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 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ۰۹/۰۰/۶۰۰۲        ابراهیم رفرف

 

 ریشه های غیر اروپائی زبان یونانی
 

 ـبخش اول  -
و  توجه قرار دادیمارتباط ارگانیک اقلیمهاي مدیترانه را از منظر آب و هوا و تبادالت فرهنگي و سرنوشت تاریخي مورد  قبال ْ

یک نظام جغرافیائي دینامیک را تشکیل میدهند که با مجاورت استاتیک صرف اقلیمها  تأکید کردیم که اقلیمهاي مدیترانه مجموعا  
تفاوت فاحش دارد و از این منظر شباهت زیادي به یک موجود زنده با قدرت تنفس، تغذیه، صیانت نفس و سایر اعمال حیاتي 

ي شناختهاي این ارتباطات ارگانیک را مورد ارزیابي قرار دهیم و در درجه نخست از منظر زبانمیم داریم نشانهدارد. اینک تص
به مسأله نزدیک خواهیم شد، زیرا ارتباطات ارگانیک دو اقلیم در طول تاریخ همواره آثار خود را در زبان به نحو آشکاري 

یترانه و در نتیجه رشد تعاملهاي فرهنگي در آن حوزه ناشي از فعالیت دریائي باقي میگذارد . ارتباطات نخستین بین سواحل مد
دو ملت کوچک، اما بسیار متمدن از دوسوي این دریا به نام تمدن مینوس )تمدن جزیره کرت( و تمدن فنیقي )ساحل شرقي 

 مدیترانه( بود.
کل گیري این جزیره کوهستاني تا حد زیادي با حادثه اي است کوهستاني که تعداد زیادي بندر طبیعي را داراست. شکرت جزیره
هاي متعدد سفره زمین[لغزش یا کوچ ]اي ارتباط دارد که در ازمنه باستاني روي داده و در اثر آن و به دنبال رانشهايزمین لرزه

تمدن باستاني این هاي متعدد دیگري سر از آب بیرون آورده اند. هاي متعددي به زیر آب رفته و صخرهزیر زمیني صخره
ي آن مشهور شده است، ب« تمدن مینوس»اي یونان به شناسان و با استناد به نام یک پادشاه افسانه جزیره از سوي بعضي باستان

اند. وجه تسمیه این اسم چندان روشن نیست، اما سر نخهاي که بدانیم خود ساکنین جزیره چه نامي بر ملیت خود اطالق میکرده
 ارد:چندي وجود د

 ( مینوسMinos نام یکي از پادشاهان کرت پسر زئوس و اروپا که بعد از مرگ خود به منصب یکي از قضات سه گانه :)

 در جهان ادني دست یافت.

 ( مینوتائوورMinotaurنام یک هیوالي افسانه :) اي یونان که نیمي از بدنش به صورت انسان و نیم دیگرش به صورت گاو

 وي را از پاي درآورد.  Theseusنر بود. مردان و زنان جوان آتني را براي او قرباني میکردند تا اینکه قهرماني به اسم 

 یانوس اطلس جریان دارد.مینو: نام رودي در اسپانیا که از شمال غرب آن کشور به طرف اق 

 ( مونوسmonos کلمه یوناني به معناي تک، منفرد، جدا، که ممکن است تلویحا به :)«هم اطالق شود. « جزیره 

 ( مینوminnowانواع ماهیهاي کوچک رودخانه :).اي که اکثرا به عنوان طعمه مورد استفاده قرار میگیرند 

 لجّوي: بندر هوائي، فرودگاهمیناء )عربي(: لنگرگاه کشتي، بندر. میناء ا 

 میناء )عربي(: آبگینه، جوهر آبگینه، میناکاري. میناء الساعة: صفحه ساعت 

 مینا )سومري(: خواستن، آرزو کردن 

  به  «منو»مینا: واحد وزن که در یونان باستان و در آسیا مورد استفاده قرار میگرفت و مقدار آن متغیر بود، از ریشه سامي
به  «باتمان»)واحد وزن( در فارسي امروز مشتق از این کلمه است. همچنین شاید کلمه ترکي « من»تن. کلمه معني اندازه گرف

 اي داشته باشد.)واحد وزن( با این کلمه ارتباط ریشه« من»معني 
ه نظر رد و ببه نظر میرسد که وجه تسمیه کلیه کلمات فوق به نحوي با مفهوم آب و جزیره و کشتي و بندر و تجارت ارتباط دا

از طریق تجارت دریائي در تمامي کشورهاي ساحل مدیترانه انتشار یافته و از آن طریق وارد زبان « مینا»میرسد که کلمه 
تردید این کلمه ریشه عربي ندارد، زیرا مشتقات آن را مشاهده نمیکنیم. اما نقش تمدن مینوس صرفا عربي نیز شده است. بي

سواحل مدیترانه نبود. به نظر میرسد که تمدن این جزیره کوچک نقش ارتباط دهنده بسیار نیرومندي محدود به نشر یک کلمه در 
اي که در بدن انسان یا حیوانات بین جماعات ساکن اقلیمهاي مدیترانه را به عهده داشته است، دقیقا مانند هورمونهاي عالمت دهنده

 ر تعامل با محیط و عوامل تهاجمي قدرت صیانت از نفس را داشته باشند. پیشرفته فعالیت میکنند و وي را قادر میسازند که د
اطالعات موجود در باره زبان تمدن مینوس بسیار ناچیز است و ارتباط آن با زبان یوناني نیز محرز نشده است، با این حال نظر 

دم به عنوان زبان ارتباطي در سرتاسر به موقعیت خاص زبان یوناني و کثرت متکلمین آن، احتمال دارد که زبان یوناني متق
مدیترانه مورد استفاده بوده و دریانوردان کرت نیز با ملل اطراف دریاي مدیترانه به کمک زبان یوناني ایجاد ارتباط میکرده و 

نهرین و عربي الطبیعتا عناصر زبان یوناني را نیز در سرتاسر اقلیم ترویج میدادند. کلمات یوناني ما قبل اسالم در زبانهاي بین 
النهریني و مصری متعددی را نیز میتوان در زبان و به خصوص به میزان باال در زبان قبطی مشاهده میشوند و کلمات بین

 اند. هاي پیش از اسالم منتقل شدهیوناني رهگیري کرد که در دوره
 [عکس ذیلدر] قطعه سنگی بزبان قبطی  وبه خط یونانی :

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rafraf_abrahim_zbane_hend_wa_aropaee.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rafraf_abrahim_zbane_hend_wa_aropaee.pdf
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فراهم  اروپائي و هندهویت نسبتا مستقل زبان یوناني در بین زبانهاي اروپائي مشکل بزرگي براي طرفداران نظریه زبانهاي 
کرده است. عناصر مشترک بین زبانهاي اروپائي و زبان یوناني در چنان حدي 
نیست که خویشاوندي تاریخي آنها را ثابت کند و آنچه که امروز به عنوان 

ک مالحظه میکنیم، در واقع اکثرا چیزي جز کلمات دخیل نیستند. عناصر مشتر
در مقابل، کلمات و عناصري که بیگانه بودن زبان یوناني با زبانهاي اروپائي 

( Xrono« )خرونو»را تأیید میکنند، بیش از انتظار ما است. مثال کلمه یوناني 

هیچگونه وجه اشتقاق مشترکي با زبانهاي اروپائي ندارد و « زمان»در مفهوم 
حتي ممکن است ریشه سامي داشته باشد. مثال دیگر نیز کلمه یوناني 

)اداره کردن و حکومت کردن( است که در کلماتي مانند « کوبرنان»
)حاکم( و کلمه « گوربرناتور»و یا کلمه روسي « کوبرنتیک: سیبرنتیک»

)ایضا در معناي حکومت کردن( تظاهر میکند و ممکن است  governیسي انگل

وجوه اشتراک «(. قّوة»ریشه سامي داشته باشد )مقایسه کنید با کلمه عربي 
زبان یوناني با زبانهاي سامي همواره به صورت آشکار متجلي نیست و کشف 

ي گامهاي اي دارد که امید است روزشناختي گستردهآن نیاز به مطالعات زبان
موثر علمي در این راستا برداشته شود. مثال زبان یوناني عصر قدیم غیر از 

نیز بوده است )مانند عربي( که « تثنیه»صیغه مفرد و جمع، داراي صیغه 
بعدها منسوخ شده است. تا جائیکه نگارنده اطالع دارد، این صیغه در هیچ یک 

داشته و در زبانهاي سامي به از زبانهاي اروپائي و هیچ زبان دیگري سابقه ن
اي طوالني است و امروزه هم به نحو کامل مورد استفاده است. یادآوري میکنیم که در زبانهاي سامي ویژه عربي داراي سابقه

و به خصوص زبان عربي، اسم، صفت و فعل همواره به نسبت این که فاعل یا مفعول عبارت از یک چیز، دو چیز و یا بیشتر 
ف میشوند. یک چنین وجه تشابه گرامري میتواند بسي بیشتر از کلمات عادي داللت بر خویشاوندي، هر چند دور، باشد، تصری

دو زبان داشته باشد. البته هدف از تذکر این نکات کوشش براي اثبات خویشاوندي زبان یوناني با زبانهاي سامي نیست، اما 
 ۀدیترانمن یوناني در ارتباط ارگانیک با زبانهاي بین النهرین و اقلیمهاي هرگز نمیتوان منکر این نکته شد که سیر تکوین زبا

 بالفطره یک زبان غیر اروپائي محسوب میشود. بوده است و 
شناسان آگاهانه یا ناآگاهانه مرز بین زبان باستاني یونان که اصالت و استقالل کامل خود را به خوبي نشان میدهد، و زبان زبان

بعدي که حاوي مقدار معیني کلمات دخیل از التین است، را مشوش میکنند تا از این طریق مجرائي براي  هايیوناني دوره
مهیا شود، غافل از این که هر قدر در مطالعه زبان یوناني به هند و اروپائي پایه زبانهاي مصادره زبان یوناني به نفع نظریه بي

قضیه به قدری جدی است که بعضی از طرفداران اپذیر آن آشکارتر میشود. گذشته نزدیکتر میشویم، اصالت و استقالل انکارن
معرفی میکنند، اما از تشریح مفهوم هند و اروپائی زبان یونانی را به عنوان شاخه مستقلی از زبانهای هند و اروپائی نظریه 

ائي نیادین زبان یوناني با سایر زبانهاي اروپبه بعضي مثالها که نشان دهنده وجه افتراق و تفاوتهاي ب این استقالل طفره میروند.
 است، توجه میکنیم:

χρόνος و مانند آن به کار رفته است.« کرونولوژي»، «سنکرون»: )خرونوس( زمان، که در ترکیب کلماتي مانند 

ψωμί مورد استعمال است.« سومي»: )پسومي( نان. این کلمه در بعضي مناطق آذربایجان به شکل 

θέτωو غیره حضور دارد.« سنتز»و « تز»ذاشتن، نهادن. این کلمه در ترکیب کلماتي مانند : )تتو( گ 

γάμοςگاموس( ازدواج( : 

βασιλεύς باسیلئوس( پادشاه. همچنین کلمه( :μονάρχης .در همین معني که لفظا به معني حکومت فردي است )مونارخس( 

δαίμωνدایمون( شیطان( :      ـــθάνατος )مرگ: )تاناتوس 

θερμόςترموس( گرم( :           ـــκαλόςزیبا )کالوس( : 

καρπόςکارپوس( میوه( :          ـــκράτοςقدرت )کراتوس( : 

λόγοςلوگوس(، کلمه، فکر( :     ــμακρόςدراز )ماکروس( : 

μέγαςمگاس( بزرگ( :           ــμόνοςیکه و تنها، منفرد )مونوس( : 

πόλιςپولیس( شهر( :              ــποταμόςرود )پوتاموس( : 

χιώνخیون( برف( :               ـــχειρدست )خیر( : 

χειρخیر( دست( :                  ـــχρῶμαرنگ )خروما( : 

εκατόاکاتو( صد( :                ـــΧίλιοιهزار )خیلیو، کیلو( : 

ίπποςـــ             : )ایپوس( اسبμάτι, οφθαλμός،اوفتالموس( چشم : )ماتي 

αυτί,αφτιآئوتي، آفتي( گوش( :     ــδάκτυλοςانگشت )داکتولوس( : 

mailto:maqalat@afghan-german.de
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τρίχαتریخا( مو( :               ـــγάλαشیر )گاال( : 

ύδωρ, νερόاودور، نرو( آب( :     ــΟυρανόςآسمان )اورانوس( : 

άστροآسترو( ستاره( :        ـــήλιοςخورشید )هلیوس( : 

αίμαآیما( خ( :ـــ          ون    πόλεμοςجنگ )پولِموس( : 

πόλεμοςپولِموس( جنگ( :     ــεχθρόςدشمن )اختروس( : 

αγάπη آگاپه( عشق. همچنین کلمه( :στοργή .در همین معني )ستورگه( 

θάλασσα تاالسسا( دریا. همچنین کلمات( :πέλαγος  و )پالگوس(πόντος .در همین معني )پونتوس( 

σώμα سوما( بدن. مقایسه کنیدبا( :ψυχή روح :)پسوخه( 

 هندي وکوچکترین وجه تشابهي با هیچ یک از زبانهاي هیچ یک از مثالهاي فوق که به کاربرد روزمره زبان مربوط میشود، 
ربوط که کلمه مکلماتي که ظاهرا وجوه اشتراکي از خود نشان میدهند، جملگي کلمات دخیلند. مثال به نظر میرسد  ندارد. اروپائي

)فرانسه(  etoile)انگلیسي(،  star)فارسي(، « ستاره»به ستاره )یوناني: آسترو( با اشکال مشابه آن در زبانهاي مختلف مانند 

باشد، در حالیکه تحقیق نشان میدهد که اصل کلمه ریشه هند و اروپائي )آلماني( حلقه ارتباطي خوبي بین همه زبانهاي  Sternو 

اهرا ظ« اودور»همچنین کلمه مربوط به آب یعني « . عطارد»و حتي کلمه « استر»، «ایشتار»دارد، مانند کلمات  بین النهریني
نظور براي این م« نرو»دارد، ولي تحقیق نشان میدهد که در زبان یوناني اکثرا کلمه هند و اروپائي ریشه مشترکي در زبانهاي 

جود کلمات متعدد هم معني براي بعضي اشیاء ساده حکایت از ورود کلمات بیگانه به کار میرود که باز هم هویت مستقلي دارد. و
متعددي دارد که نباید موجب گمراهي ما شود، زیرا کلمه اصلي یوناني همواره هویت خاص خودش را دارد. دو کلمه مختلف به 

وس(. آشکار است که اولي از زبانهاي )کاین  καινός)نئوس( و  νέοςدر یوناني وجود دارد که عبارتند از « جدید»معناي 

 οίνοςاروپائي وارد زبان یوناني شده است و دومي کلمه اصیلي است که ریشه در خود زبان یوناني دارد. مثال دیگر نیز کلمات 

 است که کلمه اولي آشکارا از التین گرفته شده است و دومي کلمه اصیل« شراب»)کراسي( هر دو به معني  κρασί)وینوس( و 

یوناني است. به طور کلي کلمات التین زیادي در دوره اقتدار امپراطوري رم وارد زبان یوناني شده است که نباید آنها را با 
 کلمات اصیل یوناني اشتباه کرد. 

یشویم م اند. در این جستجو با سه کلمه کامال مستقل و اصیل مواجهاطالق میکرده« دریا»اینک ببینیم یونانیان چه کلماتي را به 
)پونتوس(. هیچ یک از این کلمات با کلمات مربوطه  πόντος)پالگوس( و  πέλαγος)تاالسسا( و  θάλασσαکه عبارتند از 

( مشابهتي ندارد. ریشه این کلمات براي ما ناشناخته Sea( یا زبانهاي غیر التین مانند انگلیسي )Mareدر زبان التین براي دریا )

ید ملتي براي نامیدن دریا از این همه کلمه استفاده کند و بسیار احتمال دارد که این کلمات از اسامي است و معلوم نیست چرا با
که امروزه به نوعي بیماري کم خوني اطالق میشود، بر این واقعیت بنا شده « تاالسمي»قبائل دریائي اقتباس شده باشد. کلمه 

بائل ظاهرا نام یکي از ق« پالگوس»ه شیوع بیشتري دارد. کلمه دوم یعني است که گویا این بیماري در بین اهالي حوزه مدیتران
ساکن سواحل دریاي اژه قبل از طلوع یونانیان است که ضمنا ممکن است به هر نوع قبیله غیر یوناني اطالق شده باشد. اما کلمه 

ωκεανός به رود غول آسائي اطالق میشود که گویا  آنوس: اقیانوس( ظاهرا از نام یکي از خدایان یونان اخذ شده است و)اوکه

 اي در ادبیات باستاني یونان بکرات مذکور است.زمین را احاطه مینموده است. نام این خداي افسانه
وپائي هند و اراي در خصوص زبان هیتي و اصرار اروپائیان بر شناسائي آن به عنوان زبان مقالهدید گاه  پیش از این در وبالگ 

تمامي این کوششها براي هویت سازي به نفع اروپائیان توسط کارگزاران استعمار بریتانیا در نیمه اول قرن  درج نمودیم.
نوان به ع «زورکي»زبان یوناني را نیز نظیر زبان هیتي باستان به صورت . نوزدهم در کلکته و بمبئي صورت گرفته است

 نظیر آن چشمهاي فرهنگي بياند از جلوه سازي اروپائي، نمیتوانستهاند، زیرا براي هویت معرفي کردههند و اروپائي زبان 
 بپوشند. 

 

  شناسي آتن الفباي کهن يوناني بر يک سفال قديمي، موزه باستان
ها نیز با یادآوري شباهت نسبي کلمات مربوط به اعداد در زبانهاي  برخي

ع میکنند. این نودفاع  هندواروپائيمختلف اروپائي و هندي از نظریه زبانهاي 
کلمات محصول داد و ستد تجاري و فرهنگي و مخصوصا ناشي از قدرت 
متمرکز امپراطوري رم است و تازه در همین حوزه هم کلمات اصیل یوناني 

مثال کلمات مربوط به عدد وجود دارند که با سایر زبانها مغایرت جدي دارد. 
( Milleفرانسه ) ( وthousand( و انگلیسي )Χίλιοιهزار در یوناني )

همچنین است وضعیت کلمه مربوط به عدد هیچگونه وجه اشتراکي ندارند. 

)فرانسه( و cent)انگلیسي(،   hundredدر زبانهاي مختلف مانند « صد»

εκατό وجوه مشترک چندي در این  ً   )یوناني(. با این حال، اگر هم ظاهرا
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ،هرگز از روي مشابهت نام اعداد نمیتوان حکم به خویشاوندي زبانها دادبه طور کلي زمینه وجود داشته باشد، باید دانست که 
زیرا اعداد جزء کلمات بسیار سیال زبان هستند و در داد و ستد مالي به سرعت بین اقوام مختلف مبادله میشوند. اسامي نیز با 

 اوت بیشتري از خود نشان میدهند. سرعت نسبتا باالئي بین زبانهاي مختلف مبادله میشوند، اما افعال به طور نسبي مق
اي بیش از آن که به حل مسألههند و اروپائي هاي گروه زبانهاي بندي زبان یوناني به عنوان یکي از شاخه طبقهاز این رو 

، چنانکه در مقاالت پیشین هند و اروپائي. در عین حال نظریه زبانهاي راهگشا شود، موجب بروز مشکالت متعددي شده است
در همان حد محدودش هم مخدوش و از وجهه علمي محروم است و صرفا حاصل تالش استعمار در واقع ایم، بحث کرده نیز

گران انگلیسي در شبه قاره هند در اوائل قرن نوزدهم میالدي براي هویت تراشي به نفع اروپائیان است که پذیرش بین النهرین 
و نظریه نژاد هند و اروپائي تدوین نظریه زبانهاي  ن برایشان ثقیل بود.به عنوان منشأ قطعي فرهنگ و تمدن جهان باستا

حیرت انگیز است که هنوز  اروپائي و به دنبال آن، جستجوي مسقط الرأسي براي این نژاد سوگلي الزم و ملزوم یکدیگر بود.
ظریه در اکثر موارد از عهده اداي هم جامعه علمي جهان بر این نظریه سخیف شیفتگي خاصي نشان میدهد، علیرغم آن که این ن

هاي زباني عاجز بوده است. چنانکه وقتي کلمات بنیادین زبان یوناني از قبیل اسامي مربوط به کمترین توضیحات در مورد پدیده
 ، هنوزحیوانات اهلي و مواد غذائي و اعضاي بدن و آب و باران و امثال آن مغایرت کاملي با سایر زبانهاي اروپائي نشان میدهد

 هم اصرار بر آن است که گویا این زبان عضوي از یک خانواده بزرگ زبانهاي اروپائي است. 
نظریه پیوند خانوادگي گروه بزرگي از زبانهاي نامتجانس تحت نام خانوادگي واحد در واقع از نظریه تکاملي داروین و نظریه 

رد موجودات بیولوژیک بعضي چیزها را توضیح میداد، در توضیح تبدیل انواع نشأت میگرفت. و اگر نظریه تبدیل انواع در مو
ه متکي بود ک« اصل انتخاب اصلح»هاي اجتماعي آب در آسیاب فاشیزم میریخت، زیرا این نظریه بر اصلي موسوم به پدیده

معلوم میشود که آمد و آمد. اینک کم کم تمسک به آن در حوزه روابط اجتماعي بسیار نژادپرستانه و خطرناک از آب درمي
ت. شناسي بهترین الگوي تبیین تعامل زبانهاس هاي زمینبرخورد و تعامل زبانها در مسیر کامال متفاوتي صورت گرفته است. الیه

ها دوره خاصي از دورانهاي تکاملي هاي متعددي تشکیل میشود که هر یک از الیههاي زیرزمیني، از الیههر زباني نظیر سفره
د را تمثیل میکند. هر ملتي در سیر تکوین تاریخي خود وارد مراحل جدیدتري میشود و در هر یک از مراحل تکویني خو

از این منظر، نظریه خویشاوندي ژنتیک زبانها به تداخل زبانها رسوبات خاص مربوط به آن مراحل را در خود حفظ میکند. 
تغییر چهره میدهد و خویشاوندي ژنتیک زبانها صرفا در محدوده زبانهاي متقارب، به عنوان مثال مانند فرانسوي و اسپانیولي 

 معني پیدا میکند. 
در بارزترین شکل خودش در صدور شناسنامه تاریخي براي هند و اروپائي نتیجه طرفداران نظریه زبانهاي بي تالش لجبازانه و

زبان یوناني تظاهر میکند که تمام کلمات بنیادین آن به طور مشخص داللت بر تفاوتها میکند. ریشه تاریخي این زبان باستاني که 
قرن دارد، هنوز  ۶۲اي بیش از میشود و مکتوبات علمي و فرهنگي آن سابقه قرن بالغ ۴۰تاریخ کتابت موجود آن به بیش از 

میتوان ادعا کرد که هم یک معماست، و تفاوتها و وجوه افتراق آن با زبانهاي اروپائي به قدري مشخص و آشکار است که حتي 
ه اند. تمام اینها نیاز بسرزمین کوچ کردهکه از سرزمیني در شمال آفریقا به آن  اندیونانیان باستان قومي غیر اروپائي بوده

زبان  – ۰تحقیق فراوان و بررسیهاي طوالني کارشناسانه دارد، اما با اطمینان میتوان برخي ادعاها را مطرح کرد، از آن جمله: 
شمال آفریقا(  زبان یوناني در تعامل پیوسته با زبانهاي مدیترانه )شامل بین النهرین و – ۶یوناني یک زبان اروپائي نیست. 

الفباي این زبان  – ۰اند. تکوین یافته است. زبانهاي اروپائي )از جمله التین باستان( تأثیر یکسویه نیرومندي از این زبان پذیرفته
تمدن  – ۲اي و بهترین شاخص فعالیتهاي تجارت دریائي در جهان باستان است  بهترین نشانه تعامل اقلیمهاي متعدد مدیترانه

وفنیقیها بیشترین وسیله تعامل فرهنگي بین اقلیمهاي مدیترانه و اشاعه زبان یوناني در « مینوس»رت موسوم به تمدن جزیره ک
 .خط یوناني آشکارا از خط فنیقي اقتباس شده استآن حوزه بودند و 

مجموعه این مالحظات ما را به این حقیقت رهنمون میشود که زبان یوناني یکي از یادگارهاي درخشان فرهنگي از حوزه 

مدیترانه است که محصول تعامل فرهنگي همه اقلیمهاي این دریاي تاریخساز اعم از سواحل آسیائي، اروپائي و آفریقائي آن است. 

مند میتوانند با مراجعه به فرهنگ بزرگ این موضوع خواهیم پرداخت. خوانندگان عالقههاي بعدي به تحلیل بیشتر ما در نوشته

اي را در خصوص ماهیت زبان یوناني کسب نموده و با نظرات یوناني که لینک آن ذیال ارائه میشود، اطالعات گسترده -انگلیسي

 د.     نماینخود در این پژوهش مشارکت 
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