تاريخچه پيدايش خـط و الـفــبا ـ قسمت دوم

تتبع و ترجمه  :انجنیرـ شیرساپی

۹۴۹۲ / ۴۰ / ۹۲

خط فنيقی :
منشاء الفبای فنیقی تا امروز هنوز مشخص نیست .در این باره نظریه پردازیهای متعدد وجود دارد.
بنابر مشخصات خاص آن از خط میخی و هیروگلیف مصری مستقل است .در مقابل ،اشتقاق الفبای فنیقی ازعالیم
خط سینایی (پروتو) به خوبی مستند است .همچنین این نظریه که الفبای فنیقی توسط یک فرد اختراع شد وجود دارد.
این سیستم خط نشان دهنده یک جهش کیفی است.
خط پروتوزینایتیک (همچنین خط پروتو کنعانی یا الفبای تصویری کنعانی) احتمالا پیشگام خط فنیقی است .کشف خط
"وادی ال هول" ( )Wadi-el-Holدر صحرای مصر علیا در دهه
 0991انگیزه جدیدی به این تئوری داد که خطهای هم آوای سامی تحت
تأثیر مصر پدید آمده است .قدمت آنها در حدود سالهای  0911یا 0011
قبل از میالداست.
خط پروتوزینایتیک (همچنین خط پروتو کنعانی یا الفبای تصویری
کنعانی) احتمالا پیشگام خط صامت فنیقی است .عقیده بر آن است که
الفبای مذکور از خط اقوام سامی شمالی[آشوریان،عبرانیان وعرب ها]
سرچشمه گرفتهاست.
الفبای فنیقی از جهت راست به چپ در ابتدا فقط  22حروف بی صدا را
شامل می شد .بعداا برخی از صامت ها نیز به عنوان نشانه های مصوت استفاده شدند .حروف عبری و عربی با عالیم
نقطه و چکمارک تکمیل شده اند که به عنوان مصوت وعالیم تلفظ هستند .یونانیان برخی از اصوات را به عنوان
مصوت تفسیر کردند و حروف گمشده را به الفبا اضافه کردند( .الفبای فنیقی در شکل بال)

تصویر راست :قدیمیترین نوشته فنیقی درحدود 0111قبل از میالد در بولوس (امروزه جبیل) لبنان پیدا شدهاست.
تصویر چپ :کتیبه فنیقی ،موزیم باستان شناسی آلنیا  ،ترکیه

خط آرامی و عبری :
در قرن  0قبل از میالد الفبای آرامی در سرزمین آرام در
سوریه امروز استفاده شد  ،فقط درکمترین جزئیات با
الفبای سابق فنیقی انحراف داشت .قدیمی ترین یافته های
مکتوب عبری باستان که به عبری زاویه دار نیز معروف
است  ،به قرن  7قبل از میالد برمی گردد .بیشتر عهد عتیق به زبان عبری نوشته شده است .مشهورترین قطعات خط،
کتیبه های دریای مرده از قومران  ،به عبری  ،آرامی و یونانی نوشته شده است( .در شکل بال الفبای عبری)

تصویرراست :طومار(صحیفه)های دریای مرده « ( »Tempelrolleموزیم اسرائیل  ،اورشلیم)
تصویر چپ :تصویرعطف طومار بزرگ اشعیا روی لوحۀ دانشگاه عبری اورشلیم ()0990

عبری یک زبان سامی شمال غربی از خانواده زبان های آفرواسیاتیک است .از نظر
تاریخی  ،این زبان به عنوان زبان بنی اسرائیل  ،یهودیان و اجداد آنها در نظر گرفته
می شود .این تنها زبان کنعانی است که هنوز هم صحبت می شود و تنها نمونه موفقیت
آمیز از یک زبان مرده زنده شده است و یکی از دو زبان سامی شمال غربی هنوز هم
صحبت می شود  ،دیگری آرامی است.
تصویر چپ :ده حرف اول عبری  Alephبه  Jodبه عنوان مقادیر عددی  Decalogueاست  ،اینجا از
بال به پایین و از راست به چپ روی درهای کنیسه اصلی  ، Ohel Jaʿakovمونیخ[ .یا  ..میونشن مرکز
ایالت بایرن /آلمان]

عبری دریک مقطع زماني بصفت زبان مادری روزمره متوقف شد  ،در میان نخبگان و مهاجران عبری در دورۀ قرون
وسطایی به عنوان زبان آیین مقدس یهودیان  ،ادبیات ربانی  ،تجارت درون یهودی و شعر زنده ماند.
خط عربی :
اولین کتیبه های عربی مربوط به سال  205/202میالدیست ،الفبا ابجد عربی همان ترتیب عبری ـ آرامی است ( ترتیب
حروف صامت یا بیصدا) و این امر ،مؤید آن است که عرب ،الفبای خود را از آنان اقتباس کردهاست .حروف اَب َجد(
حروف زبان عربی) برپایه الفبای اولیه خط فنیقی ،مرتب شدهاند .گسترش خط عربی زمانی شروع شد که اصحاب

حضرت محمد(ص) قرآن را نوشت .گسترش خط عربی با تقویم اسالمی ازهجرت به مدینه در سال  222میالدی آغاز
می شود .تصویربال کتیبه النماره ،مقبره امام قیس بن عمرو  ،پادشاه الحیره را مشاهده میکنید(.نجف  ،عراق)
[تجسس دربارۀ زبان گوهرین عربی برای حقیقت جویي زبانهای ما ،این بحث را به آینده نزدیک موکول میکنم]

تصویر راست:آیات قرآنی نوشته شده به خط کوفی بر روی یک سنگ قبر در مالت(.درمرکز بحیره مدیترانه)
تصویر چپ :نسخه خطی قرآن کریم (خط حجازی  ،قرن هفتم میالدی  .موزیم برمینگهم ،آمریکا)

منشاء آروپا :
نقطه آغاز خطهای اروپایی خط یونانی است که می توان از آن خط لتین  ،خط سیریلیک و در نهایت رونیس ـ Runes
(جرمنی) را مشتق کرد .هنگامی که یونانیان خط فنیقی را به دست گرفتند (احتمالا در قرن  01قبل از میالد به طور
عمده از طریق کرت) ،یونانیان از عالیمی به عنوان مصوت استفاده کردند و نشانه های  Chi ،Phiو  Psiدر فهرست
الفبا اضافه نمودند .آنها تقریبا ا بدون تغییر ازنام الفبا سامی استفاده کردند (آلفا  ،بتا  ،گاما  ،و غیره) .با تغییر جهت
نوشتن موقت  ،جهت عالمت اکثرأ برعکس می شد .بنأ هیچ حرفی معنای متفاوت نمیداد  ،تصویر منعکس حرف
دیگری بود.

شکل راست :در کتیبه های دموکراسی آتن  915 ،قبل از میالد .
شکل وسط  :در سفال شکسته نام های باستانی حک شده به خط قرنتیان  ،در حدود  711سال قبل از میالد
تصویر چپ :شکل اولیه الفبای یونانی .موزه ملی باستان شناسی  ،آتن

الفبای فنیقی توسط یونانیان توسعه یافت و حروف جدید برای هجاهای
یونانی افزوده شد.الفبای یونانی دارای  ۹۲حروف  ،یکی ازکاملترین
وکهنترین الفبایی است که امروزه در علوم ساینسی بخصوص در
ریاضیات ،فیزیک ،نامگذاری های علمی و … بسیار استفاده
میشود.الفبای یونانی الگوی آروپایان بود ؛ الفبای لتین  ،گوتی و
سیریلیک از آن گرفته شده اند.
کتیبه یونانی تقدیم به بطلمیوس ششم مصر ،قرن  2قبل از میالد.

رومی ها از طریق وساطت اتروسک ها [ توسکانا ( )Toskanaحدود  ۰۴۴سال پیش از میالد ،بنیادگذار امپراطوری
روم باستان بوند] ،الفبای یونانی را به ارث بردند  ،با این حال  ،آنها از شکل حرف خورد (  cē ،bē ،āو غیره)
استفاده کردند.الفبای گوتیک  ،مبتنی بر ترکیبی از یونانی و لتین  ،در قرن چهارم میالدی به منظور ترجمه کتاب مقدس
برای زبان گوتیک ابداع شد.خط گالیگلتی  ،قدیمی ترین الفبای اسالوی شناخته شده است که در قرن  9میالدی توسط
یک راهب از تسالونیکی برای کلیسا ایجاد شده است .خط سیریلیک که اندکی بعد جایگزین الفبای گالیگلتی شد.

خط سیریلیک یک سیستم نوشتاری است که برای زبانهای مختلف در سراسر اوراسیا استفاده می شود و به عنوان خط
ملی در کشورهای مختلف اسالوی  ،ترکی  ،مونگولیک و در جنوب شرقی اروپا  ،اروپای شرقی  ،قفقاز  ،آسیای میانه
 ،آسیای شمالی و آسیای شرقی.
الفبای ارمنی و گرجی تقریبا ا از الفبای یونانی الگو گرفته اند  ،اما اشکال گرافیکی آنها کامالا متفاوت است.
الفبای مدرن لتین :
خط استاندارد آروپای غربی در اوایل قرون وسطی به شارلمانی (کارل بزرگ) برمی گردد .با رنسانس ،تمایز بین
حروف بزرگ و کوچک در الفبای لتین ظاهر شد .اومانیست ها در جستجوی خطی بودند که به راحتی قابل خواندن
باشد و آثار باستانی رنسانس و خط شکسته را از مینی کارولینگ ( )Karolingische Minuskelتوسعه دهند.

0ـ الفبای لتین.

2ـ کتیبه ای بر ستون تراژان در روم  005/002 ،م.

0ـ 5جتون نورنبرگ0225 .

چپ»Mainz «0290( :ماینتس) با 25
حرف U ،J .و  Wوجود ندارد.
راست :لوحهای  ،Pyrgiورق های طالی چند
لیه با رساله ای به دو زبان اتروسک و فنیقی
 ،در موزیم روم.

رونس های آروپای شمالی :
الفبای رونیک ( )Runicدر حدود قرن  2میالدی ،قدیمترین عالیم خطی ژرمن ها در شمال اروپا به عنوان اقتباسی از
خط مورد استفاده در جنوب اروپا ظهورکرد(مجمع عالیم ازالفباهای مختلف) .رونز(رونس) درمرتبه اول به روی
سنگها استفاده شد ودرجریان مسیحی شدن آلمانها از کار افتاد.

شکل  0ـ رونین بروی عوضچه تعمید.

شکل  2ـ قدیمی ترین خط رونز

خط اوگام :
در قرن  2میالدی ،خط اوگامی در آیرلند پدیدارگردید و اغلب در سنگهای اوگامی استفاده شد .یافته های اوگام همچنین
در مناطقی خارج از ایرلند که ایرلندی ها در آن ساکن شده اند کشف شده است.

شکل راست ـ هر  21عالمت اوگام در چهار خانواده نشانه خود ( )aicmiمانند 2حرف اضافی بعدی.
شکل چپ ـ متن  " : Inisfallen-Oghamپول افتخار است ،بدون پول هیچ کس دوست ندارد".

خط های هندی :
همه خط های هندی منشأ مشترکی دارند و از حروف الفبای فنیقی  /آرامی گرفته شده اند.
اساسأ ازخط باستانی براهمی هند در حدود  221سال قبل از میالد ،خط های هجایی در سراسر منطقه توسعه یافت.
مشهورترین این خط  ،خطی هندی دیواناگاری (دیوا = خدا  ،ناگاری = شهر)است .یک ویژگی مشترک خط های هندی
این است که خط های هجایی هستند و تقریبا ا همه آنها در هر هجا مصوت " "aرا دارند .اگر یک صدادار دیگر دنبال
شود  ،این نشانه ها با اعراب (از نشانه های گرافیکی خاص یا حرکات حروف در کلمات) بال  ،زیر یا کنار نشان داده
می شود .کدام فرم های نوشتاری توسعه یافته اند .انواع نوشتاری که توسعه یافته نیز به ماده نوشتاری مورد استفاده
بستگی داشت :در شمال هند پوست درخت غان ( )Birkenخراشیده شد  ،به همین دلیل عالیم خط ها در اینجا از خطوط
راست تشکیل شده بودند  ،در حالی که چنین روشی در جنوب هند به ستونها برگ های خرما مورد استفاده بود .خط
های هند جنوبی از این رو ظاهری "گردش" دارند .در حالی که خط های هند شمالی زاویه دارتر هستند و تمام هجاها به
نظر می رسد "روی طناب آویزان شده اند" .در شمال هند  ، Devanagari ،خط بنگالی ( Gurmukhi ،پنجابی) و خط
گجراتی  ،در هند جنوبی خط تامیل  ،خط مالیالم  ،خط تلوگو و خط کانارا استفاده میشد .خانواده زبانی دراویدی شامل
حدود  ۰۷زبان از جمله  ۰زبان نوشتاری که آنها بیشتر در جنوب هند و شمال شرق سریالنکا ساکنند.
ابوگیدا (الفبای قدیمی اتیوپی) شامل خانواده گسترده خط های براهمی در جنوب و جنوب شرقی آسیا است .ابوگیدا یا
آلفاسیالبری یک خط یا سیستم نوشتاری چند بخشی یا سگمنتال است که در آن توالی حروف بیصدا -صدادار به
صورت واحد نوشته میشود :هر واحد بر اساس یک حرف بیصدا است و عالمت صدا دار(واول) نقش ثانویه دارد.
اشتقاق فرضی الفبای براهمی از الفبای فنیقی

چپ :متن سانسکریت که به خطهای مختلف نوشته شده است .وسط :خط آبوگیدا متن به زبان اتیوپیایی .راست :الفبای براهمی

ديواناگری ـ برای نوشتن سانسکریت،پراکریت و زبان های مدرن هند مانند هندی ،مراتهی و نپالی بکارمیرود .این خط
از قرن هفتم میالدی در هند رایج بوده و از چپ به راست نوشته میشود و بیش از  ۲۹۴زبان از آن استفاده میکنند.

چپ:خط دواناگاری (حروف صدادار بال  ،پایین حروف بی صدا) در الفبای  . Chandasشکل پائین برگ درخت
خرما  ،سال  219م .جاپان  ،در قطارآخر؛یک هجایی کامل از زبان سانسکریت به خط  Siddhaاست.

راست :چند برگ نخل از متن بودیسم
سانسکریت ،به خط دواناگاری توسط کاتبی
نپالی در سال  0109م نوشته شده است .این
نسخه خطی در کتابخانه دانشگاه کمبریج
موجود است .چپ :تفسیری است در باگاواد
گیتا  ،مربوط به سال  0291م .به زبان
مراتهی و با استفاده از خط دواناگاری نوشته
شده است.

يک يادآوری ضروری راجع به الفبای فنيقی در شبه قاره هـنـد:
خطوطی هندی از بابت به برخی ديدگاه ها شايسته تر و قانع کننده تر آمده که ديداری و مصور است ،به تفکر و تعقل
عميق نياز ندارد و فقط کافی است دو چشم سالم در سر آدمی باشد تا آشکارا ببيند چه گونه تمدن ايندوس يا هندوس
{ آن هم در شمال شبه قاره که در ازمنۀ ماقبل میالد دین های هندوئسم (سومین دین بزرگ جهان) و آیین بودایی (یکی
از ادیان اصلی جهان یا چهارمین) و جـیـنیسم یا آیین جین (یکی از دینهای هندی) از آن سرچشمه گرفته اند} به فرهنگ
خانواده
دراويدی {به مردمان جنوب غربی شبهقاره هند که به زبانهای متعددی سخن میگویند که همگی در یک
ٔ
زبانی دراویدی قرار دارند .زبان تامیل مهمترین این زبانهاست(.نام دراویدی را "رابرت کالدول" یک مبلغ اسکاتلندی
انگلیکان  ،سال  0050درمدراس ـ جنوب هند ،نخستین کسی بود که بعنوان نام یک خانواده زبانی استفاده نمود) وسیستم
نوشتاری آن ابوگیدا«شامل چهار حرف آرامی» است }.تقليل يافت و گستره خطوط براهمی را به جنوب هند کشاند ،تا
مهاجرت آرياييان روشن پوست به شبه قاره هند صورت گيرد ودرنتيجۀ آميزش گسترده آنها با دراويديان تيره پوست
حقانيت تئوری هندواروپايی را ثابت کند (( .در بخش زبان های ما تمدن سند را بیشتر می کاویم .ش.س))
پایان قسمت دوم
ادامه دارد >>>

