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رمزگشایی خط آغاز ایرانی جدید
سیستم نگارش ایرانی «عیالمی خطی» متعلق به هزاره  سوم پیش از میالد

بــدان تــا نهانــی کنند آشــکار زینهــار دادشــان  نامــور  کــی 
بجســتند بــه ناچــار پیونــد او او بنــد  از  گشــتند  آزاد  چــو 
دلش را به دانــش برافروختند نبشــتن بــه خســرو بیاموختند
چه رومی چه تازی و چه پارسی نبشــتن یکی نه که نزدیِک سی
بشــنوی کجــا  آن  نگاریــدن  چه هندی چه چینی و چه پهلوی

معموال در رشــته  های علوم انسانی، ازجمله تاریخ، به جز در موارد 
معدود، به سختی می توان به نتیجه گیری قطعی رسید. رمزگشایی یک 
سیستم نگارش باستانی احتماال یکی از همین نمونه ها است. در میان 
جدیدترین رمزگشایی های انجام شده در نیمه دوم سده بیستم، می  توان 
به سیســتم نگارش میِسنی خطیB (تمدن باستانی در نیمه دوم هزاره 
 A. Kober، دوم در یونان و جزیره کرت) در دهه ۱۹۵۰ میالدی توســط
M.Ventris و J. Chadwick، خط گلیف  های مایا (سیســتم نوشــتاری 
قوم مایا در مکزیــک) توســط Y. Knorozov وT. Proskouriakoff و 
 I. Gelb،P. Meriggi ،E. همچنین هیروگلیف  های لووی/آناتولی توسط
Laroche ، D. Hawkins وA. Morpugo-Davies اشاره کرد. هم اکنون 
ما می  توانیم سیستم نگارش ایرانی مهمی را که بر مبنای دانش کنونی 

میان ســال  های ۲۳۰۰ تا ۱۸۸۰ پیش از میالد در جنوب ایران اســتفاده 
می  شــده اســت، به این فهرســت اضافه کنیم؛ نگارش عیالمی خطی 

(نگاه کنید به تصویر های ۱ و ۲).
سیستم نگارش عیالمی خطی که نخستین  بار در سال ۱۹۰۳ میالدی 
توسط باستان شناسان فرانسوی در کاوش  های شوش محوطه باستانی 
مهــم در جنوب غربی ایــران (نگاه کنید به تصویرهای ۲ و ۳) کشــف 
شــد، با وجود تالش های فراوان تا به امروز رمزگشــایی نشده بود. این 
موضوع بیشــتر ناشی از محدود بودن تعداد کتیبه ها بوده است. برخی 
از کتیبه های عیالمی خطی به  دســت آمده از شوش، دربردارنده متونی 
نوشته شــده به خط میخی نیز بوده اند (تصویر ۴). خط میخی در اواخر 
هزاره چهارم پیش از میالد در میان رودان (بین النهرین) شکل گرفت و 
در سده  نوزدهم رمزگشایی شد. در سده بیستم به واسطه پژوهش های 
دانشمندانی مانند F. Bork،C. Frank ، W. Hinz و P. Meriggi، برخی 
از نشــانه های سیســتم نگارش عیالمی خطی (به واســطه  رمزگشایی 
خط میخی) به درســتی خوانده شدند؛ آنها این کار را از طریق خوانش 
 ،(i-n-su-š-na-k(2) یــا i-n-su-ši-na-k(2)) نام های اینسوشــیناک
 ،(pu-zu-r-su-ši-na-k(2)) خدای بــزرگ شــوش، پوزور سوشــیناک
فرمانروای شــوش در ســده ۲۲ پیش از میالد و پدرش شین پیســهوک 
(ši-n-pi-s-h-hu-k(2) یــا ši-n-pi-s-hu-k[i-r]) انجــام دادنــد 
(تصویر ۵). پس از آن رمزگشــایی عیالمی خطی به بن بســت خورد و 

ادامه  تالش ها حاصلی نداشت.

۱- رمزگشایی سیستم نگارش عیالمی خطی
پژوهش ها در زمینه  رمزگشایی نگارش عیالمی خطی در اوایل سده  
۲۱ میالدی با دستیابی به مجموعه جدیدی از کتیبه های عیالمی خطی 
حک شده بر روی ظروف استوانه ای شکل نقره ای موسوم به «کونانکی» 
(kunanki) از بن بســت خارج شــد. این ظروف عمدتــا در مجموعه 
خصوصی آقای هوشــنگ محبوبیــان در لندن نگهداری می شــوند و 
محل کشــف آنها در کام فیروز در نزدیکی شهر باستانی انزان، تل ملیان 
کنونی بوده است (تصویرهای ۲ و ۶). تل ملیان محوطه  باستان شناسی 
مهمی است که در دهه ۱۹۷۰ میالدی توسط باستان شناسان آمریکایی 
کاوش شــده اســت. ظرف های کونانکی را از منظر گونه شناسی میان 

سال های ۲۰۵۰ تا ۱۸۵۰ پیش از میالد تاریخ گذاری می کنند (تصویر ۷).
عالوه بر مشــکل کم بودن تعداد کافی متــون، از دیگر عوامل مهم 
دخیل در رمزگشــایی، دسترســی به رونوشــت دقیق و وفادار به متن 
اصلی اســت. شــاید در نگاه اول تهیه  رونوشت دقیق از متن حک شده 
بر روی اثر باســتانی امری پیش پاافتاده و بدیهی به نظر برســد، اما در 
بســیاری از موارد این طور نیست. این یکی از بزرگ ترین مشکالت من در 
زمینه رمزگشایی بود. زمانی که کار رمزگشایی را در سال ۲۰۰۶ میالدی 
آغــاز کردم، تنها تصویری از یک طرف این ظروف را در اختیار داشــتم؛ 
بنابرایــن تنها بخشــی از کتیبه ها را دیده بودم. انتظــار من برای دیدن 
کتیبه های کامل تا سال ۲۰۱۵ میالدی به طول انجامید و پس از سال ها 

این مقاله ترجمه و خالصه ای اســت از مقاله The Decipherment of Linear Elamite Writing که توســط فرانسوا دوسه با مشــارکت و همکاری کامبیز طبیب زاده (دانشگاه کنتاکی شرقی در ریچموند، 
آمریکا)، متیو ِکروران (پژوهشگر)، ژان پِیترُو باِسلو (دانشگاه اورینتال ناپل، ایتالیا) و جیانی مارِکزی (دانشگاه بلونیا، ایتالیا) به سرپرستی و مسئولیت فرانسوا دوسه در مجله معتبر و بین المللی آشورشناسی

Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie 2022, 112 (1), p. 11-60 پس از طی فرایند داوری علمی بســیار سخت گیرانه، پذیرفته و منتشر شده است. نویسنده مسئول مقاله 
از زحمات آقایان جلیل بختیاری، سجاد علی بیگی و حسن افشاری در ویراستاری متن فارسی تشکر می کند.

François Desset  فرانسوا دوسه 
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 تصویر1: جزئیات جام مرودشت (متن عیالمى خطى Q؛ سده 21 پیش از میالد؛ با مجوز موزه ملى ایران)

 تصویر 2: نقشه کلى محوطه  هاى باستانى ذکرشده در متن. مکان  هایى که 
کتیبه  هاى عیالمى خطى در آنها یافت شده با یک ستاره سیاه نمایش داده 

 تصویر 3: نماى هوایى از شوش (با مجوز پایگاه میراث فرهنگى شوش)شده است (تصویر از فرانسوا دوسه)

 فرانسوا دوسه باستان شناس فرانسوی و متخصص دوره مفرغ(۳۵۰۰-۱۸۰۰ پیش از میالد)،  دکترای خود را در سال ۲۰۱۱ از دانشگاه سوربن گرفت. وی سال ۲۰۰۶ در مأموریت باستان شناسی جیرفت شرکت کرد و از آن زمان تاکنون به تحقیقاتش در زمینه 
تمدن هلیل رود ادامه داده اســت. فرانســوا دوسه از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ در ایران زندگی می کرده و پژوهشگر دانشگاه تهران بوده اســت. او از سال ۲۰۰۶ کار رمزگشایی خط عیالمی خطی را آغاز کرد و نهایتا در سال ۲۰۲۰ موفق به رمزگشایی آن شد. او درحال 

حاضر ساکن فرانسه بوده و مشغول آماده سازی چاپ نهایی تمام متون عیالمی خطی (آغاز ایرانی جدید) است. پروژه علمی بعدی او رمزگشایی باستانی ترین سیستم نوشتاری در جهان، سیستم نوشتاری «آغاز عیالمی» است.


