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Abstract 
With substantial increase in socio-political complexity during the second half of the 
fourth millennium BC and emergance of a need to record the economic transactions, the 
Proto Elamite writing system on the Iranian plateau and the proto Cuneiform in 
Mesopotamia was emerged. As a result of the political, climatic and cultural conditions 
prevailing the Iranian Plateau, the Proto Elamite writing system was used by various 
communities on the Iranian plateau in late 4th millennium B.C. It seems that there were 
probably different tribes with diversed cultures and languages, among which, they were 
able to take advantage of the identical sign list to register names in their language. In 
Proto Elamite writing system, there also have different numbers and signs for objects, 
property and the signs with phonetic values are combined togather, making string of signs 
with single meaning and separation of such chain of signs requires full knowledge of this 
writing system. The purpose of this article is to introduce and examine the signs 
integrated in phonetic values, which are probably integrated among the ideogram signs. 
The ideogram signs  may have been read with phonemes in the past, but there were never 
exclusively related to phonetic signs. The method of study is as follows: after classifying 
the groups of similar texts that were probably written by the same scribe or a group of 
Proto Elamite clay tablets sealed by a same image, the same structural similarities and 
phonetic differences have been studied. On the other hand, according to the similar 
position of the ideological signs before and after phonetic values, an attempt has been 
made to separate the chain of phonetic values. As a result, the pre-name signs probably 
have the gender value or social status of the owner of the name, and the sign after the 
name conveys the use of the verb and in small number of the texts, it conveys the 
meaning of a household or tribe.  
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1.Intuoduction 
The term Proto Elamite was coined with the discovery of two clay tablets in 1900 (Scheil, 
1905: 60). This lexicon became widespread today and became the culture with standard 
timeline in Iranian Plateau (Helwing, 1383: 150 - Matthews and Fazeli, 2022: 188). One 
of the characteristics of the Proto Elamite period is the standard management and writing 
technique in a very vast areas of the Iranian plateau (Alden, 1982: 613). Among the 
excavated Proto Elamite sites, in 8 of them, the Proto Elamite tablets have been obtained, 
of which only in Susa, more than 1,500 clay tablets have been found, due to the extensive 
excavations carried out in the early twentieth century, which unfortunately used the most 
primitive documentary system of their time. 

Because of that reason, almost all of the Proto Elamite tablets dog out at Susa, lack 
archaeological and environmental contexts, and no one can separate the clay tablets of a 
specific architectural level and corelating the clay tablets with other material culture led 
to nowhere. Had such an ability, would give us a great deal of information about the 
social and daily life of the Susa community during the Proto Elamite period. Today, it is a 
MUST for new excavations in Susa or Malyan in Fars. 

The Proto Elamite writing system was initially unknown, much of which has 
remained largely mysterious due to the complexity of the writing structure after a century 
of researches. This writing system consists of a set of different signs that convey different 
semantic functions, such as 1- numeric signs 2- object signs 3- ownership signs 4- 
phonetic signs, each of which they are integrated togather and it is difficult to separate 
them. On the other hand, in wrting processe , only a part of the scribe thaughts was 
written on a tablet and the other part was only in the mind of the owner, scribe or parties 
to the exchange, which can never be discovered. In this article, we introduce and 
examines how the ideogram signs are integrated with the phonetic signs in the Proto 
Elamite writing system, which raises various questions, how are these two groups of 
signs combined? What is the function of ideograms related to the chain of names? 
Phonetic value signs in the Proto Elamite writing system are a topic that has received 
more attention in recent years and includes a number of sign chains that may have been 
used to record andromorphic names(Scheil, 1923- Brice, 1964: 36-37). According to the 
Proto Elamite texts that have been published so far and reviewed by the authors, 166 
signs have probably been identified with phonetic values, many of which are variants, 
which, if separated, may be close to 100 phonetic signs in the Proto Elamite writing 
system according to the contents of the Proto Elamite texts, especially the tablets obtained 
from Susa, Some ideograms are more repetitive at the beginning of phonetic signs, which 
the authors have introduced in this article as nominative links, which are frequently 
repeated as M298-M388-M124_M376, which is probably the use of gender or social 
status of the owner. To better understand the writing structure of the Proto Elamite 
writing system, the best way is to find number of tablets of single scribe, written in a 
standard style that we now call them standard tablets, such as a collection that they are 
sealed with scenes, PES334 and PES329 (Figure 1).Due to the similarity of the structure 
of the text, it is probably for a single scribe, and in this tablet, after mentioning the title of 
the text, which is probably written based on ideological signs, the number of workers is 
counted with the sign M388 and then the amount of payment is given with the sign 
M288. Except for the MDP tablet.17: 67, the M388 sign is mentioned again along with 
several signs, which are different in all tablets, and probably in the second time, the M388 
sign indicates the gender or social status of the name holder, and at the end with the 
M153 sign. Another collection that helps in recognizing suffixes and nominal prefixes in 
Proto Elamite texts is the unique collection of the National Museum of Iran called 
MDP.26 (Figure 2) and the authors have selected a few of these tablets briefly. These are: 
MDP.26: 029, MDP.26: 030, MDP.26: 031, MDP.26: 032, MDP.26: 039, MDP.26: 040, 
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MDP.26: 043, based on the type of texts, the same is probably true and they were written 
by single person. After mentioning the title of the text, which was probably written based 
on the string of ideograms, and the reason for this statement is the existence of the same 
signs in the above texts and also mentioning them in many other ones from the MDP.26 
collection. The M388 ideogram is then written, which gives a different meaning 
depending on the placement of the captions. In this collection, it is probably the prefix of 
the nominal chain and is mentioned in all seven texts. After the M388 sign, a series of 2 
to 5 signs is written, and in each caption, the signs are variable (unlike the nominal 
symbols of the beginning of the tablet), which is very similar to a syllabic chain. For 
example, in the MDP.26: 039, MDP26: 40 it starts with a specific sign M263, but the 
second and third signs are different, and on the other hand in the other two texts called 
MDP26: 31, MDP26: 43 the third sign M218, the last sign of the nominal chain is the 
same. It is interesting to note that in six of the seven tablets, after all the nominal chain of 
signs that are different, the sign M292 is written in all of them, which is probably used for 
ideogram, but is like the suffix attached to the end of the name and the sign for payment 
of wages and the number given in the following (Figure 2). In most cases, signs are used 
at the end of the names, which due to their high repetition may not have a phonetic value, 
or if it was pronounced with a phoneme in the past, but has no phonetic connection with 
names. 

Having a better undrestanding about the syntax and semantic of the Proto Elamite 
writing system, all the tablets came out from Susa and were publishe in MDP collections 
were examined and among which 27 clay tablets within the same semantic rules were 
selected and drawed. By analyzing the location of the sign on different tablets, the 
structure of the integration of phonetic signs with ideograms was determined, which is of 
great importance in revisiting the rules of the Proto Elamite writing system. 
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 چکیده
ایالمی در فالت ایران و خط آغاز هاي اقتصاديفعالیتدوم هزاره چهارم ق.م با پیچیده شدن جوامع براي ثبت بهتر  نیمه
اي از فالت با توجه به شرایط سیاسی، اقلیمی و فرهنگی حاکم بر بخش عمده .النهرین شکل گرفتبینمیخی در آغاز

ی توسط جوامع گوناگون فالت ایران مورد استفاده قرار گرفت و ایالم ایران در نیمه دوم هزاره چهارم ق.م خط آغاز
هاي هاي گوناگونی وجود داشته که با این خط توانایی ثبت اسم با زبانبا فرهنگ و زباناحتماالً در فالت ایران اقوام، 

اند و کدیگر ادغام شدههاي آوایی با یهاي عددي، اشیا، مالکیت و نشانههمچنین در این خط نشانه .اندمختلف را داشته
ها نیازمند شناخت کامل به این سیستم نگارش است و از طرفی هنوز در مرحله رمزگشایی این خط هستیم آنجدا سازي 

و امروزه با توجه به عدم شناخت درست نسبت به این خط و سیستم نگارش، جدا سازي و تفکیک این دو کار دشواري 
باشد که احتماالً در میان هاي آوایی میهاي ادغام شده در اسمی و بررسی نشانه. هدف از نوشتار پیش رو، معرفاست
شده اما هیچگاه نشانه آوایی مرتبط با اسم شاید در گذشته با آوا خوانده می .نگاري ادغام شده استهاي اندیشهنشانه

احتماالً توسط یک کاتب نگاشته  هاي متون مشابه کهسان است پس از دسته بندي گروهنبوده است. روش بررسی بدین
هاي هاي یکسان ساختاري و تفاوتشده به بررسی شباهتهایی که توسط یک نقش مهر ممهور نبشتهیا دسته اي از گل

آوایی سعی بر  هاينگاري در قبل و بعد از اسمهاي اندیشهآوایی پرداخته شده است که با توجه به جایگاه یکسان نشانه
هاي قبل از اسم کاربرد جنسیت یا جایگاه اجتماعی صاحب اسم را با خود و در نتیجه احتماالً نشانه ها شدهتفکیک آن

. بررسی قرارگیري نشانه باشدمی رساند و در موارد اندك نشانه خانواده یا خانداننشانه بعد از اسم کاربرد فعل را می .دارد
 بیشتر خط آغاز ایالمی دارد.با توجه به الواح مختلف اهمیت باالیی در شناخت 

 ، هزاره چهارم ق.م.نگار، شوشاندیشه، ایالمی، خط آواییآغاز :يکلیدهاي واژه

از آنچه تاکنون کاوشگران  یم با کشف اولین گروه گل نبشته به خط متفاوت 1900در سال  مقدمه:.1
خط را  زیرا این (Scheil, 1905: 60)نسبت دادندایالمی فرانسوي به خود دیده بودند بر آن واژه آغاز

در نواحی  هاي بیشمارنبشتهاما با کشف گل .کردندنیاي نمونه شوش و انشان (ایالم تورات) قلمداد می
 مانند تپه سیلک در مرکز فالتاین تفکر به چالش کشیده شد، هاي بعد مختلف فالت ایران در دهه
تسخیر  خاطربه  دلیل آن را در این ناحیه رکاوشگایالمی هاي آغازنبشتهایران که پس از کشف گل

گسر در دشت رامهرمز محوطه تل کمی بعد در .)71: 1378(گیرشمن،  عنوان کردها نظامی توسط شوشی
(Mc Cown, 1949)  معنی واژه آغاز ایالمی به یک فرهنگ با دوره یافت شد و  ینبشته مشابهگل

 ) Matthews and Fazeli, 2022: 188 -150: 1383ینگ، (هلو تغییر پیدا کردزمانی خاص در فالت ایران 

امروزه از میان . که شاخصه آن فن مدیریت و نگارش استاندارد در مناطق وسیعی از فالت ایران است
. سیلک 2 (Vallat, 1971). شوش1محوطه آن شامل  8ایالمی در آغاز داراي فرهنگهاي محوطه
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(Ghrshman, 1938: XXXI)3گسر. تل (Whitcomb,1971: 37- Alizadeh,2014 :45)4 تپه .
 -Stolper, 1985)ملیان . تل5  (Damerow & Englund, 1989- Lamberg-Karlovsky, 1971)یحیی

Sumner, 1974) 6سوخته. شهر(Amiet et al, 1978: 25)  7تپه ازبکی . (Vallat, 2003) 8 تپه .
از میان تمامی این نواحی تنها در . آمده است نبشته به دستگل ،(Dahl et al, 2013: 60)سفالین
اي است که اوایل قرن کاوش گستردهنبشته به دست آمده و دلیل آن بخاطر حجم باالیی گلشوش 

ایالمی از شوش  اي در دوره آغاز ناحیه که میالدي صورت پذیرفته و احتمال آن وجود دارد مبیست
 هاي محدود هنوز در سطح مطلوبی شناسایی نشده است. اما به دلیل کاوش .بزرگتر و مهمتر بوده باشد

بوده و از ابتدایی ترین سیستم مستند نگاري در زمان  نگاري هاي شوش نیز فاقد الیه متاسفانه کاوش
و بافت بستر ایالمی فاقد  نبشته آغاز که این دلیل باعث شد امروزه حجم باالیی گل خود بهره بردند

هاي یک فضاي معماري مشخص را تفکیک نبشتههم نتوانیم گلسه محیطی باشد و حتی براي مقای
شناسی به دست  باستان هايیافتهها با دیگر و مقایسه آن بافتها در  نبشته بندي گلطبقه نمایم زیرا با

، اطالعات فراوانی از وضعیت زندگی اجتماعی و هابافتدیگر ها با و مقایسه تفاوت در بافت خودآمده 
هاي جدید در شوش یا که امروزه این کار نیازمند کاوش آوردتواند به دست می عه شوشروزمره جام

بومی و دیگري ساختار استاندارد  یکی ،ساختار واین خط در تمامی نواحی با دباشد.  می فارس ملیان
بته ابعاد و سایز نسبتاً یکسان،( ال کها در ی نبشته همگی گلایالمی حفظ شده است. براي مثال  آغاز

باشند. اما همگی با نمونه  بسته به متن کوتاه و بلند) با ساختار نگارش و شروع و پایان یکسان می
  .)71-64:  1399(افشاري و یوسفی زشک،  هستندالنهرین متفاوت  میخی در بین آغاز

 منتشر شدهایالمی گل نبشته آغاز 1500هاي گسترده شوش که از آن باالي با توجه به کاوش
ایالمی به نبشته آغازدیگر نواحی فالت ایران که گلهاي به دست آمده از این ناحیه در اکثر نشانه است،

ملیان بیشترین شباهت را با توجه به ساختار هاي محوطه تلنبشتهگل شود.دست آمده، دیده می
نبشته گلهاي دورتري از شوش هاي آوایی با شوش دارد و هر چقدر محوطهدستوري، نگارشی و اسم

اي از ها، زنجیرهشود. یکی از مهمترین این تفاوتهاي محلی بیشتر احساس میبه دست آمده، تفاوت
یحیی و سفالین نشانه هاي آوایی تپه و در نمونه  استباشد که احتماالً آوایی  هاي اسمی مینشانه

هاي متفاوت آوایی ران زباندهد احتماالً در فالت ایو نشان میدست آمده است  با نمونه شوشمتفاوتی 
اند و احتماالً اولین اتحادیه وجود داشته است اما همگی از یک ساختار نگارشی واحد استفاده کرده

هاي آغاز ایالمی که تاکنون به نبشتهاقوام فالت ایران شکل گرفته است که با توجه به محل کشف گل
(افشاري و  گرفته استرا از فالت ایران در بر می یک میلیون کیلومتر مربع باالياند مساحتی دست آمده

  .دیگران، در دست چاپ)
هاي نگاري وابسته به نشانهاندیشه هايبه معرفی و بررسی نشانهاز این رو مقاله در نظر دارد که : 

ایالمی یک آیا خط آغازکند. هاي گوناگونی ایجاد میردازد. که خود پرسشبپایالمی آوایی در خط آغاز
 اند؟باشد؟ چگونه این دو گروه نشانه در هم ترکیب شدهنگار و آوا میخط ادغامی و مرکب از اندیشه

و فرضیه پاسخگویی به سواالت چنین می  باشد؟هاي اندیشه نگاري وابسته به اسم چه میکارکرد نشانه
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-دیگر ادغام شدهبا یکا در سه گروه عددي، اندیشه نگاري و آوایی هنشانه که در خط آغاز ایالمیباشد 
و  سازي این دو کاري دشواري استنگاري و آوایی جداهاي اندیشههاي نشانهبه دلیل پیوستگی که اند

توان تفاوت مینمونه مورد مقایسه  ها با مفاد متنی مشابهنبشتهبا مقایسه موردي میان گروهی از گل
جایگاه اجتماعی و یا جنسیت  ا پیش از نام،هو احتماالً برخی نشانه میان این دو را شناسایی کرد

رمزگشایی آوایی که اگر درك درستی از آن صورت گیرد، کمک بزرگی به دهد اشخاص را نمایش می
 .خط آغاز ایالمی خواهد کرد

-آغاز ينبشتهبا کشف دو گل 1900ایالمی از سال هاي خط آغازاولین بازخوانی پژوهش: ۀپیشین.2
هاي خط آغاز اولین فهرست نشانه 1905در سال  ) وMorgan,1900: 130) . De دش شروعایالمی 

و در . (Scheil, 1935)به این فهرست افزوده شد 1923. و در سال )Scheil, 1905(گشت ایالمی منتشر 
اما  .(De Mecquenem, 1949)منتشر کرد هازیرگونهها و دومکنم فهرست طوالنی از نشانه 1949سال 

هاي کالسیک شوش و با پایان کاوش ه بودتالش خاصی براي بازخوانی متون انجام نشد تا این دوران
میالدي با کاوش  1970در دهه ایالمی روبه فراموشی سپرده شد تا هاي آغازنبشتهپژوهش بر روي گل

سوي فرانسوا  در زمینه پیدایش نگارشهاي گوناگونی  تالش ،توسط لوبرن)  I(آکروپلنگاري شوش الیه
سپس در  .(Le Burn& Vallat, 1978-Vallat,1971- Vallat, 1973- Vallat, 1985)واال صورت گرفت

-میالدي یوران فریبرگ ریاضیدان سوئدي رمزگشایی اولیه یک گروه از متون آغاز 1978-1979سال 
 پیشنهادالنهرینی  مشابه آن با متون بین هاي شمارشی معین و با استفاده از سیستم راایالمی 

خود را بر روي متون  تحقیقسپس پیتر دامرو و رابرت انگلوند چند سال بعد . (Friberg, 1978-79)کرد
انگلوند پژوهش  .(Damerow& Englund, 1989)و به نتایج جالبی دست یافتندتپه یحیی آغاز کردند 

ت و یکم با ابتداي قرن بیس (Englund, 1999- Englund, 2004)خود را با متون شوش پرورش داد 
رمزگشایی اولیه از  میالدي یک 2005کارهاي تحقیقاتی یاکوب دال آغاز شد و او در سال میالدي 

ایالمی شوش ارایه کرد. آغازگوسفند و بز در متون  هاي به کار رفته در حیواناتمجموعه واژه
ها در گله،  دهاو بر پایه مشاهدات متعددي همچون بزرگی گله، ارتباط میان نرها و ما هاي رمزگشایی
شده و همچنین مقایسه با عملیات  هاي بالغ و تولیدات شیر تصفیه ها، ارتباط میان ماده شمار بچه

  .(Dahl, 2005)النهرین بنا شده است حسابداري بین
 1923اولین بار ونسال شیل در سال هاي آوایی خط آغازایالمی پژوهش بر روي نشانه ۀدر زمین

هاي اسمی توجه کرد. اما موفقیتی به دست نیاورد زیرا در آن به زنجیره MDP17میالدي در مجموعه 
چهار دهه بعد در سال  .(Scheil, 1923)ایالمی وجود نداشتبهره زمان شناخت درستی از خط آغاز

ایالمی هاي آوایی به پژوهش ساختار آوایی خط آغازاز خطمیالدي ویلیام بریس با درکی بهتر  1964
ها به وجود آمده ترکیبی از نشانهبا و در آخر چنین نتیجه گرفت: این خط  .(Brice, 1964: 34)پرداخت

 بانوهاي گسترده سپس تالش (Brice, 1964: 36-37)باشد ها به احتمال آوایی میاست که برخی از آن
اي از عهمجموو  (Meriggi, 1974)هاي آغاز ایالمیبراي تهیه فهرستی نسبتاً استاندارد از نشانه مریجی
در  با شناخت ساختار خط آغاز ایالمی (Meriggi, 1971: 173- 174)بررسی کردهاي اسمی را زنجیره

 (Dahl, 2009: 24)هاي اسمی با ساختار آوایی پرداختانهشمیالدي یاکوب دال به تحلیل ن 2009سال 
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فرانسوا  2012ال در س و براي اثبات کار خود از خط ایالمی سطري کمک گرفت و در ادامه کار او
هاي توالی که هاي میخی به دست آمده از شوش چنین نتیجه گرفتهاي کتیبهبا مقایسه با اسمدوسه 
 2015در سال سپس  (Desset, 2012: 53- 62)باشندهاي آوایی میهاي اسمی مشابه سیالبنشانه

ها بررسیادامه در  .(Hawkins, 2015: 4)تایید کرد ایالمیبر آوایی بودن خط آغازخانم لورا هاوکینز 
 میالدي چنین نتیجه گرفت:  2018یاکوب دال در سال 

هاي ها، اغلب با ساختاراقالم کارگري در واحدها یا گروه رسد برخی متون پیچیده حاويبه نظر می
 ها با عناوینی شاید با عالئمی نوشته شده باشند که ممکن است حاويمکرر، گاه با مدیرانی که نام آن

هاي آوایی احتماالً باشد و این نامهاي آغاز میخی میو این روش متفاوت با نمونه ساختار آوایی باشد
فهرستی  ،براي اولین بار 2019در سال  .(Dahl et all, 2018: 19)باشندکارگران یا صاحبکاران می

ژوهشی از دانشگاه سال یک گروه پ در همان (Dahl, 2019: 85)شدهاي آوایی منتشر کوتاه از نشانه
ایالمی سعی بر هاي خط آغازنشانههاي تکرار و ارتباط در درصدآماري  هاي پیچیدهبا تحلیلکلمبیا 

میخی بعد از دوره آنها معتقدند خط آغاز .(Born et al, 2019)شناسایی و کاربري آوایی آن نمود
و یاکوب دال  (Born et al, 2019)سومري یک سیستم ترکیبی از لوگوگرام و اندیشه نگار به وجود آمد

 1کهن اورقدیمی ترین شواهد غیر قابل انکار در ساختار آوایی در بین النهرین در متون نیز معتقد است 
ایالمی با توجه به آزمایش کربن اما در خط آغاز (Dahl, 2019: 82)استق.م   2700 – 2900به سال 

 Desset,) (Wright and 7 :2012(ق.م  3300 -3000ملیان با دوره زمانی بین محوطه تل 14

Rupley, 2001: 12) (Dahl, 2013: 362 .(هاي طوالنی از نشانه غیر عددي در متون براي نوشتن رشته
که بسیار شبیه ساختار خط  (Dahl, 2019: 82- 83)نام موسسات و عناوین استفاده شده است

میالدي 2018سال  در اواسط باشد.نگاري میشههاي اندیو ادغام شده با نشانه (Born, 2019)آوایی
به ایالمی هاي پیچیده اسمی در خط آغازنگارهبا محوریت بررسی اندیشه حسن افشارينامه پایان

 ایالمی پرداخت.هاي آغازهاي آوایی در اسمشناسایی و تحلیل نشانه
بخش مختلف تشکیل  5از  ها نبشته بر اساس ساختار، گل ایالمیهاي آغازنبشته ساختار گل .3

  ( Dahl, 2018:388)زیر مجموعه -5متن لبه باالیی  -4مجموع  -3ورودي ثبت - 2عنوان  -1شوند: می
باشد ها موفقیت بزرگی براي طبقه بندي و بازخوانی متون میشناسایی ساختار درست گل نبشته

ها بر ساختار فیزیکی نبشتهگلاز طبقه بندي  اياولیهیاکوب دال استاندار  2013که پیشتر در سال 
از چند قسمت متنی تشکیل ایالمی آغازنبشته هر گل ( Dahl et al, 2013:365-366)کردمتون ارائه 
  .شده است

شوند که کاربرد میایالمی با یک عالمت تک و گاهی پیچیده شروع هاي آغازنوشتهاغلب گل 
المت به احتمال زیاد نشان دهنده خانواده یا فردي را دارد. این ع نبشتهگل آن عنوان براي همه متن

 (Dahl, 2018: 390 - Damerow and Englund, 1989: 13)نبشته مربوط به او استاست که مفاد گل

-یا نشانه نگاررشته اندیشه یک صورت به موارد اغلب در سربرگ یک متن درو بعد از عالمت آغازین، 

                                                           
1 Archaic Texts Ur 
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هاي استاندارد یا تواند حرفهکه عقیده دارند می (Englund, 2004: 127).باشدهاي غیر عددي می
کردند. بر اساس ساختار ها وجود داشته و استفاده میها یا شرکتعناوینی باشند که در بین خاندان

ایی باشند که فردي را توان حدس زد که با ساختار هجمی استاحتماالً اسم  هایی کهرشته نشانه
-که اکثر متون آغاز در آخر جمع. (Hawkins, 2015:4)عهده داردتی را بر د که مسئولیانمشخص کرده

 یژگیو شد.نبشته نوشته میهاي حسابداري هستند و کل جمع آوري در پشت گلایالمی شامل ورودي
 نوشته خطی صورت به ایالمیآغاز اسناد اول اینکه :برد نام صورت بدین توان می را ایالمیآغاز الواح کلی
 نامیده نشانه، عنوان عملکرد تقریباً مشابه نبشته گل یک برروي ها نشانه د دوم اینکه اولینان شده
 طور به ورودي هر اینکه نیستند و سوم عددي هاي هرگز نشانه ایالمیآغاز هاي  سرفصل و شوند می

 ,Hawkins ).عددي است  عالمت دنبال به که است نگاري اندیشه نشانه یا چندینیک  شامل معمول
2015:3)  

هاي نگاره. اندیشه2. شمارشی 1 :دنشوتقسیم میکلی ها به چهار قسمت نشانهدر کل  .4
 ( Dahl, 2018:390)هاي آوایی. نشانه4هاي مالکیت .نشانه3اشیا 

 هاي عددي.نشانه4-1
 به جزباشد که ایالمی مربوط به سیستم عددي میهاي شناخته شده در خط آغازترین نشانهساده

، زیرا هر دو از یک باشندمیخی به صورت یکسان میهاي آغازبا نمونهبقی سیستم شمارشی ده تایی ما
 ).29: 1399(افشاري و یوسفی،  اندن در منطقه خاورمیانه ریشه گرفتهسیستم مدیریتی که

 هاي اشیانشانه.4-2
ه شود و بعد از آن نشانآورده میچون اکثراً تنها  .باشدهاي اشیا به راحتی قابل شناسایی میتک نشانه

شوند که احتماالً نشانه جمع بسته شده به مرکب می هادر مواردي این نشانه شود. نگاشته می عددي
اما در مواردي نیز ممکن است  .(Dahl et al, 2013:366)کندکیفیت و یا نوع اشیا یا حیوان مشخص می

  براي نشانه مالکیت نیز استفاده شود.
میخی با توجه به کیفیت تصویرشان که عمومًا پیکتوگرام هاي اشیا در متون آغازز نشانهبسیاري ا

ایالمی پاسخگو  شوند. اما این روش در آغازها رمزگشایی میآن ارزش تصویرياز استفاده  باباشند، می
و از طرفی هم  .( Dahl et al, 2013:366)هاي آغاز ایالمی عموماً بسیار انتزاعی هستندنیست زیرا نشانه

میخی تطور چند هزار ساله نداشت و تنها خط ایالمی سطري از آن تطور و ایالمی مانند آغازخط آغاز
 .(Desset, 2018)ه است که اخیراً در حال رمزگشایی می باشدریشه گرفت
هایی از گیاهان و محصوالت د: نشانهندر کل به سه گروه اصلی تقسیم می شو :هاي اشیانشانه

هایی براي نمایش حیوانات و محصوالت دامی و یاهی، از جمله غالت و محصوالت کشاورزي، نشانهگ
 .باشدها میهایی که نشانه انساننشانه

باشند که شاید جایگاه، جنسیت و موقعیت اجتماعی هایی مییک دسته نشانه :هاي انسانینشانه
 این زمینهنشانه در  7که به عقیده دوسه تا کنون هاي کارگري دهد مانند نشانهها را نمایش میانسان

باشند که به هایی میهاي انسانی نشانهدسته دیگر از نشانه (Desset, 2016: 75) شناسایی شده است.
آهن، احتماالً بازگو کننده تالش شغلی غیر مستقیم در ارتباط با انسان است مانند نشانه گرافیگی گاو
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نبشته نیز نمایش دادن میزان تالش انسان را جام دادند و هدف نهایی گلها آن را اناست که انسان
 دارد.

 هاي مالکیت.نشانه4-3
یا معرفی ورودي نوشته شود. (هدر) تواند به عنوان سر صفحههاي مالک میبه لحاظ ساختاري نشانه

 اصلی نشانهیل شده است. در ورودي هاي مالک در مواردي از چند نشانه مجزا تشکبرخی از نشانه
نبشته در پشت گل دتوانشود. نشانه مالک مینشان داده میو صاحب همیشه قبل از جسم شمرده شده 

ها به طور گروهی از نشانه .استهاي مالکیت دو نوع نشانه شود. در قسمت جمع داري نگاشتهو 
نگاري هاي اندیشهانههاي مالکیت در نشنشانه دیگر ازگروهی و  رود مانند مثلث مومستقل به کار می
 رود.اشیا نیز به کار می

 .نشانه هاي آوایی4-4
ها به کار که احتماًال با ساختار آوایی براي ثبت اسم استهاي آوایی شامل تعدادي زنجیره نشانه نشانه

مورد  گانکنون منتشر شده است و توسط نگارند ایالمی که تا هاي آغاز نبشته با توجه به گل رفته است.
نشانه با کاربري احتماالً آوایی شناسایی شده است که بخش زیادي  166رسی قرار گرفته است، تعداد بر

نشانه آوایی  100باشند که در صورت تفکیک و جدا سازي شاید نزدیک به  می ت)ن(وری ها زیرگونهاز آن
باشد که  می میایال نبشته آغاز گل 1500در خط آغاز ایالمی وجود دارد. مجموعه مورد بررسی شامل 

 1150باشد که از آن میان  هاي اسمی احتماالً با ساختار آوایی می نبشته داراي زنجیره گل 520تعداد 
ها مطابقت داشتند. عمده  ها با این فهرست نشانهزنجیره اسمی استخراج گردید که همگی آن

است و از آنجایی که  هاي کالسیک شوش به دست آمدههاي داراي زنجیره آوایی در کاوش نبشته گل
زیرا در بازده  ،ها کاري بسیار دشوار است اند تفکیک و جدا سازي وریت هیچ کدام الیه نگاري نشده

امروزه  دلیل اند و به همین چندین نسل متفاوت از این خط استفاده کرده ،سال 300زمانی نزدیک به 
است یا دو نشانه  یا اختالف نسل ي نگارشیهادانیم که به دلیل تفاوتها را نمیهاي برخی نشانهتفاوت

 کردند. باشند که شاید آواي متفاوتی ادا میمجزا از هم می
 با ساختار آوایی هاي اسمهاي ادغامی در زنجیرهنشانه.5

-هاي آوایی که احتماالً کاربرد اسمی دارند یک یا دو نشانه با ساختار اندیشهدر آغاز بسیاري از نشانه
هاي بندي و مقایسه درصد تکرار، درصد باالتري از نشانههشده است که با توجه به دستنگاري ادغام 

: ها به شرح زیرآوایی دارند که همگی در آغاز زنجیره اسمی نگاشته شده است و عمده این نشانه
M298- M388- M124_M376 ...هاي آغازین ده نگارندگان احتماالً این نشانهبه عقیباشد. می و

در انتهاي زنجیره اسمی ها کمتر برخی نشانه . و در موارداستو جایگاه اجتماعی صاحب اسم  جنسیت
شاید ) 1(تصویرو یا در مواردي دهدرا معنا میبعد از اسم  نگاشته شده است که احتماالً کاربرد فعل

راه یافتن  ایالمی بهترینبراي درك بهتر ساختار نگارشی خط آغاز. نشانه خانواده یا خاندانی باشد
نگاشته شده باشد که ما  سبکیباشد که با نبشته واحد از یک کاتب یا یک اول شخص میتعدادي گل

 :MDP.6هاي نبشته به نامنامیم. در اولین مجموعه تعدادي گلامروزه آن را با نام استاندارد می
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223,236, 5013, MDP.26S:295, 4752, 4773, 4783, 4802, 4803, 5043,5209, MDP.17: 067, 
باشد اي میایالمی به گونهدهد ساختار دستوري خط آغازهاي به عمل آمده نشان میبررسیباشد. می

جدا سازي آن  ونگاري هر دو در کنار هم ادغام شده است هاي اندیشههاي آوایی و نشانهکه نشانه
ممکن است در هر قسمت از باشد. یک نشانه ها و در جاهاي مختلف میمستلزم شناخت کامل نشانه

 )1(تصویر که با توجه به   M388متن کاربرد متفاوتی را نمایش دهد یکی از این نشانه هاي اندیشه نگار 

-معنا میاین نشانه در هر کتیبه دو بار تکرار شده است که احتماالً در بار اول به نشانه انسان یا کارگر 
این نشانه در بار دوم، قبل از یک زنجیره اسمی آورده  گردد وبعد از آن نشانه عددي ذکر می و دهد

دهد مانند زبان امروز که با آقا یا خانم در قبل شده است که شاید از اینجا هم نشانه انسان یا آقا را می
که در انتهاي زنجیره اسمی  است M153+M342تر نشانه شوند. نکته مهمها ثبت و ضبط میاز اسم

-از میان تمامی گلگرفته  هاي صورتنگاشته شده است و در بررسی وعه فوقمجمهاي نبشتههمه گل
مواردي  در یی متفاوتی را نمایش داده است.ااین نشانه در جاهاي مختلف کار هاي منتشر شده،نبشته

در مواردي وسط MDP.17:420, TCL.32:21 مانند  ،لوح به کار رفته استبه عنوان نشانه آغازین 
-نبشتهمانند گل ،تیا کاال ذکر شده اس خانوادهنگار شاید نماد ک اندیشهمتون به عنوان ی

در نهایت این نشانه به عنوان نشانه خاتمه متن  MDP.26S:5209, TCL.32:70-78, MDP.6:233هاي
که اگر پژوهشگر شناخت درستی از ساختار دستوري یا  نگاشته شده استها نبشتهدر پایان گل

که  (M153+M342)نشانه آخر ،نبشتهیک گلتنها با دیدن  ،نداشته باشد هاانهکارکردهاي گوناگون نش
 کند.آوایی قلمداد می ،به انتهاي اسم وابسته شده است را ونگاري دارد  احتماالً کاربرد اندیشه

 
از  طراحی به دست آمده از شوش، PES.329+334هاي ممهور شده با نقش مهر نبشتهاي از گل. مجموعه1تصویر 

 .1398، افشاري
Figure 1. A collection of stamped tablets with the seal pattern PES.329 + 334 , came 

from Susa(Afshari, 2019). 
هاي  نبشته هایی که کمک شایانی در شناخت پسوند و پیشوند اسمی در گل یکی دیگر از مجموعه

و )  2 (تصویرباشد  می MDP.26ملی ایران با نام  مجموعه منحصر به فرد موزه ،کند ایالمی می آغاز
 ,MDP.26: 029که عبارتند از:  اندگلچین کردهبه اختصار نبشته را  از این میان چند گل گاننگارند
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MDP.26: 030, MDP.26: 031, MDP.26: 032, MDP.26: 039, MDP.26: 040, MDP.26: 043,   
است. پس از  هاي قبلی توسط یک نفر نگاشته شده  با توجه به نوع متن یکسان احتماالً مانند مجموعه

است و دلیل این گفتار   نگاري نگارش شده هاي اندیشه نبشته که احتماالً بر مبناي نشانه ذکر عنوان گل
نبشته دیگر از  یادي گلهاي فوق و همچنین ذکر آنها در تعداد ز نبشته هاي یکسان در گل وجود نشانه

نگار بنا بر  است که این اندیشه نگاشته شده  M388نگار  . پس از آن اندیشهاست MDP.26مجموعه 
اسمی   . در این مجموعه احتماالً پیشوند زنجیرهدهدمی یمتفاوتمعناي ها  نبشته قرارگیري متن گل

هاي دو تا یک رشته نشانه M388است پس از نشانه  نبشته ذکر شده  و در تمامی هفت گل است
هاي اسمی باشد ( برعکس نشانه ها متغییر و متفاوت می نبشته نشانه و در هر گل  تایی نگاشته شده پنج

 :MDP.26نبشته  به زنجیره هجایی دارد. براي مثال در گلبسیار  که شباهت نبشته) قسمت آغازین گل

039, MDP26: 40 با یک نشانه مشخصM263 اما نشانه هاي دوم و سوم متفاوت  ،شود شروع می
( M218 نشانه سوم MDP26: 31, MDP26:43 هاي نبشته دیگر به نام باشد و از طرفی در دو گل می

نبشته فوق  جالب توجه است که در شش مورد از هفت گل باشد. یکسان میآخرین نشانه از زنجیره اسمی) 
است که احتماالً  شده  ترسیم M292نشانه  باشند در همگی هاي اسمی که متفاوت می پس از نشانه

هاي شمارشی  اما همانند پسوند چسبیده به آخر اسم است پس از آن نشانه ،نگاري دارد کاربرد اندیشه
 .)2(تصویراست گردد و بعد آن نشانه پرداخت دستمزد و عدد آورده شده  ذکر می

 
 .1398، افشاريطراحی از دست آمده از شوش،  به MDP. 26نبشته منتخب از گل 7. مجموعه اي از 2تصویر 

Figure 2. A collection of 7 selected Tablet from MDP. 26, came from Susa(Afshari, 
2019). 

نگاري و تعدادي زنجیره اسمی با ساختار آوایی به همراه چند نشانه اندیشه  MDP17:43نبشته گل
با توجه به اما  .)3(تصویربشته حساب شده استنعدد نگاشته شده است و جمع کل در پشت گل

با دو نشانه آغازین نبشته شکستگی و ناقص بودن متن، ده زنجیره اسمی از آن باقی مانده است. این گل
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این  .نگاشته شده است M388 سوم و نشانه بر اثر شکستگی از بین رفته است اولیکه  شود شروع می
نمایش که احتماالً جنسیت اسم فرد یا خانواده را  باشد نسانی مینبشته پیشوند اسم ا نشانه در این گل

در ابتداي که   M124مانند نشانه  رودکه قبل از زنجیره اسم آوایی به کار می دهد. مانند آقا یا خانممی
هاي آغازین و از آنجایی که بیشترین فراوانی نشانه شده است نگاشتهاسم چهارم، پنجم، هفتم و هشتم 

 هاي اسمیو در بسیاري از کتیبه است  M388هاي منتشر شده از شوش با نشانهدر میان کتیبه هااسم
را براي چندین زنجیره اسمی به کار برده است   M388کاتب یک نشانه MDP. 26:291نبشته مانند گل

شده  در نظر گرفته M388نمایش داده نشده با پیش فرض هایی که با هیچ نشانه آغازین شاید در اسم
 است. 

 
، طراحی از بدست آمده از شوش MDP. 17:43نبشته هاي اسمی با ساختار آوایی در گل. بررسی نشانه3تصویر 

 .1398 افشاري،
Figure 3. The Investigation of nominal signs with phonetic structure in MDP,17:43 

Tablet, came from Susa(Afshari, 2019). 
که نشانه  استیک لوح استاندارد با پنج زنجیره اسمی با ساختار آوایی  MDP.6: 213نبشته گل

و از آنجایی که این نشانه  )4(تصویریابدخاتمه می M376و با نشانه زنجیره اسمی یکسان  5تمام  آخر
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نگار هاي اسمی نگاشته شده است احتماالً اندیشهکه در آخر تمام زنجیره است این لوح تنها متغییر
 .رساندرا میفعل بعد از اسم  معنايباشد که پس از اسم آورده شده و می

 

 
طراحی به دست آمده از شوش، ، MDP. 6:213نبشته هاي اسمی با ساختار آوایی در گلبررسی نشانه. 4تصویر 

 .1398 افشاري،از 
Figure 4. The Investigation of nominal signs with phonetic structure in MDP,6:213 

Tablet, came from Susa(Afshari, 2019). 
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احتماالً سه نشانه آغازین قبل از اسم در خود دارد دو مرتبه آن نشانه  MDP. 6: 292نبشته در گل
M124  و یک مورد آخر نشانهM388  به کار رفته است اما همگی با نشانه M376و در یابند خاتمه می
 .) 5(تصویر ساختار آوایی نگاشته شده استها تعدادي نشانه با آنما بین 

 
طراحی به دست آمده از شوش، ، MDP. 6:292. بررسی نشانه هاي اسمی با ساختار آوایی در گل نبشته  5تصویر 

 .1398 افشاري،از 
Figure 5. The Investigation of nominal signs with phonetic structure in MDP,6:292 

Tablet, came from Susa(Afshari, 2019). 
قبل از هر اسم  و استبا سه زنجیره نشانه اسمی با ساختار آوایی  MDP.6: 355نبشته در گل

و  استذکر شده است که شاید جایگاه، اهمیت یا موقعیت اسم مربوط  M388 و   M298هاينشانه
که  شودمیتمام  شده و نشانه آخر تمام سه اسم به شکل نسبتاً یکسان ترسیمسپس زنجیره اسمی 

و سپس بعد از آن  این نشانه کاربرد فعل براي زنجیره اسم را دارد M263احتماالً همانند گل نبشته 
 .)6(تصویرکه شاید کارکردي غیر از عدد را معنا بدهد ثبت شدهمدخل  3در هر  1نشانه عددي 
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طراحی به دست آمده از شوش، ، MDP. 6:355نبشته هاي اسمی با ساختار آوایی در گل. بررسی نشانه 6تصویر 

 .1398 افشاري،از 
Figure 6. The Investigation of nominal signs with phonetic structure in MDP,6:355 

Tablet, came from Susa(Afshari, 2019). 
با که قبل از زنجیره آوایی  استنبشته استاندارد اي از یک گلنمونه MDP.26:291نبشته گل

مده آ، تنها اسم داردجایی که متن کامالً روان و با ساختار یک پارچه شود و از آنآغاز می M388نشانه 
کاتب احساس  ها صورت گرفته است. احتماالًذکر عدد بعد از اسم تفیک و جدا سازي اسماست و با 

از هر پنج اسم نشانه  را تکرار نماید. اما بعد M388نیاز نکرده است که قبل از هر پنج اسم نشانه 
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M263 و بعد از  آورده شدههاي اسمی که زنجیره نشانه استشده که احتماالً مرتبط با فعالیتی  ترسیم
مورد با عدد یک ثبت  5در هر پنج مدخل نگاشته شده است و از آنجایی که هر  1آن نشانه عددي 

 .)7(تصویر معنا بدهدشده است شاید کارکردي غیر از عدد 
 

 
به دست آمده از شوش، ، MDP. 26:291. بررسی نشانه هاي اسمی با ساختار آوایی در گل نبشته  7یر تصو

 .1398 افشاري،طراحی از 
Figure 7. The investigation of nominal signs with phonetic structure in MDP,26:291 

Tablet, came from Susa(Afshari, 2019). 
که چندین مدخل  استنبشته استاندارد پیچیده  نمونه اي از گل MDP.26:353نبشته  در گل

و...  M388و  M298هاي متفاوتی مانند  نگارههاي اسمی اندیشهاسمی در خود دارد. قبل از برخی نشانه
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 ها باهاي آوایی تمامی آنو بعد از نگارش نشانهنگاشته شده است که تفکیک آن بسیار مشکل است 
 .)8(تصویر یابد یپایان م M263نشانه 

 
 

 
به دست آمده از شوش، ، MDP. 26:353. بررسی نشانه هاي اسمی با ساختار آوایی در گل نبشته  8تصویر 

 .1398 افشاري،طراحی از 
Figure 8. The ivestigation of nominal signs with phonetic structure in MDP,26:353 

Tablet, came from Susa(Afshari, 2019). 
که هر دو بسته به مفاد  استایالمی خطی با ساختار اندیشه نگار و آوایی خط آغاز  تحلیل: -6

. براي مثال در استجدا سازي این دو کاري بسیار دشوار  وشود ها با یک دیگر ادغام مینبشتهمتن گل
هاي هاي کارکردنبشته با ساختار یکسان در کنار یک دیگر به تفاوتگل 12بعد از قرارگیري  1تصویر 

-هاي آغازنبشتهبندي گلآید. از این جهت طبقههاي آوایی به دست مینگاري و نشانههاي اندیشهنشانه
این متاسفانه اطالعات کاوش باشد که ایالمی بر مبناي یک کاتب یا خانواده یکسان داراي اهمیت می

شده  کشفها نبشتهگلثبت دقیق به  توجهی شناسان کالسیکباستانباشد و ها موجود نمینبشتهگل
ها به ها نداشتند و کاوش آنمعماريو حتی شناختی براي تشخیص خشت براي تقسیم بندي نکردند 

که باعث گردیده  (Dahl, 2005: 83)متر بوده است 5 ها بهالیه ضخامت باو متریک  کاويصورت معدن
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هاي کاوش بندي حتی به نسبت سالو دستهبدون هیچ گونه مشخصات  نبشتهامروزه حجم باالیی گل
هاي اندیشه استاندارد که در آن نشانههاي نبشتهبا بررسی دو گروه متفاوت از گلنگارندگان  .باقی بماند

و براي اثبات این ساختار  کردنداند، سعی بر بازسازي ساختار دستوري نگاري و آوایی ادغام شده
 ,MDP. 17:43, MDP.6: 213, MDP. 6:292, MDP. 6:355اي هبه نامگل نبشته  6دستوري بر روي 

 MDP. 26:291, MDP. 26:353  و در کل  بودآزمایش قرار گرفت که نتیجه آن نسبتاً یکسان  مورد
هاي آوایی، کارآیی جنسیت یا نگاري قبل از اسم با نشانههاي اندیشهشود که نشانهتنباط میچنین اس

و همچنین نشانه به کار رفته بعد از اسم نیز احتماالً کاربرد فعلی  دارد راجایگاه اجتماعی صاحب اسم 
 . دهدمعنا میبعد از اسم را 

که  استهاي مورد ارزیابی نبشتهیکی از بهترین گل  MDP.17: 112لوحجدا از مجموعه فوق، 
باشد که در می کرده است. لوحی استاندارد با مدخل ورودي فراوان آن را بررسی زورا هاوکینلتر پیش

مدخل با نشانه  12و در آخر  شروع شده است M388و مابقی با نشانه  M124آغاز یک مدخل با نشانه 
M317  .خاتمه یافته است 

 
 .Hawkins, 2015، تصویر از MDP. 17:112. بررسی نشانه هاي اسمی با ساختار آوایی در گل نبشته  9تصویر 

Figure 9. The Investigation of nominal signs with phonetic structure in MDP,17:112 
Tablet (Hawkins, 2015). 

یاکوب دال آن را  2013سال در که اشاره کرد  MDP.6:353نبشته گل توان بهمی و در آخر
تنها در مدخل آغازین یک بار نشانه  می باشد کهمدخل ورودي  6 با نبشتهاین گلو بررسی کرده 

M388 شامل میاست و احتماالً این نشانه به پیش فرض تمامی پنج مدخل بعدي نیز شده  ترسیم-
ها پس از ذکر هر زنجیره انسانی یک عالمت دامی و تعداد دام ذکر شده است و . و در تمام مدخلشود

-نشانه بعد از زنجیره اسمی در این گل در انتهاي مقابل نشانه دام تعداد کل دام جمع آوري شده است.
به دام  يتعدادنبشته در این گلها دارد و احتماالً که کاربرد فعل براي اسم استیک نشانه دام نبشته 

 بایگانی شده است. که یکی از طرفین داد و ستد بوده است، ثبت وانسان  همراه اسم چند
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 .Dahl et al. 2013طراحی از به دست آمده از شوش، ، MDP. 6: 353. گل نبشته 10تصویر 

Figure 10. MDP,17:112 Tablet, came from Susa (Dahl et al, 2013). 
کشف شد که  ،ایالمیهاي به خط آغازنبشتهدر آغاز قرن بیستم اولین گروه گل نتیجه گیري:-7

هایی با خط نبشتههاي بعد با کشف گلدر دهه آن را نیاي خط مردمان شوش و ایالمی قلمداد کردند.
سوخته در ملیان در فارس، شهرکاشان، تپه یحیی در کرمان، تل می در سیلکایالمشابه نمونه آغاز

ایالمی از خط به سیستان و بلوچستان، ازبکی در دشت قزوین و تپه سفالین در جنوب تهران، واژه آغاز
 ،قرن بیستم میالدي شروعایالمی در آغازفرهنگ یا یک دوره فرهنگی خاص تغییر ماهیت داد. خط 

بود که به دلیل پیچیدگی ساختار نگارشی پس از باالي یک سده پژوهش بخش  ختهخطی ناشنا
هاي گوناگونی تشکیل شده است که نشانهاي مجموعهاي از آن ناشناخته مانده است. این خط از عمده

هاي نشانه -3هاي اشیا نشانه -2عددي  -1هاي نشانه مانندرساند، کارکرد معنایی متفاوتی را می
 .استها کاري دشوار اند و جدا سازي آنا یکدیگر ادغام شدهکه هر کدام بهاي آوایی نشانه -4 مالکیت

ها، مقایسه و بررسی تمامی متون از یک کاتب یا موسسه نبشتهبندي گلبهترین راه براي طبقه
-لهاي شخصی نگارنده در تمامی یک گروه گنهبرخی نشا . زیرا عموماً در چنین شرایطیاستمشخص 

توان درك بهتري از هاي دیگر می) و با مقایسه گروه1(تصویر  نبشته به صورت یکسان تکرار شده است
-هاي آوایی به دست آورد. اما متاسفانه تمامی گلهاي تصویر با نشانهاین خط و چگونگی ادغام نشانه

. از آن جهت استري نگابافتو  هاي کالسیک و فاقد الیهه دست آمده از شوش در کاوشهاي بنبشته
بندي متون بر مبناي مفاد متنی یکسان سعی بر یافتن ساختار دستوري یکسان در نگارندگان با دسته

-که در برخی گل باشدچنین می) 2و  1(تصویر نبشته کردند که حاصل کارمیان یک یا چند گروه گل
-است مانند نشانه م شدهترسیآوایی  هايهاي استاندارد تعدادي نشانه خاص قبل از اسمنبشته
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هاي بررسی شده در این مجموعه، احتماًال کاربرد که با توجه به لوحو...  M388- M124-M376هاي
شاید به M388  نشانهمهمترین آنها  و دهدنشان میمعنایی جنسیت یا موقعیت اجتماعی اشخاص را 

که نیاز به  انم یا بانو استمعادل معناي خ M124 نشانهو معناي چیزي شبیه آقا در زبان امروزي 
-ي اسم نیز نشانهادر اکثر موارد در انتههاي هر گروه دارد. هاي اسمبندي تفاوتبررسی بیشتر و طبقه

ها احتماالً کاربرد آوایی ندارد و یا اگر در دوران هایی به کار رفته است که با توجه به تکرار باالي آن
ها در هاي بعد از اسمها ندارد مانند نشانهچ پیوند آوایی با اسمشده است، اما هیگذشته با آوا تلفظ می

-ایفا میو نقش فعل بعد از اسم را دهد م میکه احتماالً کاربرد معنایی به اس  8و  7،6، 5، 4، 2تصویر 
 .کند

 منابع
، حسن فاضلی نشلی، بررسی تحلیلی اندیشه نگاره هاي اسمی در خط آغاز ایالمی، استاد مشاور )،1398(افشاري، حسن، 

 .]پایان نامھ کارشناسی ارشد[استاد راهنما روح اهللا یوسفی زشک، دانشگاه تهران، 
پیدایش نگارش در ایران و بین النهرین در اواخر هزاره بررسی تحلیلی ، )1399(یوسفی زشک، روح اهللا،  و افشاري، حسن
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