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شواهد باستان شناسی در با توجه به  brazmaniyaی پارسی باستان پژوهشی پیرامون واژه

 «ی مقدسمحوطه»

 
 سینا عباسلو

 دانشگاه والیت ایرانشهر ،های باستانیی کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانآموختهدانش

sina_abaslou93@yahoo.com 

 

 چکیده

شناسان در ها اختالف نظر وجود دارد و با آنکه زبانشناسی آنی معنی و ریشهواژگانی است که درباره شاملخشایارشا « دیوان»ی نبشتهسنگ

وجود  آنهاچیستی ی های زیادی دربارهاند، اما هنوز هم پرسشرا مورد بحث و بررسی قرار داده این واژگانهای گوناگون های بسیاری از جنبهپژوهش

هایی که کمتر مورد توجه قرار گرفته سنجش واژگان با توجه به ها یکی از شیوهگونه از پژوهشدر این .شودهای تازه میساز پژوهشدارد که زمینه

توجه و با  نبشتهسنگایالمی  رونوشتدر نظر گرفتن با  brazmaniyaی پارسی باستان در این پژوهش، واژههای باستان شناسی است؛ از این رو داده

های مختلف دیدگاه یمطالعه، مورد بررسی قرار گرفته و کوشش شده است تا با پاسارگادی مجموعهاز  «سی مقدمحوطه»در ی سشنابه شواهد باستان

 از این واژه رسید. نو به نگرشیی این واژه ارائه شده، شناختی که دربارهزبان

 ی دیوان، هخامنشینبشته، زبان ایالمی، سنگمقدّس یمحوطهپارسی باستان، واژگان کلیدی: 
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 مقدمه. 1

های پادشاهان هخامنشی نبشتهی واژگان آن را سنگباشد که همهمی انی باستان و زبان روزگار هخامنشیهای ایرانی دورهزبان پارسی باستان از زبان

های زبانی اند و واژگانی دیگر در اثر گذشت زمان دچار دگرگونیپارسی نو راه یافتهای از این واژگان با کمترین دگرگونی به دهند. پارهتشکیل می

از این روی هنوز در  بیابیم؛های ایرانی پس از پارسی باستان ها در زبانبسیاری شدند. گاه این دگرگونی سبب شده است که ما نتوانیم نشانی از این واژه

است که برای نخستین  brazmaniyaی ، واژهی کمتر شناخته شدههادشواری روبرو هستیم. یکی از این واژه واکاوی برخی از واژگان پارسی باستان با

-یابیم. این سنگهای هخامنشیان نشانی از این واژه نمینبشتهآمده است و دیگر در هیچ یک از سنگ« دیوان»ای از خشیارشا بنام نبشتهبار در سنگ

-سنگ گوید.ی آیین پرستش در میان هخامنشیان سخن میدربارهمنحصر به فرد است که های هخامنشی، متنی هنبشتبرخالف بیشتر سنگ نبشته

های مختلف از این سنگی به نگارش درآمده است. وجود رونوشت هایلوحنبشته در سه رونوشت پارسی باستان، ایالمی و بابلی و در چند نسخه بر روی 

 توان به درک بهتری از آنها رسید.ها در هر سه رونوشت میشناخت برخی واژگان مبهم داشته باشد و با سنجش واژهتواند کمک شایانی در کتیبه می

 باشد.میسودمند  این واژگانشناسی مربوط به دوران هخامنشیان در یافتن ماهیت همچنین شواهد باستان

ی محوطه»در دست آمده ب شواهد باستان شناسی با توجه بهمعادل ایالمی آن و  در نظر گرفتنبا  brazmaniyaی پارسی باستان در ذیل واژه

 است.قرار گرفته  مورد بررسیی پاسارگاد از مجموعه« مقدّس

 

 . بررسی واژه2

از ستاک این واژه را کنت  .آمده است ی دیواننبشتهسنگ از رونوشت پارسی باستان 11و  14، 14های سطردر  brazmaniyaی واژه

brazmaniya-  ی سنسکریت را برای آن پیشنهاد داده و با واژه« با احترام، نمازگزار»در نظر گرفته و معنیbarhmaṇya  و « دین»به معنی

brahman  ی هندواروپایی آغازین هم خانواده دانسته و ریشه« ایمان دینی ، نیایش»به معنی*√bhergh- ت، را برای آن در نظر گرفته است )کن

معنی « بر طبق آیین» (؛ لوکوک آن را Schmitt, 6003: 421را برای آن ارائه داده است )« با مراسم و تشریفات»(؛ اشمیت برگردان 216: 4934

ق کند، یا مطابی دینی عمل میکسی که مطابق آیین و آداب شایستهپیرو آیین و سنت دینی، » ی (؛ موالیی ترجمه940: 4933کرده است )لوکوک، 

با گرفته،  -brazmanآن را از ستاک (؛ اما شروو 640: 4931موالیی، را برای آن آورده است )« آوردآیین، مراسم و تشریفات دینی را به جای می

 :Skærvø, 6006را پیشنهاد داده است )« در بلندی، در جای بلند»سنجیده و در نهایت معنی « بلندی»به معنی  -barǝzimanصورت اوستایی 

به معنی  -barǝz( که در اوستا از ستاک 210: 4934)کنت،  است «باال بودن»به معنی  -bard√ی فعلی برخاسته از ریشه -braz(؛ 424 & 413

: 4930)مکنزی، « بلند»به معنی  borz پهلوی(، در 430: 4933، بیدیباغ )رضایی« بلند»به معنی   bwrz( ، در پارتی 619: 4344)رایشلت، « باال»

 .باشدمی (412: 4936)حاللی، « رزبُ»( و در فارسی امروزی به شکل 19

آمده که برای این واژه هم نظرات مختلفی ارائه شده است: کنت آن را از  ṛtācāی ، واژهbrazmaniyaی نبشته همراه با واژهدر هر سه جای سنگ

را برای « در زمان مناسب»(؛ اشمیت برگردان 113: 4934را برای آن پیشنهاد داده است )کنت، « قانون، عدالت »در نظر گرفته و معنی  -ṛtaستاک 

(؛ موالیی 940: 4933معنی کرده است )لوکوک، « در زمان مقرر»داستان با اشمیت آن را (؛ لوکوک همSchmitt, 6003: 421آن ارائه داده است )

 ,Skærvøترجمه کرده است )« بنابر سفارش )همگانی(»( و شروو آن را 414: 4931برای آن آورده است )موالیی،  را« راستی، نظم، قانون»برگردان 

واژه از است که هر دو وام irdahaziدر رونوشت ایالمی  ṛtācāو معادل  pirrazmannuyaدر رونوشت ایالمی  brazmaniyaمعادل  (.424 :6006

 (.see Cameron, 4313: 114کنند )اند که در تحلیل واژه کمکی نمینویسی از روی پارسی باستاندیگر حرفپارسی باستان هستند یا به عبارت 

 اند:نبشته با یک صورت صرف و نحو و همراه با واژگان یکسانی آمدهدر هر سه جای سنگ ṛtācāو  brazmaniya واژگان
40-41

…A.uramazdām ayada  ṛtācā brazmaniya 
50-51

…A.uramazdām yada šā ṛtācā brazmaniya 
53-54

…A.uramazdām yadata  ṛtācā brazmaniya 
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ayadaهایفعل، با که داشته باشند با هر معنی این دو واژه    ،yada šā  وyadata  های مختلفی از همگی صرفدر ارتباطند که√yad- 

قربانی » -yaz√(. پیشتر ماهیت این فعل برای ما شناخته شده بود؛ معادل اوستایی آن از 221: 4934کنت، هستند )« پرستیدن، ستایش کردن»

بیش از هر چیز به (؛ پس این فعل Kellens & Pirart, 4330: 636) است «قربانی کردن» -yaj√نسکریتش از او معادل س« کردن، پرستیدن

در جاهایی که صرفی شود. می ترروشنماهیت این فعل و مراسم مربوط به آن یالمی است. در سنجش با رونوشت ا« اهدا کردن قربانی و فدیه»معنای 

سور پیشکشی، »به معنی  šibbe(، در رونوشت ایالمی از اسم 19و  10دوبار،  10، 93، 92سطرهای ) آمده استاز این فعل در رونوشت پارسی باستان 

« سور، قربانی» šibاز دو جز  šibbeی (. واژه11، 14، 91، 99، 96، 90سطرهای ( استفاده شده است« کردن» -huttaبه همراه فعلی از بن  «قربانی

 +-e را « سور پیکشی برای او، قربانی برای او»تشکیل شده که روی هم رفته معنی « او آنِ»به معنی  پسوند ملکی سوم شخص مفرد و جمع جاندار

 šipی واژه(. Hallock, 4323: 221دهد )می
4 ی بزرگی به معنی مهمانی یا ولیمه و است به فراوانی آمده های باروی تخت جمشیدنبشتهدر گل

اند، به عبارت دیگر به معنی یک عید قربان بزرگ بوده که هدایت آن با خود شاه یا با پَرنَکَ بود که کردهبوده که شمار زیادی مهمان در آن شرکت می

ی نبشتهشد و در خدمت برنامه و سیاست ایدئولوژی سلطنتی بود. با توجه به گلی داریوش یکم در تخت جمشید محسوب مینمایندهترین بلند پایه

PFNN 6613: 1-3 
6 ی که واژهšip  در آن آمده و مربوط بهBatrakataš توانیم محل دقیق برگزاری مراسم سور شود، می)= پاسارگاد( میšip  را

واقع در بخش « مقدس یمحوطه»اشاره شده است که اصطالح « پردیس، بوستان» partetašنبشته به محل در این گل د مشخص کنیم.در پاسارگا

ی آجری و دیوار محصور کننده فضایی بزرگ را کنار بگذاریم )که احتماالً بعدها ساخته شده(، اگر صفهآورد. شمال غربی پاسارگاد را به ذهن می

مقدس فضای باز بزرگی بوده که در مرکز آن دو پاسنگ زیرین ته ستون بزرگ وجود دارد که تاریخ آن احتماالً مربوط به اوایل محوطه یا صحن 

اند: ترین تحلیل آن است که هر دو روزگاری بنایی واحد بودههخامنشیان است. یکی از آنها پلکانی دارد و دیگری احتماالً هرگز نداشته است. قانع کننده

 (.103-101، 941: 4936کرده است )هنکلمن، حمل می بلند آتشدان راصُفه برای یک روحانی مجری و صُفه دومی شاید یک مهراب یا سکوی یک 
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 در شمال غربی پاسارگاد ی مقدس: محوطه4شکل 

کنیم: نقش رستم و در تخت جمشید مشاهده میشده شاید همان بوده که تصویر آن را بر نمای گورهای سلطنتی در هایی که در اینجا برگزار میآیین

-ها یا پایهدار قرار دارد. به روشنی پیداست که پاسنگروی صُفه پله داری ایستاده و در برابر او یک مهراب آتش برشاه بر روی یک صُفه یا سکوی پله

ی ایدئولوژیکی ی ساخته شدهد. آنان، همانند گذشته، صحنهاند که شاه یا نماینده او توسط همه حاضران دیده شوهای سنگی به این قصد ساخته شده

 (.103-103: هماند )دادنبودند که مقام و جایگاه رفیع شاه و نزدیکی استثنایی او به خدایان را نشان می
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 نقش رستمن هخامنشی در اشاههای گور دخمهیکی از نمای باالیی : 6شکل 

 

به این نکته اشاره کرده بود که ایرانیان باستان مراسم آیینی و دینی خود را نه در عبادتگاه بزرگ  هم از جمله هرودوت نگاران یونانیاز سوی دیگر تاریخ

 (.96: 4934دادند )نک. هینلز، ها انجام میها و بلندییا معابد بلکه در فضای آزاد بر روی کوه

هم دقیقاً به  ṛtācāو  brazmaniyaی شود و دو واژهاجرای مراسم دینی و آیینی میی نخست مربوط به چگونگی در درجهبنابراین مقصود خشایارشا 

« خطاکار و قصورکننده»های قربانی کردن خود اند که به دلیل مشکلدیوپرستان دقیقاً متهم شدههم ؛ در گاهان اجرای درست آن اشاره دارند

(anēnahبوده ) ،(. از این رو پیشنهادی که شروو برای دو واژه ارائه 366-364: 4934)بریان،  پرداختندمی های بدچون باورمندان به آیین قربانیاند

توانیم بگوییم نظیر سازد که در سورهای بزرگ پارسیان )که در اینجا میی خود ما را آگاه میگزنفون هم به نوبهرسد. تر به نظر میده بود منطقیدا

šipشده که خود شاه در مراسم شرکت داشته باشد. بنابراین مراسم قربانی تنها به قصد گرامی داشت ایزدان انجام ( قربانی گاو تنها هنگامی انجام می

 (.111،119: 4936سازد )هنکلمن، شود، قدرت و سخاوت شاه را هرچه بیشتر نمایان میگیرد، بلکه جشن و سوری که همراه با آن برگزار مینمی

 

 گیری. نتیجه3

در رونوشت ایالمی با نام  از این مراسم شود کهمی های مذهبیآیینمربوط به اجرای ، brazmaniyaی واژه شواهد باال پیداست همانگونه که از

šibbe «ی ایالمی نبشتهگلو با توجه به  استیاد شده « سورPFNN 6613 ی واژه کهšip محل و به است در آن ظاهر شده partetaš « ،پردیس

توانیم این کند، میی پاسارگاد برابری میدر مجموعه« ی مقدسمحوطه»شناسی با امروزه این ناحیه با توجه به شواهد باستان که دارداشاره « بوستان

دهد، را می« در بلندی، در جای بلند»احتماالً معنی  brazmaniyaی که واژه یابیمبه این مهم دست و سرانجام مراسم را در آنجا بازسازی کنیم

 شده است.هم بر روی سکوی بلندی انجام می šipچنانکه انجام مراسم 
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 سپاسگزاری

 دار و سپاسگزار ایشان است.در نگارش این مقاله از اندرزهای علمی بانو دکتر لیال مکوندی بسیار بهره گرفته شده است. نگارنده وام

 

 هانوشتپی

 (.Stolper, 6001: 10) بردندها را به جای هم به کار میقائل نبودند و اغلب آن bو  pهای . کاتبان ایالمی تفاوت زیادی میان همخوان]4[

[6]. Persepolis Fortification NN. Unpublished Elamite texts, numbered and transliterated by Hallock 

 

 منابع

 تهران: توس. ،بخش اول ،جلد دهم ،فرمرتضی ثاقب ،شاهنشاهی ایران تاریخ هخامنشیان: از کوروش تا اسکندر، تاریخ ،(4934) ،یربریان، پی

 معین. :تهران ،فرهنگ پارسی(، 4936) ،حاللی، سیمین

 فارس. :تهران ،درسنامه اوستا(، 4933) ،رایشلت، هانس

 ققنوس. :تهران ،چاپ دوم، راهنمای زبان پارتی(، 4933) ،بیدی، حسنرضایی باغ

 تهران: علمی. ،سعید عریان ،نامهفارسی باستان، دستور زبان، متون، واژه ،(4934) ،کنت، روالند گ.

 تهران: فرزان روز. ،چاپ سوم ،نازیال خلخالی ،های هخامنشیکتیبه ،(4933) ،یرلوکوک، پی

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. :تهران ،مهشید میرفخرایی، فرهنگ کوچک زبان پهلوی(، 4930) ،مکنزی، دیوید نیل

 تهران: مهرنامگ. ،ویراست دوم ،نامهراهنمای زبان فارسی باستان، دستور زبان، گزیده متون، واژه ،(4931) ،موالیی، چنگیز
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