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 دامیشده در جیرفت را بايد تمدن شرق ن خط كشف:استاين كلر

بايد از خط كشف شده در جیرفت، شھداد و ملیان با نام خط تمدن  به گفته استاين كلر زبان شناس روسي
 .عیالمي براي اين خط مردود است شرق ياد كرد و نام خط

 

 تدرجیرف ترين خط كشف شده كامل

ترين مقاله خود درباره خط  شناس و محقق دانشگاه ھاروارد در تازه زبان استاين كلر: زھراكشوري_ھا میراث استان
 .برده است كنارصندل جیرفت از آن بنام خط شرق نام كشف شده در

النھرين است نام برد بلكه با توجه  خط به نام تمدن عیالمي كه زير نفوذ تمدن بین وي اعتقاد دارد كه نبايد از اين
  .كشف اين خط در شھداد، ملیان و جیرفت بايد از آن به خط شرق ياد كرد به
  
استاين » :شناسي جیرفت در اين باره به میراث خبر گفت ھاي باستان مجیدزاده، سرپرست ھیات كاوش يوسف"

نام تمدن عیالم ياد كنید در  نويسد چرا بايد از خط كشف شده در عیالم به ن مقاله خود ميكلر در جديدتري
وي اعتقاد دارد با توجه به كشف اين خط در تپه . است النھرين  صورتي كه عیالم در اين زمان خود زير نفوذ بین

گويیم خط عیالمي و بگويیم خط بھتر نیست اين طرز تفكر را دور بیندازيم، ن ملیان، شھداد و كنارصندل جیرفت
 « .النھرين ندارد اينجا ھیچ نفوذي بین شرق كه

  
كارشناسان . پادشاھي عیالمي است" شوشیناك كوتیر اين"شود متعلق به مي خطي كه از آن با نام عیالمي ياد

ھا  برآن تمندكند كه يك قوم، يك خط را كشف كند و پس از غلبه ھمسايه قدر عقل سلیم قبول نمي اعتقاد دارند
اين خط از شرق ايران به شوش رفته  ھا اعتقاد دارند آن. النھريني روي بیاوريم خط را رھا و به خط و فرھنگ بین

 .است
  

اما پژوھشگران اعتقاد دارند كه . شده در جیرفت وقت زيادي الزم است براي خواندن خط كشف»  :مجیدزاده گفت
 ھاي فصل بعد بود تا بتوان اين خط را بايد منتظر كاوش. ي استزخط نوشتاري عیالم تر ا اين خط قديمي
 «.رمزگشايي كرد

  
تا پیش از . كه اعداد و ارقام است و خط نوشتاري ما در ايران دو نوع خط داريم خط پروتو عیالمي»  :وي افزود

كوتیر نوشتاري كشف شده در شوش به دست آمده بود كه متعلق به  ترين خط كشف خط درجیرفت قديمي
تر از آن خط  اما خط كشف شده در جیرفت قديمي. پیش از میالد تعلق دارد ١٢٠٠به  اين خط. شوشیناك بود اين

 «.سال پیش تعلق دارد ۴۵٠٠تا  ۴۴٠٠به  است و
  

ھاي  آزمايش. النھرين اختراع شده باشد نوشتاري در جیرفت ھمزمان با بین رود خط گمان مي«: مجیدزاده گفت
اين  با اين كه. داند سال پیش میالد متعلق مي ٢۵٠٠اي كه خط در آن كشف شده را به  اليه تقدم ١۴كربن 

قدمت خط  ١۴ھاي كربن  آزمايش شناسان بدون انجام النھرين انجام نشده است اما باستان ھا در بین آزمايش
 «.دانند مي پیش از میالد ٢٧٠٠تا  ٢۶٠٠النھرين را  كشف شده در بین

  
 « .النھرين است اعداد و ارقامي بین پروتو عیالمي كه خط اعداد و ارقام است ھمزمان با خط خط«: وي گفت
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ترين  كشف خط، قديمي. شناسي را برھم زد از معادالت باستان شناسي كنارصندل بسیاري ھاي باستان كاوش
 اشناخته در شرق روبروبسیار ظريف حجاري نگاه پژوھشگران جھان را به يك تمدن ن اي جھان و آثار سكوي پله

 .كرد
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