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  چكيده
انرواي بـزرگ  شوشينك، فرم اين-اي از شيلهك نبشته در اين مقاله، متن سنگ

 28نبشـتة   در ايـن سـنگ  . ، ارائه شده است)پ م 1120تا  1150حدود (ايالم 
اش را معرّفـي   سطري، همانند ديگر نوشته هايش، وي نخست خـود و خـانواده  

سـپس از  . كرده و از بهر همگي تندرستي و زندگاني دير پايي را آرزو مي كند
خشش زميني به كسي كه آيين برپايي اين سنگ نبشته، نوشتن نام خود بر آن، ب

هـاي   ويژة ديني را براي او انجام داده است، سخن مي گويد و سـرانجام هزينـه  
  .برپايي آيين را بر مي شمارد

  . هجا شوشينك، شكل اينـ  نبشته، ايالمي، شيلهك سنگ: ها كليدواژه
  

  مقدمه

تصوير كوچـك   20و نامه اي بي نام و نشان به همراه يادداشتي كوتاه 1385در تابستان 
  .نبشته به نگارنده رسيد و بزرگ از يك سنگ

در يادداشت اشاره شده بود كه اين تصويرها، كه بـا چـاپگر چـاپ شـده بودنـد،      
                                                                                                 

 a.majid@arfaee.com هاي باستاني آسياي غربي پژوهشگر فرهنگ و زبان *
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اي انـد كـه، در سـولقان شـهركرد، در منـزل كشـاورزي        نبشـته  هايي از سنگ بخش
يافـت  نبشته در كجـا   در اين يادداشت، به اين نكته كه سنگ. برداري شده اند عكس

هـايي اسـت هـيچ گونـه      شده، چگونه به خانة آن كشاورز راه يافته و در چه اندازه
  . اي نشده بود اشاره

نبشته از    هاي برخي از عكس ها دريافتم كه اين سنگ در همان آغاز، با خواندن نوشته
، )م پ 1120تـا   1150حـدود  (فرمـانرواي بـزرگ ايـالم     اين شوشينَك -شيلهكآنِ 

هـا در بيشـتر تصـويرها، بـرايم آشـكار شـد كـه بـا          وجه به درسـتي شـكل  است و، بات
  . رو هستم اي راستين روبه نبشته سنگ
كنـد، سـپس    نخست خود را معرفي مي اين شوشينَك -شيلهكسطر نخستين،  20در 

) خـوب (كسان خانوادة خود را نام برده براي آنـان و فرزندانشـان تندرسـتي و زنـدگي     
  . كند آرزو مي

و نوشتن نام وي ) نبشته  همين سنگ( دربارة برپايي سنگ يادمان  22و  21 سطرهاي
  . بر آن است
  . نبشته، سخن رفته است از اجراي آيين برپايي اين سنگ 24تا  22سطرهاي 

نّن  ، از بخشش زميني است در مكاني به نام 25و  24در سطرهاي  مـ)(Mannan   بـه
ين پريستاري او را براي وي انجام داده اسـت،  كَسي، كه شايد يك ايالمي بوده باشد و آئ

  .ياد مي كند
هـاي آيينـي،    عنوان هزينة پيشكشـي   دربارة كاالهايي است كه به 28تا  26سطرهاي 

  . داده شده است هنگام برپايي سنگ يادمان، تخصيص به
هـاي   كـه در انـدازه   -قطعـه تصـوير   20نبشته از بـه هـم پيوسـتن     متن سنگ

نبشته، نتيجـة تـالش    ثصوير يكپارچة سنگ.  هم شده استفرا -گوناگون بودند
از همكـارم سـركار   . رو بسـي سپاسـگزار اويـم    بسيار پسرم سورنا است و ازاين

خانم مرضية كاظمي نيز كه در فراهم آوردن اين مقاله مرا ياري داده اند، بسيار 
  . سپاسگزارم
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  متن
1.   Ù   v.Šil-ha-ak-d.In-su-uš-na- 
2.   ak    ša-ak   v.Šu-ut-ru-uk-d.Nah- 
3.   hu-un-te-ik   li-ka4-me   ri-ša- 
4.   ak-ki   ta-ak-ki-me-ú-me   ta-ak- 
5.   ki-me   f.d.Nah-hu-un-te-ú-tú   ru- 
6.   tu4   ha-ni-ik-ú-ri-me   ta-ak-ki- 
7.   me   v.Hu-te-lu-du-uš-d.In-su-uš-na- 
8.   ak-me   ta-ak-ki-me    f.d.Iš-ni-ka4-ra- 
9.   ab-bàd-me   ta-ak-ki-me   f.Ú-ru-tuk- 
10.  d.El-ha-la-hu-me    ta-ak-ki-me 
11.  v.Šil-hi-na-ha-am-ru-d.La-ka4-mar-me   ta- 
12.  ak-ki-me    v.Ku-ti-ir-d.Hu-ban-me   ta-ak- 
13.  ki-me    f.Ú-tú-e-hi-ih-hi-d.Pi-ni- 
14.  gìr-me   ta-ak-ki-me   v.ªTe-im-ti-tu- 
15.  ur-ka4-ta¡-me   ta-ak-ki-me   v.d.Li-li- 
16.  ir-ta¡-me   ta-ak-ki-me   f.Ba-ar-d.Ú- 
17.  li-me   pu-hu   ku-¡i-ik-ú-be   a-ak 
18.  f.d.Nah-hu-un-te-ú-tú-be   a-a-ni- 
19.  ip   ni-ka4-be   ku-u¡   hu-hu-un   a-pi-e 
20.  hi-nu-un-ka4   in-ti-ik-ka4   a-ak 
21.  su-uh-mu-tú.lg-ú-ri    hu-ut-ta-ªah¬ 
22.  hi-¡u-me   a-ha   ta-ah    a-ak v.Du-ªhi(?)¬- 
23.  ir-li-ik-ma   KUR(!).NIM(!)-ir-ra   ¡a-ti- 
24.  mu-me   hu-ut-ta-á¡   10(?) + GUR(?)  mu-ru-un.lg  
25.  h.Ma-an(-)an-na    in-du-ni-ih  a-ak 
26.  lu-u¡-ku-tú-ma   a-ak   BÁN   UDU.NITÁ.lg   BÁN   KAŠ(?). 
27.  IŠ.lg   ZÍD.TA.lg   gal-li   su- 
28.  uh-mu-tú.lg-ya   uk-ku-me   ta-ah   
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18    ونتاوتو،  -نَه  
  زادگان خانوادة ما،  19-18
  نيز    20
  .كنم فرزندان آنان، دعا مي     19
  و    20
  )و(يادمان خود را ساختم    21
  و ) نهادم: معني لغوي(آن نوشتم ) بر(نام خود را   22
پريسـتاري مـرا   ) كه آيين) (؟(، يك ايالمي)؟(دوهي ايرليك) براي ؟(  23-22

  برگزار كرد) پريستاري را براي من آيين: يا(
ــورو 10)?(  25-24 ــين ) ?GUR = kurru) (؟( ك ــه(زم ــهر/ ناحي ) ده/ ش

Mannan  دادم و ) هديه(را  
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  و . . .       25
  )؟(آرد سوتو، يك )؟(آبجو) sūtu( سوتو 1يك گوسپند،    26-25
  ، )پيشكشي(هزينة ) به عنوان(   27
  ). نهادم: معني لغوي(يادمانم تخصيص دادم ) آئين برپايي(براي   28-27

  ها يادداشت
شوشـينَك اسـت،    ايـن  -هاي شيلهك مانند برخي از نوشتهسطر نخستين، كه ه 20براي 

كـه تــرتيب ارائــة نـام هـا هماننـد ايـن         EKI 54§ 3و  III  و EKI 41§ Iنـك بـه   
توضـيح آن  . Vallat 61-57 نك          20و  19براي ترجمة سطرهاي . نبشته است سنگ

ونتك  -كه نَهرآيد، همسـر بـرادر   اين شوشينك د -اوتو پيش از آن كه به همسري شيله
بـوده  ) م پ 1150تا  1155حدود (پادشاه ايالم ) Kutir-Nahhunte(نَهونت  -وي كوتير

كـه پـس از مـرگ    (شوشـينَك   ايـن -هـاي هوتلّـودوش   و از وي داراي شش فرزند بـه نـام  
-، ايشني])پ م 1100تا  1120حدود [شوشينَك به پادشاهي ايالم مي رسد  اين -شيلهك
رَ، كـوتير   -همرو -الهلَهو، شيلهين -روتوكبد، او -كَرَب ي  -هـوبن و اوتـو   -لَكَمـ هيهـا- 

شوشينَك درآمد داراي سه فرزند ديگـر   اين -پينيگير بوده و پس از آنكه به زني شيلهك
  ). IRS, 175. (اولي مي شود -ايرتَش و پر -توركَتَش، ليلي -هاي تَمتي به نام
  

  : 21و  21سطرهاي 
hišume   hiš » نام «+ -u-me  »نامم« : » آنِ خود     «  

aha      آنجا«/ » اينجا« قيد مكان  «(Grillot, 21:4)    
tah     از بن فعلـي*ta- ،*da-  » صـرف اول فعـل   »قـرار دادن « ، »نهـادن ،

  . نوشتم= » قرار دادم« ، »نهادم« : اول شخص مفرد ، متعدي)گذشته(
  

  : 24تا  22سطرهاي 
Duhirlik(?)(-)ma  :   اگر خوانـدن شـكل"hi" )    اسـت  كـه درون آن آسـيب ديـده (

، در نبشتة نـه چنـدان   "inna-"اي  درست باشد، اين نام  يك بار همراه با پسوند اضافه
آمـده  . م.پ 699تـا   716هـاي   نَهونت دوم، فرمانرواي ايالم، در سـال  -سالم شوتروك

 ). .EKI  74 § 8: 18fٍ(است 
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است و  آمده  "ma"هجاي  دنبال نام خاص، شكل ينك، بهشوش اين -نبشتة شيلهك در سنگ
نـام خـاص آمـده     يا بايد آن را پسوندي كـه در پـي  : براي آن بايد دو احتمال را درنظر گرفت

به  "ma"در ايالمي هخامنشي، اگر هجاي .  دانست و يا آنكه نخستين هجاي واژة پسين باشد
اژه حالتي  قيدي، قيد مكاني، قيد زمان مـوقّتي  اي بيايد، به آن و صورت پسوندي در پايان واژه

تا كنون اين پسوند درهيچ موردي .  Grillot, 26(1و  PFT, s.v., 722(دهد  اي مي و قيد فاصله
،  "بـه "در معنـاي  ) و نيـز در ايـن دوره  (شايد در اين مـتن  . پس از نام خاص ديده نشده است

كـار بـرده    واسطه بـه  دادن مفعول بي ي نشانيا برا) 25سطر ( "دادن"براي تأكيد فعل  "براي"
  .سرآغاز واژة پسين باشد "ma"احتمال ديگر آنكه شايد هجاي . شده باشد

يـك  "، چـون  "يـك "پايانة سوم شخص مفـرد، بـه معنـاي    ( "irra-"با توجه به پسوند 
  دهندة توصيف نسبتي پسين پس از نام خاص، اين پسوند بايد نشان در پايان واژة) "پارسي

را در ايالمي هخامنشـي   "irra-"يا  "-ir"ساز  پسوند صفت. شده باشد برده ز كَسِ ناما
بـه  DB 25:13(،"Parširra" )بـه نمونـه،   ("Paršir"هايي ماننـد   توان در پايان واژه مي 

ــه،  ــي "، )DB 52:77نمون ــك پارس ، "Haltamtira" ،"Haltamtirra/-turra"و  "ي
 "irri–"و نيز در سه مورد به صـورت   )DB 16:57; 52: 50به نمونه، ( "يك ايالمي"

  .ديد) EKI 74 §§ 24, 29, 30(در ايالمي نو 
 "kur"هـاي آوايـي    بـا ارزش  ، "KUR"توان به دو صورت  را مي "ma"هجاي پس از  شكل

در اين دوره، خوانـد و   "šil"و  "tar"هاي آوايي  با ارزش، "TAR"در اين دوره، و   "s/šad"و
بنـابراين،  . "tu8"و  "NIM(?)" ،"tum4"آوايـي   هـاي  بـا ارزش ، را  "NIM"هجاي پسين  شكل
: هـاي زيـر خوانـد    تـوان بـه يكـي از صـورت     شـودمي  آغـاز مـي   "ma"اي را كه با هجاي  واژه

makututu(m).irra ،mas/šadtu(m).irra  ،matartu(m).irra  وmašiltu(m).irra . نگارنــــده
هاي احتمالي ديگري كه ايـن   و نيز حتّي صورت احتمالي هاي براي هيچ يك از اين صورت

هـاي پسـين    هاي آوايـي ديگـر كـه ايـن دو شـكل در دوره      واژه، با در نظرگرفتن ارزش
  . گونه معنايي نيافته است اند، هيچ داشته

تـوان بـه صـورت     را مـي  "ma"هجـاي   مشكل ديگر آنكـه دو شـكلِ پـس از شـكل    
هـاي   در مـتن  KUR.NIMواژة  . نيـز خوانـد   KUR.NIMدورودي   ميان "هزوارشي"

 IRS, 29: به نمونه! (است "ايالم"معناي  هاي غيرايالمي ايالميان به رودي و متن دو ميان
[no.9], [no.15], 39 [no. 17], etc.   .(    دو مشكل عمده در خواندن ايـن دو شـكل بـه

                                                                                                 

اسـت كـه    كار بـرده شـده   به "براي"هاي باروي تخت جمشيد به معناي  در برخي از متن "ma-"پسوند ) 1
  . .PF 453: 1f: به نمونه نگ. براي نشان دادن قيد زماني يا فاصلة مكاني نيست



 1389، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان شناختزبان

 7 عبدالمجيد ارفعي      

 

هيچ اي و در صورت هزوارشي آنها اين است كه اين صورت هزوارشي هرگز در هيچ دوره
اسـت و ديگـر آنكـه     هاي بازمانده  به زبان ايالمي تا به امروز يافت نشـده   يك از نوشته

هاي ايالمـي پـس از    اي كه در نوشته كه كم و بيش هميشه پس از واژه MEŠهجاي  شكل
دهندة هزوارش بودن واژة پيشين است، در پايان اين  شود و نشان نوشتن هزوارشي نوشته مي

و  (?)GURواژة  پـس از شـكل    MEŠ  با توجه به نبـودن شـكل  . ستنيامده ا "هزوارش"
  .مشكلي همانند مشكل نخستين نيست "murun"نوشته شدن آن پس از واژة ايالمي 

را بـا احتمـالي بسـيار    irra- ها، نگارنده دو شكل پـيش از  با درنظرگرفتن همة احتمال
و كه اين احتمال حداقل ر خواند، تنها ازاين مي "يك ايالمي" (!)KUR(!).NIMاندك، 

  .داراي معنايي قابل درك است
ša-ti-mu-me :ــه ــن واژه ب ــب از   اي ــد مركّ ، "me-"+  "پريســتار"، "šatin"نظرمــي آي

. باشـد  "آنِ مـن "، "PFT, s.v., 729(  +"u-me(عالمت اضافه و نيز شايد سازندة اسم معني 
پريستاريِ مـرا  "احتمال، معناي  به ."انجام داد، برگزار كرد"، "huttaš"اين عبارت به همراه 

  . را مي رسانده است "پريستاري را برگزار كرد) آئين(براي من "و يا  "برگزار كرد
دي يافـت    -هاي ميخي ايالمي يا سـومري  يك از شكل نامه در هيچ شكلِ  اكـَّ

كه در پـي ايـن شـكل     "زمين"،  "murun"از اين رو، نگارنده، با استناد به واژة . نشد
، مي پندارد كه شـايد ايـن شـكل    25در سطر "دادم"،  "dunih"ه است، و نيز فعل آمد

  GURمقياس . باشد) kurru: اكَّدي=  UR(و  ) "U "10( مركّب از دو شكلِ
به كار برده شده و هم براي زميني بـه مسـاحت    ) ليتر 300حدود (هم براي بيان حجم 

ع  متـر م  72/288،11اَرش مربع يا حـدود   000،54 ربـ)CAD, K 564 .(   بنـابراين اگـر
برده شـده  مسـاحتي    اهدايي به كَسِ نام) murun(خواندن اين شكل درست باشد، زمين 

  . مترمربع داشته است 2/887،112درحدود 
  

  : 25سطر 
Mannan :نبشته در آنجاي برپاي داشـته شـده و    نام باستاني جايي است كه اين سنگ

هاي بـاروي   نبشته    در گل. شدنش در همان جاي بوده است به احتمال بسيار تا زمان يافت
در متني كه هنـوز بـه چـاپ نرسـيده      Mannanبار به مكاني به نام  تخت جمشيد يك

ل ). H-509(خوريم  برمي براساس اين گـ    رنَـكنبشـته، پ)Parnaka(   عمـوي داريـوش و ،
پـارس، در  ) سـاتراپ (= مسؤول امور مالي ايالت پارس و به احتمال بسيار زياد شهربان 
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 Kandamišو  Mannuyan، Mannan ،Mikurtaš ،Šanakanهـاي   پنج جـاي بـه نـام   
، يكـي از ايـن پـنج          Kandamiš    بـه نـام   . گوسپند دريافت مي كند 5روز   5براي مدت 

خـوريم كـه در يكـي از     جمشيد بر مي هاي باروي تخت نبشته جاي،  در چند متن از گل
  ).PF 265(است  97مهر ) نقش(آنها همراه با 

ل     هـر را مـا بـر روي دو گـاي كـه از آنِ شـهرهاي    نبشـته  اين نقش مHiran  )PF 263  ( و
Ankarakkan  )PF 264 (ل دست هاي به براساس آگاهي. يابيم هستند،  ميهاي  نبشته آمده از گ
داشـته كـه    و نيريـز جـاي  ) خرامة امروزي(=  Parmizzanبر سر راه  Hiranتخت جمشيد، 

خوانده مي شود و در جنوب درياچة بختگان ) "ماه فرخّان"و نيز ( "خير"امروزه به نام ده 
همـين ناحيـه    نيـز در دارد  Hiranكه پيوندهاي بسيار نزديكي بـا   Ankarakkan. جاي دارد
 Mannanو چهار جاي ديگر، ازجمله  Kandamišتوان گمان برد كه  بنابراين مي. بوده است
حتّي اگـر تصـور   .  بايد در اين ناحيه يا در نزديكي اين ناحيه بوده باشند  H-509در  ياد شده

شود كه پرنَك اين گوسپندان را به هنگام سفري پـنج روزه دريافـت كـرده باشـد، بيشـترين      
فرسـنگ   30تـا   20كم و بـيش بـين    H-509فاصلة نخستين جاي و واپسين جاي ياد شده در 

مراتـب كمتـر از فاصـلة محـدودة      كيلـومتر، بـه   180تـا   120درحدود تواند باشد؛ يعني  نمي
در آن جـاي دارد و  ايـن فاصـله بـا      "خيـر "شهرستان شهركرد با شهرستان اسـتهبان كـه ده   

  : توان دو احتمال را درنظر گرفت رو، مي يادداشت فرستاده شده همخواني ندارد؛ ازاين
  شهركرد عكسبرداري شده نادرست است؛ نبشته در ده سولقان  اين گزارش كه اين سنگ) 1
رو هستيم كه حتّي در ايران امروزي هم به فراوانـي ديـده    با دو مكان هم نام روبه) 2
  . نظر نگارنده، اين احتمال مي تواند درست تر باشد شود و، به مي

  
  : 26سطر 

lu-uš-ku-ut/tú-ma :رو كه اين واژه در ميان دو حـرف عطـف    ازآن"a-ak" ،"و" 
صـورتي از بـن فعلـي     ku-ut/tú-maاحتمال عبارتي كامل است و شايد  گرفته، به جاي

"*kuti-" ،»ا چگونه مي» بردنتوان آن را تجزيه و تحليل كرد و معنـاي آن را   باشد، ام
  .دريافت، پرسشي است كه شايد بتوان در آينده بدان پاسخ داد

 KAŠ(!) : ـ  25همانند شكل سطر  26واپسين شكل سطر  10احتمـال   هكه ب
GUR شود نامه هاي ميخي يافت نمي خوانده شده، نيز در هيچ يك از شكل.  

اي نوشـتاري از   توان درنظرگرفـت كـه شـايد گونـه     دربارة اين شكالين احتمال را مي
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» آبجـو «نيز خوانده مي شود كه به معنـاي   KAŠبه صورت  BIحرف (باشد  BIحرف 
رو كـه شـكل    ازآن. وع آبجو را بيان مي كنـد در سطر بعدي ن IŠ.lg به احتمال، ). است

MEŠدهندة هـزوارش بـودن واژه، پـس از شـكل      ، نشانIŠ   آمـده اسـت،    27در سـطر
مكملي آوايي باشـد كـه    IŠنگارنده بايد اين احتمال را نيز در نظر داشته باشد كه شايد 

را  BIشكل  شود كه بايد شده است و به خواننده يادآور مي كار برده به ašجاي هجاي  به
KAŠ در اين صورت، بايد آن را به صـورت  . بخواندKAŠš.lg    حـرف نويسـي كنـيم- 

نوشتن اين گونه مكمل آوايي كه از نظر آوايي با تلفظ اصلي همخواني دارد، كه البته در 
جاي اين كه شـكل   يا به. -اينجا همخواني ندارد، در بين النهرين بسيار مرسوم بوده است

بـدانيم كـه در    GAبخوانيم، آن را صورتي نوشتاري از حـرف   KAŠرا  26پايان سطر 
در اين صورت، دو شكل مورد بحـث را بايـد   . بخوانيم KÀاين صورت مي توانيم آن را 

KÀ.IŠ.(lg) نگارنــده بــراي . شــمار آوريــم بخــوانيم و آن را نــوعي شــبه هــزوارش بــه
  .  باشد نيافت كار برده شده گونه معنايي كه براي صفت به هيچ IŠواژة  شكل
  

  : 27سطر 
ZÍD.TA.lg "صورت  واژة آرد همواره به: "آرد؟ZÍD.DA.lg اگـر  . شـود  نوشته مي

است، درست باشد بايد گفت كـه بـه جـاي     "آرد"شده  اين برداشت كه كاالي پيشكش
در زبان ايالمي، نويسـندگان در  . نوشته شده است TAبه اشتباه شكل  DAنوشتن شكل 
تفـاوتي قايـل نمـي شـدند      piو  baواك و نيز درمورد  دار و بي كهاي وا نوشتن مصوت

)PFT, 70 .(ها را با احتمال داشتن تلفّظي به نادرست به جاي شـكل   گاه برخي از شكل
هنگـام   امـا بـه  ). 6يادداشـت سـطر    92، ياد يار مهربانارفعـي،  . (ديگري بكار مي بردند

  . ارد، چنين امري سابقه نداردنوشتن وام واژه ها، تا آنجا كه نگارنده آگاهي د
(gal + -i =) galli ،"واژة : "اش     هزينـــهgalهـــاي پرداختـــي  ، كـــه در مـــتن

، "دسـتمزد "جمشيد بسيار بـه كـار رفتـه اسـت، همـواره بـه         باروي تخت  هاي نبشته        گل
در اين عبارت ). PFT, s.v., 685(ترجمه شده است ) و نيز جيرة جانوران(  "مواجب"
توان   را نمي galواژة )  EKI 74 §§ 46, 51, 52(نَهونت دوم  -نيز در نوشتة شوتروكو 

هزينة ) پرداخت("از اين رو، نگارنده ترجمة . ترجمه كرد "مواجب"يا  "دستمزد"به 
توانـد نارسـايي ترجمـة ايـن واژه را، در      كند و ايـن پيشـنهاد مـي    را پيشنهاد مي ")آيين(

در  K1هـاي گـروه    مـتن (سـخن رفتـه    lanبرگزاري آئين دينـي   هايي كه در آنها از متن
PFT (در متن   و نيزDSz: 15كند ، حل مي .  
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  : 28سطر 
ukku-me tah " بر روي آن نهـادم" :ukku   بـر «، "روي": قيـد مكـان« .tah    از بـن فعلـي

"*ta-" ،"تركيـب  . "نهـادم ": متعـدي، اول شـخص مفـرد   ) گذشـته (، صرف اول فعل "نهادن
ukku-me tah    صـورت   در عبارت هـاي مشـابه بـهukku-me zuzkatah )EKI 46 § 4 ( در

در متنـي از  ) ukkume en zuzkanka )EKI 15 § IVايـن شوشـينَك و    -متنـي از شـيلهك  
، "او واريز شـد ) حساب(به "  ukku/e zikkaka/dakaنَپيريش آمده، كه با صورت  -اونتَش
اين عبـارت در  . قابل مقايسه است C1هاي گروه  نبشته هاي باروي تخت جمشيد، متن  در گل
  . معني شده است» براي آن تخصيص دادم«اينجا 

  ها كوتاه نوشته
EKI:   Die elamischen Königsinschriften 
IRS:  Les Inscriptions Royales de Suse 
MDP: Mémoires de la Délégation Archéologique en Perse/Iran 
PF:  PFT   متن هاي چاپ شده در ةندده نشان    
PFT:   Persepolis Fortification Tablets  
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