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داستان باستان

مــوزه ملی ایــران به عنــوان یکی از مراکز شــاخص میــراث تاریخی و 
فرهنگی، نگه دارنده مهم ترین، پرشمارترین و به لحاظ تنوع خط متنوع ترین 
مجموعه کتیبه های ایران باســتان در جهان است. مجموعه متون باستانی 
موزه که شامل اسناد و مدارک از هزاره چهارم پیش از میالد تا سده نخست 
میالدی است، از   جامع ترین مجموعه های متون میخی در خاورمیانه است 
که مشتمل بر الواح گلی، آجرها، سنگ نوشته ها و تعدادی کتیبه های فلزی 
با متون باســتانی اســت. تنوع خطوط متون این مجموعه بی نظیر، شــامل 
نظام نگارشــی پروتو-عیالمی، خــط میخی به زبان های ســومری، اکدی، 
عیالمی، اورارتویی و فارسی باســتان است. افزون بر این، تعدادی کتیبه به 
خط و زبان آرامی و پهلوی نیز در این مجموعه نگهداری می شود. اهمیت 
اصالت این کتیبه ها از این واقعیت سرچشمه می گیرد که این آثار نوشتاری، 
در حفاری هــای علمی و در طول بیش از صد ســال اخیر، در محوطه های 
مهم تاریخی، در سراســر خاک ســرزمینمان ایران، کشــف شده اند. بخش 
بزرگــی از ایــن مجموعه از کاوش های فرانســویان در جنــوب غرب ایران، 
به ویژه در شوش، در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم به دست آمده 
اســت. این مجموعه برای شناخت پیدایش و سیر تحول نگارش در ایران و 
همچنین شناخت فرهنگ متون میخی بســیار حائز اهمیت است. توکن ها 
(نخســتین شیوه های شمارش و سرآغاز نگارش)، نمونه های اولیه توپک ها 
و گل نوشــته های شمارشی بدون نشــانه های زبانی به شکل چهار گوشه و 
راست گوشه و متون پروتو-عیالمی که بیشتر آنها متن های اقتصادی-اداری 
با عالئــم «اندیشــه نگار» (ideogramme) اســت، از کهن ترین نمونه های 
نگارش در ایران که تاریخ شــان به هزاره چهارم و هزاره سوم پیش از میالد 
می رســد، به شمار می روند و در نوع خود از مهم ترین متون شناخته شده در 

موزه ملی ایران و جهان هستند.
بسیاری از این کتیبه ها در انتشارات گوناگون پژوهشی و نتایج کاوش های 
انجام شــده معرفی شــده اند. نتایج کاوش های ملیان در استان فارس، تپه 

یحیی در اســتان کرمان، شــهر ســوخته در اســتان سیستان وبلوچســتان، 
چغازنبیــل و چغامیش در اســتان خوزســتان، تخت جمشــید در اســتان 
فارس، بســطام در آذربایجان غربــی، گودین و چغاگاوانه در کرمانشــاه و 
نتایج حفاری های فرانســویان شــامل گزارش محوطه هــای مختلف ایران 
باســتان، مطالعات متون میخی و همچنین پژوهش هــای مربوط به مواد 
باستان شناســی حفاری شــده در آنجــا، در مجموعه ای به نــام خاطرات 
مأموریت در ایران با حروف اختصاری MDP، از جمله این انتشارات و نتایج 

منتشر شده هستند.
مجموعه گل نوشته های شایان توجه از کشفیات شوش در این مجموعه، 
گل نوشــته های مدرسه ای به خط میخی و زبان ســومری متعلق به هزاره 
دوم پیش از میالد اســت؛ متونی که به عنوان مشــق شب دانش آموزان آن 
دوران شناخته شده اند. همچنین آجرنوشته ها و گل میخ های کتیبه دار بناها 
و مجموعه گل نوشــته های اقتصادی، حقوقــی و... از دوران های مختلف 
حکومت هــای عیالمی به دســت آمده اند که برخی از ایــن کتیبه ها نیز بر 
روی ظروف نگاشته شــده اند. نمونه ای از آنها، کتیبه ای با خطی ناشناخته 
معروف به عیالمی خطی است که اخیرا تالش به کشف رمز آن شده است، 
این کتیبه، بر روی جام نقره ای یافت شــده از مرودشــت در تخت جمشید، 
به همراه ترجمه اکدی آن نوشــته شده اســت و نشان می دهد که این متن 
از آِن یکی از شــاهان عیالمی به نام پوزوراینشوشــیناک است که در حدود 
۲۱۰۰ پیــش از میالد بــر عیالم فرمان می رانده اســت. پوزوراینشوشــیناک 
آخرین فرمانروای سلســله اوان هم زمان با دوران پایانی پادشــاهان اکدی 

در میان رودان است.
مجموعه کتیبه های به خط میخی و زبان اورارتویی، مجموعه پرشــمار 
گل نوشــته های زبانی شــکل به خط میخی و زبان عیالمی هخامنشــی که 
برخــی از آنها به همراه خط و زبان آرامی از بایگانی های مهم بارو و خزانه 
تخت جمشید است، کتیبه های شاهی بنا از کاخ های تخت جمشید و شوش، 
مجســمه بزرگ ســنگی کتیبه دار داریوش بزرگ و ظروف زیبا و سنگ وزنه 
کتیبه دار ســنگی دوران هخامنشی از تخت جمشید، تعدادی کتیبه یونانی، 
تعدادی اســتراکون به خط و زبان آرامی و کتیبه پهلوی از دوران پســین تر 
ایران باســتان، از دیگر آثار فرهنگی درخور توجه موجود در موزه ملی ایران 

هستند که سیر تکامل خط در ایران باستان را بدون وقفه کامل می کنند.
موزه ملی ایران افزون بر حفاظت، معرفی و آموزش، شــامل انتشارات، 
ایجاد نمایشگاه های دائمی و موقت داخلی و بین المللی، ایجاد کارگاه های 
آموزشــی، در بــاره گســترش همکاری های علمــی و فرهنگــی در زمینه 
مطالعــات خطوط میخــی و زبان های باســتان همچون عیالمــی، اکدی، 
سومری، اورارتویی، فارسی باســتان و... با پژوهشگران و متخصصان متون 

باستان از سراسر جهان نیز همکاری می کند.
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