تاريخچه پيدايش خـط و الـفــبا ـ قسمت سوم (آخر)
۰۵۰۱/۵۰ /۱۱

تتبع و ترجمه  :انجنیرـ شیرساپی

خط چينی :
در دوهزار سال قبل از میالد خط چینی بوجود آمد .قدیمی ترین حروف چینی که تاکنون پیدا شده اند اصطالحا
استخوانهای اوراکل از حدود  0011سال قبل از میالد مسیح هستند .در اواسط هزاره اول قبل از میالد ،این خط در
دامنه وسیعی زبان توسعه یافته در بین  011سال قبل و  011سال بعد ازمیالدی به
سیستم نظم کالسیک وارد شد .این عالئم کالسیک عمده امروز هم رایج هستند.
اولین عالئم که در چین استفاده میشد  ،پیکتوگرام (نشانهای تصویری برای بیان
مفاهیم زبانی) بود .مفهوم کامل از پیکتوگرامها  ،مانند سایر خط ها  ،به خط چینی
صورت نگرفته است .برخی از نشانه های اصلی امروزه نیز با این پیکتوگرامها قابل
شناسایی هستند( .در کل بیش از  011111حرف وجود دارد  ،که اکثریت آنها به
ندرت استفاده می شود یا غیر معمول است؛ دانستن  0111تا  0111حرف برای
نیازهای روزمره کافی است).
تصویر اورکل ـ عالئم خط اوراکل بروی پوست الک پشت

حروف چینی  ،یک مجموعه لوگوگرام{سمبول یا نشانی واحد است که نمایانگر یک
لفظ یا لغت باشد .ویا ،به بیان دیگر یک گرافیم (یکی از حروف الفباء) است که نشانگر لفظ کامل است .یعنی درزبان
چینی که یک لغت یک هجا است .فارسی برعکس ،لغات چندهجایی فراوانی دارد ،مانند
گربه ،باال ،شیرین} که برای نوشتن زبان چینی (هانتسو) ،زبان ژاپنی (کانجی) و زبان
کوریای (هانجا) برای ویتنامی (هانتو) بهکار میرود.
شکل چپ ـ حروف سیا چینی:هانتسی،کانجی،هانجا و هانتو.حروف سرخ نوشتاری ساده چینی .

در اواسط هزاره اول قبل از میالد  ،نوشتار تصویری به خط دادوستد(بازار) تبدیل شد
که قادر بود برای زبانهای منطقه که شامل چین امروزی است علم صرف ونحو را
تنظیم کند .با اتحاد امپراتوری چین تحت سلطنت اولین امپراطور"چین شی هوانگ"
در  000قبل از میالد خط استاندردسازی عالی خط صورت گرفت[ .دیوال چین
وکشوررا یکپارچه ساخت]
شکل خط راست باال  :هشت قسمت از پنج حرکت عالئم یونگ

شکل  0ـ مهر خط خورد از سلسله چین شی هوانگ  .شکل  0ـ خط مهر کوچک "چین شی هوانگ" از سال  001قبل از میالد.
شکل  0ـ سکه برنز سوراخ دار مربع از سلسله هان (قرن اول قبل از میالد) .شکل  0ـ اسکناس چینی  ،دوره هونگ وو از  0031تا 0031
میالدی  .شکل  0ـ سکه نقره  -جی لین چانگ پینگ در  0110میالدی

در طول اصالحات خط در جمهوری خلق چین در قرن  ، 01اختصارات ساده ای که از قرن ها پیش در نسخه های
خطی مختلف ایجاد شده بودند  ،ترکیب و استاندارد شدند .چینی ها از قلم مو(پنسل) و دوات(  )inkرنگ سیاه و سرخ
برای خوشنویسی خط تصویری خود بر روی کاغذ و ابریشم استفاده می کرد .برداشت مهر و موم مدتها قبل از قرن 00
شناخته شده بود.

شکل  0ـ کتیبه عصر برنز  771ق.م خاندان ژو غربی
شکل  0ـ لوح سنگی از معبد هوآشان  ،تقریبا  011سال قبل از میالد
شکل  0ـ خط قاعده (منظم) سال 557تا 641میالدی
شکل چپ رنگه ( )0ـ نشانه گذاری با عالئم طویل(چپ) عالئم کوتاه (راست)
عالئم مسترک با رنگ سرخ نشان داده می شوند.

خط چينايی هفت مرحله تکامل را سپری نموده است وعالئم خطی آن شش دسته است.

خط جاپانی و کوريای :
نوشتار چینی به کوریا و از آنجا به جاپان گسترش یافت  ،هر دو کشور به گونه کامال متفاوت زبانها .در حالی که چینی
یک زبان جدا کننده (مجزا کردن حروف) است و هر کلمه در هر متن بدون تغییر است  ،کوریای و چاپانی زبانهای
جمع کننده ( ترکیب لغات ساده و اصلی بصورت مرکب) هستند  ،که  ( Particlesلغات خورد یا واژه های کوچک که
معموال غیر متصرفه می باشند) و انتها در آنها بسیار مهم است.
شکل راست (  )0ـ کلمه هنگول „“Hangeul
شکل  0ـ کلمه هانجا( " )Hanja" (漢字در چینی  ،عالمت نوشتار و با الفبای
کوریای

الفبای کوریای حروف خطی است که برای زبان کوریای توسعه یافته
است .این حروف نه یک لوگوگرافی مانند حروف چینی است و نه یک حروف هجایی مانند هیراگانای یا کاتاکانا
جاپانی .لفبای کوریای مدرن از  03حرف صامت و  00حرف مصوت تشکیل شده است  ،می توان آنها را به  00حرف
برای صامت( بیصدا) و  01حرف برای
مصوت (صدادار) برگردانیم .حروف مفرد هر
کدام با هجا خالصه می شوند به طوری که هر
هجا در نقش یک مربع قرار می گیرد .الفبای
کوریای در قرن پانزدهم ایجاد شد و اکنون با
تغییراتی جزئی خط رسمی کوریا است.
شکل اول و دوم  :دو صفحه از اعالمیه سجونگ کبیر
( Hunminjeongeumموزه ملی کوریا  ،از سال  0001میالدی)

این سازگاری منجر به توسعه دو حروف هجایی در جاپان شد که به آن خط مورین گفته می شود .کاتاکانا برای کلمات
خارجی (در ابتدا در متون بودایی) و هیراگانا برای واژه خورد جاپانی  .در کوریا  ،پادشاه سجونگ خط الفبایی را در
سال  0003معرفی کرد که تقریبا جایگزین حروف چینی امروز شده است .خط کوریای ( )Hangeulنوع خاصی از
الفبا است :از شکل مربع حروف چینی تقلید می کند  ،اما تمام صداهای زبان کوریای را بازتولید می کند .برعالوه هر

دو کشور تصویب خط خارجی را قبول کردند،که برای اکثر عالئم تلفظ اصلی کوریای به ترتیب .کلمات جاپانی حفظ
شدند  ،اما تلفظ چینی همراه با حروف چینی پذیرفته شد.

راست ـ خط کانجیس(یامادا ،نام شخصی) .

وسط ـ حروف هجا هیراگانا mu,hi,ga

چپ ـ حروف هجا کاتاکانا mu,ta,ka

خط جاپانی  :از چندین خط تشکیل شده است .در سیستم نوشتاری جاپانی  ،از كنجی  ،كانا و روماجی از نظر عملکرد
مساوی در کنار هم به عنوان خط استفاده می شود .کانجی از خط چینی آمده و به عنوان لوگوگرام  ،معموال ریشه کلمه
را به تصویر می کشد .کانا مخفف هیراگانا و کاتاکانا (جاپانی)  ،خط های هجایی (دقیق تر خط های مورین) از
 Man'yōganaتاریخی است که از " خط چمن" چینی (همچنین خط مفهومی) مشتق شده است .خط دیگری که در زبان
جاپانی مدرن استفاده می شود الفبای التین است ،که در جاپان  Rōmajiروماجی نامیده می شود.
انواع خط مختلف عملکردی خاصی دارند
(به عنوان مثال هیراگانا اغلب برای شکل
گرامری  ،کاتاکانا عمدتا برای کلمات
خارجی  ،کانجی اغلب برای محتوای
معنوی) .شمارش با استفاده از اعداد کانجی
یا عربی نوشته می شوند.
شکل راست:توسعه هیراگانا از Man’yōgana
(باال :خط استاندارد چینی؛ وسط (قرمز) :قلم چمن؛
پائین :هیراگانا امروز)
شکل چپ :هر عالمت راست ـ کاتاکانا katakana؛ چپ ـ نشانه مبدا به خط استاندارد چینی

آمريکا :
خط مایای آمریکای مرکزی اثبات یک نوآوری مستقل است .خط مایا تنها خط کامال شناخته شده آمریکای قبل از
کلمبیایست .تمدنی قدیمی مایا (گروهی بومی سرخپوست) با بهره گیری از تمدنهای گذشته خود نظیر اولمک توانستند،
در خالل سالهای ۰۰۵تا ۰۵۵پس از میالد تمدنی عظیم را در آمریکای مرکزی پایهگذاری نمایند .نوعی خط ابتدایی
هیروگلیفی داشتند.
تصویراول چپ ـ لوگوگرام برای روز0 .ـ عالمت هیروگلیف.
 0ـ راست :گلدان سبک کودیکس

عالئم خط مایا را می توان به طور عمده در
ساختمانها و بناهای تاریخی (به عنوان مثال در
تیکال ـ  ، )Tikalبه صورت نقاشی دیواری (به عنوان مثال
دربونامپاک یا کتیبه  ،هم بر روی سرامیک (به عنوان مثال از سبک مستندات ـ )Codex-Stil
یافت.

0ـ سنگ نوشتهای به خط
مایایی که در شهر پالنکه کشف
شدهاست0 .ـ نسخهای از کتاب
اساطیری چیالم باالم به خط و
زبان مایایی.

تصویرراست :استیال  ، 00با تصویر مجسمه سازی سیاج چان کاوییل دوم .تصویر چپ :چوبی سردروازه معبد چهارم .این جشن پیروزی
نظامی یكین چان كاویل را در سال  700م.

خط مایایی خطی هیروگلیفی ،به اصطالح خط لوگو ـ هجایی  ،به این معنی است که عالئم می توانند از لوگو و هجا
تشکیل شوند ،برعالوه می توان عالمت ها را نیز از یکدیگر جدا کرد .در کل  ،نیمی از تقریبا  711حرف لوگوگرام
یا بهتر حروف هجا هستند .اولین خط گالیف(حروف تصویری) مرتب شده به صورت عمودی ،که هنوز به دوره قبل از
کالسیک مایا مختص شده  ،مربوط به قرن  0قبل از میالد است .باستان شناسی شهرمایا در سن بارتولو (پتن) در
گواتماال.
خط مایایی از اولمک یا خط استموس( )Isthmusاقتباس شده  ،حداکثر از سال  ، 0113از نظر باستان شناسی احتمال
دارد که مایاها مخترع خط درآمریکا میانه ( )Mesoamericaبوده اند.
خط  isthmusیک خط اولیه آمریکای میانه است که در قرن ها قبل و بعد از میالد ،درنواحی
شمالی ،شمال غربی و شرقی  Isthmus von Tehuantepeگسترش یافته بود .این خط هنوز
رمزگشایی نشده است  ،و زبان اصلی آن نیز معلوم نیست.
 Isthmus von Tehuantepeـ یک باریکۀ خاکی در مکسیکواست (باریکۀ خشکی در بین خلیچ
مکسیکو و اقیانوس آرام درآمریکای میانه) مانند باریکه پانامه .
آمریکای میانه یک منطقه و دوره فرهنگی در قاره آمریکا است ،این مکان تقریبا مکزیک
مرکزی ،گواتماال ،السالوادور ،هندوراس ،نیکاراگوئه و کاستاریکا را در بر میگیرد[.درمعنی
وسیعتر اطراف خلیچ مکسیکواز فلوریدا و جنوب ایاالت متحده تا نواحی غربی خلیچ
مکسیکو(مکسیکو وگواتماال و )...را احتوا میکرد].
شکل باال  :شمارش طوالنی دو ستون متن  Mojarraاستیل ( 0خط استموس)

سیستم های نوشتاری آزتکها و کوئیپوس ( )Quipusاینکاها خط کامل نبودند.
تمدن آزتک ها در مکزیک درسال 0000م به مستعمره اسپانیا تبدیل شد ،ریشه،
پیدایش و تکامل تمدن اینکا ،هنوز در هالۀ از ابهام باقیماندهاست .در سده شانزدهم
میالدی با ورود اسپانیاییها به پرو ،این امپراتوری درهمشکست و قلمرو آن
مستملکه اسپانیا گشت.
شکل چپ :کوئیپوس ایکاها

خط رونگرونگو( )Rongorongoدر جزیره
شرقی (راپانویی) کشف شده است.
رونگرونگو( آهنگ  ،تالوت  ،سخنرانی) نام
خط منحصر به فرد در جزیره ایستر در
اقیانوس آرام است .این کامال مجزا و با هیچ
خط دیگری روی زمین قابل مقایسه نیست .تا
به امروز رمزگشایی نشده است.
شکل چپ  :خط رونگرونگو

شکل 0و: 0جزئیات از تخته کوچک سانتیاگو و بزرگ نمایی از تخته Santigo

جزیره ایستر جزیرۀ منزوی در جنوب شرقی اقیانوس آرام است که از نظر سیاسی متعلق به شیلی است اما از نظر
جغرافیایی مربوط به پلی نزی (از جزیرههای میان استرالیا و آمریکا)است .این جزیره در  ۰۰۵۵کیلومتری غرب شیلی
واقع شده .جزیره ایستر یکی از جزایر مسکونی منفرد جهان میباشد.
نوشته های چروکی(نام یکی از قبیلههای اندیانا آمریکا است که درنواحی شمالشرقی خلیچ مکسیکو
یا شرق و جنوب شرقی ایاالت متحده بودند) و کری(کری ها بزرگترین گروه در کانادا درشمالغرب
شکل چپ :حروف سیکویای
آمریکای شمالی ساکن بودند) جدیدتر است.
الفبای سیکویای برای قبیله چروکی یک خط هجایی بسط داد که سریعأ از آن حمایت شد.
متن سرخپوستان کری توسط مبلغ جیمز ایوانس طراحی
شده است و همچنین خط هجایی است  ،اما از حروف التین استفاده نمی کند
 ،بلکه در آن نمایش حروف مختلف از طریق تناوب باعناصر منفرد امکان
پذیر است .شکل راست  :کتیبۀ به زبان کری
این خط امروزه نیز توسط اینوئیت ( )Inuitاسکیموهای کانادا و گرینلند برای زبان خود اینوکتیتوت ()Inuktitut
استفاده می شود.
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ماخذ :
)https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Schrift( Geschichte der Schrift
مواضیع متعدد وابسته به مجموعه اصطالحات مندرج مخصوصأ از زبان آلمانی و انگلیسی ترجمه شده و یگان موضوع
ویکیپدیای فارسی نیز مؤثر بود.

