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ر د ندگمیینسرندۀ نفاینهمن مسشبن نهسم ۀلنقممهنهمندقتن

م یهنگ اگنگن. سقرسمیهنمو ین تنفنم ت،نعبنسشمجیننسمفعت. 

مجموعۀ مقاالت نخستین همایش بین المللی تاریخی فرهنگی 

جنوب ایران )فارس تاریخی(.ن ینسمامنمنشجیننهمقندت،نغالشرضنن

خۀلنسقبنل.نشیرسز:نقرسزشنن،ن1397.نص803-794.

1.نهم شنن

سردتهریخدنامدبامندد1397دودسردپیداعالمدردمیدمیههدۀدیکد

کتیبۀدجدیددودپناهندمهندهدازدسیِددپژوهیگراندسرددمتدرادتد

پرسیسد تهالرد سرد کهد ردتم،د نقشد سرد اّولد ساریوشد آرامگههد

ایراندشنهدید بنشهسد همکهرید بهد ود شیرازد شارد شوراید

درود گرسشگراند مجموعۀد شیراز،د سانیگههد شهپورشابهزی،د

ایرانگرسیدودجاهنگرسید انجمندصنفیدراهنمهیهند ود شیرازد

انتیهرد بهد نشزد سیگرید افراسد گرسید،د برگزارد فهرسد ادتهند

بشهنشهدههییدسردفضهیدمجهزیدابرازدساشتنددکهدازدمدتدههدپیشد

ازدایندتهریخد)نامدبامند97(،دازدوجوسدایندکتیبهدآگههدبوسهداند.د

بردادهسداسعهیدیکیدازدایندافراس،دبهدنهمدابراهشمدرودتهیید

فهردی،دویدمدتدمدیدیدازدوجوسدایندکتیبهداطالعدساشتهدود

بهدهمراهدعبدالمجشددارفعیدمقهلهداید)نک.دفهردیدودارفعی،د1397(د

تهریخید بشندالمللید همهیشد »نخستشند بهد ارائهد جاتد راد

فرهنگیدجنوبدایراند)فهرسدتهریخی(«د)15-17دآذرد1396(د

تاشهدنموسهدودبهدسبشرخهنۀدهمهیشدتحویلدساسهدبوسهدادت.دبنهدبرد

گفتۀدوید»علشرغمدپذیرفتهدشدندسردهمهیش،دایندمقهلهدبراید

حهضراندقرائتدنیددودقراردبردایندبوسهدادتدکهدتناهدسردکتهبد

مقهالتدهمهیشدچهپدشوس«.د

اینداسعهیداییهندتودطدسودفرسدسیگردنشزدتأیشددگرسید.دفرسد

نخستدمجشددسهقهنیدبوسدکهدگویهدیکیدازدمسئولشندبرگزارید

مقهالتد مجموعۀد گرسآورید آند بهدتبعد ود شیرازد سرد همهیشد

ارائهدشدهدبهدهمهیشدبوسهدادت.دویدسردکهنهلدتلگرامیدخوسد

)کهنهلدجاهندایرانینهدی(1دسردتهریخد17دبامند1397داسعهددکرسدکهد

»مقهلۀدمیترکدجنهبدرودتهییدودسکتردارفعیدتودطدهشأتد

ارائهد »بهدصورتددخنرانید ولید بوسهد شدهد پذیرفتهد علمی«د

نگرسید«دودایندفرسد»تناهداقدامدبهدچهپدمقهله«دنموسهدادت.دنفرد

سومدکهداینداسعهدرادسردرابطهدبهدکتیبۀدنویهفتۀدهخهمنییدسردنقشد

ردتمدتأیشددکرس،دنویسندۀدسومدمقهلۀدمورسداشهرهدسردایندگفتهر،د

یعنیدعبدالمجشددارفعیدادتدکهدسردبخشدپردشدودپهدخدههید

پسدازددخنرانیدخوسدبهدعنواند»شیرازدسردگلدنبیتهدههیدتختد

جمیید«د)23دمرساسد1398،دشیراز،دتهالردپرسیسدشورایدشاردشیراز(د

ود پیش«د دهلد »دهد ازد کتیبه،د ایند ازدوجوسد راد آگههیدخوسد

بهدوادطۀدنویسندۀداّول،دابرازدساشتدوداصلدمقهلهدودخوانشد

آندرادتأیشددنموس.د

جزداظاهراتدشفههیدایدکهدازدافراسدیهسشدهدنقلدکرسیم،د

دنددمکتوبی،دمهننددنهمۀدپذیرشدمقهله،دازددویدمدعشهندارائهد

نگرسیددودپشگشرِیدمکرردنگهرندهدودمجتبیدسوروسیدودبعضید

سیگردازدسودتهندبرایدسریهفتدنسخۀدمنتیرشدهدیهدسردسدتد

چهپدمقهلهدازدافراسدیهسشده،دجاتدسرجدسردپییینۀدپژوهیید

ایندکتیبهدسردنخستشنداثردمیترکدسلیهسدودسوروسیدسربهرۀدایند

کتیبهد)نک.دDELSHAD & DOROODI, 2019(دنهموفقدبوس.دمسئولد

گرسآوریدمجموعۀدمقهالتدهمهیش،دپسدازدسرخوادتدههید

مکرر،دتناهداعالمدنموسدکهدمیدتوانددشمهرۀدادتهندارسدبشندالمللید

کتهبد)شهبک(دمجموعۀدمقهالتدرادسرداختشهردسرخوادتدکنندگهند

قراردبدهددودبهدتوجهدبهداینکهدشمهرۀدشهبکدیکدکتهبدسردسدتد

انتیهردنمیدتوانددمالکیدبرایدارجهعدبهدمقهلۀداسعهییدبهشد،دبهد

ایندپهدخداعتنهییدنید.دحدوسدیکدمههدپسدازداسعهیداّولشهد

  هیلنهشمنه

مؤدسۀدایراندشنهدیدسانیگههدآزاسدبرلشن
soheil.delshad88@gmail.com

دبنمتنش اقنسدین ینشقنشون
 ر د ندگمیینسرندۀ نفاین
 هم  مسشبن نهسم ۀلنقممهن
همندقتنم یهن) DNf گن

ایندکهنهلدبعدههدازدسدترسدخهرجدشددودپسدازدمدتیدکهنهلدجدیدیدبهدهمشندعنواند 1.ن

بهدمدیریتدهمهندشخصدسوبهرهدایجهسدشد.دمنتایدمطلبدفوقدسردمورسدکشفشتد

سریهفتدمقهلهدسردکهنهلدجدیدد)https://t.me/world_of_iranology(دوجوسدندارس.
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مبنیدبردوجوسدنسخۀدمکتوبدمقهلۀدرودتهییدفهردیدودارفعی،د

سردتهریخد14دادفندد1397دتصهویریدازدنسخۀدالکترونشکید

مقهلۀدرودتهییدفهردیدودارفعیدسردمجموعۀدمقهالتدیهسشدهد

بهدسدتددنگهرندهد)بهدشمهرۀدصفحهتد790-799(دردیددودنسخۀد

چهپیدآند)سردجلددنخستدمجموعۀدمقهالتدهمهیشدمذکوردبهدشمهرۀد

صفحهتد794-803(دهمدسردباهرد1398دمنتیردگرسید.

بهدتوجهدبهداینکهدناهسدعلمیداصلِیدبرگزارکنندۀدهمهیشد

مذکوردمرکزدسایرةددالمعهرفدبزرگدادالمیدبوسهدادت،دازدهمهند

زمهندانتیهِرداسعهیدیهسشده،دتالشدبسیهریدصورتدپذیرفتد

تهدبهدشکلدمستقشمدازدسفتردریهدتدمرکزدسایرةددالمعهرفدبزرگد

ادالمیداطالعهتیدمبنیدبردوجوسددندید)یعنیدردیددسریهفتد

چکشدهدیهدگواهیدنهمۀدپذیرشدمقهله(دکهداسعهیدنویسندگهندمقهلۀد

مذکوردودیکیدازدسبشرانداجراییدهمهیشدرادتأیشددوداثبهتدنمهیدد

سریهفتدشوس،داّمهدمتأدفهنهدایندپشگشریدههدثمربخشدنبوسدود

مرکزدسایرةددالمعهرفدبزرگدادالمیدهشچدنهمهدیهدردیدیدمبنید

برداثبهتداسعهیدسبشردوقتدهمهیشد)مجشددسهقهنی(دسرداختشهرد

متقهضشهندقراردنداس.دبهدعبهرتدسیگر،دچکشدۀدمقهلۀدمورسداسعهد

ودیهدنهمۀدپذیرشدردمیدآندکهدازددویدسبشرخهنۀدهمهیشداردهلد

ودتأیشددشدهدبهشددودنشزدتأیشدیۀدپذیرشدمقهلهدتودطد»هشأتد

علمی«دهمهیشدسرداختشهردپردشدکنندگهندقراردنگرفت.دتهد

امروزدنشزدهمچنهندایندترسیددسردذهندنگهرندهدبهقیدمهندهدادتد

کهدآیهدچنشنددندیدوجوسدخهرجیدسارس،دیهدچنشندمقهلهدایدپیشد

مقهلۀد الکترونشکید نسخۀد بهد سدتردید )زمهند 1397د ادفندد 14د ازد

رودتهییدفهردیدودارفعیدسردمجموعۀدمقهالتدهمهیشدمذکور(دبدیند

شکلدوجوسدساشتهدادت؟دمدتیدبعد،دیعنیدروزدشنبهدیکمد

شاریورد1399،درایهنهمهدایدبهدعنواند»a case of plagiarism«د

بهدحسهبدکهربریدایدبهدنهمد»saman ab«دبهدمحتوایدبردمالد

کرسنددرقتدعلمیدنگهرندهدودمجتبیدسوروسیدودنشزداتاهمهتد

اخالقیدسیگردنسبتدبهدایندسو،دبهدتعداسدزیهسیدازدادهتشدد

ساخلیدودخهرجیدسردحوزۀدمطهلعهتدبهدتهندشنهدیداردهلد

بهدمطلبیدسردهمشندرابطهد پشوندید رایهنهمه،د گرسید.دسردمتند

)یعنیددرقتدعلمیدسردمقهلۀدنگهرندهدودمجتبیدسوروسیدسردرابطهدبهدکتیبۀد

DNf(دبهدزبهندانگلیسیدسردتهرنمهییدنشزدسرجدشدهدبوس.2دبهددایند

ردایهنهمهد)کهدنخستشندازددلسلۀدردایهنهمهدههیدمحتویداتاهمهتدمختلفد

بهدنگهرندهدودمجتبیدسوروسیدبوس(دشکلدسیگریدازدمقهلۀدرودتهیید

هویتیهند کهد رایهنهمه،د نویسندگهند بهداسعهید )کهد ارفعید ود فهردید

نهشنهختهدبوس،دنسخۀداردهلدشدهدبهدسبشرخهنۀدهمهیشدمذکوردبوسهدادت(،د

کهد نیستد میخصد شدهدبوس.د پشودتد صفحهد هیتد سرد

نویسندگهندآندرایهنهمهدودسیگردرایهنهمهدههدچگونهدبهدایندشکِلد

منتیرنیدهدازدمقهلۀدرودتهییدفهردیدودارفعیدسدتدیهفتهداند.د

ایندشکلدخهمدازدمقهلهدحتیدبهدنسخۀدالکترونشکیدکهدسردتهریخد

14دادفندد1397دبهدسدتدنگهرندهدردیدد)نک.دبهالتر(دنشزدتفهوتد

سارس.دمطلبدمنتیرشدهدتودطدایندافراسِدنهشنهسدسردتهرنمهید

مذکور،دپسدازدآنکهدنگهرندهدودمجتبیدسوروسیدتوضشحهتدود

ادنهسدمرتبطدرادبهدمدیریتدآندتهرنمهداردهلدکرسند،دبرساشتهدشدد

ودیهسساشتدکوتههیدسردایندزمشنهدنشزدسردهمهندتهرنمهدسرجد

رایهنهمه،د نخستشند بهدپشودتد اردهلدشدهد مقهلۀد ولید گرسید.د

سیگر،د دندید بهدعنواند جهرید نقِدد ناهیید سرنسخۀد بعدترد

یهریدکنندۀدنگهرندهدبرایداثبهتدبرخیدازدایراساتدطرحدشدهد

گرسیدد)نک.دپهیشندتر(.

ازدآنجهدکهددنددمکتوبدودمتقنیدازدوجوسدایندمقهلهدپیشدود

حتیدسردزمهندانتیهردردمیدخبردکیفدکتیبهدسردنامدبامند

1397دسردسدتدنیستدتهدبهدادتنهسدآندبهدبحِثدچگونگیدوصولد

پهیهند یهسشدهد همهیشد مقهالتد مجموعۀد سرد مقهلهد انتیهرد ود

ساسهدشوسدودپردواضحدادتدکهدایندموضوعیدادتدکهدتهدکنوند

مدعشهندمیدبهیستدآندراداثبهتدمیدکرسند،دالزمدادتدبهدمتند

مقهلهدودکشفشتدنگهرشیدودعلمیدآن،دسردهمهندصورتدچهپدشدهد

سردمجموعۀدمقهالتدهمهیشدفهرسدتهریخی،درجوعدنموسدتهد

بدیندترتیبدهمدازدکّمدودکشفدآندمقهلهدآگههدشویمدودهمدازدروید

همشندشواهددمتنیدپهدخیدبهدایندپردشدبگویشمدکهد»آیهدچنشند

مقهلهداید)مقهلۀدمورسدنقددسردایندگفتهر(دسردزمهنداعالمدردمیدخبرد

وجوسدیکدکتیبۀدسیدهدنیدهد)سردتهریخدنامدبامند1397(،دبدیند

شکلدوجوسدخهرجیدساشتهدادتدیهدخشر؟«.

2.ندقننونقرم تنشاننشقنشین

2.ن1.نشقنشونشقنشی

ایندمقهلهدسردجلددنخستدمجموعۀ مقاالت نخستین همایش 

بین المللی تاریخی فرهنگی جنوب ایران )فارس تاریخی(،د
2. https://www.all-the-classics.com/blog/2020/08/23/dnf-a-

new-inscription-emerges-from-the-shadow/
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نسخۀد سرد )ص790-799د صفحهد سهد سرد 1396(د آذرد )شیرازـد

الکترونشکیدپیشدازدچهپدودصفحهتد794-803دسردنسخۀدچهپی(د

منتیردشدهدادت.دنوبتدوددهلدچهپدنشزد1397دقشددشدهدادت.د

بهدجزدیکدصفحهدمنهبعدوددهدصفحهدتصهویر،دمجموعۀدمتند

مقهلهدبهدششدصفحهدمیدردد.دبرخالفدیکدمقهلۀدسیگردازد

همشند سرد فهردی(د رودتهیید ابراهشمد )یعنید نویسندگهند ازد یکید

مجموعهد)مراسیدودرودتهییدفهردی،د1397:د273-284(دوددهیرد

مقهالتدمنتیرشدهدسردایندمجموعۀدسوجلدی،دایندمقهلهدفهقدد

چکشدهدادت.درعهیتدنیدندایندقهعدهد)یعنیدسرجدچکشدۀدمقهله(د

تودطد )کهد همهیشد مقهالتد آمهسۀد قهلبد سرد اینکهد برخالفد

شدهدادت(د اردهلد مقهالتد نویسندگهند براید همهیشد برگزارکنندگهند

بخشدچکشدهدلحهظدگرسیده،دازدایراساتدقهبلدتوجهدایندمقهلهد

ادتد)کهدالبتهدغشردازدایندمقهلهدسردچاهردمقهلۀدسیگردازدجلدداّولدایند

مجموعۀدمقهالتدنشزدسیدهدمیدشوس(.دبهزدهمدبرخالفدمقهالتدسیگر،د

عنواندمقهلهدسردبهالیدصفحهتدهمدسربرسارندۀدایراسههییدچندد

ادت،دبهدعبهرتدسیگر،دسردبهالیدهردصفحهدازدمقهلهدههیدایند

مجموعهدعنواندمقهلهدههدسردکنهردشمهرۀدصفحهدبهدقلمیدکوچکد

اصلد سرد کهد مقهله،د ایند عنواند آنکهد حهلد شده،د نوشتهد

آرامگههدساریوشدبزرگدسردنقشد نویهفتهدسرد »دنگدنبیتهداید

ردتمد)دDNf(«دادت،دسردصفحهتدمختلفدآندبهدصورتدههیید

آرامگههد سرد نویهفتهد فرس:ددنگدنبیتۀد )بهالیدصفحهتد آمدهدد متفهوتد

ساریوشدبزرگ؛دبهالیدصفحهتدزوج:ددنگدنبیهدایدنویهفتهدسردآرامگههد

ساریوش(دکهدخوسدنیهنیدازدپرییهندخهطریدودسدتپهچگیدسرد

صفحهدبندیدادت.

سردبنددابتداییدمقهله،دنویسندگهندبحثدخوسدرادازدموقعشتد

شاردادتخردآغهزدمیدکننددودمتعهقبدآند)بهدارجهعدبهدیکداثردازد

شهپورشابهزی(دبهدنقشدردتمدمیدردند.دسردمتندمقهلهدارجهعد

برد قشددشدهدادت:د»)شابهزی،د1357،د16(«.دگویهد اینگونهد

نگهرندگهندپوشیدهدادتدکهدشهپورشابهزیدصورتدسردتدود

کهملدنهمدخهنواسگیدپژوهیگردفقشددشیرازیدادت.داینداشکهلد

سردفاردتدمنهبعدنشزدسیدهدمیدشوس:د»شابهزی،دعلشرضهشهپور«د

بهد نگهرندگهند اگرد 803(.د 1397:د ارفعی،د ود )رودتهییدفهردید

شنهدنهمۀداثریدکهدبداندارجهعدساسهدانددسقتدکرسهدبوسنددبهدراحتید

نهمد ود علشرضهد نویسندهد ایند نهمد کهد سریهبندد میدتوانستندد

خهنواسگیداشدشهپورشابهزیدادت.د

نگهرندگهندبدوندسرجدعالمتد»نقطه«دسردپهیهندپهراگراف،د

بنددنخستدمقهلهدرادرههدمیدکنند.داهلدپژوهشدمیدساننددکهد

بیدسقتیدسردایندموارسدخبردازدشتهبدودسدتپهچگیدسردنوشتند

متندمیدسهد.دبنددسومدمقهلهدبهدایندعبهرتدشروعدمیدشوس:د»براید

1397:د ارفعی،د ود )رودتهییدفهردید دنگدنبیته...«د ایند مطهلعۀد

794(.دکدامددنگدنبیته؟دازدآغهزدهمشندبنددخوانندهدبهدنهگههد

متوجهدمیدشوسدکهدبحثداصلیدمقهلهدسربهرۀد»اینددنگدنبیته«د

ادتدکهدهنوزدجهیدسقشقدودکشفشتدآندبرایشدمبامدبهقیدمهندهد

پرساختهدشوس.د آند بهد بعدید بندههید سرد ادتد قرارد البتهد ود

نویسندگهندمقهلهدجملۀدیهسشدهدراداینگونهداسامهدساسهداند:

همچوند منهبعید بهد بهیستد دنگدنبیتهد ایند مطهلعۀد براید

هرتسفلد،داشمشتدنخستشندبرردیدکنندۀدواقعیدآرامگههدههید

نقشدردتم،دکنتدکسیدکهدبردادهسدنوشتهدههدودساسهدههید

اشمشتدو...دکتهبدپارسی باستان رادنوشتهدادت.د)همهنجه(د

ازدآنجهدکهدنویسندگهندپسدازدعبهرتد»نوشتهدادت«دایندبهرد

د
ً
عالمتد»نقطه«درادسرجدکرسهدانددمیدفامشمدکهدایندجملهدقهعدته

سرد کهد نمیدسانشمد ولید تمهمدشدهدبهشد،د نظردسدتورید ازد بهیدد

ناهیتدبرایدمطهلعۀدایندکتیبهدبهیستهدادتدچهدکرس.دآیهدمنظورد

نویسندگهندایندادتدکهدمیدبهیستدبهدمنهبعدیهسشدهدمراجعهد

کرس؟دبهدعبهرتدسیگردمیخصدنیستدایندجملهدبهدچهدفعلید

تمهمدمیدشوس.دفهرغدازدخألدفعلدمنهدبدبرایدپهیهندساسندبهد

هرتسفلد«د همچوند »منهبعید ازد منظورد نمیدسانشمد جمله،د

عنواندیکد یهد ادتد منبعد عنواندیکد آیهدهرتسفلدد چیست.د

دکدامداثردهرتسفلددمددنظردنویسندگهندادت؟د
ً
نویسنده؟دسقشقه

سردبخشدمنهبعدآیهداثریدازدنهمدهرتسفلددسیدهدمیدشوس؟دگویید

نویسندگهندمقهلهدبهداجتاهسدمخهطبهندودیهفتهدشدندمنبعدمورسد

نظردتودطدخوسداییهندچیمدامشددساشتهدانددودرنجدتوصشفد

سقشقدآندرادتحملدننموسهداند.د

»قلمفردهیی«د ازد نویسندگهند نهقصد جملۀد ایند ازد پسد

اشمشتدسربهرۀدآرامگههدههدودبهدویژهدآرامگههدساریوشدیهسدکرسهداندد

 Schmidt, 1970:(«ودارجهعیددبهداینددیهقدارائهدساسهداندد

منهبعدمیخصهتد اّمهدسردفاردتد p.79-90(«د)همهن:د794(.د

»اشمشت،د1957«د)جلددسومدازدمجموعۀددهدجلدیداشمشتدسربهرۀد

ارجهعد بنهبرایند آمدهدادت؛د اطراف(د محوطهدههید ود تختدجمییدد

دنهمتنهدبدودبیدربطدادتدود
ً
سروندمتندبهدفاردتدمنهبعدکهمال
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ادتدودایندسردامردپژوهشدخطهییدفهحشدبهدشمهردمیدروس.

ارنستد »تصهویرد ازد 795(د )همهن:د بندد همشند اسامۀد سرد

هرتسفلددوددهیردپژوهیگران«دیهسدشدهدادت،دبدونداینکهد

منهبعدمرتبطدبهدایندتصهویردمعرفیدشوس.ددپسدنویسندگهندازد

کرسهداندد یهسد نقشدردتم«د سرد بزرگد ساریوشد »5ددنگدنبیتۀد

تعداسد منهبع،د ازد کدامد هشچد سرد کهد نکتهد ایند بهد سقتد بدوند

سانستهد عدسد 5د ساریوشد آرامگههد روید برد مشخید کتیبهدههید

نیدهدادت.دایندتناهدکددشنهدهییدکتیبهدههدادتدکهدازدDNaد

سرد DNf(دختمدمیدشوس.د اکنوند )ود DNeد بهد ود شروعدمیدشوسد

حقشقتدسردایندمنهبعدازد5دسدتهدازدکتیبهدههدیهسدشدهدنهدتعداسد

5دکتیبه!دگویهدنویسندگهندمقهلهددهدنسخۀدکتیبۀدDNa،ددهد

DNc،دDNdدود30د DNb،دبهدهمراهدکتیبهدههید نسخۀدکتیبۀد

کتیبۀدDNeدرادسردمجموعد5دکتیبهدپنداشتهداند!دایندبنددهمدبهد
بهدخوانندگهند تهد نهمد»روسریگورداشمشت«دمزیندشدهدادتد

نیهندساسهدشوسدکهدنویسندگهندمقهلهدحتیدسردنوشتندصحشحدنهمد

اشتبههدشدهداند.دضمند سچهرد همد اشمشت3د روسیِگرد کوچکد

اینکهدسردبخشدمنهبع،دازدمنبعدمورسدادتفهسهدازدایندپژوهیگرد

یهسیدنیدهدادت.

بهد مرتبطد مختصرد توصشفد بندد سود ازد پسد نویسندگهند

کهوشدههیدصورتدگرفتهدسردنقشدردتمدودتوصشفدآرامگههد)بهد

دبهدکتیبهدههیدمشخیدآرامگههد
ً
ارجهعدبهداثرداریشداشمشت(،دمجدسا

ساریوشداّولدبهزگیتهداند.دسردآغهزدصفحۀد795دودهنگهمداشهرهد

بهدکتیبۀدDNaداینگونهدآمدهدادت:د»پسدازدآندنسخهداکدیدآند
سرد36دسردکنهردنسخۀدایالمیدواقعدشدهدادت«د)همهن:د796(.د

ازدقلمددافتهسندواژۀد»دطر«دپسدازدعدسد36دخوسدنیهنیدسیگرد

ازدسدتپهچگیدسردنوشتندادتدکهدموارسدمیهبهدآندبهدوفوردسرد

ایندمقهلهدمیههدهدمیدگرسسدکهدنهگزیردازدسرجدآندخواهشمدبوس.د

پسدازدایندبنددسردهنگهمدمعرفیددنگدنبیتۀدDNbدنشزداینگونهد

آمدهدادت:د»ددنگدنبیتۀدDNbدسردسوددویدسربدمرکزیدقرارد

سارس...«د)همهن:د796(.دکهدروشدنهمعمولدنقطهدگذاریدادتدود

سردبنددبعددازدآندارجهعدبهدکتیبۀدDNcدنشزداینگونهدآمدهدادت:د
قصدد نویسندگهند میدرددد نظرد بهد 1386،(«.د »)لوکوک،د

ساشتهدانددشمهرۀدصفحهدرادنشزدقشددکنندداّمهدفراموشدکرسهداند؛د

ایند نیهنۀدچشزیدجزد ازددهلد1386د بعدد عالمتدویرگولد

نویسندگهند 796،د صفحۀد سرد همچنشند بهشد.د نمیدتواندد

اشهرهدایدپراشتبههدبهدکتیبۀدDNdدودترجمۀدآندکرسهدانددبدیند

ترتیبدکهدکتیبۀدمذکوردبهدقشهسدبهدترجمۀدکتیبۀدDNcدسردسود

لوکوکدبدوندسرجدشمهرۀدصفحه(د بهد ارجهعد )بهد آند ازد بهالترد دطرد

،دتبرزیندبردساریوشدشهه«دترجمهدشدهدادت.د
َ
دَپَچن

َ
بهدشکلد»ا

کتیبهدههید بهد کهد افراسید »ادَپَچنه«،د نهمد اشتبههد تلفظد ازد غشرد

هخهمنییدسردنقشدردتمدآشنهییدسارنددازدایندمسألهدآگههندد

کهددهختهردسدتوریدکتیبۀدDNdدبهدکتیبۀدDNcدتفهوتدعمدهداید

وبروَودنشزهدبِردساریوشدشهه«4دادتدود
َ
سارس.دسردکتیبۀدDNcد»گ

سردکتیبۀدDNdدادَپَچنهدفرسیدادتدکهد»تشرساِندساریوشدشههدراد
سارس«5.دنویسندگهندبدوندتوجهدبهدایندتفهوتدنحویدسردسود

کتیبه،دایندمقهیسۀداشتبههدرادصورتدساسهداند.دسردکتیبۀدنویهفتهد

همدبهدهمشندترتیبدمتندکتیبهدبهدمهننددکتیبۀدDNdدبهدفعلیدپهیهند

میدیهبددکهدازدنظردزمهن،دشخصدودشمهردبهدفعلدکتیبۀدDNdد

بهد مقهلهدکهدتصمشمد نویسندگهند منتایدگویهد سارس.د میهباتد

نویهفتهد کتیبۀد دهختهرد مورسد سرد تحلشلید مقهلۀد یکد نگهرشد

ساشتهدانددبهدایندموارسدمامدتوجایدنداشتهددودبییتردتمرکزدخوسد

رادصرفدکتیبۀدنویهفته،دبدوندتوجهدبهدبهقیدشواهددمتنیدازد

کتیبهدههیدسیگر،دنموسهداند.

ادت:د پرشتهبد ود عجلهد بهد نشزد DNeد کتیبۀد معرفید

»دنگدنبیتۀدDNe (DNe I & XXX)دمتندکوتههدکهدبهدمعرفید

اورنگدبراندمیدپرسازس،دتیکشلدشدهدادت«د)همهن:د796(.دبهد

ود کوتهه«د عبهرت»متند ازد پسد »ادت«د فعلد نرفتند کهرد

جملهدبندیدنهسردِتد»میدپرسازس،دتیکشلدشدهدادت«دخوسدازد

جملۀدایراسههیدپرشمهردنگهرشیدسردایندمقهلهدادت.د

پسدازدایندمطهلبدمقدمهتی،دنویسندگهندسردهمهندصفحهد

بهدکتیبۀدنویهفتهدمیدپرسازنددودسردهمهندابتدادخوانندگهندبهدواژۀد

دایندپردشدسردذهنیهند
ً
»نگهرنده«دمواجهدمیدشونددوداحتمهال

شکلدمیدگشرسدکهدمگردسودنفردایندمقهلهدرادننوشتهداند؟دپسدچراد

ازد»نگهرنده«دودنهد»نگهرندگهن«دادتفهسهدشدهدادت؟دبهدکهرد

سرد مفرسد اّولدشخصد افعهلد برخید ود »نگهرنده«د واژۀد دبرسند

3. Rüdiger Schmitt

4. OP. d-a-r-y-v-h-u-š : x-š-a-y-ϑ-i-y-h-y-a : h-r-s-t-i-b-r
El. DIŠda-ri-i̭a-ma-u-iš DIŠEŠŠANA-na GIŠsi-ru-um ku-ik-ti-ra
Bab. na-šu-ú gišaz-ma-ru-ú šá mda-a-ri-i̭a-muš LUGAL

5. OP. d-a-r-y-v-h-u-š : x-š-a-y-ϑ-i-y-h-y-a : i-s-u-v-a-m : d-a-˹r-y-t-i˺-[y]
El. DIŠda-ri-i̭a-˹ma˺-[u-iš] DIŠEŠŠANA AŠap-te-e mar-ri-iš 
Bab. šá mda-a-ri-i̭a-muš LUGAL kuššal-ṭu t[a-x]
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نخستشِند ایدۀد گویهد کهد میدسهدد نیهند مقهلهد ایند جهیدجهید

نگهرشدایندمقهلهدازدآِندیکدنفردبوسهدودبعدههدنهمدنفردسومدنشزد

سرد شتهبد تد
ّ
بهدعل وجوس،د ایند بهد شدهدادت.د اضهفهد بداند

ایند مکرر،د بیدسقتیدههید ود انتیهرد جاتد مقهلهد آمهسهددهزید

عبهرتد ایند متند بهد ادتد نیدهدادت.دخوبد اصالحد موارسد

نظریدافکندهدشوس:

ازد عکسد تاشۀد براید 1390د دهلد سرد مقهلهد ایند نگهرندۀد

برردید عنواند بهد پهیهندنهمهداید براید نقشدردتمد آرامگههدههید

نقشدمهیهدههیدبهدکهررفتهدسردآرامگههدههیدهخهمنییدودمقهیسۀد

آناهدبهدنقوشدبرجستۀدکهخدههیدتختدجمییددازددنگدنبیتهد

آگههدشد.د)همهن:د796(

میخصدنیستدپهیهندنهمۀدیهسشدهدازددوید»نگهرنده«دبراید

د
ً
چهدمقطعیدودچهدفرسیدبوسهدادتدکهدکهردبردرویدآندناهیته

ازد عکسد تاشۀد براید 1390د دهلد »سرد اود تهد گرسیدهد منجرد

آرامگههدههیدنقشدردتم«درهسپهردآندمکهندگرسسدودازدوجوسدایند

سفهعد کجهد سرد پهیهندنهمهد ایند ناهیتد سرد ود گرسس،د آگههد کتیبهد

دبهیددابراهشمد
ً
شدهدادت.دآیهدایندپهیهندنهمۀد»نگهرنده«د)کهدقهعدته

یهد ود ایندکیفدشدهد بهعثد کهد ادتد بهشد(د فهردید رودتهیید

پهیهندنهمۀدمذکوردمتعلقدبهدفرسدسیگریدادت؟دسادتهندکیفد

بهدایندصورتداسامهدمیدیهبددکه:

نگهرندهدبهددببدمیغلۀدکهریدتهددهلد1393دمطهلعهدبردروید

اینددنگدنبیتهدرادبهدبوتۀدفراموشیددپرسدودپسدازدآندموضوعد

رادبهدارفعیدسردمشهندگذاشتهدودتصهویردبرایداییهنداردهلدشد.د

)همهن:د797-796(

ایندنکتۀدعجشبدکهددهددهلدایندکتیبۀدنویهفتۀدهخهمنییدبرد

عصرد بنهههید مامدتریند ازد )یکید اّولد ساریوشد آرامگههد روید

هخهمنیی(دسردمحوطۀدنقشدردتمدتودطد»نگهرنده«د»بهدبوتۀد

فراموشی«ددپرسهدشوسدبهدکنهر،دنکتۀدمامدتردایندادتدکهدبهدبوتۀد

فراموشیددپرسنددهددهلهدوددپسداردهلدتصهویردایندکتیبهد

برایدارفعیدبهداطالعهتدارائهدشدهدتودطدارفعیدسردنیستد

شیراز،دکهدبهالتردذکردشد،دهمخوانیدندارس.دارفعیدسردبخشد

پردشدودپهدخدایندنیست،دسردتهریخد23دمرساسد1398،داعالمد

وید سدتد بهد پیشد دهلد دهد کتیبهد ایند تصهویرد کهد نموسد

ردیدهدادت.دبهدیکدحسهبددرانگیتی،دوقتیددهددهلدرادازد

زمهندایندپردشدودپهدخدسرد1398دکسردکنشمدبهددهلد1395د

میدردیمدکهدبردطبقدنوشتۀدمندرجدسردمقهلۀدنویسندگهندمذکور،د

بهدکتیبهدوداردهلد ازدرجوعدسوبهرۀد»نگهرنده«د سوددهلدپسد

زمهنید خألد یکد ترتیبد بدیند ادت.د ارفعید براید تصهویرد
سودهلهدمشهندایندسودتهریخدوجوسدسارس.6

»نگهرنده«دسرداسامهداسعهدمیدکنددکه:

متأدفهنهدسردمرکزدادنهسدپهیگههدمشراثدجاهنیدتختدجمییدد

ادنهسیدسردایندبهرهدیهفتدنید.دکمهداینکهدسردسدتردیدبهدایند

بخشدازدادنهسدبهدسشواردزیهسیدروبرودشدیم.د)همهن:د797(

دمتنهقضدکهدبهدخواندندآندمیخصدنمیدشوسدکهد
ً
جمالتیدکهمال

بهالخرهدسدتردیدبهدادنهسدمیسردگرسیدهدادتدیهدخشر!داگردبنهد

بهد مربوطد تصهویرد نتوانستهد »نگهرنده«د نخستد جملۀد برد

بهد مرتبطد تصهویرد ود اّولد ساریوشد آرامگههد دطحد پهکسهزید

پهکسهزیدایندکتیبهدرادسردمرکزدادنهسدپهیگههدمشراثدجاهنید

تختدجمییددبشهبد،دچرادراقمداینددطوردبهداختصهصدساسند

کمتردازدیکددهعتدزمهندتوانستدتمهمیدتصهویردمرتبطدبهد

کتیبهدرادسردمرکزدادنهسدپشدادکند؟داگردسردجملۀدسومدمعنهیدسدتد

یهفتندبهدادنهسدمستتردادتدود»نگهرنده«دبرایدسدتردیدبهدآناهد

تد
ّ
بهدسشواریدروبرودگرسیده،دپسدجملۀدنخستدبهدچهدعل

نوشتهدشدهدادت؟

سردبنددبعدیدنویسندگهندحهلتدخهصدپشکرۀدزیردکتیبهدرا،د

کهدسدتدچپدخوسدرادجلویدسههندخوسدقراردساسه،د»حهلتد

سروسگویی«دتوصشفدمیدکننددبدونداینکهدسلشلیدبرایدایندتحلشلد

ارائهدکنند.دآیهدبهدمهننددآنچهدسردتحلشلدودترجمۀدفعلدایندکتیبهد

نتشجهد ایند بهد نهمیخصد شواهدید برادهسد سیدد خواهشمد

ردیدهدانددیهدتوجایدبهدنظراتدمتعدسدودمتضهسدپژوهیگراندسرد

مورسدایندحهلتدخهصدساشتهداندد)نک.دسلیهسدودسوروسی،د1399:د

البتهدمیدتواندمسألۀددهلد1395درادبدیندترتیبدحلدنموسدکهدسردواقعدایندخهنمد 6.ن

خدیجهدتوتونچیدبوسهدادتدکهدبنهدبرداظاهراتدخوسدسرداینددهلدبهدتصویربرسارید

بهد مراجعهد بهد ود شدهد آگههد کتیبهد ایند وجوسد ازد هخهمنیید آرامگههدههید ازد

کهرشنهدهندتالشدنموسهدتهدشخصیدرادبرایدخوانشدکتیبۀدمذکوردبشهبددکهدالبتهد

دبرخید
ً
تالشداو،دبهدعللیدکهدبرایدنگهرندهدنهمعلومدادت،دنهموفقدبوسهدوداحتمهال

کتیبۀد یکد وجوسد ازد کتیبه،د ایند بهد رابطهد سرد اود پرسدوجوید طریقد ازد افراسد

ایند ازد بییترد اطالعد براید ساریوشدمطلعدشدهداند.د آرامگههد سرد خواندهدنیدهد

مسألهدنک.دمصهحبۀدخدیجهدتوتونچیدبهدخبرگزاریدایسنهد)تهریخدخبر:دیکینبهد

ایسنه:د خبرگزارید سرد خبرد پشوندد 97111407664؛د خبر:د کدد 1397؛د بامند د14د

ایند بهد /https://www.isna.ir/news/97111407664(دودپهدخدسلیهسدودسوروسید

خبرد)تهریخدخبر:ددهدشنبهد23دبامند1397؛دکددخبر:د97112211568؛دپشونددخبردسرد

.)https://www.isna.ir/news/97112211568/خبرگزاریدایسنه:د
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21-24(؟دسردایندبخشدنشزدبهزدبهدایراسههیدنگهرشیدفهحیید

مواجهدمیدگرسیمدکهدخوبدادتدبهدنقلدمستقشمدبردآندنظرید

افکندهدشوس:د

بدیندترتیبددنگدنبیتۀدمذکوردکهداینکدمعرفیدمیدشوسدبد

بخشدfدازددنگدنبیتهدههیدساریوشدشههدسردنقشدردتمدادت.د

)همهن:د797(

ثبتدحرفدربطد»به«دبهدصورتد»ب«دودبهددکهردبرسندنهبجهیدفعلد

سیگرد ازد آن،د نظشرد ود سارس«د »تعلقد عبهرتد بهدجهید »ادت«د

اشتبهههتد»نگهرنده«دادت.

2.ن2.ندقننونقرم تنترجمینونتحلیلنکایبی

سردانتاهیدهمشندصفحهد)ص797(دچهلشداصلیدنویسندگهن،د

یعنیدآوانویسیدودتجزیهدودتحلشلدمتندکتیبه،دشروعدمیدشوس.د

روشدحرفدنویسیدودآوانویسیدکهدسردنسخۀدفهردیدبهدتهند

ایندکتیبهدتودطدنویسندگهندبهدکهردبرسهدشدهدبهدهشچدوجهدبهد

کتیبهدشنهدید حوزۀد سرد دنتید حتید ود معمولد شیوهدههید

هخهمنییددنخشتدندارس.دادتفهسۀدعجشبدازدترکشبدحروفد

بزرگدودکوچکدسردحرفدنویسیدودعدمدرعهیتدنیهنهدههیید

مهننددقالبدودیهدنشمدقالبدکهدشکستگیدههدودآدیبدسیدگیدههید

موجوسدسردکتیبهدرادنیهندمیدسهنددازدجملۀدموارسدغشردقهبلدقبولد

سردایندشیوۀدحرفدنویسیدودآوانویسیدنسخۀدفهردیدبهدتهند

ادت.دالبتهدپسدازدمیههدۀدنسخۀدسیگریدازدایندمقهلهدکهد

بهدعنوانددنددسردنخستشندرایهنهمۀدجعلید)نک.دبهالتر(دضمشمهد

گرسیدهدبوس،دمیخصدشددکهدبخییدازدایندادتفهسۀدعجشبدازد

ازد نهشید سردحرفدنویسید ودکوچکد بزرگد ترکشبدحروفد

ادتفهسۀدنگهرندگهندازدقلمدخطدفهردیدبهدتهندسردایندنسخهد

بوسهدادت.دسردمرحلۀدبعدد)یعنیدحروفدچشنیدایندمجموعهدمقهالت(د

بهدعلتدتعجشلدویرادتهراندودسیگردهمکهراندفنیدبرایدوارسد

توجهد نکتهد ایند بهد مذکور،د مجموعۀد بهد مقهلهد ایند نموسند

نیدهدادتدکهدشکلدایندقلمدتغششردکرسهد)نک.دتصهویرد1دود2(.د

سردآغهزدصفحۀد798دنشزدبهدجملهدایدپرایراسدمواجهدمیدگرسیمد

کهدهرداهلدقلمیدبهدراحتیدمیوشدبوسِندآندرادسرمیدیهبد:د

بهدتوجهدبهددنگدنبیتهدههیدمیهبایدکهدسردآرامگههدساریوشد

میههدهدمیدشوسدکهدبهدمعرفیدسودتندازدبزرگهندعصردساریوشد

هخهمنییدمیدپرسازند.

دجملهدایدنهقصدکهدبهدنقطهدبستهدشدهدادت!دودبهدجملۀدنهقصد

سیگریدمیدپشوندس:د

ایند درد بهالید سرد دنگدنبیتهد ایند گرفتند قرارد ضمند سرد

بزرگدزاسهداشهرهدبهدمعرفیدایندشخصدسارس.د)همهن:د798(د

سردبنددسومدهمهندصفحهد)ص798(،دنویسندگهندسردتالشنددتهد

دهختهردمتندرادبدیندترتیبدبهزدهزیدکنند:د

ابتدایدهردمتند)پهردیدبهدتهن،دایالمیدودبهبلی(ددنگدنبیتۀد

داشهرهدبهدنهمدایندفرسدسارسدودپسدازدآندمیدتواند
ً
DNfداحتمهال

نهمدساریوشدشههدرادمیههدهدکرس.دسردآخردهردمتندنشزدبهدتوجهد

بهدمتندههیدسیگردمیدبهیستدبهدلقبدودیهدمنصبدآندشخصد

اشهرهدشدهدبهشد.

جدادازداینکهدایندشیوۀدتحلشل،دنهشیدازددطحیدنگریدودعدمد

سرکدودتحلشلدمنهدبددهختهردکتیبهدههییدمهننددDNdدادتد

انتظهرد میدبهیستد توضشحهتد ایند بهد توجهد بهد بهال(،د )نک.د

ساشتهدبهشیمدکهد»لقبدیهدمنصب«دسردانتاهیدکتیبهدآمدهدبهشد.د

چندددطردپهیشندتردنویسندگهندتأکشددمیدکنند:د

ازدآنجهییدکهدابتدایددطرههدشکستهدشدهدادتدتناهدودتناهد

میدتواندبردبهقیدمهندۀددنگدنبیتهدتکشهدکرس...د)همهن،د798(

یعنید نخستد دطرد ازد واژهد نخستشند بهقشمهندۀد بنهبرایند

»شوَوریش«:

میدتوانددهمهننددبخشدسومدواژهدواژهدپتیدشوَوریشدبهشددکهد

دنگدنبیتۀدDNcدپسدازدنهمدگئوبروَودآمدهدادت.د)همهن،د798(

نویسندگهند کهد ادتد ایند یکید ایندجملهد ذکرد قهبلد نکهتد

عنواندپهتییوَوریشدرادبهدشکلداشتبههد»َپتیدشوَوریش«دسردکلد

مقهلهدتکراردکرسهداند.دنکتۀدسومدبهزدهمدوجوسدایراساتدنگهرشید

ازد پیشد »سر«د حرفد سرجد عدمد »واژه«د تکرارد قبشلد ازد

»دنگدنبیتۀدDNc«دادتدکهدخوانندهدرادبهداینداشتبههدمیداندازسد

کهدالبدد»DNcدپسدازدنهمدگئوبروَودآمدهدادت«!داکنوندبهداسامۀد

همشندمتندبپرسازیمدکهدنویسندگهنداینگونهدنوشتهداند:د

نکتۀدنخستدآندکهدنمیدتوانمدمطمئندشددکه...دشوَوریشدبهد

واژۀدَپتیدشوَوریشددنگدنبیتۀدDNcداشهرهدسارس.د)همهنجه(

نویسندهد ازدیکد اگرد »نمیدتوانمدمطمئندشد«دحتید عبهرتد

خبردبدهد،دجملهدایدبشمهردادت.دبهدایندحهلدودبهدچیمدپوشید
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ازدایندایراس،دحتیدبهدسرنظردگرفتندمفاومدجملهدبهزدهمدمتوجهد

د
ً
میدگرسیمدکهدیکیدازدنویسندگهن،دکهدمیخصدنیستدسقشقه

چهدکسیدادت،دنمیدتوانددمطمئندبیوسدکهدگفتهدههیدبهالترد

سردایندمقهلهدمبنیدبردشبههتددهختهریداینددهدکتیبهدبهدهمد

سردایندمورسدسردتدبهشد.

فهردید نسخۀد زبهنید تحلشلد سربهبد مقهلهد ایند سومد نکتۀد

بهدتهندسرداسامۀداینددطوردنافتهدادت:

پسدایندواژهدسرددطردنخستدنهمدساریوشدآمدهدکهدقسمتد

پهیهنیدآند)š(دسرددطردسومدقراردمیدگرفتهدادت.ددطردسومدمتند

پهردیدبهدتهندبهدhayāدآغهزدمیدشوس.دایندبداندمعنهدتدکهد

واژۀدشههدکهدپسدازدواژۀدساریوشدمیدآیددمیدبهیستدسردحهلتد

اضهفۀدمفرسد)Génitif(دبهشد.د

قرارد پرانتزد بهدچهدعلتد»š«دسردساخلد نیستدکهد میخصد

گرفتهدادت.داگردمنظوردنویسندگهندآندبوسهدکهدایندنیهنهدازدبشند

رفتهدادت،دپسدبهیددسروندقالبدقراردمیدگرفت.دنویسندگهند

بهدایندنکتۀدواضحداشهرهدننموسهدانددکهدنهمدساریوشدسردایندکتیبهد

ـددبرایی،شمهردمفرسدودجنسدمذکردادتدود سردحهلتداضهفید

بدیندخهطردادتدکهدسردانتاهیددطرداولدنیهنۀد»h«دسرجدشدهد

)سردبخشد سومد ابتدایددطرد سرد میدبهیستد نشزد آند ازد ودپسد

ازبشندرفتۀدکتیبه(دنیهنۀد»š«دوجوسدساشتهدبهشد.دبنهبرایندساریوشد

ـددبراییدسردشمهردمفرسدودجنسدمذکرد شههدنشزدسردحهلتداضهفیدد

)xšāyaϑiyahyā(دنوشتهدشدهدادت.دنویسندگهندبرایدپیتشبهنید

ازدنظردخوسدسرمورسد»حهلتداضهفۀدمفرس«دسردواژۀدشههدبهدسود

منبعد»شهرپ،د1382،د160دودهمچنشندKent, 1953«دارجهعد

میدسهند.دفهرغدازداینکهدچگونهدمیدشوسدسردمورسدصرفدیکد

شمهرۀدصفحهد بدوند کنتد مهنندد مفصلد کتهبد یکد بهد واژهد

ارجهعدساس،دنفسدایندعملدیعنیدارجهعدبهدیکدیهدسودمنبعدبراید

یکدمطلبدبسیهردادهدیدمهننددحهلتدصرفیدودشمهردودجنسد

یکدواژۀدپربسهمد،دمهننددشهه،دسردکتیبهدههیدفهردیدبهدتهن،د

مطهلعهتد مقدمهتید اصولد بهد نویسندگهند آشنهیید میدتواندد

فهردیدبهدتهندرادزیرددؤالدببرس.داینکهدنویسندگهندبدوندهشچد

توضشحیدیکد»Génitif«دهمدبهدانتاهیدجملهداضهفهدنموسهداندد

رادهمدبهیددبهدحسهبدنکهتدمتعدسدودغریبدایندمقهلهدگذاشت.د

همچنشندبهزدهزیدنویسندگهندازدواژۀدشههدبهدشکلدعجشبد

بهیددبهداشتبهههتدموجوسدسردایند نشزد »XŠayaƟiyahā«دراد

سرد بدیاید امرد ایند ازد نویسندگهند نموس.دگویهد اضهفهد بخشد

هخهمنیید کتیبهدههید بهدتهند فهردید نسخۀد حرفدنویسید

»XŠ«د حرفدنویسید ادلوبد سرد کهد نداشتهداندد اطالعد

ود ادتد )xšāyaϑiyahyā(د شههد واژهدنگهرد نیهنۀد نیهندسهندۀد

»XŠayaƟiyahā«دکهداییهندنوشتهدانددمیدتوانددبدیندشکلد

تعبشردشوسدکهدواژۀدشههدسردایندکتیبهدترکشبیدازدواژهدنگهِرد»XŠ«د

ودمکمِلد»ayaƟiyahā«دادتدکهدالبتهدسردایندکتیبهدبهدهشچد

وجهدصحشحدنیست.

بهدتهند فهردید نسخۀد سربهبد سدتورید نکتۀد دآخریند

پییترد کهد سومدادتد آخرددطرد واژۀد بهد مربوطد نویهفتهد کتیبۀد

نویسندگهنداحتمهلدمیدساسندد»میدبهیستدبهدلقبدودیهدمنصبد

»حهلتد ازد آند ازد پییترد ود بهشد«د شدهد اشهرهد شخصد آند

سروسگویی«دپشکرهدخبردمیدساسند:د

پسدازدواژۀدشههدسرددطردسومدواژهدایدآمدهدادتدکهدبهدبهدسدتد

آورسندمعنهیدآندمیدتواندگرهدازداینددنگدنبیتهدبهزدکرس.

گویهدنویسندگهندمقهلهدبدوندتوجهدبهددهیردمسهئلدمطرحدشدهد

سردبخشدههیدپییین،دفکردمیدکننددکهدتناهدبخشدمسألهدسارد

کتیبهدهمشندواژهدادتدودامشددسارنددبهدحلدنموسندایندمسأله،د

»گرهدازدایندکتیبه«دبهزدشوس!

متأدفهنهدبهددببدآدیبیدکهدسرددنگدنبیتهدایجهسدشدهدادتد

نمیدتواندمطمئندشددکهدایندیکدواژهدکهملدادتدیهدخشر.د

)همهنجه(د

ایندجملهدنیهندمیدسهددکهدتوجهدنویسندگهندتناهدبهدآدیبد

وارسشدهدبهدایندبخشدازدکتیبهدادت،دنهدبهداینکهدایندواژهد

چیستدودسرددهختهردکتیبهدچهدنقییدایفهدمیدکند.دبهدنظرد

میدردددکهدنویسندگهندازدتحلشلدایندواژهدنهتواندمهندهدانددود

بدوندتوصشفدسقشقدازدمیکالتدبرردیدایندبخشدازدکتیبه،د

afara…atai- تشَید
َ
َر...ا

َ
ف
َ
دبهدجملۀدکوتههد»واژۀدمذکوردا

ً
)صرفه

ya(دادت«دنهتوانیدخوسدازدارائۀدتحلشلدودحتیدحرفدنویسید

صحشحدایندبخشدازدکتیبهدرادنیهندساسهداند.دسرددطردبعدید

آفریند بهدساریوشدشههد بهدشکلد»...شوَوریشد ترجمۀدکتیبهد

کرس؟«درادبهد»گفتگویدشخصیدبهدسکترددیروسدنصرهللادزاسه«د

)همهن:د798،دپهنویسد1(دنسبتدمیدسهنددوددعیدمیدکننددبردپهیۀد

ایندترجمه،داحتمهلدسیگر،دیعنید»...شوَوریشدبهدساریوشد
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نویسندگهند اینکهد بدهند.د پییناهسد راد احترامدگذاشت«د شههد

گذاشتن«د »احترامد یهد ود کرسن«د »آفریند ترجمۀد بهد چگونهد

ردیدهدانددمبامدادت.داینکهدنویسندگهندچگونهدسردتوصشفد

پشکرۀدزیردکتیبهدازد»حهلتدسروسگویی«دادتفهسهدکرسهدانددنشزد

محلدپردشدودترسیددادت.دتناهدتوضشحداضهفیدکهدنویسندگهند

سردپهیهندبخشدفهردیدبهدتهندارائهدمیدسهنددبدیندترتیبدادت:

سردایندترجمهدازدواژۀدapariyāyaدبهدمعنهیداحترامدگذاشتندکهد

نزسیکدبهدواژۀدafara..ataiyaدادتدبارهدبرسهدشد.د

منبعدبارهدبرساریدنویسندگهندسردتحلشلدایندبخشدمیخصد

نیست.دآیهدایندبخشدنشزدهمچنهندبردپهیۀد»گفتگویدشخصید

بهدسکترددیروسدنصرهللادزاسه«دادتدیهدنظردنویسندگهندادت؟د

حتیدنویسندگهندننوشتهدانددکهدایندواژهدازدچهدنوعیدادت.د

مهدسرداینجهدبهدفعلددروکهردساریمدیهدصفتدیهدقشددودیهدادم؟د

اگردفعلدادت،دبخشدههیدحفظدشدۀدایندفعلدچهداجزاییدراد

ود زمهند ادت؟د فعلیدمیخصد پییوندد آیهد میدسهند؟د نیهندد

شخصدودشمهردفعلدبهقیدمهندهدادتدیهدخشر؟دهمچنشندبراید

نگهرندهدمیخصدنیستدکهد»apariyāya«دازدچهدزبهنیدودازد

کدامدمتندآمدهدادت.دمیخصدنیستدکهدچگونهدایندفعلد

مبامد»معنهیداحترامدگذاشتن«دسارسدودچگونهد»نزسیکدبهدواژۀد

afara..ataiyaدادت«.دبددنیستدبهدایندنکتهدهمداشهرهدگرسسدکهد
قلمیدکهدسردپهنویسدمذکور،دیعنید»گفتگویدشخصیدبهدسکترد

دیروسدنصرهللادزاسه«،دادتفهسهدشدهدبهدقلمدادتفهسهدشدهدسردسیگرد

پهنویسدههیدمجموعهدمقهالِتدایندهمهیشدتفهوتدسارس.

بخشدنخستدازدصفحۀد799دبهدتحلشلدنسخۀدعشالمید

هخهمنییدکتیبۀدDNfداختصهصدیهفتهدادت.دبهدتوجهدبهداینکهد

پیشدکسوتهند ازد ارفعی،د عبدالمجشدد نویسندگهن،د ازد یکید

مطهلعهتدعشالمیدوداکدیدسردایراندادت،دانتظهردساریمدکهدایند

بخشدودهمچنشنددطردچاهرمدکتیبهدکهدنسخۀدبهبلیدهخهمنیید

رادسردبردسارس،دبرخالفدبخشدفهردیدبهدتهن،دپردازدتحلشلدههید

ممتهزدودآموزندهدبهشد.

نویسندگهندسردحرفدنویسیددطرددومد)یعنیدنسخۀدعشالمید

هخهمنیی(دمرتکبدسوداشتبههدشدهداند:د کتدشیوۀدحرفدنویسید

خهرجدازدعرفدکتیبهدشنهدیدادتدکهدسردآندمیخصدنیدهدکهد

سرد »iš«د نخستشند نیهنۀد ود رفتهدادتد بشند ازد دطرد ابتداید

سرد هومد ادت؛د کتیبهد آدیبدسیدۀد بخشد بهزمهندۀد حقشقت،د

حرفدنویسیدنیهنۀدپسدازد»ir«دودپیشدازد»na«دادت.دایند

نیهنهدسردبخشدحرفدنویسیدبهدشکلد»ma«دنوشتهدشدهدودسرد

دطردپهیشندتردبهدشکلد»me«.دمیخصدنیستدنویسندگهندبهد

چهدعلتدایندنیهنهدراد»ma«دتیخشصدساسهداند،دسردحهلیدکهد

سرددطردپهیشندتردبهزدازد»me«دادتفهسهدکرسهداند.دالزمدبهدتوضشحد

ادتدکهدنیهنهدههید»ma«دود»me«دسردعشالمیدهخهمنییدبهد

هشچددوجهدشبههتیدبهدیکدیگردندارنددودتیخشصدایندسودازد

یکدیگردبرایدمتخصصشندایندحوزهدکهرددهسهدایدادت.دبهزد

همدمیخصدنیستدکهدچرادتمهمیدنیهنهدههیدپسدازد»sunki«د

بدیندشکلد»vsunki-ir-ma-na-ma-ak«دبهدیکدیگردمتصلد

واژهد یکد راد کتیبهد ازد قسمتد ایند نویسندگهند آیهد شدهداند.د

میدسانند؟داگردتمهمدایندبخشدبهدشکلیدکهدحرفدنویسیدشدهد

 v.sunki«یکدواژهدادتدچطوردسرددطردبعدیدبهددهدبخشد

(?)irmena mak«دتقسیمدشدهدودپهیشندتردتحلشلدشدهدادت؟

سردبخشدتحلشلدایندنسخه،دنویسندگهندپهدخدبرخیدازد

پردشدههدرادبهددبکدخوسد)یعنیدمنقطعدودبدوندادتداللدکهفیدود

گههداشتبهه(دساسهداند.دبرایدمثهلدسردمورسدنیهنۀد»iš«دسردابتداید

بخشدحفظدشدۀددطرددومدبهدایندتوضشحداکتفهدنموسهداند:

واژۀ ازد DNcد دنگدنبیتۀد بهد توجهد بهد فراواند احتمهلد دبهد

دšumarriš…دتناهدišدآندبهقیدمهندهدادت.د)همهن:د799(

ایندتوضشحدمختصردودنهکهفیدتنهقضدزیهسیدبهدتوضشحدهمشند

بخشدسردنسخۀدفهردیدبهدتهند)همهن،د798(دسارسدکهدنویسندگهند

نوشتهداند:

نکتهدنخستدآندکهدنمیدتوانمدمطمئندشددکهد...شوَوریشدبهد

واژۀدَپتیدشوَوریشددنگدنبیتۀدDNcداشهرهدسارس.د)همهن:د798(

اگردیکیدازدنویسندگهندنمیدتوانددمطمئندبهشددکهدآندواژهدسرد

نسخۀدفهردیدبهدتهندبهدواژۀدپهتییوَوریشدسردکتیبۀدDNcداشهرهد

میدکنددپسدچطوردسردصفحۀدبعددازدآندبرایدتوضشحدنیهنۀد»iš«د

سردابتدایدبخشدحفظدشدۀددطرددوم،دایندنیهنهدراد»بهداحتمهلد

فراوان«دبهقیدمهندۀدهمهندواژۀدموجوسدسردDNcدمیدساند؟

نویسندگهند نشزد »ir-ma-na-ma-ak«د بخشد تحلشلد سرد

راد irmena mak«د ود »irme namakد احتمهلد سود بهددهسگید

مطرحدکرسهدانددودبدونداینکهدابتدادتکلشفدتنهقضدموجوسدسرد

حرفدنویسیدنیهنۀد»ma«دودآوانویسیدآندبهدشکلد»me«دراد
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میخصدکنند،دیکرادتدبهدتحلشلد»واژۀدآخردایندمتن«،دیعنید

»irmena mak«،دبهدشکلدفعلدمجاولدازدبهبدIIدبهدارجهعدبهد

»ارفعی،د1387،د32-23«دمیدپرسازند.دمعلومدنیستدکدامد

بخشدازدایندعبهرتدفعلدمجاولدادت.دآیهدهردسودواژهدیکد

ایند ازد تناهدیکدواژهد یهد عبهرتدفعلیدرادتیکشلدمیدسهند؟د

عبهرتدفعلدادت؟دداگرداحتمهلدسومدمددنظردنویسندگهندمقهلهد

بهشددپسدتکلشفدواژۀدسیگردچهدمیدشوس؟دایندفعلدبردمبنهید

چهددتهکدفعلیددهختهدشدهدودبهدچهدمعنهییدادت؟

سردحهلیدکهدعبدالمجشددارفعیدیکیدازدسودنویسندۀدمقهلهد

معرفیدشدهدادت،دمیخصدنیستدبهدچهدعلتدبدیندشکلدبهد

کهردارفعیدارجهعدساسهدشدهدادت.دمگردنهداینکهدارفعیدخوسد

توانهییدتجزیهدودتحلشلدوداجتاهسدمتوندعشالمیدرادسارس؟دسیگردچهد

زبهندعشالمید سدتورد ازد کلید بهدیکدبخشد ارجهعد بهد نشهزید

هخهمنییدوجوسدسارس؟دجهلبداینکهدارجهعدپهیهندمتنیدبهداثرد

ارفعیدبهدگونهدایدسرجدشدهدکهدبهدسیگردارجهعهتدسردهمشندمقهلهد

متفهوتدادتد)نک.دهمهن:د803(.داگردبپذیریمدکهدعبدالمجشدد

ارفعیدازدسدتداندرکهراندنوشتندیهدتصحشحدمتندایندمقهلهد

دتخصصداودتد
ً
بوسهد،دپسدچرادایندبخشدازدکتیبهدکهداتفهقه

بهدیکدارجهعدمبامدنوشتهد بهدایندشکِلدپراشتبههدودمختصرد

شدهدادت؟

پردشدپهیهنیدسردبهبدمتندکتیبهدایندادتدکهدبخشدبهبلید

هخهمنییدکتیبه،دیعنیددطردچاهرم،دچهدشد؟دشهیددپهدخدایند

پردشدرادسردبخشدنتشجهدگشریدپشدادکنشم:

ازد بسیهرید راهدگیهید DNfد دنگدنبیتۀد اکدید رونوشتد

اباهمهتدسردایندبهرهدخواهد.د)همهن:د799(د

سردپهیهندایندجملهدهمدبهزدفعلدمنهدبیدنمیدبشنشم.دنویسندگهند

البتهدبهدایندامردتوجهدنکرسهدانددکهدسردصفحۀدقبلدسردتحلشلد

بخشدپهیهنیدنسخۀدفهردیدبهدتهندکتیبه،دحلدمعمهیدایندکتیبهد

رادسرگرودبهدسدتدآورسندمعنهیدایندبخشدسانستهدبوسند.دامهد

تداینکهددطردچاهرمدکتیبهدسردایندمقهلهدبرردیدنیدهدادتد
ّ
عل

رادسردجملۀدبعددمیدتواندسید:

امهدبهددببدقرارگشریدایندرونوشتدسردتدسردبهالیددرد

نقشدبرجستهدتاشۀدتصویردخوبدازدآندمنوطدبهدقرارگشرید

مدرند تجاشزاتد ازد ادتفهسهد یهد دنگدنبیتهد روبروید سرد

عکهدیدادت.

آیهدایندامردصحتدسارس؟دنگههیدبهدتصهویردمنتیرشدهدسردپهیهند

نسخۀدمنتیرشدۀدمقهلهدمیداندازیم.دسردصفحۀد802دسودتصویرد

)بهدترتیبدازدبهالدبهدپهیشندتصویرد5دودتصویرد4(دمنتیردشدهداند.دغشرد

ازدایندایراسدکهدتصویرد4دسردپهیشندصفحۀد802دمیدبهیستدسرد

واقعدتصویرد6دبهشدد)تصویرد4دسردصفحۀد801دمنتیردشدهدادت(،د

دنمیدتواندهشچد
ً
ایندتصهویردبهدشکلیدمنتیردشدهدانددکهدعمال

نیهنهدایدرادسردهشچددطریدتیخشصدساسدودخوانندگهندمجبورندد

بهدچیمهندنویسندگهندودتوانهییدآندههدسردخوانشدسردتدکتیبهد

بهدهمشندتصهویرد اینکهد )نک.دتصویردشمهرۀدده(.د اعتمهسدکنندد

نویسندگهندچگونهدتوانستهدادندددطورداولدتهددومدرادبخوانندد

ولیدازدسیدندحداقلدبخییدازددطردچاهرمدعهجزدمهندهدانددنشزد

جهیدپردشدسارس.دخوشبختهنهدبهدسیدندنسخۀدسیگریدازدمقهلۀد

نگهرندگهندکهدبهدپشودتدنخستشندرایهنهمهداردهلدشدهدبوسد)نک.د

بهالتر(دودبرردیدسقشقدتردجزئشهتدتصویردمذکوردسردایندنسخهد

)نک.دتصویردشمهرۀدچاهر(،دمیخصدگرسیددکهدسرداصلدتمهمید

خطدچاهرمدکهدحهویدنسخۀدبهبلیدهخهمنییدادتدبهدتمهمید

جزئشهتدبرایدنویسندگهندمقهلۀدمذکوردقهبلدرؤیت،دخواندند

ودتحلشلدبوسهدادتد)بسنجشددبهدتصویردشمهرۀدپنجدکهدتودطدنگهرندهد

ادتفهسهدشددودبخشدههید برایدخواندندودتحلشلد ودمجتبیدسوروسید

پوشیدهدشدۀدنسخۀدبهبلیدهخهمنییدتودطدپشکره(.ددبنهبراینددآنچهد

رودتهییدفهردیدودارفعیدسربهرۀدنسخۀدبهبلیدهخهمنییدطرحد

کرسهدانددبهدکلیدمرسوسدادت.

آقهیهند تودطد کهد تصهویرید بهد تصویرد ایند مقهیسۀد سرد

تندترید زاویۀد ازد سوروسید مجتبید ود مصلیدنژاسد محمدعلید

نسبتدبهدتصویردپهیهنیدمقهلۀدرودتهییدفهردیدودارفعیدگرفتهد

شدهدادتد)تصویردشمهرۀدپنج(،دتناهدبخشدسومدنهمدساریوشدود

اندکید بهد همد آند کهد سیدهدنمیدشوسد شههد واژۀد نخستد بخشد

دقهبلد
ً
آشنهییدبهدنسخۀدبهبلیدهخهمنییدکتیبهدههیدشههیدکهمال

بهزدهزیدودتحلشلدادت.دسردنتشجهدایندپردشدبزرگدسربهرۀد

نویسندگهند چراد کهد ادتد مطرحد هخهمنیید بهبلید نسخۀد

نتوانستهدانددحداقلدبخییدازددطردچاهرمدکتیبهدرادبخواننددود

تحلشلدنمهیند.دسردغشهبدایندتحلشلد)بهدخصوصدفعلدموجوسدسرد

منهدبدفعلدعشالمید بدوِندتحلشلد ود بهبلیدهخهمنیی(د نسخۀد

ترجمۀد بهد نویسندگهندچگونهد بهدتهن،د فهردید ود هخهمنیید

فعلدبهدشکلد»آفریندکرسن«دود»احترامدگذاشتن«دردیدهداند؟د
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2.ن3.ندبنمتن ین ختنش ن ع

متند سرد موجوسد پرشمهرد آشفتگیدههید ود ایراسههد بهد توجهد بهد

مقهله،دهشچدسوردازدانتظهردنیستدکهدحتیدسردبخشدکوچکد

منهبعدهمدایراسههدودآشفتگیدههیدبسیهریدببینشم.دبرایدمثهلدسرد

همهندابتداد)منبعدشمهرۀد1(دمیدبشنشمدکهدبردخالفدسیگردمنهبع،ددهلد

سرجد منبعد آند اطالعهتد آخرد سرد »1387«د یعنید انتیهرد

شدهدادت.دیهدسردمنبعدشمهرۀد2دنهمدکوچکدشهرپدبهداشتبههد

»رولف«د)بهدجهیدَرلف(دنوشتهدشدهدادت.دسردمنهبعدانگلیسید

مثهلد بهدطورد میدشوس.د میههدهد بسیهرید آشفتگیدههید همد

کدبهدچهد
ُ
مروندودهل

َ
میخصدنیستدمنهبعدشمهرۀد5دود6دازدک

منظوریدنوشتهدشدهداند،دبهدعبهرتدسیگردسردمتندمقهلهدبهدایند

سودمنبعدارجهعیدوجوسدندارس.دغشردازدصفحهتد794دود795د

کهدبهدطوردکلیدبهدافراسیدچوند»کمرون،دهلک«دسردرابطهدبهد

اشهرهد جزئشهتی،د گونهد هشچد بدوند ردتم،د نقشد کتیبهدههید

شدهدادت.دبرایدنگهرندهدمیخصدنیستدکهدهدفدازدنوشتند

ایندسودمنبعد)کهدسردمورسدالواحدبهیگهنیدبهرودودخزانۀدتختدجمییدد

هستند(دچهدبوسهدودآیهدنویسندگهندمقهلهدازدبخشدواژهدنهمۀدایند

سودکتهبدبرایدتوضشحدنسخۀدعشالمیدهخهمنییدکتیبهدادتفهسهد

کرسهدانددیهدنهمدبرسندازدایندسودمنبعدتناهدبهدهدفدپردکرسندبخشد

منهبعدبوسهدادت.داگردهدفدنویسندگهندازدسرجدایندسودمنبعد

ادتفهسهدازدواژهدنهمهدههیدایندسودکتهبدودیهدفاردتدنیهنهدههید

مندرجدسردآناهدت،دپسدچرادسردمتندمقهلهدارجهعدسقشقیدبهد

ایندسودمنبعدسیدهدنمیدشوس؟

منبعدشمهرۀد7دنشزدقهبلدتوجهدادت.دایندمنبع،دبنهدبردارجهعد

سروندمتنی،دبهیددجلدددومدکتهبداشمشتد)1970(دبهشد.دولیدسرد

ایندبخشدسردجلویدنهمداشمشتد»1957«دسرجدشدهدکهددهلد

خزانۀد کهوشدههید مورسد سرد وید کتهبد سومد جلدد انتیهرد

تختدجمییددادت.دعالوهدبرداین،دعنواندکتهبدنشزدبدیندشکِلد

عجشبدودپرایراسدنوشتهدشدهدادت:

_persepolis III, THE ROYAL TOMBS AND OTHER MONUMENTS

برخالفدسودمنبعدسیگر،دشکلدنوشتندمحلدانتیهردبهدصورِتد

»The university of Chicago press Chicago. Illinois«دپهزلد

مضهعفد تعجشلد ود مقهلهد ایند تولشدد سرد عجلهد ود آشفتگید

ود بهزبینید سرد یهسشدهد همهیشد مقهالتد مجموعۀد ویرادتهراند

ویرایشدآندرادکهملدمیدکند.دمنبعدشمهرۀد8دنشزدهمچوندمنهبعدبهالد

بهدشکلدنهقصد)بدوندعنواندکهملدودبدونداشهرهدبهدویرایشدسوم(7د

نوشتهدشدهدتهدایندمقهلهدحتیدسردآخریندصفحهدودآخرینددطرد

همدازدتعجشلدودنقصدوداشتبههدنویسندگهندسردامهندنمهند.

3-نشاننکایبین

بهد ایندمقهلهداشهرهدشد،دمامدادتدکهد ایراساتد بهد حهلدکهد

محتوایدکتیبهدنشزدنظریداجمهلیدافکندهدشوس.ددهمهنطوردکهدسرد

سودمقهلۀدمورسداشهرهدسردبهالدسرجدشده،دایندکتیبهدسردچاهرددطرد

وددهدزبهند)بهدترتیبددطرههیداولدودسومدبهدزبهندودخطدفهردیدبهدتهن،د

دطرددومدبهدزبهندودخطدعشالمیدهخهمنیی،دوددطردچاهرمدبهدزبهندود

خطدبهبلیدهخهمنیی(دنوشتهدشدهدادت.د

کتیبهد ایند زیرد فرسد عنواند نهمدود ذکرد کتیبهد ایند محتواید

)پشکرۀدنقشدبستهدسردگوشۀدزبرینددمتدرادتدآرامگهه(دودتوصشفد

تد
ّ
عملداودبهددمتدودیهدسردمقهبلدساریوشدشههدادت.دبهدعل

نیست.دهرچندداشمشتد بهزیهبید قهبلد فرسد نهمد آدیبدسیدگْید

راد بهدتهن(د فهردید سرد هد
َ
)اوتهن تهنِسد

ُ
ا نهمد )Schmitt, 2019: 45(د

بهدعنواندیکدفرضشهدپییناهسدساسهدادتد)نک.دسلیهسدودسوروسی،د

1399:د10،د14،د17(.دازدبقهیهیدعنواندفرسدسردهرددهدنسخه،د

میدتوانشمدعنواندویدرادبهدشکلدپهتییوَوریشد)pātišuvariš*(د

بهزدهزیدکنشمد)نک.دهمهن:د10،د14،د15،د17(.

بخشددومدکتیبهدحهویدسودواژۀد»ساریوشدشهه«دادتدکهد

برادهسدحهلتدصرفیدایندسودواژهدسردفهردیدبهدتهند)اضهفی-

دضمشردبهزیهفتیددومدشخصدمفرسد
ً
برایی،دمفرس،دمذکر(،داحتمهال

جهنداردپسدازدایندسودواژهدسردنسخۀدعشالمیدهخهمنییدود

حرفداضهفۀدanaدسردنسخۀدبهبلیدهخهمنیید)نک.دهمهن:د10،د15،د

16(دسردپیشدازدایندسودواژهدمیدتواندچنشندنتشجهدگشریدکرسدکهد

فرسدمورسدنظرد»به/دبرای«دساریوشدشههدفعلیدرادانجهمدمیدسهد.

نکتۀدمامدکتیبه،دتحلشلدفعلدادتفهسهدشدهدسردهرددهدنسخۀد

آندادت.دهمهنطوردکهدبهالترداشهرهدشد،دبهدتکشۀدصرفدبردنسخۀد

تدآدیبدسیدگیدبخییدازدکتیبهدکهدقسمتدمامید
ّ
فهردیدبهدتهند)بهدعل

ازدرییۀدفعلدفهردیدبهدتهندرادسردبردسارس(دنمیدتواندسردمورسدایندفعلد

بهدصورتدسقشقداظاهردنظردنموس.دبهدتوجهدبهداباهمهتدموجوسد

سردفعلدعشالمیدهخهمنیید)نک.دهمهن:د15-16دودپهنویسد2(،د

نقطۀدآغهزدتحلشلدفعلدسردنسخۀدبهبلیدهخهمنییدادتد)نک.د

7.نویرایشدنخستدکتهبدکنتدمتعلقدبهددهلد1950دادت.د
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همهن:د17-20(.دبهداینکهدشیوۀدنگهرشیدفعلدبهبلیدهخهمنیید

کمیدسوردازدانتظهردادتد)ادتفهسهدازدنیهنۀد»GA«دبهدجهیدنیهنۀد

»GA-ir-«،د یعنید فعل،د سومد هجهید شکستهدنویسید »KA«،د معمولد

بهدجهید»-GA-ar-«،دودوجوسدواکۀدمعلقدسردنیهنۀد»bi«(،دامهدسردحهلد

حهضردخوانشدودتحلشلدفعلدبهبلیدهخهمنییدمحکمدتریند

پهیهدبرایدتحلشلدفعلدفهردیدبهدتهندودعشالمیدهخهمنیید

فعلد بوسندخوانشد محتملدترد بهدفرضد ترتیبد بدیند ادت.د

ود تحلشلد ود »i-kà-ir-ra-bi«د بهدصورتد هخهمنیید بهبلید

ترجمۀدآندبهدصورتدفعلددومدشخصدمفرسدمذکردازددتهکد

پهیهداید»karābu«،دبهدمعنید»سعهیدخشردکرسن،دمتبرکدکرسن،د

تقدیسدکرسن«،دودبردپهیۀدآندخوانشدودتحلشلدفعلدفهردید

)فعلد »a-f-r-[n]-a-t-i-y (āfǝr/ṛnāti)«د بهدصورتد بهدتهند

مضهرعداخبهری،دسردشمهرددومدشخصدمفرسدازددتهکدمضهرعد)-āfǝr/ṛn(د

بهدمعنید»آفریندکرسن«د)بسنجشددبهدنظرداشمشتدسردمورسدخوانشدود

بهدمعنید »a-f-r-[y]-a-t-i-y (āfrayāti)«د صورتد بهد فعلد ایند تحلشلد

ود دودخوانشد Schmitt, 2019: 47-48(د پیشدمیدروس«؛د »بهددوی...د

تحلشلدفعلدعشالمیدهخهمنییدبهدصورتد»ir  me-na-ma-ak«د

)ضمشردبهزیهفتیددومدشخصدمفرسدجهندار ir +دصرفدIImدمفرسدازدفعلد

احتمهلید-mena*(دبهدمعنیداحتمهلید»برای...دسعهدمیدکند،دطلبد

یهریدمیدکند«،دخواهددبوس.دبرادهسدتحلشلدمطرحدشدهدخوانشد

ودترجمۀدکلدکتیبهدبدیندترتیبدخواهددبوس:

1. [ +-+-+-+(-+): p-a-t-i]-š-u-v-r-i-š : d-˹a˺-r-y-v-h-u-

2. [ š : x-š-a-y-ϑ-i-y]-h-y-a : a-f-r-[n]-a-t-i-y

3. [DIŠx-x-x(-x) DIŠba-ut-ti-iš-mar-ri]-iš DIŠda-ri-ia-ma-u-
˹iš˺ DIŠEŠŠANA-ir me-na-ma-ak

4. [mx-x-x(-x) LÚpa-id-di-iš-ḫu]-ri-iš ˹a˺-˹na˺ mda-a-ri-i̭a-
˹muš˺ LUGAL i-kà-ir-ra-bi

قرسرنهسم ۀلنشن نهعنرنخیرنطلبن ˺پنتیمۀَومیت˹ن ]...[ن
شتنک ن/ن ینهسم ۀلنشن ن فر ننشتنک ن.

4.ن خننپن ندت

همۀدشواهددبحثدشدهدسردایندنقِددمختصردنیهندمیدسهددکهد

مقهلۀدمورسدنقددبهدتعجشل،دبیدسقتیدوداشتبهههتدودنواقصدبسیهرد

ادتنبهطد مقهلهد ایند متند ازد وجهد هشچد بهد شدهدادت.د منتیرد

اسعهید )بنهبرد 1393د دهلد ازد مقهلهد نویسندگهند کهد نمیدشوسد

رودتهییدفهردی(دودیهد1395د)بنهدبردگفتۀدارفعی(دبهدمتندایندکتیبهد

ود اشتبهههتد ود مقهلهد نگهرشد شکلد حتید بوسهداند.د سرگشرد

نواقصدآندمیدتوانددنهقضداسعهیدیکیدازدنویسندگهندمقهلهدود

یکیدازدسبشراندهمهیشدمذکوردبهشددکهدچکشدۀدایندمقهلهدسرد

دهلد1396دبهدسبشرخهنۀدهمهیشدارائهدودتهئشددشدهدودمتندآن،د

بنهدبردقهعده،دپسدازدویرایشدودبهزبینیدسردزمهندمقتضیدود

معمول،دبرایدچهپدناهییدآمهسهدشدهدادت.دروشدبرردیدفعلد

عشالمید نسخۀد سرد اباهمهتد ود هخهمنیید بهبلید نسخۀد غشهبد )سرد

هخهمنیی(،دبهدارجهعدبهدیکدگفتدوگویدشفههی،دبهدسوردازدهرد

گونهدادتهندارسدعلمیدادتدودمیخصدنیستدنویسندگهند

بهدترجمۀدکتیبهدبدیندشکلدردیدهداند.دضمند مقهلهدچگونهد

اینکهدمیخصدنیستدنقشدعبدالمجشددارفعیدسردایندمقهلهد

تهدچهداندازهدبوسهدادت،دچرادکهدعلیدرغمدگفتۀداود)نک.دبهالتر(د

مبنیدبردخواندندنسخۀدعشالمیدهخهمنییدودبهبلیدهخهمنیید

ودبرخالفدکهملدبوسندتصویردادتفهسهدشدهدسردمقهلهدسردهردسود

بخشدکتیبه،دنسخۀدعشالمیدهخهمنییدبهدشکلیدپراشتبههدود

ضعشفدتحلشلدشدهدودروشندنیستدبهدچهدعلتدنسخۀدبهبلید

هخهمنییدسردمقهلهدمنتیردنیدهدادت.د

موضوعدسیگردایندادتدکهدمقهلۀدضمشمهدشدهدبهدنخستشند

رایهنهمۀدجعلیدازدچهدطریقیدبهدسدتدنویسندگهندمجاولدالاویۀد

مقهلۀد نویسندگهند نویسنده/د آیهد ردیدهدادت؟د رایهنهمهدههد آند

متعدسد اتاهمهتد حهوید رایهنهمهدههید آند نوشتند سرد مذکورد

میهرکتد سوروسید مجتبید آقهید ود نگهرندهد بهد اخالقید

ساشتهداند؟دیهدایندنسخهدازدمقهلهدبهدشکلدسیگری،دکهدبراید

هکد
ّ
هت اتاهمدزنندگهند آند سدتد بهد نیست،د میخصد نگهرندهد

ردیدهدادت؟

سردپهیهن،دنگهرندهدازدنویسندگهندمقهلهدودافراسیدکهدعهملدیهد

محرکدنوشتندآندهرزنهمهدههدبوسهدانددیهدسردنگهرشدآندهرزنهمهدههد

میهرکتدساشتهداند،دمیدخواهددکهدنقدههیدخوسدودادنهسدمرتبطد

هنیتداسعهههیدطرحدشده،دمبنیدبرددرقتدعلمیدنگهرندهدود
ّ
بهدحق

آقهیدمجتبیدسوروسی،درادبهدنهمدردمیدخوسدمنتیردنمهیند.د

ش ن ع

د سلیـهس،ددـاشلدودمجتبـیدسوروسید)1399(.د»کتیبهدایدسرددـهیهدـ

و  زبان هـا  DNf(«.د بـهد مودـومد هخهمنیـید نویهفتـۀد )کتیبـۀد



158

نقد و
بررسی

یهسد
لدسل

داش

ن گن
گ

 یهنگنا
تنم

هننهمندق
لنقمم

بن نهسم ۀ
رندۀ نفایننهمن مسش

میینس
 ندگ

 د
تنش اقنسدین ینشقنشونر

بنم
د

دورۀ سوم، سال چهارم
شامرۀ یکم و دوم )87-86(
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فرهنگسـتان(،دش11:د نامـۀ  )ویژهدنهمـۀد ایرانـی  گویش هـای 

ص28-3.

د رودـتهییدفهردـی،دابراهشـمدودعبدالمجشـددارفعـید)1397(.دـ

»دنگدنبیـتهدایدنویهفتـهدسردآرامـگههدساریـوشدبـزرگدسردنقـشد

ردـتمد)DNf(«.دسر:دمجموعـۀ مقـاالت نخسـتین همایـش 
بین المللـی تاریخـی فرهنگی جنـوب ایران )فـارس تاریخی(.د

بهداهتمـهمدمجشـددسهقهنـی،دغالمرضـهدخوشداقبهلد)شـیراز-آذرد

1396(.دج1.دشیراز:دبرازمهن.دص803-794.

د »راهدـ )1397(.د رودتهییدفهردـید ابراهشـمد ود حسـند مـراسی،د

دـنگدفرشدهفتدتهقـید)گرگی(دمشهندرودـتهههیدگوسزرشـکد

ودشـیخدعبوسدسردسشـتدبشضهء«.دسر:دمجموعۀ مقاالت نخسـتین 

همایـش بین المللـی تاریخـی فرهنگـی جنـوب ایـران )فارس 

تاریخـی(.دبهداهتمـهمدمجشـددسهقهنـی،دغالمرضـهدخوشداقبـهلد

)شیراز-آذرد1396(.دج1.دشیراز:دبرازمهن.دص284-273.

- DELSHAD, S. & M. DOROODI (2019). “DNf: A New  
Inscription Emerges from the Shadow”. ARTA, 
2019.001: pp. 1–18.

- SCHMITT, R. (2019). “Überlegungen zu Zwei Neuen 
Altpersischen Inschriften (Phanagoreia, Naqš-i Ros-
tam)”. Nartamongae. The Journal of Alano-Ossetic 
Studies: Epic, Mythology & Language, XIV (No. 1,2): 
pp. 34–49.

تصۀیرن1:نحرفدنویسیددطوردنخستدودسومد)فهردیدبهدتهن(دسردنسخۀدمنتیرشدهد)رودتهییدفهردیدودارفعی،د1397:د797(

تصۀیرن2:نحرفدنویسیددطوردنخستدودسومد)فهردیدبهدتهن(دسردنسخۀدسیگریدازدایندمقهلهدکهدبهدعنوانددندددرقتدعلمید

نگهرندهد)داشلدسلیهس(دودمجتبیدسوروسیدبهدرایهنهمۀدجعلیدبهدادهتشددساخلیدودخهرجیداردهلدشدهدادتد)بهدتفهوتدحرفدنویسی،د

یعنیدازدادتفهسهدازدقلمدخطدمشخیدسردصفحهتد2دود3دایندنسخهدازدمقهله،دبهدنسخۀدمنتیرشدهدتوجهدنمهیشد(.
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دمیخصدادت(.د
ً
همدفعلدبهبلیدهخهمنییدکهمال
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