
  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش
  44 -  33، 1396 مهر، چهارم، شمارة هفدهمسال ـ پژوهشي،  نامة علمي ماه

 كتاب بررسي و نقد
  )اسالم از  پيش( تاريخ فرهنگ و هنر ايران

  *زاده ساداتي جواد حسين

 چكيده
سـده اسـت كـه     چنان پيچيـده و غنـي اسـت كـه بـيش از يـك       ن آنفرهنگ و هنر ايرا

چنان نيز دروصـف آن   و هم اند گران به كشف و توصيف و توضيح آن پرداخته پژوهش
هايي در اين زمينه است  نيز ازجمله كتاب تاريخ فرهنگ و هنر ايرانزنند. كتاب  قلم مي

م بــه دانشــجويان و اســال از  كــه بــراي معرفــي فرهنــگ و هنــر ايــران در دوران پــيش
تـا بـا    اسـت  كتاب تـالش كـرده  نگارنده در اين مندان تهيه و تدوين شده است.  عالقه

) به معرفي و بحـث (هرچنـد مختصـر) درمـورد ابعـاد      Diachronicديدگاهي درزماني (
در آشـنايي   هايي قطعـاً  اسالم بپردازد. چنين تالش از  مختلف هنر و فرهنگ ايران پيش

و است ويژه ايران باستان مفيد  هاي گذشتة جامعة ايران و به فرهنگ نسل جوان كشور با
گشـا خواهـد بـود.     امروزي كه بحران هويت گريبان جامعة ما را گرفته راه وضعيتدر 

را ارچوب شكلي و محتـوايي آن  هو چ كند را معرفي مي اين اثر ،نوشتار حاضر نخست
ي ياهـ نهاد درمورد محتوا پيشهم درمورد شكل و هم  ،كند. سپس بررسي و توصيف مي

هاي بعدي  ها در چاپ كارگيري آن درصورت به كند كه نگارنده اميدوار است را ارائه مي
تـر بـه هـدف     و نگارندگان كتاب را هرچـه بـيش   ودكتاب، موجب بهبودي كيفي آن ش
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 مقدمه .1

اسـالم تـاكنون موضـوع اصـلي بسـياري از       از  بررسي فرهنگ و هنر ايران در دوران پـيش 
گران را بـه خـود جلـب كـرده      و توجه بسياري از پژوهش است ها بوده ها و نگارش نوشته

گونه آثـار   اين يابيم كه دركلْ دست درمي هايي ازاين است. با مروري به فهرست آثار و نوشته
و  ،هـا، مقـاالت   شـامل كتـاب   ،سـت دسـتة نخ  ؛بندي كرد كلي تقسيم ةه دو دستتوان ب را مي
و تفسير فرهنگ و هنـر ايـران در    ،قصد توصيف، تحليل، توضيح شوند كه به هايي مي نوشته

تخلـيص   تفصـيل يـا بـه    بـه  و هريك به فراخور حـال،  اند اسالم نگاشته شده از  دوران پيش
شـوند كـه    ها و تقريراتي مـي  شامل آن گروه از نگارش ،دوماما دستة  ،اند باره قلم زده اين در
ر اقشار جامعه گيدو آثار اين دوران به دانشجويان و  ،هدف آموزش و معرفي فرهنگ، هنر به

ها شناخت حاصـل   اي از آن ها انتقال آن چيزي است كه تا اندازه و هدف آن اند نگاشته شده
ـ  تاريخ فرهنگ و هنر ايـران  شده است. كتاب اسـالم) نيـز دراصـل كتـابي اسـت       از  يش(پ
هاي مختلفي  تر براي معرفي هنر و فرهنگ ايران باستان به دانشجويان رشته آموزشي كه بيش

و هنر كه بـا فرهنـگ و هنـر ايـران      ،مطالعات تاريخي، معماريشناسي،  مانند تاريخ، باستان
را مخاطـب خـويش    ر اقشار جامعـه گيدو چندان است  1باستان سروكار دارند تدوين شده
وري آشـامل گـرد   ،اسـت  تر تحليلي و كم تر توصيفي بيش قرار نداده است. اين اثر كه اثري

 از  هاي مختلـف پـيش   مطالب و موضوعات مختلف درمورد تاريخ و فرهنگ ايران در دوره
تاريخ و دوران تاريخي ايران است. ايـن كتـاب كـه در شـش فصـل تنظـيم شـده، از يـك         

معرفـي   بـا  ،كـه درابتـدا   اي گونه كند؛ به تاريخي منظمِ معمول پيروي ميارچوب زماني و هچ
و سـپس براسـاس    شده اسـت آمده در ايران آغاز  دست ترين آثار تاريخي و فرهنگي به كهن

پيش از ورود اسالم بـه ايـران)    هاي جديدتر (تا يك سير منظم تاريخي هنر و فرهنگ دوره
تاريخ  از  في بسيار مختصر فرهنگ و هنر پيشنخست كتاب به معر . فصلبررسي شده است

 اي درمورد سرزمين و فرهنگ عيالم با مقدمه ،اختصاص دارد. فصل دوم) Prehistory( ايران
)Elamite( شـناختي ايـن دوره اشـاره     هاي مختلف هنري و فـن  به جنبه ،آغاز شده و سپس

 درمورد ورود اقوام آريـايي  و اند دورة ماد قلم زده بارةشود. در فصل سوم نويسندگان در مي
)Aryan(     و سپس تشكيالت سياسي و اجتماعي و نيز هنر و معمـاري ايـن دوره مطـالبي را

تر  فصل چهارم كتاب به دورة هخامنشي اختصاص يافته كه فصلي بس مفصل اند. وردهآ گرد
ي، هاي هنري، فرهنگ نويسندگان بسياري از جنبه ،از فصول پيشين كتاب است. در اين فصل

كوتاهي  و درمورد هريك به اند شناختي دورة هخامنشي را بررسي كرده و فن ،اقتصادي، ديني
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اند. كتاب در فصل پنجم با مختصر توصيفي از دورة سـلوكي در ايـران    مطالبي را بيان كرده
. اين فصل از كتاب كـه  شود را بررسي مي فرهنگ و هنر اشكانيان ،و سپساست آغاز شده 

ـ  پيشين (فصـل سـوم) تـا انـدازه    مانند فصل  به تـر از دو فصـل نخسـت اسـت،      هاي پرپيمان
آثـار هنـري و    اسـت،  هاي فرهنگ و هنر پارتي را موردهـدف قـرار داده   ترين ويژگي اصلي

. فصل پاياني كتاب كه فرهنگ و هنر دوران ساسـاني، آخـرين   كند را معرفي مي معماري آن
تـرين فصـل كتـاب     طوالني، صاص يافته استاختاسالم،  از  سلسلة پادشاهي در ايران پيش

 ،فصـل   ايـن  دهـد. در  سوم كتـاب را بـه خـود اختصـاص مـي      تقريب حدود يك است و به
ماننـد شـكار و    ،هـاي فرهنـگ و هنـر ايـن دوران     ترين جنبه نويسندگان به برخي از جزيي

بخـش   انـد. پايـان   ها و موسيقي و حتي عجايب بارگاه خسروپرويز نيز اشاره كـرده  خوردني
  شود. نامة اثر است و كتاب پيوست يا اضافاتي را شامل نمي كتاب نيز كتاب

  
  هاي صوري و ساختار كتاب ويژگي نقد .2

است كتاب براساس يك سير تاريخي منظم و مشخص تدوين شده  ،طور كه اشاره شد همان
وب و ارچهـ اما در درون اين چ ،اند ارچوب صوري كتاب را تعيين كردههو زمان و تاريخ چ

اند كـه جـنس آن نـه از     بندي ديگري استفاده كرده داربست تاريخي نگارندگان از يك دسته
تاريخ ايـران را   كتابنگارندگان در معنا كه  است. بدين از جنس سياست بلكه ،جنس تاريخ

البته الگويي  كهاند  بندي كرده تر تقسيم هاي سياسي به مراحل كوچك برپاية پيدايش حكومت
هاي زمـاني و   ارچوبهها و مقاالت تاريخي است. استفاده از چنين چ نگارش كتابدر  آشنا
تـرِ سياسـي يكـي از     هـاي جزيـي   بنـدي  اسـتفاده از تقسـيم   ،چنـين  در كليت و هـم  يتاريخ
هاي شايستة كتاب است كه موجب درك بهتر سير تحول و تطور فرهنگ و هنر يك  ويژگي

تـر در درون   هاي جزيي بندي زماني كه به تقسيم اما ،شود زمين) مي جا ايران سرزمين (در اين
و از يـك   انـد  تر عمل كرده اي نگارندگان اندكي سليقهكه  رسد مي  نظر نگريم به هر فصل مي

در فصل نخسـت كتـاب كـه بـه دوران      ،كنند. مثالً دست پيروي نمي الگوي مشخص و يك
 سـنگي  زيرعنـوان پارينـه   سـه  فقـط ، اسـت  تاريخ تا دوران عيالم اختصـاص يافتـه   از  پيش

)Paleolithic( و نوسنگي )Neolithic( و شهرنشيني )Urbanism (اما زماني كه  ،شود ديده مي
شـويم.   هاي بسيار خردتر و ريزتر مواجه مي نگريم، با زيرعنوان هاي بعدي كتاب مي به فصل

اسـب در  حتي به پرورش  استدوران سلوكي و اشكاني  مربوط بهدر فصل پنجم كه  ،مثالً
امـا نگارنـدگان در فصـل     ،اين دوران نيز اشاره شده است (كه البته موضوعي مهـم اسـت)  
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حال پراهميت است،  اي بس طوالني و درعين تاريخ كه دوره از  نخست كتاب از دوران پيش
تـاريخ   از  شدن دوران پـيش  اهميت زدگي منجر به كم اند. اين شتاب بسيار باشتاب گذر كرده

ـ  است شده در نزد مخاطب ر دوران سپسـين را ناديـده   دهـاي ايـن دوران    ثير فرهنـگ أو ت
سنگي و نوسنگي  هاي پارينه در همان فصل نخست نگارندگان از واژه ،ديگر گيرد. ازطرف مي

تر نوعي  سنگي و نوسنگي بيش يعني پارينه ،اند كه دو واژة نخست و شهرنشيني استفاده كرده
آيد كه  واژة شهرنشيني مي ها اما پس از آن ،هستند )Technological( شناختي بندي فن تقسيم
شناختي و معيشتي دارد و چندان با دو واژة نخست سنخيت ندارد. اگـر   تر جنبة جامعه بيش

 »دوران مفـرغ «از واژة  »دوران نوسنگي«و  »سنگي دوران پارينه«هاي  نگارندگان پس از واژه
 . البته2آوردند مي  وجود اين فصل به هاي زيرعنوان تري را در گوني بيش كردند، هم استفاده مي

شد از  بندي اين فصل مدنظر بود، مي اگر شيوة اقتصادي و اجتماعي در تقسيم ،ديگر ازطرف
، »و چراگـردي  )Hunting and Gathering( وري خـوراك آگـرد  و دوران شـكار «ي هـا  واژه

اسـتفاده  » دوران شهرنشيني«و  ،»و روستانشيني )Farming and Herding( دوران كشاورزي«
بندهاي فصول بعدي كتـاب   ازپيش حفظ كرد. در تقسيم كرد و انسجام صوري فصل را بيش

تري بـا   و مفهوم سنخيت بيش شناسي ها ازنظر واژه و زيرعنواناست اين وضعيت بهتر شده 
  دارند. ديگر يك

تعـداد   ارچوب كتاب تقسيم حجم كلي كتـاب بـر  هشكل صوري و چ بارةنكتة ديگر در
انـد تـا حجـم كلـي كتـاب را       كـه نگارنـدگان تـالش كـرده     هاي آن است. باوجوداين فصل

امكان حجم  حد شده در كتاب تقسيم كنند و در درنظرگرفته لِمساوي بر تعداد فصو  طور به
ديگر چندان نوسان نداشته باشد (كه  يك در مقايسه باهاي كتاب ازنظر تعداد صفحات  فصل

مانند فصـل   ،ها در برخي از فصل كه رسد مي  نظر به ،اند) اب موفق بودهتر فصول كت در بيش
صفحه از كتـاب را   14 فقطفصل نخست  ،اند. مثالً نخست و فصل سوم چندان موفق نبوده

اما فصل چهارم كـه درمـورد دوران    ،صفحه 12به خود اختصاص داده و فصل سوم حدود 
 75رد دوران ساساني است حدود مورصفحه و فصل ششم كه د 60هخامنشي است حدود 

بـه ميـزان    نداشـتن  شود. البته بايد اشاره كرد كـه بخشـي از ايـن تـوازن     صفحه را شامل مي
گردد كـه   ها برمي ه در هريك از اين دورهشد رسي و كار پژوهشي انجام دست اطالعات قابل
و برخـي  تري صورت گرفته (ماننـد دورة عـيالم و مـاد)     هاي كم ها پژوهش در برخي دوره

گـران و محققـان بـوده اسـت (ماننـد دورة       هاي تاريخي نيز هدف بسياري از پژوهش دوره
نبـودن   دست بندي كتاب وجود دارد در يك هخامنشي يا ساساني). نكتة ديگري كه در فصل

در فصل دوم كـه بـه فرهنـگ و هنـر دوران      ،مطالب موجود در درون هر فصل است. مثالً
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 بنـدي شـده،   و جديـد تقسـيم   ،عيالم قديم، ميانه ةو به سه دور است عيالم اختصاص يافته
 سه زيرعنـوانِ  »هنر ايالم قديم«سرعنوان  هاست. در زيرِ مخاطب شاهد تفاوت در زيرعنوان

امـا در زيـرِ سـرعنوان     ،آورده شـده اسـت   »مهرسـازي «و  ،»سـازي  پيكـره «، »برجسته نقش«
هسـتيم و   »برجسـته  نقـش « و ،»سازي پيكره«، »معماري«هاي  ما شاهد زيرعنوان »مياني  ايالم«

و از اسـت  شـده   بررسـي برجسـته   هنر نقش فقط »هنر ايالم جديد«سپس در زير سرعنوان 
گيري و ءكه اين سـو  هاي هنري يا معماري يا مهرسازي خبري نيست. باوجوداين ر جنبهگيد
ر گـ يده در هاي فرهنگـي و هنـري هـر دور    در توصيف و معرفي آثار و جنبه نداشتن توازن 

  ند.ك چشم مخاطبان تيزبين را به خود جلب مي ،فصول تا اين اندازه نمايان نيست
چنـدان   ،ويـژه كتـب درسـي تـاريخي     بـه  ،هاي درسي تر كتاب يكي از نكاتي كه در بيش

، اسـت  شود و هميشه يكي از مشكالت اصلي دانشجويان و آموزگاران و اساتيد رعايت نمي
بختانه يكـي از   هايي است. خوش اسب و باكيفيت در چنين كتابهاي من نبود تصاوير و طرح

هاي بسيار باكيفيت و رنگي است كه متناسب  ت اصلي اين اثر وجود تصاوير و طرحنقاط قو
انـد و   و ازنظر جاگزيني نيز درست در همان صفحات مرتبط با متن قرار گرفته هستندبا متن 
تعـداد   ،حـال  اين با ؛تقدير است دگان بسيار قابلآرا و حساسيت نگارن تالش صفحه ،نظر ازاين

ر تصـاوير  گـ يددر كتاب وجود دارند كـه بـرخالف    ،ها ويژه نقشه به ،بسيار اندكي از تصاوير
پالن كـاخ كـوروش،    27- 4قلمرو هخامنشيان،  ةنقش 1- 4شكل  ،دارند؛ مثالًن يكيفيت مناسب

مهـرداد   ةبرجسـت  نقـش  10- 5قلمرو اشكانيان، شكل  2- 5قلمرو سلوكيان، شكل  1- 5شكل 
ر گيدها نيز مانند  هاي بعدي كتاب اين نقشه قلمرو ساسانيان. اگر در ويراست 1- 6دوم، شكل 

بـر ارزش كتـاب خواهـد افـزود. دركنـار       د، قطعاًشونتر ارائه  تصاوير كتاب، اندكي باكيفيت
تـاب، روانـي و   ت اصـلي ك استفاده از تصاوير بسيار مناسب و باكيفيت يكي ديگر از نقاط قو

سادگي متن و استفاده از زباني گويا و خنثي در توصيف و توضيح موضـوعات مختلـف در   
و هـدف   هسـتند كه مخاطب اصلي كتاب دانشـجويان   جايي هر فصل و هر بخش است. ازآن

نويسـي   خواني و ساده يعني روان ،اصلي كتاب نيز آموزش و انتقال مطالب است، اين ويژگي
كنـد و ايـن نشـان از تسـلط و آگـاهي       ورده مـي آهدف نگارش كتاب را برتر  اثر هرچه بيش

  بندبودن به آن دارد. نگارندگان به موضوع و هدف اصلي كتاب و پاي
هـا نـزد    هـا كـه در پـذيرش يـا رد آن     هاي مهم ديگر در ساختار صوري كتـاب  از ويژگي

شـاره كـرد كـه انتخـاب     جا بايـد ا  در اين .استرايي كتاب آ ثير فراوان دارد، صفحهأمخاطب ت
بـودن شـروع و خاتمـة     دسـت  فونت، اندازه، چينش صفحات، هماهنگي متن با تصـوير، يـك  

دقت و وسـواس خاصـي اجـرا شـده اسـت كـه از        فصول در صفحات فرد و زوج همگي به
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چندجايي در كتاب وجـود   ،فراوان يها باوجود تالش برانگيز كتاب است. هاي تحسين ويژگي
آرا و مصـححان كتـاب    و از چشـم صـفحه   اسـت  ظم سطور به هم ريختهترتيب و ن دارد كه

كتاب در پاراگراف دوم در سـطر دوم، جملـه در وسـط     3در صفحة  ،مانده است. مثالً  دور به
صورت يك پاراگراف مجزاست، ادامه  و ادامة آن در سطر بعد كه خود به است سطر قطع شده

هاي دوران نوسنگي در ابتداي جمله كه نيازي به  اهبراي اشاره به استقرارگ 5دارد. يا در صفحة 
و در ابتداي جمله اندكي جاي خالي وجود است نبود، از آن استفاده شده  Tabاستفاده از كليد 
كه جمله تمام شـده و پـاراگراف پايـان يافتـه      در سطر آخر، باوجوداين 50 ةدارد. يا در صفح

 »بـه « بـه حـرف اضـافة    »اي صـخره «لمـة  ك 85نشده است. در صفحة اي گذاشته  نقطه ،است
درآمده است. در برخي از صفحات نيـز   »ايبه صخره«اند و به صورت سر هم به شكل  چسبيده

استفاده شده كه باعث شده دو كلمـة   فاصلة مجازياز فاصله استفاده شود از  بايددر جايي كه 
  بچسبند. ديگر به يكو ديگر قرار گيرند  نار يكجدا از هم درك

نگـاري و   ديگري كه درمورد شكل صوري اثـر موردتوجـه اسـت جنبـة حـرف      مبحث
ها و اصطالحاتي اسـت كـه ممكـن     يك الگوي استاندارد مشخص در شكل واژه استفاده از

گيـري نشـده و    است به چندين شكل نوشته شوند. در اين اثر در اين مورد چنـدان سـخت  
اما با نگارشي متفاوت بـه   ،سان يي يكها گاه از واژه نگارندگان در جاهاي مختلف كتاب، گه

  اواخر هزارة چهارم پيش) Tablets( هاي گلي لوحه اند. مثالً فاصلة اندكي از هم استفاده كرده
هاي آغاز  لوحه منزلة م اقتصادي و شمارشيِ ابتدايي نقش شده، بهئها عال ميالد كه روي آن از

 ،استفاده شده »متقدم  ايالمي«از واژة  7معروف هستند. در صفحة  )Proto Elamite( ِعيالمي
در چنـين   اسـتفاده شـده اسـت. قطعـاً     »پروتو عيالمي« ةاما درادامه در پاراگراف بعد از واژ

د و درصـورت اسـتفاده از   وهاي استاندارد استفاده ش هايي مطلوب آن است كه از واژه كتاب
يح داده شـود. نكتـة مهـم    ها توضـ  سان، در پانويس درمورد آن دو يا چند واژه با معناي يك

براي جلوگيري از اختالط معنايي ايالم (نام يك واحد  جا اين است كه معموالً ديگر در اين
سياسي مدرن) و عيالم (نام يك فرهنگ و دورة باستاني) در متون تخصصـي و علمـي واژة   

 مـاني برنـد كـه محـدودة ز    مـي   كار زمين به را براي يك دورة فرهنگي و تاريخي ايران عيالم
شود و واژة  غرب ايران) شامل مي (جنوب را ازميالد) و مكاني مشخصي پيش 639تا  2700(

هـاي سياسـي مـدرن     بندي شود كه يكي از تقسيم م اطالق ميايالم به استان و شهرستان ايال
براي فرهنگ و تمدن عيالم باستان استفاده شده است » ايالم«اما در اين كتاب از واژة  ،است

كتـاب واژة فروهـر كـه     85در متون علمي و تخصصي رايج نيسـت. در صـفحة    كه چندان
نوشـته   »وهـر  فره«صورت  معناي روح و نيروي جاوداني حيات است، در چندين مورد به به
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تلفظ  106آمده است. در صفحة  »فروهر«صورت  به 93و  91اما همين واژه در صفحة  ،شده
آمده است. در » بي اجي« شكل است كه در متن به »اگيبي« صورت به Egibi درست واژة بابلي

دار در دوران  كـه اسـم خـاص يـك بانـك      )Murashu( »موارشـو «همان صـفحه واژة   ةادام
به زيرنويس  نوشته شده است كه باتوجه» موراشي«صورت  رودان است به هخامنشي در ميان

در بخـش   144حة در صـف  .اسـت اشتباهي نگارشـي   انگليسي آن در همان صفحه، احتماالً
ها در  هاي فرانسوي آمده از كاوش دست هاي تابوتي به هاي اشكاني زماني كه به تدفين تدفين

ا، ه اما در بخش ارجاع ،دهد ارجاع مي Demecquenen, 1343: 737شود، به  شوش اشاره مي
و در مـتن   استآمده كه صورت اخير آن درست  Demecqunem 1943اين منبع به صورت 

بايـد   ،درمجمـوع  علت اشتباهات نگارشي حالت نادرست آن آمـده اسـت.   به تماالًكتاب اح
شود،  ها ديده مي در همة كتاب هاي جزيي كه معموالً كاستي و ها گفت كه باوجوداين نقص

هـاي   در ويراسـت  و قطعـاً  اسـت قبول  آرايي و ويراستاري كتاب تااندازة زيادي قابل صفحه
  ي رفع خواهند شد.هاي ها و نقص بعدي چنين كاستي

  
  ماية كتاب و درونبر محتوا  نقدي .3

 ياهـ  اسـالم يكـي از موضـوع    از  تر اشاره شد، فرهنگ و هنر ايران پيش طور كه پيش همان
گران حوزة تاريخ بوده است و نگارنـدگان مختلفـي درمـورد آن قلـم      جذاب براي پژوهش

اسـالم) نيـز بـه هـدف      از  (پـيش  تـاريخ فرهنـگ و هنـر ايـران    اند. نگارنـدگان كتـاب    زده
كنند، اين اثر  هاي مرتبط تحصيل مي آوردن منبعي درسي براي دانشجوياني كه در رشته فراهم

اند. ازجمله  شدن به هدف خويش نيز موفق بوده لئو تا اندازة زيادي در نااند  كردهرا تدوين 
صـفحه)   230چندان زياد صـفحات (  ههاي اصلي كتاب اين است كه باوجود حجم ن ويژگي
تاريخ (هرچند بسيار  از  بسياري از ابعاد فرهنگي و هنري ايران از دوران پيش است توانسته

اي از  و دامنـة گسـترده   معرفي كنـد تر)  طور مفصل (به را كوتاه و مختصر) و دوران تاريخي
هـاي   ز امتيازات آن است. يكي از ويژگيدرآورد و اين ا  نگارش هاي اين دوران را به ويژگي

بـه دوران تـاريخي عـيالم و تمـدن      ،برجستة ديگر كتاب، اختصاص فصلي هرچنـد كوتـاه  
، تمدن عيالم و ايـن  اند را بررسي كرده تر منابعي كه تاريخ ايران شكوفاي آن است. در بيش

سـياري از متخصصـان تـاريخ و    بـاور ب  سـاز كـه بـه    بسيار مهم و سرنوشـت  دوران تاريخيِ
و هنـري   ،ين دوران حيـات فرهنگـي، سياسـي، اجتمـاعي    شناسي يكي از شـكوفاتر  باستان
امـا در ايـن اثـر     ،اي بـه آن نشـده اسـت    زمين است، ازنظر دور مانـده و حتـي اشـاره    ايران

و دوران  انـد  هخوبي به ضرورت اشاره به اين فرهنـگ و تمـدن آگـاهي داشـت     نگارندگان به
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ها بـر تـاريخ    نظر و تسلط آن قتكه نشان از د اند تاريخي ايران را شروع دوران عيالم دانسته
 را نكردن طرفي و قضاوت تا بي اند كتاب تالش كردهنگارندگانِ كه  ايران دارد. نكتة ديگر اين

د و بـا زبـاني   ندور باشـ  داوري بـه  كه امكـان دارد از ارزش  د و تاجاييندر مباحث رعايت كن
. ايـن  يف كننـد را توصـ  اسـالم ايـران   از  مختلـف پـيش   هـاي  دورانخنثي فرهنگ و هنـر  

 موضـوعي اسـت كـه از    داري و متانت در توصيف تاريخ و فرهنگ ايران معمـوالً  خويشتن
مانـده و    دور زننـد، بـه   تر نويسندگان ايراني كه درمورد تاريخ ايران قلم زده و مي چشم بيش

  اما اين اثر تا اندازة زيادي در مهار اين كشش دروني موفق بوده است. ،ماند مي
كتاب ازنظر زماني و موضوعي، قلمرو تاريخيِ وسـيع و طيـف    ،گفته شد طور كه همان
قطع يقين تسلط بر تمامي ايـن قلمـرو    ،رو شود. ازاين اي از موضوعات را شامل مي گسترده

رو وجود  گر و نويسنده خارج است و ازاين تاريخي و موضوعي از عهدة يك يا دو پژوهش
 ،حــال بــااين ؛ات امــري طبيعــي اســتهــا در برخــي موضــوع هــا و غفلــت برخــي كاســتي

تـري   هـاي تـاريخي جديـدتر اطالعـات دقيـق      نگارندگان درمورد دورانرسد كه  مي  نظر به
برخـي   ،رو ازهمـين  تـاريخ.  از  تـرِ پـيش   اند تا دوران كهـن  تر بوده و بر منابع مسلط اند داشته

ن در مباحث روز آن و اكنو رسد مي  نظر اندكي كهنه به نظر مباحث در كتاب وجود دارد كه به
در فصل نخست كتاب با عنوان  ،ها نيست. مثالً و بحثي از آن يستحوزه چندان موردتوجه ن

 ةبايـد اشـاره كـرد كـه اكنـون ديگـر واژ       »آوري غذا) سنگي (غارنشيني، جمع دوران پارينه«
و  شود سنگي استفاده نمي چندان در ادبيات علمي و دانشگاهي براي دوران پارينه غارنشيني

هـا در دوران   تر اصطالحي غيرتخصصي و عمومي براي اين دوران است؛ چراكه انسان بيش
هـا   هـاي بـاز و دشـت    منظور كسب خوراك در محيط تر اوقات خود را به سنگي بيش پارينه

اند. علـت اصـلي    گذرانده برخي از مواقع سال را در درون غارها مي فقطو  ندكرد سپري مي
 )Rock Shelter( اي هاي صـخره  گاه سنگي در درون غارها و پناه ارينهشدن آثار دوران پ يافت

معرض فرايندهاي فرسايش طبيعي  تر در ها كم هاي باستاني در اين مكان شتهواين است كه ن
هـاي انسـاني در    هاي مورداستفادة گروه يكي از مكان فقطو كشف اين محل كه  است بوده

  ).1389(دورتيه تر است  دست تر و دم گذشته بوده آسان
خـوبي تمـدن عـيالم و     نگارندگان بـه » فرهنگ و هنر عيالم« يعني ،در فصل دوم كتاب

تـر دوران   . در اين فصل كه به سه بخش كوتـاه كنند را معرفي مي هاي خردتر آن يبند تقسيم
و هنـر   ،و جديد تقسيم شده، موضوعاتي مانند فرهنگ، مذهب، معماري ،عيالم قديم، ميانه

امـا درميـان ايـن     ،شود معرفي و موردبحث واقع مي برجسته) سازي، نقش ، پيكره(مهرسازي
ترين تحوالت دوران  مباحث جاي نگارش و خط و زبان عيالميان خالي است. يكي از مهم
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عيالم پيدايش و اقتباس خط است كه نقشي بس مهـم در سرنوشـت فرهنگـي، اجتمـاعي،     
كتـاب در   19در صـفحة   فقـط ارنـدگان  و اقتصادي ايـن تمـدن داشـته اسـت. نگ     ،سياسي

از زبان ايالمـي كـه ازنظـر دسـتوري     «نند كه ك اشاره مي توضيحي بسيار كوتاه در چند سطر
زبان  ةطور قاطع به ريش هشناسي ب پيوندي است، اطالع دقيقي در دست نيست و دانش زبان

سـه سـطر بـه آن     در فقطدرمورد خط عيالميان نيز در پاراگراف بعد  »نبرده است.  ها پي آن
اختصار نيز در ايـن مـورد    كم به جا شايسته بود كه نگارندگان دست در اين. اشاره شده است

دادند. اين كاستي  زدند و عنواني از اين فصل را به خط و زبان عيالمي اختصاص مي قلم مي
هاي مربوط بـه فصـل پـنجم كـه      شود و در عنوان درمورد خط و زبان اشكانيان نيز ديده مي

بـان و خـط اشـكانيان    ، عنوان يا زيرعنواني بـه ز كند را بررسي مي دوران سلوكي و اشكاني
  است.  اختصاص نيافته

تـري از   مخاطب شاهد بررسي ابعاد بـيش  استدورة ماد  دربارةدر فصل سوم كتاب كه 
آيد. اين  نمي  ميان حال از هنر اين دوران چندان سخن به و درعين استفرهنگ و جامعة ماد 

كيد بر أيعني ت ،چيزي است كه در فصل دوم شاهد بوديم درست حالت عكس آن عيتوض
هـاي سياسـي و    كه چندان جنبه درحالي ،دوران عيالمي تعداد خاص و محدودي از هنرهاي

بايد اشاره كرد در  ،نشده است. ازطرفي بررسياجتماعي اين دوران كه بسيار جذاب است 
دورة ماد دگرگون  در مقايسه باشناختي  اساسي باستان هاي يك دهة اخير بسياري از انگاره

 اين در ،حال بااين ؛هاي پيشين ديگر محلي از اعراب ندارند و بسياري از انديشهاست شده 
هـا نيسـت    هايي كه اكنون ديگر توافـق چنـداني روي آن   چنان بر برخي از انگاره فصل هم 
كتاب آمده، محوطة باسـتاني   47حة در بحث شهرسازي كه در صف ،كيد شده است. مثالًأت

و در  اسـت  اي كه مركز حكومت مـاد بـوده   همان هگمتانه منزلة در شهر همدان به هگمتانه
هـاي اخيـرِ    منابع تاريخي آمده در نظر گرفته شده است و اين درحـالي اسـت كـه كـاوش    

 ؛1386كنـد (آذرنـوش    ييـد نمـي  أرا ت شده در ايـن محوطـه ايـن نظـر     شناختيِ انجام باستان
  ).1390دهكردي و طاهري   مالزاده

در فصل چهارم كتاب كه به فرهنگ و هنر دوران هخامنشـي اختصـاص يافتـه، شـاهد     
و شـيوة معيشـت    ،زيادي از فرهنگ، هنر، معماري، خط، زبـان  هاي معرفي و توصيف جنبه

ن شـكوفا  فراگيري را از اين دورا اند اطالعات تقريباً و نگارندگان توانسته هستيماين دوران 
فصل پنجم اين كتاب كه بـه فرهنـگ و هنـر دوران سـلوكي و اشـكاني       اما در ،3نندكارائه 

 خـوبي و تقريبـاً   كه در اين فصل فرهنگ و هنر دوران اشكاني به اختصاص يافته باوجوداين
بـه   فقـط اما درمورد دوران سلوكي  ،طور مفصل موردتوصيف و توضيح قرار گرفته است به
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است اهي از نحوة نفوذ يونانيان در ايران و ارتباطشان با ايرانيان اشاره شده معرفي بسيار كوت
صـفحه از   پنجسختي  شهر يا محوطة دوران سلوكي بسنده كرده است كه به پنجو به معرفي 

جـا مـا توصـيفي از     ) را به خود اختصاص داده است. در ايـن 118تا  113(صفحات  كتاب
ثيرگـذار در حيـات   أاي ت گـواه خـود نويسـندگان دوره    كه بـه  ،فرهنگ و هنر دوران سلوكي

تـر درمـورد ايـن     بينيم و جا داشت كه انـدكي بـيش   فرهنگي و هنري ايران بوده است، نمي
 اسـت  فرهنگ و هنـر دوران ساسـانيان   دربارةفصل پاياني كتاب كه  شد. دوران قلم زده مي

م كل كتاب را به خود سو حدود يك شد،طور كه گفته  ترين فصل كتاب است و همان مفصل
اي از فرهنگ و هنر ساسانيان نيست كه  هيچ جنبه فصل تقريباً  اين اختصاص داده است. در

شـده   بررسـي هاي ايـن دوره   اي تمامي جنبه از چشم نگارندگان دور افتاده باشد و تا اندازه
فصـل  يعنـي   ،هاي ديگـر  اي را در فصل است. بسيار مطلوب بود اگر نگارندگان چنين رويه

  گرفتند. و سوم كتاب نيز در پيش مي ،نخست، دوم
اند تا از  درمورد استفاده از منابع براي تدوين كتاب بايد گفت كه نگارندگان تالش كرده

تر مـوارد از منـابع    كه در بيش نند. باوجوداينكمنابع موثق و متخصصان در هر زمينه استفاده 
روزتـر و   وارد در كتـاب منـابع بـه   در برخـي مـ   ،اول اسـتفاده شـده اسـت    درست و دسـت 

درمـورد منـابع    ،اند. مـثالً  ها استفاده نكرده تري نيز وجود دارد كه نگارندگان از آن اول دست
 Vahdatinasabو  Biglari )2007( تـري ماننـد   اول سنگي، منابع جديدتر و دست بخش پارينه

يـا در   انـد.  كـرده  ارائـه مـي   روزتري را تر و به اند كه اطالعات دقيق نيز وجود داشته) 2011(
، ارجـاع بـه   اسـت  كه درمورد تپة سيلك در كاشان توضيح كوتاهي ارائه شده 6و  5صفحة 

حـالي اسـت    اول نيست و اين در است كه جزو منابع دست )Mellaart 1975( جيمز مالرت
وجود دارد و  گر فرانسوي محوطه كاوش كه كتاب سيلك در دو جلد به قلم رومن گيرشمن

يا  .)1389گيرشمن ، 1378(گيرشمن  رس است زبان فارسي نيز ترجمه شده و در دستبه 
د بـراي ارجـاع بـه    نـ كن زماني كه نگارندگان به دورة عيالم ميانـه اشـاره مـي    19در صفحة 

يا همان چغازنبيل به حريريـان و ديگـران   ) DurUntash( وسازهاي شهر دوراونتاش ساخت
اول مـرتبط   اما جزو منابع دست ،ن كتاب منبع مناسبي استكه اي دهند؛ باوجوداين ارجاع مي

اولي مانند چغازنبيل نوشـتة   آيد و اين درحالي است كه منبع دست نمي  حساب با موضوع به
گر محوطه است وجود دارد و به زبـان فارسـي    كه كاوش )1373رومن گيرشمن (گيرشمن 

ديگر كتاب از اين منبع استفاده  نيز برگردانده شده است. جالب است كه نويسنده در جاهاي
چنـدم را بـه منـابع     اما مشخص نيست كـه چـرا در جـاي ديگـر منـابع دسـت       ،كرده است

  اند ترجيح داده است. رس بوده اولي كه دردست دست



 43   )اسالم از  پيش( رهنگ و هنر ايرانتاريخ ف كتاب بررسي و نقد

 گيري نتيجه .4
اسـالم) كتـابي اســت كـه ازنظــر چـاپ، جلــد،      از  (پــيش تـاريخ فرهنـگ و هنــر ايـران   

خـوبي از   هـا بـه   و بازنمـايي  ،ادگي عبارات، كيفيت تصاويرو س ،آرايي، رواني متن صفحه
بندي شده و يك  ارچوب زماني صورته. كتاب در يك چاست عهدة كار خويش برآمده

و تـا   ،هاي فرهنگي، هنري، آييني مرحله ويژگي به و مرحلهاست سير تاريخي را پي گرفته 
كنـد.   بررسـي و توصـيف مـي    ازاسـالم  اي اقتصادي جوامع تاريخي ايران را تا پيش اندازه

تالش نگارندگان براي همـوار   ،وخيزهايي همراه است جويي با افت كه اين پي باوجوداين
دسـت كـرده    قبولي فصول كتـاب را يـك   كردن جريان كلي كتاب تا اندازة قابل گون و هم

 منـد بـه دوران   نظر قشر دانشجو و افراد عادي عالقه مخاطبان كتاب كه به ،رو است. ازاين
گيـري از زبـان سـاده و روان آن، آشـنايي كلـي و       توانند بـا بهـره   تاريخي ايران است مي
گـاه اقتصـادي،    و گـه  ،هاي تـاريخي، فرهنگـي، هنـري    ترين ويژگي مختصري را با اصلي

و شناختي ابتدايي از وضـعيت   ننداسالم حاصل ك از  و آييني جوامع ايران پيش ،اجتماعي
يـك از   كـه نويسـندگان در هـيچ    آورند. بـاوجوداين   دست فرهنگي و هنري اين دوران به

 فقـط و  انـد  اند، عميـق نشـده   هايي كه درمورد آن در كتاب بحث كرده ا و عنوانه موضوع
فراگيربـودن كتـاب و    ،انـد  بيان كردهدر هر مورد  را ترين توضيحات ترين و ابتدايي اصلي

هـاي   اي از ويژگـي  دهتالش نگارندگان در گـردآوردن مطالـب مختلفـي از طيـف گسـتر     
و اجتمـاعي كتـاب را بـه يـك منبـع مناسـب بـراي         ،فرهنگي، هنري، آيينـي، اقتصـادي  

 از  ر مخاطباني كه قصد آشنايي كلي و مختصر بـا فرهنـگ ايـران پـيش    گيددانشجويان و 
  اسالم دارند، تبديل كرده است.

  
  ها نوشت پي

را بـين  و علـت اصـلي نگـارش كتـاب      نگارندگان چنـدان اهـداف   گفتار كه در پيش وجوداينبا .1
اي كوتاه از سير تطور فرهنگي ايران و سپس مروري بر محتواي فصول  به مقدمه فقط و كنند نمي

طور مختصر  هاي كتاب به با مروري بر اهداف هر فصل كه در ابتداي فصل ،كنند كتاب بسنده مي
اسالم  از  ا فرهنگ و هنر ايران پيشب دانشجويانمنظور آشنايي  يابيم كه كتاب به آورده شده، درمي
 .و ساختار و محتواي آن نيز داللت بر همين امر دارد نگاشته شده است

اي بسـيار   اي به نام مس و سـنگ نيـز وجـود دارد كـه دوره     دورة نوسنگي و مفرغ دوره بته بينال .2
كتـاب   هاي عصر مفرغ است كـه نويسـندگان كتـاب از ارائـة آن در     ساز براي فرهنگ سرنوشت

 اند. نظر كرده صرف
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كتاب زماني كه نويسندگان در حال توصيف تنديس سنگي داريـوش هسـتند كـه     90در صفحة  .3
از داريـوش تنديسـي در مصـر    «كننـد كـه    ، اشاره مـي است نيمة بااليي آن شكسته و مفقود شده

و خـط   بـه مشخصـات   باتوجـه  تنديس مورداشاره احتماالً .»آمده كه از سنگ تيره است  دست به
باستان) روي آن نقـش شـده،    و پارسي ،هيروگليفي كه (البته دركنار خطوط ميخي عيالمي، اكدي

هـا بـه سرپرسـتي     هاي فرانسوي اما اين تنديس يا مجسمه در كاوش ،در مصر ساخته شده است
آمـده اسـت و اكنـون در مـوزة ملـي ايـران         دسـت  در محوطة شوش به 1972پرو در سال   ژان
  .ودش داري مي نگه
  
  نامه كتاب

ـ  ةشـناختي تپـ   هـاي اليـه   گـزارش مقـدماتي كـاوش   « )،1386(آذرنوش، مسعود  در:  ،»همـدان  ةهگمتان
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