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تالش، ســرانجام موفق به دیدن اشیا از نزدیک و تهیه  رونوشت از متن 
کتیبه ها شدم و دو سال بعد پژوهش من به نقطه  عطف رسید.

آن لحظــه را به خوبی به یاد دارم. در بهار ســال ۲۰۱۷ میالدی در 
آپارتمانم در تهران نشســته بودم و توالی های نشــانه های حک شده بر 
روی این ظروف را بررســی می کردم کــه یکی از این توالی ها توجهم را 
به خود جلب کــرد (تصویر ۸). احتمال دادم که نام شــخص مهمی 
باشد؛ شاید نام فرمانروایی که بر اساس تاریخ گذاری ظروف «کونانکی» 
احتمــاال در بــازه  زمانــی ۲۰۵۰ تا ۱۸۵۰ پیــش از میالد می زیســته و 
نامش متشــکل از چهار نشــانه بوده است. نخســتین نشانه ši (شی) 
 Puzur-Sushinak خوانده می شــود (بر مبنای نام پوزور-سوشــیناک
و اینسوشــیناک Insushinak) و نشــانه های ســوم و چهارم یکســان 
هســتند. در میان تمامی فرمانروایان و شــاهان «ایرانــی» که در متون 
خط میخی در میانه  ســال  های ۲۰۵۰ تا ۱۸۵۰ پیش از میالد به نام آنها 
اشاره شــده اســت، تنها نام یک نفر با این فاکتورها همخوانی داشت؛ 

«شــیلهاها» ši-l-ha-ha, Shilhaha. این نام کلید من برای رمزگشایی 
شــد و به دنبال آن، دیگر نشانه ها را به ســرعت رمزگشایی کردم. چند 
دقیقــه بعد در حــال خواندن نام َســَلف او (احتماال پدر شــیلهاها)، 
ِاپارتی دوم Eparti II (e-pa-r-ti)  بودم. هر دو نفر در ســده بیســتم 
پیش از میالد حکومت کرده و از بنیان گذاران سلســله ای موســوم به 
«ســوَکلَمخ» (Sukkalmaḫ) بوده اند. همچنین خدای اصلی آن زمان 
(na-pi2-r-یا Napiresha na-pi2-ri-ša) ،در فــالت ایــران، ناپیِرشــا
  ri-šaبود کــه به زبان عیالمی «خدای بزرگ» خوانده می شــود. خدا 
(napi) و بــزرگ (resha) در زبان عیالمی این گونه ترجمه می شــوند. 
این ســه نام به تنهایی به من امکان رمزگشــایی ۹ نشــانه  دیگر را داد

.(u و همچنین e، ha، l، pa، pi2، ri، ša، ti)
به طور کلی، زبان و نوشــتار را باید به وضوح از یکدیگر متمایز کرد. 
زبان یک پدیده آوایی اســت که توسط «صدا» تولید و از طریق شنیدن 
درک می شود؛ درحالی که نوشــتن یک پدیده دیداری است که معموال 
با دست تولید شــده و از طریق بینایی قابل درک است. برای مثال، این 
مقاله به زبان فارســی است که با الفبای عربی (که اندکی تغییر یافته) 
نگاشــته شده اســت. عالوه بر این، الفبای عربی برای نوشتن زبان  های 
دیگــری همچــون عربی، اردو و ترکــی )در دوران عثمانی( اســتفاده 
شــده است. بنابراین ممکن اســت از یک سیستم نگارشی برای نوشتن 
زبان های مختلف استفاده شــود. از سوی دیگر، ممکن است یک زبان 
با سیستم  های نگارشی متفاوتی نوشته شــود؛ مانند زبان هندی-اردو 
که با الفبای عرب اندکی تغییر یافته در پاکســتان و با خط دیواناگری در 
هندوســتان نوشته می شود و نیز زبان فارسی که با الفبای عربی اندکی 
تغییر یافته در ایران و الفبای ســیریلیک در تاجیکستان نوشته می شود. 
مثالی دیگر زبان ترکی اســت که تا سال ۱۹۲۸ میالدی با الفبای عربی 
نوشــته می شد و پس از اصالحات آتاتورک، با الفبای التین اصالح شده 
نوشــته می شــود. ســه مورد آخر نمونه هایی از پدیده «دیگرافیا» (دو 

سیستم نگارشی مختلف برای یک زبان) هستند.
ظروف نقره ای کونانکی تبدیل به کلید رمزگشایی نگارش عیالمی 
خطی شــدند که در ادامه با همراهی همکارانــم کامبیز طبیب زاده 
(دانشــگاه کنتاکــی شــرقی در ریچمونــد، آمریکا)، متیــو ِکروران و 

کمی بعد ژان پِیترُو باِســلو (دانشــگاه اورینتال ناپل، ایتالیا) و جیانی 
مارِکزی (دانشــگاه بلونیا، ایتالیا) کامل شد. کتیبه های عیالمی خطی 
حک شــده بر روی ایــن ظروف، مجموعــه ای از متون ســلطنتی به 
زبــان عیالمی و دربردارنده محتوای تکــراری متعلق به فرمانروایان 
مختلفی بین سال  های ۲۰۰۰ تا ۱۸۸۰ پیش از میالد هستند. همچنین 
این متون موارد مشــترکی (ازجمله نام هــا، عناوین و القاب، عبارات 
و جمله ســازی ها) بــا متون جدیدتر نگاشته شــده بــه زبان عیالمی 
و بــه خط میخی دارنــد که پیش از این برای ما شناخته شــده بودند 

(نگاه کنید به تصویرهای ۹ و ۱۰).
پدیــده دیگرافیا به وضوح از دو زبان متمایز اســت. متون دیگرافیا، 
متونی هســتند که در آن اطالعات زبانی یکســان (زبان عیالمی) با دو 
خط مختلف، خــط میخی میان رودان (شناخته شــده) و خط عیالمی 
خطی ایرانی (ناشــناخته)  نوشــته شــده اند؛ و همین ویژگــی بود که 
Cham- رمزگشایی خط عیالمی خطی را ممکن می کرد. همان طور که
pollion می  توانســت برای رمزگشــایی خط هیروگلیف مصری بر زبان 
قبطی، نســخه مدرن زبان مصری باســتان تکیه کند یــا Ventris این   تصویر 6: تصویر هوایى از تل ملیان در سال 1978 میالدى

(Georg Gerster عکاس)

 تصویر 7: ظروف نقره اى کونانکى مکشوفه از منطقه کام فیروز که نوشته هایى به زبان عیالمى حک شده به خط «عیالمى خطى» را نمایش مى  دهند. در سمت 
چپ، متن Z از شاهى به نام ایتاتو اول Itatu I در حدود 1980 پیش از میالد؛ تصویر وسط، متن Y از ایتاتوى اول در حدود 1980 پیش از میالد؛ در 

سمت راست، متن K′ از شاهى به نام «پال- ایشان» Pala-ishan که در حدود سال  هاى 1900 تا 1880 پیش از میالد حکومت مى  کرد 
(ر.ك: تصویر 21؛ عکس از فرانسوا دوسه و با مجوز از مجموعه محبوبیان).

 تصویر 8: نام  هاى خاص شیلهاها، ِاپارتى دوم و ناپیِرشا
با خط «عیالمى خطى» حک شده اند

(از چپ به راست خوانده مى شود؛ تصویر از فرانسوا دوسه)

 تصویر 4: «میز شیرنشان» متعلق به شوش سده 22 پیش از میالد که 
در شوش پیدا شده (محل نگهدارى موزه لوور)، دربردارنده کتیبه اى به 

زبان اََکدى و خط میخى در سمت راست و کتیبه دیگرى به زبان عیالمى 
و خط «عیالمى خطى» در سمت چپ است (متن عیالمى خطى A). توالى 
نشانه ها (که در متن عیالمى خطى از راست به چپ خوانده مى شوند) 

نشان دهنده نام  هاى اینسوشیناك و پوزور سوشیناك به ترتیب در کادرهاى 
آبى و قرمز هستند.

 تصویر 5: نام  هاى خاص اینسوشیناك (سوشیناك به زبان اََکدى) و پوزور سوشیناك که آوانگارى آنها به خط عیالمى خطى (از چپ به راست) و واژه نگارى آنها 
به خط میخى نگاشته شده است (تصویر از فرانسوا دوسه)


