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داستان باستان

شــده؛ زبانی که به گفته ایشان، یادگیری آن بسیار دشوار بود، نه عربی، 
نه فارسی، نه سریانی و نه عبری بود. با این اوصاف، آگاهی ما از واژگان 
و دســتورزبان این زبان مرده و ظاهرا منفرد، بســیار محدود اســت. ما 
هم اکنــون قــادر به خواندن متــون این زبان (به هــر دو خط میخی و 
خط عیالمی خطی) هســتیم، اما هنوز با مشکالتی نظیر مشکالت زبان 
ِاتروســکی (در ایتالیــا) در زمینه ترجمه و فهم متون مواجه هســتیم. 
یــک بازیابی زبانی واقعی، تنها از طریق دســتیابی بــه متون چند زبانه 
ممکن خواهد بود (متنی به زبان عیالمی که به چند زبان شناخته شده 
دیگر نیز ترجمه شده باشد). در این راستا، کتیبه های سلطنتی سه زبانه 
هخامنشــی از سده ششم تا چهارم پیش از میالد (به زبان های فارسی 
 باســتان، َاَکدی و عیالمی) همچنان ســنگ بنای اصلی ما در فهم زبان 
عیالمــی از طریق مقایســه آن با زبان های شناخته شــده تری همچون 
فارســی  باستان (از خانواده هند و اروپایی) و َاَکدی (از خانواده سامی) 

است.
بااین حال، رمزگشــایی خط عیالمی خطی جزئیات جدید بسیاری را 
درباره زبان عیالمی آشکار کرد؛ به ویژه درباره واج شناسی آن که تاکنون 
تنها به صورت «مبهم» در پشــت «پرده خط میخی» قرار داشــت. در 
ادامه واژه «َسرَور» یا «پادشاه» را مثال می زنیم که در متون خط میخی 
به صورت te-im-ti، si-im-ti یا še-im-ti آمده، ولی در متون عیالمی 
 /zemt/ نوشــته شده اســت و به احتمال بســیار زیاد ze-m-t خطی

/tsemt/ ,/tzemt/ یا /θemt/ تلفظ می شود (تصویر ۲۱).
 še-im-ti یا te-im-ti، si-im-ti چرا این واژه عیالمی در خط میخی
نوشته می شد؟ نخســت اینکه هیچ نشانه ای در خط میخی برای ثبت 
هجــای /ze/ وجود نــدارد و به همین دلیــل کاتبان میان شــبیه ترین 
نشــانه هایی که در دســترس بود (te، si یا še)، تردید داشــتند. دومین 
دلیل اینکه در خط میخی نشــانه ای بــرای همخوان ها وجود ندارد و 
به همین دلیل کاتبان می بایســت واج های /m/ و /t/ را با نشــانه های 
 dummy vowel «هجایی بنویســند تا به  واسطه یک «واکه ســاختگی

.t[i] و [i]m فهمیده شود؛ مانند
تا پیش از رمزگشــایی خط عیالمی خطــی، واژه عیالمی که معنی 
«َســرَور» یا «پادشاه» را بدهد از واژه /temti/ استنباط می کردیم. اکنون 
می دانیم که /zemt/ به تلفظ اصلی بســیار نزدیک تر اســت. به همین 
ترتیب نتایج رمزگشــایی باید برای همه خوانش هــای زبان عیالمی بر 
اســاس خط میخی اعمال شود تا آنها را تصحیح کرده و دید دقیق تری 

از زبان عیالمی به دست آورد.

۳- نحوه عملکرد خط عیالمی خطی
تمامی سیســتم  های نگارشــی کــه تا به حــال ایجاد شــده اند، یا 
اطالعات آوایی، صداهای تلفظ شده در زبان  را ثبت می کنند یا اطالعات 
غیرآوایی را کــه اغلب به  عنوان «واژه نگاری» نام گذاری می شــود. این 
دو اصل را می توان به وســیله مثالی واضح تر توضیح داد: $ 1000 یک 
نوشته واژه نگاری اســت، حال آنکه one thousand dollars (در زبان 
انگلیســی با الفبای التین)، mille dollars (در زبان فرانسوی با الفبای 
التیــن) و «هزار دالر» (به زبان فارســی با الفبای عربی) نوشــته هایی 
آوایــی یا فونتیک هســتند. نگاره های آوایی را می  توان به دو قســمت 
تقســیم کرد: نشانه هایی برای هجاها (نوشــتار هجایی که همان خط 
هجانگار است) و نشانه هایی برای کوچک ترین واحدهای واج شناختی 
زبان یعنی واج ها (نوشــتار واجی که همان الفبا است). از آنجایی که 
سیستم های نگارشــی معموال ترکیبی هســتند، نگاره های واژه نگاری 
و آوایــی را با هم نشــان می دهند (مثــال هر زمان کــه از اعداد عربی 
اســتفاده می کنیم، درواقع از نگاره های واژه نگاری استفاده می کنیم). 
روند تکامل سیســتم های نگارش در جهان را معموال با توجه به پدیده 
«آوایی سازی» تدریجی می ســنجند. کهن ترین سیستم های نگارش در 
هزاره ســوم پیش از میالد، همچون خــط هیروگلیف / هیراتیک مصری 

 تصویر 13: تنوع گرافیکى چهار نشانه نادر عیالمى خطى که هنوز رمزگشایى نشده اند (تصویر از فرانسوا دوسه)

 تصویر 14: نمودار پیشنهادى از ارزش هاى آوایى نشانه هاى رمزگشایى شده خط عیالمى خطى؛ براى ارزش هاى آوایى /p/،/k/ و /rů/ از نشانه هاى مشابه اما 
با تفاوت هاى جزئى در طراحى استفاده شده است؛ براى ارزش هاى آوایى/li/, /h/ و /pi/ نشانه هاى هم آوا وجود دارد؛ در حالى که براى/u/ و /w/ از یک نشانه 

مشترك استفاده شده است. ارزش واکه نشانه هجایى šů/ (?/šu/⁓/šo/=)/ و hů/ (? /hu/⁓/ho/=)،/lů?/ (? /lu/⁓/lo/=)،/nů/ (? /nu/⁓/no/=)،/rů/ (? /ru/⁓/ro/=)/ را 
 /se/،/to/،/wi/،/wo/ :هنوز نمى توان به طور قطع تعیین کرد. هنوز نشانه هاى مربوط به 9 یا 10 ارزش آوایى از میان 77 ارزش هاى آوایى باید تعیین شود

(هنوز مطمئن نیستیم که /wu/ وجود داشته باشد)، /zi/ و /lo/ یا /lu/، /no/ یا /nu/، /ro/ یا /ru/ و/šo/ یا /šu/ (تصویر از فرانسوا دوسه)

 ze-m-t نگاشته شده با خط عیالمى خطى /zemt/ تصویر 12: واژه عیالمى 
(از چپ به راست خوانده مى شود؛ تصویر از فرانسوا دوسه)


