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  انسان ادراك و فرهنگ تطور در نآ جايگاه و غازينآ نگارش
  نايرا در نگارش غازآ ةتوسع و گيري شكل كتاب بر نقدي

  *وحيد عسكرپور

 چكيده
 از( ايران در نگارش آغاز ةتوسع و گيري شكل كتاب نقد و بررسي به مقاله اين
 ترين بنيادين از يكي كتاب اين موضوع. دارد اختصاص )يالميا آغاز تا نگارش پيش
 و خط گيري شكل چگونگي است؛ انسانيت و انساني هاي فرهنگ همة هاي بزنگاه
 مقاله اين در. آن شناختي باستان هاي خاستگاه و انساني يها فرهنگ درميان نگارش
 كنكاش اهميت كتاب، اين ضعف و تقو نقاط برشماري ضمن تا شود مي تالش
 اشراف باوجود نويسنده كه آمد خواهد. شود داده نشان و تشريح آن موضوع در تر عميق
 شناختي، باستان هاي مؤلفه و ،ها شالوده ها، بنيان تبيين و پرداخت در آثار و منابع بر نسبي

 جامع و منسجم شكلي به نگارش و خط نماياني شناختي چيستي و ،شناختي معرفت
 درمورد تطور ها پرسش طرح براي اي عرصه توانست مي كه را موضوعي و درمانده
 فاقد و گسيخته ازهم فصل سه در باشد، انسان معرفتي و شناختي قواي و فرهنگ

 از برخي ،درادامه. است هكرد رها بخش انسجام شناختي روش و نظري ساختارهاي
 و تكوين مدهايآ پي و داليل به مربوط شناختي معرفت و شناختي باستان مسائل ترين مهم
 شده، واقع رويداد هرجا اين كه شود مي داده نشان و شود طرح مي نگارش و خط تطور

 بنيادين هاي دگرگوني درمعرض را انسانيت از تعريف و بودن انسان كليت ايران، ازجمله
 .است داده قرار

  .عيالمي آغاز ،تاريخ از  پيش ،آغازين نگارش ،پيشانگارش :ها هكليدواژ
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 مقدمه. 1
 شناختي باستان هاي كتاب درميان آن جاي ها مدت كه شود مي معرفي و نقد كتابي مقاله اين در
 نگارش آغاز ةتوسع و گيري شكل كتاب در حصاري مرتضي. است بوده خالي فارسي زبان در
 از پـس  كه گذارد مي انگشت مهم بسيار موضوعي بر )يالميا آغاز تا نگارش پيش از( ايران در

 گذاشـته  برجـاي  انسـاني  هاي فرهنگ و جوامع بنيادين تحوالت در اساسي جايگاهي پيدايش
 بنـا  هك است فارسي زبان در كتاب نخستين اين گفت توان مي تئجر به. نگارش و خط: است

 را، آن هـاي  جنبـه  و ابعـاد  و دوشـ  مواجـه  پديده اين با مشخص طور به كه گذارد مي آن بر را
 هاسـت  مـدت . دهد قرار كنكاش و موردبررسي دارد، پيشاني بر كه عنواني به باتوجه كم دست

 سـاحت  بـه  انسـان  ورود اركـان  از يكـي  را نگارش و خط ابداع شناختي باستان محافل در كه
 برشمرده »شهرنشيني انقالب« شاخصة ده درميان را دستاورد اين چايلد و شمارند برمي مدنيت
دانـد   مي نجوم و ،هندسه رياضيات، چون دقيقي علوم نماياني براي درآمدي پيش را آن و است

)Childe 1950(. انساني تمدن هاي شاخصه از يكي كه اين به فقط آن تبعات و آثار و نگارش اما 
 شـناختي،  /ادراكـي  سـاحت  در نگارشـي  ابزارهـاي  و ،نگـارش  خـط، . نيسـت  محدود باشد

 ارزشـي  اعتقـادات  و باورهـا  نظـام  و اقتصـادي ــ  اجتماعي مناسبات حتي و ،شناختي معرفت
 خـويش  حضـور  با راه هم بگوييم اگر نيست راه بي و گذاشت برجاي بنيادين و شگرف اثراتي

  .آورد ارمغان به را متفاوت انسانيتي
 دور بسـيار  شناسـيم  مي و دانيم مي الفبايي نگارش و خط شكل به امروز چه آن ،حال بااين

 كـه  مهـم  بسـيار  موضوعي پيشانگارش؛ حتي و نگارش و خط هاي تجربه نخستين از است
 موردبحث كتاب ارزشمند نقاط از يكي ،درواقع. شود مي محسوب نيز حصاري كتاب محور
 مفهـومي  كـه  اسـت  نگـارش  تكـوين  و يـدايش پ پيشانگارشي هاي بنيان بر پافشاري همين
 بـه  درنهايت كه پيشانگارشي هاي بنيان اين هاي ريشه واكاوي. شود مي محسوب سنگ گران
 از يكـي  ايـران  كه است مهم رو ازآن انجامد مي آغازين نگارش و خط نماياني و گيري شكل

  .شود مي محسوب تحول اين هاي خاستگاه ترين اصلي و نخستين
 بـالقوه  يـا  اسـت  ارزشـمند  اثـري  ،گفتـه  پيش مالحظات بنابر ،موردبحث كتاب هرچند

 گريبـان  بـه  دسـت  را آن كـه  دارد وجود هم مسائلي و ،ها چالش ا،ه موضوع باشد، تواند مي
را  اثر اين به مربوط هاي چالش و مسائل تا قصد دارد مقاله اين درنگارنده . است داشته خود

 ،درابتـدا . دهد قرار موردبررسي اي شالوده و محتوايي مختلف وجوه از را آن و واكاوي كند
 اهميـت  پيرامـون  بحـث  بـا  درادامه، و است شده ارائه كتاب محتواي و موضوع از تحليلي
  .شد خواهد ارزيابي آن تقو و ،ضعف نقاط مختلف، هاي جنبه در كتاب موردنظر موضوع



 101   انسان ... ادراك و فرهنگ تطور در آن يگاهجا و آغازين نگارش

  كتاب محتوايي و موضوعي تحليل. 2
  اثر كلي معرفي 1.2
 تأليف )ايالمي آغاز تا نگارش پيش از( ؛ايران در نگارش آغاز ةتوسع و گيري شكل كتاب

 شناختي باستان ازمنظري كه است فارسي زبان در كتاب نخستين شايد حصاري مرتضي
 آستانه در را كتابت و خط تكوين و پيدايش به مربوط شواهد ترين كهن و نخستين موضوع

 گروه در درسي كتاب يك منزلة به اثر اين. كند رسي ميبر خاورنزديك تاريخي دوران آغاز و
 به) ها دانشگاه انساني علوم كتب تدوين و مطالعه سازمان( سمت انتشارات شناسي باستان
 105 درمجموع كه فصل سه درقالب كتاب اين در حصاري. است شده آراسته طبع زيور

 از استفاده و پيدايش گيچگون« تا كوشيده ها نقشه و تصاوير دركنار دارد، متن صفحه
 و پيدايش هاي خاستگاه از يكي ةمثاب به و باستان شرق از بخشي عنوان به ايران، در نگارش
  .)4: 1392 حصاري( دهد قرار موردبررسي را »جهان در نگارش ةاستفاد

 بوده آن وا تالش هرچند. كند مي آغاز مختصر بسيار ةمقدم يك با را خود كار حصاري
 اختيار در كتاب فصول و محتوا از مختصر شرحي اي صفحه سه مقدمة ناي در تا است

 نشده بيان روشني به چندان كتاب اين تأليف هاي ضرورت و ،ها انگيزه ها، زمينه بگذارد،
 در نگارش و خط تكوين و پيدايش به مربوط هاي پژوهش ةپيشين ةدرزمين حتي و است

 ،درنهايت. خورد نمي  چشم به مقدمه در ردپايي ترين كوچك جهاني مقياس در خاورنزديك
 آن ةمطالع اتمام از پس و كند مطالعه را كتاب اين بايد چرا كه اين از روشني درك مخاطب

  .يافت نخواهد رسيد خواهد دستاوردهايي چه به
 از »كليـات « عنـوان  بـا  اول فصل. اند شده فهرست كتاب اصلي فصل سه مقدمه، از پس
 مسـائل  بـا  مخاطب تكليف اول فصل نخست خط چند همان در. شود مي آغاز مسئله طرح
 زبـان  در جداگانـه  طور به ايران نگارش آغاز ةدور تاكنون چرا: «شود مي روشن كتاب اصلي
 موضـوع  ايـن  بـه  نسـبت  محققـان  آيـا  اسـت؟  نگرفتـه  قـرار  مطالعـه  و موردبحـث  فارسي

 اطالع بي آن از محققان يا ؟است دوره اين به مربوط مدارك نبود در مشكل آيا اند؟ عالقه بي
 سند و ،مصر النهرين، بين ويژه به ها تمدن ساير نگارش آغاز ةساي در موضوع اين آيا هستند؟

 ةدرزمين كتابي با كه رود مي انتظار نخست ةدرج در مسائل، اين به باتوجه »است؟ داشته قرار
 درعمـل  امـا  ،باشيم همواج ايران در كتابت و خط پيدايش به مربوط مطالعات شناسي آسيب
 فصـل  يـك  درقالـب  موضوع اين به حتي آمد، خواهد درادامه كه طور همان و نيست چنين

 حـل  و شرح عمالً كه اي»مسئله طرح« از پس نخست فصل .است نشده اشاره نيز مشخص
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 جغرافيـاي  نظيـر  هايي بخش وارد باره يك به شود، نمي گيري پي كتاب بعدي صفحات در آن
 جغرافيايي هاي شاخص اهميت و نقش ايران، هاي كوه ايران، طبيعي جغرافياي ايران، سياسي

 و ،نگـارش  آغـاز  هـاي  شـاخص  بـا  ايـران  فرهنگي هاي حوزه ايران، فرهنگي هاي حوزه در
 نگـارش  و خـط  به مربوط مدارك نخستين حاوي كه باستاني ةمحوط چند معرفي درنهايت

 پايـان  و است شده متوقف باره يك به اصيخ بندي جمع يا بحث بدون و است شده اند بوده
 مسـائل  بـا  پيونـدي  مطلقـاً  يـك  هيچ ها بخش اين كه اين اول: دارد وجود نكته دو. پذيرد مي

 كـه،  ايـن  دوم. هـا  بخـش  اين يا هستند دئزا مسائل آن يا. ندارند فصل ابتداي در شده مطرح
 آغـاز  ةتوسـع  و گيـري  شكل به آن عنوان كه اثري رود نمي انتظار اي حرفه لحاظ به كم دست

 هـاي  ارچوبهـ چ به پرداختن بدون كه باشد داشته كلياتي شود، مي مربوط ايران در نگارش
 با و سنگ گران و مهم بسيار موضوع اين به مربوط شناختي روش و ،نظري شناختي، معرفت
 و پيـدايش  شناسـي  هسـتي  و ماهيـت  بـه  مربـوط  برانگيز چالش مباحث از وصدا سر بي گذر
 مختصـري  صـرفاً  »اي نامـه  پايـان « اي شـيوه  بـه  انساني، جوامع درميان نگارش و خط ينتكو

 رديف هم دركنار بستهــ  شكسته شكلي به ايران فالت درمورد را كلي جغرافيايي اطالعات
  .كند رها خود حال به هدف بي نيز درپايان وكند 

 تكوين و پيدايش موضوع ،»شهر شناخت و شهرنشيني آغاز« عنوان با دوم، فصل در
 تعريف عناوين با فصل اين هاي بخش به نگاهي. شود مي رها مطلق طور به نگارش و خط
 كه است آن گوياي شهرنشيني آغاز و ،شهر گيري شكل شهرنشيني، هاي شاخص شهر،
 در نگارش آغاز ةتوسع و گيري شكل« احتماالً كه را خود اصلي بحث كلي طور به مؤلف
 فصل در شده مطرح مسائل گذشت، كه طور همان كه بابت اين از احتماالً( است »ايران
 و موضوع گويي واست  كرده رها) شدند مي مربوط اين جز و ديگر مواردي به كليات
 هاي پرسش به نگاهي. است انساني جوامع در شهرنشيني ماهيت و شهر وا اصلي ةدغدغ
 كه است آگاه نيز دخو حتي حصاري كه دهد مي نشان فصل اين آغاز در شده مطرح
 آيا: «كند برقرار خود اثر) احتمالي( اصلي موضوع و فصل اين ميان را پيوندي خواهد نمي
 حاصل بشري، جوامع مطالعات روند در] اقتصاديــ  فرهنگي هاي شاخص[ ها شاخص اين
 چه بعدي هاي دوره در انساني؟ هاي پيشرفت تكاملي روند مدآ پي يا بوده انقالب يك

 مطالعة كرد؟ شناسايي باستاني جوامع در توان مي را اقتصاديــ  فرهنگي جديد يها شاخص
 گران پژوهش موردتوجه موضوعات از كه سياسي، و اجتماعي اقتصادي، نابرابري مسائل
 دارد؟ بشري جوامع شناخت در جايگاهي چه است، بوده شناسان باستان و انساني علوم

 اقتصاديــ  اجتماعي تمايزات رشد پيشرفته، مند منظا جوامع گيري شكل چگونگي و چرايي
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 جديد هاي شاخص ايجاد به كمكي چه حكومتي و حكومتي پيش نهادهاي گيري شكل و
  »كند؟ مي شهرنشيني آغاز ةدور در جوامع شناخت براي

 از مراد فهميد توان مي سختي به ،مثالً و هستند مبهم نفسه في ها پرسش اين همة كه بماند
 اما چيست، دقيقاً »شهرنشيني آغاز ةدور در جوامع شناخت براي جديد هاي خصشا ايجاد«

 مؤلف مراد آيا. ندارند نگارش تكوين و پيدايش با روشني نسبت هيچ وضوح به هم ها همين
 را موضـوع  ايـن  چـرا  پـس  دارد؟ شهرنشـيني  با تنگاتنگ پيوندي نگارش آغاز كه است آن
 اسـت؟  ننگريسـته  بـدان  دريچـه  اين از نيز فصل اين ةادامدر  و است نكرده بيان روشني به

 محسـوب  شهرنشـيني  آغـاز  هـاي  شاخصه از يكي كتابت و خط است ممكن كه اين ضمن
 تقـارن  اي گونه تر بيش ديگر يك با دو اين نسبت و نيست آن اصلي شاخصة لزوماً اما شود،
 نـه  هسـتند،  واالتـر  كل كي از قطعاتي دو، هر كه معنا  بدين. معلوليــ  علّي تا است زماني
 از قسـم  اين حتي خود كتاب در حصاري هرچند ،باشد ديگري معلول يا علت يكي كه اين

 با مؤلف پايان در و است شده رها چنين اين نيز دوم فصل. است نكرده طرح نيز را مباحث
 همين در و كند بيان حكومت پيدايش درمورد را يياهنهاد پيش است »مايل« خاصي شادابي

 وابستگي و حكومتي و پيشاحكومتي مديريت مختلف سطوح پاي سرانجام كه است طورس
  .شود مي رها خود حال به باز و قرار گرفته است مورداشاره كتابت و خط به آن

 عنوان هست، نيز ها آن ترين مفصل اتفاقاً كه كتاب فصل واپسين سوم، فصل ،سرانجام
 از يخبر نيز فصل اين در ،حال بااين. دگير مي خود به را» ايران در نگارش آغاز«
 و خط تكوين و پيدايش به مربوط شناختي روش و ،نظري شناختي، معرفت هاي ارچوبهچ

 اما ،شود مي آغاز »ايران در نگارش گيري شكل مراحل« با فصل اين. نيست ايران در نگارش
 اين در كه نيكسا و ،تعاريف پيشينة مراحل، اين تفكيك شناسي روش پيرامون بحثي هيچ
 نگارش پيش ةمرحل: از ندا عبارت فصل اين هاي بخش. گيرد درنمي اند فرسوده قلم زمينه
 هاي مايه نقش براساس معماري بازسازي مهر، نگارش، پيش شاخص فرهنگي مواد ايران،
 نگارش، آغاز نخست مرحلة نگارش، آغاز نگارش، آغاز ةدور شاخص هاي سفال مهرها،
 هاي نشانه ايالمي، آغاز متون شمارشي هاي شيوه ،)داري جمع( يشمارش عالئم ةشيو

 /نگارندگان و نظارتي نگارشي هاي نشانه ايالمي، آغاز نگارشي شيوة ايالمي، آغاز نگارشي
 آورتر حيرت آن از است؛ آور حيرت فصل اين در »مهرها« به مربوط بخشي وجود. كاتبان
. »نگارش آغاز ةدور شاخص هاي سفال« و نآ انواع و »معماري بازسازي« هاي بخش وجود
 ايران دررا  نگارش گيري شكل مشخص طور به نگارنده فصل اين در كم دست ،حال بااين

 مدارك فهرست به است معطوف همه از بيش پردازش اين هرچند كند. بررسي مي
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 فهرست اين درميان پراكنده تفاسير هم گاهي و) نامربوط هم گاهي و( مرتبط شناختي باستان
 ايران در نگارش و خط شناختي باستان شواهد ةدرزمين مفيدي اطالعات ،دركل توصيفي،
بندي اين كتاب بنابر  بندي و فصل توان گفت پيكره مي ،درمجموع .شود مي مشاهده

  .هاي تأليفي طراحي نشده است هاي معمول و سنجيدة كتاب ارچوبهچ
  
  اثر محتوايي ابعاد تحليل 2.2
 اين از هريك ،حال بااين .دارد فصل سه فقط ايران در نگارش آغاز ةتوسع و گيري شكل كتاب
 و مفهـومي  اسـتقالل  اي گونـه  از هـا  بخش تر بيش در آمد، خواهد درادامه كه داليلي به فصول

 كتـاب  متن كل ها، آن از هريك از هايي بخش حذف با حتي كه نحوي به برخوردارند؛ محتوايي
  .گرفت خواهد قرار موردبحث مثال چند ذكر با امر اين .خورد نخواهد چنداني ةصدم
 درقالب را محوري تصور يك خواهد مي كتاب اين در حصاري ،رسد مي  نظر به

 در نه و مقدمه در نه وا خود البته. بگذارد اختيار در و داده بسط فصل سه دادن قرار دركنارهم
 جا اين در چه آن و است نياورده ميان به تصور اين از سخني صراحت به كتاب ديگر جاي هيچ
 نخست فصل در تا دارد بنا ظاهراً وا. است اثر اين مخاطبان از يكي استنباط شود مي بيان
 دهد شرح را ايران تاريخي آغاز و جديد تاريخ از  پيش شناختي بوم و جغرافيايي هاي زمينه

. كند بررسي ايران تفال در نگارش و خط پيدايش و تكوين بر احتماالً را ها آن اثرات تا
 نخستين گيري شكل معلول را كتابت و خط تا دارد قصد ظاهراً نيز دوم فصل در و درادامه
 آيينيــ  اعتقادي حتي و ،سياسي اقتصادي، مديريت هاي نظام پيدايش آن درپي و شهرها
. دهد مي اختصاص ايران در شهرنشيني به كامل طور به را فصلي ،رو ازهمين و دهد نشان

 در نگارش و خط پيدايش به مربوط شناختي باستان شواهد از فهرستي سوم فصل ،درنهايت
) شده ذكر ايالمي متن در( را عيالمي نگارش تا »نگارش پيش« به موسوم مرحلة از ايران
 نگارش تكوين كه زند مي دامن تفسير بدين ضمني طور به آن مؤلف و گذارد مي اختيار  در

  .است جنوبي رودان ميان در نگارش پيدايش يندافر از مستقل امري عيالمي
 يادشده كتاب از ديگري بخش هيچ يا مقدمه در روشني به ها اين شد، گفته طوركه همان
 اما ،است حصاري اثر مخاطبان از يكي منزلة  به سطور اين ةنگارند استنباط فقط و نيست
 توفيقي نيز فصول از هريك اصلي محتواي گزينش در حصاري ذهنيت خوانش در اگر حتي

 كتاب ةگان سه فصول ميان منطقي پيوستگي واقعي طور به توان نمي هم باز باشد، شده حاصل
 در تا است الزم دهد، نتيجه خواني ذهناين  كه آن براي. دكر دفاع آن از و ساخت برقرار
 عناصر و بوم زيست و زيست محيط اثر پيرامون جدي و روشن مباحثي نخست فصل
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 و شناختي بوم داليل و ايران كهن نواحي برخي در كتابت و خط تكوين در اييجغرافي
 در كه چنان اما. شود طرح فرهنگي مهم دستاورد اين از نواحي ديگر ماندن بهره بي جغرافيايي

 چنين نخست فصل در شده مطرح مسائل از يك هيچ اساساً شد، بيان مقاله اين پيشين بخش
 تحليل و بسط ظرفيت نيز شده طراحي هاي بخش از يك هيچ و كشند نمي پيش را موضوعي
 اقسام و انواع نيز جا آن. است مشكل همين دچار نيز دوم فصل. ندارند را آن بنيادين
 بيان نخستين شهرهاي پيدايش منطق و شهرنشيني هاي شاخصه پيرامون داليل و ها نظريه
 آغاز با آن نسبت و كتابت و خط از سخني كه است پاياني پاراگراف در فقط اما شود، مي

 عنوان و ،چينش گزينش، ،درواقع. شود مي بيان ،مبهم تقريباً شكلي به هم آن شهرنشيني،
 و خط تكوين و پيدايش شرح و ،توضيح تحليل، به ناظر دوم فصل هاي بخش از يك هيچ

 هراًظا كه نيز سوم فصل تا است شده موجب عوامل اين. نيست شهرنشيني بنيان بر كتابت
 بهترين در بيارايد، درخور محتوايي با را اثر عنوان خواهد مي كه است كتاب فصل تنها

 در كتابت و خط تكوين و پيدايش مختلف مراحل مدارك آشفتة فهرست به حالت
  .يابد تقليل فالت ديگر نقاط در پراكنده هاي محوطه از ديگر برخي و ايران غرب جنوب
 بـا  نخسـت  فصـل  همـان  از. شـود  مـي  مشاهده نيز لفصو از هريك درون آشفتگي اين
. نـدارد  كتـاب  اصلي موضوع بر چنداني اثر ها آن نبود و بود كه شويم مي مواجه هايي بخش
 آغـاز  توسـعة  و گيري شكل با نسبتي چه خود خودي به »ها كوه« عنوان با بخشي وجود ،مثالً

 بـه  بنا و تقريباً و يابد مي تداوم نيز دوم فصل در مشكل اين د؟كن مي برقرار ايران در نگارش
 پايـاني،  بندي جمع جز به ،تاحدودي فصل آن هاي بخش اتفاق به قريب اكثر ،گفته پيش داليل
 هاي مثال ةنمونالبته . كند نمي پيدا كتاب عنوان در منعكس موضوع با روشني ارتباط و نسبت
 از كتـاب  ايـن  فصول تلفمخ هاي بخش ميان انسجام نداشتن و ،ها انقطاع ها، گسستگي اين

 مرحلـة  در »مهرهـا « بـه  مربـوط  بخـش  نـاجوربودن  بـاوجود  جاكـه  آن آيـد؛  مي سوم فصل
 ظهـور  آبسـتن  بخـش  همـين  كتابـت،  و خـط  پيـدايش  و تكوين با نسبت در نگارش پيش
 روي هاي مايه نقش براساس معماري بازسازي« چون هم شود مي تري محيرالعقول هاي بخش
 تقسـيم  »پيشـرفته  معمـاري « و »سـاده  معماري« به مربوط هاي ربخشزي به خود كه »مهرها
ـ  دركنار موضوعي و محتوايي هاي انقطاع شكل اين. شود مي  سـاختار  فاقـد  و نظـم  بـي  ةارائ

 شـده  موجـب  نگارش و خط به مربوط شواهد محتوي شناختي باستان هاي محوطه منسجم
 ،درپايـان  و كنـد  مواجه جدي يها دشواري با را روي پيش متن محتوايي گيري پي كه است
. گـذارد  نمـي  برجـاي  مخاطـب  ذهـن  در چنـداني  چيـز  پراكنـده  اسامي و اصطالحات جز

 آغـازين  نگـارش  توسعة و گيري شكل به مربوط شواهد محتوي شناختي باستان هاي محوطه
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 تـاريخ  و جغرافيـايي  خصـلتي  نيز تماماً كه فرهنگي هاي حوزه الگوي بر مبتني فقط ايران در
 ارچوبهـ چ يـك  درون ها توصيف اين كه آن بي اند؛ شده توصيف و فهرست دارند نگيفره

 ها محوطه مكاني و ،زماني ماهوي، هاي نسبت و باشد گرفته قرار منسجم تفسيري و تحليلي
  .شود تشريح موردبحث اصلي موضوع بارةدر

 جـاي  جاي رد مشهود بيروني و دروني هاي انسجام نداشتن و ها انقطاع و ها گسستگي اين
 ايـن  نگارش در حصاري تر اساسي مشكل. نيست اتفاقي البته حجيم چندان نه كتاب اين متن

 همان از كه است بخش انسجام و ،گيري پي قابل مشخص، مسائل پرورش در وا ضعف كتاب
 مطـرح  مسـائل  پيش بخش در. شود مي عيان روشني به كتاب اين اي صفحه سه و كوتاه ةمقدم
 پردازش از اثر اين تنها نه شود داده نشان تا شد قول نقل عيناً كتاب فصول از هريك ابتداي در

 ايـران  در نگـارش  و خـط  تكوين و پيدايش پيرامون بنيادين بخش انسجام ةمسئل يك صريح
 ها آن واسطة به بتوان كه هستند تري كوچك مسائل فاقد نيز فصول از هريك كه ،است درمانده

  .كرد برقرار منطقي ارتباط و نسبت كتاب محوري موضوع و فصول آن محتويات ميان
 يك بطن از مسئله كه است پژوهش و تحقيق روش ساختار در بديهي اصل يك اين

 در ضعفي اثر ايندر  اگر. آيد مي بيرون مشخص نظري رويكرد يا ،ارچوبهچ ساختمان،
 ارچوبهچ يك نبود معلول حتم طور به نارسايي اين هست، روشن هاي مسئله پردازش
 جاي هيچ نه و مقدمه در نه هم باز است؛ مند قاعده و روشن شناختي روش آن تبع به و نظري
 و روشن روشي و نظري ارچوبهچ يك تبيين و شرح از ردي توان نمي اثر اين ديگر
 ذكر براي هم باز. آيد  شمار به آن ةدهند تشكيل فصول و مسائل سرچشمة كه يافت مند قاعده
 اي مقدمه هيچ بدون مؤلف جاكه آن ؛كنيم مي رجوع كتاب سوم فصل به زمينه اين در مثالي

 اين بندي بخش به واست  رفته ايران در نگارش گيري شكل مراحل سراغ به باره يك به
 كه شود نمي متوجه رو هيچ به اثر مخاطب. پردازد مي هريك به مربوط شواهد ذكر و مراحل

 و است درنيامده بته از باره يك به ،حتم طور به است؟ تهياف ريشه كجا از ها بندي مرحله اين
 شده طرح زمينه اين در مباحثي و است كرده جلب خود به را گراني پژوهش توجه تر پيش
 كه بپذيريم اگر حتي. شود نميداده  ها پيشينه اين درباب شرحي يا ارجاع گونه هيچ اما ،است
 محصول كه پذيرفت بايد هم باز دارد، اختصاص حصاري شخص به بندي مرحله اين

 است؛ سربرآورده موجود تحليلي فضاي يك از واست  نبوده وا دروني الهام و شهود صرف
 و مراحل ةهم گويي و شويم نمي مواجه تحليلي فضاي آن شرح و تبيين با هم باز ،حال بااين
 تا است دهش موجب امر همين .اند بوده ابدي و ،ازلي م،مسلّ اموري ها بندي تقسيم ةهم

 گزينش از حصاري اگر حتي برسند  نظر به اضافي ناخواه خواه كتاب اين هاي بخش از برخي
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 ممسلّ. است بوده همين نيز حتماً كه است داشته ذهن در مشخصي هدف ها آن گنجاندن و
 اصلي ةدرزمين روز به و معتبر منابع از كتاب اين جاي جاي در حصاري كه است مبرهن و

 بحث. است داده ها آن به هم مناسبي نسبتاً هاي ارجاع و است برده بهره نآ در موردبحث
 شيوة دربارة بحث نيست؛ ها آن كارگيري هب و معتبر متون ةمطالع در وا ناتواني دربارة
 تفسيرهاي و ها تبيين كه نحوي به. هاست بخش و فصول چينش و تنظيم و ها آن از گيري بهره
 هايي پاراگراف و ها بخش درميان نگارش گيري شكل ةندرزمي مطرح هاي نظريه و مهم

  .اند مانده عقيم درعمل واند  شده مثله پراكنده
 هـاي  فـرض  پـيش  بـا  سستي سازگاري كتاب محتويات كه كرد مشاهده توان مي بنابراين

 توان نمي مسئله بيان از بهتر جا هيچ. دارند موردبحث موضوع دربارة مؤلف ذهنيت در مستتر
 فصـل  در شـده  مطـرح  هاي مسئله كه شود مي تكرار هم باز. كرد رديابي را ها فرض پيش اين
 نسـبت  گونـه  هـيچ  خـود  كليـت  و ،اصـطالحات  از گيـري  بهـره  بندي، جمله در دوم و اول
 نيـز  سـوم  فصل. ندكن نمي برقرار آغازين نگارش ةتوسع و گيري شكل با شفافي و واسطه بي
  .است گيري پي و طرح قابل اي مسئله فاقد كلي به

 فهرسـتي  كتاب اين فصل سه از فصل دو كم دست هرچند كه شود مي مشاهده ،رو ازين
 اصـلي  هـاي  فـرض  پيش استنباط براي را فرصتي ،درنتيجه و است داده دست به مسائل از را

 ايـن  كليـت  سود به دركل شود مي حاصل استنباط اين از چه آن گذارند، مي اختيار در مؤلف
 و ها بخش ميان محتوايي و مفهومي انسجام برقراري در را آن مشكالت تر بيش و نيست اثر

  .دكن مي آشكار مطالب
 موردبحـث  كتـاب  بـه  دهنـده  شـكل  هـاي  فـرض  پـيش  ةآيينـ  مسـائل  اين كه درصورتي

 شفافيتي مطرح هاي فرض پيش در كه داشت بيان توان مي ،گفته پيش داليل بنابر آيد،  درشمار
 نگارش استقالل دادن نشان در ويژه اي دغدغه حصاري كه رسد مي  ظرن به ،مثالً. ندارد وجود

 در آن زاي درون تكــوين ،درنتيجــه و رودانــي ميــان نگــارش از آن هــاي شــيوه و عيالمــي
 بـه  بنگريد است؛ شده بحث ديگر جاهاي در تر بيش البته كه امري( دارد ايران غرب جنوب

Nissen 1989؛ Potts 2004(، جاي هيچ در سوم فصل پاياني صفحات در بهمم اي اشاره جز اما 
 و اصـولي  شـكلي  بـه  كـه  كـرد  مشـاهده  را فـرض  پـيش  اين توان نمي كتاب متن از ديگري
 حصاري كه آن با حتي. باشد شده تبيين شناختي باستان مدارك و شواهد بر مبتني و مند قاعده

 وجـود  كتـاب  در بخشـي  هيچ كشد، مي پيش را »شناسي زبان« سنگ گران رويكرد مقدمه در
 در رويكـرد  ايـن  مباحـث  از را گيـري  بهره حدود و ها فرض پيش مشخص طور به كه ندارد

  .دهد نشان آن در مطرح مباحث
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 بـاوجود  كـه  مـبهم  حـال  درعـين  و ،پنهـان  مستتر، هاي فرض پيش همين از ديگر ةنمون
 مشـاهده  آن منـد  قاعده و روشن تبيين و شرح از نشاني جداگانه فصل يك يافتن اختصاص

 اين وجود. است نگارش و خط و شهرنشيني ميان معلوليــ  علّي نسبت برقراري شود، نمي
) نگـارش  آغاز و كليات ميان( واسط فصل يك اختصاص در همه از بيش اثر در فرض پيش
 معلـول  كتابـت  و خـط  كـه  منظـر  همـين  پخـتن  و پـردازش  در حصاري اما ،است نمايان

 بـه  ارجـاع  و ،ها تبيين ها، توضيح بيان در زحمتي ترين ككوچ است آن توسعة و شهرنشيني
 و هـا  پـاراگراف  درميـان  باز و دهد نمي راه خود به زمينه اين دررا  پذيرفته صورت مطالعات
 يافـت؛  دسـت  آشفته و نامنظم هايي گزاره و ها ارجاع به توان مي كه است پراكنده هاي بخش
 و خـط  ميـان  معلـولي  و علّـي  نسـبت  ايـن  كه دارند وجود هم بديلي نظريات كه اين حال

 واقعيـت  يـك  از هـايي  جنبه را ها اين هردو واست  كشيده  چالش به را شهرنشيني و نگارش
نيسن هنگام بحـث پيرامـون    ،شمارند. مثالً برمي تر كالن فرهنگي تكامل به مربوط و انساني

ش اطالعات و يك افزاي به سرعت روبه ابداع خط آن را واكنشي به ضرورت مديريت شمارِ
» شهرنشـيني «طور مستقيم نسبتي ميان آن بـا   و بهاست يابنده دانسته  اقتصاد پيچيدة گسترش

 يـابي  شـفافيت نبـود   و هـا  فرض پيش در ابهام كه جاست . اين)Nissen 1986( كند برقرار نمي
  .آيد مي  در به مستوري از واست  شده عيان خوبي به كتاب در مطرح مسائل بدرقال ها آن

  
  ارچوب مباحث كالن پيدايش و تطور نگارشهتحليل محتواي اثر در چ. 3
 درميان نگارش و خط پيدايش .است بنيادين و برانگيز چالش مهم كتاب اين موضوع اما

 و ها مكان در درآمده تكلم به زبان هزاران ازميان. نيست كوچكي ةمسئل انساني هاي فرهنگ
 را بيروني نگارشي صورت يك پرورش توفيق ها نآ دهم يك از تر كم متفاوت، هاي زمان
 و زباني هاي توانايي پيچيدگي و فصاحت ميان توان نمي حتي). Harris 1986( اند يافته

 نبوده طور اين. دكر برقرار ذاتي يا وجودي نسبتي غني تجسمي هاي فرهنگ از برخورداري
 داشته پرباري تجسمي فرهنگ لزوماً پيچيده زباني از برخوردار انسانيِ اجتماع هر كه است
 به شدن تبديل و اتصال اي گونه درحقيقت كه كتابت و خط ابداع ،دانلد مرلين تعبير به. باشد

 از هميشه براي را انساني هاي فرهنگ شود، مي محسوب بيروني نمادين نظام از بخشي
 يك خواندن. )Donald 1991(كرد  منتقل »نظري« ساحت به شفاهيــ  اي اسطوره ساحت

 بلكه نيست، شفاهي اين از پيش كلمات به انديشيدن از ديگري صورت شده نگاشته متن
 معناي به الواح روي نگارش ماالفوريس، تعبير به. است انديشيدن از متفاوت اي گونه ازاساس
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 است انسان ذهنيت و ذهن بندي ارچوبهچ دوباره و دهي شكل ازنو كلمه دقيق
 را انساني هاي فرهنگ سرنوشت آمد، خواهد درادامه كه چونان كه امري. )1393  ماالفوريس(

 آن واسطة به و نگارش با راه هم كه نظري فرهنگ. كرد دگرگوني خوش دست هميشه براي
 موجب شد، نمايان ــ ايران و خاورنزديك ساكنان همه از بيش ــ انساني جوامع درميان
. شد اي اسطورهــ  فاهيش فرهنگ در معنا استعاري سبك فروپاشي و شدن شكسته
 الوهي وحي درمقام كه ــ كريم قرآن تعبير به و شدند تهي معنا از اي اسطوره هاي داللت

 كه گرفتند لقب پيشينيان اساطيراالولين ــ است نظري فرهنگ دستاورد ةنمون واالترين
 و واعدق ايجاد با است مرادف دانلد تعبير به نظري فرهنگ در داللت. نبودند بيش توهماتي
 شفاهي هاي داللت از ها پديده كردن تهي با راه هم كه ها بندي طبقه و ،اصول برقراري قوانين،
 رودان ميان شهرنشيني اديان نخستين( عتيق اديان يوناني، منطق. شد پذير امكان اي اسطوره
 يها نظام ظهور با راه هم ميالد از  پيش نخست ةهزار در كه( اولوالعزم اديان ،)باستان

 نظري علوم دركنار نوين، مديريتي ــ اجتماعي هاي نظام و) يافتند تظاهر الفبايي نگارشي
 از زدايي اسطوره با راه هم هندسه، و رياضيات و كيمياگري و بيني طالع نظير گوناگوني
  .نبود ممكن نگارش ابداع از پيش تا كه امري يافتند؛ رشد امكان محليــ  بومي باورهاي
 كارگيري هب و گرافيكيــ  تجسمي بيان ابداع همانا نظري فرهنگ اورددست ترين مهم
 جا و يافتند بسط زمان درطول كه تجسمي نمادين مسير سه. بود گرافيكي ابزارهاي نمادين
 موردنظر شناختي باستان آثار درميان را آن مقبول شكلي به خويش كتاب در حصاري داشت
 وابسته بصري هنجارهاي به امر بدو در كه صويريت نظام از ندا عبارت كند، دنبال خويش
 كه) هيروگليف خط نظير( نگار انديشه نظام نيست؛ زباني ساختارهاي درگير لزوماً و است
 با آوايي رابطة فاقد نشانه آن در و است آواييــ  واجي نظام و تصويري نظام واسط حد

 دو در. است گفتاري نظام به وابسته كه آواييــ  واجي نظام درنهايت، و بود خويش مرجع
 كلي به ها آن متون خوانش و اند داشته را باال دست تجسمي ادراك ساختارهاي نخستين نظام
 نظام در. است بوده متفاوت داريم ذهن در الفبايي متون خوانش از امروز ما چه آن با

 شكل نوانع هيچ به نگارش است، اي جمله ساختار و گرامري مئعال فاقد كه نگار انديشه
 هر و شدند مي بندي دسته كادرها يا ها جعبه درون گلي الواح روي اشكال و ندارد خطي
 نيز آوايي يا فونتيك هاي جنبه از نگارها انديشه هرچند. بود ويژه اطالعاتي حاوي دسته

 زبان با پيچيده بسيار نسبتي همواره رو ينااز و بودند مصوت مئعال فاقد برخوردارند،
 و بود موردنياز اي پيچيده يندهايافر ها آن بلندخواني براي و كردند مي قراربر گفتاري
 نگارها، انديشه كاتبان. آمد برمي خاصي اجتماعي ةطبق ةعهد از فقط خواندنشان اساساً
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 يا آوا تكرار كنيم، تصور الفبايي نظام از مان امروزين درك براساس است ممكن كه چنان
 نظام اين در تعبيرديگر، به. دانستند نمي خود ةوظيف گرافيكي صورت يك در را صوت

 هنگام به چه نبود؛ برقرار ذاتي پيوندي معنادار اصوات و نگارش ميان لزوماً نگارشي
  .ها آن خوانش چه و نگارش
 وضـعيت  از خواهـد  مـي  كـه  نگارشـي  هـاي  صورت نخستين از يكي منزلة  به ميخي خط
 راه هم. درآورد ،شناسيم مي امروزه كه چنان خطي، اي وهشي به را نگارش شود، جدا نگار انديشه

 واحـدهاي  از جديـد  كلمات ايجاد امكان تا شد نمايان نوين سيالبي نظام يك ميخي، خط با
 واپسـين  كـه  يافـت  ادامـه  جـا  آن تـا  ميخـي  خط نگارشي نظام پيشرفت. شود فراهم هجايي
  .بود برخوردار اي پيشرفته توريدس و نحوي ساختار از باستان دورة در خط اين هاي نمونه
 هـاي  صورت كه بود نظام اين در. بود آوايي الفباي ابداع نگارش در تحول ترين مهم اما

 و شد مي گفته چه آن نگارش و ندكرد برقرار اصوات با را پيوند ترين بيش نوشتاري گرافيكي
  .يافت امكان تري بيش سهولت با آمد درمي  نگارش به چه آن بيان

 از فراتر الفبايي نگارشي نظام و ميخي خط به مربوط مباحث ،گفت توان مي هرچند
 بوده ايران در نگارش آغاز ةتوسع و گيري شكل كتاب در حصاري موردبحث موضوع
 نگارشي نظام پيرامون جدي شناختي زبان مباحث فقدان كنار از سادگي به توان نمي ،است

 نگارشي هاي نظام نخستين پيدايش كه اين ضمن. گذشت نگار پيشاانديشه و نگار انديشه
 كاالهاي ةسياه نماياني ؛كرد مواجه بنيادين مفهومي تحوالت با را انساني هاي فرهنگ كليت

 و ها تبارشناسي ايجاد پادشاهان، هاي نام فهرست ها، مكان اسامي فهرست تجاري،
 حتي. نبود ممكن خط عابدا بدون »معرفت درخت« مفهوم يارتقا آن دنبال به و ،ها نامه شجره
 ترين مهم از دارد مسطور خويش در را حقايق همة كه نيز »محفوظ لوح« نظير هايي استعاره

 به نگارشي نظام نخستين ورود. آيد مي  شمار به نگارش و خط ابداع دستاوردهاي
 ابزاري فقط بقبوالند، خواهد مي مداوم طور به حصاري چه آن برخالف انساني، هاي فرهنگ
 وارد شود واقع مفيد ها شهرنشين نوين اقتصادي و اجتماعي اوضاع حال به كه را ديگر
 دچار ازاساس را انسان ذهنيت و انديشه هاي شيوه كل طور به بلكه ،كرده استن عرصه

 موجب لوح روي نگارش). سوم فصل به بنگريد ؛1393 ماالفوريس( ساخت تغييرشكل
 انديشه نوين هاي صورت آفرينش باالتر، آن از و ماده در اي انديشه صورتي انجماد و حفظ

. نداشتند تحقق امكان اين از  پيش تا كه هايي صورت شد؛ سفيد ةصفح و لوح كمك با
. آورد  بار به را منطقي هاي مقوله و منطق شد؛ »مفهومي هاي سازه« ايجاد موجب نگارش

 ،آني استحساني، مقطعي، امور گزين جاي رفته رفته كلي و ،شمول جهان مفهومي، ساختارهاي
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 و جهان و انسان ميان موجود هاي نسبت بر امر همين و شدند شفاهيــ  اي اسطوره زندة و
 كه گذاشت برجاي بنيادين بس هايي دگرگوني و تحوالت انسان توسط جهان فهم و درك
 بستر در را آن كه بود بايسته و توانست مي حصاري اما نيست، مقال اين در آن طرح جاي

  .دهد نشان مصداقي اي شيوه به و ،بكاود ببيند، شناختي باستان هاي افتهي
 واقعياتي نماياني موجب نگارشي هاي سنت با تجسمي هاي بيان تركيب ديگر، ازسوي

 كه شود مي گفته اموري به جا اين در افزوده واقعيات. شد انساني هاي فرهنگ درميان افزوده
 متن با وا شدن متصل واسطة به بلكه شود، نمي حاصل نجها درون انسان ةزند تجربة ازطريق
 شود مي دروني وا در نظري كامالً شكلي به خود درون متن آن محتويات باركردن و مكتوب

 كه است كسي تر كم امروزه). Shlain 1999 ؛Assmann 2011 به بنگريد تر بيش بحث براي(
 و واالتر مقياسي در و مكتوب متون و ها كتاب جز جايي در را اصيل واقعيات و حقايق
 همان از يكي واقعيت، اين برآيد؛ آن درپي و بجويد محفوظ لوح و مقدس كتب تر، قدسي
 در و جهان درمورد انسان ذهنيت و انديشه ةشيو گيري شكل ازنو به مربوط هاي مصداق
  .است آن هاي پديده با مواجهه
  

  گيري نتيجه. 4
 بنيادين و ،ارزنده مهم، كتابي توانست مي ايران در نگارش آغاز ةتوسع و گيري شكل كتاب
 مهم و سنگ گران موضوع اين با عميق و بنيادين شكلي به آن نگارندة كه آن شرط به باشد،
 و پيدايش به مربوط موضوعات ترين مهم تواند مي شناسي باستان تنها نه. شد مي مواجه
 در ها آن بنيادين جايگاه و قشن و انساني هاي فرهنگ در را نگارشي هاي نظام تكوين
 بلكه ،بررسي كند انساني كالن مفهومي دستاوردهاي ديگر و ،فلسفه ادبيات، پيدايش
 ورود ،دهند موردمطالعه قرار مي كه موادي و شناسان باستان موردمطالعة موضوعات به باتوجه

 زاماتال كه آن شرط به شود؛ مي محسوب ها آن اساسي وظايف از كالن مسائل اين به
 كرده حاصل آن از دركي و بشناسند را قلمروها اين به ورود فلسفي و شناختي معرفت
 نگارش تكوين نقاط ترين اصيل و ترين قديمي از يكي آن، غرب جنوب ويژه به ايران،. باشند
 نشان خويش كتاب در پراكنده شكلي به حصاري كه چنان و است انساني هاي فرهنگ درميان
 براي الزم هاي زمينه و پيشانگارشي بسترهاي از را توجهي قابل و مهم شواهد ،است داده
 توجه، قابل شناختي باستان غناي باوجوداين. گذارد مي اختيار در آغازين نگارش گيري شكل
 انسان بازتعريف در نگارش ابداع جايگاه به مربوط كالن و مهم موضوعات كه است حيف
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 كردن رديف فقط شناسي باستان. شود انگاشته ناديده و بيفتد قلم از جهان با وا نسبت و
 بلكه نيست، ها آن از حداقلي هاي توصيف ةارائ و دركنارهم باستاني شواهد و ها محوطه
 كه چيزهايي آن همة استخراج براي است آن دقيق معناي در انساني هاي فرهنگ كاوي ژرف

 اثر يك كتاب اين كه كرد وجيهت توان نمي. باشد انساني چنين امروز انسان تا شده موجب
 به مربوط شواهد جاي يك دراختيارگذاشتن آن نگارش از مؤلف هدف و است بوده درسي
 حتي انساني علوم حوزة در كه كسي هر ها؛ آن مقدماتي توصيف و ايران در آغازين نگارش
 توصيف و ،بندي طبقه گزينش، كه است آگاه نيك باشد داشته آتش بر دور از دستي
 هاي پنداشت پيش و مفروض هاي سازه بر و نيستند خنثي اموري مطلقاً انساني هاي دهپدي

 بناست و است دانشگاهي اثر يك موردبحث كتاب كه علت بدين درست. استوارند محكم
 هاي ارچوبهچ سازي شفاف با آن مؤلفكه  رود مي انتظار گيرد قرار دانشجويان دراختيار تا

را  خويش موردمطالعة موضوعات ،ژرف و جامع شكلي هب مشخص، شناختي روش و نظري
 هريك كه نحيف فصل سه توان از شوربختانه بنگريم، هرطور كه امري. تحليل و تفسير كند

  .نيست ساخته دارند، ديگري از متفاوت محتوايي و موضوع ازاساس نيز
  
  نامه كتاب

 ،نگارش تا آغاز ايالمي) (از پيش آغاز نگارش در ايران ةگيري و توسع شكل ،)1392( رتضيحصاري، م
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