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داستان باستان

موضوع تحقیق من در دو سال گذشــته، خط «عیالمی خطی» بوده 
و مشــاور من در این پروژه فرانســوا دوســه، باستان شــناس متخصص 
خاورمیانه و وابسته به تیم CNRS Archéorient و دانشگاه تهران است. 
او اخیرا (بین سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰) موفق به رمزگشایی خط «عیالمی 
خطی» شده اســت. هدف از این پروژه، طراحی یک راه حل تایپوگرافیک 
فراگیر بر اســاس تحقیقــات جامع و تحلیل دقیق کتیبه ها بوده اســت. 
طراحی حروفــی که ضمن احیای خط عیالمی خطــی، امکان انتقال و 
بازتولید دیجیتالی آن را نیز فراهم می کند. این پروژه به باستان شناســان، 
زبان شناســان، مورخان، پژوهشــگران خط و پژوهشگران تایپ در فرایند 
ویرایش و انتشــار تحقیقات خــود کمک خواهد کــرد. فرایند تحقیق و 
طراحی حدود یک ســال و نیم زیر نظر استادانم در ANRT طول کشید. 
نتیجه اینکه خانواده قلم (فونت) «هتمتی» که شامل حدود ۳۰۰ گلیف 
(به تصویر یک نماد در یک ســامانه نوشتاری گلیف می گویند) در چهار 
ســبک مختلف است، به زودی تحت مجوز منبع باز برای استفاده عموم 
به صورت رایگان منتشر خواهد شد. ترجمه عالئم نوشتاری حکاکی شده 
به اشــکال تایپوگرافیک معاصر و ایجاد یک سیســتم منسجم، فرایندی 
چالش برانگیــز اســت. طراحی یــک فونت دیجیتال برای یک سیســتم 
نوشتاری باستانی که امروزه منسوخ شده است، با تغییر درخور توجهی 
در نوع کاربرد آن همراه اســت. اســتفاده از این خط، امروز مانند گذشته 
به منظور ثبت امور حســابداری یا اسامی اشخاص نخواهد بود. بنابراین 
بازتعریف نوع رابطه ما با این خط مهم است. رسانه های اصلی که امروز 
حروف تایپی در آنها اســتفاده می شــود، کاغذ و صفحه نمایش هستند. 
این به معنای تغییر از نشــانه های حکاکی شــده به کاراکترهای چاپی یا 
پردازش شده است. بنابراین هدف صرفا بازتولید عین به عین نشانه های 
حکاکی شده روی کامپیوتر نیست. فرایند احیای خطوط باستانی در عین 
وفــاداری به منابع، با درجاتی از اقتباس متناســب با اســتفاده امروزی 
همراه اســت. برای مثال، عالئم حکاکی شده به روشی متفاوت از جوهر 
روی کاغــذ یا پیکســل های روی صفحه نمایش، نســبت به نور واکنش 

نشــان می دهند. بنابراین ضخامت خطوط نشــانه ها در قلم کامپیوتری 
لزوما نباید با ضخامت خطوط در نشانه های حکاکی شده یکسان باشند؛ 
اما در انتها باید حس یکســان بصری ایجاد کنند. تقریبا همه عالئم این 
خط به نظر انتزاعی و بســیار هندسی می آیند؛ اما از آنجایی که با دست 
حکاکی شــده اند، کامال منظم و متقارن نیســتند. اولیــن رویکرد طبیعتا 
طراحی نشــانه های هندســی متقارن بود. رویکردی که به نظر مشهود 
اســت؛ اما آیا واقعا این قصد حکاک ها نیز بوده است؟ آیا ساختن عالئم 
کامال هندســی مد نظر عیالمی ها بوده؟ امروزه استفاده از واژه هندسی 

برای مــا طبیعی به نظر می رســد، ولی آیا 
۴۳۰۰ ســال پیش، عیالمی ها از این مفهوم 

آگاه بوده اند؟
برای پاسخ به این پرسش به تحقیق روی 
تاریــخ پیدایش عالئــم هندســی پرداختم و 

دریافتم تفکر انتزاعی و هندســی از ده ها هزار 
سال قبل همراه انســان بوده است و عیالمیان 

بــا این مفهوم آشــنایی داشــته اند. همچنین با 
بررســی دقیق نشانه ها روی کتیبه ها دریافتم که 
این خط می بایســت از هارمونی و تقارن هندسی 
برخوردار باشــد. یکی از روش های بررســی این 
مســئله، جداکردن تصویر نشــانه ها از کتیبه ها و 
برهم نهادن آنها برای دستیابی به شکلی میانگین 

بــود. از جمله دیگــر روش های تحقیق، بررســی 
نقش ابزار حکاکی و جنس کتیبه ها بر روی کیفیت 
نشــانه ها بود کــه در فرایند طراحی حروف بســیار 
مهم اســت. همچنیــن برای درک بهتــر فرم ها، به 
صورت عملی به تمریــن حکاکی حروف عیالمی 
خطی روی سنگ پرداختم. در این پروژه سعی در 
دستیابی به متدولوژی ای در طراحی حروف بوده 

که بتوان آن را در خط های باستانی مشابه به کار برد. شرح مفصل این 
پژوهش بر روی نوشتار «عیالمی خطی» و روند طراحی فونت به زودی 
به صورت مقاله منتشــر خواهد شد و وعده می دهم که فونت رایگان 
آن را از طریق رســانه و روزنامه «شرق» نیز در اختیار عموم قرار دهم. 
در عکس هــای این صفحه از قلم هتمتی و ســبک های مختلف آن را 

مشاهده می کنید.
* طراح گرافیک، پژوهشگر طراحی حروف 
در دانشگاه نانسی فرانسه

گزارش احیای اولین خط آوایی شناخته شده
 سینا فکور*
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