
 
 
 
 

 

Kuh-e-Rahmat inscription (Newly Found) 
Mojtaba Doroodi1 & Mohammad Javad Owladhoseyn2 & Hamid Fadei3 

Kuh-e Rahmat is the name of a mountain located in the eastern part of 
Marvdasht city. Numerous ancient monuments can be seen in this mountain, 
the most important of which is undoubtedly Persepolis or the Achaemenid 
city of Pārsa. The mountain also includes extensive evidence of ancient 
burials. Furthermore, Sassanian epigraphical evidence, such as the 
inscriptions of Maqṣūd Ābād and Taxt-e Ṭawus, have been spotted in Kuh-e 
Rahmat. A newly found Middle Persian inscription that can be considered a 
burial inscription will be introduced and discussed in the present article. The 
most critical issue in this inscription is the attestation of the city Istakhr. 
Such an attestation in the context of burial inscriptions is unique. It is 
generally assumed that the inscription might belong to the late Sassanian era. 
Such burial inscriptions could belong to one of the significant social classes 
at that time, i.e., the scribes.The exact location of the newly inscribed 
inscription of Kuh-e-Mehr is the same valley in which Taxt-e Ṭawus 
inscriptions are located: on the right side of the road between Naqsh-e-Rajab 
and the city of Istakhr. Kuh-e Rahmat inscription is written in six lines 
vertically. Its dimensions is 50 cm in 60 cm. There are two square holes 
below the inscription in the mouth of a small cave. Some researchers 
consider these holes, which are very frequent in this region, as Astodān. 
Such square holes can be seen in large numbers on the mountain slopes near 
Naqsh-e Rajab and the newly discovered inscription. These holes could 
indicate that the Kuh-e Rahmet inscription is a burial inscription. The 
surrounding area could be a burial place as well.All the material presented in 
this speech indicates the great importance of this inscription, which 
necessitates further research on this inscription.The environment around this 
inscription should also be further studied by archaeologists. 
Keywords: Middle Persian inscription, Kuh-e-Rahmat, Kuh-e-Mehr, 
Istakhr city, burial inscription
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ش ان و ی ی ا  16- 1: 1400ستان زمو  پاییز، 2 ة، شمار11سال  ،نا

  )نویافته( رحمتکوه  ۀکتیب
  1مجتبی دورودي

   .، ایران، شیرازهاي باستانی ایران، دانشگاه شیراز کارشناس ارشد رشته فرهنگ و زبان
  محمدجواد اوالدحسین

  . ، ایرانشیراز ،هاي باستانی ایران، دانشگاه کرمان کارشناس ارشد رشته فرهنگ و زبان
  حمید فدایی

  .رانی، اپژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگري تهران، تهران دکتري مرمت آثار تاریخی
  12/07/1400: مقاله پذیرش تاریخ ؛18/05/1400: مقاله دریافت تاریخ

  پژوهشی - علمی 
  چکیده

 کوهستان این در. است شده واقع مرودشت شهرستان شرقی سمت در که است کوهی نام رحمت کوه
 پارسه هخامنشی شهر همان یا جمشید تخت تردید بدون که شود می دیده پرشماري باستانی آثار
 خود دل در را باستان عهد تدفینی آثار از اي گسترده شواهد کوهستان این همچنین. آنهاست ترینِ مهم
 هاي کتیبه مانند ساسانی، سنت به مربوط نوشتاري آثار کوهستان این در عالوه به. است داده جاي

 زبان به نویافته اي کتیبه حاضر، پژوهش در. است شده مشاهده تر پیش نیز، طاووس تخت و آباد مقصود
 شمار به تدفینی هاي کتیبه ردیف در را آن توان می که گردد می معرفی کتابی پهلويِ خطّ و میانه فارسی

 کتیبه، این اهمیت با بسیار موارد از یکی. شود می یاد آن از رحمت کوه ۀکتیب عنوان با پس این از و آورد
 یک در. است گردیده مشاهده بار نخستین براي تدفینی هاي کتیبه در که است استخر شهر نام به اشاره
 دوران اواخر به مربوط اشاره مورد کتیبه که داشت ابراز اینگونه توان می کتیبه، این محتواي به کلی نگاه

 دست در بسیاري شواهد. است داشته تعلق دبیران یعنی روزگار آن اشراف از اي طبقه به و است ساسانی
 از تعدادي نام که اي گونه به. اند بوده ساسانی روزگار ممتاز طبقات از دبیران دهد می نشان که است

این  از اي دره در رحمت کوه نویافته ۀکتیب. است رسیده ما به اي کتیبه پهلوي سنت در دبیران
 راست سمت فواصل در و رود می شمار به طاووس تخت اراضی جمله از که است شده تحریرکوهستان، 

 در و عمودي صورت به که است شطر شش ةدربردارند و دارد قرار استخر شهر به رجب نقش ةجاد میانِ
 همچنین کتیبه این پیرامون هاي ویژگی جمله از. است درآمده تحریر به متر سانتی 60 در 50 اندازه
 عنوان با آنها از پژوهشگران از بعضی که است نوشته زیر در و غار ۀدهان در شکل مربع ةحفر دو وجود

 ۀکتیب و رجب نقش نزدیک و کوهستان هاي دامنه در مانند حفره ساختارهاي چنین. اند کرده یاد استودان
 .دهد می مکان این تدفینی ماهیت از خبر خود که است مشاهده قابل زیاد تعداد به بحث مورد نویافته
 هاي پژوهش ضرورت که است کتیبه این زیاد بسیار اهمیت بیانگر گفتار این در شده ارائه مطالب تمامی
 سوي از نیز کتیبه این پیرامون محیط است بایسته همچنین. رساند می را آن روي بر بیشتر

  .گیرد قرار توجه و پژوهش مورد بیشتر شناسان باستان

  .شهر استخر، گورنبشتهمهر،   کوه پهلوي، کوه رحمت، ۀکتیب: يکلیدهاي  واژه

                                                             
  doroodi.official@gmail.com  :نویسنده مسئول ۀمارایان. 1
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  مقدمه
 است که و دشت مرودشت استان فارس با اهمیت هاي از جمله کوهستان رحمتکوه 

 آن ۀجمشید در دامن ویژه که تخت اي را داراست؛ به جایگاه ویژهشناسی  باستان منظراز 
 ۀطاووس تا شرق جلگ جنوب، یعنی حوالی تخت  این کوهستان از شمال به« قرار دارد 

 1770و در حدود  )63: 1389سامی،( گیرد مرودشت در حدود شصت کیلومتر را در برمی
عالوه بر آثار باستانیِ  این مکان. )53: 1،1342اشمیت( ارتفاع دارد دریامتر از سطح 

؛ آثار متنوعی از دوران ساسانی نیز هست ةدربردارند ،هخامنشی روزگارِ مربوط به
نیز به مانند  رجب هاي ساسانی موسوم به نقش برجسته نقشمثال عنوان  به

توان آنها را از  بنابراین می. اند این کوهستان نقر شده ۀدر بخشی از دامن جمشید، تخت
همچنین . )24: 2،1379واندنبرگ( شمار آورد جمله آثار مربوط به این کوهستان به

بنابر . قابل مشاهده است در این کوهستانباستانی   اي از تدفین هاي گسترده نشانی
هاي هشت و نُه  رسد؛ کوه رحمت عنوانی است که از سده نظر می پژوهشگران به ةاشار

ویژگی دیگر این کوهستان که از . 1)63: 1389 سامی،( شده است اطالق آنهجري بر 
هاي  ها و نبشته شناسی بسیار اهمیت دارد همانا پذیرا بودن انواع کتیبه منظر زبان

عالوه بر سنت  کوه رحمت ،موجود با توجه به مستندات .)1ۀنقش: نک( باستانی است
 ۀجمشید به رشت نوشتاري هخامنشی با خطِّ میخی و زبانهاي متعدد آن که در تخت

هاي پهلوي روزگار  قیاس شود با کتیبه( هاي ساسانی تحریر درآمده است و نیز کتیبه
، شواهد متنوعی از دیگر نوشتارهاي ایرانی را نیز 2)رجب ساسانی در کاخ تچر و نقش

هاي یادبودي  آباد که از جمله نبشته هاي مقصود عنوان مثال کتیبه هب. ارائه داده است
 De( این کوهستان نقر شده است ۀروند در بخشی از دامن شمار می به

Menasche,1956:423-427(3 ۀچهار کتیب. خطّ پهلوي کتابی است با میانه و که به فارسی 
هاي تدفینی  کتیبه ةبندي در زمر که بنابر طبقه) استخر(طاووس موسوم به تخت 

 همین کوهستان نقر شده است ۀالیه دامن نیز در منتهی ).2و  1 ۀنقش: نک( هستند
)Gropp,1969:258-260(.4  

   

                                                             
1. Schmidt 
2. vandenberghe 
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دو ستاره موجود در  ودر جنوب پارسه  کتیبه مقصودآبادجایگاه ، استرحمت کوه  ةمحدو نشانگر رنگ نوار آبی - 1 نقشۀ

 .هستند) سمت چپ( رحمتو کتیبه نویافته کوه ) رو سمت راست از نگاه روبه( طاووس هاي تخت نقشه نشانگر کتیبه
  

  
چپ در سمت  رحمت  نویافته کوه ۀرو و کتیب راست از نگاه روبه طاووس سمت هاي تخت جایگاه کتیبه -2 ۀنقش

  .قابل مشاهده است
  

گردد که براي  اي جدید از این کوهستان معرفی می در پژوهش حاضر نیز کتیبه
  .بار مشاهده و خوانش گردیده است نخستین
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  )پژوهش ۀپیشین( رحمتآثار نوشتاري کوه . 1
رجب به این  جمشید و نقش هاي موجود در تخت گونه که اشاره گردید تمامی متن همان

هاي ایرانی و غیر  متنوعی از خطّ و زبان ةگستر ةکه دربردارند کوهستان تعلق دارند
ویژه دو نوشتار  اما در همین کوهستان به .5تا ادوار جدید استایرانی از روزگار باستان 

هاي  شباهت فراوانی دارند که همان کتیبه رحمت  یافته کوهنو ۀبا کتیب وجود دارند که
همان  ةعبارت دیگر این دو دربردارند به. طاووس هستند هاي تخت مقصودآباد و کتیبه

  . نیز بدان تعلق دارد رحمتنویافته کوه  ۀسنت نوشتاري متأخر پهلوي هستند که کتیب

  رحمتنو یافته کوه  ۀکتیب. 2
تیم آقاي حسین کشاورز یکی از اعضاي زنی  و در هنگام گشت 1399سال  ماه بهمندر 

 ۀهاي شمالی کوه رحمت در دهان جمشید، در دامنه جهانی تخت ۀحفاظت مجموع
و  مقدماتیبرداري  مشاهده گردید که پس از عکس آثار نوشتاريورودي یک غار 

پایگاه میراث جهانی  وقت معاونت( محمدجواد اوالدحسینآقاي آن براي  فرستادن
از  تر پی برد که پیش اي با تحریر پهلوي کتابی به ماهیت نوشته ، ایشان)جمشید تخت

اي  نویافته کوه رحمت در دره ۀکتیب .)2و1تصویر( بودنگردیده  سوي پژوهشگران مشاهده
رود و در  شمار می طاووس به از این کوهستان تحریر شده است که از جمله اراضی تخت

 ةرجب به شهر استخر قرار دارد و دربردارند نقش ةفواصل سمت راست میانِ جاد
متر به تحریر درآمده  سانتی 60در  50صورت عمودي و در اندازه  شطر است که به شش
  . 6است

  نویافته کوه رحمت ۀنویسی و آوانویسی کتیب حرف. 3
آن در فرازهاي سپسین این گفتار از نظر خواهد  ۀبا توجه به متن این کتیبه که ترجم

وجود دو  .)1طرح( شمار آورد هاي تدفینی به توان این کتیبه را در گروه کتیبه گذشت؛ می
غار و در زیر نوشته که بعضی از پژوهشگران از آنها با عنوان  ۀشکل در دهان مربع ةحفر

چنین  .)3تصویر( هاي پیرامون این کتیبه است اند از جمله ویژگی استودان یاد کرده
نویافته  ۀرجب و کتیب هاي کوهستان و نزدیک نقش مانند در دامنه ساختارهاي حفره

   ).4تصویر( مورد بحث به تعداد زیاد قابل مشاهده است
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  ).نژاد عکس از محمدعلی مصلی(ویرایش شده از کتیبه و حالت نقرِ عمودي آن تصویر  - 1 تصویر

  

  
  .)سمیرا معتضدي( نویافته کوه رحمت و جهت خوانش آن ۀنگاتیو کتیب - 2 تصویر

  

  نویسی حرف
1. [ZNE ͻstw]dↄn ZK [Y] 
2. m[t]rγw[n]k dpyr ŠNT 
3. 4 m [ͻt]wr dͻt1gͻ[h] 
4. Y dyn ͻlč ZYN Y 
5. MN sthl štr Y gčyn 
6. plmwt1 HPLWNtn1 

  

  نویسی آوا
1. [ēn astō]dān ān [ī] 
2. m[ih]rgū[n]ak dibīr sāl 
3. čahārom [ād]ur dādgā[h] 
4. ī dēn arj buland ī 
5. az staxr šahr ī guzīn 
6. framūd kandn 
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  ).نگارندگان( مورد نظر و جهت خوانش آنکتیبه طرحی از  -1 طرح

  

  
  ).نژاد عکس از محمدعلی مصلی( غار و زیر نوشته نویافته ۀدر دهانهایی  حفرهوجود  - 3 تصویر

  

  
  ).نژاد عکس از محمدعلی مصلی( در کوه و نزدیک کتیبه متعدد سنگی متعدد ي ها حفره -4 تصویر

  تحلیل . 4
رود؛ نگارندگان  شمار می با توجه به اینکه این خوانش، نخستین کوشش براي این اثر به

نویسی واژگان ارائه دهند  ترین ترجمه را بر اساس حرف اند تا نزدیک سعی بر آن داشته
هاي اندك در  نماید و آن اینکه با توجه به نویسه با اینحال اشاره به یک نکته ضروري می



  )افتهینو(کوه رحمت  ۀبیکت / 8

شود بعضی از دیگر  کار برده می که گاه یک نشانه براي چند حرف به خطِّ پهلوي کتابی
 نیز به آنها ها در بخش یادداشت که قابل بررسی بودندهاي خوانشی نیز براي آنها  صورت

کتابی  این نکته توجه داشت که تحریر خطهمچنین بایسته است به  .اشاره شده است
با توجه به  هایی، مربوط به اواخر روزگار ساسانی و بعد از آن است و در چنین کتیبه

در ریخت  اند دچار دگرگونی هایی با ضربات سطحی بر سنگ نقر شده اینکه چنین کتیبه
  .اند ظاهري و آسیب نیز گردیده

   )5تصویر( نخست سطر .1. 4

  
  

  
  .و پائین نگاتیو همان عکس کتیبه عکسباال  .سطر نخست کتیبه در دو وضعیت - 5تصویر

  
 هاي پایانیِ بخش دراما  .نخست این کتیبه آسیب دیده است سطرقسمت آغازین 

به وضوح قابل  ZK حرف  ،این جزءپس از همچنین   .شود دیده می dↄn جزء همان سطر
قیاس با نمونه  نیز به و دیده هاي ضعیفی از بخش آسیب با توجه به رگه. تشخیص است

توان براي بازسازي سطر نخست چنین  رسد می نظر می بههاي پهلوي  مشابهی از گورنوشته
این واژه به صورت . آغاز گردد ēn ضمیر اشارهبایست با  که این سطر می پیشنهاد داد

نیز  .)Gropp,1969: 241( شود ها دیده می در ساختار بسیاري از گورنبشته NEZ هزوارش
 ةاي از واژ بازمانده dↄn/dān(7( جزءرسد  به نظر می .)69: 1398/1 زاده، نصراله( :بهبنگرید 

 صورت بدینکتابی  در پهلوي نویسی و آوانویسی آن حرف استودان باشد که
)ͻstwdↄn/astōdān( پیش از روزگار کار بردن این واژه به  هرچند که پیشینه به .است

خوانش میدانک کازرون  ۀها تنها در کتیب در گورنبشتهگویا  با اینحال ؛8گردد بازمی ساسانی
دومین مورد از کاربرد  رحمتکوه  ۀبنابراین کتیب .)69- 68: 1398/1 زاده، نصراله( گردیده است

بعضی از پژوهشگران بر این باور هستند که منظور از استودان همان . این واژه است
. )4و  3 تصویر: نک( شود هایی دیده می کتیبههاي کوچکی است که در پیرامون چنین  حفره

مانند  هایی با ساختارهاي حفره طاووس کتیبه حال آنکه در نزدیکی همین کتیبه در تخت
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 ۀدومین واژه گون .کار برده شده است دخمه، به ةمشابه نیز وجود دارد که در آنها واژ
 ةنشان کسرمنطقی است که . است ZKنویسی آن  که حرف استān  صفت اشارههزوارشی 

در آخرین بخش سطر کار برده شده باشد که احتماالً  پس از این جزء به )Y/ī( ۀاضاف
  . و یا در آغاز سطر دوم بوده استنخست 

  )6تصویر(دوم سطر. 2. 4

  
  

  
  .باال عکس کتیبه و پائین نگاتیو همان عکس .سطر دوم کتیبه در دو وضعیت - 6 تصویر

  
، از ها دوم نیز بسیار آسیب دیده است؛ با اینحال برخی از نویسه سطر نخستین واژه از

هاي تدفینی، این  با در نظر گرفتن ساختار کتیبه .واضح هستند )k(و  )m( ،)n( ،)γ(: جمله
 هاي قسمتبا دقّت در . بایست نامی خاص باشد که استودان بدو تعلق دارد قسمت می
توان به نام  می هرچند نه به اطمینان اما، ،سالم هاي و پیوستگی آن با بخش آسیب دیده

  درآوانویسی و mtrγwnk آن نویسی که حرفرسید خاصی شبیه به مهرگونَک
mihrgūnak الزم به ذکر است که در مورد نویسه . گردد خوانش می)γ(  که در این جزء

آید و  بایست اشاره داشت که این نویسه معموالً در هزوارشها می می شود؛ دیده می
و ) غ( γ ةدر موارد نادري این حرف نشان دهند«است؛ اما  Kصورت  نویسی آن به حرف
با  دبیر ۀکلم دومین واژه .)51: 1389تفضلی،؛ آموزگار( »است) گ( gاي از تلفظ  گونه
گردد  بازمی نام خاص قبل از آنصفتی که به . است dibīr9 آوانویسی وdpyr  نویسی حرف

دهد دبیران از  شواهد بسیاري در دست است که نشان می .دهد او می ۀو خبر از پیش
اي به  نام تعدادي از دبیران در سنت پهلوي کتیبه .اند طبقات ممتاز روزگار ساسانی بوده

، در رحمتنویافته کوه  ۀبه عنوان مثال در همان نزدیکی کتیب. ما رسیده است
طبقات گوناگونی  دارايدبیران . رجب از دبیر کرتیر با عنوان بوختگ یاد شده است نقش
چه بسا دبیر این  رحمتکوه  ۀباتوجه به متن کتیب. )Tafazzoli,2000:18-37( اند بوده
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اینکه واژه نکته مهم  10.دبیران بوده باشد شهردبیران، داد دبیران و یا دین ةکتیبه در زمر
 رحمتدر کتیبه کوه  بار هاي تدفینی با سنت پهلوي کتابی، براي نخستین دبیر در کتیبه

 sālدر آوانویسی  که است ŠNT یهزوارش ةسطر دوم واژ ةآخرین واژ. شود دیده می
شباهت بسیاري به همین واژه در  رحمتکوه  ۀتحریر این واژه در کتیب .شود شته میون

  .نزدیک هستند رحمتکوه  ۀطاووس دارد که بسیار به کتیب تختهاي  مزارنبشته

  )7تصویر(سوم سطر .3. 4

  
  

  
  .باال عکس کتیبه و پائین نگاتیو همان عکس. سطر سوم کتیبه در دو وضعیت -7 تصویر

  
بایست با عددي آغاز گردد که به  ، میرحمتکوه  ۀسوم کتیب سطرمنطقی است که 

 است در خوانش نگارندگان این عدد چهار. داشته باشد سال نگاشته شدن کتیبه اشاره
باید  11.آورد صورت عددي ترتیبی درمی که پس از آن آمده است؛ آن را به mکه حرف 

  omو آوانویسی wmنویسی  بدین نکته اشاره داشت که در پهلوي کتابی صورت حرف
نظر  هرچند که آسیب دیده است اما به نیز دوم از خطّ سوم ةواژ. عدد ترتیبی است ۀنشان
 وādur آوانویسی آن  خوانش کرد کهبازسازي و  ͻtwr صورت  توان آن را به می ،رسد می

توان  هاي تدفینی، می هرچند که به سیاق دیگر کتیبه پس از آن، .به معنی آتش است
و در اغلب  گیرد شماري قرار می مبناي گاهرا داشت که  پادشاهی انتظار نام خاص

توان  با اینحال در این بخش از کتیبه نمیم؛ تیها با سال یزدگردي مواجه هس مزارنبشته
است که  گاهدادرو،  این واژه در خوانشِ پیش .با اطمینان ارائه دادچنین خوانشی را 

 ۀبنابراین کتیب. باشد می dādgā[h] صورت و در آوانویسی به dͻt1gͻ[h] نویسی آن حرف
در اینجا الزم است به این نکته  .دهد اطالع می دادگاه آتشاز سال چهارم  رحمتکوه 

ساسانی بسیار گسترده و متنوع  ۀنیز اشاره گردد که اهمیت آتش و طبقات آن در جامع
ترتیب  گردیم که به ها از سه آتش و آتشکده مطلع می بندي در یکی از طبقه. 12است
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و این  )477: 1377گرن، ویدن(آتش بهرام، آتش آدران و آتش دادگاه : اهمیت عبارتند از
با آداب و رسوم  که در کتیبه نیز بدان اشاره شده است؛ مورد سوم یعنی آتش دادگاه

آتش «: در مورد این آتش آمده استاي که  گونه مربوط به تدفین نیز مرتبط است به
یکی در معبد عمومی که با همان : تواند وجود داشته باشد میدادگاه در دو مکان 

گیرد، دیگري در اتاق کوچکی نزدیک دخمه که  تشریفات دو آتش دگر در گنبد قرار می
جالب  .)261: 1398تفضلی،( »کنند روحانیان یا مردم عادي زرتشتی از آن مراقبت می

گردد که عالوه بر دو  ه مینویافته کوه رحمت غار کوچکی مشاهد ۀاینکه در زیر کتیب
و بسیار  پهلوي نیز هستخطّ هایی به  نوشته مرکب ةاي، دربردارند سنگ حوضچه حفره

 ةبایسته است این نکته نیز یادآوري گردد که در معناي واژ. عبارت باال است ةکنند تداعی
 13.)60: 1390مکنزي،( دادگاه اشاره به جاي وقفی، آتشکده و دخمک نیز عنوان شده است

شاهان ساسانی در هنگام جلوس آتشی را «: بدان اشاره گردد بایست میه نکته دیگر نیز ک
ها در دوران ساسانی بر  امور آتشکده. رفت شمار می کردند که مبدأ سالهاي پادشاهی آنان به تأسیس می

ه و دبیران از خطی استفاد )261: 1398تفضلی،( »بوده است) روانَگان(دیوان خیرات یا اوقاف ةعهد
توان در مورد تعلق دبیر  ترتیب می بدین .اند گفته دفیره میاند که بدان آتش همار کرده می

  . کوه رحمت به این گروه از دبیران روزگار ساسانی نیز، بحث نمود ۀصاحب کتیب

  )8تصویر(چهارم سطر .4. 4

  
  

  
  .باال عکس کتیبه و پائین نگاتیو همان عکس .سطر چهارم کتیبه در دو وضعیت -8 تصویر

  
گردد و  شود آغاز می نوشته میī  که در آوانویسی Yاضافه  ةبا نشان کسر سطراین 

که منظور از آن  14آمده است dēn و آوانویسی dynنویسی  دین با حرف ةپس از آن واژ
معناي ارج و  دراست؛  arj15که آوانویسی آن  ↄlč واژه ،بعد از آن. دین مزدیسنان است

مفاهیمی  ةدر زبان و ادبیات فارسی، دربردارند که. )40: 1345 بهار،( شود ارزش دیده می
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با پیوستن به واژه که  ).28: 1393،؛ هوبشمانهرن( است چون ارزش، قدر و مقام و منزلت
مفهوم  ؛16)124: 1346مشکور،( گردد نگاشته می bulandکه در آوانویسی  ZYN هزوارشی

که در  شود دیده می Y ۀدر پایان همین بند نشان .رساند دین ارجمند و بلندمرتبه را می
بر سیاق  در این بخش از کتیبه، اما این عالمت ؛شود نشان داده می īصورت  آوانویسی به
میانه  است که در فارسی kēموصولی که کسره اضافه نیست؛ بلکه ضمیر  ۀنپیشین نشا

در  آغازگر بند موصولی باشد؛ ī اگر«. )108: 1389 ابوالقاسمی،( شود دیده میزرتشتی نیز 
  .)249: 1390/1زوندرمان،( »گیرد قرار می kēجایگاه ضمیر موصولی 

   )9تصویر( پنجم سطر .5. 4

  
  

  
  .باال عکس کتیبه و پائین نگاتیو همان عکس .سطر پنحم کتیبه در دو وضعیت - 9 تصویر

  
که پس از آن  گردد است آغاز می MN نویسی آن که حرف azاین بند با حرف اضافه 

اي به نام شهر  آمده است که اشاره šahr  staxr  و آوانویسی آنsthl štr نویسی  حرف ةواژ
و  stᵓhlنویسی  حرف 17صورت اغلب به در تحریر پهلوي کتابی این نام. استخر است

دیگري از  ۀگون Sthlyصورت نیز اي  در پهلوي کتیبه. شود دیده می staxrآوانویسی 
بسیار به گردد و  می آوانویسیstaxr صورت  بهکه  18نویسی آن است صورت حرف

 ةاست که به واژ Yدومین نشانه عالمت . شباهت دارد رحمتکوه  ۀکتیبنویسی  حرف
خوانش  guzīnصورت  آوانویسی این واژه به .چسبیده است gčynیعنی  پس از خود

تر آن  فارسی میانه است و منطقی w صورت جدیدتر حرف gهرچند که حرف  .گردید
 با این ،برخورد نمائیم wizīnهاي روزگار ساسانی با واژه  در متن guzīnاست که به جاي 

هاي نخست اسالمی است که زبان فارسی راه  حال سخن از اواخر روزگار ساسانی یا سده
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الح ستخرِ گُزین طاص ةاین واژه به طرز جالبی متبادر کنند. تحول در پیش گرفته است
  :اي از متون بدان اشاره شده است است که در پاره

 
  

  

  زمین نشستنگه شاه ایران    به سه گنبدان ستخرِ گُزین

  

  .)254: 1، ج1388،فسایی حسینی(  
  

  ستخرِگُزینگل است و سپید و     زمین پناه دلیران ایران

  

  )223: 1354الدوله شیرازي، فرصت(   

    )10تصویر(ششمسطر .6. 4

  
  

  
  .باال عکس کتیبه و پائین نگاتیو همان عکس. سطر ششم کتیبه در دو وضعیت - 10 تصویر

  

 نویسی  صورت حرفنخست . دو واژه است ةدربردارند رحمتکوه  ۀسطر کتیبآخرین 

plmwt1  که آوانویسی آنframūd  و بعد از آن واژه هزوارشیفرمود به معنی است  

HPLWNtn1 به معناي کندن kandan  آمده است که خبر از کندن استودانی در شهر استخر و
جالب اینکه در اغلب  .دارد که همان آتش دادگاه بوده است؛ در سال چهارم آتشی خاص

: 1ج/1398زاده، نصراله( شود هاي تدفینی اصطالح فرمود کردن و یا کردن فرمود دیده می کتیبه
شمار  نخستین نمونه به کار بردن این عبارت به رحمتکوه  ۀو اشاره به کندن در کتیب )72
  .رود می
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  ترجمه
از شهرِ که ] است[  مرتبه و بلند دینِ ارجمند ،دادگاه آتش سال چهارم، دبیرن استودان آنِ مهرگونک ای«

  .»گُزین فرمود کندن استخرِ

  برآمد
که در واپسین  دانستهاي تدفینی  از جمله کتیبه توان را می رحمتکوه نویافته  ۀکتیب
آنچه که از نظر گذشت؛ نخستین خوانش و . مشاهده گردیده است 1399هاي سال  ماه

که بدون تردید نیازمند بررسی بیشتر و تحلیل و تحلیل از محتواي این کتیبه بود 
از جمله . داشتمیانه خواهد  مطالعات فارسی ةهاي عالمانه از سوي پژوهشگران حوز نقد

، شهر استخر و عبارت فرمود کندن است که موارد با اهمیت این کتیبه اشاره به نام دبیر
. ار مشاهده گردیده استب هاي تدفینی با سنت نوشتار کتابی براي نخستین در کتیبه

به روزگار  رحمتکوه  ۀاینکه کتیب. زیباییِ خطِّ کتیبه، نشان از هنر کاتب آن دارد
هاي نخستین اسالمی نقر شده است خود موضوعی است  ساسانی تعلق دارد یا در سده

  .هاي آینده بدان پاسخ خواهد داد شکه پژوه
  ها نوشت پی

 خاطر همراهی و زحماتشان، صمیمانه زحمات جناب دکتر سهیل دلشاد به دانند از نگارندگان بر خود الزم می
 هاي نژاد به خاطر همراهی با نگارندگان و تصویربرداري همچنین سپاسگزار جناب محمدعلی مصلی. قدردانی نمایند

 تیبهنهایی تصویر ک خهبایسته است از زحمات بانو سمیرا معتضدي به خاطر ویرایش نس. اي ایشان هستیم حرفه
 اله جمشید به سرپرستی آقاي روح همچنین سپاسگزار تیم یگان حفاظت تخت. صمیمانه سپاسگزاري کنیم

  .جمشید هستیم شناسی تخت خالدیان به خاطر یافتن و گزارش این کتیبه به مرکز پژوهشهاي کتیبه
 سامی،( است شده شناخته می مستندات ارائه شده، پیش از آن تاریخ این کوهستان با نام کوه مهر با توجه به. 1

اي بر  تواند دلیل قانع کننده مقصودآباد نیز می ۀکتیب. )249 -  25: 1389 شاپورشهبازي،(نیز بنگرید به . )63:  1389
این مدعا باشد؛ چرا که در این کتیبه به نام مهریگان به عنوان روستا اشاره شده است و در همان حوالیِ 

  .)237: 1398/1 زاده، نصراله( نام مهریون نیز وجود دارد مقصودآباد روستایی به
الواح اداري  )باستان، عیالمی و بابلی فارسی(  زبانه هاي شاهی سه کتیبهجمشید عالوه بر  از هخامنشیان در تخت. 2

بابلی، یونانی و  باستان، و تعدادي نیز به فارسی آرامی ، عیالمی،هاي به زبانغالباً  و اقتصادي زیادي نیز
جود در آثار ساسانی مو. اند رحمت پدیدار گشته  جمشید و در کوه اي برجاي مانده است که در تخت فریگیه

 میانه رجب عالوه بر فارسی شاپور در نقش ۀاي هستند و کتیب میانه و به خطِّ پهلوي کتیبه تچر به فارسی
  . زبان و خط پارتی و یونانی نیز هست ةدربردارند) پهلوي ساسانی(

  .)237-235: 1398/1 زاده، نصراله(: ؛ نیز)97: 1377تفضلی،(: براي بررسی بیشتر کتیبه مقصودآباد بنگرید به. 3
   .)109- 105: 1398/1 زاده، نصراله(: ؛ نیز)103-102: 1377تفضلی،(؛ )Frye,1970:152-155(: براي بررسی بیشتر بنگرید به. 4
و براي بررسی  )Schmitt,2000( :جمشید بنگرید به هاي هخامنشی تخت کتیبه باستان، نسخه فارسی براي بررسی. 5

براي بررسی الواح باروي . )Lecoq,1997(: بنگرید به) باستان، بابلی و عیالمی فارسی(ها در هر سه زبان  همان کتیبه
دست آمده از  هاي آرامی بر روي اشیاء به براي بررسی نوشته. (Hallock,1969): جمشید نیز بنگرید به تخت
هاي پهلوي شاپور سکانشاه و سلوك داور در کاخ تچر  ي بررسی کتیبهبرا. )Bowman,1970(: جمشید بنگرید به تخت
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: بنگرید به )پهلوي، پارتی و یونانی( رجب شاپور در نقش ۀبراي کتیب. )Herzfeld,1924,I,:122(: بنگرید به
)Herzfeld,1924,I,:86( .هاي او نیز، بنگرید به رجب و دیگر کتیبه کرتیر در نقش ۀدر مورد کتیب :)Gignoux,1991( .
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