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داستان باستان

سیســتم نگارش خطی B، سیســتم «هجانگار» اســت که بر مبنای 
 (CV) نمودار شبکه آوایی عمل می کند و شامل نشانه صدادار و هجایی
اســت که بر اســاس پنج واج واکــه (/u/, /o/, /i/, /e/, /a/) و ۱۲ واج 
 (/z/, /w/, /t/, /s/, / r⁓l /, /q/, /p/, /n/, /m/, /k/, /j/, /d/) همخــوان
عمل می کند که جمعا شــامل ۶۵ نشــانه (پنج صدادار و ۶۰ هجایی) 
می شــود که تاکنون ۶۰ نشانه آن شناسایی شده اســت. از آنجایی که 
سیســتم نگارش میِســنی خطی B عمدتا یک ابزار اداری بوده اســت، 
عالوه  بر این نشــانه های آوایی از یک سری نشانه های واژه نگار (حدود 
۱۵۰ واژه نــگار در حال حاضر تأیید شــده) برای ثبــت نمادهای عددی 
(برای شمارش نام های قابل شمارش و غیرقابل شمارش، سیستم های 
ثبت وزن، حجم و...) و همچنین خود اشــیای شمارش شده (حیوانات، 

انسان، غالت، شراب، روغن و...) استفاده می کردند.
بــا توجه به اینکــه هیچ یک از ۴۰ متن نوشته شــده به خط عیالمی 
خطی که در حال حاضر شناخته شــده اند، به حسابداری نمی پردازند، 
می تــوان این طور فرض کرد که کاتبان در آن زمــان برای ثبت اعداد و 
اشــیای شمارش شــده به اســتفاده از واژه نگارهای موجود در سیستم 
«آغــاز عیالمی» کــه در اواخر هزاره چهــارم پیش از میالد اســتفاده 
می شده، ادامه می دادند. بنابراین شــاید چهار سیستم عددی اصلی و 
نشــانه  های مربوط به انســان  ها، حیوانات، محصوالت حیوانی، غالت 
یا مساحت زمین در سیســتم «آغاز عیالمی» همچنان در خط عیالمی 

خطی نیز استفاده می شدند.

۴- نمود عینی رمزگشــایی: متنی از پوزور-سوشــیناک از شوش در 
سده ۲۲ پیش از میالد

به عنوان نمونه ای از رمزگشایی یک متن نوشته شده به خط عیالمی 
خطی، در اینجا متنی از فرمانروای شــوش، پوزور سوشــیناک (سده ۲۲ 
پیش از میالد) که روی ســه لوح سنگی ثبت شده است، می آید (متون 
عیالمی خطی F، G و H؛ تصویر ۱۷). نســخه کامل کل مجموعه متون 

«عیالمی خطی» را به زودی منتشر خواهم کرد.

:H//G//F متون ترکیبی
1. pu-zu-r-su-ši-na-k ze-m-t a(-w)-wa-ni-r | (ku-ši-k 

| ši-n-pi-s-hu-ki-r |)

2. i-n-su-š-na-k i-r ha-ne-š | hu2-pu2-š-ša-n la-w-li3-

ri li-m-ma-š (|) pa-t-ra i-r ra-p2-pa-š

3. ⸢i-r⸣ pe-t-ra-š a-k-ka-⸢ra pe⸣-t-n-ra | a⁓hu-n(-)

ha?-s-ki | lu?-r(-) -m?-ki i? ha~hu-t-ta-k-ne
(1)Puzur-Sushinak zemt Awan-ir

(kushi-k Shin-pishůk-ir)
(2)Insush(i)nak ir hane-sh Hůp(o)shan lawlire

lima-sh pat-r-a i-r rapa-sh
(3)i-r petra-sh aka-r-a pet(i)-n-r-a … i? hata-k-ne

.(hůta-k-ne یا)

(۱) پوزور سوشــیناک، پادشاه آوان ( کســی که توسط شین پیسهوک 
متولد شد)

(۲) اینسوشــیناک او را دوســت دارد.  [بنابراین،] او [اینسوشــیناک] 
[شهر/منطقه] حوُپشان… را ســوزانده، تحت امر او [پوزور سوشیناک] 

به بردگی گرفته [و]
(۳) به او [پوزور سوشیناک] تقدیم کرد. هر کس قیام کند… باشد که 

نابود شود (یا تحقق یابد).

۵- فرجام خط عیالمی خطی
از آنجایی که امروزه نیز ســادگی و راحتــی یادگیری برای عموم در 
اســتفاده از وســایل و ابزارها اهمیــت ویژه ای دارد، تــا مدت ها بر این 
باور بودم که خط عیالمی خطی ایرانی، با توجه به تعداد نشــانه های 
محــدود (از لحاظ نظــری ۷۷ ارزش آوایــی) و همچنین منطق آوایی 
و دقــت باالی آن، کارآمدتر و در نتیجه «پیشــرفته»تر از سیســتم های 
نگارش معاصرش اســت؛ چرا کــه هیروگلیف / هیراتیک مصری و خط 
میخی میان رودانی، با صدها نشــانه ســروکار داشتند. کاتبان مصری و 
میان رودانی در واقع تمــام ابزارهای الزم را (به ویژه با وجود سیســتم 
الفبایی همخوان در خط مصری) برای نوشتن به شیوه آوایی در اختیار 
داشــتند، ولی هرگز یا نخواســتند یا به اســتفاده از آن فکر نمی کردند. 
با این حال، سیستم  های نگارشــی را نه بر اساس ارزش  های ما، بلکه بر 
اســاس توانایی شــان در خدمت به نیازهای افرادی که از آنها استفاده 

می کردند، باید در نظر گرفت. از این منظر، خط میخی میان رودانی (که 
بین اواخر هزاره چهارم پیش از میالد و حداقل ســده اول پس از میالد 
اســتفاده می شــد) و هیروگلیف/هیراتیک مصری (که بین اواخر هزاره 
چهارم پیش از میالد و حداقل سده چهارم پس از میالد مورد استفاده 
بود) بســیار موفق تر از همتای ایرانی خود بودند که اســتفاده از آن در 

سال  های ۱۸۸۰ پیش از میالد به پایان رسید.
توقف اســتفاده از خط عیالمی خطــی را می توان با دو پدیده توضیح 
داد. اول اینکــه در آغاز هزاره دوم پیش از میالد، شهرنشــینی در بخش 
شــرقی خــاور میانه قدیم به صورت بی ســابقه ای ســقوط کــرد )پایان 
شهرنشــینی در تمدن جیحون / خراســان بزرگ، پایان تمدن ایندوس در 
دره ســند و سقوط شهرنشینی در تمامی مناطق شرقی ایران). این پدیده 
می تواند به احتمال زیاد دلیل از بین رفتن ســنت اســتفاده از خط عیالمی 
خطی در جنوب شــرق ایران و کم وبیش به طور هم زمان از بین رفتن خط 
ایندوس در دره ســند باشــد. در همان زمان در جنــوب غرب ایران، خط 
میخــی میان رودانی در حال گســترش بود. در طــی دوره کوتاه گذار در 
ســال های ۲۰۰۰/۲۱۰۰ تــا ۱۸۸۰ پیش از میالد، هــر دو این خطوط مورد 
اســتفاده بودند تا اینکه در نهایت اســتفاده از خط عیالمی خطی به طور 
کامل متوقف شــد. اعتبار فرهنگی خط میخی میان رودان می تواند یکی 
از دالیل این پدیده باشــد؛ اما همچنین می توان این طور در نظر گرفت که 
خــط عیالمی خطی به نوعی قربانی کارایی خــود بود. این خط به  عنوان 
یک سیســتم نگارشــی آوایی بســیار دقیق، به ویژه برای ثبت ویژگی  های 
واج شــناختی خاص زبان عیالمی به  وجود آمده بود (بر اســاس دانش 
کنونی ما، هیچ متن زبان َاَکدی یا سوِمری که به خط عیالمی خطی نوشته 
شــده باشد، وجود ندارد) و هرگز از زادگاه اصلی خود، فالت ایران، خارج 
نشــد. با این حال، کلمات َاَکدی اندکی را می توان در متون نوشته شــده به 
خــط عیالمی خطی یافت؛ مانند واژه puzur به معنای «حفاظت» در نام 
حاکم شناخته شــده پوزور سوشــیناک، واژه tup به معنای «کتیبه» و واژه 

Peltikalim معروف به Bēlat-ekallim به معنای «بانوی قصر».
زمانی که کاتبــان عیالمی در جنوب غربی ایــران از خطی بومی که 
همــان خط عیالمی خطی بود، به اســتفاده از خط میخی خارجی روی 
آوردند، آن را بر مبنای ویژگی های آوایی ســخت گیرانه «سنت نوشتاری 
خود» منطبــق کردند. همچنین در ابتدا آگاهانــه (و نه به دلیل ضعف 
در نوشــتن به خــط میخــی) از واژه نگارها، تعیین کننده هــا و همچنین 
نشــانه  های هجانگاری (CVC) اجتنــاب می ورزیدند و تنها فهرســت 
محدودی از نشــانه هایی را که کم وبیش با شــبکه آوایی مفهومی آنها 
مطابقت داشت، به کار می بردند. به عبارتی کاتبان عیالمی در سال های 
۲۰۰۰ تا ۱۹۰۰ پیش از میالد خط میخی را به شــیوه نگارش خط عیالمی 
خطی می نوشــتند. گســترش خط میخی میــان رودان در جنوب غربی 
ایران و هم زمانی آن با ســقوط شهرنشــینی در شــرق ایران، دورانی را 
به پایان رســاند که در آن خط های مســتقل از خط میخی می توانستند 
در خاور نزدیک توســعه یافته و شــکوفا شــوند. پس از آن، خط میخی 
تا هزار ســال بعد تبدیل به سیســتم نگارش غالب شد؛ البته به استثنای 
سیســتم هیروگلیف آناتولی/لووی در اواسط هزاره دوم پیش از میالد در 
آناتولــی و نوآوری های الفبایی در نیمه دوم هزاره دوم پیش از میالد در 
ســرزمین های شامات . گسترش اســتفاده از خط میخی در جنوب غربی 
ایران، راه را برای ورود سیســتم های نگارشی پدید آمده در غرب که از آن 
زمان در فالت ایران اســتفاده می شــد، باز کرد: خط میخی میان رودانی، 
الفبای یونانی، الفبای مشتق شــده از الفبای آرامی (برای ثبت زبان های 
اشکانی، پهلوی و اوستایی)، الفبای مشتق از الفبای عربی و الفبای التین 
(پدیده فینگلیش فعلی). درواقع از سال ۱۸۸۰ پیش از میالد به این سو، 

دیگر هیچ سیستم نگارشی بومی در فالت ایران استفاده نشده است.

۶- خاستگاه خط عیالمی خطی و ارتباط آن با الواح «آغاز عیالمی»
اگر خط سیر زمانی را از تاریخ ناپدید شدن خط عیالمی خطی، یعنی 
از اوایل هزاره دوم پیش از میالد، به عقب ببریم و این بار به پیدایش آن 
بپردازیم، دو نظریه مطرح می شــود. برخی بر این باورند که این سیستم 
نگارش در ۲۳۰۰ سال پیش از میالد «ناگهان» پدید آمد و گروهی دیگر 
میان خــط «عیالمی خطی» و الواح «آغاز عیالمــی» مربوط به ۳۳۰۰ 
تا ۳۰۰۰ ســال پیش از میالد پیوند خویشــاوندی می بینند. من پیش تر 
فرضیه اول را می پذیرفتم، اما در ســال های گذشــته نظرم تغییر کرد؛ 
اکنون فکر می کنم احتماال «شــبکه الفبایی- هجایی عیالمی خطی» در 
حدود ســال ۲۳۰۰ پیش از میالد ناگهان ظاهر نشــده است و خط  های 
«آغاز عیالمی» و عیالمی خطی احتماال دو سیســتم نگارشــی متفاوت 
نبوده  اند، بلکــه یک سیســتم در دو مرحله زمانی متفــاوت از تکامل 

بوده  انــد. این مراحل تکامــل را می توان به ترتیــب به عنوان نگارش 
آغاز ایرانی قدیم (حــدود ۳۳۰۰-۲۹۰۰/۳۰۰۰ پیش از میالد) و نگارش 
آغاز ایرانی جدیــد (۲۳۰۰-۱۸۸۰ پیش از میالد) نامید. در میان این دو 
مرحله، یک مرحله هنوز به اندازه کافی مســتند نشــده است (نگارش 

آغاز ایرانی میانی در ۲۹۰۰/۳۰۰۰ تا ۲۳۰۰ پیش از میالد).
این پیوند خویشاوندی و متعاقب آن سنت مداوم نگارش در ایران میان 
ســال های ۳۳۰۰ تا ۱۸۸۰ پیش از میالد می  تواند به ما این امکان را بدهد 
که به روشــی وارونه از طریق خوانش نشانه های خط آغاز ایرانی جدید 
(عیالمی خطی) به رمزگشایی همتایان گرافیکی اش که همان نشانه های 
خط آغاز ایرانی قدیم (آغاز  عیالمی) هستند، دست یابیم (تصویر ۱۱، نکته 
۴). این روش به عنوان مثال شــبیه رمزگشایی خط میخی در قرن نوزدهم 
است که با اســتفاده از متون جدیدتر، متون قدیمی تر تحلیل و در نهایت 
رمزگشایی شدند (درحالی که خوانش الواح «آغاز  میخی» در اواخر هزاره 

چهارم پیش از میالد هنوز با مشکل مواجه است).
فــالت ایران در اواخر هزاره چهارم پیش از میالد، درکنار میان رودان 
و مصــر، زادگاه نگارش در جهان اســت. از ســال ۲۰۱۲ میالدی به این 
ســو، اســتدالل های منطقی و زمانی ای را مطرح کرده  ام که بر اساس 
آنهــا نگارش «آغاز عیالمی» را نباید به  عنــوان خطی فرعی که از خط 

 تصویر 19: نمونه اى از کاربرد ارزش هاى آوایى به دست آمده از خط عیالمى 
خطى بر ششمین، هفتمین و هشتمین توالى هاى نام  هاى خاص در لوح آغاز 
عیالمى MDP 17, 043؛ این نشانه ها را باید از راست به چپ خواند (نگاه 

کنید به تصویر 18؛ تصویر از فرانسوا دوسه). به نوشتارهاى واژه نگار در 
) و همچنین استفاده   M 124 آغاز هر توالى دقت کنید (خصوصا نشانه
مکرر از نشانه حرف صدادار (پنج نشانه صدادار داریم که تقریبا تمامى 

توالى هاى آغاز  عیالمى با یکى از آنها تمام مى شود)، Meriggi (1971، ص 
173 تا 174) پیش تر به این پدیده اشاره کرده بود، ولى در آن زمان از 

ارزش آوایى (حرف صدادار) آنها آگاه نبود. این پدیده شاید مربوط به 
(/tā/=/ta-a/, /šē/=/še-e/,/pū/=/pu-u/) کشش حرف صدادار باشد


