
)س(فصلنامه علمي ـ پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهرا 

1383، پاييز 51سال چهاردهم، شمارة 

هاي ماياهيروگليف

∗∗∗∗مهران كندري

چكيده
اين قوم به .  سال پيش كشف شده است150هاي آمريكايِ التين بوده كه ترين تمدن يكي از بزرگ1تمدن مايا

كردند كه هنوز تمام آن خوانده و وشتن از نوعي خط هيروگليف استفاده ميگفتند و براي نزبان مايا سخن مي

هاي اين قوم معموالً به صورت قطعات چهارگوش است و گاهي با افزودن هيروگليف.كشف رمز نشده است

د و  پيشون370 نشانة اصلي و 492يكي از امريكاشناسان تاكنون . اندپسوند و پيشوند و ميانوند آن را تغيير داده

در مجموع، آنها .  گليف است10000پسوند را برشمرده است، اما سه تصوير نگاشت باقيمانده از اين قوم حاوي 

هاي حيواني، سر حيوانات و پيكرهاي هايي چند شكلي، اعضاي انسان، چهرة انسان و خدايان با ويژگينگاره

اند، گاهي آوايي نگارانه ضمن آن كه انديشهها خط هجايي محض نيستند، بلكهاين هيروگليف. اي هستنداسطوره

.توان گفت كه اين خط منحصراً در خدمت اشراف و روحانيون بوده استبنا به داليلي چند مي. هم هستند

.هيروگليف، تمدن مايا، آمريكاي التين: هاي كليديواژه

عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم انساني* 

1. Maya
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اين تمدن كه به .  مجاور كشف شدهايهاي جنوب مكزيك و سرزمينهاي تمدني در جنگل سال پيش ويرانه150حدود 

اين . قوم مايا تعلق داشت، داراي سازگان نوشتاري خاصي بود كه به هيچ يك از اشكال شناختة نوشتاري شباهتي نداشت

توان  به گليف، بر مامكشوف ساخت و اكنون مي1سازگان، در اين صد سالة اخير، به تدريج بخشي از اسرار خود را، گليف

.هاي پست را خواندهاي مايا، مردمان ساكن در سرزمينيفقدري از هيروگل

هاي گويند و در ايالتهاي مختلف زبان مايا سخن مي قبيله از اين قوم باقي مانده كه به لهجه20در حالِ حاضر حدود 

ي از سرخپوستان گروه. كنند در مكزيك و همچنين در هندوراس پريتانيا زندگي مي4 و سرزمين كينتانارو3 كامپچه2يوكاتان،

.برند گواتماال به سر مي6 و در پِتِن 5كه به لحاظ زباني بسيار نزديك به آنان هستند نيز در ايالت چياپاس

قبايل اين خانوادة زباني در گواتماال، هندوراس و ايالت . سرخپوستان مايا به خانوادة زباني و بزرگ مايا ــ كيچة تعلق دارند

 شاخة مايا به چهار گروه و كيچه 7.مايا و كيچه: شودن خانوادة زباني به دو شاخة بزرگ تقسيم مياي. مكزيكي چياپاس هستند

8.گرددنيز به دو گروه تقسيم مي

اند، اما بعضي از ماياشناسان معتقدند كه هاي مايا را تا سدة چهارم قبل از ميالد پيگيري كردهدر واقع طرح اولية هيروگليف

 اين قوم كه عصر طاليي آن است، به اوجِ شكوفايي 9 خاص خود را گرفته و در دورة كالسيك تمدنكلِدر سدة اول ميالدي ش

.خود رسيده است

 و توزر هر يك 1 و يـا ماياشناساني مانند تامپسون12 و مــورلي11 بكـلـن10بـه هـر حال امــريكاشناساني همچــون بــودز،

اند، البته با توجه به ها در نظر گرفتهه به تمدن مايا پس از رمزگشايي هيروگليفدرصد خاصي را براي ميزان اطالعات افزوده شد

توان گفت كه گليف مخفف هيروگليف است و خط هيروگليفي خطي است كه بر اساس منظور امريكاشناسان از گليف درواقع همان هيروگليف است و مي. 1

زم به تذكر است كه به هر يك از اشكالي كه مفهومي را همچنين ال. فرانسوي كشف كرد) Champollion(اين خط را نخست شامپو ليون . نگاشت باشدصورت

.شودسازند نيز گليف  يا هيروگليف گفته ميمي

2. Yucatan
3. Campeche
4. Quintana
5. Chiapas
6. Peten

7) .Quiche (هم تلفظ شده استكه به زبان اسپانيايي امريكاي التين باشد يا زبان مايايي، به همان زبان ها بسته به اينكلية واژه.

8. A. Tozzer, 1974. A Maya grammer, Milwood, N. Y. Kraus print  co. p. 4. 
. ميالدي دوام آورد900-300تمدن مايا داراي سه دورة پيش از كالسيك، كالسيك و بعد از كالسيك بود كه تمدن دورة كالسيك آن از سال . 9

1. Baudez
2. Becquelin
3. Morley
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به هر حال اين رمزگشايي باعث شد تا برخي از عناصر مبهم كه در تاريخ، اسطوره، . اين كه تمام آنها كشف رمز نشده است

بهم در حيطة دين و اسطوره با كمك نقوش دين و به طور كلي در فرهنگ مايا موجود بود، آشكار گردد و به ويژه موارد م

.موجود در هنر و معماري اين قوم شكلي كامل يافت

سنگ، چوب، گچ تزييني، استخوان، صدف، : اند، عبارتند ازهاي مايا بر روي آن نوشته يا حك شدهموادي كه هيروگليف

 يا نقوش برجستة 2هاي تيكالختلفي نيز در نعل درگاهمتون م. اندالبته بيشتر عاليم در سنگ حك شده. فلز، سفال و كاغذ اليافي

ها كه نام برديم، به تمامي اين. شوند و كتبي از كاغذ اليافي ديده مي6 و فلزهاي چيچن ايتسا5 و بليسه4هاي كوپان صدف3پالنكه،

اند كه امكان دارد آن چنان هها از كاغذ اليافي، چنان به ندرت يافت شدها يا درواقع تصوير نگاشتها و كتابجز سنگ نوشته

.كه شايد و بايد به آنها توجهي نشده باشد

بعضي از آنها . هاي مايا يا الواح منقوش قائم استوارهترين آنها ستونهاي مختلفي هستند كه رايجنوشتهها حامل دستسنگ

. شوندها ديده ميدر طرفين هيروگليفدر سمت جلو و پشت آنها پيكرهايي حك شده و . بيش از هفت متر و نيم بلندي دارند

 اين 7. استها است و قربانيگاه نام دارد و داراي سنگ نوشتهوارهتر از ستونخورد كه كوتاههايي به چشم ميسنگهمچنين تك

 و قلمرو هاي منقش بر آنها بيانگر اين بود كه اين خدايان كه هستندساختند و هيروگليفهايي از خدايان خويش ميقوم مجسمه

8.آنان چيست

هاي مختلف رسد، كالً متشكل از قطعاتي به اندازهمتون هيروگليفي اقوام مايا زبان، آنچنان كه در تصاوير آثار به نظر مي

هاي بيضي شكل هم ديده ها گليفالبته در تصوير نگاشت. هاي مدور دارنداند و گوشهاست كه به نظر من معموالً چهارگوش

تر باشد تا بلندتر و در موارد اندكي نيز بلندتر تواند داراي پهنا و بلنداي مساوي باشد يا اين كه پهنت گليفي ميقطعا. شودمي

گليف «شناسان به آن نام شود كه امريكاتر ديده ميهاي بزرگگاهي در آغاز متن دو تا چهار گليف با اندازه. تراست تا پهن

تواند عنصري باشد، اما به اين عنصر ميانوند و وندهاي متعدد ديگري هم افزوده ها مييفهر يك از هيروگل. اندداده» آغازين

كنند و وند به حاشية خارجي آن يا درواقع به كنار آن افزوده نگاشت مفهوم اضافه ميميانوند را به درون صورت. شودمي

4. Thompson
5. Tikal
6. Palenque
7. Copan
8. Belize
9. Chichen Itza
10. S. G. Morley. 1975, Maya Hieroglyphs, Dover publication, INC. N. Y. pp. 22-23.
1. members, tripod. Com / elpage 6 / Maya - htm
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 به عنصر اصلي اضافه شوند، عبارتند از پيشوند كه به تواننداجزايي كه مي. ها وند ندارندبعضي از اين هيروگليف. گرددمي

 به سمت راست و پساوندي نيز به پايين 1»وِندِ زِبر زنجيري«شود،  افزوده ميسمت چپ و نيز پسوندي كه به باالي هيروگليف

هاي معيني ر زنجيري ماهبراي مثال وند زِب. تواند از سمت چپ به باال رود يا برعكسدر بعضي موارد، وند مي. گردداضافه مي

همچنين جاي وند در سمت . كندگاهي اوقات در سمت چپ هستند، فقط براي آن كه شكل قرينه شود، اما معناي آن تغيير نمي

2.تواند با يكديگر عوض شودراست و در زير مي

 اما به عقيدة وي 3 است، پسوند و پيشوند را برشمرده370 نشانة اصلي و 492هاي پيش در كاتالوگ خود تامپسون سال

. نشانه تخمين زد750توان تغييرات جزئي را حذف كرد و تعداد همة آنها را در حدود مي

ها اين نشانه. كندهايي به صورت خطوط در هم تابيده خودنمايي ميها نگارهها ترسيماتي چند شكلي هستند كه در آننشانه

اي را هاي حيواني، سر حيوانات و پيكرهاي اسطورهرة خدايان با ويژگيغالباّ چهرة انسان، دست در حاالت مختلف، چه

ها حاكي از آن است كه با خط هجايي محض سر و كار نداريم، زيرا براي چنين چيزي به تعداد تعداد زياد نشانه. نمايانندمي

 و هجاهاي عاليم صورتي را به يكديگر 4راحتماالً با سازگاني آميخته رويارو هستيم كه معنانگا. بسيار كمتري نشانه نياز بود

شود و به معناي  كه از لحاظ آوايي نيز شوك خوانده مي5ماهي، شوكنگاشت ماهي يا ارهكنند، مانند صورتمتصل مي

.شمارش است

نظم شوند كه در سطور بازنمودهاي تصويري بدين طريق از خط متمايز مي. اند شدهمتون غالباً با تصاوير مختلفي كامل

» تمام پيكر«هاي گليف. شناسي را از يكديگر مجزا كردشناسي و كتيبهتوان تمثالهمچنين نمي. اند و يا نحو تطابق ندارندنيافته

بايد بعضي از صور عجيب را نيز مانند متون خواند، زيرا عناصر آن درواقع همان نقش گليف را بازي . تجسم خط هستند

هايي به ثبوت رساند توان با ارجاع به مجسمهناپذيري ذهن و تصوير را ميدر واقع جدايي. اندام شدهها ادغكنند و اغلب با آنمي

شناسي و غيره ديده ها، نمادهاي ديني، كيهانوارهدر پوشش سر و جامة نقوش شهرياران بر روي ستون. كه به بنا متصل نيستند

كشف رمز اين عناصر . نگارانــه يــا تصويرنـگــارانـه نــزديك استانديشهشود و غالباً از عناصري تشكيل شده كه به گليفمي

2) .Super fix(اين واژه . براي مثال ولي به معناي پدر و اما است. جيري است، يعني در زنجيرة گفتار نيست، تكية تمايز دهنده، چون گويند تكية آهنگ صدا زبر زن

.يابدبا تغيير تكيه معناي متفاوتي مي

3. J. Eric Thompson, 1971, Maya Hieroglyphie writing. Uni. Of Oklahoma Press, Norman. PP. 36- 37.
4. J. Eric Thompson, 1970, Catalog of Maya Hieroglyphs. Uni. Of Oklahoma Press, Norman. P. 22.

.نگاشت براي مراحل زماني مختلفهاي مفاهيم، براي مثال صورتيعني نشانه. 1

2. Xoc
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هــاي بعد نگاشتها، يعني دستيكي از نخستين مــراحل صرفاً به تصوير نگاشت. در مـراحل بـسيـاري صــورت پذيرفته است

هـايي ها نيز تالش سپس در مورد كتيبههاي مايا را بيابند،از كــالسيك اختصاص يافت و كوشيدند تا گليف مطابق با واژه

در مرحلة ديگري تحقيقات تامپسون و كشف وي دربارة پسوند و پيشوند تميز داده شد، . شدكــردند كه به تقويم مربوط مي

خط  بر اجزاي آوايي 3ها را به عهده گرفتند، در حالي كه كنوروزف معنا و شرح تاريخي كتيبه2 و پروسكورياكف1گاه برلينآن

4.تأكيد ورزيد

اند سه دستنويس هيروگليفي كه از اين قوم باز مانده است، حاوي بيش از ده هزار گليف به هر حال تاكنون متوجه شده0

ها به اين نتيجه رسيدند كه اساساً سازگان نوشتاري قوم مايا به تعداد معدودي اي اين گليفپس از مطالعه و بررسي مقايسه. است

 تركيبي را شكل توان هزاران هزار هيروگليفبا اين عناصر گرافيكي مي. عداد معيني تصويرنگار محدود استعالمت صوتي و ت

از . هاي جديد يا هجاهاي جديدي را شكل دهدتواند تكرار يا تركيب شود براي آن كه واژهاين عناصر سادة گرافيكي مي. داد

 ديگر را كشف رمز ز كرديم كه با توجه به آن توانستيم صدها هيروگليفاين عناصر سادة گرافيكي ما تعداد معيني را كشف رم

5.كنيم

هاي كالسيك به آن زبان نوشته شده ها بازسازي زباني است كه كتيبههاي تغييرناپذير براي كشف رمز گليفيكي از فرض

اند و با وجود تجزيه و تقسيم سياسي و ردهبشايد هم بايد زباني علمي را تصور كنيم كه صرفاً كاهنان و اشراف به كار مي. است

.زباني مناطق مايا در تمام شهرهاي دوره كالسيك رواج داشته است

اند و طرز خواندن هر يك از آنها از سمت چپ به راست و از باال هاي موازي يكديگر شكل گرفتهها در ستونهيروگليف

يكي به شكل معمولي و ديگري به . به دو شكل نشان داده شده استها هر يك از عاليم نيز در تصويرنگاشت. به پايين است

تاكنون تعداد بسيار . بعضي از عاليم شكل سومي هم دارند. اي ديگرصورت سر ايزد، انسان، مار، پرنده و يا موجودات اسطوره

. حد عناصر آوايي در بر دارداند، ولي هنوز معلوم نشده است كه سازگان خط مايا تا چه ها را خواندهناچيزي از هيروگليف

هايي در اين زمينه نائل آمده است، ولي محققان ديگر، از جمله تامپسون در مقابل اظهارات كنوروزف مدعي است به پيشرفت

دهد كه گروه كوچكي بر بسياري از اين عاليم انتزاعي هم هستند و در مجموع اين احساس به آدم دست مي. وي ترديد دارند

.اندلط داشتهاين هنر تس

1. Berlin
2. Proskouriakoff
3. Knorozov
4. Baudez, C. F. Becquelin, p. 1985. Universum der Kunst: Die Maya. C. H. Beck. München. pp.23-25.
5. titan, glo.be/~ kg000407 /writing 1-htm
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نگاشتي درواقع تصويري كامل است و معناي آن وابسته به گليف ديگر نيست، اما اجزاي مختلفي در در متون مايا هر صورت

چون عالمت مركب برآيندي ممكن است صرفاً طرحي . شوندخورد كه دستخوش تغييرات چشمگيري ميآن به چشم مي

اين تغييرات كه احتماالً به هيچ وجه تأثيري بر مفهوم . اي تخصيص يافته به آن را پركند فضمتوازن و هماهنگ نباشد، بلكه دقيقاً

 نشان داده شده است، چنين موردي را e تا aاند، براي مثال آنچه در تصوير يك از گذارند، تحريف كنندهآن جزء نمي

 به دليل cبازوي فوقاني در . ة اين عنصر ناميده شودتواند شكل معمولي يا با قاعد چيزي را داريم كه ميb و aدر : نماياندمي

نظر شده است و  از بازوي تحتاني به دليل فضا براي گليف صرفdسازي در گليف مركب حذف شده، در حالي كه در قرينه

 اين گليف توان گفت ويژگي اصلياي مبدل گشته است كه احتماالً مي هر دو بازو حذف شده و اين جزء به نشانهeسرانجام در 

1.هاي متعارف نيستاست، به ويژه، چون هيچ نظمي در وضع بازوهاي اين شكل

هاي متقاطع ناميده شدههاي دستگليف. 1

هايي بدين منظور نحوة استفاده از انواع گليف. هاي مايايي استنكتة ديگري كه بسيار مهم است، تعيين اجزاي اصلي گليف

دهد، به صورت سر  نشان مي2طور كه شكل ها، همانطرح كلي اين نوع گليف. ناميده شده است» رس«شود كه شرح داده مي

.انسان يا سري نامعقول و عجيب و غريب نموده شده است كه با جزء اصلي شكل مورد نظر تغيير يافته است

1. S. G. Morley, 1975. Maya Hierglyphis. Dover publication INC. N. Y. p. 25.
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 ناميده شده است»سر«هايي كه هاي معمولي و گليفگليف. 2
 در پوشش aشود كه در آن كل گليف  ديده ميb و a و در 2هاي سر در شكل ه درخصوص گسترش گونهنخستين مرحل

c است كه طرح كل گليف d و cهاي مرحلة بعدي در شكل. معناي هر دو گليف يكي است.  به كار رفته استbسر گليف 

بينيم كه طرح وسط آن  ميeدر . اصلي يكي استهرچند در هر دو گليف عناصر .  درست شودdتغيير يافته است تا سر نامعقول 

تري  به شكل كوچكhبينيم كه در  را ميg به كار رفته است، يا براي مثال جزئي از طرح گليف fبراي شكل دادن به گليف 

شمندان سه هاي مايايي، دانبه هر حال با توجه به گليف1.مورد استفاده قرار گرفته و تغييرات به همين صورت ادامه يافته است

:نظرية اصولي زير را براي خط مايا در نظر گرفتند و در خصوص آن به بحث پرداختند

.اي استها آوايي هستند، هر يك معرف صدايي خاص و كامالً منفك از باز نمود هر فكر يا انديشه گليف-1

.ل استاي كامهر يك به خودي خود معرف فكر يا انديشه. اندنگارانهها انديشه گليف-2

2.خوردتركيبي از مورد يك و دو نيز به چشم مي. اندنگارانهها آوايي و انديشه گليف-3

ها را به نظام آوايي الفبايي كاهش دهند، با شكست مواجه شده است، ها براي آن كه گليفاز آن روكه تاكنون تمام تالش

.تواند مورد قبول واقع شودپس واضح است كه نخستين نظريه نمي

 عالمت آوايي را 27 سه نوع شيوة نگارش براي نوشتن كلمات را ذكر كرده است و فهرستي متشكل از 3ديه گودِالندا

 وي كه چند سال پس از فروپاشي امپراتوري مايا به آنجا رفته است، بر اين 4.نام دارد» الفباي الندا«يادداشت كرده كه تاكنون 

1. Ibid. P. 26
2. Ibid. P. 27
1. Diego de Landa
2. Yuri V. Knorozov, 1967. Selected Chapters from the writing of the Maya Indians. Cambridge, Peabody Museum, P. 
22.
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اند، گرچه تامپسون معتقد است بسياري از عاليمي را كه الندا نوشتهاري عاليم هجايي مياعتقاد تأكيد ورزيده كه قوم مايا با ي

، b ،c ،t،e ، h، دو aسه :  صدا عبارتند از27به هر حال اين . توان بدون ياري تجسمي زنده تشخيص دادذكر كرده است، نمي

i ،ca ،k دو ،l ،m ،n دو ،o ،pp ،p ،eu ،ku دو ،xدو ، vو ، z. 1 منتشر شد، مورد 1864عاليم اين الفبا كه نخست در سال 

اين شكست با . اند، اما متأسفانه موفقيتي نداشتاستقبال امريكاشناسان قرار گرفت و گمان كردند بر اسرار  اين قوم دست يافته

3 در شكل aبراي مثال . اندنهنگارا انديشه موجب پيدايي نظرية دوم مبني بر اين نكته شد كه عاليم2هاي دكتر برينتونبررسي

ارزش آوايي : دهيمتر مورد بحث قرار ميبا مثالي اين مورد را واضح.  را دارد4 ارزش آوايي ياشb  و نشانة 3ارزش آوايي كين

، يعني تركيبي از اين دو نشان i در گليف  6صداي كاتون. h به وسيلة نشانه  ca(k=c)شود و صداي  بيان ميg با گليف 5تون

كنش . الذكر كامالً مستقل از ارزش آوايي خود هستندهاي فوق به هر حال بايد خاطرنشان كرد كه گليف. داده شده است

7.ها بوده است و مفهوم آوايي آنها در درجة دوم اهميت قرار داشته استاصلي آنها فهماندن انديشه

.صدا، منظور مصوت و صامت است منظور از دو نوع صدا، به طور معمول، در مورد حروف صدادار آواهاي كوتاه يا بلند است و در مورد حروف بي.3

4. Brinton
5 .Kin = روز، خورشيد، زمان

6.Yax =  هاي ساليكي از ماه

7 .tun =  روزه360دورة 

8 .Katun = 7200روز 

9. S. G. Morley. 1975.Maya Hieroglyphs. Dover Publication. INC. N. Y. p. 28.
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هايي كه مبناي فونتيكي داردگليف. 3
هاي مايا هاي خط نگاشتي، سازگان نوشتاري كه در تصويرنگاشتاند كه بنابر تجزيه و تحليل نتيجه رسيدهاخيراً به اين

اند خط به سازگاني هجايي و ها نگاشته  شدهدر آن زماني كه تصويرنگاشت. استفاده شده از تصويرنگاري منشعب شده است

ها اگر فتوحات اسپانيايي. نگاري را حفظ كرده استاري و حتي شمايلتقريباً الفبايي تحول يافته كه چند بازماندة كهن خط نگ

 در هر حال 1.گشتشد، يعني خط كامالً الفبايي و هجايي مينبود، سازگان نوشتاري مايا به سازگان آواشناختي كاملي مبدل مي

ويژگي چند ارزشي عناصر . ستكننده االعاده و گيجاين خط خارق. اكنون مشخص شده است كه خط مايايي چند ارزشي است

3نگار، انديشه2هاي زير، يعني به شكل تصويرنگار،گرافيكي، هيروگليفي، پسوند و پيشوند معموالً به صورت يكي از شكل

. است9نگار يا هم8)نگارقلب( صنعت ادبي قلب 7گر، تعيين6نگار، نجوم5نگار،، شمايل4عالمت صوتي

، يعني نخستين روز تقويم مايا، درواقع )4. ش (10در گليف ايميش: كنيمخصوص بسنده ميدر اين جا به چند مثال در اين 

ايش تشكيل شده كه ايم به + كلمة ايميش از دو بخش ايم . اين گليفي است كه با دو گروه عنصر گرافيكي تركيب شده است

. كنديگر، نام زنان يا حيوانات ماده را هم معين مياست و ايش به جز معناي د» نوك سينه«تر بگويم به معناي معناي سينه يا دقيق

شود كه گروه نگاري ترسيم شده است، روشن ميها به صورت شمايلهاي زنان كه در تصويرنگاشتبا مطالعة تمام تصاوير سينه

هاي روز گليف حتاني نشانهتوان گفت كه گروه تدر نتيجه، مي. دهدزنـان را نشان مي) ايـم(= ها واقعاً نوك سينه فــوقاني نشانه

هاي انديشه نگارانه يا آواشناختي قوم مايا اين و ديگر تصويرنگارها را بعدها به با محاسبة ارزش. ايميش ارزش ايش را دارد

11.صورت نوعي معماي تصويري نگاشتند و نويسندگان رفته رفته سازگان نوشتاري را اصالح كردند

اي را در رابطه با آن شود كه براي مثال انديشهنگار ميگفت كه تصويرنگار زماني انديشههاي مختلف بايد اما در مورد شكل

را برساند، » روز«يا » نور«، »گرما«براي مثال وقتي دايره يا قرص ديگر خورشيد را نشان ندهد، بلكه تصورات . منتقل كند

1. titan, glo-be/~kg000407 /writing 1.htm
2. Pictogram
3. ideogram
4. Phonogram
5. iconogram
6. astrogram
7. determinative
8. anagram
9. Synogram
10. titan.glo.be/~Kg000407/writing 1.htm
1. Ibid.
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1براي مثال پوست مار يا چان. نماياندهاي بسيار را ميل چند مثال اندك از مثا5شكل شمارة . شودنگار ميتصويرنگار انديشه

يا » گره زدن چليپاوار«دهندة اين حيوان است و صليب به معناي  نيز نشان2معرّف تمام حيوان است، لبة الك سنگ پشت يا اك

نگار به زباني خاص رنگار يا تصويانديشه. است و غيره» حركت، رفتن«دهندة  است و يا اثر پا در ماسه نشان3كاش سينان

4.هاي جهاني استاختصاص ندارد، بلكه درست مانند عالئم راهنمايي و رانندگي در شمار نشانه

5.ش4. ش

رسد كه اين عالمات از تصويرنگار، شود، به نظر ميدرخصوص عالمات صوتي بايد گفت تا آنجا كه به خط مايا مربوط مي

هاي مايا، بسته به ضرورت متن، هم به جاي ها در دستنويسبعضي از نشانه. اندرها مشتق شدهنگار يا شمايل نگاانديشه

.اندتصويرنگار و هم عالمت صوتي به كار رفته

نگار درواقع ترسيم خاصي است كه بخشي از تصاوير تصويرنگاري است و به ندرت به عنوان هيروگليف يا پسوند و شمايل

نگار را تا آنجا كه به شكل ظاهري آن مربوط است به عنوان تصويرنگار توان شمايلدرواقع مي. ودشپيشوند در متن ظاهر مي

دهد و آخري نام را شكل مي.  با عناصر گرافيكي اصوات صوتي تكميل شده استمالحظه كرد، ولي آن در درون هيروگليف

5.هاي مورد مربوطه استيا حاكي از كاربردها يا ويژگي

2. Chan
3. Ac
4. Kax, Zinaan
5. titan.glo.be/~Kg000407/writing 1.htm
1. Ibid
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شناسي در زندگي ديني، سياسي و زراعي اين قوم داشت، پس نگار بايد گفت با توجه به اهميتي كه ستارهدرخصوص نجوم

درواقع از . نمايانندهاي هيروگليفي ميهايي بيابيم كه ستارگان يا ثوابت را در دستنويسنگار يا نشانهجاي تعجب نيست كه نجوم

خطوط . سماوي را نشان دهند، مثل ستارگان، سيارات، خورشيد، ماه و غيرههاي خاصي استفاده شده است تا اجرام هيروگليف

.شودكند و چهارگوش ميها از اساس تغيير مينماي اين گليفكناره

گري كه هاي تعييناند كه احتمال دارد بتوان آن را مانند نشانهگر بايد گفت كه تاكنون فقط يك نشانه يافتهدرخصوص تعيين

 روز  به معناي آسمان است كه در هيروگليف1اين نشانه كان. گر مالحظه كردي مصري است، به عنوان تعيينهادر هيروگليف

گر مالحظهاند، اما شايد آنچه بتواند به عنوان نوعي خاصي از تعيينتاكنون با مورد ديگري مواجه نشده.  يافت شده است2سيب

هاي خدايان و نيز به شكل دست براي مقدس و به شكل سر انسان براي نامشود، ارائه گليف به شكل سرحيوان براي حيوانات 

3.حاالت و حركات مهم است

هايي منظور از آن گليف. بوده است» صنعت ادبي قلب«ترين رويدادها در روند كشف رمز خطوط مايا كشف يكي از مهم

ه احتمال دارد از روش چند قرائتي براي عناصر كهمچنان. است كه از يك يا چند عنصر گرافيكي جداگانه تشكيل شده است

گرافيكي مركب با ياري تغيير ترتيب آنها استفاده شود كه اجزاي مختلف خوانده شوند، درك شدني هم هست كه بايد 

درست . از جمله هيروگليفي است كه قبالً براي ايميش ذكر شد. هاي متفاوت و در نتيجه معاني مختلف را به دست آوريمواژه

شد فهميد چرا قوم مايا اين واژه را صدها بار در الفظي به معناي سينة زن است، اما در آغاز نمياست كه اين واژه به طور تحت

نشانة فوقاني گليف بنابر تصاوير .  پاسخ را يافتند1966پژوهشگران در سال . اندهاي خويش ذكر كردهها و يادماندستنويس

4.سينه يا نوك سينه است= دهد، يعني به وضوح ايم ن مي زن را نشاشمايل نگاري سينه

چون گليف براي روز ايميش دو عنصر گرافيكي دارد پس به عنوان . تواند معادل با ايش باشدبه هر حال نشانة تحتاني مي

 زبان مايا، 21در . ايشيم= ايم+ ايميش و يا ايش = ايش + توان آن را خواند، يعني يا ايم صنعت ادبي قلب به دو طريق هم مي

ذرت غذاي اصلي آنان بود و به همين دليل ما اين قدر زياد با . بودند» مردمان ذرت«واقعاً قوم مايا . ايشيم به معناي ذرت است

شود گفت كه استفادة بعدي از آن در اكثر موارد همان تلفظ ايشيم، يعني ذرت پس مي. شويمگليف ذرت در متون مواجه مي

.است

2. Caan
3. Cib نام يكي از روزهاي مايا

4. Ibid
1. Ibid
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هاي هم تلفظ نيز با نماد يا گليفي مشابه بديهي است كه واژه. اي كه باقيمانده، سخني چند دربارة هم نگار استكتهآخرين ن

تواند مترادف را هم نشان دهد در هاي مايا اين است كه يك نشانه ميترين مشكل در كشف رمز نوشتهبزرگ. اندارائه شده

هدف مهم اين است كه معني اصلي نشانه يا گليف و يا عنصر . ند كمك كندتواچنين مواردي فقط يك فرهنگ لغت خوب مي

1.گرافيكي را يافت

. اند، گاهي آوايي هم هستندنگارانهها در ضمن اين كه عمدتاً انديشهاي كه بيشتر مورد قبول است، اين است كه گليفنظريه

 خط، عاليم حاكي از انديشة اشيا نيست، بلكه شامل آواهاي نام در اين نوع.  ناميده است2اين نوع را دكتر برينتون آيكونوماتيك

توان در هر حال، چون خط بسيار پيچيده بود و مدارك بر جاي مانده فقط در خصوص مضامين اندكي است، مي. آنها است

سيك كه مصادف با در دورة بعد از كال. فهميدندپذيرفت كه منحصراً اشراف و شايد نيز فقط كاهنان، متون هيروگليفي را مي

كشف آمريكا است، هيچ مدركي در دست نداريم كه كاركنان يا بازرگانان اين خطوط را به كار برده باشند، اما بايد متذكر 

هاي مايا موجود بوده است كه هاي تاريخي و مذهبي هم در تصويرنگاشتترديد بسياري از روايات و گزارششوم كه بي

.اندند و از بين بردندها را سوزها آناسپانيايي
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