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The Investigation M153+ M342 Ideograms
in the Proto Elamite writing
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Abstract

The Proto-Elamite writing is the oldest writing system on the Iranian plateau that

has been widely used in most parts of the Iranian plateau. The scribes probably used

this line for complex and simple texts out of a sense of need, and today a large part

of the surviving manuscripts is known as standard texts Which has a relatively

uniform grammatical structure in most of the inscriptions. It has caused this line to

be Better known. The purpose of this study is to investigate the function of M153

thinker and M153 + M342 composite thinker in different parts of standard Proto-

Elamite Tablet. The authors of descriptive - analytical and collecting the research

method used to identify different They have tried after two Ideograms compound to

investigate the causes of the symptoms mentioned in different parts of the text to be

Tablet. Typically Tablet total number ends but half of the series at the end of the

Tablet. As a result, it is probably a symbol of a tribe or family, which in some cases

is accompanied by a phonetic name in which the name of a specific person is written

from that family, and in some cases without a phonetic name and after a numerical

system only with the family name of the contracted party.
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چکیده
گسـترده در  صورتبهکه استسیستم نگارشی در فالت ایران ترینمیایالمی قدیخط آغاز

. احتماالً کاتبـان برحسـب نیـاز، از ایـن خـط      گرفتمحدوده ذکر شده مورد استفاده قرار می
هـاي  نبشتهساختار نگارشی بخش وسیعی از گل.کردنداستفاده میبراي متون پیچیده و ساده

اند نسبتاً یکسـان اسـت کـه ایـن امـر      که تحت عنوان متون استاندارد شهرت یافتهماندهقیبا
از ایـن پـژوهش بررسـی    هـدف .موجب شده شناخت بیشتري از این خط بدست بیـاوریم 

هـاي مختلـف   در قسـمت M153+M342مرکـب  نگـار شـه و اندیM153نگاریشهکارکرد اند
تحلیلـی و گـردآوري بـه    - صیفیاست. نگارندگان با روش توایالمیاستاندارد آغازهايلوح

مرکـب بـه   نگـار یشـه تا پس از شناسایی کـاربرد متفـاوت دو اند  اندهروش پژوهشی کوشید
هـا بپردازنـد.   نبشـته گـل مـتن  مختلـف  هـاي  ایـن نشـانه در قسـمت   قرارگیريبررسی علل 

نشــانه آوایــی و ســپس کلــی در نیمــی از متــون در انتهــاي کتیبــه یــک زنجیــره  طــوربــه
نگـار بعـد از   آورده شده و در نیمـی دیگـر از متـون ایـن اندیشـه     M153+M342نگاراندیشه

لـوح خاتمـه میدهـد. در نتیجـه     نگارش یک سیستم عددي به عنوان نشانه پایـانی بـه مـتن   
کـه شـاید   (آوایـی  رود که نماد قبیله یا خاندانی باشد که در مواردي همراه بـا اسـم  میگمان
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، آوایـی دیگر بدون اسـم موارديشد. در نگاشته می)ان اسم شخص خاصی از آن خانداننش
تنها با نشانه خاندان شخص طرف قرارداد یـا پرداختـی مشـخص    ، از یک سیستم عدديبعد
شده است.می
.میخی، آغازنبشتهگلایالمی، شوش، نگار، نگارش آغازاندیشهها:دواژهیکل

مقدمه. 1
فتـه اسـت دوره   توجـه قـرار گر  تـاریخی کـه در چنـد دهـه اخیـراً مـورد      هايهیکی از دور

بـا  مـیالدي  1905ونسان شیل در سـال  را نخستین بار ”ایالمیآغاز“نام .باشدایالمی میآغاز
به عنـوان در آغاز آن را . (Scheil, 1905)ابداع کردکشف گروهی کتیبه ابتدایی در شهر شوش،

اما با کشف این سیسـتم نگـارش در   ند،یک نظام نگارشی در جنوب غرب ایران قلمداد کرد
درگسـر تـل ) و سـپس محوطـه   71: 1378(گیرشمن، میالدي1943سیلک کاشان در سال 

ــال  ــد     1948س ــتفاده ش ــی اس ــت فرهنگ ــک هوی ــیف ی ــراي توص ــن واژه ب ــیالدي ای م
(Mc Cown,1949) از بـراي مثـال گـاهی    شد،بامیی متعدديداراي معاناین واژه . در مجموع

بـردن از  براي نامواژهبراي نامیدن تمدن و گاهی نیز با احتیاط از این آن به عنوان اصطالحی
کنند. تنها تعریف مشترك میان آنهـا نـوعی سـاختار تشـکیالت     یک پدیده خاص استفاده می

است که گاهی نیز با عالئمـی  خاصی از مهرها و الواح نوشتاري شمارشی گونهشاملاداري
).150: 1383(هلوینگ، باشندمیهمراه

،از ملیـان و یـک مـورد از شـوش    14کـربن  هـاي نمونهتوجه به باگاهنگاري این دوره 
ددهـ مـی ایالمـی را نمـایش  خط آغازتکامل یافتهق.م شکل 3000تا 3300زمانی بینفاصله 

(Dahl et al, 2013:358) . مشــخص نیســت ایــن دوره فرهنگــی چنــدان اواخــرامــا هنــوز
زمـانی در ایـران وجـود دارد    دورهگوناگونی از این هايطهمروزه محوا).99: 1397(پاتس،

ایالمـی  آغـاز هـاي نبشـته گلمحوطه 8ها تا کنون در اما از میان آنند،اکه برخی کاوش شده
:ه است که شاملدست آمدبه 

. تپـه ازبکـی   7. شهر سـوخته  6ان . تل ملی5حیی . تپه ی4. تل گسر 3. سیلک 2. شوش 1
.(Desset, 2012: 4-7)(Dahl et al, 2013: 354)دباشنمیتپه سفالین .8

درصـد آن از شـوش یافـت    88ایالمی منتشر شده کـه  آغازلوح1760تاکنون نزدیک به 
هـاي  در میـان محوطـه  با وجود برخی سبک محلی نگـارش . (Desset, 2016: 70)شده است
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امـا تمـام   تپه یحیی کرمان، ملیان فارس، تپه سفالین در دشت تهران و شـوش در خوزسـتان،  
با کشف اولـین  هاکه رمزگشایی آناشندبمیبرخوردار رچهیکپاها از یک ساختار نگارشی آن

ــل ــانبشــتهگ ــاز شــد ه ــرن بیســتم آغ ــل ق ــل )Scheil, 1905(از شــوش در اوای و در اوای
رابـرت انگلونـد و دامـرو   . (Friberg, 1978-79)تحقیقـات یـوران فریبـرگ   یکم با وبیستقرن

(Englund and Damerow, 1989) یـاکوب دال ،(Dahl, 2012- Dahl, 2005- Dahl, 2002-

Dahlet al, 2013- Dahl, 2015- Dahl, 2018- Dahl et al, 2018- Dahl, 2019) ــپس س
-Desset, 2012)سهودفرانسوا Desset, 2016)    هـاي نبشـته گـل سـاختارهاي ابتـدایی خـوانش

سـاختار متـون   بنـدي طبقـه در ایـن پـژوهش پـس از    ایالمی شناسایی و معرفـی شـد.  آغاز
هـاي نبشـته رفتـه در گـل  بکـار M153+342و M153ایالمی به بررسـی نشـانه مرکـب   زآغا

اسـتاندارد  جـزو متـون   بـه عقیـده نگارنـدگان    هـا  که همگی آنشودپرداخته میایالمی آغاز
درصـد مجموعـه مـورد بررسـی بـا نشـانه       60بـیش از شـوند.  مـی بنـدي طبقهایالمی آغاز

هسـتند ممهور PES334و PES329بند تنها با دو نقش مهریامیخاتمه M153+M342کبمر
شد.بامییا خانواده بزرگ قبیله یا خاندانو احتماالً این نشانه بیانگر 

ایالمـی بـراي یـافتن شـباهت و     هـاي آغـاز  نبشـته لبررسی گروهی از گ: هدف پژوهش
شود.که منجر به شناخت بیشتر ساختار نگارشی آنها میهاوتتفا

ــش ــايپرس ــه   ه ــژوهش ب ــن پ ــه در ای ــی ک ــامهم ــار آنه ــده عب ــه ش ــداتپرداخت از:ن
مختلـف  يبـا چنـد نـوع معنـا    هاکتیبهبنا به ساختار متن M153+M342و M153نگارندیشها

هـاي لـوح در انتهـاي برخـی از   M153+M342مرکب نگاردیشهنگارش شده است؟ کاربرد ان
شد؟بایایالمی با چه کاربردي مآغاز

پژوهشۀپیشین. 2
توسـط ژاك دمرگـان سرپرسـت فرانسـوي     1899در سـال  مـتن) 2ایالمی (اولین متون آغاز

در چهـارچوب  را نهـا ونسـان شـیل آ  از آنشوش، پیدا شد که یـک سـال بعـد    هايوشکا
1901سـال  هـاي يدر حفـار .(De Morgan,1900)آورد و منتشـر کـرد  بـه شـمار  میخی خط

تعـدادي دیگـر   نیـز بعـدي  هـاي يبیشـتر و در حفـار  هاي نبشتهگلهجري شمسی)1280(
تحـت عنـوان   ، هـا نبشـته گـل وسـیع از  ايسـته د1905شد تـا ایـن کـه شـیل در سـال      پیدا

. او پــس از کــاوش در ترانشـه شــمال آکروپــل  )Scheil, 1905(منتشـر کــرد » ایالمــیآغـاز «
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سـپس در  (Scheil, 1923).میالدي چاپ رساند1923جدیدتر را در سال نبشتهگل490تعداد
سـپس دومکـنم  .(Scheil, 1935)دیگـر، منتشـر کـرد   نبشتهگل655میالدي تعداد 1935سال 

هـایی لـوح هاي بعد نیـز  میالدي منتشر کرد و در سال1949در سالنبشتهگلعدد 50تعداد 
مـیالدي  1970براي خوانش این متون صورت نگرفت تا در دهـه  چندانیپیدا شد اما تالش 

گونـاگونی از سـوي فرانسـوا    هايتالش) توسط لوبرن Iشوش (آکروپلنگاريیهبا کاوش ال
-Le Burn& Vallat, 1978-Vallat,1971).آغاز شـد واال  Vallat, 1973- Vallat, 1985)  سـپس در
میالدي یوران فریبرگ ریاضیدان سوئدي رمزگشایی اولیـه یـک گـروه از    1978- 1979سال 

النهرینـی بـین شمارشی معین و مشابه آن با متون هايتمبا استفاده از سیسراایالمی متون آغاز
خـود را  تحقیـق پیتر دامرو و رابرت انگلوند چند سال بعـد  (Friberg, 1978-79).پیشنهاد کرد

بـا رمزگشـایی تقریبـا کامـل از دو گـروه متـون       هـا  آن. بر روي متون تپه یحیی آغاز کردنـد 
هـاي جدیـدي   هـا تحلیـل  توانستند بر پایه شـماري از ایـن نشـانه   ، میخیایالمی و آغازآغاز

کارهـاي  ع قـرن بیسـت و یکـم مـیالدي    بـا شـرو  (Damerow& Englund, 1989).کنندائهرا
انـواع  مـیالدي یـک رمزگشـایی اولیـه از     2005تحقیقاتی یاکوب دال آغاز شد و او در سال 

او بـر پایـه   هـاي ییکـرد. رمزگشـا  ئـه ایالمی شـوش ارا آغازگوسفند و بز در متون هاياسم
، هـا بچـه مار در گلـه، شـ  هـا  همشاهدات متعددي همچون بزرگی گله، ارتباط میان نرها و ماد

و همچنـین مقایسـه بـا عملیـات     شـده تصـفیه بـالغ و تولیـدات شـیر    هـاي هارتباط میان ماد
سـاختاري  سه به تحلیلواخیراً نیز فرانسوا د(Dahl, 2005).بودلنهرین بنا شده ابینحسابداري 
-Desset, 2012).اسـت ایالمـی پرداختـه  آغازهايمو ایدئوگرا Desset, 2016)  ایـن  متاسـفانه از

خط رمزگشایی کاملی قبولی صورت نگرفته است و نگارندگان سـعی بـر شناسـایی بخـش     
کوچکی از ساختار نگارشی آن در این نوشتار دارند.

ایالمیآغازهاينبشتهگلساختار . 3
یالمـی از اهمیـت بـاالیی    اآغـاز هـاي نبشـته نگارش و خوانش گـل شناسایی ساختار درست 

سـاختار  بنديیاکوب دال استاندار قابل قبولی از طبقه2013سال درپیشتروبرخوردار است
ی از یالمـ ازآغـا لـوح هـر  .(Dahl et al, 2013:365-366)ارائـه داد هـاي ایـن دوره  لوحفیزیکی

انبـه عنـو  کـه شـوند میآغازنشانهیکباهاآنقسمت متنی تشکیل شده است و بیشترچند
باشـد هاي اقتصـادي بنگاهاست و شاید نشانه فرد، خاندان یا متنبراي کلاي نهنشاوعالمت
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(Damerow and Englund, 1989: 13).   درسـربرگ یـک مـتن بعـد از عالمـت آغـازین، در
نوشـته شـده  غیرعـددي  هـاي  نـه یـا نشـا  نگـار یشـه انـد رشـته یـک  رتبه صوموارداغلب

(Englund, اسـتاندارد یـا   هـاي  حـرف توانـد  عقیـده دارنـد مـی   پژوهشـگران که(127 :2004
وجـود داشـته و اسـتفاده    هـاي اقتصـادي  بنگـاه هـا یـا   باشـند کـه در بـین خانـدان    عناوینی

ن حـدس زد  میتـوا باشـد  که احتماالً اسم میهایینه. بر اساس ساختار رشته نشااستشدهمی
کـه مسـئولیتی را برعهـده دارد   کنـد مـی یی باشـند و فـردي را مشـخص    جـا که با ساختار ه

(Hawkins, 2015:4)یالمـی شـامل   ااکثـر متـون آغـاز   یابد.پایان میجمعلوح با یک. در آخر
.استشدهمینوشته لوحدر پشت آوريجمعحسابداري هستند و کل هاييورود

:دم براصورت نبدینانتومیایالمی رازآغاالواحگی کلی ویژ
اند.ی نوشته شدهطت خبه صوریالمیز اآغااسناد؛اول
نشـانه، عنـوان  عملکـرد تقریبـاً مشـابه  نبشـته هـا بـر روي یـک گـل    اولـین نشـانه  ؛دوم

.نیستندعدديهاينههرگز نشاایالمیآغازهايسرفصلوشودمیهنامید
کـه دنبالـه   استنگاري یشهاندنشانهیک یا چندینشاملمعمولبه طور وروديهر؛سوم

.(Hawkins, 2015:4)شودعدد ختم میبههالوحماًعموونگاشته شدهعددي عالمتآن

بنا بر فرهنگ کاتب و همچنین احساس نیاز در دادوستد بـه اشـکال   نبشتهگلاحتماالً هر 
پیـدا شـدن  بافـت محـل   کـه از آنجـایی متاسـفانه  .شـده میگوناگون پیشرفته و ساده تقسیم 

امروزه پژوهشگران برحسب تکامل ظاهري یا مفاد متنی بـه  ،شدبانمیمشخص نبشتهگلهر
قالـب گـروه   6شوش را عمدتاً به هاينبشته، گلپردازند. نگارندگانمیاین الواحبنديدسته

:کننداصلی تقسیم می

ترین مفاد متنی و فرم دهـی  از ساده،شودتقسیم میزیر گروهکه خود به دو Iقالب گروه 
کالسـیک و  هـاي کـاوش این گـروه در هايلوحدار است. متاسفانه تمامی برخورهانبشتهگل

ن نظر درستی از دوره زمانی آن ارائـه کـرد و شـاید    میتوایافت شده است و ننگاريالیهفاقد 
شـوش درقشـر متفـاوت   چنـد  همزمـان توسـط   IIIو IIاین گروه متون همراه متون گـروه  

.استشدهمیاستفاده 
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. ایـن  هسـتند نسبتاً بزرگ و ضخیم هایی که از لحاظ ابعاد سایزنبشتهگل: I.Aقالب گروه 
یـک  نگار همـراه اندیشهتنها یک ي بسیار ساده دارند و یا در موارددسته از متون همگی متن

.)1(تصویرزنجیره نشانه عددي ذکر شده است

،III.Aقالب گروه هاينبشتهگلاز ايونه. نم1تصویر
CDLIتصویر از سایت 

. ایـن  هسـتند نسـبتاً بـزرگ و ضـخیم    که از لحاظ ابعاد سـایز هاییلوح: I.Bقالب گروه 
).2دسته متون چند مدخل ورودي دارند(تصویر

،II.Bقالب گروه هاينبشتهگلاز اي نه. نمو2یرتصو
CDLIتصویر از سایت 

کـه بـه نـام    هسـتند همگـی داراي قواعـد متنـی    ها نبشتهگل: این گروه از IIقالب گروه 
شود. بیشترین نقـش  تقسیم میBو Aو به دو قسمتاندهاستاندارد شناخته شدهاينبشتهگل

.استاین مجموعه متعلق بهایالمی آغازهاينبشتهگلمهرهاي رسم شده بر روي 
شکل کـه قسـمت طـولی    مستطیلی با ضخامت باریک و هایینبشتهگل: II.Aقالب گروه 
نـازك  توسـط یـک قلـم   جهت اصلی نگارش و موازي با جهت متن اسـت. لوح همیشه در

اشـد کـه   بمـی نگاشته شده است و داراي یک یا دو نشانه آغازین با یک یا چند ورودي متنی 
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بـه دسـت  Iآکروپـل 16c-14bهـاي یـه در الهـا لوحاینگونهممکن است در آخر جمع شود. 
(Dahl et al, 2013: 366).)3(تصویراستآمده

معروف به متون استاندارد،II.Aقالب گروه هاينبشتهگلاز هایینه. نمو3تصویر
1399طراحی از نگارندگان، 

هستند با این تفـاوت  این گروه همانند همتاي دیگر خودهاينبشتهگل: II.Bقالب گروه 
هسـتند منـد  اکثـراً داراي سـاختار متنـی قـانون    هاي ورودي زیاد و پیچیده دارند وکه مدخل

).4یر(تصو

،II.Bقالب گروه هاينبشتهگلاز اينه. نمو4یرتصو
1399طراحی از نگارندگان، 
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هاي طوالنی که اغلـب یـک   بزرگ و با متنهایی با ابعاد سایزنبشتهگل: III.Aقالب گروه 
)5(تصـویر ستابـه دسـت آمـده    هاي کالسیک شوش ها در کاوشورودي دارد و تمامی آن
.(Dahl et al, 2013:366)

،III.Aقالب گروه هاينبشتهگلاز اينه. نمو5تصویر
CDLIتصویر از سایت 

هاي طوالنی با چندین ورودي کـه جـزو   بزرگ و با متنهایینبشتهگل: III.Bقالب گروه 
).  6(تصویردندگرمیبنديطبقهخاص هاينبشتهگل

،III.Bگروه هاي قالبنبشتهگلاز اينه. نمو6یرتصو
Scheil, 1905تصویر از 



189)اهللا یوسفیروحو حسن افشاري(...M153+ M34مرکب نگاربررسی اندیشه

M153+ M342مرکب نگار یشهمعرفی اند. 4

،نـد اهایالمی که تنهـا بـا دو مهـر ممهـور شـد     ضر با شناسایی دو گروه لوح آغازپژوهش حا
گردیــده کــه در انتهــاي آن بــا یــک اســم بــا ســاختار آوایــی و ســپس بــا           آغــاز

+M153رنگادیشهان M342نگـار یشهدر نگاه اولیه اندیابند.میخاتمهM153+M342  را شـاید
مـا در  ، اقلمـداد کـرد  PES334و PES329از خاندان صاحبان دو مجموعه نقش مهر اي نهنشا

بـا سـاختار   هـایی لوحدر انتهاي تعداد باالیی از M153+M342و M153نشانهتر کلیبررسی 
تی رسـم شـده اسـت    ونقش مهر متفاها شود که بر روي برخی از آناستاندارد متنی دیده می

نشـانه در آخـر الـواح خـود     شـاید کاتبـان یـا صـاحبان متفـاوتی از ایـن      ،دهـد که نشان می
ند.اهکرداستفاده

M153+ M342نگـار  ندیشـه کـه از دو ا اسـت مرکـب  نگـار یشـه یک اندM153 وM342

M153مثال نشانهبراي.باشندمیها به تنهایی داراي معانی هر دوي آنکه تشکیل شده است

,MDP.26:265هـاي لـوح :ماننـد ،در برخی از متـون بـا سـاختار آوایـی ظـاهر شـده اسـت       

MDP.17:447, MDP.26: 141,MDP.26:291, MDP.26:001,MDP.17:93 .   در مـواردي ایـن
هـاي لـوح :ماننـد ،نشانه به تنهایی به کار رفته است که شاید بیـانگر کـار یـا کـاالیی باشـد     

MDP.6:397,MDP.17:416, MDP.17:440.  در مواردي به عنوان نشانه آغازین در برخی الـواح
در مـواردي بـا ادغـام دیگـر     MDP.26:176, MDP.26: 177,هـاي لوح:مانند،ذکر شده است

در M320بـراي مثـال ادغـام بـا نشـانه     .بـه صـورت نشـانه مرکـب در آمـده اسـت      هانهنشا
ادغـام بـا   MDP.17:389, MDP.17:467هـاي لـوح در M175ادغـام بـا  MDP.26S:4770لوح

و MDP.6:318در لــوح M029، ادغــام بــا نشــانه MDP.26:401نبشــتهگــلدر M106نشــانه
در M153+M342تـوان نـام بـرد. نشـانه مرکـب      مـی M342نگـار  نهایت ادغامی با اندیشهدر

در ،MDP.17:420, TCL.32:21:ماننـد ،نبشـته گـل مواردي به عنوان نشانه آغـازین در آغـاز   
شاید نماد شخص (به صـورت کلـی نشـانه    نگاردیشهمواردي در وسط متون به عنوان یک ان
,MDP.26S:5209, TCL.32:70-78ي هـا نبشتهگل:مانند،خاندان یا قوم) یا کاال ذکر شده است

MDP.6:233 . ذکر شـده اسـت   هالوحدر نهایت این نشانه به عنوان نشانه خاتمه متن در پایان
باشد.که هدف اصلی این بررسی می
ایالمی که تـاکنون منتشـر شـده    از مجموعه الواح آغازلوح34نگارندگان با بررسی تعداد 

مـورد  18پردازند. از این تعـداد  یابند میبه تحلیل برخی از متون که با نشانه پایانی خاتمه می
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M153نگـار  با اندیشـه آننمونه15هستند،ممهورPES 329و PES 334مهرهايآن با نقش 

:MDP.6نمونـه آن  11تنهـا هـا لوحوارد شده بر هايآسیبکه متاسفانه به دلیل یابدمیپایان 

223, MDP.26S: 4752, 4753, 4783, 4773, 4794, 4802, 5013, 5043, 5209, TCL.32:021
آن تنهـا  نبشـته گـل 4ایی کرد و ان شناستومیM153+ M342نگار اندیشهکامل دو صورتبه

M153+?باشند و احتماالًندن میاقابل خوM342 :آسیب دیده است که عبارتنـد ازMDP.6:

231, 236, MDP.26S:0295, 4803 به دلیـل آسـیب فـراوان    لوحو یکMDP.26S. 0234  تنهـا
قسـمت کـوچکی   MDP.6: 347باقی مانده لوح. از میان دو استمشابهتنقش مهر آن قابل 

در وسـط مـتن   M153+ M342نگـار یشـه اندMDP.17: 067لـوح از آن باقی مانـده اسـت و   
ــه دلیــل آســیب دیــدگی فیزیکــی انت درنمــایش  ــانی آمــده اســت و ب هــاي مــتن نشــانه پای

دیگر با ساختار متون متفـاوت و برخـی بـا نقـش     نبشته گل16تعداد باشد.نمیخوانشقابل
.یابدمیخاتمه M153+M342ند که با نشانه اهمتفاوت ترسیم شدمهرهاي

PES.329بررسی متون ممهور با نقش مهر 1.4

,MDP.26S:0234, 4773نمونه آن7در )7یر(تصوPES 329با نقش مهر نبشتهگل10از میان 

4783, 4802, 4752, 4753, قابل خـوانش هسـتند و  M153+ M342نگاریشهبا اند,5209 ,4794
:MDP.26Sبه صورت نشانه آغازین آمـده اسـت و یـک مـورد آن     TCL.32:21نبشتهگلدر 

شـود و احتمـاالً ایـن    دیده می?+M153نگاریشهتنها اندنبشتهگلبه دلیل ریختگی فرم 4803
).9- 8به دلیل شکستگی از بین رفته است(تصویرMDP.26S:234لوحنشانه در 

،CDLIسایت ، عکس از PES. 329. نقش مهر 7تصویر 
1398طراحی از نگارندگان، 
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وCDLI، تصویر از سایتPES.329هاي ممهور با نقش مهرنبشتهگل. برخی 8یرتصو
Dahl, 2012و 1398طراحی از نگارندگان، 

،هستندممهور PES. 329ایالمی که با نقش مهر آغازنبشتهگل. طراحی متن ده 9تصویر 
1399طراحی از نگارندگان، 
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PES.334بررسی متون ممهور با نقش مهر 2.4

اسایی شده است که در سـه مـورد آن   ) شن10یر(تصوPES 334با نقش مهر نبشتهگل8تعداد 
MDP.6: 223, MDP.26S: 5013, 5043 نگـار  ندیشـه بـا اM153+ M342 اسـت یافتـه  خاتمـه.

هـا لوحی وارد شده به فیزیکهايسیببه دلیل آMDP.6: 236, 231, 26S 0295مورد دیگر سه
بـه دلیـل شکسـتگی تنهـا     MDP.6: 347و دو مورد دیگـر یکـی   باشدمیخوانا ?+M153تنها 

مـذکور در  نگـار یشهاندMDP.17: 067بخش کوچکی از اول متن قابل رویت است و آخري 
- 11اسطه آسیب از بین رفته اسـت (تصـویر   وبهوسط متن تکرار شده و قسمت انتهاي متن 

12.(

،CDLI، عکس از سایت PES. 334. نقش مهر 10یرتصو
1398طراحی از نگارندگان، 

وCDLI، تصویر از سایتPES.334هاي ممهور با نقش مهرنبشتهگل. برخی 11تصویر 
1398طراحی از نگارندگان، 
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،هستندممهور PES. 334ایالمی که با نقش مهر آغازنبشتهگل. طراحی متن هشت 12تصویر 
1399طراحی از نگارندگان، 

متـر  میلـی 50- 45میلیمتر طـول،  70- 65این مجموعه در ابعادي با میانگین هاينبشتهگل
پشت و رو ممهـور  هانبشتهگل. تمامی (Dahl, 2012:6)باشد میمیلیمتر قطر 17- 16عرض و 

در فضـاي  کهاستداراي اثر مهري نبشتهگلکه در روي سطح چرا، اندو سپس نگاشته شده
پیـتمن تنهـا   هـالی هـاي سـی نقش شده و این در صـورتی اسـت کـه بـا برر    نبشتهگلچپ 
:Pittman, 1997)شـند بامـی ایالمی شـوش داراي نقـش مهـر    آغازهاينبشتهگلدرصد 15.7

ـ آن هم اکثر(139 ا تعـداد کمـی دو طـرف داراي    ممهـور و تنهـ  نبشـته گـل ر یـک طـرف   ا ب
، طرف ممهور و سپس متنی ساده بـا یـک مـدخل حسـابداري    . این مجموعه با دو استمهر

کـه در چنـد مجموعـه    یابدمیمرکب غیر عددي خاتمه نگاریشهیک اسم آوایی و سپس اند
متفـاوتی منتشـر شـده اسـت    هـاي لبـا اخـتالف سـا   (MDP)مـوزه لـوور  ك هـاي از کاتالو

(Scheil, 1935: I) چنـین . هـم باشـد نمـی موجـود هانبشتهگلو متاسفانه اطالعات کاوش این
بـه دسـت آمـده در    هـاي نبشـته گـل ي بنـد سـته به دايجهکالسیک اصال توباستان شناسان

تشخیص خشت براي تقسیم بنـدي  ازو مکان را نداشتند و حتی شناختی بافت مشخصهر
متریـک بـه ضـخامت    بـا شـیوه   به صورت معدن کـاري و  نهانداشتند و کاوش آها يمعمار
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بدون هیچ گونـه  نبشتهگلکه باعث گردیده امروزه حجم باالیی (Dahl, 2005: 83)بودهمتر5
موجود باشد.بنديستهمشخصات و د

ــه5 ــژوهش، نبشــتهگــلاي از نمون ــن پ ــاي ای ــیالدي منتشــر شــد 1905در ســال ه م
)Scheil, نـام  در جایی که بعدها بهمیالدي 1901این مجموعه توسط دمورگان در سال . )1905

هـاي کـاوش از .(Scheil, 1923: I)اسـت ترانشه بزرگ دمورگان معروف شد، به دسـت آمـده  
هـا در  به دست آمـده بـود کـه بیشـتر آن    نبشته گلمیالدي تعداد زیادي1923تا 1907سال 

بـه دسـت آمـده از    هـاي نبشتهگلبه همراه بخشی از کهشمال تپه آکروپل کشف شده بودند 
هـاي نبشـته گـل عـدد از  11تعـداد  (Scheil, 1923: I).. شـد شـر  ترانشه بـزرگ دمورگـان منت  

کـه در  هستندیی هااند که لوحجمع آوري شدهMDP.26Sدر کتاب بررسی در این مقالهقابل
و بـا  شـوند میمحسوبMDP.6و بخشی از اند کاوش ترانشه بزرگ دمورگان به دست آمده

بررسی شـده در  لوحآخرین (Scheil, 1935: I).گرفتندقرار MDP.6شماره گذاري ادامه الواح 
کـه پـس از گذشـت بـیش از یکصـد سـال توسـط        استاز مجموعه موزه لوور این نوشتار

با توجه به اطالعات کسب شده در زمینه محـل کشـف   . (Dahl, 2019)هیافتیاکوب دال انتشار
ــن دو مجموعــه  ــا نقــش مهرهــاي نبشــتهگــلای ــه در ســه مجموPES. 329, 334ب عــهک

MDP.6, MDP.17, MDP26Sاز ترانشـه بـزرگ   نبشـته گـل تعدادي کتاب هر سه ،منتشر شده
کتـاب  از آنجایی که تمـامی الـواح فـوق از ایـن سـه      .)13(تصویراندرا منتشر کردهدمورگان 
هـاي  نبشـته تنها در گلM153+M342نگار باید پذیراي این نکته باشیم که اندیشه،یافت شده

در تپـه شـمالی و جنـوبی (بـه جـز      یک نقطه تپـه بـزرگ شـوش اسـت و    به دست آمده از 
قدیمی شـوش بـوده)   هايوشنمونه نادر که شاید به صورت تصادفی در ثبت و ضبط کادو

یـک سیسـتم   بخشـی از  توانـد  نمـی نگـار  اندیشـه ایـن به دست نیامده است. پـس احتمـاال  
ان شوش بوده است.مردمباشد بلکه تنها قابل استفاده یک نقطه خاصی از نگارشی
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غازهاي آنبشتهگلکاوش شده و همچنین محل یافت شدن هايترانشه. نقشه محل قرارگیري 13تصویر
1398ایالمی در تپه آکروپل شوش، تصویر از نگارندگان، 

M153+ M342نگاراندیشهبررسی تحلیلی . 5

شـود و  آغـاز مـی  M175و با نشانهاستدستمزدهمگی متون این مجموعه با مفاد پرداخت
شـود و  ذکـر مـی  اسـت که شاید مرتبط با شغل یا تخصص مرتبط با پرداخـت  اينشانهپس 

ــر نشــانه   جــایی کــهآناز ــوع نقــش مهــر ممهــور اســت اکث ــا دو ن ــر ایــن مجموعــه ب اکث
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,M340حرف M387-C, M305, M122پس از شـمارش تعـداد کـارگر و پرداخـت     هستند و
نکتـه شـده.  قدار نیم از نیروي کار یک زنجیره اسمی بـا سـاختار آوایـی ذکـر     مزد به مدست
ند و کاربرد آن در مـتن  اهمتفاوت ذکر شدهااسمکه در همگی متون این استاین توجهقابل

تنها در یکـی  . یابندمیخاتمه M153+M342با نشانه مرکب لوحو در انتهاي استنامشخص 
در آغـاز لـوح نگاشـته    M153+M342نشـانه  ، PES.329ممهور با نقش مهـر  هاينبشتهگلاز 

ــهاز آنجــایی.)14تصــویر(اســتشــده ــهک ــاد اب ــاياندیشــه نگــارتمــامی حتمــال زی ه
چنـین  هاي یک نقطه جغرافیایی شوش به دست آمده و همنبشتهاز گلM153+M342مرکب

هـا قابـل درك اسـت و در یـک     نبشـته کاربرد اضافه و غیر دستوري این نشانه مرکب در گل
گردیـد باعـث  نبشـته اسـت،   مورد به عنوان نشانه آغازین لوح که احتماالً نشانه صاحب گـل 

کـه بداننـد یا خانواده بزرگ خاندان و، قبیلهنماد یک احتماالً،رامرکب نگارندگان این نشانه 
هـاي آوایـی تفکیـک و    هطرف مقابل با نشـان نامخاندان،نگاشته شده در درون یک متوندر

ر و یــک ســاختار متنــی مشــترك عمومــاً نیــز تنهــا بــا دو نقــش مهــجداســازي گردیــده و
ند.اهشدنگاشته

با یک زنجیره اسمی M153+M342ي از متون که احتماالً قبل از نشانه امجموعه. 14تصویر 
1399یابد، طراحی از نگارندگان، میخاتمه

شـامل کـه ي دیگر از متون منتشـر شـده   ادستهدر انتهاي M153+342مرکب نگاراندیشه
,MDP.6:227, 232,233, 239,345, 255, 318, 363, MDP.26:98,124, 126, 127هـاي لـوح 

MDP.17:431, MDP.26S:5020, 5209, TCL.32:22این است کـه  توجه جالب. نکته باشدمی
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از آنجـایی کـه  و باشـد  ونه قبلی میبا نمبا ساختار متنی کامالً متفاوت نبشته گلاین مجموعه 
پـس احتمـاالً  ه هسـتند، معرفـی شـد  هـاي قبلـی  عـه این مجموعه بسیار شبیه مجمولوحدو 
قبل از نشانه موردنظر با یک زنجیره آوایـی هماننـد   TCL.32:22و MDP.26S:5209نبشته گل

TCL.32:22لـوح و ایـن در صـورتی اسـت کـه بـر روي      یابـد مـی دو مجموعه فوق خاتمه 

PSE:333به دیگر متون ممهـور بـا نقـش مهـر     با توجه . رسم شده استPSE:333مهر نقش

ــد  ــتاندارد    MDP.6:334مانن ــون اس ــزو مت ــد و ج ــاوتی دارن ــامالً متف ــی ک ــاختار متن II.Bس

سـاختار متنـی   تواننـد مـی مبادلـه یـا قـرارداد   بنا به نوع دهندمینشان وشوندمیبنديدسته
لـوح آخرین نشانه نمیتوان بسیار آسیب دیده است و لوح. متاسفانه این نمایندجادیمتفاوتی ا

).14(تصویر یا نه!یابدمیخاتمه M153+M342را بررسی کرد. آیا آن هم با نشانه 
و هـر کـدام   انـد گرفتـه این مجموعه با ساختار متنی کامالً متفاوتی کنار هم قرار هايلوح

یـا  حرفـه ها که شاید نشانگردوم متنهمچنین نشانهشود. متفاوتی شروع میبا نشانه آغازین 
امــروزه اطالعــات چنــدانی از ایــن وانــدهنگاشــته شــدمتفــاوت نیــز،باشــدمــیتخصــص 

مکتـوب شـده  متن مرتبط با دام MDP.6:363آن هم لوحدر یک موردنداریم و تنها هاحرفه
حـدس زد  میتـوان با اطمینان آنهابرخی از ت. براي دستمزد اسپرداختمتون احتماالًو بقیه

مرتبط بـا  MDP.6: 233نبشته گلبراي مثال در .در زمینه کشاورزي سخن به میان آمده است
ایـن متـون   بر روي لـوح و در مواردي مهرهاي متفاوتی استپرداخت در زمینه شخم زمین 

این مجموعـه از  از آنجایی که. باشدمیPES.329ممهور است و تنها دو مورد آن با نقش مهر 
MDP.17 وMDP.26دهـد کـه ایـن متـون در شـمال و      وري شده اسـت نشـان مـی   آنیز گرد

هدهد کاتبان و شخص پرداخـت کننـد  نشان مینیز چنین جنوب تپه شوش رواج داشته و هم
یـره  زنجدارايبرخی از متـون ایـن مجموعـه    .متفاوتی در میان این گروه از متون وجود دارد

کـه در  MDP.26:124, 126, MDP.17:431, MDP.6:227هـاي لـوح ماننـد هسـتند اسم آوایـی  
بـا  و پس از نشـانه پرداخـت سـپس    باشدمیاسمی هاي لوح با زنجیره نشانهورودي آغازین

قـرار  M153+M342و M153و در انتهـاي مـتن نشـانه    یابـد مـی عداد پرداخت شده خاتمه ا
آنجایی که این نشانه در مجموعه قبل بـه عنـوان نشـانه آغـازین     از. )15(تصویر است گرفته

کـه مفـاد   اسـت به کار رفته است احتماالً نشانه فوق براي دوم شخصـی  PES.329نقش مهر 
را قبیلـه با توجه به مجموعه قبلی احتمال نشـانه خانـدان یـا    ومتن در مورد آن نگاشته شده 

نبشته نفر دوم طرف پرداختی شخصی از خاندان یـا  شاید در این مجموعه گل. کندمیتر بیش
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باشد که به جاي قرارگیري نام او به صورت آوایی تنها با نشانه خانـدانی شـناخته   ايهخانواد
از اعضاي این خاندان دست آمده است.PES.329, PES.334دو نقش مهر . شده است

، یابدمیبا یک سیستم عددي خاتمه M153+M342از متون که قبل از نشانه ايمجموعه. 15تصویر 
1399طراحی از نگارندگان، 

منتشر شده از شـوش  هايلوحذکر شده در بررسی نگارندگان در میان هاينمونهجدا از 
نمونـه آن  11در وسـط مـتن آمـده و تعـداد نزدیـک      +M153نگاراندیشهتنها در چند مورد 

درصـد  97این در صورتی است کـه بـاالي   . عالمت مذکور در انتهاي متن تکرار شده است
درصـد بـاقی مانـده بخـش     3میـان  . از یابنـد مـی شوش تنها بـا عـدد خاتمـه    هاينبشتهگل
لـوح اختصاص یافته اسـت. از ایـن میـان تنهـا سـه      M153نگاراندیشهاز آن به ايتوجهقابل

MDP.6: 232, 363, 255 نگـار خوانـا اندیشـه  کـامالً بـه صـورت   تـوان میراM153+ M342

استخوانشقابل?+M153تنها ها نبشتهگلو در ما بقی به دلیل آسیب فیزیکی تشخیص داد
,MDP.6: 227, 239, 318, MDP.17:431, MDP.26:124, 126, 127: هـاي لـوح کـه عبارتنـد از  

MDP.26S: 5209باشند.می
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گیرينتیجه. 6
ر گرفتـه اسـت دوره   تـاریخی کـه در چنـد دهـه اخیـر مـورد توجـه قـرا        هايهیکی از دور

به یک خط اطالق شد و چند دهه بعد به یـک  1905که اولین بار در سال است ایالمی آغاز
ـ هـاي محوطـه دوره فرهنگ تاریخی تبـدیل شـد. امـروزه     اگونی از ایـن دوره در ایـران   گون

پیدا نشده اسـت.  هاایالمی در آنآغازهايلوحو یا اندنگرفتهمورد کاوش قرار شده کهیافت
، نشان از یـک زنجیـره یکپارچـه    ایالمیآغازهاينمونهمحوطه با 8مکشوفه درهاينبشتهگل
هـر کـدام از ایـن نـواحی داراي     خط برجـاي مانـده در فـالت ایـران دارد کـه     ترینکهناز 

. احتمـاالً کاتبـان   باشـند مـی با استانداردي یکپارچه در سـبک نگـارش   یا محلیسنتیسبک
کـه  اندگرفتهپیشرفته و ساده در یک برهه زمان کتابت یاري هاينبشتهگلحسب نیاز از بربنا

کمـی  هـاي حایالمـی لـو  آغـاز هـاي محوطـه کاوش در ، متاسفانه از آنجایی که به جز شوش
باشـند،  نمـی مشـخص  هـا نبشـته گـل بافـت قرارگیـري   و در الواح شوش هم دست آمده به

ایالمـی بـه   آغـاز هـاي نبشتهگلنظر خاصی در این باره داد. با توجه به فرم و محتوا تواننمی
آن بـه نـام متـون اسـتاندارد     دو دسـته . شـود مـی دسته کلـی از سـاده بـه پیچیـده تقسـیم      6

.  باشندمیکه این متون استاندار داراي ساختار نگارشی نسبتاً یکسانی شوندمینشانه
پرداخته شـده کـه در برخـی    M153نگاراندیشهبررسی به معرفی کارکرد متفاوت در این 

بـه تنهـایی   هـا نشانهوایی نشان داده شده است. در مواردي این ارزش آاحتماالً با هانبشتهگل
ی خـاص نگاشـته شـده و در مـواردي     ، سمبلی از کاال یا فعـالیت نگاراندیشهايهنمادي از اید

مـع و مرکـب شـده اسـت.     جهانشانهزین به کار رفته که در آخر با برخی عنوان نشانه آغابه
M153+ M342که به صـورت باشدمیM342ادغام با نشانهها نهعنوان مثال یکی از این نموبه

نبشـته گـل در مـتن  نگـار اندیشـه . این نشانه مرکب در مواردي به صورت یک نماد آیدمیدر
منتشـر  یـی کـه تـاکنون   هـا نبشـته گـل کار رفته (شاید کار یا کاالي خاص) اما با توجه بـه  به

که احتمـاالً کـاربرد   یابندمییالمی با این نشانه مرکب خاتمه آغاز الوح34است انتهاي شده
.کندمیرا تکمیل نبشتهگلمعنایی 

PES:329, PES: 334اي هـ ي این مجموعه تنها با دو نقش مهر بـه نـام  هانبشتهگلنیمی از 

، در صورتی که انتهاي متن لوح سالم باشـد،  ین گروههاي انبشتهگلو در تمامی استممهور 
.یابـد مـی خاتمـه  M153+M342آوایی و سپس نشانه مرکب هاي احتماالً نشانهبا یک زنجیره 

ها نقش مهر ندارند و یا اگر دارنـد بـا دو گونـه نقـش مهـر      در باقی مجموعه که برخی از آن
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ــاوت  ــی متف ــددي و  هســتند،قبل ــک سیســتم ع ــا ی ــار اندیشــهب ــا M153+342نگ M153ی

از M153+M342نگـار مرکـب   اندیشـه تمـامی حتمال زیـاد  ابهکهاز آنجاییاند. یافتهخاتمه
کـاربرد اضـافه و   مـده و همچنـین  هاي یک نقطـه جغرافیـایی شـوش بـه دسـت آ     نبشتهگل
به عنوان نشـانه  TCL.32: 21لوحدر ها و همچنین نبشتهدستوري این نشانه مرکب در گلغیر

،رامرکـب  نگارندگان این نشـانه  آغازین شروع شده است، احتماالً نشانه صاحب لوح است.
در مواردي بعد از نشـانه اسـمی بـا    بدانند. یا خانواده بزرگ خاندان و، قبیلهنماد یک الًاحتما

احتماالً اسم شخصی از یک خانـدان و  شده کهنگاشته M153+342نگاراندیشهساختار آوایی 
بـا  عموماً تنها با دو نقش مهـر و هاباشد که با نام جداسازي و تفکیک گردیده. این لوحقبیله 

و نبشـته گـل نشانه در انتهـاي  اینهم. در مواردياندساختار نگارشی یکسان به یادگار مانده
بعد از یک زنجیره نشانه عددي نگاشته شده که احتماالً در این متون تنهـا بـا نشـانه خانـدان     

دانند.میاو را برجسته و یا متمایز ، یک شخص
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