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داستان باستان

در ســکوی باال با جرزهای غول آسایی به طول هشت متر و به قطر چهار 
متر و به فاصله ۱۹ متر از یکدیگر تزیین شده است.

از جالب ترین یافته ها در کنارصندل جنوبی، نقش برجســته بزرگ تر از 
قد یک انســان ایســتاده متعلق به مردی اســت با باالتنه برهنه و دامن 
گلدار. باالتنه ای که به رنگ زرد ُاخرایی  است و دامنی که به رنگ ُاخرایی 
قرمز با تزیین ردیف مثلث ها به رنگ سیاه  . این نقش برجسته در حدود ۱۸ 
سانتی متر برجستگی دارد و بنابراین بیشتر به مجسمه آزادی می ماند که 
به دیوار تکیه کرده اســت. این پیکره در واقع بخشی از دیوار خشتی است 
که درون طاقچه ای قرار دارد. اگرچه از زیر ســینه به باالی پیکره شکسته 
اســت، اما با توجه به آناتومی بدن انسان می توان محاسبه کرد در حدود 

۲۲۰ سانتی متر بلندی آن بوده است.
کشــف اتفاقی گورســتانی غنی در نزدیکی محوطه قلعه کوچک، در 
فاصلــه حدود یک کیلومتــری جنوب تپه مرتفع قلعــه کوچک و حدود 
چهارکیلومتری شــمال غرب روستای ُکنارصندل، از یافته های بسیار مهم 
دیگر به شــمار می رود. این گورســتان که در آن تنها هشت تدفین انجام 
گرفته اســت، بر روی تپه کوتاهی از سلســله تپه ماهورهای سنگ آهکی 
ایجاد شده بود. متأســفانه این گورستان نیز مورد دستبرد قرار گرفته بود، 
اما نه در ســال های اخیر، بلکه در دوران باســتان و بــه احتمال قوی در 

همان هزاره سوم پیش از میالد!
بــه نظر می رســد نوع جنس تپه دلیــل اصلی در انتخــاب آن برای 
ایجاد گورســتان بوده باشــد؛ زیرا این تپه از نوعی سنگ آهکی به نسبت 
نرم تشکیل شده اســت که کار کردن در آن چندان دشوار نیست. اگرچه 
گورستان های ویران شــده منطقه و به ویژه گورستان محطوط آباد، نشان 
می دهد که تمامی گورها بدون استثناء گودال های ساده ای هستند که در 
خاک حفر شــده و در ساختن آنها هیچ نوع مصالحی به کار نرفته است، 
اما به نظر می رسد تپه ســنگ آهکی در نزدیکی قلعه کوچک، دانسته و 
عامدانه به عنوان گورســتان برگزیده شده اســت. گورها در این گورستان 
به صورت گودال هایی ســاده است که به شــکل دخمه ساخته شده اند. 
هر «گور دخمه» گوداِل راست گوشــه ای است با گوشه های تقریبا قائمه 
و دیوارهای به خوبی تراشیده شــده، با میانگیــن دو متر در دو و نیم متر و 
عمق ســه متر. جهت همه گودال ها شمالی-جنوبی است و ورودی به 
همه آنها از طریق پلکانی اســت که در دیواره جنوبی گودال ایجاد شده 
و دخمه ای که تدفین در آن انجام گرفته، در دیواره شــرقی ایجاد شــده 
است. با وجود این الگوســازی ها و یکنواختی ها، هیچ یک از آنها، چه به 
لحاظ شکل و ابعاد و چه از نظر تعداد پله و شکل ورود به دخمه، مشابه 

دیگری نیســت. ثروت نهفته ای که بقایای آن با وجود دستبرد در یکی از 
گورها به دست ما رسید، نشــان می دهد این گورستان به احتمال قریب 
به یقین متعلق به فرمانروایان بوده و بنابراین ما آن را گورستان سالطین 
نامیدیم. تفاوت در تزیین ســفال های به دست آمده از گور دخمه ها از یک 
 سو و تفاوت در ساختار خود گوردخمه ها از سوی دیگر حکایت از تفاوت 
در زمان ســاخت آنها و تدفین درون آنها دارد. بنابراین انتصاب هریک از 
تدفین ها به یکی از پادشــاهان محتمل بوده و انتساب گورستان به نیمه 

نخست هزاره سوم منطقی به نظر می رسد.
اگرچــه مهم ترین یافته ها، کشــف ســه لوح در یک نقطــه در حدود 
۷۵۰ متری شــمال تپه کنارصندل جنوبی بود، اما در ســطحی گسترده تر، 
وجود این ســه لــوح و آجر کتیبه دار بــدون تردید بزرگ تریــن رویداد در 
مطالعات مربوط به شرق باســتان در دست کم نیم قرن اخیر بوده است. 
جالب اینکه درســت در ســال پیش از کشــف مدارک پیش گفته، آقای 
المبرگ کارلوفســکی در مقاله ای نوشــته بود که جوامع ساکن در شرق 

ایران تا زمان هخامنشیان «بی سواد» بوده اند!
اصوال بســیاری بر این باور بودند که خط در جنوب غرب فالت ایران 
در اواخر هزاره چهارم پیش از میالد در استان خوزستان و در دورانی که 
به «ایالمی مقدم» شهرت دارد، برای مدت کوتاهی از بین النهرینی ها به 
عاریت گرفته شد. این خط در جنوب غرب ایران در اواخر نیمه اول هزاره 
ســوم پیش از میالد ناپدید شــد و جای خود را به خط میخی َاَکدی داد. 
سپس در ربع آخر هزاره سوم پیش از میالد در ایالم همراه با خط میخی 
َاَکدی برای مدت کوتاهی خط دیگری آشــکار شد که «عیالمی نوشتاری 
Linear Elamite » نامیده شــد، اما عمر آن تنها ۲۰ ســال و منحصر به 
دوران پادشــاهی «پوزور اینشوشیناک» آخرین فرمانروای سلسله «آوان» 
بوده است. بنابراین عمر این خط در ایالم بسیار کوتاه و منحصر به دوران 
زمامداری ۲۰ســاله او بود؛ زیرا پس از درگذشت این فرمانروا، استفاده از 
«خط عیالمی نوشتاری» در ایالم متوقف شد و از آن تاریخ تا پایان تمدن 
ایالمی - یعنی زمان هخامنشــیان - تمامی متــون ایالمی به خط میخی 
نوشــته شــد. به اعتقاد واژگان شناســان، دلیل پیدایش کوتاه مدت خط 
یادشده در ایالم این بود که «کوتیک اینشوشیناک» پس از اعالم استقالل، 
به منظور زدودن آثار ســلطه اکدی ها از سرزمین خویش، خط دیگری را 
جایگزین «خط َاَکدی» می کند؛ زیرا به اعتقاد آنان این خط مراحل رشــد 

خود را در جای ناشناخته ای پشت سر گذاشته بود.
امروز بــا حفریــات ُکنارصندل، جای تردیدی نیســت که خاســتگاه 
آن خط، جنوب شــرق ایران بوده اســت، اما از آنجا کــه ایالمی ها با این 

خط جدیــد -یعنــی عیالمی نوشــتاری-  بیگانــه بودند، پــس از مرگ 
«کوتیک اینشوشــیناک» آن را رها کرده و مانند گذشته به استفاده از «خط 

میخی َاَکدی کهن» که با آن مأنوس بودند، ادامه دادند.
بدون تردید برای کشف رمز خط الواح جیرفتی بسیار زود است. آنچه 
را کــه ما در حال حاضر می توانیم بگوییم، این اســت که این الواح، نظام 
خطی بومی جدیدی را ارائه می کنند که برعکس خط میخی ســومری از 
اشکال هندسی تشکیل شده است؛ اشکالی مانند دایره ها، راست گوشه ها، 
مثلث هــا، لوزی ها، خطوط متقاطع به انضمــام ترکیبات گوناگونی از این 

نشان ها.
بر اساس ســادگی یا پیچیدگی نشان ها در ســه لوح به دست آمده و 
قطعه ای از یک آجر کتیبه دار از ورودی دژ، آشــکارا مشــخص است که 
آنها به زمان واحدی تعلق نداشته و پنج مرحله در نظام خطی جیرفت 
را ارائه می کنند. جدیدترین آنها که آجر کتیبه دار است، بر اساس آزمایش 

کربن ۱۴ به حدود ۲۲۹۰ – ۲۴۹۰ پیش از میالد تاریخ گذاری شده است.
درســت اســت که ما تاکنــون تنها به ســه لوح مکتــوب و یک آجر 
کتیبه دار  دســت یافته ایم که هنوز خوانده نشده اند و به طور قطع و یقین 
در کاوش های ســال های آینده، مدارک بیشــتری در این زمینه به دســت 
خواهد آمد اما همین مدارک انگشت شــمار نشان می دهد جامعه ساکن 
در ُکنارصندل و به عبارت دیگر «تمدن حوزه هلیل رود»، مانند تمدن های 
بین النهرین و مصــر، نظام خطی متفاوتی از خط میخــی بین النهرینی و 
هیروگلیف مصری داشــته و تمدن ایرانی را در حوزه هلیل رود به یکی از 

سه سرزمین دارنده کهن ترین مخترع خط تبدیل کرده است.
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