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 کلید رمزگشایى خط آغاز ایرانى جدید به زبان فارسى امروزى - فرانسوا دوسه

تازه ای را برای مطالعه تاریخ این بخش خاص از خاور نزدیک باســتان 
پیشــنهاد می کنم که دقیق تر، بــا تعصب کمتــر و منطبق تر با حقایق 

تاریخی است.
اصطالح پیشنهادیاصطالح رایج

خط آغاز عیالمی
خط آغاز ایرانی قدیم

(حدود ۳۳۰۰ تا ۳۰۰۰-۲۹۰۰ پیش از میالد)

خط آغاز ایرانی میانه
(حدود ۳۰۰۰-۲۹۰۰ تا ۲۳۰۰ پیش از میالد)

خط آغاز ایرانی جدیدخط عیالمی خطی
(حدود ۲۳۰۰ تا ۱۸۵۰ پیش از میالد)

زبان َهَتمتیاییزبان عیالمی
مگر خود درنگم نباشد بسی/ بباید سپردن به دیگر کسی

پس از گذشت ۲۰ سال از زمانی که اولین بارقه های عالقه به تاریخ 
خــاور نزدیک در من بــه  وجود آمد، در نهایت مــن و همکارانم موفق 
به رمزگشــایی از سیســتم نگارش آغاز ایرانی جدید شــدیم. می دانم 
ایــن نقطه اوج موفقیت در راهی اســت که دو دهــه پیش قدم در آن 
گذاشتم و دورنمای دیگری در آن برای خود نمی بینم (به غیر از برخی 

پژوهش های تکمیلی بر روی سیستم آغاز ایرانی قدیم).
شــانس نقش بزرگــی در این موفقیت داشــت؛ که همــان امکان 
دسترسی به متون حک شده بر روی ظروف نقره ای کونانکی مجموعه 

محبوبیان بود. مطمئنم که اگر دانشــمند بزرگی همچون پِیرو مریجی 
در دهه ۷۰ میالدی، به این متون دسترسی می داشت، می توانست رمز 
این سیســتم نگارش را بگشــاید. این همان فرصتی بود که ممکن بود 
ســال هایی را که می توانســت بی ثمر و بی امید در پی یافتن یک هدف 
بی فایده گذرانده شده باشــد، باالخره به یک موفقیت علمی درخشان 
تبدیل کرد. مادر و پدرم که سال ها از انتخاب حرفه ای من ناامید بودند، 
اکنون به من افتخار می کنند. واقعیت این است که این سیستم نگارش 
آغاز ایرانِی جدید نیست که رمزگشایی اش را پس از گذر هزاره ها به من 
مدیون است، این من هستم که به واسطه این نشانه ها نجات یافتم؛ من 

که می خواستم نامم در یادها ماندگار شود.
بر شــاخ آن ســرو ســایه فکن ســاختن پایه ای  مگــر  توانــم 
بــه گیتی بمانــم یکی یــادگار کــز ایــن نامــور نامه شــهریار

حال می دانم هســتی من بی دلیل نبوده اســت. اکنــون به آرامش 
رسیده ام و در آستانه فصل جدیدی از زندگی ام امید دارم تا گامی فراتر 
از اهداف شــخصی باریک بینانه ام بردارم. روی سخنم با شما  خواننده 
ایرانــی این مطلب  اســت. امید دارم کــه پس از خوانــدن این مقاله، 

توانسته باشید به این نکات درباره خط آغاز ایرانی پی ببرید:
- نســخه قدیــم این خــط، در کنار خطــوط میخی میــان رودان و 
هیروگلیف مصری، قدیمی ترین سیســتم نگارش در جهان است که در 

پایان هزاره چهارم پیش از میالد پدید آمده است.
- این خط تنها سیستم نگارشی است که در فالت ایران شکل گرفته 

است.
- نســخه جدید این سیســتم، در اواخر هزاره ســوم پیش از میالد، 
ویژگی های آوایی اســتثنائی را داشــت که ســده  ها به طول انجامید تا 

این ویژگی ها در ســایر سیســتم های نگارش در دنیا به  وجود بیاید. این 
خط درواقــع قدیمی ترین سیســتم نگارش کامال آوانــگاری در جهان 
است؛ سیستمی الفبایی / هجایی (آلفاسیالبری)، متشکل از پنج ارزش 
صدادار و ۱۲ ارزش بی صدا. بر این مبنا، با رمزگشــایی خط آغاز ایرانِی 
جدیــد باید تاریخ روند تکامل سیســتم های نــگارش در جهان را مورد 

بازبینی قرار داد.
این سیســتم نگارش یادگار گذشته سرزمین تان پیش از اینکه ایران نام 
بگیرد، است. یادگار مردمانی که در آن می زیسته اند و َهَتمتیان (عیالمیان) 
نام داشــته اند. مردمانی که زبانشــان هنوز تا حد زیادی برای ما ناشناخته 
اســت. در اوایل هزاره نخســت پیش از میالد، این مردم بــا اقوام ایرانی 
تازه وارد، مانند پارس ها و مادها، آمیخته شــدند. همان طور که می دانید، 
ســاکنان فالت ایران مجموعــه ای از طبقات قومــی و فرهنگی مختلف 
(َهَتمتیایی، ایرانی، یونانی، عرب، ترک و مغول) هستند. طبقه َهَتمتیایی تا 
به امروز قدیمی ترین الیه فرهنگی شناخته شــده در فالت ایران است که با 

رمزگشایی خط آغاز ایرانی جدید، اطالعات بیشتری از آنها داریم.
در ایــن مقاله دیدید که نشــانه های این خط بــه هیچ خط دیگری 
شباهت نداشــته و َاشکالی هندســی و انتزاعی را تداعی می کنند. این 
نشــانه های عجیب، منحصربه فرد و زیبا را می تــوان عنصر جدیدی از 
هویت بصری شما ایرانیان دانست. با احترام به ایران، سرزمین تان که از 
تاریخ کهنش بسیار آموختم و با احترام به شما که سال ها با صمیمیت 
پذیرای من بودید، این رمزگشــایی را مانند پیشکش ناقابلی می دانم که 
در لحظه ترک دوســت عزیزی به او می دهم. حال که دیوها نبشتن به 
ما بیاموختند، اکنون نوبت شماســت تا در بطن فرهنگ غنی تان به این 

خط جانی دوباره دهید.


