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 "يا كتيبه هاي(Parthians Joking)" "گويي پارتهاجُك "تيبه هاي خوسف والخ مزار بيرجند،ك

 ؟قباد سلطنت "درست دينان

 
 رسول بشّاش

 پژوهشگاه ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري بازنشسته عضو هيئت علمي

 

  چكيده
 از چه سخن مي گويند؟ راز نهفته در اين كتيبه ها كه متاًسفانه به جز چندخوسف و الخ مزار بيرجند  صخره اي هايكتيبه 

قابل  شكال وبه راحتياِبدون  ،اند شدهمحو شكسته وبيشتر جمالت آنها  ،كوتاه تكراري و چند اسم خاص هاي تعبار كتيبه با

هيئت بررسي و شناسايي ميراث  توسط 1731در سال  كهي الخ مزاركتيبه ها درخوانش نخستين تالشها چيست؟ستند،ني خوانش

هاي  كتيبه 11تعداد  ازابتداء . شدانجام  نگارندهبوسيله  ،كشف شدندفرهنگي استان خراسان به سرپرستي آقاي رجبعلي لبّاف 

ترجمه  و خوانده شد خط فارسي ميانهاز واژه  1 پارتي و كتيبه هايمورد از  6خط پارتي و فارسي ميانه فقط محو و شكسته شده

 فرهنگي،صنايع ميراث سازمان پژوهشگاه (كهن هاي وكتيبه باستانشناسي )1 پژوهشي مقاالت سلسله كتابدر 1737سال در آنها

به دليل  نگارنده آن به دنبال سپس .(73-37: 1737رسول بشّاش، و  ،رجبعليخانيكي لبّاف) به چاپ رسيد،گردشگري و دستي

 "به غير از كتيبه معروف ،خوسف كال جنگال كتيبه هاي هاي الخ مزار باده از خوانش كتيبه مشابهت مضامين به دست آم

 نگهني و (1731كيا،صادق، و رضائي،جمالجمال رضايي و صادق كيا )آقايان  توسط قبالً كه "ربثخش ير نخوذر وراردشگَ

(Henning W.B. 1733:917-913), خوانده نشده  هنوزكه  آنهااز  ديگر كتيبه 9تعداد  اقدام به خوانش ،شده بودخوانده

 خوانده "راستيگر/  روش راست/  گويش راست ويشتيون " آنرا نگارنده كه ها نقش  از يكي زير در ها كتيبهاين  در .بودند نمود

 به صورت: آنرا نخست واژه هنينگ( 1 شماره كتيبه) است
wyštʾny kštry(wk)= Hystanes/Histānes/Bistanes 

 داده رائها آوانويسي بدون نويسي حرف فقط دوّم واژه براي و (Henning W.B. 1733: 911) كرده آوانويسي و نويسي حرف 

اظهار  و فحث بحث وخوشبختانه و خوسف  خوانش كتيبه هاي الخ مزار انتشار اكنون .(73-111: 1737بشّاش،رسول ) .است

 1 پژوهشي مقاالت چاپ و انتشار كتاب سلسله بعد از بطوريكه ه است.در داخل و خارج از ايران دامن زد جديدي را نظرهاي

 Parthians)"هاك گويي پارتجُ"تحت عنوان  مقاله اي، و ترجمه هاي ارائه شده در آن كتاب برجند -سنگ نگاره الخ مزار

Joking) پروفسور ليوشيتزتوسط(v.b.Livshits) تحقيقات بين المللي در مجلّه Manuscripta Orientalia  وابسته به

ها و برداشت خوانش از وي با انتفاد  .((Livshit V.A.3113:33-77 و منتشر گرديد بازخواني تحقيقات علوم روسيهمؤسسه 

 طبق ،زمان سلطنت قباد  "درست دينان "به نهضتخوسف و الخ مزار  كال جنگال مربوط بودن كتيبه هاي هاي نگارنده مبني بر

نگارنده در اين  مي خواند.( Parthians Joking) "پارتها گوييك جُ" را كتيبه هاي الخ مزار، خودخوانش ها و برداشت هاي 

ترديد  با امّا متأسفانه، سپاس از پروفسور ليوشيتز به خاطر پرداختن به كتيبه هاي ايراني از جمله كتيبه هاي الخ مزار ضمن مقاله
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خود كتيبه ها وچه از  از گرفتهبرچه  ،به اسناد و مدارك كافيبا اقرار به عدم دسترسي  و ،ايشانبه خوانش ها و برداشت هاي 

هاي خوسف و شن و قابل اعتناء موجود در كتيبه رو يشواهد ارائه  مبادرت به ، و درزمان همزمان روايات تاريخي ميان اوراق و

 .نموده استهستند، قباد زمان تداعي كننده نهضت درست دينان به نظر وي كه الخ مزار

 طرح مبحث

موضوع  بحث در نمودن طرحمبه  مايلمت نگارنده را خوانش كتيبه هاي الخ مزار و كال جنگال خوسفچه نكات و شواهدي در    

كتيبه  11شده از تعداد  ارائه شمارشبنا بر است؟ نمودهتاريك جريان تاريخي درست دينان زمان سلطنت قباد  بسيار مبهم آمّا

رويت  قابل ،كتيبه هاي ديگر به نسبت از آنها كتيبه تكراري خط پارتي و فارسي ميانه الخ مزار فقط تعداد شش عددآسيب ديده 

 چراييبراي نشان دادن  .است اي به وقايع درست دينان نشده به صراحت اشارههم كه در اين كتيبه ها  ،و نسخه برداري بوده اند

خوانده  كتيبه هاي به در اينجاالزم است  "درست دينان"نهضت  آنها با مرتبط دانستناز خوانش كتيبه ها و  نگارنده برداشت

 .منماي اشارهخوانده شده اند كه توسط نگارنده  الخ مزار و خوسف شده

   نخست كتيبه
prgwz ZY                  Pērōz čē

1                                     

wyštywynyn           vištivēnēn                         
wrḥrʾm ZY           Vrahrām čē                          

wyštywynyn          vištivēnēn                         

 

 (خُستواني)ويشتيونن بهرامِ ،(خُستواني)ويشتيونن فيروزِ:  ترجمه

 
نك:سنگ نگاره الخ مزار )را ترجيح داده ام ZYخوانده بودم در خوانش هاي بعدي خوانش   ZYيا  nwن واژه را كه در خوانش اوّل اي -1

 كرده آوانويسي و نويسي حرف . (77و  61:صص1737

  كتيبه دوّم

 

 
mtrwk ZY wyštywynyn W mtrwbn MNW nʿyt drwdšt drysd

1
 prḥwyt 

Mihruk čē vištivēnēn ud mihrobān kē nayēd drudšt drisd parxwēd
3 
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 .ميكند پيرايش ،درست كند مي هدايت درست( كه كسي)كه مهربان و( ستوانيخُ)ويشتيونن مهروكِ:  ترجمه

 

  سوّمكتيبه 

 
            mtrwk ZY wyštywynyn MNW nʿyt drwdšt                                                                       Mitruk čē 

vištivēnēn kē nayēd drudšt ha[xsed
7
drudšt..         

 .پي روي مي شود كند،درست مي هدايت )كسي كه(كه(خُستواني)ويشتيوِنن(  مهروك) متروكِ
نگاهي اننقادي  :در مقاله drudšt خوانش ليكن( 67و  67:ص:1737)بشّاش، رسول:نك .م به همين نحو خوانده امياين واژه را در خوانش هاي قبل  -1

 نمي ديده وپهلوي پارتي زبان گان واژه در فعل اين كه اين به توجّه با  -3سهوي است.    خطايدر اين كتيبه  ...به كتيبه هاي بازخواني شده الخ مزار 

 مي پيشنهاد ايجا در را خوانش اين لذا دارد وجود درخت دادن پيراستن،پركاوش معني به فرخويدن يا پرخويدن  مصدر فارسي در چون شود،وليكن

 )به معني پيروي كردن را پيشنهاد مي كنم  haxtanفعل از  -haxsماده مضارع مجهول آغازي  ،از بين خوانش هاي قبليم در اينجا -7 .كنم

Boyce, M 1733: 97) ( (31و  61: 1737)بشّاش، رسول 

 

  چهارمكتيبه 

 

      
ʾrtḥštr ḥwtwy pty ḤMR ʾnysyt pty ḤMR MH ʾnyw[š 

Ardaxšīr xwadāy pad maδ ānīsēd pad maδ čē aniyoš 

 

 (فراموشي)انيوش مي با( شود مي مشايعت و بدرقه)شود مي هدايت مي با خداي اردشير:   ترجمه
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  پنجمكتيبه 

 
šrg W ZNH kyrt          šarɣ  ud  im kird 

krtāzāt mtrwbn           kardāzād mihrobān       

 شير و اين كردهِ كردآزاد مهربان)است(

 

  كتيبه ششم

  
Prsb ZNH kyrt                                                frasb im kird                                                        

wyštywyn mtrwbn W ʾrtḥ[štr …                  Vištivēn mihrobān ud Arda[xšīr…                                   

W MNW pty ZNH prsb ḤMR                       ud kē pat im frasb maδ               

AKLW  W šʾt …AKLW                                     wxarēd ud šād …wxarēd            

wyštywyn…kyt?…                                        Vištivēn …kid?...                            
 ...كيد؟...ويشتيون...خورَد   شاد و خورَد مِي فرسب اين در كه وكسي...اردشير و مهربان ويشتيونِ كرده فرسب اين: ترجمه

 

  هفتم كتيبه

 
MNW nʿyt 

Kē nayēd 

 مي كند.كسي كه هدايت 
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 هشتمكتيبه 

 
wyštywyn l/rᵓštyrw[bšn]            vištivēn rāštirōbišn 

wyštywyn l/rᵓštygw[bšn]            vištivēn rāštigobšn 

wyštywyn l/rᵓštygr                     vištivēn rāštigar 
 ويشتيوِن)خُستوان( راست روش. يا

 ويشتيوِن)خُستوان( راست گو. يا

 ويشتيوِن)خُستوان( راستيگَر

 

 ي پارتير اكثريت قريب به اتفاق كتيبه هاعبارت وجود دارد كه د وهمانطوريكه مالحظه مي شود در كتيبه هاي باال چند واژه 

سطر چهارم به  در كتيبه دوّم . همين واژهاست "درست" drwdštواژه د. يكي از اين واژه ها نكرار مي شوت الخ مزار و خوسف

به معني  nyydnاز مصدر  nʿyt=nayēdفعل سوّم شخص مفرد يكي قابل توجّه ديگر  هاي . واژههم آمده است drisdشكل

 ʾnysyt=ānisēd آغازي مجهول در كتيبه چهارم فعل سوّم شخص مفرد ديگري و است "راهنمايي كردن"،"هدايت كردن"

واژه همانطوريكه اشاره شد به  سهاين  .است كردن هدايتآوردن،بردن،رساندن و به معني  ānidanاز مصدر  "هدايت مي شود"

شكال ...كسي كه هدايت مي كند اَبه  به تكرار را ها مضمون اصلي پيام كتيبه ،خبري هاي جمله هاي فعل و اسم در صورت

كسي كه هدايت مي ...ويا(3)كتيبه كند...كسي كه درست هدايت مي ( ويا...9هدايت مي شود...)كتيبه ويا ... (7)كتيبه درست...

  vištivēnēnاست كه به صورت   vištivēn واژه كليدي ديگر براي نگارنده واژه ويشتيون د.نتشكيل مي ده(3)كتيبه ...كند

 د،آي مي ها كتيبه اين در(صفت -اسم)نام يك صورت به كه واژه اين براي بسياركوشش  عليرغم  .هم به تكرار مي آيد ويشتيونن

 همچون هم مقاله اين در لذا بيابم. برايش( كهن،ميانه،نو) ايراني هاي زبان هاي نامه واژه در روشني و صريح معني نتوانستم

 داناي "معني به vista  معلوم مفعولي صفت حالت در √vaēd از واژه اين اوستايي ريشه بر مبني را خودم پيشنهاد  گذشته،

 ودر āstaو ōsta در را حالت اين گاني واژه وتحوّل (.Reichelt,H.1711:376-373)دهم مي ارائه "زرتشتي شعائر و اصول

 ، wxāstwān و (937،939، 63: 1771)فره وشي، بهرام. ميانه فارسي در ōstikānو āstwānو ōstavān هاي واژه در نهايت

 وَسطوَنه،اُستوَنه،اُسطونه اشكال به نو فارسي زبان و متون در واژه اين. (Boyce,M.1733:79)بينم مي پارتي زبان در

(Bartholomae,Ch.1761: 93 )البتّه .است پشتيبان و حامي مطيع، امين، معتمد، معتقد، مُقر، معترف، معني به خُستوان و 

 معني به vista يا vištaشد اشاره كه همانطور هستم، قائل آن براي كه ومعاني گاني واژه تحوّل بر بنا vištivēn واژه تقطيع

 مي   vistivēnيا vištivēn با مقايسه قابل كلمات.باشد مي ساز صفت پسوند vēn-و است زرتشتي دين ومباني اصول داناي

 معني به ميانه فارسي در  vistāxv/wystʾhو ،"اطمينان و اعتماد "معني به پارتي زبان در wystᵓf همچون گاني واژه توانند

چرا كه نام ويشتاسب به صورت ويستاسب  .باشند vištāsb /vištāsf / vištāsp/و متكبّر و گستاخ نيز و مطمئن مؤتمن، معتمد،

-vistaبه صورت  و تقطيع آن vistāxvر مقايسه با واژه د نگارنده ش از اينرا پي vištāsb معني واژه . هم در متون وجود دارد

axv  يا višta-axv  معني آقا يا سرور امين  به "دارنده اسب پير و خسته"يا بالعكس  "دارنده اسب چاالك"عليرغم معناي رايج
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 و وثوق مورد و امين شخص براي عنوان يك تواند ميهم   vištivēn ( و116 :1713 بشّاش،رسول، )پيشنهاد كرده بود و معتمد

 استدالل بر بنا مفاهيم اين مصداق. باشد مذهبي مفسِّر و شارح و دين وپشتيبان حافظ نيز و دين امور در دانا حال عين در

 متون طبق بعد و است زرتشتي دين و زرتشت شخص نگاهبان و پشتيبان نخستين كه است، ويشتاسب خود نام ابتداء نگارنده

 = ōstikān عنوان همين كه انوشيروان فرماندار بزرگ بزرگمهر، بخصوص و مهرنرسه تنسر، كرتير، چون اشخاصي تاريخي

ōstigān <ōstavān <āstwān  موجب  ابتداء همين واژه .است ذكرشده وي براي ، خسرو نگاهبان و پاسبان معتمد، معني به

به مراسم نوزوت زرتشتي گرديد كه  آئينستي بندي در برداشت نخست نگارنده در ارائه نظر ارتباط مضمون كتيبه ها به مراسم كُ

 nokيا  nāyevarيك  نوجوان زرتشتي طي اجراي مناسكي خاص به موبد زاده يا نوزود و نوزاد معروف است. در اين مراسم يك

navār  هاين برداشت نخست به خاطر خوانش واژ .نايل مي شود هيربدي است از مقام ي ا درجهكه vištivēnēn  هاي كتيبهدر 

؛ به معناي معترف،مُقر "خستواني" نسبت "ي"با  "خستوان" ه به مطالب اشاره شده باالا توجّاز آن ب كهبود  7و 3و1 شماره

م ه بودخواند "نو"به معني  nwبه صورت  را واژه اين ها در همين كتيبهاينكه و دوّم  .شده است استفاده ،معتمد،امينمعتقد

را به  1با اين خوانش كتيبه شماره   .وجود دارد nwkيا  nwxزبان پارتي و فارسي ميانه واژه نو به صورت  در هر دو در صورتيكه

مزبور يعني فيروز و ورهرام به  ين استنتاج كرده بودم كه افرادوچن م)بهرام( نو خستواني خوانده،صورت: فيروز نو خستواني، و ورهرا

نقش  به مجدّدليكن با توجّه  .آمده اندنايل و نوزوتي ي يا نايور ينو نواردرجه  ، و بهمؤمن شده اند از ايمان باالتري مرتبه يك 

نگارنده  (3)عكس شمارهبا نقش قباد پادشاه ساساني ،و مقايسه آن(1)عكس شماره الخ مزار دار موجود روي صخره مرد تاج

و  زمان سطنت قباد مطرح نمود. "درست دينان"وقايع  مبني بر ارتباط كتيبه ها با اين بار خوانش و پيشنهاد دوّم خود را

 همانه و با خواند čēبرابر  ZYصورت كسره اضافه  به"نو "معني به nwرا به جاي  واژه  ال اشاره شدهمانطوريكه در با

 و āstwānو ōstavān صورت آنها به آوايي و در نظر داشتن تحوّل vištivēnēn و vištivēn واژه هايخوانش 

wxāstwānوKhostuwān " كسي كه هدايت مي  :و عبارات تكراري تمنمؤمن، معتقد، مؤ ؛به معناي معترف و مُقر"خستوان...

ترجمه هاي كتيبه  ...و درست هدايت مي شود،يا ...كسي كه درست هدايت مي كند... و ...كسي كه هدايت مي كند كند درست...

 منتشر كرد.  مقاله و مقاله هاي پيشين هميندر باال هاي الخ مزار و خوسف را به نحو ارائه شده 

           
                                                                                                                اوّل قباد سكّه (3)عكس شماه             قباد دار تاج شاه نقش(1)عكس شماره            
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در رابطه آورده است اين مضامين چه البتّه با توجّه به آنجه كه نگارنده تا كنون از مضمون كتيبه هاي الخ مزار و خوسف به دست 

در هر دو صورت مضمون كتيبه ها  ،باشد وچه مربوط به درست دينان زمان قباددين رزتشتي   nāyevarبا مراسم نايوري

و حوادث  امّا وجود نقش قباد .مي كنندبرگزاركنندكان و حاضرين در آن مراسم صحبت از نوعي تبليغ براي تذكيه و تهذيب 

هدايت مي "و عبارت هاي  "درست" واژه و "هدايت كردن"فعل  و تأكيد و تكرار زمان وي در وجريانات مربوط به درست دينان

درست ديني زمان قباد را بيشتر  در اين كتيبه ها نهضت ،"هدايت مي شود"و"درست مي يابند" "مي كنددرست هدايت "و "كند

درست جريان  وهاي الخ مزار و كال جنگال خوسف كتيبه به ارتباط  نسبت مرا نظر ديگري كه اتنك ذهن متبادر مي كند. به

 دبستان كتاب بنا بر نقل از ، چنين كتابي رادرست يا غلط كه ،است"ديسناد"كتاب نخست نام  ،دنمي كن جلب زمان قباد دينان

 گوي پارسي شاعر فاني به متخلّص كشميري محسن مال تأليف  به روايتي كتاب اين در مزدك نسبت مي دهند. به المذاهب

 شيراب، فرهاد،: قرار اين اند،از داشته مزدك مذهب تري تازه درادوار كه برد مي نام را اشخاصي مؤلف هجري،11قرن در كشميري

 جامه مزدكيان كه است شنيده وي. تيراني(احمدا)احمد و كرجي بيگ اسمعيل كرد، قلي محمّد پوباي، هوش هوش، آئين

 و نگاشته پهلوي زبان به مزدك خود را ديسناد كتابوكنند  مي زندگي مسلمانان ميان در كنان هتقيّ و پوشند نمي زرتشتيان

 "يعني Daristhen نام و نكته دوّم .(73: 1739)كريستنسن،آرتور است كرده ترجمه فارسي به آنرا ،هوش آئين جد ،شكيب آئين

در  وشده است  اطالقماالالس وقايع نويس بيزانسي به كيش شخصي به نام بوندس  توسطنخستين بار  كه است "ست دينيدر

 Darasthenosجاي ديگري وي از قباد پسر پيروز شاه ايران كه در زمان يوستي نيانوس سلطنت مي كرد و ايرانيان او را 

 احتمال بهبنا بر اظهار نظر كريستنسن ه ب است كقهمين ل (.131: 1716)كليما، اوتاكر اسم مي برد ،)درسثنوس( مي ناميدند

به اشكال دوران اسالمي  مورخين ايراني و عرب اغلب  توسطكه بوده   "دريزددين " نامه خداي كتاب در صحيحش تورص  زياد

 شده تحريف ريش، بريزداذريش، بريزادريش، وبريزاد اين ريشاين ديش، بزيرا اين ريش، بريذاد متفاوتي همچون پريرا

ز جمله ادوارد براون بعضي از محققين ا. بنده نيز هر چند كه كتاب ديسناد را عليرغم اينكه (117و117 همانجا، كريستنسن.)است

به  "دريست ناد"از شكل واقعي اش يعني  آن شدن تحريفدر صورت  ،در اين مقاله مي خواهم ،موثق نمي دانندو كريستنسن 

شايد  .پيشنهاد نمايم ژدهمُ خوش، بشارت وخبر :به معني به نعبيري"واي درستن"، "آواي درست" واژه به واژه ديسناد به معني

 ديسناد نام در تقطيع جالب است كه.؟ژدك باشدژده يا مُبه معني مُديسناد يا دريست ناد  كتاب نام همين ،م شده مزدكهم نام گُ

به معني هدايت   nayو ماده مضارع nidanبه معني آواز، بانگ، صدا از فعل ، ناد –بخش ،ناد دريست به تعبير نگارنده يا

 ،خوسف كال جنگال در كتيبه هاي الخ مزار و كليدي تكراري عبارت هاي توجّه ما را بههم كردن،رهبري كردن، راندن، بردن،

 مربوط  به كرده و جلب ،به معني : كه درست هدايت مي كند، كه هدايت مي كند Kē nayēd  و nayēd drudšt kē مثل

 عقيده بهدرهرصورت   .بخشدمي  بيشتري اعتبار مزدك كتيبه هاي الخ مزار و كال جنگال خوسف با نهضت درست دينان بودن

 وظيفه كه ‼معمولي (lad)جوانك چند ليوشيتز پروفسور قول به را بيرجند خوسف و مزار الخ هاي كتيبه كهاست دور  نگارنده

 يك در هم آن،اند داشته عهده به اشكاني زمان در را بيرجند وخوسف مزار الخ مناطق هاي دره و ها كوه در رهگذران راهنمايي

 بتعجّ با وي خود. باشند كرده نقر يا خوسف مزار، الخ سخت صخره بر ريز و خوش خط آن با ،آلودطنز و شوخي هواي و حال

 چشم با خواهد مي اجازه سپس و است كمياب ها دركتيبه مضاميني چنين نوشتن كه دارد مي اظهار ها كتيبه خوانش از پس

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  4931آبان ماه  -دومین همایش ملی باستان شناسی ایران                   

 ن شناسی ایراندبیرخانه دائمی همایش ملی باستا                                

  

 

8 

 

 

 

 اواسط) اشكاني حكومت پنجم سده مربوط به "پارتها هاي شوخي" را ها كتيبه اين مضامين انگاري، ساده نوعي و اغماض و پوشي

 -مزار الخ هنگار سنگ كتابموجود در  هاي استنساخ با را ها كتيبه و سپس(. Livshits,3113:33)بنامد (ميالدي سوم قرن

   .خواند مي چنين ترتيب به بيرجند،

 نخست كتيبه

          

 

 

 

              : كند مي ذكر زير ترتيب به نفر 6 را ها كتيبه در شده نوشته افراد نام( 1 شماره كتيبه) نخست كتيبه در ش.ل

1- Mihrbān 3- Wišādewēnēn 7-Ardaxšīr  9-Girdāzād 7-Paryōž-naw 6-Wahrām    ارائه بدون سپس و 

 كتيبه به اشاره كه كتيبه اين در  هاآن نام كه است اي كتيبه افراد اين شناسايي كارت كه نويسد مي نخست كتيبه خوانش

 شده نوشته دارد، خودش مقاله از 1 شماره تصوير و بيرجند -مزار الخ نگاره سنگ كتاب از 77 تصويرصفحه

 كسره با  بهرام و پيروز يعني ها آن از نفر دو نام فقط شده اشاره كتيبه در كه حالي در(. Livshits,3113:33)است

 ش.ل. است شده نوشته است، ها آن عنوان ويا صفت يا كنيه كه wyštywynyn=vištivēnēn واژه همراه به ZY=čēاضافه

 ديگر نام سه خوانش نحوه دارند، پرسش جاي كدام هر كه بهرام و اردشير مهربان، هاي نام ريشه دادن دست به از نظر صرف

  wyštywynyn= vištivēnēn واژه كه چرا. است برانگيز سئوال وي توسط هم ويشادوِنن و نو گِردآزاد،پريوژِ يعني

 نام بجاي ، است رفته كار به ديگر هاي نام با صفت حالت در جا همه ها كتيبه اين در كه را "ويشتيونن"

Vištivēn=wyštywyn "صورت به را آن توجيهي يا توضيح هيچ بدون و ،مي خواند "ويشتيون wišādewēnēn 

 دارنده  را آن و  خوانده  girdāzād "گِردآزاد" را krtʾzʾt   و  ،”with open gaze“دوربين شخص معني به "ويشادونِن"

 مي پريوژ  paryōž را  prgwz= pērōz و”"having the free [celestial?] orbكرده معني آسماني گوي

 هاي كتيبه در prywzامالء وبا پارتي، هاي كتيبه در prgwz امالء همين با نام اين صورتيكه در(. Livshits,3113:33)خواند

 (.Gignoux Ph.1733:61،73)اند شده خوانده  pērōz  يكسان صورت به زبان دو هر در و است آمده ساساني پهلوي

 دوّم كتيبه

 
(1)mtrybn (3)wyštywynyn W mtrybn (7)MNW nʾyt drwdšt (9)drysd sr ḤWYt 
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Mihrbān Wišādewēnēn ud Mihrbān kē nāyēd dru(w)dišt ud drisīd sar ahēd 

Says] Mihrbān: if Wišādewēnēn and Mihrbān take anyone across [the gorges], he stays in good order (and) 

(his?) head sound      ( Livshits,3113:33-79) 

    سالم (ش)سر(و) ماند مي سالمت او برد به[ ها دره] طريق از را كسي مهربان و دننوويشا اگر(: گويد مي) مهربان:  ترجمه

 راʿ=     حرف يعني nʾyt  را  nʿyt    مفرد سوّم فعل  اينكه نخست. است توجّه قابل نكات اين ش.ل دوّم كتيبه خوانش در

 در نيز من را اشتباه اين -كند مي ترجمه "بردن"و كرده آوانويسي  nāyēd را nayēd و خواند مي ʾ=     حرف كتيبه در

 خراسان فصلنامه و( 67و61: 1737بشّاش، رسول-خانيكي لباف رجبعلي)مزار الخ كتاب در پيشين هاي خوانش

: 1773 بشّاش،رسول)ام كرده اصالح پيشين ومقاله خوانش اين در را آن ليكن ام، داده انجام(    111و113: 1737بشّاش)پژوهي

  "سر "معني به sr=sar واژه دو و برد مي كار به ويشادونن و مهربان جمع فاعل براي را مفرد شخص سوّم فعل م،دوّو  .(63و67

 .كند مي بازسازي سئوال عالمت دهد،با مي ارائه قول نقل حالت در كه اي ترجمه بر بنا را "است" معني به ḤWyt=ahēd و

 شخص نام ،است رفته بكار مهروك نام براي مضاف حالت در ZY=cēكسره اضافهبا  كه را  wyštywynyn واژه اينكه وسوّم

فرض در همه جمله ها نه يك شخص بلكه آن هم يك صفت است ايشان نام يك شخص . و واژه مهربان را هم كه كند مي تصوّر

 رسول -خانيكي لباف رجبعلي)ام خوانده مهربان را نام اين نخست خوانش در نيز من البته(.Livshits,3113:33) مي كند

: 1773 بشّاش،رسول) و(  111و119: 1737بشّاش) ام خوانده مهروك را نام اين بعد هاي خوانش در امّا( 77:1737بشّاش،

  .(63و67

 سوّم كتيبه

    
 

 چنين و كند مي تعبير شان خود شغل به ها جوانك ونازيدن فخر نوعي دوّم كتيبه از خود خوانش تأييد در ش.ل را كتيبه اين

 :خواند مي
Mtrybn W wyštywynyn MNW nʾyt drwdšt tḥsyt 

Mihrbān ud wyštywynyn kē nāyēd dru(w)dšt tuxsēd 
“Mihrbān and Wišādewēnēn [if they] take anyone through, will strive [to take him] in good order.”  

(Livshits,ibid:79) 

 .[به برند ] سالم او را ]كسي را به برند مي كوشد كه[اكر ]: مهربان و ويشادوننترجمه

برده  بكار جمع فاعل براي را مفرد شخص سوّم فعل صرف ،دوّم كتيبه همچون هم باز ش.ل  كتيبه ترجمه اين در

  .(Livshits,3113:79)است
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 چهارم كتيبه

 مي هم لودگي و شوخي ديگر، هم گذاشتن سر به وسر خنده براي ها جوانك اين كنندكه مي اظهار چنين ش.ل كتيبه اين در

 اردشير كردن مسخره براي را كتيبه اين و آمده نمي خوششان(  ها جوانك همين از يكي)اردشير "خر" از داليلي به ها آن. كنند

 .اند نوشته وخرش

 
(1) ʾrtḥštr (3) ḥwtwy pty (7) ḤMR ʾyysyt (9) pty ḤMR MH (7) ʾnywš 

Ardaxšīr xwadāw pad xar āyisēd pad xar čē aneyōš 
“Lord Ardaxšīr comes upon a donkey, the donkey which is out of his mind”  (lit. ‘which is mad’). 

(Livshits,ibid:79) 

 لآقا اردشير با خر مي آيد با خر خُ:  ترجمه
 اسب جاي به ها دره و ها كوهستان در پارتي راهنماهاي گويي وي تعبير دارد. به عجيبي برداشت  چهارم كتيبه خوانش از ش.ل

 واژه  كتيبه اين در وي .رساندند مي ثبت به هم كتيبه واالغشان خود كردن مسخره براي و اند نشسته مي االغ بر

ḤMR  مِي جاي به توجيهاتي با ،است آمده بار دو كتيبه اين در كه  را maδ خَر واژه xar مي خواند(Livshits,3113:77) در

 و (.Gignoux Ph.1733:37,73)استḤMR,maδ واژه  و xar،ḤMRʾسي ميانه واژه و فارصورتيكه در كتيبه هاي پارتي 

حرف نويسي  ʾnysytمن اين واژه را  .(Livshits,3113:79)مي خواند"مي آيد" معني به ʾyysyt = āyisēd را فعل

به معني  ānīdanدرحالت مجهول از فعل  -ānis آغازي s–ماده مختوم به  "هدايت مي شود"به معني  با ānīsēdكرده و

  آوردن،بردن،هدايت كردن،مي خوانم.             

 پنجم كتيبه

                                                       
ويري براي خوانش كتيبه پنجم ل.ش چنين استداللي را بيان ميكند: اين راهنما ها از هنر هم بي بهره نبوده اند،دو نفر از آنها تصا

 واين كتيبه را نوشته اند.. ،صخره نقر كردهاز شير را بر 
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(1)šgrw ZNH kyrt (3) grtʾzʾt (W)mtrybn         

im šagru kird Girdāzād (ud) Mihrbān 

“This lion has been made by Girdāzād  and Mihrbān.” (Livshits,ibid:79) 

 مهربان است (و )اين شيرو كرده گِردآزاد:  ترجمه

 :Boyce, M. 1733 پارتي زبان در "شير"  šarɣ=šrg  واژه آنكه اوّل دارد وجود نكته سه ش.ل پنجم كتيبه درخوانش

 عطف "واو" با را مهربان كَردآزادِ نام ودوّم خواند، مي (Livshits,3113:79) "شيرو "  W=ud  šagru ,عطف واو همراه به را ((17

 معني به  kyrt=kird را  واژه سوّم .كند مي ترجمه مهربان و گِردآزاد نام مجزّا دو را آن كرده جدا ازهم شده، سازي باز

رسول  -خانيكي لباف رجبعلي) خوانده ام "كرد" معني به kyrt شكل به نخست خوانش در نيز بنده را واژه اين. خواند مي "كرد"

 زيرا. ندادم ترجيح آنرا داشتم خواندن "كرد" فعل با جمله خوانش از  بنده كه استنساخي به بنا ،ليكن( 66و63و61 :1737بشّاش،

 كردِه شير اين "معني "عطف "و" با جمله اين مهربان، و لذا كردآزاد كرد اين و شير: بود چنين آمد مي دست به كه اي ترجمه

 و فعل "درست" واژه وجود آنچه كه در باال اشاره شد به توجّه با و دليل همين به  كرد. نمي تداعي من براي را " مهربان كردآزاد

 روي قباد نقش نيز وجود و شد مي تكرار ها دركتيبه گرّات به كه"...كه درست راهنمايي مي كند"در عبارت   "كردن راهنمايي"

 گزينه واژه خوانش اين در قباد، زمان "درست ديني "تاريخي نهضت وقايع و (1مزار)عكس شماره  الخ صخره

kwbt=kubad  "(. ليكن در اينجا خوانشم را در واژه61: 1737رسول بشّاش، -خانيكي لباف رجبعلي)كردم انتخاب را  "قباد

،هر چند كه هنوز هم احتمال بودن نام قباد مطابقت مي دهم "كرده"به معني kirdبرابر  kyrtبا خوانش ل.ش يعني  

 .نمي بينم  احتمالاز  دور ZNHو šargرا به خاطر وجود واو عطف بين 

  ششم كتيبه 

 
 (1) ḥrsk ZNH kyrt (3) wyštywynyn Wʾrtḥštr (7) W MNW p(t)y ZNH ḥrsk (9) ḤMR ʾKLw W šʾt [ḤMR?] ʾKLw (7) 

wyštywynyn L[Ḥw prz]ryt “This bear Wišādewēnēn, 

im xirsak kird Wišadewēn Mihrbān ud Ardaxšī[r] 

ud kē pad im xirsak mad wxard ud šād [mad?] 

wxard Wišādewēnēn h[ō parzā]rēd 
“This bear Wišādewēnēn, Mihrbān, and Ardaxšīr have made. And [if] anyone has drunk wine upon this bear 

and drank [wine] with joy, then Wišādewēnēn will [withhold [him] from further libations].” 
(Livshits,ibid:79) 
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؟  مِي [كسي  بر اين خرس مِي  خورده باشد  و ]اگر[كرده ويشادون، مهربان و اردشير است و :  اين خرسترجمه
 با شادي خورده باشد، آنگاه ويشادون او را از نوشيدن مِي محروم خواهد كرد. ]

آمد و مي wyštywynyn را كه دركتيبه هاي قبل در حالت صفت  wyštywynش نام .ل ششم، كتيبه خوانش براي

مي  Wišādewēnēn و درسطر سوّم همان نام راWišadewēn در اين كتيبه درسطر اوّل مي خواند،Wišādewēnēn ايشان

 تصاوير واقع در تصاوير اين كندكه مي اشاره صخره روي خرس از تصاويري به 93و در كتاب سنگ نگاره الخ مزار،صفحه خواند

 آنرا آوانوسي در ليكن نكرده نويسي حرف را مهربان واژه هم نويسي حرف در(. E-7) و(( (E-3 هستند شير تصوير از ناقصي

 كتيبه كه دو بار تكرار شده است، بار اوّل آن را اين در اند، خوانده "خر" چهارم كتيبه در كه را ḤMR  واژه. اند آورده

mad را  آن است و بار دوّم با ترديد وعالمت سئوال كرده ترجمه "مِي"و خواندهmad را كتيبه خالي جاي و. خوانده است 

 كرده وترجمه بازسازي ،"خواهد كرد محروم اورا"يعنيryt[Ḥw prz](L)  عبارت كتيبه،با مضمون از خود برداشت با هماهنگ

 (.Livshits,3113:79)است

 (Livshits,3113،79)مي خواند "خرسك" E-3،7 ḥrsk=xirsak را كه ل.ش به اعتبار نقوش اشاره شده  اين واژه

  حرف با يعني frasp و  parisp هاي بصورت ساساني پهلوي يا ميانه فارسي در . اين واژهمي خواند "فرَسب" prsb=frasb نگارنده

p بجاي b  باتصحيف و فرَسپ،فرَسب هاي شكل به فارسي ودر ديوار، و كشتي دكل طاق، حمّال،الوار تيرِسردر،تير: معاني با فرَسپ 

 و نوروز ايّام در كه الواني هاي پارچه و ها وجامه پوشند، بدان را خانه بام كه بزرگي چوب و تير شاه: معني با فرَست صورت به

 اسدي)و(176: 1771 بهرام وشي، فره)آيد مي ،كنند آرايش بدانها را ها خانه و ها دكان ديوار و در جشن روزهاي

 آمده ديوار، معني به parisp شكل به تورفان پارتي و ميانه فارسي متون در(.  73: 1767 طوسي،ابومنصور،

  "متكّا"،"بالش "معني به  fra-spāt اوستايي واژه از را frasp يا parisp واژه سابقه بارتولومه (.Boyce.M.1733:37)است

(Kissen,Pfühl) واژه اين ريشه كه كند مي اضافه همانجا داند،ودر مي fraspās  مفرد فاعلي حالت در (NS )، به ايراني زبان از 

 كه پيشين خوانش پيرو در اين مقاله هم نگارنده.  ( Bartholomae, Ch.1761 : 1117)است "فرش "معني به  farasp صورت

 معني اين .نمايد پيشنهاد ونگار نقش به مزيّن ديوار امّا "ديوار" معناي همان هم بار اين ،بود كرده پيشنهاد "ديوار "را آن معناي

 تواند مي "نوفرست"روستاي نام زياد، احتمال به و باشد، تواند مي مزار الخ نگاردار و نقش صخره همين كننده تداعي واقع در

 (.همانجا: 1767 طوسي،ابومنصور، اسدي) باشد است وفرَسب فرَسپ واژه از تصحيفي كه "فرَست "واژه ازهمين گرفته،بر

 

 كتاب شناسي
 انتشارات ،تهران، صادقي اشرف علي و مجتبائي اهلل فتح وتحشيه ،تصحيح فرس ،لغت(1767)ابومنصور، ، طوسي اسدي -

 .خوارزمي

 1سلسله مقاالت پژوهشي  "كتيبه هاي خط پارتي دوره ساساني سنگ نگاره الخ مزار كوچ "(1737،رسول،)بشّاش -

 تهرانكشور،  فرهنگي ميراث سازمان( ي كهن)باستانشناسي و كتيبه ها
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 پياپي، 7 پژوهي، ،خراسان"بيرجند و خوسف هاي نام ريشه و خوسف جنگال كال هاي كتيبه قرائت "،(1737)بشّاش،رسول، -

 .  تابستان و بهار اوّل، شماره سوّم، سال

 فرهنگي،شماره ميراث پژوهشگاه نامه تهران، ،"بيرجند -خوسف در پارتي خط به يافت تازه اي كتيبه" ،(1713) بشّاش،رسول، -

 .،زمستان7

مجموعه مقاالت "بيرجند توسط ليوشيتز -نگاهي انتقادي به مقاله باز خواني شده سنگ نگاره الخ مزار" (1773بشّاش،رسول،) -

 73ارديبشت  -برگزيده،همايش ملّي باستانشناسي ايران،دانشگاه بيرجند

 انجمن ،انتشارات19شماره كوده ،ايران جنگال كال پيكرهاي و ها نوشته گزارش (1731)وكيا،صادق، رضائي،جمال-

 .ايران ملي بانك ايرانويچ،چاپخانه

 .تهران دانشگاه انتشارات ،تهران،پهلوي زبان فرهنگ ،(1771)وشي،بهرام، فره -

 .طهوري،تهران ،كتابخانهبيرشك احمد مزدك،ترجمه ظهور و قباد سلطنت( 1739) كريستنسن،آرتور-

 ، تهرانتوس انتشارات ،ارشاد فكري جهانگير ترجمه ،تاريخ جنبش مزدكيان (1716)كليما،اوتاكر، -

( ها كتيبه و باستانشناسي) 1 پژوهشي مقاالت سلسله "بيرجند، مزار الخ نگاره سنگ ،(1737)رسول بشّاش، و لبّاف،رجبعلي -

 . تهران كشور، فرهنگي ميراث سازمان

 .امبركبير انتشارات تهران، ،نوائي عبدالحسين گزيده،تحقيق تاريخ،(1763)حمداهلل، مستوفي، -
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