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مقدمه 
 آفرينش براي برقراري ارتباط از حواس پنجگانه استفاده كرده و به صورت غير زباني خواسته ها و انديشه ها را انتقال انسان از آغاز

مارشال مك دونالد، از شخصيت هاي معروف كتابداري، . مثل اشاره، صدا روي طبل كه براي انتقال پيام استفاده مي شد. داده است
ا كه زبان در فرهنگ شفاهي به وجود آمد بشر براي انتقال انديشه و برقراري ارتباط با همنوعان بعده. آن را فرهنگ شفاهي نام نهاد

. خود از طريق زبان امتيازي پيدا كرد

گاهي نيز بدون دخالت زبان از روش شنيداري مثل نمايش . ثرترين وسايل ارتباط فكري بودؤزبان گفتاري تا هزاران سال يكي از م
تا اين كه به تدريج از خط استفاده شد و بشر توانست با استفاده از وسائل . ن يا گياه اطالعات را منتقل مي كردتصوير انسان، حيوا

اي از دانشمندان معتقدند كه درست زماني كه انسان توانست از راه عده.  انديشه و پيامش را بنويسد،مختلف مثل سنگ و لوحه
انسان توانست به تدريج . مي دانندمنتقل كرد و مرحله كتابت يعني نوشتاري را از اين دوراننوشتن ياد بگيرد و ياد بدهد، اطالعات را 

سرانجام با سير تكامل تمدن و . با اختراع خط و استفاده از مواد و ابزار نوشتاري گوناگون و اختراع كاغذ به انتقال اطالعات بپردازد
طالعات را از طريق تكنولوژي ذخيره كرده و با پيدايش كتاب، دانش فرهنگ موفق به اختراع چاپ گرديد و در سطحي وسيع ا

. تعداد كتاب ها افزايش يافت و كتابخانه ها به عنوان گنجينه هاي دانش و فرهنگ ايجاد شدند. گرديدبشري تدوين

تاريخ و آداب كتابت 
وده يعني براي نوشتن هر چيز شكل آن را رسم آنچه به نظر مي رسد اين است كه خط نويسي، در آغاز كار به شكل صورت نگاري ب

صورت نگاري به مفهوم نگاري مبدل شد و بر حسب عادت و قرارداد عالمات خاص به جاي آنكه نماينده شيئي باشند . مي كرده اند
بزرگي و تسلط بود مثالً سرِ شير نماينده . كه تصوير شبيه به آن است، نماينده معاني شد كه از زبان تصوير به ذهن وارد مي شوند

پس از آن . ]205 : 1372دورانت، [و زنبور عالمت سلطنت به شمار مي رفت ) همان گونه كه در مجسمه ابوالهول نيز چنين است(
. در اين دوره بشر قصدش فقط تصوير نبود و مفهومي را پشت تصوير القا مي كرد. مفهوم نگاري پيشرفت و تكامل ديگري پيدا كرد

 دست آمده روي صخره ها تصاوير شير و چاقو و انسان بوده و اينجا فقط تصوير مطرح نبوده بلكه با اين تصاوير در تحقيقات به
محققان اين دوره را . مفهوم منطقه شكار را مي رسانده است و يا تصاوير پنج خورشيد روي صخره، مفهوم پنج روز را داشته است

. انديشه نگاري ناميدند

سان مرحله بعد از انديشه نگاري را قائل هستند و آن مرحله واژه نگاري بوده است كه در واقع هر واژه را با يك عده اي از زبان شنا
مرحله بعدي .  تا خورشيد پنج تا خط را كشيدند كه در واقع خط واژه نگار است5 و به جاي كشيدن 5براي گفتن . نشاني مي نوشتند

. فباست و هر حرفش بايد نماينده يك صدا باشد و هر صدائي در مقابلش يك حرف باشدرا آوانگاري مي دانند كه مرحله آخر ال
) 1تصوير (

ابزار ذخيره اطالعات 
انسان اوليه با كنجكاوي در اطراف خود اولين چيزي كه به نظرش رسيد سنگ بود كه روي آن حكاكي مي كرده و اين دوران را 

تيب دوران لوح فلزي و لوح گلين بوده كه شهرت كتابخانه هاي معروفي مانند آشورسپس به تر. )2تصوير (سنگ نوشته مي گويند 
پس از آن پاپيروس كه كتابخانه . بانيپال و تلو به داشتن اين الواح بوده است و لوح چوبين كه از چوب و برگ استفاده مي كردند

. نه پرگامون شهرتش به آن استبعد تومار چرمي يا پارشمن كه كتابخا. اسكندريه شهرتش به آن بوده است
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كاوش هاي باستان شناسي بر درخشش ادبي مصر در دوران امپراتوري فراعنه . مصر باستان در زمينه خط و كتابت پيشرو بوده است
ي دلتاي نيل، گياهي به در دو در آب هاي راكد و باتالق ها. ]33 : 1372دال، [كه با اين تمدن مصري مرتبط است گواهي مي دهند 

صنعت پاپيروس در هزاره سوم . از ساقه اين گياه براي نوشتن استفاده مي كردند. وفور وجود داشت كه به يوناني پاپيروس ناميده شد
تا اينكه بطلميوس . )3تصوير (هزاران نويسنده كتاب ها را روي پاپيروس مصري مي نوشتند . پيش از ميالد به اوج شكوفائي رسيد

ششم براي اين كه از توسعه كتابخانه هاي پرگامون جلوگيري كند صدور آن را به خارج از 
ائوميس دوم به عنوان عكس . مصر منع نمود تا نتواند با كتابخانه اسكندريه رقابت كند

العمل از پوست گوسفند و گوساله كه پارشمن نام داشت براي مصرف نوشتن تشويق كرد 
 و نام شهر پرگامون كه توليد كننده آن بود زبانزد مردم گشت و طولي نكشيد كه پارشمن

كتابخانه اسكندريه مشهورترين و بزرگترين كتابخانه دوران باستان . ]33 : 1372دورانت، [
احتمال مي رود .  نوار پاپيروس بوده است490مي گويند اين كتابخانه تقريبا شامل. است

وقتي نسخه خطي . ش تا هفت متر بوده استكه طول طومارهائي كه به كار گرفته شده ش
پيچيده مي شد به شكل استوانه اي درمي آمد كه قطر آن به پنج تا شش سانتي متر

. مي رسيد و در دست گرفتن آن آسان بود

مي كردند و را رشته رشته) پاپيروس(ساقه بردي .  پيش از ميالد است2400 مربوط به سال كهن ترين نوار پاپيروس معروف تقريباً
به اين ترتيب كاغذ را كه يكي از اركان تمدن است،. آن رشته ها را چپ و راست بر روي يكديگر قرار مي دادند و مي فشردند

خوبي ساختمان اين نوع كاغذ آن است كه نوشته هائي از پنج هزار سال پيش باقي مانده است كه به آساني گواه بر. مي ساختند
براي آنكه با كاغذ كتابي بسازند، طرف راست هر صفحه را به طرف چپ صفحه ديگر مي چسباندند . ي شودخطوط آن خوانده م

كاغذ خود يكي . با اين ترتيب طومارهائي به دست مي آوردند كه طول بعضي از آنها به چهل متر مي رسيد. ]205 : 1372دورانت، [
براي . ترين عطايائي است كه اين كشور به جهان بخشيده است از بزرگاز مهم ترين كاالهاي بازرگاني مصر در آ ن زمان و يكي

قلمي كه به . ساختن مركب، رنگ سياه فساد ناپذير دوده را با كمي آب و صمغ گياهي بر روي پاره تخته اي خوب مخلوط مي كردند
با همين آالت و ادوات تازه فراهم شده، .  ساختندمي بردند از ني بود كه كنار آن را با كارد مي تراشيدند و براي نوشتن آماده ميكار 

. ]205 : 1372دورانت، [مصريان نخستين آثار ادبي جهان را مي نوشتند 

مجموعه مقاالت اولين گردهم : مأخذ . مراحل تكامل خط. 1
. آرائي زبان و كتيبه و متون كهن

. سنگ نبشته. 2

London British Museum: مأخذ 

.نوشته روي پاپيروس. 3تصوير 

London British Museum:  مأخذ 

2تصوير 1تصوير 
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بهترين اوراق پاپيروس كه در دست داريم مربوط به يك رسم ديني است كه مقداري نوشته هاي مقدس و غيره را در قبر مردگان 
 قبل از 1700است كه قدمت آن تقريبا به سال"كتاب مردگان"ترين اين متوناز مهم.  باشدمي گذاشتند تا پشتوانه اي براي مرده

. ميالد مي رسد

انواع خط در مصر 
خط تصويري كه ظاهرأ اساس خط هيروگليف است در . به گواه تاريخ نخستين خط بشري، خط هيروگليف است1 : خط هيروگليف

اين مطلب ثابت شده است كه پاپيروس از دوران خط . ]6 : 1336بهمنش، [ستآغاز شروع به كتابت در مصر رواج داشته ا
دليل اين كه يكي از حروف خط هيروگليفي به شكل نوار پاپيروس ه ب. گرفته استهيروگليفي براي نوشتن مورد استفاده قرار مي

. )5تصوير  (]11 : 1336بهمنش، [خط هيروگليف را كشف كرد رمز2 شامپوليون1822در سال . )4تصوير (است 

همزمان با خط هيروگليف خط ديگري در مصر رواج گرفت كه به خط مقدس معروف شد و اين خط در دوره  : خط مقدس و قبطي
به اين ترتيب كه مصريان . از قرن سوم رسم الخط مصري دستخوش تغيير شد. يوناني ها منحصرأ مورد استفاده روحانيون بوده است

اين خط به . ي يوناني را مورد استفاده قرار داده و حروفي را كه براي اداي صداهاي مخصوص مصري الزم بود بر آن افزودندالفبا
زبان قبطي هنوز هم در كليساهاي . قبطي معروف شد زيرا مسيحيان مصري كه قبطي خوانده مي شدند از آن استفاده مي كردند

. ]8 : 1336بهمنش، [ه مي باشد قبطي به عنوان زبان مذهبي مورد استفاد

دسترسي به اطالعات 
 اما واقعيت اين است كه در اين ،بانيپال كتابخانه عمومي بودندباستان اعتقاد بر اين بود كه كتابخانه هاي اسكندريه و آشوردر دوران

كل از خبرگان و نويسندگان كه دوران بي سوادي عامل مهمي بوده و كساني كه دسترسي به كتاب داشتند جامعه اي بودند متش
. احترام خاصي داشتند

 رمز خط هيروگليفكشفالفباي هيروگليفي و  : 5 و 4رتصوي
. 1336، بهمنش: مأخذ 
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كتابخانه ها راه در اين دوران كتابخانه هاي عمومي صومعه به وجود مي آيند و مردم به اين. در دوران قرون وسطي فضا بازتر است
طه شرايط اجتماعي هنوز محدوديت اما در اين دوران نيز به واس. مي يابند و در واقع مردم با كتابخانه و كتاب هايش آشنا مي شوند

. براي دسترسي به كتاب بوده است

آزادي و دسترسي . در قرون جديد با پيدايش دانشگاه ها و كتابخانه ها دسترسي عموم به كتابخانه به عنوان يك اصل مطرح است
. مردم به اطالعات از وظائف اصلي كتابخانه هاست

كتابت در جهان اسالم 
د بر هر شمي  قرآن مجيد را كه به تدريج بر ايشان نازله هايآيات و سور) ص(حضرت محمد . تابت وحي آغاز شدبا ظهور اسالم ك

صورت كتاب ه كه باست اين نوشته ها جمع آوري مي گرديد و نخستين اثري . يك از نويسندگان حاضر مي خواند و او مي نوشت
. ]139فدائي، [درآمد 

بار از آن نام مي برد، گوياي ارزشي است  كتاب و كتابت خداي متعال در قرآن كريم بيش از سيصدشأن و عظمت قلم و به تبع آن
حضرت اميرالمومنين . مسلمانان را بر آموختن خط تشويق مي فرمودند) ص(حضرت رسول . كه علم در نزد پروردگار جهان دارد

. عليه السالم در فن كتابت كمال مهارت را داشتند

 وحي، ضبط احكام و احاديث آغاز شد و از قرن دوم هجري نگارش و ترجمه كتب در پس از كتابت
تا پيش از . رشته هاي مختلف آغاز گرديد و باعث اعتال و پيشرفت فرهنگ و تمدن اسالمي شد

و حتي دست كم دويست سال پس از آن، )  م751-ق.  ه4/133(پيدايش كاغذ در جهان عرب 
. )6تصوير (ي گرفت م صورت نگارش قرآن بر پوست حيوانات

اعراب در مراكز مختلفي فن دباغي را تكامل بخشيدند، خصوصأ در كوفه كه با نهاده شدن نامش بر خط زينتي و زاويه دار كوفي، كه 
. ها به كار رفت و هنوز در سرلوحه ها به چشم مي خورد، شهرت كسب كرددر نگارش نخستين قرآن

-ق.  ه4/33(ي پيروزي سپاهيان والي عرب سمرقند در اتابك، نزديكي تاشكند در آسياي مركزي، به سالبين اسراي جنگي كه در پ
گرفتار شدند چينياني بودند كه راز تهيه كاغذ را مي دانستند و با راهنمائي هاي آنان نخستين كارگاه كاغذ سازي در سمرقند ) م751

در قرن چهارم هجري، صنعت كاغذ سازي در يمن رونق بسيار . در بغداد داير شدكارگاه ديگري )  م794-ق.  ه8/177(و بعداً در 
. كشت كتان در خراسان و اطراف سمرقند رواج داشت. يافت در سده پنجم، كاربرد كاغذ در سراسر قلمرو اسالم عموميت يافته بود
ماده اوليه حتي از پوشش موميائي هاي مصري وردن اين آكاغذ همچنين از تكه هاي فرسوده پارچه ساخته مي شد و براي به دست 

. ]671 : 1372دورانت،[استفاده گرديد 

كتابخانه نظاميه . در پي تأليف و ترجمه كتب و به منظور حفظ و نگهداري آثار، اولين كتابخانه ها در ممالك اسالمي به وجود آمدند
. بغداد از جمله اين كتابخانه هاست

. نگارش قران بر روي پوست. 6تصوير 
. مجموعه مقاالت اولين گردهم آرائي زبان و كتيبه و متون كهن: مأخذ 
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تاريخچه كتابت در ايران 
اين دولت ها با دولت مادها در اواخر سده هشتم . با تشكيل دولت ها در ايران خط نيز به تدريج شكل گرفته و موجوديت مي يابد

گرچه هردوت و كتزياس، عمده ترين گزارش كنندگان تاريخ ماد اطالعات مورد نياز پژوهشگران . پيش از ميالد وارد تاريخ مي شوند
مادها به دست نمي دهند ولي شاهان ماد نام هاي ايراني را در زمينه توان كتابت 

به دنبال ماد، . دارند و واژه هائي كه از مادها گزارش شده اند، ساختار ايراني دارند
زبان سنگ نبشته هاي ميخي عصر هخامنشي . شاهان هخامنشي به قدرت رسيدند

 امر كتيبه نگاري زبان رسمي دربار هخامنشي بوده و با شيوه هائي تقريبا همسان در
خط ميخي فارسي از ساده . شرح حال خود و كشور را به رشته تحرير درآورده اند

آكاري و بابلي ) 7تصوير (ترين خطوط ميخي شرق قديم است و از خطوط عيالمي 
. گرفته شده است

مادها توان كتابت را نداشته اند از نظر مي داند و اين ادعا كه خط ميخي عصر هخامنشيان را گرفته شده از مادها"تئودور نولدكه"
مي رسد كه دولت ماد يعني از پاي درآورنده يكي از نيرومندترين حكومت او مي گويد بعيد به نظر. اين خاورشناسان مردود است

مي توانسته اند نازسوئي پارس ها بدون گرفتن ميراث كتابت از مادهاهاي روي زمين يعني امپراتور آشور توان كتابت نداشته باشد،
. ]1366تامپسون، [كوتاه زمان ممكن صاحب هنر نوشتن آن هم با اين درجه پيشرفت شونددر

هاپي نوشت 
1. Pictographie

2. Champollion
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