
 
 

   ٢٠٠۴ آوريل ٢٨
  

  گرداند دانشگاه شيکاگو الواح باستانی را که از ايران به امانت گرفته بود بازمی
  

ی  ، مؤسسهاز ايران در بازگرداندن آثار باستانی به امانت گرفته شده ١٣۵٧ پس از انقالب سال بعنوان نخستين اقدام
ی چگونگی عملکرد  سنادی حاوی اطالعاتی درباره لوح باستانی را، که ا٣٠٠تعداد خاورشناسی دانشگاه شيکاگو 

 آثار ملی ی دائرهآيند، به سازمان ميراث فرهنگی ايران،  درونی نظام اداری امپراتوری ايران باستان به شمار می
   .گرداند میباستانی، باز

  
يران را در حوالی جزئيات اداری سرزمين مرکزی اط ميخی نقش بسته است، خمتونی به  لوح گلی که برآنها ٣٠٠اين 

ی   نزد مؤسسه١٩٣٧ الواح هستند که در سال های  اينها بخشی از دهها هزار لوح و خرده.اند  ثبت کرده.م. ق۵٠٠سال 
 لوح بازپس داده شد، و در سال ١٧٩ تعداد ١٩۴٨در سال . به امانت نهاده شدند تا مورد مطالعه قرار گيرند خاورشناسی

  .  الواح برگردانده شدهای خرده ٠٠٠,٣٧ نيز تعداد ١٩۵١
  

خواندن اين الواح کاری دشوار بوده است، چراکه اطالعات مربوط به امپراتوری پارس بطور عمده به منابع غير 
و بيشتر به اند  اين اطالعات را نويسندگان يونانی همچون هرودوت و التين در اختيار قرار داده. شدند ايرانی محدود می

. شود وری پارس و دولتهای يونان، به برخوردهای جنگی و تماسهای سياسی، مربوط میبرخوردهای ميان امپرات
ی اين  هائی از منابع ايرانی درباره اطالعات موجود در اين الواح، يکی از نخستين فرصتها را برای گردآوری داده

  . امپراتوری فراهم آورد
  

: ورشناسی و متخصص ايران باستان، اظهار داشتی خا مؤسسهويلسون در . ماتيو استولپر، استاد کرسی جان آ
اين امپراتوری از حبشه تا مصر و يونان، تا . امپراتوری پارس بزرگترين و پردوامترين امپراتوری زمان خود بود«

   ».آسيای مرکزی و هند، گسترده بود ،)ی کنونی ترکيه(آناطولی 
  

شود  کومت، در اين متون همچنين نقوش مهرهائی ديده میی ح  و شيوهی امپراتوری دربارهافزون بر اطالعات اداری 
اين متون برای نخستين بار از حکمرانان بخشهای . که نشانگر وجود اداراتی است که پيش از اين شناخته نبودند

  . افزايند برند و بر اطالعات کسب شده از ديگر متون غير ايرانی می گوناگون امپراتوری نام می
  

دچار هيجان کرد، ولی ها  نوشتهی  يافتن اين الواح باستانشناسان را به دليل اهميت بالقوه«: تاستولپر اظهار داش
   ».اطالعات موجود در آنها از حد انتظارات همگی ما بسيار فراتر بود

  
ت يافتند که پايتخ) تخت جمشيد(هنگام کاوش در پرسپوليس  ١٩٣٣اين الواح را در سال باستانشناسان دانشگاه شيکاگو 

 ی خاورشناسی مؤسسهدير مگيل استاين . ی خاورشناسی بود ی کاوشهای مؤسسه امپراتوری پارس و يک مرکز عمده
 امر همکاری با پژوهشگران ايران را از سر گرفته است و بازگرداندن اين الواح بخشی از مؤسسهاظهار داشت که اين 

من بازگرداندن اين الواح را بعنوان بخشی از «:  افزودوی. پژوهشگران دو کشور استی گسترش تماسهای ميان  برنامه
   ».ی الواح را نيز پس از اتمام کارمان بر روی آنها بازگردانيم ما قصد داريم که بقيه. بينم يک مشارکت می

  
ی  مؤسسه ١٩۶٩در سال .  مهرهای آنها به چاپ رسيده استهای الواح و نقوش نوشتهی   ترجمهحاویکتابهائی 

ی  ين جلد از يک دوره نخست٢٠٠٢؛ در سال  چاپ کردلوح ٢١٠٠درحدود ی ها  کتابی حاوی ترجمهخاورشناسی
های  شوند نمونه ای که اکنون بازگردانده می الواح سيصدگانه. به چاپ رسيد لوح ٢١٠٠جلدی نقوش مهرهای آن  سه

 متن بازگردانده خواهند ٢١٠٠ط به آن در آينده بتدريج ساير الواح مربو. اند که چاپ شده متنی هستند ٢١٠٠کاملی از 
   .د گرفت آن در اختيار ايرانيان قرار خواه ازای تصاوير ديجيتال اين الواح نيز تهيه شده است که نسخه. شد
  

ی ارديبهشت ماه الواح را به ايران خواهد برد تا در آنجا به مسئوالن  يک هيئت تحت سرپرستی استاين در حوالی نيمه
 و يکی از ]ی خاورشناسی مؤسسهی [ لورا دآلساندرو مسئول حفاظت آثار موزه.  تحويل دهندرهنگیسازمان ميراث ف

   .بندی دقيق الواح نظارت داشته است اعضای هيئت، بر امر بسته
  

ی جو که در مناطق اطراف امپراتوری به  روزانهی  ميزان جيرهشوند اطالعاتی همچون  در الواحی که بازگردانده می
فرستادند تا ميزان پرداختهای خود  کارمندان آن نواحی اين الواح را به پايتخت می.  ثبت شده است،شده داده میکارگران 



آمدند در  می، نيز برای آنکه اطالعات مورد نياز بازرسانی را که برای سرکشی به مناطق به کارگران را ثبت کنند
  . ارندذاختيارشان بگ

  
ای مشابه  وظيفهاين الواح «: و کارشناس الواح، اظهار داشت ی خاورشناسی مؤسسهچارلز جونز، پژوهشگر و کتابدار 

العاده زياد  آيد فوق  ميزان اطالعاتی که از طريق آنها به دست می.اند کارتهای اعتباری کنونی برعهده داشتهرسيدهای 
و نيم ليتر آبجو يا جو ) کوارت =(ی روزانه برای يک کارگر مرد بالغ درحدود يک و نيم پيمانه  ميزان جيره ».است

به کسانی که دارای مقامهای خيلی . کردند بسياری از کارگران دو الی پنج برابر اين مقدار دريافت می. شراب بوده است
  . شد باالی سياسی يا اجتماعی بودند بسيار بيشتر از اين پرداخت می

  
ند که تنها يکی از شعبات اداری دولت پارس تهيه کرده ی مختلف اداری هست  مقوله٣٠اين الواح نمايشگر اسنادی از 

   .است
  

بسياری از آنان اهل نقاط دوری در امپراتوری . اند گويند که کارگران اهل کجا بوده اين متون به ما می«: وی افزود
محسوب اند يا برخی نواحی که اکنون جزو ترکيه  بوده) بخشی از يونان کنونی(همچون بابل، سوريه، مصر، تراس 

 قدمت الواح به زمان پادشاهی ». افغانستان، نقاطی که جزو پاکستان کنونی هستند، و آسيای مرکزیشوند، يا اهل می
  . رسد می.) م. ق۴٩۴ تا ۵٠٩(داريوش اول 

  
اين خط برای نوشتن زبانهای ديگر نيز مورد . خط ميخی مورد استفاده در اين الواح را اقوام سومر و اکد پديد آوردند

متنهای عيالمی ) اگرنه پيشتر(. م. ق٢٢٠٠مردمان از .  عيالمی بود،يکی از اين زبانهای ديگر. گرفت استفاده قرار می
  . در دست است. م. ق١٠٠٠از حدود سال متنهای اداری به زبان عيالمی . اند نوشته را به خط ميخی می

  
ب ايران آمدند، در آنجا اقوامی را يافتند که متنهای گفتند به غر هنگامی که مردمانی که به زبانهای ايرانی سخن می

اين الواح اداری .  به خط ميخی را ادامه دادنددر خود پارس، ايرانيها نوشتن عيالمی. نوشتند عيالمی را به خط ميخی می
  .  اما به عيالمی نوشته شده است،هازبان پارسیزبان، و برای  در پارس و از سوی مردمان پارسی

  
ظاهر . ی الواح کرد ی خاورشناسی چهل سال صرف کار دشوار مطالعه و ترجمه مؤسسهالک پژوهشگر ريچارد ه

؛ جزئيات زبان عيالمی هنوز کرد خط ميخی نيز دشوار میی  ، خواندن آن را حّتی برای کارشناسان خبره ناآشنای خط
، و تنها پرداختند ر ثبت موارد جزئی میولی مهمتر از همه اين است که اين الواح به کا. هم به تمامی دانسته نيست

 لوح از سوی هالک انقالبی ٢١٠٠نتيجتًا، چاپ .  که تعداد زيادی از آنها مطالعه شوندشود هنگامی مفهومشان روشن می
  . ی هخامنشی و از جمله زبانهای عيالمی و پارسی باستان، تاريخ و جغرافيا و هنر، پديد آورد در مطالعات ايران دوره

  
ی الکترونيک از الواح   در حال تدارک يک نسخهمؤسسهی خاورشناسی ادامه دارد، و اين  مؤسسهکار همچنان در اين 

  . روز شود ی الواح تازه، به است که منظمًا، با مطالعه
  

 .نمايش قرائت آنها به خط التين خواهد بودی  اضافه ی الکترونيک شامل تصوير الواح به نسخه«: استولپر اظهار داشت
. عمدتًا مشابه ديده شود، ساختار و دگرگونيها در تعداد زيادی از متنهای الگوشود که  درک کامل معانی زمانی ممکن می

ها و عيتری از الگوبه درک قط  يعنی هرچقدر متون بيشتری بررسی شوند،ها افزوده شود، هرچه بر ميزان داده
   ».رسيم ی ايران باستان می معنايشان برای ديگر بخشهای جامعه

  
  


