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داستان باستان

فرضیه را مطرح کرد که میِســنی خطیB  شکل باســتانی زبان یونانی 
(زبان یونانی میِســنی) را می نوشت، خط عیالمی خطی را نیز می توان 
بر اســاس دانش قبلی (هرچند اندک) از زبان عیالمی و از طریق خط 
میخی رمزگشــایی کرد (از شناخته به ناشــناخته: خط میخی >> زبان 

عیالمی >> خط عیالمی خطی؛ به تصویر ۱۱ نگاه کنید).

۲- زبان عیالمی
رمزگشــایی خط «عیالمی خطی» ثابت کــرد که این خط برای ثبت 
«زبان عیالمی» اســتفاده می شده است. زبان عیالمی احتماال از بقایای 
یک گــروه زبانی بزرگ تر در هزاره ســوم پیش از میالد بــوده و نیز این 
زبان نشــان دهنده تفاوت های گویشــی / لهجه ای بین منطقه ای در طی 

سده  ها ســت. همچنین بر مبنای مســتندات به دست آمده تا به امروز از 
این زبان، زبان عیالمی در حال حاضر ظاهرا در دســته زبان های منفرد 
قرار دارد. بنابرایــن با وجود فرضیه  هایی که می کوشــند زبان عیالمی 
را بــه زبان های «دراویدی هند و پاکســتان»، «گروه زبانــی  آفریقایی-
آسیایی» یا «زبان  های قفقازی» متصل کنند، این ویژگی مانع از هرگونه 
مقایسه زبانی می شود. اگرچه تاکنون زبان عیالمی فقط از طریق شمار 
محدودی از کتیبه های میخی سده بیست وسوم تا سده چهارم پیش از 
میالد مستند شده، با این وجود، برخی معتقد هستند این زبان سرانجام 
در حدود ســال هزار پس از میالد و در جنوب غربی ایران ناپدید شــده 
است. آن گونه که در آثار جغرافی دانان ایرانی که به زبان عربی نوشته 
شــده، احتماال به نوع تحول یافته زبان عیالمی به نام «خوزی» اشــاره 

 تصویر 11: تاریخچه ساده شده 
«رمزگشایى» یا «بازیابى» 

برخى از سیستم هاى نگارشى و 
زبان هاى خاور نزدیک.

- سیستم هاى نگارشى به رنگ 
سیاه و زبان ها به رنگ قرمز 

مشخص شده اند.
- جهت نماهاى قرمز به 

رمزگشایى متون از طریق رویکرد 
مبتنى بر زبان و جهت نماهاى 

سیاه به بازیابى زبانى از طریق 
رویکرد مبتنى بر سیستم 

نگارشى اشاره مى کنند.

 تصویر 9: ظرف نقره  اى با کتیبه ا ى سلطنتى به خط میخى و زبان عیالمى 
متعلق به نیمه نخست سده 18 پیش از میالد از فرمانروا ِسِو- پاالر-

هوهپاك Sewe-palar-hůhpak (ارتفاع بیست ویک ونیم سانتى متر؛ از 
مجموعه محبوبیان)

 تصویر 10: پدیده «دیگرافیا» براى دعایى به زبان عیالمى /mani-p sah-ip hůrt kere-p o-p(e) hůta-k-na/ (/مانى-پ ساه -یپ هورت ِکِر-پ اُ-ِپ هوتا-
ك-نا/) «باشد که مانى هاى (نام شى)- برنزى براى (یا به منظور استفاده توسط) گروه پرستش من (کشیشان و یا روحانیان من) ساخته شود»؛ این دعا در باال 

به خط عیالمى خطى در متنى متعلق به ایتاتوى اول (1980 پیش از میالد؛ متن عیالمى خطى  Z: 8-9) نگاشته شده است (براى دیدن تصویر کامل به تصویر 
7 سمت چپ مراجعه شود). همان دعا دو قرن بعد، در نیمه نخست سده 18 پیش از میالد، به خط میخى در متنى متعلق به ِسِو- پاالر-هوهپاك دیده شده 

است (تصویر 9؛ عکس ها از فرانسوا دوسه)

چند نکته ضروری برای تصویر ۱۱
نکته ۱: رمزگشــایی نگارش عیالمی خطی از طریق رویکردی 
مبتنی بر زبان امکان پذیر شــد؛ زیرا برخــی از کتیبه های عیالمی 
خطی (کتیبه های ظروف نقره ای کام فیــروز) متون زبان عیالمی 
را بسیار شــبیه به دیگر کتیبه های نوشته شده به خط میخی ثبت 

کرده اند.
نکته ۲: الــواح «آغاز عیالمــی» قبال از طریق مقایســه های 
گرافیکی با خط «آغاز میخی» (رویکرد مبتنی بر سیستم نگارشی) 
مورد بررســی قرار گرفته اند. این روش منجر به کشف نشانه های 
شمارشی، سیستم های شمارشی  و برخی از نشانه های واژه نگاری 
مربوط به اشیا مثل نشانه واژه نگار برای گوسفند شد که برآمده از 
میراث مشترک این دو خط از سیستم شمارشی پیش از آنها بوده 

است.
نکتــه ۳: از آنجایی که برخی از توالی های نشــانه های «آغاز 
عیالمی» احتماال نام های خاص را ثبت کرده اند، رویکردی مبتنی 
بر زبان برای رمزگشــایی این توالی نشانه ها و به  واسطه نام های 
خاص سومری، اکدی و عیالمی ساکنان شوش در دوره امپراتوری 

َاَکد به کار گرفته شد.
نکته ۴: رمزگشــایی خــط عیالمی خطی به ما ایــن امکان را 
می دهد کــه رویکرد جدیدی مبتنی بر سیســتم نگارشــی اتخاذ 
کنیــم؛ زیرا خط عیالمــی خطی احتماال از خــط «آغاز عیالمی» 
می آید. ارزش های آوایی نشــانه های عیالمــی خطی را می توان 
به روش معکوس به همتایان گرافیکی بالقوه «آغاز عیالمی» آنها 
اعمال کرد. ترکیبی از نکته های ســه و چهار می  تواند دسترسی به 
توالی هــای مربوط به نام های خاص در خــط «آغاز عیالمی» را 

فراهم کنند.
- جهت نماهاى نقطه چین نشان مى دهند که این رویکرد فرضى است؛ زیرا خط هاى «آغاز عیالمى»، هندسى و ایندوس 

(Indus) هنوز رمزگشایى نشده اند.
- نام دانشمندان اصلى فعال در زمینه رمزگشایى یا بازیابى سیستم هاى نگارشى و زبان ها به رنگ آبى درج شده است.


