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مؤسسة كتابخانه و  پيش از هرچيز از برگزاركنندگان اين نشست، مركز پژوهشي ميراث مكتوب و   

ياد ايرج  شناس بزرگ، زنده ي ملك سپاسگزارم كه اين جلسه را به ياد استاد دانشمند و ايرانموزة ملّ
افشار، ترتيب دادند و همچنين از ايشان سپاسگزارم كه فرصتي در اختيار من گذاشتند تا در حد دانش 

 .ناچيز خود صحبتي داشته باشم
، سخن گفتن در اين جمع و در مقابل دگذر از پايان دومين دهة عمرم ميبراي من كه تازه يك روز    

اي كه به لحاظ سن چند بار و به لحاظ دانش و تجربه چندهزار بار از من  استادان و دانشمندان برجسته
 .بزرگترند، طبعاً بسيار دشوار است

نويسي و بازشناسي ايران  فرنامهس«ايد،  عنوان اين سخنراني، چنانكه در برنامة نشست از نظر گذرانده   
ين سخنراني وقت داشتم، آن گرچه اگر چند روز بيشتر براي انتخاب موضوع و عنوان ا. است» باستان
. »هاي ايران باستان ها و نگاره نويسي در بازشناسي كتيبه جايگاه سفرنامه«: كردم گونه نامگذاري مي را اين

ي نخواهم گفت و تنها مطالبي پراكنده كه محققين پيشين بارها ا در اينجا سخن تازه و ناگفته و ناشنيده
گلگشت خواهم كرد از كتاب اند، به ايجاز بازگو خواهم كرد و سپس يادي  بر زبان و قلم جاري كرده

ياد ايرج افشار، دانشمند بزرگ و نامداري كه امروز براي  ، اثر ارزشمند استاد فقيد، زندهدر وطن
 .ايم اينجا گردآمدهگراميداشت ياد او در 

. جويي آن نيست اي بس دراز دارد كه اكنون مجال پي نگاري در شرق و غرب پيشينه سنت سفرنامه   
هاي شرقي شدند كه هدفشان لزوماً تحقيق و  ها راهي سرزمين بعد از رنسانس، موجي از اروپايي

ان، سفرا، تاجران، پزشكان، در حقيقت، اين موج متشكل بود از نظامي. هاي تازه نبود شناخت سرزمين
هاي  ها به شرق آمدند و سفرنامه سياحان بسياري از همة اين گروه. نقاشان و البته محققينمعماران، 

هاي گوناگون مطالعات  ها منابعي بسيار ارزشمند براي جنبه پرشماري نوشتند و اكنون همان سفرنامه
شناسي در غرب، سفرها و  يل آن ايراندر واقع سرآغاز خاورشناسي و در ذ. خاورشناسي هستند



زمين با فرهنگ و تاريخ ملل  ها بود كه منجر به آشنايي مردمان مغرب هاي همين اروپايي ماجراجويي
هاي اروپا، آغاز تتبعات  هاي خاورشناسي در دانشگاه گيري رشته زمين شد و نتيجة آن، شكل مشرق

س مجالت تخصصي در اين زمينه، تأليف شناسي، تأسي هاي مختلف شرق علمي گسترده در حوزه
شناساني بزرگ و توانا  تر از همه، ظهور شرق هاي گوناگون، و مهم ها و مقاالتي به زبان ها، رساله كتاب

نگاري نبود، هرگز چنين تحوالت عظيم و  بديهي است كه اگر سنت سفرنامه. در آن كشورها بود
نگاران  ها و سفرنامه به عبارت ديگر، اگر سفرنامه آمد؛ شناسي به وجود نمي پراهميتي در حيطة شرق

شرقي، از جمله سرزمين خودمان، ايران، بسيار  هاي سرزمينون آگاهي ما از فرهنگ و تاريخ نبودند، اكن
يكي از نخستين مواد فرهنگي بود كه توجه سياحانِ » ميراث مكتوب«شك  بي. تر بود مايه محدودتر و كم

ها، از طريق متون كالسيك يوناني و التين  طبعاً بسياري از اروپايي. كرد لب ميآمده را به خود ج شرق به
زمين يافته  مشرقهايي از  كه از دوران باستان به دستشان رسيده بود و نيز به واسطة كتاب مقدس، آگاهي

گذارد،  ها از عمر خود را مي بودند، ولي كسي كه مثالً در سدة هفدهم يا هجدهم ميالدي، سال
ها دورتر از زادگاه خود، قدم  كند و به يك سرزمين شرقي، فرسنگ هاي راه را بر خود هموار مي تيسخ
پيشه و خواه اهل تتبع و پژوهش، آيا ممكن است به آن  نهد، خواه سوداگر باشد، خواه سياست مي

هيچ چيز آگاهي اندكي كه پيش از سفرش دربارة شرق داشته بسنده كند و در اين سفر طوالني و خطير 
 بر آگاهي خود نيفزايد؟

روشن است كه نخستين ابزار كسب دانش براي يك سياح، مشاهده است و امروز براي ما نيز آنچه    
چراكه آنچه او در يك نقطه ديده، با آنچه كه . كه سياحي چند قرن پيش مشاهده كرده بسيار مهم است

هايي بدقواره پر شده باشد،  ه اكنون با ساختمانديد دشتي كه اوشايد . بينيم متفاوت است امروز ما مي
هاي كهني كه او روزي ديده اكنون منسوخ شده باشند، شايد راه خاكي يا سنگفرشي كه او  شايد سنت

 ...اكنون با آسفالت پوشيده شده باشدگذشته  با اسب يا قاطرش از آن مي
شناسي به معناي  آن كه دانش باستانپيش از . اما مشاهدة صرف براي يك سياح كنجكاو كافي نيست   

ها و  جان را به سخن گفتن وادارد و از تكه سفال علميش شكل بگيرد و مواد فرهنگي صامت و بي
هاي باستاني، بيشترين اطالعات را به دست آورد، نگارش تاريخ گذشتگان صرفاً  ها و زباله استخوان

ها و نسخ  نبشته سنگ: ها اهميت بيشتري داشت دهمتكي بر ميراث مكتوب بود و دو دستة عمده از اين دا
ها  نبشته ند، اما سنگنگ ايران باستان نقش مهمي داشتهر دوي اين مواد در شناخت تاريخ و فره. خطي

 .زودتر مورد توجه قرار گرفتند



    
 Jean( هاي ايران باستان در اروپا نقش داشت ژان شَردن از نخستين كساني كه در معرفي كتيبه   

Chardin(آقاي سفرهاي اش را تحت عنوان  ، سياح فرانسوي بود كه در اوايل سدة هجده سفرنامه
ن نخستين كسي بود كه ردشَ 1.در هلند منتشر كرد شواليه ژان شردن به ايران و مناطق ديگري از شرق

اين طرح  ترسيم كرده بود و) DPcموسوم به (نبشتة ميخي در تخت جمشيد  هايي را از يك سنگ طرح
 Johann(در نيمة دوم همان قرن، يوهان داويد ميشائليس . در سفرنامة او به طبع رسيد 1711در سال 

David Michaelis( خاورشناس اهل گوتينگن پيشنهاد اعزام هيئتي پژوهشي به شرق را به فردريك ،
اين هيئت عازم  1761كسب موافقت فردريك، در سال پس از  .دهد پنجم، پادشاه وقت در دانمارك، مي

) Carsten Niebuhr(همان هيئتي است كه يكي از اعضاي آن كارستن نيبور  ،شود و اين شرق مي
از تخت جمشيد بازديد و از چند كتيبة آن  1765نيبور در سال . بردار زاكسني اهل هانوفر نقشه بود،

كه براي رمزگشايي و هاي دقيق نيبور در واقع نخستين منبعي بود  رونوشت 2.برداري كرد نسخه
ها را اساس كار  بازخواني خط ميخي فارسي باستان مورد توجه قرار گرفت و محققين بعدي آن طرح

آلماني نشانة  )Oluf Gerhard Tychsen(ن رهارد توكساُلوف گ 1798در سال . خود قرار دادند
 Friedrich(مونتر  ، فريدريش1802در . خط ميخي فارسي باستان تشخيص دادجداكُن را در  واژه

Münter (جداكُن  مونتر عالوه بر آن كه مستقالً نشانة واژه 3.نتايج تحقيقاتش در اين زمينه را انتشار داد
هاي تخت جمشيد تكرار شده  اي از چند نشانة ميخي را نيز كه بارها در كتيبه را تشخيص داد، مجموعه

زمان در شهر  هم. شيوة و تلفظ آن نداشت معّرفي كرد؛ گرچه اطالعي از» شاه«بود، معادل واژة 



فرانكفورت، يك محقق جوان آلماني موفق به رمزگشايي از چند نشانة ميخي فارسي باستان شد و بدين 
نام او گئورگ فريدريش گروتفند . هاي تخت جمشيد را بخواند ترتيب توانست بخشي از كتيبه

)Georg Friedrich Grotefend (شناسند بود و امروز همه رمزگشايي اين خط را به نام او مي .
اي منتهي نشده بود و هنوز تحقيقات در اين زمينه جريان  كننده ولي كار گروتفند به نتايج كامل و قانع

هاي ميخي مشغول به  خصوص در آلمان و دانمارك، دربارة اين نشانه داشت و محققين ديگري به
اطالعات  )Christian Lassen(، كريستين لَسن 1839و  1836 هاي ال در سالتحقيق بودند؛ براي مث

هايي بود كه  تا آن زمان تمام تحقيقات بر اساس طرح. ها ارائه كرد اي دربارة خوانش برخي از نشانه تازه
، نيلس لودوي وسترگور 1843در سال . بيش از نيم قرن پيش، نيبور در تخت جمشيد ترسيم كرده بود

)Niels Ludvig Westergaard( خاورشناس دانماركي در سفرش به ايران و هند از تخت ،
شاهان هخامنشي رفت و هاي  جمشيد بازديد كرد و در نزديكي آنجا، در نقش رستم به ديدن آرامگاه

وسترگور تلسكوپي فراهم كرد و . شد) آرامگاه داريوش اول(ها  اي بر ديوارة يكي از آرامگاه متوجه كتيبه
ر سختترين شرايط در هواي گرم تابستان، روزها پي در پي با تلسكوپش كتيبة داريوش را رصد د

ن لسن در يبرداري آن را براي كريست پس از اتمام اين نسخه. نمود كرد و از آن رونوشتي تهيه مي مي
د شهر هاي طوالني در چن كپنهاگ فرستاد و خودش كه به شدت بيمار شده بود، به دشواري و با توقف

 سفر وسترگور، از اين جهت. پرداختميان راه، خود را به كپنهاگ رساند و در آنجا به ادامة مطالعاتش 
اما كمي . كرد كه كتيبة جديدي را به محققين معرفي مي اهميت زيادي در مطالعات فارسي باستان داشت

سر هنري  سفرِ بعد، يك سفر ديگر باعث ايجاد تحول مهم ديگري در اين مطالعات شد و آن،
برداري از كتيبة  نظير او براي نسخه به غرب ايران و تالش بي )Sir Henry Rawlinson(راولينسون 

 4راولينسون با انتشار ترجمة خود از نسخة فارسي باستان كتيبة بيستون. بيستون در سختترين شرايط بود
 5.شناسي كرد ايرانو سپس اصالحات بعدي خود در اين ترجمه، خدمت بزرگي به مطالعات 



      

بينيم كه چنين مراحلي در رمزگشايي و بازخواني ساير خطوط و  از فارسي باستان كه بگذريم، مي   
هاي اوستايي و پهلوي كساني مانند آنكتيل  هاي ايراني نيز طي شده است؛ براي يافتن دستنويس زبان

و نيلس لودي ) Rasmus Rask(فرانسوي، راسموس راسك ) Anquetil du Perron(دوپرون 
هايي از متون مذهبي و غيرمذهبي  اند و نسخه وسترگور دانماركي و غيره به هند و ايران عزيمت كرده

 .اند زردشتيان به دست آورده و براي مطالعات خود به اروپا برده
زشناسي و ها در با آنچه تا اينجا گفته شد، تنها يك مثال ساده بود از اهميت سفرها و سفرنامه   

ها بيش از اينها براي تحقيقات امروزي قابل  اما سفرنامه. ايران هاي باستاني رمزگشايي خطوط و زبان
شناسي و غيره،  شناسي، گويش شناسي، مردم شناسي، قوم هايي مانند باستان در رشته. استفاده هستند

هاست كه  شناسي، از طريق سفرنامه مثالً در باستان. اي برخوردارند ها از اهميت و جايگاه ويژه سفرنامه
هاي پيشين و تغييراتي كه از آن زمان  ها و آثار باستاني در قرن توان به نحوة كشف برخي از محوطه مي

هاي ساساني اشاره  در اينجا صرفاً به چند مثال از نگاره. تا كنون در اين آثار به وجود آمده پي برد
پزشك و ، )Engelbert Kaempfer(تين بار انگلبرت كمپفر نگارة ساساني دارابگرد را نخس. كنم مي

بعد از او سياحان بسياري . اش آورد ديد و گزارشي از آن را در سفرنامه 17سياح آلماني در اواخر قرن 
در اين ميان طرح اوژن فالندن . هايي از آن كشيدند اين نقش را ديدند، توصيفش را نوشتند و طرح

)Eugène Flandin( ترسيم شده، اهميت زيادي دارد، زيرا گذشته از دقت زياد و  1841سال  كه در



دهد كه  ، اين طرح نشان مي)Pascal Coste(نظير فالندن و همكارش پاسكال كست  وسواس كم
هاي افراد مخصوصاً شاپور كه در ميانة تصوير سوار بر اسب حجاري شده، مربوط به  تخريب چهره

اش به  او در سفرنامه. مثال بعدي نيز از سفرنامة فالندن است. شي استهاي پس از ترسيم اين نقا سال
كند كه براي اولين بار آنها را  كشف يا بهتر است بگوييم توجه به برخي از نقوش ساساني اشاره مي

كه به قول فالندن زير  )KNRb(تنه و كتيبة كردير در نقش رجب  معرفي كرده است؛ مانند تصوير نيم
صحنة نبرد سواره، احتماالً متعلق به بهرام ( 7نقش رستم هفتميا نقش برجستة  6في بودهاي مخ درختچه

برداري آن را  كردند بعد از چند روز خاك كه طبق گزارش فالندن، كارگراني كه براي او كار مي) دوم
 8.آشكار ساختند و پيش از آن، اين نگاره در زير خاك مدفون بود

 

گلگشت در هاي ارزشمند او،  دانشمند بزرگي كه يكي از كتاب. افشار ياد كنم در پايان بايد از ايرج   
اي است كه گزارش سفرهاي متعددي به نقاط گوناگون ايران در آن درج شده  ، همچون سفرنامهوطن

هاي قبلي مايلم به دو مورد از  در اينجا به تناسب بحث. است و اطالعات تازه و مفيد بسياري نيز دارد
يكي محوطة غرقاب . اي ايران باستان اشاره كنم كه در فصول آغازين اين كتاب از آنها ياد شدهه كتيبه

هاي پهلوي و فارسي آن اشاره كرده و اتفاقاً چند نوشتة  در شمال گلپايگان است كه استاد افشار به كتيبه
هور به گنجنامه در هاي دوگانة مش مثال ديگر، كتيبه 9.فارسي آن نيز در اين كتاب استنساخ شده است



ها شد كه  هايي در اطراف اين كتيبه استاد افشار با دقت و ريزبيني متوجه روزنه 10.نزديكي همدان است
ها طبق حدسهايي كه  اين روزنه. از آنها غافل مانده بودندتا كنون بسياري از سياحان و حتي محققين 

از . د درهايي براي حفاظت از اين كتيبه باشدتواند حاكي از وجو اخيراً مطرح شده، بنا بر شواهدي، مي
 .آقاي دكتر شاهرخ رزمجو كه مرا متوجه اين موضوع كرد سپاسگزارم

كاشاني، سردبير محترم مجلة نادر مطلبي دانم اشاره كنم كه چند ماه پيش آقاي  و اما در پايان الزم مي   
را به من دادند كه  گلگشتايران در كتاب هاي  بندي كتيبه ، پيشنهاد بررسي و طبقهنامة بهارستانوزين 

كنم و اميدوارم كه مقالة حاصل از اين تحقيق به زودي به  در اينجا از ايشان بابت اين پيشنهاد تشكر مي
 .پايان برسد
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