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داستان باستان

گفت وگو با استاد عبدالمجید ارفعی در مورد  رمزگشایی فرانسوا دوسه از خط «عیالمی خطی»

هر تالشی در این زمینه قابل تقدیر است

پیش از امپراتوری بزرگ و جهانشمول هخامنشیان، در پهنه بزرگی  �
از ایران امروز «ایالمی» ها قریب به دو هزار ســال حیات سیاســی و 
اجتماعی داشــته اند و برخی معتقدند حتی پس از حمله آشوربانیپال 
در محدوده ۶۶۰ پیش از میالد و فروپاشــی حکومت ایالمی ها نیز این 
تأثیر گذاری و حیات سیاسی تا عصر هخامنشی استمرار داشته است. 
چرا تاریخ ایالم و آگاهی عمومی ما از پیش از هخامنشیان و پارس ها 
و مادها بســیار کم اســت و گویی این بخش بزرگ از تاریخ و تمدن 

ایرانیان دیده نمی شود، علت آن را چه می دانید؟
اولین دلیل این است که آگاهی های ما از تاریخ «ایالم» واقعا کم است 
و از تاریــخ مردمان ایالم مانند عصر هخامنشــی اطالعات کافی و جامع 
نداریم، دلیل آن هم فقدان متون و تاریخ نگاری در ایران اســت و ایرانیان 
برخالف مــردم بین النهرین عالقه ای به ثبت وقایع تاریخی نداشــته اند. 
به جز معدودی از متون که نمایانگر حکومت پادشاهانی همچون پوزور 
اینشوشیناک است و اگر همین متون تاریخ نگاری بین النهرینی نبود، همین 
میزان اطالعات را نیز از تاریخ و تمدن ایالم نداشتیم. این مسئله ناشی از 
فرهنگ روایت شفاهی در ایران بوده است و ایرانیان چندان عالقه ای به 
ثبت تاریخ نداشــته اند و بیشتر با ســنت انتقال سینه به سینه تاریخ خود 
را روایت می کردند. اولین نوشــته شــاهی که در اختیار داریم مربوط به 
۲۱۵۰ پیش از میالد است. البته بدون تردید کم  بودن کاوش ها در منطقه 
فــالت بزرگ ایران در برابــر کثرت کاوش ها در بین النهریــن نیز بر میزان 
آگاهی ما از تاریخ ایالم مؤثر است. واقعیت این است که در ایران مناطق 
کاوش نشده بســیاری وجود دارند که ممکن است اطالعات ما را نسبت 
به گذشــته تغییر دهند. اما به نظر من این خصیصه «ثبت نکردن تاریخ» 
و تمرکز بر فرهنگ شفاهی، ویژگی عام برای ایرانیان است؛ چون ما حتی 
درباره پادشــاهان و حکومت های پــس از ایالم که از حدود ۶۰۰ پیش از 
میالد تا ۶۰۰ پس از میالد یعنی ۱۲۰۰ ســال حکومت و حیات سیاســی 
داشته اند هم اطالعات کامل و جامعی در اختیار نداریم. ما در چغازنبیل 
قریب به سه هزار آجرنبشته به دست آورده ایم که برخی لعابدار هستند 
و برخی زر اندود و اطالعاتی از اســامی شاهان و پدران آنها را در بر دارد، 
امــا اطالعات تاریخ نگاری قابل توجهی از وضعیت اجتماعی و تاریخ آن 
روزگار به دســت نمی دهد و آنچه توســط باستان شناسان ارائه می شود 
بیشــتر ناشی از مطالعه بناها و آثار و اشیای به جای مانده است تا متون 

مکتوب و نگارش یافته در آن دوران.
خط چگونه پدیدار شــد و ما چه نقش و جایگاهی در پیدایش خط  �

داشته ایم؟
پیــش از هر چیز باید بدانیم که دلیل پیدایش خط و ســرآغاز آن چه 
زمانی بوده اســت؟ در محدوده هزاره هشــتم پیــش از میالد «توکن» ها 
و «گوی» هایی از جنس ِگل به دســت آمده که دارای نشــانه هایی است 
که برای شمارش گوســفند و جو و کاالهای کشاورزی مورد استفاده قرار 
می گرفته و به تدریج گســترش یافته و نــگارش برای ثبت امور اقتصادی 
و تجــاری به وجود آمده اســت. این گوی ها حاوی خطوطی اســت که 
ســرآغاز پیدایش خط اســت. ابتدا در قالب اعداد و شمارگان و سپس در 
قالــب تصاویر و تصویرنگاری (تصویر کاالهــا و حیوانات ) و این فرایند تا 
۳۳۰۰ تا ۲۸۰۰ پیش از میالد شــاهد پیدایش خطوطی هســتیم که فاقد 
«دستور زبان» است، اما حاوی مفاهیم و معانی است و پس از این مقطع 
دســتور زبان وارد خط شده که بتواند مفاهیم را به درستی منتقل کند. در 
اینجا ما با خط میخی ســومری مواجه هستم که به نظر می رسد پیش از 

دیگر خط ها به این مرحله رســیده اســت. هم زمان در ایران ( در شوش ) 
نیــز خط «ایالمی خطی» و پیش از آن «خط آغاز ایالمی» مورد اســتفاده 
قرار می گرفته که در برخی کتیبه های شــاهی دو یا سه زبانه کشف شده 
و مــا از وجود آن اطــالع داریم، اما خط «آغاز ایالمی» هنوز رمزگشــایی 
نشده است. خیلی ها تالش کرده اند این خط را رمزگشایی کنند. شادروان 
والتر هینتس (اســتاد مــن) هم تالش های زیادی برای رمزگشــایی خط 
ایالمی کرد و من هم تالش هایی برای رمزگشــایی آن داشــتم، اما موفق 
نشــدم. البته در آن دوران ۱۹ متن به این زبان کشــف شــده بود. آخرین 
تالش برای رمزگشایی را «فرانســوا دوسه» انجام داده است که فعال در 
میان زبان شناسان متخصص باســتانی و به ویژه ایالم شناسان، مورد تأیید 
همگان قرار نگرفته؛ اگرچه قابل رد هم نیســت. علت آن کم بودن متون 
به خط «ایالمی» است. مجموع متونی که به دست آمده، بسیار کم است 
(گویا ۴۳ متن به دســت آمده) و این تعداد برای رمزگشایی کافی به نظر 
نمی رســد، مگر درباره برخی اسامی خاص همچون خدایان و نام شاهان 

و مکان ها که معادل آن را در خط و زبان سومری و اکدی می شناسیم.
خط ایالمی و خط میخی تا چه زمانی رواج داشــته اند و چرا کنار  �

گذاشته شده اند؟
در ایران خــط ایالمی تا حدود ۲۰۰۰ پیش از میالد رواج داشــته، اما 
در برابر خط میخی بین النهرینی کنار گذاشــته می شود و ایرانیان به زبان 
ایالمی و بــا خط میخی متون خود را می نگاشــته اند. خط میخی ابداع 
ســومری ها بوده که از اقوام سامی در عراق امروزی بوده اند. از این خط 
«هیتی» ها در آســیای صغیــر و «اورارتو» ها در قفقــاز نیز برای نگارش 
اســتفاده کرده اند. ایرانیان هم عالوه بر استفاده از خط میخی، خطی را 
خودشــان بعدها ابداع کردند که ما آن را به  عنوان خط فارســی باستان 

می شناســیم. همه این خطوط با پیدایش خــط «آرامی» که با مرکب و 
بر روی پوســت یا پارچه نگاشته می شده اســت، به تدریج کنار گذاشته 
می شوند، ازجمله خط فارسی باســتان وخط میخی. امروز اکثر خطوط 
دنیا به غیر از خط های چینی، ژاپنی و کره ای و مانند آنها، برگرفته از خط 
آرامی هســتند. علت عدم استقبال و اســتفاده ایرانی ها از خط «ایالمی 
خطی» و تمایل آنها به «خط میخی» هم می تواند آسان تر بودن نگارش 
آن بر روی کتیبه های ِگلی بوده باشــد. درباره خط فارســی باستان تنها 
یک کتیبه گلی به دســت آمده (آن هم در اسناد باروی تخت جمشید) و 
مابقی حکاکی روی سنگ نوشــته ها و پیکره ها بوده است. به این توضیح 
نمی دانیم که اســتفاده از این خط چقدر در جامعه ایران مرســوم بوده 
اســت. مثال در متن گل نوشته ای در تخت جمشید می خوانیم که پسران 
فالن شــهربان فارس که داریوش نام داشته، زیردستانش به خط آرامی 
روی پوست می نگاشته اند؛ چون کتابت آن راحت تر بوده است. واقعیت 
این است که خط میخی هم چندان ساده نبوده و در دوران باستان حدود 
۱۰ تا ۱۲ سال آموزش و یادگیری آن در مدارس خط زمان می برده است. 
پس شــاید بتوانیم بگوییم استفاده از کتابت و نوشتن چندان در جامعه 

مرسوم نبوده و مختص گروهی خاص بوده است.
فرانسوا دوســه مبتنی بر ۴۳ متنی که به دســت آمده نسبت به  �

رمزگشایی «خط ایالمی خطی» اقدام کرده است؛ این چقدر می تواند 
دقیق باشد؟

کلید همه این رمزگشــایی ها ســه کتیبه دو زبانه از یکی از پادشاهان 
ایالم به نام «پوزور اینشوشــیناک» در ۲۱۵۰ پیش از میالد اســت که یک 
طرف به خط «ایالمی خطی» و یک طرف به خط «میخی َاَکدی» نگارش 
یافته و کمک می کند بتوانیم آن را رمزگشــایی کنیم. مثال آقای دوسه با 

 استاد عبدالمجید ارفعی متولد ۱۳۱۸ و از اولین فارغ التحصیالن ایرانی در رشته زبان های باستانی در مؤسسه شرقی دانشگاه شیکاگو است. او 
که هم دوره با دکتر یوسف مجیدزاده و دکتر صادق ملک شهمیرزادی در آن دانشگاه به تحصیل پرداخته، محضر استادانی همچون ساموئل نواح 
کرایمر، والتر هینتس، ریچارد َهِلک، ابراهیم پورداود و پرویز ناتل خانلری را درک کرده و بر زبان های «ســومری»، «َاَکدی»، «ایالمی»، «فارسی 
باســتان» و «هخامنشی» اشراف کامل دارد و از معدود صاحب نظرانی است که می تواند خط میخی ایالمی، اکدی و سومری را بخواند و ترجمه 
کند. ویرایش و ترجمه متن کتیبه کورش بزرگ، ویرایش و ترجمه کتیبه های باوری تخت جمشــید و انتقال آن به ایران و تالش برای اســترداد 
کامل آنها به موزه ملی، ایجاد تاالر کتیبه ها در موزه ملی ایران و بنیان نهادن رشــته زبان های باســتانی در ایران از خدمات ارزشمند این استاد 

فرزانه به فرهنگ و تمدن ایران زمین است.


