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در   )Franz Heinrich Weißbach( وایسباخ  هاینریش  فرانتس 

Chem�( 1865 در شهر کمنیتس  نوامبر سا ل  بیست و پنجم 

ماتی در مدارس دو 
ّ
د شد. پس از تحصیالت مقد

ّ
nitz( متول

شهر کمنیتس و تسویکاو )Zwickau( برای ادامۀ تحصیالت 

در حوزۀ تاریخ باستان، زبان های شرق نزدیک و زبان شناسی 

 LAMBRECHT,( شد  الیپزیگ  دانشگاه  وارد   1885 سا ل  در 

نهادهای  کهن ترین  از  که  الیپزیگ  دانشگاه   .)2006: 185

آکادمیک آلمان محسوب می شود، در آن دوران )یعنی نیمۀ دوم 

قرن نوزدهم میالدی( از نخستین دانشگاه های پذیرای اساتید 

ت 
ّ
و دانشجویان در حوزۀ زبان ها و فرهنگ های مرتبط با سن

 میخی )به عبارت دیگر آشورشناسی( بود. در زمان ورود 
ّ
خط

آشورشناسی  رشتۀ  تأسیس  از  دانشگاه،  این  به  وایسباخ 

سا ل   11  )Friedrich Delitzsch( دِلیچ  فریدریش  توّسط 

می گذشت و این دانشگاه در حوزۀ آشورشناسی نه تنها در 

کشور آلمان بلکه در تمامی ممالک غربی یکی از نهادهای 

 MÜLLER, 1979: )نک.  می رفت  شمار  به  پیشتاز  دانشگاهی 

71�68(.1 وایسباخ در حین تحصیل و در سا ل 1888، ابتدا 

ت و بعدتر با عناوین رسمی کتابدار و سرکتابدار 
ّ
به شکل موق

زمان  تا  شد  استخدام  الیپزیگ  دانشگاه  کتابخانۀ  در 

این  به صورت رسمی در  بازنشستگی اش در سا ل 1929، 

 .)ibid: 74( بخش از دانشگاه مشغو ل به کار بود

از الیپزیگ تا بابل

مروری بر زندگی و آثار

فرانتس هاینریش وایسباخ
پژوهشگر حوزۀ  مطالعات میخی

 سهیل دلشاد

مشاور امور کتیبه شناسی و زبان شناسی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید
soheil.delshad88@gmail.com

در حقیقت فریدریش دِلیچ نخستین کسی بود که در رشتۀ آشورشناسی در آلمان   .1
مدرک شایستگی علمی )Habilitation( خود را از دانشگاه الیپزیگ با موضوع 

پژوهشی »نام های آشوری حیوانات« )Assyrische Thiernamen( دریافت کرد. 

او از همین سا ل تا 1893 در الیپزیگ به تدریس دروس مرتبط با آشورشناسی 

مشغو ل بود. داستان عالقه مندی دِلیچ به آشورشناسی مفّصل است و در این 

.MÜLLER, 1979: 68�69 .مقا ل نمی گنجد. برای شرح اجمالی این داستان نک
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نسخۀ  دربارۀ  دکتری خود  رسالۀ  از  در سا ل 1۸۸۹  او 

عیالمی کتیبه های هخامنشی دفاع کرد و پس از فراغت  از 

تحصیل، تا پایان دورۀ سی سالۀ رسمی کاری خود در همین 

رسالۀ  پرداخت.  پژوهشی  و  آموزشی  فّعالیّت  به  دانشگاه 

دکتری وایسباخ با عنوان »کتیبه های هخامنشی، نوع دوم«2 

در حقیقت نخستین اثر مفّصل پژوهشی در رابطه با نسخۀ 

عیالمی کتیبه های شاهی هخامنشی است که در آن، وایسباخ 

 عیالمی 
ّ
به تفصیل دربارۀ پیشینۀ پژوهشی این کتیبه ها، خط

هخامنشی، دستور زبان، واژه نامه و متن بحث کرده و در آخر 

اثر نیز طّراحی مناسبی از کتیبه ها را به این مجموعه اضافه 

کرده است تا رسالۀ دکتری وی تبدیل به نخستین اثر جامع 

پژوهشی درباب نسخۀ عیالمی کتیبه های شاهی هخامنشی 

شود. انتخاب عنوان »نوع دوم« برای اشاره به نسخۀ عیالمی 

 بدین خاطر بوده که در 
ً
کتیبه  های شاهی هخامنشی احتماال

قرن نوزدهم و موازی با تالش های پژوهشگران برای کشف 

رمز خطوط میخی، همچنان بر سر انتخاب عنوان مناسب این 

نسخه از کتیبه ها اختالف نظر بوده است و نظرات متفاوت و 

متناقضی در مورد ماهیّت خط و زبان منعکس شده در این 

و  شوشی  تا  گرفته  سکایی  و  مادی  از  کتیبه ها،  از  نسخه 

انشانی و عیالمی، مطرح شده بود. از همین روی، یکی از 

بخش های مهّم رسالۀ وایسباخ به طرح نظریّات متفاوت در 

خصوص ماهیّت و عنوان این نسخه از کتیبه های هخامنشی 

و نقد نظریّات مبتنی بر مادی یا سکایی بودن این نوع خط و 

 .)WEISSBACH, 1890: 4�9 & 13�24 .زبان اختصاص داشت )نک

عیالمی  زبان  و  خط  توصیف  برای  خود  رسالۀ  در  او 

هخامنشی، از عنوان »شوشی نو« )Neususisch( استفاده کرد 

که هم پیوند این خط و زبان را با متون تازه یافت شدۀ عیالمی 

ر بودن این گونۀ 
ّ
میانه و نو در شوش نشان بدهد و هم به متأخ

ی و زبانی نسبت به متون عیالمی میانه و نو اشاره کند. 
ّ
خط

 کار وایسباخ بر روی متون عیالمی به کتیبه های شاهی 

)1891( با انتشار  ود نشد و در همان سا ل  هخامنشی محد

جزوۀ کوچکی با عنوان کتیبه های انشانی و رهیافت هایی 

در رمزگشایی آن ها    3 و بعدتر )سا ل 1894( کتاب جستارهایی 

جهت  در  مهمی  گام های  شوش4  کتیبه های  شناخت  در 

از  تعدادی  )کتیبه های  میانه  عیالمی  کتیبه های  در  پژوهش 

)کتیبه های  نو  عیالمی  و  فرانسه(  لوور  موزۀ  در  عیالمی  شاهان 

عیالمی نو در اشکفت سلمان واقع در ایذه( برداشت.

»شایستگی  مدرک  دریافت  برای  وایسباخ  پژوهش 

علمی« نیز در نوع خود بسیار درخشان بود. او در 1897 

موضوع  با  علمی  شایستگی  مدرک  دریافت  به  ق 
ّ
موف

گردید.  الیپزیگ  دانشگاه  از  سومری5  مسئلۀ  پژوهشی 

وایسباخ در این اثر )WEISSBACH, 1898( نیز با بررسی تمامی 

با ماهیّت خط و زبان سومری، از نخستین  نظرات مرتبط 

دی خطوط میخی بابلی و آشوری 
ّ
اشارات به ماهیّت غیراک

توّسط سر ادوارد هینکس )نک. HINCKS, 1851( تا بحث بر سر 

دی و ماهیّت و منشأ زبان 
ّ
هزوارش های سومری در متون اک

سومری تا زمان پژوهش وایسباخ، چند نکتۀ بسیار مهم را 

روشن نمود. نخست این که عنوان این زبان بر اساس متون 

نیز  دیگر  پژوهشگران  از  برخی  نظر  که  آن گونه  و  دی 
ّ
اک

تصّور  برخالف  این که  دوم  باشد؛  باید »سومری«  هست، 

رایج آن زمان، زبان سومری نوعی زبان پنهانی و سّری در د ل 

ۀ زبانی منفرد  دی نیست و این زبان به یک خانواد
ّ
متون اک

 
ّ
خط این که  سوم  دارد؛  ق 

ّ
تعل واروپایی(  غیرهند و  )غیرسامی 

میخی نخستین بار توّسط مردمی که به زبانی غیرسامی )یعنی 

م می  کرده اند اختراع شده و مورد استفاده قرار 
ّ
سومری( تکل

.)WEISSBACH, 1898: 181�182( گرفته است

فّعالیّت وایسباخ در مکان مناسب )دومین دانشگاه آلمان 

از نظر قدمت تاریخی که آشورشناسی در آن توسط فریدریش دِلیچ 

زمان  و  رسیده بود(  شکوفایی  به  او  هم عصر  پژوهشگران  دیگر  و 

مناسب )دوران آرامش سیاسی نسبی در اروپا در اواخر قرن نوزدهم 

بین  علمی  گستردۀ  همکاری های  و  بیستم  قرن  نخست  دهۀ  و 

که  او،  فردی  ویژگی های  همچنین  و  اروپایی(  دانشمندان 

که  شد  باعث  بود،  سخت کوش  و  تیزبین  پژوهشگری 

در  نقاط عطفی  به  تبدیل  او  آثار مفّصل  از  تعداد زیادی 

باستان  نزدیک  شرق  زبان های  و  میخی   
ّ
خط مطالعات 

 
ّ
خط مطالعات  در  پژوهشگر  این  تأثیر  دیگر  نمونۀ  شود. 

2. Die Achämenideninschriften zweiter Art.
3. Anzanische Inschriften und Vorarbeiten zu ihrer Entzifferung.

4. Neue Beiträge zur Kunde der susischen Inschriften.
5. Die sumerische Frage.
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میخی به صورت عام و مطالعات عیالمی به صورت خاص، 

مقالۀ او دربارۀ نامه های عیالمی نینوا از مجموعۀ کتابخانۀ 

آشوربانیپا ل6 است که در سا ل 1902 با عنوان »الواح گلی 

شوشی«7 منتشر گردید. وی در این مقاله، 25 قطعه لوح 

موزۀ  در  که  را  نو  عیالمی  زبان  و  خط  به  نوشته شده  گلی 

بریتانیایی نگهداری می شوند منتشر کرد و در مورد محتویات 

به  تبدیل  بعدتر  مقاله  این  نمود.8  الواح بحث  این  زبان  و 

اساسی شد برای پژوهش های مفّصل تر در رابطه با نامه های 
عیالمی نو در بایگانی سلطنتی دوران آشوری نو.9

میان رودان  به   1903 تا   1901 سا ل های  در  وایسباخ 

هرین( سفر کرد تا به عنوان همکار علمی در کاوش های 
ّ
)بین الن

پشتیبانی  با  بابل  باستانی  شهر  در  آلمانی  باستان شناسان 

 )Deutsche Orient�Gesellschaft( آلمان  شرق شناسی  جامعۀ 

توانست  او  بابلی  زبان  زمینۀ  در  داشته باشد.  حضور 

پژوهش های گسترده ای  در رابطه با متون میخی مکشوفه در 

خال ل کاوش های هیئت کاوش آلمانی در بابل )1901-1898( 

WEISSBACH, 1908� .د، نک
ّ
و متون مختلف عربی )در دو مجل

1930( صورت دهد. یکی از نتایج فّعالیّت های پژوهشی وی 

Babylo�( متون پراکندۀ بابلی ت، در قالب کتاب
ّ
 در این مد

nische Miscellen( منتشر شد. وی در این کتاب متون منتخبی 

از کتیبه ها و الواح میخی یافته شده در بابل را بررسی و ترجمه 

کرد. از میان این متون می توان به کتیبه های شاهان بابلی و 

متون  واژه نامه،  تاریخی،  مختلف  دوران های  از  آشوری 

نظر  از  کرد.  اشاره  ستاره شناسی  و  آیینی  اقتصادی، 

ایران شناسی یکی از مهم ترین کتیبه های معّرفی شده در این 

کتاب رونوشت دوم از نسخۀ بابلی کتیبۀ داریوش بزرگ در 

10.)WEISSBACH, 1903: 24�26 .بیستون است )نک

هنگام بازگشت از میان رودان، وایسباخ با نسخه برداری 

و خوانش کتیبه های مختلف موجود در منطقۀ نهرالکلب، 

در دوازده کیلومتری شما ل بیروت، یکی دیگر از پژوهش های 

منطقه ای  نهرالکلب  نمود.  آغاز  را  خود  توّجه  جالب 

شگفت انگیز است که در آن نزدیک به 8 نقش برجسته و 11 

کتیبه به خطوط و زبان های مصری باستان، آشوری، بابلی، 

یونانی، التین، عربی و همچنین فرانسوی )کتیبه ای  از ناپلئون 

از  برخی  شده است.  نوشته  یادگار  به   )1861 سا ل  در  سوم 

کتیبه های نهرالکلب  حاوی نقوش برجسته هستند. با این که 

دی 
ّ
ود 500 سا ل پیش گزارش ها و ترسیم های متعد از حد

که  کتابی  ولی  شده بود،  تهیه  نهرالکلب  یادمان های  از 

وایسباخ با عنوان یادمان ها و کتیبه های مصب نهرالکلب11 

نوشته است، هم نخستین اثر جامع پژوهشی در این رابطه 

ت کم نظیر وایسباخ را 
ّ
محسوب می شود و هم به روشنی دق

به تصویر می کشد.

یکی از جالب توّجه ترین کارهای وایسباخ، ورود وی 

به مسئلۀ کتیبه های سه زبانۀ هخامنشی است. بنیانی که او 

برای پژوهش بر روی این کتیبه ها گذاشت، پس از گذشت 

از  پس  سا ل  دو  پابرجاست.  همچنان  قرن،  یک  از  بیش 

شاهی  کتیبه های  عیالمی  نسخۀ  دربارۀ  او  کتاب  انتشار 

آلمانی  زبان شناس  یک  مشارکت  با  وایسباخ  هخامنشی، 

)Willy Bang( نسخۀ فارسی باستان  دیگر به نام ویلی بانگ 

کتیبه های هخامنشی شناخته شده تا آن روزگار را در کتاب 

د 
ّ
خود با عنوان کتیبه های میخی فارسی باستان 12 در دو مجل

به  مفصل  اشارۀ  با  آن  در  که  نمود،  1893منتشر  سا ل  در 

پیشینۀ پژوهشی این کتیبه ها، متن کتیبه ها و ترجمۀ آن ها به 

»کتابخانۀ آشوربانیپا ل« یا مجموعۀ کویونجیک )Kuyunjik( عنوانی است که به   .6
ود 32 هزار لوح و خرده لوح گلی مکشوفه در شهر باستانی نینوا در هنگام  حد

اری های موزۀ بریتانیایی در نیمۀ دوم قرن نوزدهم و نیمۀ نخست قرن بیستم 
ّ
حف

یافته شده اند. باور عمومی پژوهشگران این است که مجموعۀ الواح مکشوفه 

ق داشته اند که به فرمان آشوربانیپا ل )669-630ق م( 
ّ
بیش تر به مجموعه ای تعل

.TAYLOR, 2021 .گردآوری شده بودند. برای اطالعات بیش تر، نک

7. Susische Thontäfelchen.
البته پیش از وایسباخ پژوهشگران دیگری نیز به شباهت این خطوط با خطوط   .8

نسخۀ دوم کتیبه های شاهی هخامنشی و کتیبه های عیالمی اشکفت سلمان پی 

برده بودند.

تا کنون نزدیک به 27 نامه به زبان عیالمی نو در نینوا یافت شده است. برای   .9

.GORRIS, 2013 .العات بیش تر نک
ّ
اط

در تاریخ 15 اکتبر 1899، قطعاتی از یک »ایستاسنگ« )stele( از جنس   .10

سنگ دیوریت در خال ل کاوش های باستان شناسان آلمانی در حوالی گوشۀ 

آن  از  قطعه  در حا ل حاضر هفت  که  یافت شد  بابل  مرکزی  ارگ  شمالی 

مجموعه، مشتمل بر یک قطعۀ حاوی بقایای دو ستون از متن بابلی و قطعات 

 )Vorderasiatisches Museum( باقی مانده از نقوش، در موزۀ خاور نزدیک برلین

برپاکردن  فرمان  نخست  داریوش  می رسد  نظر  به  می شوند.  نگهداری 

ایستاسنگی حاوی متن بابلی کتیبۀ بیستون را در این مکان نیز صادر نموده و 

این بقایا دست کم از وجود یک رونوشت از نسخۀ بابلی بیستون در بابل 

 .)SEIDEL, 1999 .حکایت می کنند )نک

11. Die Denkmäler und Inschriften an der Mündung des Nahr el�Kalb.
12. Die altpersischen Keilinschriften.
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فارسی  زبان  دستور  چون  مباحثی  اّو ل(،  د 
ّ
مجل )در  آلمانی 

)در  با متن کتیبه  ها  باستان و واژه نامه و توضیحات مرتبط 

د دوم( نیز گنجانده شده است. هرچند تمرکز این کتاب 
ّ
مجل

با  بود،  بر روی نسخۀ فارسی باستان کتیبه های هخامنشی 

این وجود نویسندگان گوشۀ چشمی به نسخه های عیالمی 

و بابلی هخامنشی این کتیبه ها نیز داشتند. 

وایسباخ نخستین کسی است که هر سه نسخۀ کتیبه های 

هخامنشی نوشته شده بر روی آرامگاه داریوش نخست در 

نقش رستم را در قالب یک کتاب مستقل منتشر کرد )نک. 

WEISSBACH, 1911a(. با تمام پیچیدگی های متنی و صدماتی 

که به این کتیبه ها )به ویژه کتیبه های نقرشده بر دو طرف ورودی 

از  دسته  این  خوانش  در  شده است،  وارد   )DNb آرامگاه، 

کتیبه های سه زبانه او شیوه ای را در پیش گرفت که بر اساس 

آن در همان سا ل تمامی کتیبه های هخامنشی را منتشر نمود 

در  افتراق  نقاط  به  توّجه  و  باستان  فارسی  نسخۀ  پایۀ  بر  )ترجمه 

نسخه های عیالمی و بابلی هخامنشی(. در حقیقت نقطۀ عطف 

فرانتس  کتاب  انتشار  هخامنشی،  کتیبه های  شناخت 

هاینریش وایسباخ با عنوان کتیبه های میخی هخامنشیان13 

در سا ل WEISSBACH, 1911b( 1911( بود. شاید دهۀ نخست 

آن چه  جمع بندی  برای  بود  فرصت  بهترین  بیستم  قرن 

پژوهشگران از کتیبه های هخامنشی می دانستند و پی ریزی 

این  در  آینده  پژوهش های  و  بیش تر  کشفیّات  برای  بنایی 

حوزه. بدین ترتیب، وایسباخ با در نظر گرفتن هر سه نسخۀ 

باستان،  فارسی  یعنی  میخی  خط  به  هخامنشی  کتیبه های 

بر  ترجمه  ارائۀ  و  هخامنشی  بابلی  و  هخامنشی  عیالمی 

اساس نسخۀ فارسی باستان و بحث در مورد تفاوت های هر 

یک از نسخ، به روشنی نشان داد که تا چه حد توّجه به هر 

این  بهتر  درک  در  را  پژوهشگران  کتیبه ها  این  نسخۀ  سه 

در  منحصربه فرد  نکات  از  یکی  می رساند.  یاری  کتیبه ها 

فرمان  استوانۀ  از  جدیدی  ویرایش  بر  اشتما ل  او  کتاب 

ر( به عنوان نخستین کتیبه در 
ّ
کوروش )به خط و زبان بابلی متأخ

بخش متون این کتاب بود. ذکر این نکته الزم است که کتاب 

وایسباخ  نمی شود؛  زبان شناختی محسوب  اثر  یک  تنها  او 

یا  استقرار  محل  و  کتیبه ها  توصیف  در  نیز  زیادی  ت 
ّ
دق

نگهداری  شان و پیشینۀ پژوهشی هر یک به کار برد، چیزی 

که البته در کارهای پیشین او نیز دیده می شود. 

هرتسفلد  کتاب،  این  انتشار  از  بعد  سا ل  بیست 

کاوش های خود را در تخت جمشید و محّوطه های اطراف 

آغاز نمود و نتیجۀ این کاوش های وی و کاوش های اشمیت، 

کشف تعداد زیادی از کتیبه های هخامنشی چندزبانه بود. 

بر همان اساِس محکمی که وایسباخ در سا ل 1911 عرضه 

کتیبه های  دربارۀ  کتابی  نیز در سا ل 1938  کرد، هرتسفلد 

نویافتۀ هخامنشی و برخی دیگر از کتیبه هایی که وایسباخ 

به واسطۀ در دست نداشتن مواد مطالعاتی مناسب به تمام و 

کما ل نخوانده بود، منتشر کرد و در تحلیل و ترجمۀ متون به 

.)HERZFELD, 1938( همۀ نسخ موجود از کتیبه ها توّجه نمود

از دیدگاه کتیبه شناسی هخامنشی، دهۀ 1930 میالدی 

)1310 خورشیدی( دهۀ بسیار درخشانی محسوب می شود. 

هیئت  مفّصل  و  زیاد  بسیار  کشفیات  دهه  این  در 

مناطق  و  جمشید  تخت  در  شرقی  مؤّسسۀ  باستان شناسی 

العات به 
ّ
اطراف، باعث سرازیر شدن حجم زیادی از اط

محافل علمی و در نتیجه پژوهش های مفّصل در این باب 

العات تازه بی بهره نماند 
ّ
شد. وایسباخ نیز از این حجم اط

دی دربارۀ کتیبه های نویافتۀ 
ّ
و در دهۀ 1930 مقاالت متعد

هخامنشی و همچنین در بازنگری کتیبه های پیش تر منتشر 

شده، به تحریر درآورد. یکی از آثار شاخص وی در این 

 XPh دهه درباب دو قطعه از نسخۀ عیالمی کتیبۀ خشیارشا

یَوه( بود که توّسط گروهی به سرپرستِی اشمیت 
َ
)موسوم به کتیبۀ د

در سا ل 1935 میالدی در محّوطۀ موسوم به »پادگان« در 

شده بودند  یافت  »خزانه«  به  موسوم  عمارت  جنوب شرق 

نخستین  از  یکی  هرچند   .)MOUSAVI, 2020: 75�76 )نک. 

گزارش ها از این دو قطعه و تالش برای بازسازی بخش از 

 HERZFELD, 1936;( بین رفتۀ کتیبه توّسط ارنست هرتسفلد 

idem, 1938: 27�35( منتشر گردید، ولی وایسباخ در یکی از 

دوم جهانی، تالشی  آغاز جنگ  از  پیش  مقاالتش  آخرین 

مثا ل زدنی برای بازسازی متن عیالمی بر اساس نسخ فارسی 

 WEISSBACH,( نمود  کتیبه  این  هخامنشی  بابلی  و  باستان 

این پژوهشگر در  ارزشمند  از مقاالت  1939(. یکی دیگر  13. Die Keilinschriften der Achämeniden.
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بزرگ  کتیبۀ  پنجم  با عنوان »ستون  سا ل دوم جنگ جهانی 

با  او   )idem, 1940( این مقاله  بیستون«14 منتشر گردید. در 

جمع بندی نظرات مختلف درباب ستون پنجم کتیبۀ بیستون، 

که تنها به فارسی باستان نگاشته شده است،15 تالش کرد تا 

ویرایش جدیدی از این بخش از کتیبه ارائه کند. 

وایسباخ پس از انتشار این کتاب نیز تا پایان عمرش به 

جمله  از  میخی،   
ّ
خط حوزۀ  در  خود  متنّوع  پژوهش های 

در   1891 سا ل  از  که  او  داد.  ادامه  هخامنشی،  کتیبه های 

دانشگاه الیپزیگ به عنوان کتابدار مشغو ل به کار شده بود، 

در سا ل 1929 بازنشسته شد. یک سا ل پس از بازنشستگی، 

در 1930 در سن 65 سالگی، عنوان پروفسور افتخاری این 

دانشگاه را دریافت نمود )MÜLLER, 1979: 74(. وی در تاریخ 

24 آوریل 1933، چند هفته پس از به قدرت رسیدن حزب 

نازی، برای عضویت در این حزب درخواست داد، ولی این 

فراماسون الیپزیگ  ژ 
ُ
ل در  ت عضویت 

ّ
به عل او  درخواست 

 این 
ّ
)به نام Apollo( در تاریخ 7 ژوئن 1934 رد شد. پس از رد

اعظم  به شخص صدر  نامه  درخواست، وایسباخ در یک 

و  کرد  دفاع  میهن پرستی خود  از  هیتلر(  )آدولف  آلمان  وقت 

 حزب ناسیونا ل سوسیالیست را نسبت به فراماسون ها 
ّ
سوءظن

مورد انتقاد قرار داد. این نامۀ انتقادی او در نهایت باعث 

اجتماعی  خدمات  ترمیم  قانون   6 بند  اساس  بر  که  شد 

حرفه ای )موسوم به قانون BBG( در تاریخ 10 دسامبر 1935 

 LAMBRECHT,( برای همیشه از دانشگاه الیپزیگ اخراج شود

186�185 :2006(. او پس از اخراج از دانشگاه نیز فّعالیّت 

علمی خود را کنار نگذاشت و تا آخرین لحظات عمر در 

انتشار   زندگی خود در حومۀ الیپزیگ به نگارش و 
ّ
محل

مقاالت و کتب مختلف مشغو ل بود.

 او در بحبوحۀ جنگ دوم جهانی و پس از انتشار 
ً
ظاهرا

برخی از کشفیّات مؤّسسۀ شرقی در تخت جمشید و کتاب 

هرتسفلد دربارۀ کتیبه های هخامنشی )HERZFELD, 1938( در 

میخی  کتیبه های  کتاب  از  تازه ای  ویرایش  تهیۀ  حا ل 

بمباران  در  شدنش  کشته  با  متأّسفانه  که  بوده  هخامنشیان 

محل سکونتش در مارککلِبِرگ )حومۀ شهر الیپزیگ( در تاریخ 

20 فوریۀ 1944، این کار ناتمام باقی می ماند و البته تا به 

از دست نوشته های  آیا  که  نشده است  ص 
ّ
هم مشخ امروز 

آن  از  انتشارش  و  در دست ویرایش  آثار  دربارۀ  وایسباخ 

WEIDNER, 1945� .بمباران چیزی باقی مانده است یا خیر )نک

 .)1951: 177

تی که وایسباخ در بررسی همزمان کتیبه های سه زبانۀ 
ّ
سن

هخامنشی بنا نهاد متأّسفانه در گذر زمان کمرنگ شد. در 

کنار معطوف شدن بیش از پیش توّجه آشورشناسان به مواد 

مناطق  سایر  و  آناتولی  میان رودان،  از  مکشوف  نوشتاری 

 میخی، پژوهشگران دنیای ایرانی 
ّ
ت کهن خط

ّ
تحت نفوذ سن

کتیبه های  نسخ  از  یکی  روی  بر  کار  طرف  به  بیش تر  نیز 

با این حا ل،  هخامنشی )مانند فارسی باستان( متمایل شدند. 

گذشت زمان و کشفیّات جدیدتر و توسعۀ دانش زبان شناسی 

شرق نزدیک باستان باعث شد که بار دیگر پژوهشگران به 

کتیبه های هخامنشی پی  تمامی نسخه های  بررسی  اهّمیّت 

ببرند و پژوهش های شرق نزدیک باستان شاهد احیای این 

ت باشد. 
ّ
سن

یکی از آخرین کارهای وایسباخ، دربارۀ خرده کتیبه های 

میخی هخامنشی مکشوفه در بابل، 13 سا ل پس از مرگش، 

کاوش های  درباب  کتابی  به پیوست   ،1957 سا ل  در 

باستانی  آلمان در شهر  باستان شناختی جامعۀ شرق شناسی 

.)WEISSBACH, 1957( بابل منتشر شده است

با یافته شدن الواح اقتصادی و اداری در دو بایگانی بارو 

مطالعات  در  تازه ای  کار  فضای  جمشید،  تخت  خزانۀ  و 

تطبیقی در حوزۀ متون هخامنشی باز شد. به خصوص این که 

عیالمی   
ّ
خط و  زبان  به  مکشوفه  الواح  از  بزرگی  بخش 

هخامنشی نوشته شده بود و بهترین متخّصص این حوزه در 

او  که  می رسد  نظر  به  نبود.  وایسباخ  جز  کسی  دوران  آن 

به  می توانست  که  بود  شخصی  مناسب ترین  و  بهترین 

14. Die fünfte Kolumne der großen Bīsutūn-Inschrift.
کتیبۀ بیستون به سه خط و زبان فارسی باستان، عیالمی و بابلی هخامنشی   .15

بر روی صخرۀ کوه بیستون نگاشته شده است. از متن این کتیبه یک نسخۀ 

یافت  بابل  در  بابلی  به  دیگری  نسخۀ  و  شده  یافت  مصر  در  نیز  آرامی 

زیر  )در  بیستون  اصلی  کتیبۀ  باستان  فارسی  باال(. نسخۀ  )نک.  شده است 

نقش شاه و همراهان و اسرا( در پنج ستون نگاشته شده است. ستون پنجم 

فارسی باستان بعدتر و مدتی پس از اتمام کار کتیبۀ اصلی و نقوش اصلی 

به کتیبه اضافه شده است. بدین ترتیب، نسخ عیالمی و بابلی هخامنشی 

تنها چهار ستون از نسخۀ فارسی باستان را پوشش می دهند و ستون پنجم 

این کتیبه که بعدتر به متن اصلی اضافه شده تنها به فارسی باستان نوشته 

شده است.
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جورج  مانند  عیالم شناسی،  حوزۀ  به  تازه وارد  پژوهشگران 

کمرون و ریچارد هلک در فهم الواح نویافتۀ بارو و خزانۀ 

تخت جمشید کمک کند. اما متأّسفانه بحران سیاسی آلمان 

و اروپا پس از روی کار آمدن نازی ها و آغاز جنگ جهانی 

دوم هم فرصت کار کردن بر روی این الواح را از وی گرفت 

او  کمک های  از  را  یادشده  آمریکایی  پژوهشگران  هم  و 

مرون 
َ
ک جورج  نامه های  و  خاطرات  از  ساخت.  محروم 

بایگانی  الواح عیالمی  با خوانش  برمی آید که او در رابطه 

خزانۀ تخت جمشید با وایسباخ در مکاتبه بوده و وایسباخ 

نشان  الیپزیگ  در  او  با  کار  به  نسبت  بسیاری  اشتیاق 

داده است. کمرون با استقبا ل از این دعوت وایسباخ راهی 

آلمان بوده است و روز ورود وی به شهر زوریخ در سوئیس، 

 مصادف شده با اّو ل سپتامبر و آغاز حملۀ آلمان نازی 
ً
دقیقا

به لهستان )نک. STOLPER, 1980: 185(. بنابراین سفر کمرون 

همکاری  این  فرصت  جهانی  جنگ  و  شد  رها  نیمه کاره 

علمی را از این دو پژوهشگر گرفت. 

پژوهشگران  از  دیگر  بسیاری  مانند  نیز  وایسباخ  اگر 

پاکسازی شدۀ آلمانی به آمریکا یا کشورهای دیگر مهاجرت 

العات از درون الواح 
ّ
می کرد، ممکن بود این جریان تازۀ اط

بعدی  نسل  به  او  هدایت  با  جمشید  تخت  بایگانی  دو 

پژوهشگران در مؤّسسۀ شرقی شیکاگو شکل بگیرد و مطالعۀ 

این الواح با سرعت و کیفیت باالتری انجام شود. هرچند که 

باز هم این امر مهم در غیاب وی به یک آشورشناس آلمانی 

دیگر به نام آرنو پُبِل )Arno Poebel( واگذار شد.
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