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داستان باستان

نــگارش در اواخر هــزاره چهارم قبل از میالد مســیح ابداع شــد. 
باستان شناسان این دوره را دوره اوروک ۴ می نامند که تقریبا برابر ۳۲۰۰ 
قبل از میالد اســت. اسناد مربوط به آغاز نگارش تقریبا به طور هم زمان 
از شوش (خوزســتان ایران) و اوروک (در جنوب بین النهرین) به دست 
آمده اند و با قاطیت نمی توان گفت کدام قدیمی  تر اســت. متون شوش 
را متــون ایالنــی ابتدایی و متــون اوروک را متون خــط میخی ابتدایی 
می  نامند. بیشتر محققان اوروک را مقدم می دانند، ولی برخی محققان 
هــم اســتدالل می  کنند که متون شــوش مقدم هســتند؛ زیرا شــواهد 
فعالیت هــای آغازین ثبت اطالعات که منجر به ابداع نگارش شــد، در 

شوش به وفور مشاهده می  شود.

خاستگاه نگارش
به احتمال قــوی، نگارش ابتدا بر اثر نیازهــای اقتصادی و ضرورت 
حســابداری پدید آمد. قدیمی  تریــن مکتوبات موجود، مقــدار کاال ها و 
هویت برخی افراد را ثبت می  کند که نشــان می دهــد قدیم ترین متون 
درباره شمارش و حســابداری هستند. پیدایش نگارش را در مراحل زیر 

مطالعه می  کنیم:

(Pre-cuneiform) دوره قبل از نگارش
(Proto-cuneiform) دوره ابتدایی خط میخی

(cuneiform) ابداع خط میخی

دوره قبل از نگارش
۱- قدیمی تریــن وســیله ثبت اطالعــات عالمــت (token) نامیده 
می  شــود کــه برای شــمارش به کار می  رفــت. هر عالمــت یک واحد 
شــمارش بود؛ مثال یک گوســفند یا یک ســبد غله. به این ترتیب مردم 
می  توانستند تعداد گوسفند های یک گله یا مقدار غله یک انبار را اندازه 
بگیرند. عالمت ها ابتدا ســنگ ریزه بودند، ولی از حدود هزاره هفتم ق م، 
اندک اندک به جای سنگ ریزه از قطعات کوچک گلی استفاده شد. امتیاز 
قطعات گلی این بود که می  شــد آن را به شکل دلخواه ساخت و تهیه 
آن در بین النهرین بسیار آســان تر از سنگ بود. محققان این اشیای گلی 
را عالمــت (token, clay token) می  نامند. برخی دیگر از محققان این 
اشــکال گلی با ابعاد هندسی را شمارشگر (calculi) نامیده اند. در ابتدا 
هــر عالمت واحد شــمارش یک بود؛ یعنی فقط به یک شــیء خارجی 
داللت می کرد. اما در قدم بعدی، عالمت ها در اشــکال گوناگون ساخته 
شدند و هر عالمت می  توانست به عددی خاص داللت کند؛ مثال عالمت 
مربع شکل نشانه یک گوسفند بود و عالمت استوانه ای نشانه ۱ گوسفند، 
پــس یک عالمت اســتوانه ای و چهار عالمت مربع شــکل به معنی ۱۴ 
گوســفند بود. عالمت های گلی در اشــکال کروی، لــوزی، دایره (مانند 
قرص نان) و هرمی پیدا شــده اند. هر کدام از این اشــکال ممکن است 
نماینده یک واحد شــمارش بوده باشد ( مثال واحد یک، ۱۰ یا ۶۰). برای 
نمونه، اگر کسی به چوپان ۲۰ گوســفند می  سپرد، باید ۲۰ عالمت را در 
کیســه می  گذاشت و در جایی مطمئن نگهداری می  کرد. مالک گله تنها 
به این صورت می  توانست دریابد که چند گوسفند به چوپان داده است. 
جنس این کیسه که محل نگهداری عالمت ها بود، معلوم نیست. برخی 
می  گویند احتماال کیســه از جنس پارچه یا چرم بوده؛ چون برجا نمانده 
است. اما چگونه می  شد مطمئن بود که عالمت های داخل کیسه کم یا 
زیاد نمی  شــود؟ چگونه چوپان می  توانست مطمئن باشد که مالک گله 
یک یا دو عالمت پنهانی به کیسه اضافه نمی  کند؟ نمی  دانیم آیا کیسه را 

شــخص ثالث نگه می  داشته یا سر کیسه مهر و موم می  شده است. چون 
کیســه ها به دست ما نرسیده، نمی  توان مطمئن بود. عالمت ها را به دو 
نــوع عمده می  توان تقســیم کرد: اول عالمت های ســاده (یعنی بدون 
نقش و نــگار)، دوم عالمت های پیچیده (یعنــی دارای نقش و نگار). 
عالمت های ساده در حدود ۸۰۰۰ ق م ابداع شدند و تا حدود ۳۲۰۰ ق  م 
رایــج بودند. عالمت های پیچیده بــرای دوره ای کوتاه از ۳۵۰۰ تا ۳۲۰۰ 

ق م رواج داشتند.
(clay bullae, envelopes) ۲- جعبه گلی کروی شکل

در هزاره چهارم ق م، مرحله ای قبل از نگارش نخسیتن متون، مردم 
شیوه ای بهتر برای تضمین درستی و صحت عالمت های انبارشده ابداع 
کردنــد. عالمت هــا را در جعبه های گلی گرد و حباب مانند گذاشــته و 
تمام ســطح بیرونی را در حالی که گل هنوز نرم بود، با مهر اســتوانه ای 
مهر و موم می  کردند. بدین سان محتوای جعبه به سالمت حفظ می  شد 
تــا روزی که در حضور طرفین معامله و شــهود باز شــود. جعبه گلی 
شکسته می  شد و عالمت های داخل شمرده می  شدند. برخی محققان 
جعبه گلی کروی شکل را پاکت (envelope) نامیده اند. وقتی عالمت ها 
داخل پاکت / جعبه گذاشته می  شد، بدون شکستن جعبه امکان بررسی 
تعداد آنها وجود نداشــت. به همیــن دلیل مدت کوتاهی پس از ابداع 
جعبه گلی، عالمت ها را پیش از گذاشــتن در جعبــه روی پاکت گلی 
فشار می  دادند و روی آن را با مهر استوانه ای مهر می  کردند. بدین سان 
نشــانه های روی جعبه گلی تعداد عالمت های داخل جعبه را نشــان 
می  داد. این شــیوه محافظــت در جعبه یا پاکت گلــی بعدها در مورد 
الواح خط میخی نیز اســتفاده شــد. لوح را داخل پاکت گلی گذاشته 
و محتوای آن را روی پاکت می  نوشــتند. بســیاری از الواح خط میخی 
کــه در حفاری هــا به دســت آمده، هنــوز داخل پاکت هســتند؛ پس 
موزه ها که مالک الواح هســتند، به محققان اجــازه می  دهند که پس 
از نســخه برداری، پاکت آن را شکســته و متن درونــی را قرائت کنند. 
اما دربــاره جعبه های حاوی عالمت این طور نیســت. قســمت عمده 
عالمت های حفاری شــده در جعبه نیســتند (شــاید در کیسه بودند و 
کیســه پوسیده و از بین رفته است). تعداد محدودی از عالمت ها هنوز 
در جعبه هســتند و چون تعداد محدود اســت، موزه ها اجازه شکستن 
آنهــا را نمی  دهند. بنابرایــن عالمت های داخل جعبــه هنوز مطالعه 
نشــده اســت. جدیدا محققان سی تی اســکن را به خدمت گرفته اند و 
نتیجه امیدوارکننده اســت. دو موضوع دربــاره عالمت ها هنوز معلوم 
نیست: اول، نمی  دانیم هر عالمت چه شماره ای را نشان می  داده است. 
می  دانیم که عالمت ها اشــکال گوناگونی دارند و مسلما تفاوت شکل 
معنا دار اســت، ولی نمی  دانیم مثال عالمت لوزی شــکل چه شماره ای 
را نشــان می  داده؛ ۱۰، ۲۰، بیشــتر یا کمتر؟ دوم آیا این عالمت ها کاالی 
مورد شــمارش را هم نشــان می  داد؟ آیا الزم بود که اطالعات شــیء 
مورد شمارش با نشــانه های دیگری اضافه شود؟ یک دیدگاه می  گوید 
احتماال الزم بود که اطالعات شــیء مورد شــمارش با کلمات دیگری 
اضافه شــود؛ زیرا روی تعداد زیادی از عالمت ها، شکل هایی حک شده 
اســت که احتماال نوع کاالی مورد شمارش را نشان می دهند. محققان 
ایــن عالمت های دارای نقش و نگار را عالمت هــای پیچیده می  نامند. 
در اینجا باید به دو نظریه رایج درباره تفســیر عالمت های ســاده اشاره 
کنیم. گفتیم که عالمت های ساده (یعنی بدون نقش و نگار) در اشکال 
مختلف بودند؛ مثال لوزی، دایره یا هرمی. یک دیدگاه می  گوید اشــکال 
متفــاوت به اعداد متفــاوت داللت می  کنند؛ مثال عالمت اســتوانه به 
عــدد یک و عالمت دایره  به عدد ۱۰ داللــت دارد. پس یک جعبه گلی 
کروی که از شوش به دست آمده و حاوی شش عالمت دایره ای است، 
صرفا به معنای ۶ اســت و نمی دانیم کاالی مورد شمارش چیست. اما 
دیدگاه دیگر تفاوت شــکل را به نحو دیگری تفسیر می  کند؛ هر عالمت 
فقط عدد یک را نشــان می  دهد و شــکل عالمت، کاالی مورد شمارش 
را نشــان می  دهد؛ برای نمونه هر عالمت مخروطی به یک سبد غله و 
هر عالمت تخم مرغی شکل به یک ظرف روغن داللت می  کند. چون هر 
عالمت دایره ای به یک ســبد پشم داللت دارد، پس جعبه گلی شوش 

یعنی شش سبد پشم.
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