ، تمدن و فرهنگ    مسائل مربوط ب  

هاي فارسي باستان صورت گرفته تا كنون توجه خاصـي بـه بررسـي        مفصلي كه بر روي كتيبه    
رسد كـه دبيـران     بنظر مي . تار نگارش آنها نشده است    ها از لحاظ سبك شناسي و ساخ        اين كتيبه 

در ايـن پـژوهش بـا نگـرش بـه           . انـد   ها در دست داشـته      بهالگوهاي خاصي براي نگارش كتي    
  . اند بررسي خواهيم كرد ها نقش داشته هاي سبكي عناصري را كه در ايجاد سبك كتيبهويژگي

  
  : كليديكلمات
  شناسي، كتيبه، فارسي باستان، خط ميخي، هخامنشيان، داريوش، بيستون     سبك
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  : مقدمه
دبيـات   فلز ذوب شده را در قالب ريختن است اما در امعنياي عربي و در لغت ب واژه سبك

كنـد  ده ادراك و احساس خود را بيان ميشود كه شاعر يا نويسن   اصطالحاً به روشي اطالق مي    
، شميسا،  1818. معين، ص (كند شيوه شخصي بيان است كه ما را بسوي نويسنده داللت مي           و

فـي از سـبك بدسـت       اي مختل هـ دگان و محققان در طول زمـان تعريف       البته نويسن ) . 19ص  
ها با توجه به اين مسئله كـه          در مورد كتيبه  . حقايق و تجربياتي است   اند كه هريك ناظر ب      داده

آينـد،    شمار نمـي  ها چندان خودنمايي نميكند و اينها شاهكارهاي ادبي ب           در كتيبه  سبك ادبي 
  . ستبنابراين منظور بيش از هر مسئله بررسي سبك آنها از لحاظ زبانشناختي ا

هاي مربوط به ايران باستان متعلق به دوره هخامنشي است كـه بـه                بيشترين و كهنترين كتيبه   
از دوره پــيش از ) . 12راشــد محــصل، ص (دســتور فرمانروايــان آن عــصر نگاشــته شــده 

دهد سنت نگارش كتيبه    هايي در عيالم باستان برجاي مانده كه نشان مي          ز كتيبه هخامنشيان ني 
زبـان فارسـي    هـاي دوره هخامنـشي اكثـراً ب         تيبهك. ستت بسياري برخوردار  دمدر ايران از ق   

مانشاه ها، نظير كتيبه بيستون در كر برخي از اين كتيبه. اند باستان و به خط ميخي نگاشته شده
  . اند هاي اكدي و عيالمي نيز ترجمه شدهافزون بر فارسي باستان بزبان

ـ      از  ترين كتيبه   از لحاظ زمان نگارش، قديمي     وش  دوره هخامنشيان، مربوط به پادشـاهي داري
غازي براي سنت نگـارش در ايـران        توان گفت آ  ت مي أاست كه بجر  ) م. پ 486 -522(اول  

ررسي دقيـق   در مجموع حدود هشتاد كتيبه فارسي باستان در دست است كه ب           . رودبشمار مي 
 باستان اهميت بسياري    دهد كه نگارش و ثبت آراء و عقايد نزد ايرانيان         ها، نشان مي    اين كتيبه 
ترين كتيبه ايـن دوره متعلـق    اين نيز ذكر شد، مهمترين و مفصلگونه كه پيش از   همان. داشت

هـاي    تـوان بـه كتيبـه     هاي مهم اين دوره مي      ه ديگر كتيبه  از جمل . به داريوش در بيستون است    
تخت هاي خشايارشا در  هاي داريوش در نقش رستم، كتيبه      داريوش در تخت جمشيد، كتيبه    

هاي اردشير سوم در تخـت        هاي اردشير اول در تخت جمشيد، كتيبه        جمشيد و شوش، كتيبه   
هاي هخامنشي بيشتر در پاسارگاد، نقـش رسـتم و از همـه               جايگاه كتيبه . جمشيد اشاره كرد  

  .  مهمتر در تخت جمشيد است
ن نوشـته   زبان رايج همان زمان يعنـي فارسـي باسـتا         هاي دوره هخامنشي ب      اكثر كتيبه  اگرچه
و روان نبـودن زبـان بكـار        ) اكثراً از زبان مـادي    (هاي موجود در اين متون        اند، وام واژه    شده
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عنـوان زبـان رسـمي دربـار و     رفته در برخي از آنها نشان ميدهد كه زبـان فارسـي باسـتان ب          
بـان رسـمي    حقيقت اين زبان آرامي بـود كـه ز        ، كاربرد چنداني نداشت و در     مكاتبات اداري 

 را  »آرامي امپراطـوري  «ست كه ماركوارت اصطالح     بهمين دليل . قرار گرفت مكاتبات  دربار و   
ها و  له كه در چنين قلمرو عظيمـي، گويـش        البته اين مسئ  . )1(براي اشاره به اين زبان برگزيد     

كـار رفـتن عيالمـي در       ب آور نيست، همانگونه كه شاهد ب      زبانهاي مختلفي رايج باشد تعج    
  .گلي در شوش هستيم̗اسناد 

ين خط كه از چپ     ا. هاي  اين دوره بكار رفته خط ميخي است          خطي كه براي نگارش كتيبه    
نگـار و دو واژه       شود، داراي سي و شش الفباي هجـايي، هـشت انديـشه           به راست نوشته مي   

حـال رمزگـشايي    ترين خط ميخي است، با اين       ن ساده خط ميخي فارسي باستا   . جداكن است 
  .  انجاميدطول اي دانشمندان سالها بآن بر

   
  ها محتواي كتيبه

معرفي خود، نـسب و     اي هستند كه در آن شاه به          هاي فارسي باستان داراي مقدمه      اكثر كتيبه 
ات از شاهي به شاه ديگـر تفـاوت         تنها ترتيب ارائه اين اطالع    . پردازدقلمرو فرمانروائيش مي  

 : عنوان مثال در كتيبه داريوش در بيستون چنين آمدهب. ميكند
DB1. 1-13: 
adam dArayavaUC xCAya{Iya vazarka xCAya{Iya 
xCAya{IyANAm xCAya{Iya pArsaIy xCAYa{Iya dahyuNAm 
vICTAspahayA pU�ra  
arCAmahayA NapA haxAmaNICIya  

 
منم داريوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه در پارس، شاه سرزمينها، پـسر ويـشتاسپ، نـوه                 «

 )2(.)119كنت،   (»اَرشام هخامنشي
  :همچنين در كتيبه آريارمنه در همدان مقدمه كتيبه چنين است

  
  

AMH:  
{ATIy arIyAramNa xšAya{Iya Iyam dahayAUš pArsA Tya adam 
dArayAmIy  



                                                                1390 بهار – 11 شماره پي در پي –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 176

                                 

  

  »)فرمانرواي آن هستم(اين سرزمين پارس كه من دارم :  گويد آريارمنَه شاه«
 :سپس توصيف قلمرو شاهي چنين است

DB1. 13-14: 
ImA dahayAva TayA maNA [paT]IyAICa vaCNA aUramazdAha 

[a]damCAm xCAya{Iya Aham pArsa...  

 
: لطـف اهـورامزدا مـن فرمـانرواي آنهـا شـدم      هستند كه به من رسـيد، ب  اينها سرزمينهايي«

  »...پارس
  

DPe 6-10: 
vaCNA aUramazddAhA ImA dahayAva Taya adam adarCIy hadA 

aNA pArsA kArA TayA hacAma aTarsa maNA bAjIm abara uvja...  

 
) يـا مـردم   (بـا سـپاه     ) بدسـت آوردم  (ست سرزمينهايي كه مـن داشـتم        بلطف اهورامزدا اين  «

  »)...خوزستان(اوج : پارسي، آنها از من ترسيدند و به من باج دادند
  

DNa 16-20: 
vaCNA aUramazdAhA Im[A] dahayAva TayA adam agarbAya[m] 
apaTaram hacA pArsA adamCA[m] paTIyaxCayaIy maNA bAjIm 
aba[ra]ha 

 
ست سرزمينهايي كه آنسوتر از پارس گرفتم، مـن بـر آنهـا فرمـانروايي               بلطف اهورامزدا اين  «

  »كردم، آنها به من باج دادند
  

  :كنددشاهي را از اهورامزدا دريافت ميشود كه شاه، پاها به اين مسئله اشاره مي ه كتيبهدر ادام
DB 1.11 
vaCNA aUramazdAha adam xCAya{Iya amIy aUramazdA 
xCa�ram maNA frAbara 

 
  ».اهورامزدا شاهي را به من داد. لطف اهورامزدا من شاه شدمب«
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 ها شاهد آن هستيم، اشاره به حوادث مهم دوران آن پادشـاه             ار در كتيبه  ّكرمبحث بعدي كه ب   
توان اشاره داريوش بـه شورشـهاي       رين آنها مي  از مهمت . از جمله جنگها و يا بناي كاخهاست      

  . هايشان نام برد زمان حكومتش و اشاره خشايارشا به احداث كاخ در كتيبه
  : مثالً در كتيبه داريوش به شورش كمبوجيه و چگونگي سركوب آن اشاره شده

DB1. 30 
pasAva kabujIya avam bardIyam avAja ya{A kabujIya 

bardIyam avAja kArahyA NaIy azdA abava ..... pasAva kAra 

arIka abava pasAva draUga dahyaUvA vasIy abava 
رديا را كشت، هيچ كـس از سـپاه         سپس كمبوجيه آن برديا را كشت و آنگاه كه كمبوجيه ب          « 

  »سپس سپاه شورشي و دروغ در سرزمين بسيار شد.... دانستنمي
XPd 15-17: 
{ATIy xCayArCA xCAya{Iya vazraka vaCNA aUramazdAha Ima 
hadIC adam akUNavam   

  »ست كاخي كه من ساختمگويد خشايارشا بزرگ بلطف اهورامزدا اين  «
پردازد و مشهورترين آن دعاي داريوش در پايان كتيبه         ها، پادشاه بدعا مي     پايان بيشتر كتيبه  در  

  :تخت جمشيد است
  

DPd 12-20: 
 {ATIy dArayavaUC xCAya{Iya maNA aUramazdA UpasTAm 
baraTUv.... UTA ImAm dahyAUm aUramazdA pATUv hacA haINAyA 

hacA dUCIyAra hacA draUgA abIy ImAm dahyAUm mA haINA mA 
dUCIYAram mA draUga… 

و اين سرزمين را از دشمن، سال بد        ... گويد داريوش شاه باشد كه اهورامزدا مرا ياري برد            «
   »...كه سال بد و دروغ به اين سرزمين نيايدباشد . و دروغ بپايد

  
  ها شناسي كتيبه سبك

اظ سبك نگارش، به چنـد نـشانه برميخـوريم كـه            هاي فارسي باستان از لح      در بررسي كتيبه  
كوتـاهي و ايجـاز در جمـالت،        . ها برشـمرد    هاي سبكي اين كتيبه     توان آنها را از مشخّصه    مي

   اي، صـورتهاي      سـبك ويـژه، عبارتهـاي كليـشه        كاربرد حالتهاي صرفي متفاوت براي ايجاد     
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هـا اسـت كـه در         ههاي سبكي در كتيب   و امثال اين موارد از جمله ويژگي      ريشه براي تاكيد     هم
  :پردازيماينجا به هر يك مي

ل توجه خواننـده را بـه خـود جلـب     هاي فارسي باستان آنچه كه در وهله او         در كتيبه  -الف
ها داراي سـاختاري سـاده و مـشابه           اكثر جمله . كند، كوتاه و مختصر بودن جمالت است      مي

هـا اسـتفاده     براي نگارش كتيبـه   هستند بدان اندازه كه گويي تمامي كاتبان از الگوي واحدي         
  . كردندمي

رود از جمـالت كوتـاه   كه طوالنيترين كتيبه فارسي باستان بشمار ميـ    حتي كتيبه داريوش نيز     
  :شكيل شده استبسياري ت

DB 4.1: 
{ATIy dArayavaUC xCAya{Iya Ima Tya maNA karTam BAbIraUv 

  »گويد داريوش شاه اين است آنچه من در بابل كردم«
  
هـا     در كتيبـه   استفاده از حالتهاي صرفي متفاوت بـراي ايجـاد سـبك خـاص نگارشـي               -ب

لت صرفي نهادي مفـرد واژه      ترين اين حاالت، استفاده از حا     از متداول . شود  بروشني ديده مي  
NAma  شود و  ا نام شخص و يا مكان خاصـي ذكـر ميـ           در اين عبارتها، ابتد   . ست در عبارتها

  )4(.گيرد در حالت مفرد نهادي قرار مي )NAmA )3 و ياNAmaپس از آن واژه 
DB 2. 29: 
dAdarCIC NAma armINIya maNA badaka avam frAICayam 
armINam  

    » من، او را به ارمنستان فرستادمةبنددادرشي نام ارمني، «
  

DB 1. 58: 
sIkayaUvaTIC NAmA dIdA NIsAya NAmA dahyAUC mAdaIy 
avadaCIm avAjaNam 

   »دژي سيكاوتي نام در سرزميني نسا نام در ماد، آنجا او را كشتم«
 
ي هـا   واژهخوريم كه غالباً داراي     اي برمي   ستان به عبارتهايي كليشه   هاي فارسي با    در كتيبه  -ج

  . نديكسان اما ساختار نحوي متفاوت
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DB 4. 3-5: 
{ATIy dArayavaUC xCAya{Iya Ima TYa adam akUNavam vaCNA 
aUramazdAha hamahyAyA {arda pasAva ya{A xCAya{Iya 
abavam 

  »لطف اهورامزدا كردم در آن سال كه شاه شدم اين است آنچه من بگويد داريوش شاه«
  :تر در همين ستون كتيبه اس كنيد با مشابه آن در چند سطر پايين اين عبارت را قي

DB 4. 40-41: 
{ATIy dArayavaUC xCAya{Iya Ima Tya adam akUNavam vaCNA 
aUramazdAha hamahyAyA {arda akUNavam 

 »در همان سال كردم) راآن(رامزدا كردم همه لطف اهوشاه اينست آنچه من بگويد داريوش  «
 
ها در سبك نگارش آنها بـسيار مهـم اسـت و كاتبـان از روشـهاي                   تاكيد در كتيبه  مسئله   -د

ردن صفت مفعولي از يـك      كار ب از آن جمله ميتوان ب    . اند  استفاده كرده مختلفي براي ابراز آن     
همراه صورت فعلي از همان ريشه ذكر كرد كه هماننـد مفعـول مطلـق در فارسـي                  واژه را ب  

  : امروزي است
DB1. 20-22: 
{ATIY dArayavaUC xCAya{Iya aTar ImA dahyAva marTIya hya 
AgarIya Aha avam UbarTam abaram hya arIka Aha avam 
UfrasTam aparsam 

گويد داريوش شاه هر كس آنجا در آن سرزمين شورشي شد، او را نـواختم، نـواختني و                    «  
 »آنكه نافرمان شد، او را پرسيدم پرسيدني

  :اي ديگري نيز براي تاكيد هستيمهمچنين شاهد صورته
DNb 17-19: 
Hya vINA{ayaTIy aNUdIm vINasTahyA ava{A parsAmIy  

   »كنمند، بنابر آسيب، او را مجازات ميزاو كه آسيب مي«

 
ها مشاهده كرد حذف به قرينه و قلـب در       توان در كتيبه   كه مي  از جمله عناصر سبكي ديگري    
  .اند تر از اين مواردرد ذكر شده در باال متداولبته مواجمالت و عبارات است كه ال
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  :هاي فارسي باستان تاثيرات عناصر سبكي بابلي در كتيبه
 پيش از ميالد مـسيح بابـل را جزئـي از          539دولت هخامنشي از زماني كه كوروش در سال         

عنوان زبان رسمي دولت خود شـناخت و كاتبـان   ي هخامنشي كرد، زبان آرامي را ب     امپراطور
ن مرحلـه   همـي . ها وارد دربار شدند كه خود آرامي زبـان بودنـد            ياري براي نگارش كتيبه   بس

تاثير ايـن   . النهريني در نگارش زبانهاي ايراني شد       هاي عناصر بين  آغازي براي رواج وامگيري   
ـ       زبان فارسي در دروه    زبان را بر   تـوان  مي» هـزوارش «هـايي بـا نـام         صورت واژه هاي بعـد، ب
يكي شدند و به هنگام قرائت، به       هايي بودند كه بزبان آرامي نوشته مي         واژه اينها. ردمشاهده ك 

  . شدنداز زبانهاي ايراني خوانده مي
هـا   البته برخي كتيبه. ر نماندالنهريني بي تاثي    ها نيز از عناصر بين       بنابراين، سبك نگارش كتيبه   

ي   حتي تحرير . اشاره كرد منشور كوروش   اند كه از آن جمله ميتوان ب        ي نوشته شده  زبان آرام ب
  ).  44بيدي، ص  رضايي باغ(ست ن، در الْفانْتين پيدا شده كه بزبان آرامياز كتيبه داريوش در بيستو
 عبارت معروفي است كـه  »xCAya{Iya xCAya{IyANAm«براي مثال عنوان پادشاهي 

 در  رتايـن عبـا   . نگـاري يعنـي در دوره ميانـه نيـز شـاهد آن هـستيم                  در ادامه سنت كتيبه   
كـار رفتـه   ب» شاهنشاه« يعني » ’MLK’n MLK«صورت هزوارش هاي دوره ميانه ب كتيبه

زبـان فارسـي باسـتان تـصور        نگاري ب   ت نگارش بابلي بر كتيبه    توان آن را تاثير سن    است و مي  
فارسـي باسـتان صـورت گرفتـه اسـت           اين عبارت از طريـق زبـان مـادي ب          البته انتقال . كرد

به خواست اهـورامزدا  » vaCNA aUramazdAha«عبارتهاي همچنين ). 112اشميت، ص(
هارماتـا،  ( از جمله همين عبارتها بشمار ميروند      شاه... گويد  مي» ATIy…xCAya{Iya} «و

1971(.  
ي ئفرد و يكتـا   هاي فارسي باستان داراي ويژگيهاي منحصر ب        بهعالوه بر تاثيرات خارجي، كتي    

  .شوندها مشاهده نمي  كه در ساير كتيبههستند
  

  :هاي فارسي باستان عناصر سبكي ايراني در كتيبه
هاي فارسي باستان را با دقّت بررسي كنيم، متوجه خواهيم شد كـه اگرچـه در                  چنانچه كتيبه 

ها از عناصر سبكي خارجي بسيار استفاده شده، برخي عناصـر نيـز وجـود            نگارش اين كتيبه  
ني از زمان مادها به اين دوره منتقل هخامنشي، يع دارد كه احتماالً از يك سنت نگارشي پيش    
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جـاي نمانـده، تـاثير ايـن زبـان را در آثـار              چه از دوران مادها اثر مكتـوبي ب       اگر. شده است 
توان به اصطالحاتي مربـوط بـه عنـاوين پادشـاهي و            از آن جمله مي   . ديمهاي بعد شاه    دوره

ات را از طريـق     مادي بودن ايـن اسـامي و اصـطالح        . درباري، سپاه و كشورداري اشاره كرد     
همـين عناصـر    . توان تـشخيص داد   يگر معيارهاي زبانشناسي تاريخي مي    معيارهاي آوايي و د   

شـكل  ) Lecoq(آوايي مادي در زبان فارسي باستان باعث شد تا نظريـه معـروف لوكـوك          
 اسـت   "پارسـي -زبان آميختـه مـادي    "هاي هخامنشي     بنابراين نظريه گونه زباني كتيبه    . گيرد

  ).150 ص 1382اشميت  : ك.لوكوك، نيز ن(
 

  : نتيجه
تـوان چنـين   هـاي فارسـي باسـتان مي    گارشي كتيبه با توجه به آنچه گذشت، در مورد سبك ن        

  :  گيري كرد نتيجه
كار رفته است از جهتي     هاي فارسي باستان ب     نگارش كتيبه بسياري از عناصر سبكي كه در        -

 .  استهاي آرامي النهرين و كتيبه هاي بين ادامه سبك كتيبه
 .  هاي فارسي باستان داراي عناصر كامالً ايراني و منحصر به فرد هستند حال كتيبهبا اين -
  .بخش فرمانروايان اشكاني و ساساني شدامهاي بعد نيز اله اين سبك در دوره -
  

  :پي نوشتها 
  1382اشميت، : ك.ن) 1(
  .همه مثالهاي فارسي باستان از كتاب كنت برگرفته شده است) 2(
  . بكار ميرودdahyAUC  يا dIdAاين حالت براي اسامي مونث چون ) 3(
  .   استثنائاً در حالت نهادي نيامده NAmaNالبته در كتيبه اردشير دوم در همدان واژه ) 4(
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