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  پیشگفتار
  

وپنج سال در مقطـع کارشناسـی رشـته     کتاب حاضر در اصل سلسله دروسی است که نگارنده به مدت بیست
شناسی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور از جمله دانشگاه تهران، زاهدان، زابل، اردبیل، ابهر و  باستان

حسـب تکلیـف بنـابر پیشـنهاد گـروه      مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی کشور تدریس کرده است و اکنـون  
تدوین و تقدیم دانشجویان ایـن  ) سمت( سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاههاشناسی  باستان

هـا در کتـاب حاضـر سـعی شـده عـالوه بـر         شایان ذکر است که در مباحث خطوط و کتیبـه . شود رشته می
الهاي پس از انقالب کشف و منتشر شده است نیز براي هایی که در س هاي شناخته شده قبل، از کتیبه کتیبه

مطالب کتاب پس از پیشگفتار و مقدمه . یاب و معرفی آنها استفاده شود هاي تازه آشنایی دانشجویان با کتیبه
بدیهی است هر فصل از کتـاب بنـابر ابتکـار و سـلیقه مـدرس درس خطـوط       . در پنج فصل تدوین شده است
. تواند با شرح و بسط بیشتري در کالس مورد بحث و فحـص قـرار گیـرد    الس میباستانی و عالقه و کشش ک

تواند از  ها عالوه بر مطلب آمده در کتاب، مدرس مربوط می براي مثال در فصل پیدایش خط بر مبناي اسطوره
بـا  منابع دیگر، مثالهاي بیشتري ارائه دهد یا دربـاره آغـاز و مراحـل دگرگـونی خـط از تصـویر تـا هجـا و الف        

» کتیبـه «شناسی الزم است تعریفی از اصطالح  یک دانشجوي باستان. هاي اضافی دیگري را مطرح کند نمونه
هـا ممکـن    آیند بشناسد و بداند کـه کتیبـه   ها به طور معمول روي آنها می بداند و مواد و اشیائی را که کتیبه
اي و دیگـر   آثـار معمـاري یـا اشـیاء مـوزه      ها یا وابسته به آثاري مثل نوشته است مستقل، مانند الواح و صخره

نحوه نگاه نخستین بـه یـک   . در فصل دوم کتاب به این موارد پرداخته شده است. هاي تاریخی باشند محوطه
هاي مختلف زبانهاي باسـتانی بـراي آشـنایی و یـادگیري خـط آنهـا بـراي دانشـجوي          کتیبه و دانستن دوره

انـد و   جو بدانـد زبانهـاي دوره کهـن، میانـه و نـو ایرانـی کـدام       الزم است دانشـ . شناسی ضروري است باستان
در فصـول سـوم و   . انـد  هاي آنها کـدام  اند و کتیبه بندي جغرافیایی آنها چیست و چه نوع خطی داشته تقسیم

اي و همه جداول الفبـایی مربوطـه، جـداول     آموزش متون پهلوي کتابی، کتیبه. چهارم این مطالب آمده است
  . نامه پهلوي در فصل پنجم و در انتهاي کتاب نیز تصاویر ارائه شده است اعداد و واژه

تدوین و چاپ کتاب حاضر بدون توصیه و تشویقهاي صمیمانه و خیرخواهانه اسـتاد ارجمنـدم جنـاب آقـاي     
و پیگیریهاي مجدانه جناب آقـاي تـورج   » سمت«شناسی  اکبر سرفراز مدیریت محترم گروه باستان دکتر علی
همکـاري  . دانم که صمیمانه از ایشان تشکر و سپاسگزاري نمـایم  وظیفه خود می. گردید یسر واقع نمیرهبر م

شناسی دانشگاه تهران انجام دادند و  تایپ بخشهایی از کتاب را آقاي احمد حاتمی از دانشجویان رشته باستان
وسیله از ایشان نیز  ت که بدینانجام پذیرف» سمت«بازخوانی کتاب توسط سرکار خانم مژگان امیري پریان در 

  .نمایم تشکر و قدردانی می
پژوهان مربوطه با مطالعه این کتاب ضـمن آشـنایی کلـی بـا خطـوط و زبانهـاي        امیدوارم دانشجویان و دانش

 .اي نیز دست یابند برانگیز تازه باستانی به نکات مفید و چالش
 
 
 
  



  1نویسند ن، سوگند به قلم و آنچه می

طور کـه   شناسی چنانچه تاریخ و مدنیت با پدیده خط آغاز شده باشد پس به تعبیري همان
دهد، خط باید موجد و پدیدآورنده، کتابت و در نهایت زبان مـدنی انسـان   

تصـورات، خـاطرات و   . ی استزبان محمل گویاي تصورات و خاطرات ثبت و ضبط شده در ذهن آدم
توانسـت ابتـدا بـه سـاکن بـه       هاي ذخیره شده در ذهن انسانهاي نخستین چگونه بدون ثبت و ضبط می

آواهاي معنادار ابتدا به شکل نقش و نگـار  . ساز جاري شود
هـاي تصـویري و    و سپس با انتقال آنها به صـورت نشـانه  

چنین زبان  ها با همان اصوات و آواها خوانده شدند و این
ته باشیم اي در محدوده داخلی مرزهاي کنونی ایران داش

هـا و درون غارهـا، و نیـز     سـنگها، در میـان دره  
تصـویر  (هـاي عیالمـی    هاي پیش از تاریخ ایران همچون کتیبه

 20تصـویر  (، آرامـی  )123 ص 19و  18تصاویر 
تصـاویر  (هخامنشـی   هـاي  هاي تاریخی ایـران چـون کتیبـه   

و ) 147ـ135 ص 49-34تصاویر (، ساسانی )
ش و ، بلکه همواره بیش از آنها نقـو )153ـ1

انسانی، حیوانی، گیاهی و هندسی خواهیم دیـد، کـه   
همـه اینهـا در حیطـه سـعی و     . انـد  بسیاري از آنها به نام نقوش و عالیم و نمادهاي پیش از تاریخ معـروف 
هـزار سـال    5د آغاز و مبدأ تاریخ ان کوشش انسان براي ثبت و ضبط و انتقال پیام و مفاهیم ذهنی توانسته

نقوش به اصـطالح   ،5ما هر سه مرحله نقوش پیش از تاریخ
هاي تاریخی خط را در گسـتره وسـیع بـه صـورتهاي نقـش، نمـاد و خـط در        

هـا، درون غارهـا و    طور که اشاره شد بر سینه صخره
توجـه هنـري و علمـی در خصـوص     ). 118ـ

در . رسـد  اي با توجه به منابع پژوهشی صورت گرفته در جهان به قرن هجـدهم مـی  
اي پیش از تاریخ از زمانی اسـت   ارائه شده راجع به نقوش صخره
در ). 321-307: 1348بـورنی،  (که به نقوش و تصاویر غارهاي واقع در کوهدشـت لرسـتان پرداختـه شـد     

اي در قاره افریقا و شبه قاره استرالیا مربوط به سـالهاي  
انـد   بـرداري و معرفـی کـرده    که به ترتیب ُاسقف موزامبیک و یوهانس شوماخر نسـخه 

                                                                                 

2. petrography 
3. pictography & linear 
4. stylistic 
5. prehistory 

  مقدمه

شناسی چنانچه تاریخ و مدنیت با پدیده خط آغاز شده باشد پس به تعبیري همان ر مدارك باستان
دهد، خط باید موجد و پدیدآورنده، کتابت و در نهایت زبان مـدنی انسـان    ها هم نشان می سیر تحول خط کتیبه

زبان محمل گویاي تصورات و خاطرات ثبت و ضبط شده در ذهن آدم. شده باشد
هاي ذخیره شده در ذهن انسانهاي نخستین چگونه بدون ثبت و ضبط می اندیشه

ساز جاري شود گوهر فکر و اندیشه مبدل شده و در قالب زبان تمدن
و سپس با انتقال آنها به صـورت نشـانه   2نقش بستندها و دیواره غارها  و تصاویر بر روي صخره

ها با همان اصوات و آواها خوانده شدند و این شده و نوشته ها نقر و نوشته بر الواح گلی و کتیبه 3
اي در محدوده داخلی مرزهاي کنونی ایران داش وگذار ساده اگر گشت. ساز آغاز و جاري شد انسان تمدن

سـنگها، در میـان دره   ها و تختـه  به وفور در جاي جاي آن، در ارتفاعات بر روي صخره
هاي پیش از تاریخ ایران همچون کتیبه اي دوره هاي صخره ها نه تنها تماشاگر کتیبه

تصاویر (و ، اورارت)121ـ119 ص 16-14تصاویر (، اکدي )122ص 
هاي تاریخی ایـران چـون کتیبـه    و کتیبه) 125 ص 21تصویر (و آشوري ) 12
)134ـ130 ص 33-27تصاویر (، پارتی )129ـ126 ص 26

152 ص 57-55تصاویر (هاي مختلف اسالمی خواهیم بود 
انسانی، حیوانی، گیاهی و هندسی خواهیم دیـد، کـه    4هاي قابل اعتنایی از شکلهاي مسبک تصاویر و نشانه

بسیاري از آنها به نام نقوش و عالیم و نمادهاي پیش از تاریخ معـروف 
کوشش انسان براي ثبت و ضبط و انتقال پیام و مفاهیم ذهنی توانسته

ما هر سه مرحله نقوش پیش از تاریخ. مراحل تکوینی خط پس از نقش و نماد باشند
هاي تاریخی خط را در گسـتره وسـیع بـه صـورتهاي نقـش، نمـاد و خـط در         تا شروع دوره 6سرآغاز تاریخ

طور که اشاره شد بر سینه صخره نسرزمین ایران بر روي اشیاء پیش از تاریخ و نیز هما
ـ114ص 13-1تصاویر (ها به وفور در اختیار داریم  گذرگاه دره

اي با توجه به منابع پژوهشی صورت گرفته در جهان به قرن هجـدهم مـی   نقوش و تصاویر صخره
ارائه شده راجع به نقوش صخرهایران هم نخستین بحثها و اظهار نظرهاي 

که به نقوش و تصاویر غارهاي واقع در کوهدشـت لرسـتان پرداختـه شـد     
اي در قاره افریقا و شبه قاره استرالیا مربوط به سـالهاي   جهان، گویا نخستین گزارشها درباره نقوش صخره

که به ترتیب ُاسقف موزامبیک و یوهانس شوماخر نسـخه است  1776و 
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ر مدارك باستانبنا ب

سیر تحول خط کتیبه
شده باشد
اندیشه

گوهر فکر و اندیشه مبدل شده و در قالب زبان تمدن
و تصاویر بر روي صخره

 3خطی
انسان تمدن

به وفور در جاي جاي آن، در ارتفاعات بر روي صخره
ها نه تنها تماشاگر کتیبه موزه
ص  17
24 ص
22-26
هاي مختلف اسالمی خواهیم بود  دوره

تصاویر و نشانه
بسیاري از آنها به نام نقوش و عالیم و نمادهاي پیش از تاریخ معـروف 
کوشش انسان براي ثبت و ضبط و انتقال پیام و مفاهیم ذهنی توانسته

مراحل تکوینی خط پس از نقش و نماد باشند
سرآغاز تاریخ

سرزمین ایران بر روي اشیاء پیش از تاریخ و نیز هما
گذرگاه دره

نقوش و تصاویر صخره
ایران هم نخستین بحثها و اظهار نظرهاي 

که به نقوش و تصاویر غارهاي واقع در کوهدشـت لرسـتان پرداختـه شـد     
جهان، گویا نخستین گزارشها درباره نقوش صخره

و 1721
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در سالهاي اخیر نیز در ایران منابعی که به نقوش پیش از تاریخ و پراکنـدگی آنهـا   ). 30: 1377فرهادي، (
ــد،  پرداختــه ــر گزارشــها و مقــاالت ان ــالوه ب ــاره ســنگ«: ع ــد نگ ــر،  رفیــع(» هــاي هوران ، )222-110: 1383ف

صراف، (» نقوش حکاکی شده درة دیوین الوند«، )142-133: 1376شهزادي، (» هاي کوه ارنان یزد نگاره سنگ«
» معرفی نقوش پـیش از تـاریخ قوبوسـتان و مقایسـه آن بـا نقشـهاي لرسـتان و سـفالها        «، )304-310: 1376

، )1379وي و شـهزادي،  حصـارن (» هاي رمه کوه نصرآباد تفـت  نگاره معرفی سنگ«، )30-18: 1349ورجاوند، (
هـاي   نگـاره  سـنگ «، )90-87: الف1383بّشاش، کنزق، ( »هاي رمه کوه نگاره هاي پهلوي سنگ قرائت کتیبه«

لبـاف خـانیکی و   ( نگاره الخ مزار بیرجنـد  سنگ: و چند کتاب دیگر از جمله) 1382حیدري، (» بلوچستان
داغ  قـره ، )1388فـرد،   ناصـري ( هاي ایـران  رهنگا سنگ، )1377فرهادي، ( هایی در باد موزه، )1373بّشاش، 

) 1384فـر،   رفیـع ( هـاي ارسـباران   نگـاره  سـنگ و در آخر ) 1377زاده،  حافظ( خاستگاه تمدن اولیه انسان
  . باشد می

 


