
انیدر قلمرو هخامنش یجرا یهاخطوط و زبان  

71 

 

 انهای رایج در قلمرو هخامنشیخطوط و زبان

 1لیال شامیری

 17/01/1400تاریخ قبول  – 09/01/1400تاریخ دریافت 

 1400شماره اول، سال اول، بهار و تابستان  –دوفصلنامه علمی تخصصی مطالعات ایران کهن 

 یدهچک

مختلف  یبا فرهنگ هاو زبان ها یخود، که متشکل از اقوام یشاهنشاه هادار یبرا هخامنشیان
آن فرهنگ ها  یها ییگرفتند و خود از  توانا یشرا در پ یو زبان یتسامح مذهب یاستبود، س

در قلمرو خود  یجمهم را یآنها خط و زبان بود. آنان از خط و زبان ها هبهره گرفتند که از جمل
تنوع  یلچون دال ییپژوهش با طرح پرسش ها این. دندیکردند و در تکامل آنها کوش دهاستفا
شاهان در حل مساله  یاستو کاربرد هر زبان و س یجرا ی، زبان ها یاندر قلمرو هخامنش یزبان

ابداع  ی، زبان و خط مورد استفاده شاهان پارس و دربار آنان وچگونگ یشاهنشاه  یچند زبان
 یفیو روش پژوهش توص یا تابخانهاطالعات به صورت ک یخط ، که به روش گرد آور ینا

پژوهش عبارتند از: شاهان  ینا یجنتا ینکنکاش نموده و از مهمتر ینهزم یندر ا ،است یلیتحل
و زبان خود  ینبر فرهنگ و د آمدیها در مآن یتکه به تابع یاجازه دادند که هر ملت یهخامنش

تر، زبان هوشمندانه یاستیبا س ،اهیشدن شاهنش یانله چند زبأجبران حل مس یبماند وبرا یباق
در نظر گرفتند و  هایبه ساتراپ یحکومت یهاسهولت در ارتباط و ارسال فرمان یبرا یمشترک

 ی،در امور ادار یو اکد یالمیاز جمله از ا یگرید یها، از زبانینهمچن بود. یآن زبان آرام
در نظر  یباستان را به عنوان زبان رسم یزبان فارس یناستفاده کردند. همچن یرهو غ ییقضا

به کار  یگرد یها ابداع کردند و آن را در کنار زبان یخیم ینوشتن آن خط یگرفتند و برا
 یسخت یافت،گسترش ن یانباستان پس از هخامنش یخط فارس ینکها یلاز دال ینگرفتند. همچن
 خط بود. ینکاربرد ا یتو محدوداز نوشتن آن  یومشکالت ناش

 .اوستایی،خط آرامیباستان، خط  یخط و زبان، فارس یان،ها: هخامنش کلیدواژه
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 مقدمه

به  یباستان یهاتمدن یلاست که با تشک ینیشهرنش یارکان تمدن و زندگ یناز مهمتر خط

. از جمله است یو فرهنگ یاجتماع یابزار بشر در زندگ ینو تا به امروز مهمتر یدظهور رس

حفظ  هلأداشت، مس یرثأو گسترش آن ت یشرفتخط شد و در پ یدایشکه باعث پ یعوامل

حکومت ها  یشرفتمعابد و تجارت و مزد کارگران و... بود و با پ ایه ییحساب و کتاب دارا

 شرفتیدر گسترش و پ یعامل المللیینو مکاتبات ب یشدن آنها، مناسبات ادار یافتهو سازمان 

خود هر  یثبت امور تجار یبرا ..و مصر و. ینالنهر ینهند، ب ین،چون چ یمآن شد. ملل قد

آغاز شد و رفته  ینگار یرخط ابتدا از مرحله تصو ینا البتهمستقل بودند که  یخط یکدام دارا

و  یشرفتدر پ ییزاها را که نقش بس ی. سومریافتاز کتابت دست  ترییشرفتهرفته به مراحل پ

ها،  یالمیها، ا ی. از آن پس مصردانندیمخترعان خط م ینتکامل فن کتابت داشتند، نخست

خط به  ینکهکردند تا ا یفاخط و تکامل آن ا سترشدر گ ینقش مهم یها هر کدام به نوع یآرام

دارد و با  یفراوان یتاهم یانهظهور و تکامل خط در خاورم ی. بررسیافتدست  یامروز همرحل

. یافتانواع خطوط دست  یابییشهو ر یتبه ماه توانیم یایی،جغراف همحدود یندر اکندوکاو 

داشتند. آنها که از نژاد  یامالحظه بلدر گسترش و تکامل خطوط باستان نقش قا یزها ن پارس

گفت که  توانیم یتکردند. با قطع یجادجهان باستان را ا یشاهنشاه ینبودند، بزرگتر یاییآر

 هشرق قرار گرفتند. ادار یها در جهان بودند که در راس قدرت یشاهنشاه یناول یانهخامنش

نبود، اما  یرسوم مختلف کار آسان وها، زبان ها  ینبا فرهنگ ها، د یقلمرو گسترده با مردم ینا

دادند اجازه  ین،و قدرتمند، با تساهل در مذهب و فرهنگ هر سرزم یاستمدارس یانفرمانروا ینا

بر آنها، با آن تنوع  ییارتباط و فرمانروا یجادا یرسوم خود باشند. اما برا یبندپا یهر قوم و ملت

( المللیین)ب یانجیزبان م یین( بود. آنان با تعالمللیینمشترک )ب یبه زبان یازن ی،و فرهنگ یزبان

 یها بود که زبان یدر حال ینانتقال آن در مناطق مختلف استخدام کردند. ا یبرا یمترجمان

 خود را حفظ کردند.  یتدر هر منطقه، همچنان رواج و ماه یمحل
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تا خط و زبان  یمو بر آن هست است یهخامنش یپژوهش مالک و محور توجه شاهنشاه ینا در

فراوان بوده  یگوهاو موضوع محل بحث و گفت ین. ایمکن یدوره بررس ینوتنوع آن را در ا

دربار و  مخصوصاً ی،هخامنش یشاهنشاه یها از بخش یکدر هر  ینکهاست از جمله ا

 یگاهها با هم و جا زبان ینا هاند و رابطرواج و کاربرد داشته ییها چه زبان ی،حکومت ینهادها

پژوهش آن است که با توجه به  ینمطرح در ا یها پرسش هچگونه بوده است. از جمل یکهر 

ارتباط  یجادها و ا زبان یمشکل گوناگون ی،دولت یاقوام گوناگون در دربار و نهادهاحضور 

 یترا و در چه موقع ییها چه زبان یاننکه شاه و درباریا یا اندکردهیآنها را چگونه حل م یانم

چگونه بوده  یشاهنشاه ینها در ا زبان یتحول یرس ینکهاند؟ و سرانجام ابرده یبه کار م هایی

و کاربرد  رواج داشته یپرداخته شده که در قلمرو هخامنش یجیرا یها به زبان یناست؟بنابرا

قرار گرفته  یمورد بررس یشاهنشاه ینا ساختارآنها بر یرشده و تأث یانب یلهر کدام به تفص

اج وسعت قلمرو و رو ینبا توجه به ا یکه خاندان هخامنش یابیمنکته دست  یناست تا به ا

 یبرا کردند،یاستفاده م یمتنوع در قلمروشان، خود در ، دربار از چه زبان و خط یها زبان

آنها  یبردند و زبان ها و خط ها یم کارزبان ها را به  یاها کدام زبان  یالتارتباط با ا یجادا

 چه بوده است. یو رسم یادار یثبت گزارش ها یبرا

 پژوهش روش

که اطالعات آن  است یخیتار یتخصص یتبا ماه یادیبن یها پژوهشع ارو انو یشپ پژوهش

 .است یلیتحل-یفیشده وروش پژوهش توص یگردآور یکتابخانه ا یوهبه ش

 پژوهش پیشینه

ده اند کر یاشارات یزپرداخته اند به مقوله خط و زبان ن یکه به دوره هخامنش یپژوهشگران اکثر

از  یزو ن1396،کورت 1384 یاکونوف،د1395 یوس،بروس1392 یانبه بر توان یکه از آن جمله م

، 1395 یتتوان به ، اشم یمقوله پرداخته اند م ینبه ا یکه به صورت تخصص یجمله کسان
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اشاره 1388 یدیباغ ب یی، رضا1379 یان، برج1396 ی، ابوالقاسم1395، لوکوک 1388شارپ 

موضوع به صورت مجزا و مستقل ،  ینانجام شده در مقاالت به ا یجوو جست کرد . اما طبق

موضوع پرداخته  یناز ا ییهاپرداخته نشده است و تاکنون به صورت مقاالت پراکنده به جنبه

 منتشر نشده است. یتاکنون پژوهش یکردرو ینجا و با ا یکشده است اما 

 انیدر قلمرو هخامنش یجرا یهاو زبان خطوط

 یو تسلط بر مادها شاهنشاه یاگغلبه بر آست، پس از دومکورش  یبه فرمانده هاپارس

 ینتوانستند بزرگتر یکردند. آنها در مدت زمان نسبتاً کوتاه یسسأم( تق 553را ) یهخامنش

 یهاز غرب تا مقدون یران،که عالوه بر فالت ا یکنند؛ شاهنشاه یجادجهان باستان را ا یشاهنشاه

و سودان هم گسترش  یبیو از جمله مصر و ل یقاتا آفر یزو در شرق تا هندوستان و ن پادر ارو

ها و آداب و رسوم و که اقوام و فرهنگ یافتدر توانیم یگستردگ ین. با توجه به ایافت

 یاستیبا س یدبا یشاهان هخامنش ین. بنابراگرفتیرا دربرم یشاهنشاه ینا یمختلف یهازبان

 ینساکن در ا یکه اقوام گوناگون یابه گونه کردند،یقلمرو م ینا حفظدر  یسع یرکانهز

 یاستیآنها س ین. بنابراشدیقلمروشان حفظ م یبترت ینو بد بودندیم یاز آنها راض ین،سرزم

و  یکردند که تا حد ممکن از رشد اختالف و تضاد نژاد یجادبر تسامح و تساهل ا یمبتن

در  یبخردانه سع یاستیبا س یشاهان هخامنش ی. حتکند یریجلوگ یرهو غ یو زبان یمذهب

به رشد و  یناقوام، رواج داشتند، وهمچن یانبرآمدند که در م یها و آدابپرورش فرهنگ

که  شدیباعث م ی،قلمرو، تنوع قوم یچون گستردگ یآنها همت گماشتند.عوامل ییشکوفا

 یهاعوامل سبب شد زبان ینو هم دبا اقوام تابعه برقرار کن یگیرمستمر و پ یحکومت، ارتباط

(.گزنفون در مورد 9ـ7: 1394 یگران،)دهمرده و د یردقرار گ یآن اقوام مورد توجه شاهنشاه

 یاز افراد آدم یمعتنابه هبر عد یران،: »کورش پادشاه اگویدیم یتنوع اقوام در قلمرو هخامنش

اقوام و ملل مختلف را تحت امر خود درآورد« )گزنفون،  شهرها و یریحکومت کرد و تعداد کث

1396 :4 .) 
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را عنوان نمود، از جمله  ییهامثال توانیم یهخامنش یدر شاهنشاه یتنوع زبان ینا برای

نوشته را به همه جا به تمام  ین: »پس از آن اگویدیکه م یستونب هیبدر کت یوشفرمان دار

آمده  ینکه در کتاب استر چن یارشافرمان خش یا «.بازنوشتندفرستادم و مردم آن را  هاینسرزم

 دهندیموارد نشان م ینموافق خط آن به هر قوم موافق زبانش.« ا یتاست: »به هر وال

که  یداستباشند و پ یبندخود پا یشبه زبان و گو ینیاجازه دادند هر قوم و سرزم یانهخامنش

است  گرفتهیمورد استفاده قرار م یهمچنان به دست حکمرانان محل یمحل یهاها و خطزبان

]فالت  ینواح ین: »مردم اگویدیمشهور عصر باستان م یدانجغراف استرابو،(.797: 1392 یان،)بر

 «گویندیدارند، سخن م یکدیگراندک با  ییهاآن تفاوت یها[ با زبان واحد، که لهجهیرانا

 یرواج داشته است عالوه بر فارس یکه در قلمرو هخامنش ییها(.از جمله زبان311: 1396)

 یتاهم یهم در دربار هخامنش یالمیپرداخت، زبان ا یمآن خواه به یلباستان، که بعداً به تفص

کامالً مشهود  یدموضوع ، از هزاران لوح به دست آمده از تخت جمش ینفراوان داشته است و ا

 یهخامنش یمهم شاهنشاه یهابود که از زبان یآرامآن روزگار  یجزبان مهم و را یگراست.د

گونه که از . همانیافت ییباال یاربس یگاهجا المللیینو ب یانجیزبان م یککه به صورت  است

و مهم  یکاربرد یهاجزء زبان یز( نی)بابل یزبان اکد یداست،هو یهخامنش هاییبهکت

 یها، براساس شواهد و مدارک، زبان مصرزبان ینبوده است. در کنار ا یهخامنش یشاهنشاه

 یهخامنش یخود را در شاهنشاه یگاهجا یزر نیگد یهازبان یو بعض یونانی(، زبان یروگلیفی)ه

 یهخامنش یدر شاهنشاه شان یگاهآنها و جا یاند که در حد امکان به شرح و معرفداشته

 پرداخت. یمخواه

 یالمیو زبان ا خط

خوزستان، لرستان،  یهادر دشت یالداز م یشسال پ 4000بودند که در حدود  یمردم ایالمیان

 ینکردند و دوران تکامل و رشد خود را در ا یسحکومت خود را تأس یاریبخت یهاو کوه

از (.63: 1393 ی،)راوند یدندانشان نام یاخود را انزان  ینکردند. آنان نام سرزم یط ینسرزم
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از  یشسوم پ ههزار یلداشتند. آنها در اوا یاگسترده یمرزها هایالمیا یاسیو س ینظر فرهنگ

و کرمان و تا  فارسیجو خل النهرینینو تا ب یران،خود را از شمال تا فالت ا ینسرزم یالدم

(.از نظر خط و 45: 1394 یاری،یو افغانستان و پاکستان گسترش دادند )عل یمرکز یایآس

)هر چند ممکن هست با خط دیگری . کردندیصحبت م یانشان یا یبه انزان اابتد یالمیانزبان، ا

در  یمتروک شد و پس از آن زبان سومر یالداز م یشسوم پ هخط آنان در هزارنوشتند( می

جان گرفت و اما به نظر  یالمیانا یانم در مق 1500مجدداً در  یزان. زبان انیافترواج  یالما

 (.29: 1390 پیرنیا،است ) شدهیهمان منطقه استفاده م یاقوام بوم یانتنها در م رسدیم

خط، به نام  ینبود. و ا یریخط تصو یاقتباس کردند نوع هایاز سومر هایالمیکه ا خطی

خط از  یناست. ا شدهیاستفاده م یالما ینها بعد در سرزمتا مدت یه،اول یا ینآغاز یالمیا

م آرام ق 2900را در خود داشت و از  یراز تصاو ییهاکه نمونه شدیراست به چپ نوشته م

و هم  یابدگسترش  یباعث شد هم معادالت تجار یالما ینخط در سرزم ینفت.ایاآرام تحول 

 1396 ینتس،)ه یردمورد استفاده قرار گ یخیو تار یو مذهب یاسیس یعوقا یبرخ یانب یبرا

که دانشمندان  یاکرد به گونه یداپ یادیها، تحوالت زدر طول حکومت هایالمی(.زبان ا19-21:

در نظر گرفته اند  یهخامنش یالمیو ا یالمینو ا یانه،م یالمیباستان، ا یالمیا هآن را به سه دور

 یرانفالت ا یزبان بوم ینترکهن یالمیگفت زبان ا توانی(.»م3: 1394 یگران،)دهمرده و د

خود  یاتبه ح یزن یالمپس از سقوط دولت ا یزبان حت ین(. ا51: 1395)لوکوک،  «باشدیم

 یا یلمانده معبد چغازنب یادگاربه  هایالمیکه از ا یاثر ینترمهم جملهادامه داد و پابرجا ماند. از 

و خط  یالمیمعبد به زبان ا ینا یشوش بنا شده است. آجرها یکیکه در نزد است( یگورات)ز

نشان از  هایالمیداشتند و خط ا ییآشنا یسومر یبا اقوام اکد هایالمیاند.اشده ینتزئ یخیم

 (. 5ـ4اقوام دارد )همان:  یناز ا یالگوبردار

متن  ینگردد،. ا یبرم ینبه قرداد نارام س یماکد قد همربوط به دور یالمیمتن ا ینتر یمیقد

در آن  دهد ینوشته شده است. ونشان م یشوش و اکد است و به زبان اکد ینب یبه قرارداد
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 ینیالنهر ینعلت نوشته شدن قرارداد را به زبان ب یننبود وا یزبان نوشتار یک یالمیزمان ا

 (Tavernier, 2018 : 308. )دده ینشان م

 یکیاستقالل و قدرت خود را از دست داد و از آن پس  یالما یانامنشقدرت گرفتن هخ با

 یان(.در زمان هخامنش45: 1394 یاری،یآمد )عل یبه حساب م یانمهم هخامنش یهااز ساتراپ

در اکثر  یکه شاهان هخامنش یبرخوردار بود به طور یژهخاص و و یگاهاز جا یالمیزبان ا

و  یانگفت پارس توانی(. م45اند )همان:استفاده کرده یالمیو زبان ا خطخود از  هاییبهکت

آنان  ینبوده که در سرزم یالمیا یلثر از فرهنگ و تمدن اصأوامدار و مت یدشان،جد یشاهنشاه

 یدستگاه ادار ی(. آنان براBasello, 2011 :24شان را محکم ساختند ) حکومت هاییهپا

 بردندیبهره م یالمیو در ابتدا از هنر و فرهنگ ا ندرا به کار گرفت یالمیخط ا یشخو

به دست آمده که به  یشناسان هزاران لوح ادارباستان هایی(. در حفار21: 1395 یوس،)بروس

 ینقش مهم یانهخامنش یاقتصاد هدر ادار هایالمیا دهندیاسناد نشان م یناست. ا یالمیزبان ا

داشته  یاررواج بس یالمیا یخیخط م دوم(. ظاهراً در زمان کورش 49: 1395اند )لوکوک داشته

در  یالمیزبان ا هادام یکه برا یلیدل ین(.مهمتر72:1394ی،( )علئ66: 1394 یف،است )دانداما

دوره است. بخش  ینا هاییبهزبان در کت ینا هعنوان کرد، استفاد توانیم یهخامنش یشاهنشاه

است که نشان از  یهخامنش هدر دور یالمیا بانز یداز نقش جد یمثال یستون،ب هیبةکت مییالا

 (Bassello,2011 :26که در خدمت پادشاه مردم است.) دهدیم یزبان

استفاده شده است.  یالمیم( از زبان اق 486-522بزرگ ) یوشدار هاییبهدر تمام کت تقریباً

: 1394 یف،به عنوان دفتردار به خدمت اشغال داشتند« )دانداما یالمیانا یوش»در زمان دار

 ینتس،)ه شدینگاشته م یالمیا یانبه دست منش یاول هم اسناد رسم یر(.تا زمان اردش99

 استزبان  ینو شوش به ا یدتخت جمش یشده در انبارها یافت( و هزاران لوح 38: 1395

 یچون آرام ییها در کنار رشد زبان یالمی(.رفته رفته زبان و خط ا65، ص1: ج1395 یت،اشم)

 یدر شاهنشاه یشتریب یتبودند و اهم یباستان قرارگرفت که در حال تکامل اجتماع یو فارس

 یپس از سقوط شاهنشاه یالمی(. »زبان اBassello,2011 :26) کردندیم یداپ یهخامنش
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است«  ییدهگرا یکه چه زمان به خاموش ییمبگو توانیمینم یبوده ول یجرا یزن یهخامنش

 (.51: 1395)لوکوک، 

 (ی)بابل یو زبان اکد خط

 یشمال النهرینینبودند که در ب یاقوام یانتعلق دارد. اکد یسام یهابه گروه زبان یاکد زبان

گرفتند. آنان در  یاناز سومر یادیز یرم( و در فرهنگ و زبان خود تاثق 2400ساکن شدند )

پس از آنکه دولت اکد قدرتمند شد،  یول کردند،یاستفاده م یانمکاتبات خود از خط سومر

 یان. اما با قدرت گرفتن بابلیافت یعیقوت گرفته و در قلمرو اکد کاربرد وس یاکد انخط و زب

روبه افول نهاد.  یزبان سومر یم( و قوت گرفتن زبان اکدق 1750) یحمورابو حکومت 

دو  یدارا یاننگاشته است. زبان اکد یمشهور خود را به زبان و خط اکد هنامقانون یحموراب

تا  یبابل یکرد. اکد یداپ یشتریدوام ب یبابل یشنو، که گو یو بابل یبوده است: آشور یشگو

 یتچنان اهمرونق گرفت، هم یکه زبان و خط آرام یتا زمان یعنی، قرن هفتم و ششم یهاسده

 یکه از خط اکد یآثار یشترین(.ب51: 1389؛ رزمجو 28ـ27: 1379 یان،خود را حفظ کرد )برج

زبان، زبان  ین(. ا109: 1392 یان،)بر استها به پرستشگاه ط( به دست آمده است، مربوی)بابل

مختلف  یهادولت ینزبان مشترک در ب یکباستان بود و در واقع  یکدر خاور نزد یجرا

متون  ی،از خط و زبان اکد ماندهیمنابع باق ه(. از جمل51: 1389)رزمجو  شدیمحسوب م

 یجنگ یهاها و گزارشو سالنامه هانامهیماند، پیالاز م یشاز سده نهم پ ی،بابل ی،آشور یخیم

مرسوم  یزن یانزبان در زمان هخامنش ین(. ا66: 1395 ت،ی)اشم است یانهخامنش یاز شاهنشاه

از  یادگار ینتراست. مهم رفتهیبه کار م یهخامنش یهانوشته و الواح و سنگ هایبهبود و در کت

است که او پس از فتح بابل دستور به کتابت  دوم ورشاستوانه ک یزبان در عصر هخامنش ینا

 ی(.زبان اکد11: 1394 یگران،)دهمرده و د است( ی)بابل یاکد یخیاستوانه م ینآن داد. خط ا

که باعث شد  یلی. از جمله دالاست یهخامنش هاییبهکت یزبان رسم ین( سومی)بابل

و  یاسی( کوشا باشند مراودات سی)بابل دیو کاربرد زبان اک یدر حفظ و نگهدار یانهخامنش
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کاربرد و  ییو قضا یو زبان در امور ادارخط  ین(. ا53: 1395)لوکوک،  استروابط  ینتداوم ا

است  شدهیخط و زبان استفاده م ینو نجوم هم از ا یو مذهب یرواج داشت، و در متون ادب

و  یترونق گرفت، اهم یکه آرام ی( تا زمانی)بابل ی(. خط و زبان اکد52: 1389)رزمجو، 

 کاربرد آن کمرنگ شد و سرانجام از رونق افتاد.

 یو زبان ماد خط

 یسسأموفق به ت یالداز م یشقرن هفتم پ ینژاد بودند که در ابتدا یاییآر یمردمان هامادی

ساکن بودند. زبان  یجاندر مناطق کردستان و آذربا یرانحکومت ماد شدند. آنها در غرب ا

 یانی،است )ب رفتهی، به کار م یرانغرب ا هباستان است که در منطق یرانیا یهااز زبان یماد

 ینبر ا یاگفت، عده یدبا یننخست های یاییآر ی(.  در مورد خط مادها و به طور کل77: 1396

داشتند  یشبان یصحراگرد بودند و زندگ یآنها اقوام یرااز خود نداشتند، ز یباورند که آنها خط

به خط نداشتند.  یازیاصالً احساس ن یدآشنا نبودند و شا یو شهر یمدن یو هنوز به زندگ

بوده و کتابت نداشتند و ممکن  یبتوان گفت که زبان مادها فقط گفتار ید: شاگویندیم یبرخ

مادها تا  دهدینشان م ینکردند. مدارک و قرا یاستفاده م یاست که در نوشتن از زبان آشور

آموختند را  یممفاه ینهمجوار ا یها کتابت نداشتند و بعدها بنا به ضرورت از کشورها مدت

و  نظمییماد را ب ینکه سراسر سرزم یزمان کوایا: »دنویسدیم دت(. هرو35: 1383،  یاری)

مردم دهکده که   ...برجسته و مورد احترام بود یمرد یشخو هفرا گرفته بود، در دهکد یدادب

ردم که م گویدی(. همو م145: 1395) «یدندخود برگز یانم یشاهد رفتار او بودند او را به داور

زمان خط و  ینمادها در ا ین. بنابرادادندیبه او م یدگیرس یو برا نوشتندیخود را م یاتشکا

همان خط  یدو شا یستبوده است معلوم ن یبه چه خط و زبان ینکهنگارش داشتند. اما ا

مردم  ی(. پس از مدت145باستان بوده است)همان: یفارس یهصورت اول یحت یا یآرام یا یآشور

در  یاییحکومت آر یننخست ینشاه انتخاب کنند بنابرا وانرا به عن یااکوگرفتند د یمماد تصم

م( و ق 633 - 665)فرآارتس ( ) یششاهان ماد فَرَورت یگرشد. از د یسسأت یاهاآر ینسرزم
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آشور و  یهخشتره اتحاد با دولت بابل علزمان هو یعوقا ین. از مهمتراست( یاکسارهوخشتره )ک

شاه ماد بود که با قدرت  ین(، آخریاگ)آست یختوویگو(. امق 606دولت آشور بود ) یبرانداز

(. با وجود آنکه 63-58: 1396 کوب،ینحکومتش رو به زوال رفت )زر یگرفتن کورش پارس

 یرثأداد، اما ت ییررا تغ یماد یسلطنت ینو عناو یوانید یالتکورش پس از تسلط بر مادها تشک

بزرگ و شاهان پس از او آشکار است  یوشدار مانباستان در ز یفارس هاییبهمادها در زبان کت

 (.62: 1395)کنت، 

زبان فقط  ین. از ایستدر دست ن یقیاطالع دق یمچنانکه گفت هایمورد خط و زبان ماد در

 هاییبهدر کت ینچنمانده است. هم یبرجا یونانیو متون  ی،بابل یچند واژه در منابع آشور

باستان است و به نظر  یوجود دارد که خالف قواعد فارس یباستان کلمات یبه فارس یانهخامنش

 (. 55-54: 1388،  یدیباغ ب ییهستند )رضا یها مادکه آن واژه رسدیم

نداشته  یخطبا آن قدرت و وسعت قلمرو از خود  یاست که حکومت یدبع یمگفت چنانکه

دادگرانه  یمقررات را وضع کرد و حکومت ین( ایااکو)د یهرودوت »وقت هباشد. بنابر نوشت

 هایضهعر ینو او ا کردندیم یمها( تقدخود را کتباً )و توسط رابط یاتشکا یان،برقرار کرد، شاک

مساله خود به  ین(. هم147: 1395)هرودوت،  «گرداندیخود برم یداور رأیرا همراه با 

 یپارس یخیبودند. از آنجا که خط م یکه مادها صاحب خط و فن نوشتار دهدیوضوح نشان م

بر ما  یانم یندر ا یاگمشده هکه حلق دهدیمتفاوت است نشان م یو بابل یالمیباستان با ا

بتوان گفت که  یدشا یعبارت. به است یماد یخیخط م همانحلقه گمشده  یناست و ا یدهپوش

(. مورخان 340: 1395 یاکونف،اند )دباستان را از مادها اخذ کرده یفارس یخیم یانهخامنش

بسته شده است،  یدیپادشاهان ماد و بابل و ل یاناند که مصحبت نموده هایییماناز پ یککالس

که در  دهدیمادها نباشد حداقل نشان م یاندر م تابتامر نشان از وجود خط و ک ینکه اگر ا

 یفن تسلط و آگاه یناز مادها به ا یاعده یا مادها خط و کتابت مرسوم بوده است یانم

را  یآگاه ینهمه تنها اثر بازمانده که به ما ا ین(. با ا7-6: 1394 یگران،اند )دهمرده و دداشته

تپه )آتشکده و  یجاناست که در نوش یانقره ایطعهکه مادها با خط آشنا بودند، ق دهدیم
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 یخیم یهااستان همدان( کشف شده که نشانه یرمال یکیاز دوره مادها، در نزد یباستان یاقلعه

 یدی،باغ ب یینوع خط آن هنوز ممکن نشده است )رضا ییآن حک شده است، اما شناسا یرو

با  یرانیاند که سبب شدند امادها بودن نویسد، یدورانت م یلبه نقل از  و ی(. راوند54: 1388

نوشتن  یو قلم برا یاز کاغذ پوست یاستفاده از لوح گل یکاغذ و قلم آشنا شوند و به جا

از مادها به جا نمانده است  یآثار ینکها یلدل ید(.  شا1/183: 1393،  یاستفاده کنند )راوند

رفته باشد  ینشده و از ب یدهها پوسقرن یدر ط یپوست یکاغذها ینعامل است که ا ینهم

 (.1105: 1347 یرنوری،)ن

به کار  همانده، چند واژ یباق یونانیکه در زبان  ینام ماد یعالوه بر تعداد یمگفت چنانکه

 یآنها را ماد یدو با یستندزبان سازگار ن ینباستان هم وجود دارد که با قواعد ا یرفته در فارس

»شاه« و  یبه کار رفته برا یهااند. واژهآن جمله»اسب« و »بزرگ« از  یهادانست که واژه

هستند که صورت  یمربوط به حکومت و امور ادار یهااز واژه ییهانمونه یزن «شهریاری»

بود که  اییژهاعتبار و یباستان دارا یزبان ماد ینباستان آمده است. بنابرا یآنها در فارس یماد

(. در هر 47: 1395را از آن وام گرفتند )لوکوک،  ییهاباستان، واژه یدر زبان فارس یانپارس

در مورد  یقینبه قطع و  توانیبا توجه به کمبود منابع و آثار به جا مانده از مادها نم رتصو

 یبر اساس اطالعات پراکنده و اندک یشده همگ یاد هاییهزبان و کتابت مادها سخن گفت. نظر

 .یدآنها دست آ ییدتأ یادر رد  یشتریب شواهد یروز یداست که شا

 باستان یو زبان فارس خط

مستقل و  یبه خط یازمندکه داشت، ن اییاسیس یستمبا توجه به س ی،پهناور هخامنش شاهنشاهی

داشته باشند تا نشانه و  یچنان با عظمت الزم بود که از خود خط یدولت یبود. برا یشرفتهپ

چون  یمختلف هایینهحکومت آنها باشد. از آنجا که آنها در زم هخاص خود آنها و مشخص

از ساکنان دجله و فرات الگو  یزخط ن ینهبودند در زم یگرد یهافرهنگ و تمدن وامدار دولت

 یستان، زبانبا ی(.فارس133: 1384 یاکونف،داشتند )د یادیز یشرفتپ ینهزم ینگرفتند و در ا

زبان ابداع  یننوشتن ا یبرا یوشکه به دستور دار شدیبا خط نوشته م یانهخامنش یمادر
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: 1388است )شارپ،  یافتهباستان شهرت  یفارس یخیبه خط م ضرخط در عصر حا ینکردند. ا

1.) 

 یانفرمانروا یپارس تعلق داشته و زبان بوم یالتمردم ا یاندر م یجباستان زبان را فارسی»

 یرانیهندو ا یهازبان هباستان و از شاخ یرانیا یها از زبان یکیباستان  یبود. فارس یهخامنش

)کنت،  شودیمحسوب م ییهندو اروپا یهازبان یماتقستشاخه از  ین( است که خود ایایی)آر

بوده و هدف  یخانواده سلطنت یاز سو یعباستان ابدا یخط و زبان پارس ی(. به عبارت7: 1395

باشد.خط  یهخامنش یاز اقتدار شاهنشاه یابوده تا جلوه ینندهقرار دادن ب یراز آن تحت تأث

مثل  یگریسخت، کاربرد د یایاش یرو یبهنوشتن کت یو برا یرسم هاز عرص یرباستان غ یفارس

 یبرا یانهخامنش یل(. در واقع تما20: 1396نداشته است )کورت،  ...و ییقضا و یامور ادار

در  یان(. اگرچه هخامنش48: 1395داشته است )لوکوک،  یاسیس هجنب یشترخط ب ینابداع ا

محسوب  المللیینکه زبان ب ی،از جمله آرام یمتعدد یهاخود از زبان یوانیو د یدستگاه ادار

 یانچنان در سراسر قلمرو هخامنشهم یزن یمحل یهازبان ینچنردند و همکیاستفاده م شد،یم

 یتچندان احساس رضا یتوضع ینآنان از ا یکن(؛ ل37: 1388 یدی،باغ ب ییرواج داشت )رضا

 نداشتند.

 یوشاند که دار. مورخان متفقدهندیبزرگ نسبت م یوشباستان را به دار یخط فارس ابداع

نداشت،  یتو شرح فتوحات خود، هنوز رضا یو بابل یالمیبه ا یستونب هیبپس از نگارش کت

 کندیاستفاده م یگرنداشته و از خط ملل د یاز خود خط یشاهنشاه ینچن ینکهاز ا یراز

 یپارس خط یشاهنشاه یخود دستور داد تا برا هاییبه منش یوشدار ینناخشنود بود. بنابرا

 ینا های یژگیبا توجه به و یانمنش یند. بنابرابودن یو بابل یالمیا یانمنش ینابداع کنند. اکثر ا

را ابداع  یخینشان م 36با  ییو هجا ییاست الفبا ییهندو اروپا یهازبان هزبان که از خانواد

و خاص خود شد.  یژهصاحب خط و یهخامنش یابداع شاهنشاه ینپس از ا ینکردند. بنابرا

(.با استناد به سخنان 23: 1377بزرگ ثبت شده است )کخ،  یوشدار هابداع در کارنام ینا
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 ینا یلدل یا. گوکندیمنسوب م یوشباستان را به )آتوسا( همسر دار یابداع خط فارس یونانیان،

: 1394 یف،زمان آتوسا اختراع شده است )دانداما درباستان  یاستناد آن است که خط فارس

زبان را  ینباستان، ا یفارس هعصر حاضر در بار پژوهشگران یناز بزرگتر یتاشم یگر(.رود83

 یانهخامنش یو آن را زبان مادر داندیم یرانا یپارس و جنوب غرب هیناح هاییشاز گو یکی

مدام از آن  یراز داندیاول م یوشدار خرفروشیف هییدبه آن را زا یدندانسته است. او اعتال بخش

فقط محدود به شاه بزرگ بود و  یباستان به لحاظ کاربرد یفارس ی. از نظر وگویدیسخن م

دانسته که محدود به  یشینما یاو آن را زبان ین. بنابراشدیدر واقع زبان پادشاه محسوب م

است و از  رفتهیبه کار م هارهسنگ نگا ینئتز یسلطنت بوده و تنها برا یتاهداف مشروع

خواندن در نظر گرفته نشده است  یگفت که برا یدپس با شود،یم یدهها دکه بر صخره ییآنجا

 یخیخط م یرادعا را دارند که نظ یناز خاورشناسان هم ا یا(.البته عده110: 1395 یت،)اشم

 یناست و مادها ا رفتهیمادها به کار م یاندر م یان،باستان از قبل از حکومت هخامنش یفارس

(. 340: 1395 یاکونف،اند« )دابداع کرده ییبابل و اورارتو یهاخط را با اقتباس از نوشته

است و  شدهیباستان تنها در دربار استفاده م یمعتقد است که از فارس یزن یفرا یچاردر

(. 122: 1392) کنندخود را حفظ  یسنت باستان یبترت ینتا به ا گفتندیبه آن سخن م یاندربار

بدل  یکوچک به شاهنشاه یپادشاه ینکه ا ی: »زماننویسدیگفته م ینا ییدأدر ت یزن یرشمنگ

که  زنندیحاکم بود. حدس م هاز طبق یتیزبان و خط فقط در دسترس اقل ینشد، ا

 (. 181: 1394) «دانستندیزبان مزبور را نم یرپارسی،و حکام غ رتبهیمنصبان عالصاحب

به نام  ییک ین،باستان که تاکنون به دست آمده، دو لوح زر یفارس هیبکت ترینقدیمی

 ینبه نام ارشامه پسر و جانش یگریبزرگ، و د یوشدار یم( جد اعالق 640-590) یارمنهآر

از  هایییبه(. کت21: 1388اند )شارپ، است که هر دو لوح در همدان به دست آمده یارمنهآر

دانشمندان معتقدند  یدر پاسارگاد به دست آمده است. برخ یزم( نق 530- 559) دومکورش 

و  هایبهبه اعتبار کت یددر واقع با یم،بزرگ بدان یوشباستان را دار یپارس گذاریانکه اگر بن

از حکومت  یشو پ استباستان  یذکر شده شک کرد، چرا که به زبان فارس یهالوحه
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 یرس(. اگر چه اکثر دانشمندان در مورد ابداع خط فا29: هماناند )بوده یوشدار یشاهنشاه

آثار به دست آمده،  ینوجود ا یلبه دل یبزرگ اتفاق نظر دارند، اما برخ یوشباستان توسط دار

 (.181: 1394 یرشمن،)گ رسانندیم پیشیشباستان را به دوران چ یابداع خط فارس

به جا مانده است  یهخامنش یباستان از دوران شاهنشاه یکه به زبان فارس یآثار دیگر

نقش  یکو نزد یدپارس، در تخت جمش هیبه دست آمده در ناح اییبهکت عبارتند از: »متون

در فاصله  یزماد در همدان و ن یهدر شوش، در ناح یالم،ا هیرستم و مرغاب )پاسارگاد(؛ در ناح

کانال  یرامتداد مس یزارمنستان در وان، و ن یهو الوند، در ناح یستونآن در ب از ینه چندان دور

 521-486بزرگ ) یوشدار هاییبهعبارتند از کت هایبهکت ینا ینسوئز شناخته شده است. مهمتر

 یربه تبار اردش یکه عمدتاً در قالب گسسته زبان یگریم( و موار دق 486-465) یارشام( خشق

 یشده اغلب بر آجرها یافت هاییبه(.کت58: 1395م( اختصاص دارد )کنت، ق 539ـ338سوم )

ها، و پلکان کاخ یوارد ی،سنگ یهاکوه هبدن ی،و گل یسنگ یمین،و س یندار، الواح زرپخته لعاب

: 1388 یدی،باغ ب یی)رضا شوندیم یدهد ماندهیها، نقوش برجسته، مهرها و ظروف باقستون

زبان  ینترو متناقض یدترینباستان جد یرانیهندو ا یهازبان ینرا در ب نزبا ینا یت(. اشم40

حاکم پارس  هباستان، چنانکه اشاره شد، ظاهراً زبان طبق ی(.فارس150: 1396) آوردیبه شمار م

نداشت چون سرعت گسترش  یریزاگرس گسترش چشمگ یها مردم کوه ینبود و در ب

 یقلمرو پادشاه یها فهم بودنش در استان لحکومت آنان بر سرعت گسترش و پخش و قاب

در دوران  یداًباستان که جد یفارس یو الفبا یالوه، متن نوشتارگرفت. به ع یشیپ یعش،وس

 هاییهها و ابالغ فرمان یغات،بزرگ اختراع شده بود، فقط به منظور تبل یوشدار یپادشاه

 نگارش و ثبت گزارش ایبزرگ بر یوشدار ین. بنابراشدیپادشاه، استفاده م یخاص از سو

ارتباط  یبود و برا یکآن روزگار خاورنزد یهاحکومت خود مجبور به استفاده از زبان یها

به عنوان زبان  یآرام یرایرانیها، زبان غساتراپ یاحکومت  های یالتا ینمؤثر ب یاسیس

شد،  اشارهچنانکه  یبود؛ زبان آرام یو عمل یعیانتخاب طب یکامر  ینانتخاب شد. ا المللیینب

با  یسهآن در مقا ینوشتار یبود و الفبا یرانزبان مردم شرق و غرب ا یعیبه طور گسترده و وس



انیدر قلمرو هخامنش یجرا یهاخطوط و زبان  

85 

 

 Bae, 2004و نوشتن را داشت.) یادگیری یتقابل یبه سادگ ی،و اکد یالمیا هیچیدپ یخیخط م

 یدایشپ هینشد و زم یادیز ییراتاول دستخوش تحول و تغ یراردش هباستان از دور ( فارسی1:

 (. 54: 1388 یدی،باغ ب ییرا فراهم ساخت )رضا یانهم فارسی

از  یبزرگ یها که بر شاهنشاهچنانکه ذکر شد »پارس یزباستان ن یفارس یخیخط م 

نه  شان، یاکانها و نه ننداشتند. نه پارس یاز خود خط راندند،یفرمان م یانه،م یایتا آس یترانهمد

از نعمت خط  کدامیچدر شمال و شرق ه گریید یرانیقوم ا یچمادها و نه ه یشینیانخداوندان پ

(. 41: 1392 ینتس،)ه «کردیدار م یحهرا جر یوشموضوع غرور دار یننبودند و ا ربرخوردا

جاودانه شدن  یگرفت برا یمها تصمخود و تسلط بر آشوب هاییروزیثبت پ یبرا یوشدار

را  یوشدار یو بابل یالمیبه خط ا یستونبر کوه ب یآنها را ثبت کند. حکاک هایش،یدالور

را صاحب خط و  یپهناور هخامنش یگرفت تا شاهنشاه صمیمت ینخشنود نساخت و بنابرا

درخور  یخواست تا هرچه زودتر خط یالمیو ا یبابل یان. پس از منشیدنما یدیسبک جد

با  یدند خط( بویو بابل یالمیو ا یکه )آرام یانمنش ینابداع کنند که پس از تالش ا یشاهنشاه

 یخیبود، خط م ییو هجا ییاز خط الفبا اییختهخط که آم ینابداع شد. ا یخینشان م 36

 (.23: 1377باستان نام گرفت )کخ،  یفارس

ها، سنگ صخره، ستون یرو یباستان، در حکاک یفارس یخیاز خط م یوشزمان دار در

 یرو یشتراستفاده شده و ب ینلگ یهاخط کمتر بر لوحه ین. از اشدیبناها، مهرها، استفاده م

عامل باعث شده که خط  ینشده که هم یدهو زر، و فلزات گرانبها د یماز جنس س یظروف

استفاده از  هیستخود را شا یگرخط شاهانه محسوب شود که اقوام د یکباستان  یفارس یخیم

از  یمعدود هخط را فقط عد ینکه ا رسدی(.به نظر م6: 1392 ینتس،)ه دانستندیخط نم ینا

باستان  یپارس یخیخط م یا(. گو66: 1395 یف،)دانداما اندکردهیاستفاده م یانکاتبان و منش

فکر افتاد  ینبه ا یوشقرار نگرفت. دار یوششاهان پس از دار یچندان مورد اقبال و توجه حت

به دست  یوشز دارا یآن انجام دهد. سند یجدر جهت ترو یخط اقدامات ینتداوم ا یکه برا

کودک  29باستان به  یپارس یخیهستند که در آن، آموزش خط م ییاسناد الواح گل ینآمده که ا
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به  کردهیتالش م یوشکه دار دهدیم نشانالواح  ین(. ا45: 1392 ینتس،آمده است )ه

باستان با خطوط متداول زبان خود،  یفارس یخیزبان کمک کند. خط م ینو حفظ ا یماندگار

باستان فقط در  یتفاوت داشت. گرچه اکثر مورخان معتقدند که خط پارس یو بابل یالمیمانند ا

توجه بود و کاربرد عام نداشته  دمور ینیئاز جنبه تز یشترکاربرد داشت و ب یسلطنت هاییبهکت

 یهالوحه یاندر م 2007سال  باستان در یبه زبان و خط فارس یگل یااست، اما کشف لوحه

م کشف شد، نشان 1933توسط هرتسفلد در سال  یدکه در ارگ تخت جمش یو ادار یاقتصاد

ن حال نظر یشاهانه نبوده است. با ا یهاباستان محدود به فرمان یفارس یخیداد که خط م

 یلدل)به  یهخامنش یباستان در سراسر شاهنشاه یبودن زبان فارس یبر رسم یهرتسفلد مبن

 یراز شود،ی(، رد ماستاول  یوشکه متعلق به دوران دار یالمیکشف هزاران لوح به زبان ا

 (. 38: 1388 یدی،باغ ب ییباستان نبوده است )رضا یالواح به زبان فارس یناز ا کدامیچه

خط  هیشاعتقاد دارند ر یمطرح شده است. برخ یخط نظرات گوناگون ینا هیشدر مورد ر 

( W.Deecke)به نقل از  یف(. دانداما122: 1392 یاست )فرا یباستان ماد یفارس یخیم

 ی(. اما برخ66: 1395 یف،)دانداما داندیم یاز خط بابل یماًباستان را مستق یخیخط م هیشر

: 1379 یان،)برج دانندیم یاز خط آرام یآن را اقتباس ییالفبا اختمانخط و س ینا یشهر یگرد

 یسومر یاز الفبا یرا اقتباس یاکد یو الفبا یاکد یآن را از الفبا یالفبا یزن یا(. و عده22

استفاده  یالمیا هساد یها از عالمت یدر موارد ینکه( و ا79: 1396 ی،)ابوالقاسم دانندیم

خط  ین. اشودیباستان از چپ به راست نوشته م یپارس یخی(.خط م3: 1388اند )شارپ، کرده

 ترینیمی. قدشدندیرسم م یو عمود یها به صورت افقو تمام عالمت عالمت است 36 یدارا

گونه که ذکر . گرچه هماناستارشامه  هیبم( و کتق 640-590) یارمنهآر هیبخط کت یناز ا یبهکت

آنها را متعلق به دوران  یدارند. برخ یدترد هایبهکت ینا عتبارمحققان در صحت و ا یشد، برخ

 یزاز محققان ن یا(.عده21: 1388)شارپ،  دانندیم( مق 407ـ  359) یدوم هخامنش یراردش

اند و آن را به شده یخیموفق به اختراع خط م یوشها قبل از دارمدت یرانیاناعتقاد دارند ا

 یدئوگراماز ا یرانیانآن را استفاده نکردن ا یلو دل دانندیحداقل از زمان کورش دوم )بزرگ( م
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که گفت  توانی(. م66: 1395 یف،)دانداما دانندیم یگردر خطوط د یجا( رنگاریشه)اند های

 ینچند یط یجتدربو تکامل آن  یدایشاست بلکه پ یامدهبه وجد ن یکبارهباستان به  یخیخط م

 ادامه داشته است. ) یوشتا دار دوماز زمان کورش  اهبا افزودن نشانه یازدهه برحسب ن

Huyse, 1999 :52) 

کم مهجور شدن آن، کم المللیینب یباستان، با گسترش زبان و خط آرام یفارس یخیم خط

: »از آنجا که گویدی. او مداندینم یآن را گسترش و رواج خط آرام یلدل یفشد.البته دانداما

سپرده شد«  یبه بوته فراموش یجتدرب گرفتیعموم قرار نم همورد استفاد یرانا یخیخط م

 (.66: 1395 یف،)دانداما

 یستونب هکتیب

 یستونب هیبمانده کت یادگاربه  یهخامنش هباستان از دور یاست که به خط فارس یاثر مهمترین

که  یبهکت ین. ایمآن بپرداز یدایشدر مورد پ یگزارش مختصر هئالزم است به ارا ین. بنابرااست

 30در  یستونکوه ب هبزرگ بر دامن یوشبه دستور دار ،است یهخامنش هیبکت ینترمفصل

از واژه بغستان )بگستان(  یستونحک شده است. نام ب یران،شهر کرمانشاه در غرب ا کیلومتری

 یستونگرفته شده است که ابتدا به صورت بهستون بود و بعدها به ب یانخدا یگاهجا یبه معن

 یمتصم ی،پس از تسلط بر دشمنان خود و به دست گرفتن شاهنشاه یوش. داریافتشهرت 

 یندگانآ یبر دشمنان را برا هایش یروزیحکومت و پ یها سال یننخست یعگرفت تا شرح وقا

کار را به  ینکوتاه ا ییهابا نوشته خواستیدر ابتدا م یوشبگذارد و جاودانه کند. دار یادگاربه 

)واقع در  هایشاه لولوب نییانوبان هیببا الگو گرفتن از کت درسیانجام رساند. اما به نظر م

 یرگی( که موضوع آن چیرانبه فالت ا النهرینیندر گذرگاه راه ب امروزی،سرپل ذهاب  یکینزد

 یستون،ب یابغستان  یابگستانه  یهاصخره یوارگرفت بر د یمتصم ،استبر دشمنانش  نییانوبان

اتفاق افتاد  یجو یطم با مساعد شدن شراق 520در  یدادرو ینخود بپردازد. ا یبه شرح ماجرا

 (.36: 1392 ینتس،)ه
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تر حک بزرگ یوشدار یرتصو ینجا. در ااستمتر  5/5در  3در ابعاد  یوشدار هنگارسنگ

و  اندیستادها داریزهدو ن یوشقرار دارد. پشت سر دار یستونب هیبشده و در سمت چپ آن کت

مغ شرکت داشتند. در دست  یگئوماتا یبرانداز یانهستند که در جر او یاران یوشهمراه دار

افتاده، قرار دارد و پشت  ینگئوماتا که بر زم ینةس یچپش رو یاست و پا مانیک یوشچپ دار

مزدا در نشان اهوره یرانسر اس یشان طناب است. باال است که بر گردن یرانیسر آن صف اس

 یایشدست راستش را به نشانه ن یوشو دار است یوشقدرت به دار هحلق یحال اهدا

و  یالمیباستان، ا یبه سه زبان فارس یبهکت ین(.ا22ـ21: 1377مزدا بلند کرده است )کخ، اهوره

خود و پدرانش و  یبه معرف یبهکت یندر ا یوشکنده شده است. دار یستونکوه ب هیواربر د یبابل

را گزارش  یبه تخت پادشاه یافتندست  یماجرا. سپس پردازدیم اشیشاهنشاه هاییالتا

 ییدازد که موفق به سرکوب آنها شده است )رضاپریم ییهابه شرح شورش یزو ن کندیم

بوده است که  یوشخود دار یکوتاه و در معرف یبهکت ینا یهاول ة(.نوشت43: 1388 یدی،بباغ

شاه شاهان. من اکنون شاهم  ی،هخامنش یک یشتاسپ،شاه، پسر و یوش: »منم دارگویدیم ینچن

ارشام ]است[. پدر  یشتاسپ،و ر]است[. پد یشتاسپ: پدرم وگویدیشاه م یوشدر پارس. دار

شاه  یوشهخامنش ]بود[. دار پیش،یش]بود[، پدر چ پیشیشچ یارمنه،پدر آر یارمنه،ارشام، آر

 یرباز. از دیمانژاده بوده یرباز]که[ ما از د نامیمیم یما خود را هخامنش یرو ین: از اگویدیم

شاه بودند من  یناز ا یش: هشت تن از خاندان ما پیدشاه گو یوشبود. دار یخاندان ما شاه

گرفت  یمتصم یوش(.  در ابتدا دار22: 1377)کخ،  «یمشاه بود یرهشاه هستم ما از دو ت یننهم

 یشاهنشاه یاصل یها از زبان یکی که ظاهراً یالمیرا به زبان و خط ا یبهکت ینشرح ا

بود. متن  سیمکان مقد یالمیانا یبرا یکند.  مکان انتخابدر آن زمان بود حک  یهخامنش

جزء  یز(    اما از آنجا که بابل نHuyse,1999 :58قرار گرفت ) یبهدر سمت راست کت یالمیا

 ه[ در همان مرحلیزن یبابل یتاحتماالً ]روا ینبود، ول یبود، »گر چه جزو طرح اصل یشاهنشاه

 انشرح را به زب ینبزرگ فرمان داد تا در سمت چپ، ا یوش(. دار58شد« )همان: یاول حکاک

خود  یهخامنش یچرا شاهنشاه ینکهاز ا یوشحک کنند. اما چنانکه ذکر شد، دار یزن یبابل
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و  یالمیا یانکه منش بود. پس دستور داد یناراض باشدیصاحب خط مخصوص و درخور نم

 یدهباستان نام یفارس یخیابداع کنند که خط م یشاهنشاه یبرا یدجد یخط ی،و بابل یآرام

کند«  یانسلطنتش را ب یتمشروع خواستهیکار م ینبا ا یوشدار تگف توانی. »مشودیم

شده است، الزم شد که  یژهخود صاحب خط و ی((. اکنون که شاهنشاه37: 1395 یت،)اشم

 یدستور داد شرح ماجرا به فارس ینارزشمند خود آن را اضافه کند، بنابرا هبه کارنام یوشدار

 یبهکت یرز یبه علت کمبود جا فضا ین(. بنابرا25-23: 1377افزوده شود )کخ،  یبهباستان به کت

 یلشد که به دل یبرجسته حکاکنقش یرباستان ز یکار اختصاص دادند. متن فارس ینرا به ا

در بند  یوش( دارHuyse, 1999 :59شدن آب چندان مناسب نبود ) یها و جار وجود شکاف

 یخط ینمزدا، اکند: »به خواست اهورهیباستان اشاره م یبه ابداع خط فارس یستونب هیباز کت 70

خط هم  ین( بود و ایایی)آر یرانیخط به ا ینام و در ضمن ااست که من آن را مرمت کرده

 یمخط نوشتند و برا یندر آن امر به ا یزگل، هم بر پوست آورده شد. نام و عنوان من ن یرو

. مردم از آن خبر رستادمف یشاهنشاه هایینخط را به سراسر سرزم ینخواندند، پس من ا

 (. 44: 1396 ،ینتس)ه «یافتند

به  یزواقعه را ن ینپس از شکست دادن سکاها دستور داد تا ا یوشم دارق 519در سال  

 دهد،یکه به دست م یو اطالعات یبهکت ینا یهااز ارزش یکیاضافه کنند. یستونب هیبمتن کت

 یگرد هاییبهروند را در کت ینبزرگ هم یوش. داراستباستان  یفارس یخیخط م یدایشروند پ

تفاوت که  ین. با ادهدیو آرامگاهش در نقش رستم، به سه زبان ادامه م ید،خود در تخت جمش

: 1377)کخ،  گیردیقرار م یتباستان در اولو یپارس یخیاستفاده از خط م یگرد هاییبهدر کت

25-27 .) 

دانشمند  ینسون،راول یهنرسر  یستونب هیبباستان کت یرمز و مترجم متن فارس هگشایند

م موفق به 1839در سال  یگر،ها کوشش دانشمندان دهاست که پس از سال یسی،معروف انگل

ساز  ینهکوشش زم ین(. ا52: 1388شد )مشکور،  یستونب هیبها و خواندن کتهپژوهش ینا یلتکم
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خط آنها شد. با  ییو رمزگشا یالمیو ا یبابل یها زبان لعاتدر مطا یگرید های یتموفق

باستان و در دسترس قرار گرفتن متن آن، پژوهشگران موفق به  یخوانده شدن متن فارس

و  ینگم منتشر شد. پس از آن ک1851ترجمه در سال  ینآن شدند که ا یبابل هخواندن ترجم

 توانیم یبترت ینبه را منتشر کردند. بدیکت ینا یالمیمتن ا هم ترجم1907تامپسن هم در سال 

باستان بوده است،  یکخاور نزد یختار همطالع یمتن برا ینمهمتر یستونب هیبگفت که متن کت

 یوس،جهان باستان ممکن شد )بروس یخیچند خط م ییچرا که با کشف رمز آن، رمزگشا

1392 :98 .) 

 ییو زبان اوستا خط

. اوستا استزردشت  ینزبان اوستا، کتاب مقدس د یی،اوستا یداست،نام پ ینکه از ا همانگونه

مختلف و مناطق مختلف به وجود  یهاکه در دوره است ینید یهااز متن یادر واقع مجموعه

که متعلق به  یگاهان یشگو یکی: شودیم یدهمتفاوت د یشآمده است. در کتاب اوستا دو گو

که  گویندیو م دهندیبت مو کهن اوستا است، که آن را به خود زردشت نس قدیمیبخش 

 یدپد تریکنزد یهاکه در دوره یدجد یاخر أمت ییاوستا یشگو یگریسخنان خود اوست. و د

 (. 25: 1388 یدی،باغ ب ییآمده است )رضا

 یقاًدق یرفته است، ول یبه کار م یرانا یشرق های یندر سرزم یروزگار یی،اوستا زبان

 هروزمر یآن بوده است و کدام قوم آن را در زندگ هیکه مربوط به کدام ناح یستمشخص ن

معلوم نشده  یزبان هم به خوب ینزمان رواج ا ی. حتنوشتندیو با آن م بردندیخود به کار م

بحث  ییزمان و مکان رواج زبان اوستا یعنیدو موضوع،  ینا یرو ها لاست. دانشمندان سا

زبان در  یناند که ا یدهتوافق رس ینو تنها به ا اندیدهنرس یقطع ایجهیاند و تاکنون به نتکرده

 یابلخ،  یستان،مانند س ییهادر محدوده یران،م در شرق اق 1000تا  1200در حدود  یزمان

باستان که از آنها سند و  یرانا یها(. تنها زبان160: 1381ته است )کلنز، رفیخوارزم به کار م

 ییهاتفاوت یکدیگرکه البته با  استباستان  یو فارس یینوشته به جا مانده است زبان اوستا
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سخت نوشته  یایسنگ و اش یبوده و رو یباستان که زبان شاهنشاه یدارند. برخالف فارس

 ینبه هم است که یبراساس کتاب ییآن مشخص است، زبان اوستا افیاییجغر یگاهو جا شدیم

 (.70آن در نظر گرفت )همان:  یبرا توانیرا نم یشده که زمان و مکان مشخص ینام، نامگذار

 یتبا قطع توانینم یاییبه لحاظ جغراف ییاشاره شد، در مورد منشأ زبان اوستا چنانکه

 یاو و مردمان یروان)در بلخ( ظهور کرد اما پ یشمال شرق یهسخن گفت. زردشت خود از ناح

 (.  58: 1395اند )کنت، بوده یشمال شرق یهدر ناح یشترب یافتند، یشکه به او گرا

 ینا یربازکه از د ییگفت که خاستگاه اوستا زادگاه زردشت نبوده است و از آنجا توانمی

زبان  یناز ا یشهااست، زردشت در سروده شدهیمحسوب م یرانیانا یینیزبان، زبان مقدس و آ

(. لوکوک زبان 27: 1388 یدی،باغ ب ییاستفاده کرده است )رضا یشخو یرزبان ماد یبه جا

 هو عرض یانب یبرا یساختگ یهازبان اشعار هومر، از جمله زبان چونرا هم ییاوستا

اوستا نظرات  ی،(.  در مورد معن48: 1395)لوکوک،  داندیو شعر م ی،ادب ینی،د هاییتفعال

 یمعن یشنظر بارتلمه است که آن را ستا یمعن ترینیکو نزد ینعنوان شده، اما بهتر یمختلف

 (. 26: 1388 یدی،باغ ب ییکرده است )رضا

م( دو نسخه ق 330-5/336) یسوم هخامنش یوشدر زمان دار ی،زردشت یسنت یاتروا بنابر

اسکندر  هاست که با حمل شدهیو حفظ م یو مرکز اسناد نگهدار یشاه هیناز اوستا، در گنج

باستان  یرا همان زبان بلخ ییمورخان زبان اوستا یبه دست آنان نابود شد. برخ یمقدون

گفت زبان  توانیم ی. به طور کلپذیرندیرا نم یهنظر ینچندان ا شناسانیرانکه البته ا دانندیم

و  یمذهب در امور یشترباستان بوده است که کاربرد آن ب هدر دور یجرا یهااز زبان یکی ییاوستا

و کاربرد و  یافتتکامل  یزو نو ن یانهمختلف م یها(. و در دوره28بوده است )همان:  ینید

 دا کرد.یپ یاریرواج بس
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 یخط و زبان آرام

و خاور  یانهدر سراسر خاورم المللیینبه عنوان زبان ب یزبان آرام یالد،اول قبل از م ههزار در

است که خود شامل  یشمال غرب یسام یها زبان هاز خانواد ی. آرامکردینقش م یفایا یکنزد

بودند که در  یسام یاقوام ها ی.آراماست یتیو ادوم ی،آمور ی،مواب یتی،اوگار یقی،فن ی،عبر

هفتم قبل از  هعربستان مهاجرت کردند و تا سد یاز شمال صحرا یالدچهاردهم قبل از م هسد

خود ادامه دادند و  یبه زندگ النهرینینخارج شده و در شام و ب ینینش یهحالت باد از یالدم

با قدرت گرفتن مجدد دولت آشور،  یشدند. ول ینسرزم یندر ا ییموفق به ساختن شهرها

.شهر دمشق کردندیقرار گرفتند و به دولت آشور خراج پرداخت م آشوریانو نفوذ  یرسلطهز

م به ق 732بود که در سال  یشهر ینآخر دآمیاقوام به حساب م ینمهم ا یکه از شهرها

و  ینوارا مجبور به کوچ کرد. آنها سپس در ن یانسقوط کرد. دولت آشور، آرام هایدست آشور

 1379 یان،شد )برج یشترمناطق روز به روز ب یندر ا یانآرام دادپرداخته و تع یبابل به بازرگان

 هاییندر سراسر سرزم یمان طوالنپس از مدت ز هایخط و زبان آرام یبترت ین(. بد45:

 (.6 4اطراف پراکنده شد )همان :

مرز شهرستان دمشق  16شهر از  592که ادعا کرد  یلسرپ یگالتتوسط ت یآرام یها دولت

در  هایتحت کنترل آشور یمارا مستق یرا نابود کرده بود، فتح شدند. او چند حکومت آرام

 اما زبان یدرس یانها هم به پا یآرام یاسیقدرت س یبترت ینآورد )از جمله خود دمشق(. به ا

 (.Bae, 2004 :3)مردم رواج داشت  ینب یگسترده ا رشان همچنان به طو

راندند و آنها در  یرونب یهرا از سور هایآرام یلیانبابل، با یدجد یقدرت گرفتن امپراتور با

بود و خط  یازبان ساده ها،ی(.زبان آرام30: 1377پراکنده شدند )کخ،  یتمام نقاط امپراتور

 هیشنبود بلکه ر یخیخط به شکل م ین(. ا30آموختن ساده بود )همان: یبرا یزآن ن ییالفبا

ششم  ه(. از سد136: 1384 یاکونوف،کرد )د یفارا ا ینقش مهم یاداشته و بعدها در آس یقیفن

زبان  ی،بند یمتقس یک(. در 30: 1373)کخ،  خوریمیبرم یبه خط آرام یگاهگاه یدر متون بابل
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 یا یامپراتور ی، آرام یمقد یاباستان  ی:آرامکنندیم یمعرف یبردکار را به چهار دسته یآرام

 یلتوان دال یم یگسترش خط آرام ی.برایارمع یااستاندارد  ی، آرام یادار ی، آرام نشاهیشاه

. 2.  شدینوشته م یروسچرم و پاپ یبا استفاده از مرکب رو ی. به راحت1را عنوان کرد:  یرز

در  یان. پراکنده شدن آرام3از آنها بودند.  یانکه آرام ینژاد یملل با اقوام سام یگرد ییآشنا

بود  یخیتر از خط مساده یارخط و زبان بس ین. ا4مختلف و گسترش دادن زبان خود.  مناطق

 (.30: 1385 ی،؛ رجب30: 1379 یان،)برج

بر سنگ  یزو ن ینظام یاسی،س یالتدر تشک یاصطالحات و عبارات آرام یو فراوان تعدد

شده در مصر، به خصوص در  یافت هاییروسافغانستان و پاپ یه،سور هایینها در سرزمنوشته

 یتدر مناطق دوردست دارد )اشم ینشان از گسترش زبان و خط آرام یل،ن هیردر جز ینالفانت

 یدر آن گسترش فراوان یبود که زبان آرام هایییناز جمله سرزم مصر ین(.سرزم66: 1395

. از مدارک به شدیمهاجر محسوب م یانآرام یبرا یگاه مناسبهداشت؛ بدان علت که مصر پنا

شده بودند. در واقع اسناد و مدارک  یجذب زبان آرام یانکه مصر یدفهم توانیدست آمده م

نگ قبرها و س هایبهو اسناد و کت هایروسپاپ یرو یشتردر مصر ب یمهم مورخان از زبان آرام

زبان به دست  یناز ا یادیشود که اطالعات ز یم یدهد یو ظروف فلز هایها و حکاکسفال

مورد  ییو قضا یو تجار یزبان در امور ادار ین(.در مصر ا836: 1387 یچ،)گرشو دهندیم

 یهازبان ینآهسته آهسته جانش یآرام کهگفت  یدبا ی. و به طور کلگرفتیاستفاده قرار م

زبان راه  ینتر آنکه گسترش اشد و مهم یو عبر یفیو فن یو بابل ینطقه مثل آشورم یسام

دوره  ینگفت که در ا توانی(. در واقع م46: 1379 یان،را بست )برج یونانیورود و ثبات زبان 

داشته است که اسناد و مدارک  یفراوان د( کاربرالمللین)ب یانجیزبان م یکبه عنوان  یزبان آرام

 (.836: 1387 یچ،)گرشو استگفته  ینبر ا ییدیبه دست آمده تأ

از آشور گسترش و  یشترب یدر بابل حت یم( زبان آرامق611دولت آشور ) یاز سرنگون پس

شدن  المللیینکه در گسترش و ب یگفت عامل مهم ید(. اما با 38-837کرد )همان:  یدانفوذ پ
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بود.  یقدرتمند هخامنش یشاهنشاه یدایشداشت، پ ییو بسزا یرنقش چشمگ یزبان آرام

 یک یجادتا مصر، سبب ا یحوناز سند تا سارد، از س نشیهخام یشاهنشاه یگستردگ

 یگستردگ ینگوناگون را به اطاعت خود در آورد.ا یفمنضبط شد که اقوام و طوا یشاهنشاه

رسالت  یندهد و البته ا یوندرا پ المللینخط و زبان واحد داشت تا روابط ب یکبه  یازقلمرو ن

به  ی(.زبان آرام47: 1379 یان،)برج یردبگ هدهبه ع توانستیم یآرام یررا زبان و خط فراگ

؛ 231: 1396 یانیقرار گرفت )ب یکه قبالً ذکر شد، مورد توجه شاهان هخامنش یلیهمان دال

 یهخامنش یشاهنشاه یآرام یا یامپراتور یخط به آرام یناساس ا ین(. بر ا53: 1388مشکور 

( یشاهنشاه یا یامپراتور ین نام )آرامی(.  چنانکه اشاره شد، ا48: 1379 یانشد )برج ینامگذار

به کار  Reichsramieمارکوارت به صورت  یوزف یبار مستشرق معروف آلمان ینرا نخست

مورد استفاده  یبه عنوان زبان ادار یزبان آرام یانهخامنش ه(.در دور175: 1341برد )ماتسوخ، 

 یشاه که برا هایان. فرمگرفتیزبان صورت م ینبه ا یزن یاسیقرار گرفت و مکاتبات س

ترجمه سپس  ینو ا شدیترجمه م یبه زبان آرام یبه دست کاتبان آرام شدیفرستاده م یاالتا

 ی(. الزم به ذکر است که گسترش زبان آرام54: 1395)لوکوک،  رسیدیم یرندگانبه دست گ

 عنوانهمچنان کاربرد خود را داشتند. به  یمحل یهارا نگرفت و زبان یمحل یهازبان یجا

 هایننوشته را به همه جا به تمام سرزم ین: »پس از آن ایدگو یم یستونب هیبدر کت یوشمثال دار

 یهاکه فرمان دهدیموضوع نشان م ین(. ا797: 1392 یان،فرستادم و مردم آن را بازنوشتند« )بر

 یآرام یالمللینو سپس کاتبان آن را به زبان ب شدیم یانباستان ب یشاهان ابتدا به زبان فارس

 یآنها آن را به زبان محل رسیدیمختلف م یاالتفرمان به ا ینکه ا یو هنگام گرداندندیبرم

 یالتدر تشک یفراوان آثار به دست آمد به خط آرام. شمار کردندیخود ترجمه و سپس اجرا م

گرفته تا افغانستان  یهاز سور یهخامنش یسنگ نوشته، در تمام شاهنشاه ی،نظام یاسی،س

را  یبودن زبان آرام یانجیو م یگستردگ ینا ینبه دست آمده در مصر و الفانت هاییروسپاپ

 (.66: 1395 یت،)اشم کندیاثبات م
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استفاده کردند. آنها  یآرام یرانخود از دب یانجام کتابت و امور ادار یبرا یهخامنش شاهان

کار اشتغال داشتند  ینبه ا النهرینیناز جمله ب یگرملل د یوانیگذشته در دستگاه د یهااز زمان

و  یوانیامور د یبرا یراناز همان دب یززمان ن یندر کار خود خبره و آگاه بودند. در ا یجهو در نت

 خواستندیم یرانیا یهابود که هرگاه ساتراپ یبترت یناستفاده شد. روش کار بد یادار

آن مطلب را  یردب کردند؛یابالغ م یآرام یربه دربار بفرستند، مطالب را زبان خود به دب یگزارش

را  امهآن منطقه آن ن یآرام یرو در آنجا دب کردیو سپس ارسال م کردیمکتوب م یبه زبان آرام

. در واقع کردیبازگو م یرندهگ ی( برا ...و یسغد ی،باستان، ماد ین همان منطقه )فارسبه زبا

(.هر چند 848: 1387 یچ،)گرشو دادندیانجام م یزرا ن یکار مترجم یری،کاتبان عالوه بر دب ینا

که در  یاما با توجه به اسناد و مدارک ،دانندیم یوشرا از زمان دار یمحققان گسترش زبان آرام

و  استو پس از آن  یالداز م یشکه مربوط به قرون نهم و دهم پ یهدر سور یهل فخارت

نشان  ،است یقبل از ظهور سارگن که به خط آرام هکه مربوط به دور ییهانامه ینچنهم

 س(. براسا836-2/835: 1387 یچ،دارد )گرشو یناز ا یشب یقدمت یکه زبان و خط آرام دهدیم

صادر کرد و  یبه عبر یمبه اورشل یهودیانبازگشت  یمنابع موجود کورش فرمان خود را برا

 (.118: 1392 یان،ابالغ شد )بر یاربه مردم آن د یفرمان سپس به زبان آرام ینا

ه توسع یوشدار هدر دور یاستعمال خط و زبان آرام یاکه آ شودیال مطرح مؤس ینا اکنون

 یالمی،ا یها به همان زبان یوشدار هاییبهمحققان، زبان کت یبه باور بعض یر؟خ یااست  یافته

آنها به  یقمدارک موجود و تطب ی. و با بررسیباستان بوده است و نه به آرام یو فارس یاکد

 یدبا یح. در توضشدیاستعمال م ییبه تنها یاول بود که آرام یراردش هد که از دوررسینظر م

داشت  یمحکم یگاهجا یزبان آرام یافت،دست  یبزرگ به شاهنشاه یوشکه دار یگفت زمان

زبان تنها زبان  یننکرد که ا یکوشش یچه یوشخود دار یبردن آن امکان نداشت، ول ینواز ب

به  ینکرد، ول یبر ضد خط و زبان آرام یتالش یوشرسد اگر چه داریباشد. و به نظر م یادار

زرتشت بودند که  یروانپ یشتر،کرد و ب یریآن جلوگ یشترب هارانه از توسعکصورت محافظه

مربوط به  یاییاش ید. در تخت جمشبردندیرا به کار م یخود خط آرام یامبرپ یمضبط تعال یبرا
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 یفارس یبهنوشته شده است. تنها کت یآنها به خط آرام رویشده که  یداپ یانعبادات زردشت

م تعلق ق 305تا  312 یها است که به سال یوشآرامگاه دار یرو هیبکت یباستان به خط آرام

که با  ییو مربوط است به دو قرن بعد از ضبط متون اوستا یاندارد و به دوره بعد از هخامنش

 یگفت که زبان آرام توانیم (. اما صراحتا202ً-201: 1341اند )ماتسوخ همان خط نوشته شده

 (.71: 1394 یف،)دانداما یدبه اوج شهرت خود رس یهخامنش یهنشاهدر شا

با توجه به نفوذ  ی،چنان پابرجا بود. در دوران هلنهم یزبان آرام یاناز سقوط هخامنش پس

 یاندر زمان ساسان یشد، ول یدچار پراکندگ یاستفاده از خط و زبان آرام یونانیان،و گسترش 

 یکه آرام یزمان رفته رفته از تعداد کسان ین(. در ا849 :1387 یچ،دوباره جان گرفت )گرشو

 یجا یکم خط و زبان آرامکم یو مشکالت زبان هزوارش یلستند کاسته شد، و به دلدانیم

 یها(. هزوارش در نوشته127: 1396 ی،داد )ابوالقاسم یگرد یهاخود را به خطوط و زبان

نوشته  یو خط پهلو یکه به زبان آرام گفتندیواژه م یکاز  ییها بخش یاها به واژه یپهلو

و پرداختن به آن در  یحکه توض شدیآنها تلفظ م هیانم یبرابر فارس دناما هنگام خوان شدیم

 . گنجدیمجال نم ینا

 یو زبان مصر خط

. گرفتیمورد استفاده قرار م یشکم و ب یزن یزبان مصر یهخامنش یعصر شاهنشاه در

است  یو مصر یالمیباستان، ا یشده است که به سه زبان فارس یافتدر مصر  یاشتهونسنگ

بزرگ شرح داده است )دهمرده و  یوشرا توسط دار یمیکه در آن داستان حفر کانال عظ

است به  یکه مربوط به دوران هخامنش یمصر یهانوشته ی(.به طور کل12: 1394 یگران،د

( یروگلیفمصر )ه یمبه خط قد یو فلز یوف سنگشته و لوح و مهر و ظرونصورت سنگ

 یاز جمله اسناد استبزرگ  یوشدار هیکرکه پ یا(. مجسمه19: 1351 ی،اند )آذرشده یافت

بزرگ( قرار داشته است. از سخنان  یوشدار هشوش )درواز هاست که در گذشته، بر درواز

شوش آورده شده مجسمه در مصر ساخته شده و سپس به  ینکه ا شودیمشخص م یوشدار
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وجود دارد که نشان  یروگلیفبه خط ه یمجسمه خطوط ینا هاییهجامه و پا ییناست. در پا

 یهاهیناست. سفال گرفتهیمورد استفاده قرار م یدر زمان هخامنش هایزبان و خط مصر دهدیم

 یوش( است و در آنها نام داریمقد ی)مصر یروگلیفشد، که به خط ه یافتدر شوش  یگرید

 یالمی،باستان، ا یها به چهار زبان )پارسسفال یناول ذکر شده است. ا یرو اردش یارشاو خش

 رد یکه از کاربرد زبان مصر ییتنها سندها ین(. بنابرا706: 1392 یان،)بر است( یو مصر یبابل

ظروف  یها و بعضها و سفالمجسمه یرو یهانوشته ینهم یمدر دست دار یعصر هخامنش

که در مصر ساخته  آیدیها برماند، اما از متناگرچه همه آنها در شوش کشف شدهاست که 

 (.  56-55: 1395اند )لوکوک، اند و سپس به شوش انتقال داده شدهشده

 یونانیو زبان  خط

 ینا هداشتند. از جمل یرصغ یایبه آس یابیبه دست یادیز هها عالق پارسدوم زمان کورش  از

و  یاییمناسب و جغراف یتبزرگ و گسترده، دوم موقع یشاهنشاه یک یجادعوامل، ا

 با یاربس یمنطقه وجود داشت و به لحاظ تجار ینکه در ا یمنطقه، سوم ثروت ینا یکیاستراتژ

را  یرصغ یایم سراسر آسق 544در سال  دوم(.کورش 139: 1394 یرشمن،بود )گ یتاهم

و تصرف  یانداز(. دست416: 1392   ینتس،شد )ه یکنزد یونانیانتصرف کرد و به قلمرو 

 یحکومت هخامنش یانتا پا ینانشو جانش یوشخصوصاً در زمان دار یونانی، های ینسرزم

( آمده یشاهان هخامنش یارض یطلبتوسعه یاستادامه داشت که شرح آن در فصل دوم )س

 است.  

عنوان کرد که آنها  یدبا یکدیگربا  یو زبان یو مشکالت ارتباط یفرهنگ یراتثأمورد ت در

از جمله  ی. شاهان هخامنشکردندیو مترجمان استفاده م یانشان از منش همواره در روابط

(. هرودوت حضور 800: 1392 یان،زبان نکردند )بر ینا یریفراگ یبرا یتالش یوشدار

به چشم  توانیآن را در داستان کروزوس م کندیم ییدأکورش ت انرا در زم یمترجمان شفاه

کوشاتر بودند. به عنوان  یزبان فارس یریدر فراگ یونانی یانفرمانروا یا(. گو138: 1395) یدد
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سخن  یهر پارسکه در حضور شاه بهتر از  گفتیرا سخن م یچنان فارس یمستوکلسمثال »ت

سخن  یبه پارس یلتوسم یستیایوسهرودوت »ه هگفت هب یا(. 798:  1392 یان،)بر «راندیم

به  میلیخود را ب یزن یوش(. دار688: 1395) «دانستیم یو خود را سرباز پارس گفتیم

(. 195: 1394 یرشمن،)گ دادیخود ساخته بود، نشان نم یعکه مط هایی یونانیو دانش  یمتعال

به  یدد یبخود که در شکار آس یشدن از درمان پا یوسأپس از م یوشدار دانیمیچنانکه م

که بعدها در  استپزشکان دموکدس  ینا ینآورد از جمله مشهورتر یرو یونانیپزشکان 

که از  ینمانده بود کار پزشکان مصر یزیسهم داشته است. »در آن روزها چ یرانا یخکتابت تار

اما نفوذ دموکدس  ود،شکست خورده بودند تباه ش یونانیه پادشاه عاجز ماند و از پزشک معالج

 «یافتندخود را باز  یآزاد یشانبود که در اثر وساطتش ا یادز یبه قدر یدر درگاه شاه

 یونانو  یرانا ینب یفرهنگ یکیاول نزد یر(. در زمان سلطنت اردش418: 1395)هرودوت، 

رخ دهد. دانشمندان و مورخان  یادیز یسبب شد تحوالت فرهنگ یکینزد ینبرقرار بود و ا

 یگرانو به د آموختندیو مذاهب آنان را م یخو تار کردندیبابل، و مصر سفر م یران،به ا یونانی

 یدهد یرانیا یفرهنگ یرثأت یونان یآثار ادب یاری(. در بس220: 1394 یرشمن،)گ شناساندندیم

( و یستوفانسو آر یل)آش هایشنامهاست مانند نما یرانشان ا که موضوع یآثار شود،یم

 یز، گزنفون، الکساندر مورخ( و مانند آن و نیدس)هرودوت، توکود یخیتار هاینوشته

 یاسی،س هین(. در زم1/67: 1395 یت،شده است )اشم یافت یرصغ یایکه در آس ییهانوشتهسنگ

از جمله  یزن یونان ینکهو ایهخامنش هتحت سلط های نیسرزم یگونبا توجه به تنوع و گونه

را به زبان  یبهدستور داد متن کت یستونب هیبپس از اتمام کت داریوشتابعه بود،  های ینسرزم

 یف،منتشر کنند )دانداما یرصغ یایو آس یونانمردم  یانهم ترجمه کنند و آن را در م یونانی

 یبهدستور داد در ساحل بسفر دو کت ییانبه هنگام حمله به سکا یوشدار ین(. همچن487: 1394

 یناز ا یکی. کندیخود را عنوان م یتتحت تابع های ینها سرزمیبهکت ینقرار دهند که در ا

 (. 487: 1395است )هرودوت،  یونانیبه زبان  هایبهکت
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 یریگ نتیجه

 یاز اروپا ییهاو مصر و بخش یو مرکز یغرب یایآس یعوس هایینبا تصرف سرزم هخامنشیان

به اداره  یرکانهز یاستیکردند و با س یجادا یعیوس یدر شرق تا رود سند، شاهنشاه یزو ن ی،شرق

مغلوب، که همان  هایینبا سرزم ییرویاها در روآن یاستو حفظ قلمرو خود پرداختند. س

تحکم شود و اقوام تابعه و حکومت آنان مس هاییهبود، سبب شد پا یمذهب حتساهل و تسام

 باشند. آن یادمغلوب تحت فرمان و انق

 هایییالتشان را به اسلطه یرز هایینخود، سرزم یحکومت یاستدر ادامه س یانهخامنش 

 یساتراپ یکنسبتاً کوچک  همنطق یککردند. گاه  یمتقس شدیم یدهنام یساتراپ یاکه خشثرپاون 

 ینتر بود. اکوچک هایینبزرگ و متشکل از سرزم یکشور یو گاه ساتراپ شدیمحسوب م

ها اجازه دادند که هر شان شد. آن حکومت یشترب یمبود که سبب تحک املیاز جمله عو یاستس

 ینبماند و هم یو زبان خود باق ینبر فرهنگ و د آمدیها در مآن یتکه به تابع یقوم و ملت

تسلط  یننزد ملل مغلوب محبوب باشند و غالباً از ا ینشعامل سبب شد تا شاهان هخام

و  یبا آن مواجه شدند، تنوع زبان یاستس ینکه پس از اعمال ا یالهأناخرسند نباشند. اما مس

و  هایساتراپ ینا هادار ی. چرا که برااندیشیدندیآن م یبرا یاچاره بایستیبود که م یفرهنگ

ارتباط قابل فهم  ینا یهر دو سو یبود که برا یبان مشترکبه ز یازن یحکومت یهاارسال فرمان

سهولت در ارتباط و ارسال  یبرا یزبان مشترک تر،شمندانههو یاستیباشد. پس دگرباره با س

 هاییژگیو یبود که دارا یدر نظر گرفتند و آن زبان آرام هایبه ساتراپ یحکومت یهافرمان

باستان به عنوان زبان  یکخاور نزد هدر بخش عمد یشترها پ از مدت ینکهبود. از جمله ا یخاص

 یملل قلمرو شاهنشاه ههم یو برا رفتیبه کار م گبزر یاز کشورها یاریبس یو ادار یانجیم

 یخیتار هیشینکه پ یگرید یهاعالوه بر آن، از زبان یانو فهم بود. هخامنش یرشقابل پذ

استفاده کردند.  یرهو غ ییقضا ی،ر اداردر امو یو اکد یالمیداشتند، از جمله از ا یمحکم

و به  یانزادگاه هخامنش یعنیالت پارس، یباستان را که زبان ا یزبان فارس ینهمچن یانهخامنش
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 ینوشتن آن خط یدر نظر گرفتند و برا یبود، به عنوان زبان رسم یشانا یزبان مادر یگرد یانب

 به کار گرفتند. یگرد یها ابداع کردند و آن را در کنار زبان یخیم

 یژگیو و یدر قلمرو هخامنش یجرا یهااز زبان یکهر  یپژوهش، پس از معرف ینا در

که  یافتیمدست  یجهنت ینمنابع، به ا یلو تحل یانجام شده و بررس یقاتآنها، بر اساس تحق های

در آن زمان بهره جستند  یجمعتبر و را یهاز زبانخود ا یاسیحفظ مراودات س یبرا یانهخامنش

و کاتبان آن  یاناز منش یلهوس ینخود استفاده الزم را بردند و بد یو مذهب اداریو در مناسبات 

 ینخود استفاده کردند؛ با ا یواندر دربار و د یونانیو  یبابل ی،مصر ی،آرام یالمی،ها چون ازبان

محسوب  یانهخامنش یزبان و خط رسم یو متوال یها به صورت قطعاز آن کدام یچهمه ه

 یالمیباستان، زبان و خط ا یاز ابداع خط فارس یشاعتقاد دارند که تا پ خی. اگرچه برشدینم

باستان  یاول زبان فارس یوشدار هگفت دست کم از دور توانیداشت، اما م یتدر کشور رسم

 یکه برا یبود و با توجه به مدارک موجود خط ینشاهشاه یو ادار یو رسم یزبان اصل

خط  ینا یبوده است، هرچند به نظر برخ یوشدار هدور ینگارش آن ابداع شد، از دستاوردها

 ینشد. اما ا یلتکم یوشدار هدر دور یرواج داشته ول یاندر قلمرو هخامنش یشها پهم از مدت

 یایاش یجهان باستان مناسب نوشتن رو یخیم یها خط یگربود، مانند د یخیخط که از نوع م

 یا هایهاعالم یزبان، همگ یندست آمده از ا هسخت مانند سنگ و فلز بود. در واقع هم آثار ب

کوه  یسنگ هاییوارهها و د ستون یهستند که رو یحکومت یادبودهایی یا یاسیس یها گزارش

نقش شده اند.  یمتیق یها ت و سنگفلزا یکوتاه هستند که رو ییهانوشته یااند ها کنده شده

اند و دانسته ینیئتز یا یغاتیپژوهشگران کاربرد آن را محدود به موارد تبل یاساس برخ ینبر هم

 یانجیکه زبان م شدندیکتابت م یها و دستورها به خط و زبان آرام فرمان ههم یباًگفته اند تقر

 یدستور خود را برا یافرمان  یشاهان هخامنشها  متن یننگارش ا یبود. برا المللیینو ب

 یترجمه م یکاتب آن را به آرام یا نشیو م خواندیباستان م یکاتب، به زبان فارس یا یمنش

شد  یمتن به مقصد ارسال م یننوشت. سپس ا یم یروسپاپ یامانند پوست  یمواد یکرد و رو



انیدر قلمرو هخامنش یجرا یهاخطوط و زبان  

101 

 

حاکمان  یدانست آن را برا یا مر ینآن سرزم یو زبان بوم یکه آرام یگرید یو در آنجا منش

 کرد. یترجمه م یو مسئوالن محل

باستان پس از  یخط فارس ینکها یلکه از دال یدیمرس یجهنت ینبه ا ینهمچن یبررس ینا در

 ییم،بگو تر یقدق یماز نوشتن آن و اگر بخواه یمشکالت ناش یافت،گسترش ن یانهخامنش

تر آن ساده یکه الفبا یبا آرام یسهدر مقا یراخط بود. ز ینکاربرد ا یتنوشتن و محدود یسخت

 خط یگرباستان، مانند د یفارس یخیمناسب است، خط م یاهر نوع ماده ینوشتن رو یو برا

شده بود و در واقع  یخاص طراح یکاربردها یهمانطور که اشاره شد، فقط برا یخی،م یها

از مواد قابل استفاده  یبعض ینگارش رو یاست که تنها برا یاآن به گونه یهاشکل نشانه

 است.
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ABSTRACT 

The Achamenian For the purpose of better control and surveillance of 

their dominion, consisting of peoples with diverse cultures, religions 

and languages, they employed a compromising system of beliefs and 

languages and made an effort to make the best use of the potentialities 

existing in the writing systems and languages of the mentioned 

cultures. They made an attempt to take advantage of the different 

writing systems and important languages also aimed at improving 

them. In this work: Why was there so much diversity of languages in 

the Achamenian Empire? Which were the current languages in their 

dominion and what use did they make of each? Which language/s did 

the Achamenians employ in order to converse with the peoples of 

other nations and how was the problem of variation resolved? Which 

was the language and writing system of the Persian kings and the 

courtiers and how were they invented and developed? In the days 

when the Achamenian “Aramic” language was widely in use in the 

East which was considered an intermediary language and in previous 

empires such as the Assyrians, was considered the official language. 

The Achamenians followed this trend and additionally, used the 

languages and writing system of Babylon and Elam to write down and 

record governmental documents. They made use, ancient Farsi, the 

language of the Persian provinces and their native land, as the official 

language of the court and for the purpose of documenting 

governmental mandates, after devising an appropriate writing system. 

By borrowing words from other languages, including bureaucratic 

terms, they intended to develop the language more than before . 

 


