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 جامعه همان گروهی برون و درون تعامالت و گویش ابزار بشري جامعه هر هاي واژه که باشیم باور این بر اگر
 صد چند اي ریشه شناسیم، می نگارش آغاز عنوان به که اي مرحله ظهور و گیري شکل که پذیریم می است،
 بایگانی عنوان به انسان، حافظه در بلکه بوده افراد بین ارتباطی ابزار تنها نه ها واژه این. دارد ساله هزار

 دنیا در مختلف جوامع. است کرده بازي بشري جوامع مختلف تعامالت در را خود نقش تجربیات، و اطالعات
 شان حافظه از کارآمدتر و فراتر ابزارهایی خلق به اطالعات، ضبط و ثبت براي خود، تکاملی فرایند با متناسب
 به ایران. آید می شمار به نگارش آغاز پیشگامان از یکی باستان، شرق از بخشی عنوان به ایران. پرداختند

. است بوده متفاوت فرهنگی سیستمهاي با جوامعی برگیرنده در جغرافیایی، مختلف هاي حوزه بودن دارا لحاظ
 توان می ایران، مختلف فرهنگی هاي حوزه از آمده دست به شناسی باستان مدارك و نظري چارچوبهاي پایه بر

) تاریخی( نگارشی آغاز آن پی در و شهرنشینی آغاز دوره جوامع شمارشی و محاسباتی ثبت، سیستمهاي
 بلکه نیست، شهرنشینی آغاز جوامع تکامل و سیر بنیادین مطالعه پی در پژوهش این. کرد بازسازي را ایران
 از شناختی و دهد توضیح را نخستین هاي)ك(شهر درباره پیشنهادي اساسی مفاهیم که است آن بر بیشتر
 سکونت ادامه برخی استقراري مراکز این. نماید ارائه شهرنشینی  آغاز خصوص در مهم شاخصهاي برخی
 سکنی جدیدي استقرارگاه در و ترك را نشینی روستا زندگی دیگر برخی و اند بوده پیشین بشري جوامع
 سیستم از زندگی تغییر حتی و دیگر مکان به شهري یا شهرك از مهاجرت شواهدي، اساس بر. اند گزیده
  ). Alizadeh, 2010;  Pollock, 1997: 221( است شده پیشنهاد نیز نشینی کوچ به نشینی یکجا

 قرار بحث مورد ایالمی/ هلتمتی آغاز تا نوسنگی از النهرین بین با ایران غرب جنوب جوامع تعامل همچنین
 همواره زمان آن فرهنگی مرزهاي شناسایی و تطابق براي فرهنگی شاخصی شناسی، )قوم( مردم. است گرفته
). 6-2: 1384 حصاري، و اکبري( باشد جوابگو امروزي شاخصهاي با را پیش سال هزار شش جوامع تواند نمی
 و تولید امر در نظارتی ابزارهاي از استفاده اساس بر نخست، نگاه در هرچند متفاوت شاخصهاي و شواهد این

 -اداري نخبگان قدرت میزان اقتصاد، نوع در اما باشند، می النهرین بین با شباهتهایی داراي توزیع،
 تفاوتهاي توان می النهرین بین و ایران تاریخی آغاز جوامع نگارش تکاملی سیر ادامه در حتی و گذار سیاست
 مناطق جغرافیاي نیز و تولید مراکز معدنی، منابع به نزدیکی و دوري اساس بر. کرد مشخص را اساسی
 -اقتصادي تعامل به تفاوتها این. شود می مشاهده تفاوتهایی ایران در شهرنشینی آغاز مراکز بین در مختلف،
 در. است شده منجر ایران جغرافیایی -فرهنگی مختلف هاي حوزه در شهرنشینی آغاز اصلی مراکز بین تجاري

 از یکی مثابه به و باستان شرق از بخشی عنوان به ایران، در نگارش استفاده و پیدایش چگونگی به کتاب این
 شکل به نگارش آغاز به مربوط مطالعات. پردازیم می جهان در نگارش استفاده و پیدایش خاستگاههاي

 ؛1383 حصاري، و اکبري ؛1378 حصاري،( نیست برخوردار چندانی پیشینه از فارسی زبان به مستقل



 کاوشهاي از آمده دست به مدارك گرفتن نظر در با و فارسی منابع کمبود به توجه با). 1385 فر، محمدي
 اي مرحله نهایت در و تکامل گیري، شکل مراحل درباره جداگانه پژوهشی به نیاز ایران، فالت مرکز در جدید

 این در. است بوده کتاب این نگارش اصلی انگیزه است، شده گذاري نام ایران نگارش آغاز عنوان به که
 و شناسی باستان شاخص مدارك اساس بر ایران نگارش آغاز دوره معرفی و شناخت مراحل پژوهش

 در هستند، پیشرفته تا اولیه داري جمع وضبط ثبت شکل به نظارتی سیستم مراحل بیانگر که شناسی، زبان
   آغاز و نگارش پیش مرحله تکاملی سیر

 از بیشتر است شده سعی نگارش آغاز تکامل و سیر مختلف مراحل معرفی در. شوند می بندي طبقه نگارش
 از تا شود، استفاده پیشوا سفالین باستانی محوطه از آمده دست به شناسی زبان و شناسی باستان هاي نمونه

 جدید مدارك دیگر سوي از و گیرد قرار تأکید مورد ایران فالت مرکز در نگارشی آغاز جوامع اهمیت سو یک
 دوره از که نظارت، و کنترل اولیه هاي نشانه نگارش پیش مرحله در. گیرد قرار استفاده مورد و معرفی

 نقش کاالشمارها. شوند می بازسازي اند، شده معرفی کاالشمار عنوان به و هستند، شده شناخته نوسنگی
 در و کنند می تداعی را ابتدایی بسیار داري جمع اي گونه که اند داشته را مفهومی -شمارشی ابزارهاي

 سپس و مسطح مهر کاالشمارها، کنار در بعد به نوسنگی دوره از. اند شده بندي طبقه مختلفی هاي گونه
 مرحله تکاملی سیر در. اند داشته نقش مختلف جوامع در است، کنترلی و مدیریتی ابزار دیگر که اي استوانه
 توخالی، شمارشی گویهاي از توان می اولیه داري جمع ابزارهاي دیگر از کاالشمارها، کنار در نگارش، پیش

 شاهد نخست، نگارش آغاز مرحله در. برد نام نگارها عالئم نیز و شکل دوکی گویهاي توپر، شمارشی گویهاي
 هاي حوزه از نخستین هاي نوشته گل. ستیمه ها نوشته گل روي بر اقتصادي اطالعات ضبط و ثبت گامهاي اولین

 توان می را ایران در ها نوشته گل اولین زمانی محدوده. اند آمده دست به ایران فالت و غرب خوزستان، فرهنگی
 دوره این داري جمع و نظارتی ابزارهاي از. برد نام الف جدید فالت ایران، فالت در و 2 شوش خوزستان، در
 گونه با نگارش آغاز دوم مرحله در. برد نام ترکیبی و تصویري حسابی، هاي نوشته گل بیجکها، از توان می

. شناسیم می ایالمی آغاز هاي نوشته گل نام به را جدید گونه این.  شویم می رو روبه ها نوشته گل از جدیدي
 در نصر جمدت هاي نوشته گل با افق هم و اند آمده دست به ایران در فقط ایالمی آغاز هاي نوشته گل
 و سیستان کرمان، فارس، خوزستان، فرهنگی هاي حوزه در ایالمی آغاز هاي نوشته گل. هستند النهرین بین

 شناسان زبان بیشتر اما نیست، شده شناخته خوبی به ایالمی آغاز نگارشی شیوه. اند آمده دست به ایران فالت
 با ارتباط در و النهرین بین در خود زمان هم گونه از مستقل اي شیوه را ایالمی آغاز هاي نوشته گل دوره این

 شناسان زبان مطالعه اساس بر است شده سعی پژوهش این در. دانند می نخست هاي نوشته گل هاي نمونه
 بندي طبقه و معرفی ایالمی آغاز و نخست مرحله هاي نوشته گل هاي شیوه و ها گونه نگارش، آغاز متخصص

 ایران در نگارش آغاز چگونگی و تکامل سیر درباره پژوهش براي را نوینی فصل کتاب این است امید. شوند
 .سازد فراهم


