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  شناسي ماد باستانبر كتاب نقدي 

  *رضا مهرآفرين

  چكيده
ـ     ماد از مهم ةدور زيـرا در ايـن دوره اقـوام     ،رود  مـي   شـمار  هتـرين ادوار تـاريخي ايـران ب

ند. اين شدبار موفق به تشكيل حكومت در غرب ايران كنوني  آريايي براي نخستين  ايراني/
د و بسـياري از اصـول   كرپيدايش و شكوفايي امپراتوري هخامنشي را فراهم  ةدولت زمين
ري از ديگـ  ةطور كلي بنيادهاي تمدني را بـه شـاخ   هو ب ،داري، اجتماعي، مذهبي حكومت

كمبود منابع مستند تاريخي، خصوصاً ايرانـي و  علت  . از اين حكومت بهكردايرانيان منتقل 
ه اسـت تـا   شـد اطالعات چنداني در دست نيست. اين عوامل سـبب   ،شناختي آثار باستان

شناسان و مادپژوهـان قـرار نداشـته     رس باستان ماد دردست ةتوجهي از دور انتشارات قابل
اي  به جزوات پراكنده سيس اين رشته متكيأشناسي از بدو ت باستان ةرشت باشد و دانشجويان

  گرفت. اي ناقص و تكراري در اختيارشان قرار مي گونه باشند كه به
شناسي اين دوره را تاحدود  ماد خأل اطالعات باستان ةشناسي دور انتشار كتاب باستان

آورد تا در   وجود هاين فرصت را بشناسي  باستان ةد و براي دانشجويان رشتكرزيادي ترميم 
اطالعات مربوط به سرفصل دروس يادشده را موردمطالعه قـرار دهنـد.    تمامييك مجلد، 

ها  شود ضمن برشماري و يادآوري آن كتاب داراي امتيازات فراواني است كه سعي مياين 
آتـي،   هـاي  كتاب ضمن بـازبيني در چـاپ   ةها نيز اشاره شود تا نويسند به برخي از كاستي
  ند.كا نيز استفاده هنهاد ديد، از اين پيش درصورت صالح

  .شناسي ماد، هنر ماد شناسي، باستان قوم ماد، باستان :ها واژهكليد
  
 مقدمه .1

پـي افكندنـد، از    مـيالد  از  بـل ا هفـتم ق هشـتم يـ     قـرن حكومتي را كـه مادهـا احتمـاالً در    
تـر   كـه بـيش   آيد. چنان مي  حساب يران بهشناسي ا  برانگيزترين مباحث تاريخ و باستان چالش
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شناسـي    اين امر را كمبـود منـابع تـاريخي و شـواهد باسـتان      علتگران  ن و پژوهشامحقق
ماد در    ةزاده، دور قول ملك ورزند. به  تر در اين زمينه تأكيد مي هاي بيش  دانند و بر كاوش  مي

هاي ما از   دانستهناشناخته است و اساساً شناخته و بعضاً نا اي بس كم  تاريخ ايران باستان دوره
هاي متفاوت و گاه   هايمان است و همين ناآگاهي عموميِ نحله  اين دوره بسي بيش از دانسته

هـاي    ماد موجـب رواج انديشـه     ةهاي تاريخي و فرهنگي دور  شناسي از ويژگي  متباين ايران
  ).10: 1380زاده  مختلف درباب مادپژوهي شده است (ملك

گرچه منابع اسنادي و تاريخي از اين دوره بسـيار انـدك و گـاهي متنـاقض اسـت،      
حساس از تـاريخ ايـران را      ةمهر اين دور شناسي نيز تاكنون نتوانسته رازهاي سربه  باستان

شناسان است تـا شـايد پـرده از ايـن       چنان در انتظار كلنگ باستان ها هم  بگشايد و چشم
نويسان كالسيك يونـان ماننـد هـرودوت و گزنفـون نيـز       ريخمجهوالت برداشته شود. تا

كه گفته شد گاهي اين اطالعـات   چنان دهند و هم  ميناطالعات خاصي از اين دوره ارائه 
تـوان يـك     سـختي مـي   ديگر اسـت كـه بـه    اندك نيز بسيار مغشوش و در تناقض با يك

. منابع آشوري، )1384؛ گزنفون 1362(هرودوت  دكرها استخراج  برداشت درست از آن
گـران نيسـت.    گـوي كامـل پـژوهش    و هخامنشـي نيـز پاسـخ    ،عبري، اورارتويي، بـابلي 

شناختي اين تمدن يا حكومت كه از قـرن بيسـتم مـيالدي عمـدتاً در       هاي باستان  كاوش
د شـ آغـاز   ،هـا  گـاه آن  يابي به اكباتان، تخـت  همدان و نواحي غرب ايران با هدف دست

بلكـه   ،كرداز اين شهر و ديگر شهرهاي اين حكومت آشكار ن را انيتنها هيچ رد و نش نه
كه جنيتـو بـه    رسي به آثار منقول اين دوره را نيز تاكنون ميسر نساخته است. چنان دست

به مكان و  ترديدي كلي نسبت«نويسد:   نگرد و مي  ترديد مي   ةآثار منسوب به مادها با ديد
منسوب بـه مادهـا هسـتند، وجـود دارد. هـيچ       هاي متعددي كه  چگونگي كشف و يافته

،   جمشيد تصـوير شـده   هاي مادي كه در تخت  هايي از دشنه  اي از آن پوشاك و نمونه  تكه
صـورتي   اند و فقط در مناطقي بسيار دورتر از مركز حكومـت مادهـا بـه     هرگز پيدا نشده
   ةتان و كتيبـ لرسـ  يتـر اشـيا   اسـت. بـيش     اي سست و مشكوك پيدا شده  خاص و زمينه
ها به مادها نسبت داده  زمان همگي يا بخشي از آن گذر و زيويه كه در ،جيحون، همدان

 »تواننـد باشـند    ل اصلي و مهم منسوب به مادهـا نمـي  ئعنوان مسا اين به  از  اند، بيش  شده
  ).26 -25: 1377(جنيتو 

تشكيك كنند و ساختار سياسي ماد  درموردده است تا برخي شعوامل برشمرده موجب 
صـرف اطالعـات انـدك     امـا بـه   ،منكر وجود چنين حكومتي در تاريخ ايران باستان شـوند 

هـا بـا    اي را پذيرفت و دست از پژوهش برداشت. مادها كه تـاريخ آن   توان چنين نظريه  نمي
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ر سـزايي د  و سكاها درهم تنيده شده، نقش بـه  ،ها  ها، كيمري  ها، سرمتي  ها، مانايي  اورارتويي
چـه   خصوص حكومت هخامنشيان داشـتند. اگـر چنـان    هگيري حكومت ملي ايراني، ب شكل

پـيش آشـكار    از  آستياگس آخرين پادشاه ماد بدانيم، اين تـأثير بـيش     ةكوروش بزرگ را نو
  خواهد شد.

شناختي درباب تمدن و حكومت ماد انـدك    كه مدارك تاريخي و شواهد باستان چنان هم
تـوان بـه     شمارند. از افراد شاخص خارجي ايـن دوره مـي   د نيز انگشتاست، پژوهندگان ما

و  ) و مـالزاده (مـالزاده  1376 ،1374زاده  زاده (ملك ) و در ايران به ملك1371دياكونوف (
مشكالتي كه درباب مادپژوهي وجود  يد. با تمامكر) اشاره 1394 ،1390، طاهري دهكردي

  ن افراد هستيم.شاهد تحقيقات نسبتاً خوبي از اي ،دارد
  

  شناسي باستان ةن در رشتآحكومت ماد و تمدن  .2
سـيس آن  أكه از زمـان ت  علوم انساني قرار دارد. چنان ةشناسي در ايران در زيرمجموع  باستان

ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران قـرار   ةهجري شمسي در محل دانشكد 1315در سال 
هاي دولتي و آزاد در   باره در دانشگاه  يك كه اين رشته بههفتاد  ةحال، در ده بااين .داشته است

هـا مبـادرت بـه برگـزاري آن در محـل        برخي از دانشـگاه و مقياس وسيعي گسترش يافت 
  دند.كرهاي هنر   دانشكده

اسـالمي   ةو دور ،تـاريخ، دوران تـاريخي   از  اين رشته در ايران داراي سه گرايش پـيش 
تـري   هـاي بسـيار بـيش     هـا و گـرايش    يگر از زيرمجموعهكه در كشورهاي د درحالي ،است

گستردگي و  علت شناسي به  ر علوم باستانگيدكه نياز به گشايش  برخوردار است. باوجوداين
هاي خاص اين رشـته    از ضرورت ،شود و درواقع  غناي اين علم در ايران كامالً احساس مي

منـدي نشـان    هارت علوم توجه و عالقن وزآيد، به اين موضوع ازسوي مسئوال  مي  حساب به
  داده نشده است.

شناسي و هنر ماد و هخامنشي يكي از عناوين دروس گرايش دوران تـاريخي بـه     باستان
 بـا ارزش چهار واحد در مقطع كارشناسي است كه اين عنوان در مقطـع كارشناسـي ارشـد    

  د.شو  تاريخي ماد به ارزش دو واحد ارائه مي ةشناسي دور  عنوان باستان
ـ   ايـن درس شـناخت و    ةبراساس سرفصل دروس مصوب وزارت علوم، هـدف از ارائ

ماد و بررسي آثار ايـن دوره براسـاس مطالعـات و تحقيقـات      ةآشنايي با فرهنگ و هنر دور
  شناسي است و سرفصل دروس آن شامل:  هاي باستان  ويژه بررسي هيافته، ب انجام
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هـا و اسـكان مادهـا در قسـمت      ط سـير آن هـا و خـ    مهاجرت آريـايي  ةمطالعه دربار ـ
  ؛غربي ايران شمال

 ؛ن يونانياهاي مورخ  اين تمدن براساس نوشته ةمطالع ـ
هنـر   ةو مطالعـ  ،چون نوشيجان، باباجان، گودين، زيويه هاي مادي هم  محوطه ةمطالع ـ

  ؛گري اين دوره سفال
 ؛و آداب و رسوم و علوم و خط و زبان ،مطالعه در مذهب، اخالق ـ
 ؛تمدن و هنر ماد با اورارتو، مصر، سكاها، آشور، يونان، آسياي صغير ةمقايس ـ
 به تمدن ماد است. هاي منسوب  ها و دخمه  نوشته  سنگ ةمطالع ـ

بـراي   اي شناسي  گونه منبع باستان هفتاد خورشيدي هيچ ةسيس اين رشته تا دهأاز زمان ت
شناسـي دانشـگاه     اساتيد باسـتان هاي  هدانشجويان و مادپژوهان وجود نداشت و جزو   ةمطالع

هـاي بسـيار     شد و مطالب اين درس با نوآوري  تهران از دانشجويان قديم به جديد منتقل مي
گرديد. دركنار اين نقيصه بايد به انتشارات و مقـاالت    محسوسي هرساله تكرار مينااندك و 

سيس اين رشته كارهاي أقرن از ت د كه با گذشت بيش از نيمكرمربوط به اين دوره نيز اشاره 
  شمارش است. ماد بسيار اندك و قابل ةپژوهشي و تحقيقي مربوط به دور

ــ ــن از دانشــجويان باســتان  ةدر ده ــاد خورشــيدي دو ت ــه  هفت دروس  شناســي مجموع
اسـاتيد وقـت دانشـگاه تهـران      ياهـ  هشناسي دوران تاريخي ايران را براسـاس جـزو    باستان

كتـاب خـأل   اين ). گرچه 1373د (سرفراز و فيروزمندي و به چاپ رساندنكردند گردآوري 
مطالب آن بسيار اندك و سطحي بود. از ديگر كتبي كه در  ،شده را به ميزان كمي پر كرد گفته

هنر ايـران در  توان به   كردند مي  ها رجوع مي شناسي به آن  باستان ةاين دوران دانشجويان رشت
  د.كر) اشاره 1371ف و(دياكون ريخ مادتا) و 1371(گيرشمن  ماد و هخامنشي ةدور

د كه با گذشت ساليان دراز كتابي در كر  شناسي دوران ماد ايجاب مي  اهميت هنر و باستان
شناسـي در    باسـتان  ةگوي نياز كامل دانشـجويان رشـت   تنها پاسخ د كه نهشواين زمينه تدوين 

ند. شـو  منـد   از آن بهـره يـز  نشناسـان    گران و باسـتان  بلكه ديگر پژوهش ،باشد تمامي مقاطع
هاي آريايي و امپراتوري هخامنشي در ايران   ماد سرآغاز تشكيل حكومت ةخصوصاً كه دور

ده كـر شود و بسياري از مباني فرهنگي و تمدني را به ادوار پس از خـود منتقـل     شمرده مي
منـد   اي روش  گونه ) نخستين كتابي است كه به1393(مالزاده  شناسي ماد  باستاناست. كتاب 

براساس اسناد مكتـوب و شـواهد    فقطهاي خاص و   داري از فرضيه و علمي و بدون جانب
  و انتشار يافته است.شده جامع تدوين  يصورت شناختي به  باستان
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 (معرفي كامل اثر) شناسي ماد  باستانكتاب  .3

م انسـاني  صفحه و در قطع وزيري سازمان مطالعه و تدوين كتب علـو  488در  را كتاباين 
مـادي را   ةاست. طرح جلد كتـاب يـك قلعـ    منتشر كرده 1393ها (سمت) در سال   دانشگاه
مادي كه  ةراه با قلع بندي ماليم جلد هم  گذاشته است. رنگ  نمايش اي به  قهوهــ  كرم ةدرزمين
  است.  ، به آن زيبايي خاصي بخشيدهاست ب شدههاي سفيد تركي  روشن با سايه

مـاد اشـاره دارد.    ةبـه كليـات دور   ،فصل نخسـت  ؛شود  تشكيل ميكتاب از شش فصل 
ماد مانند منـابع   ةشناسي دور  توان از منابع مربوط به تاريخ و باستان  كه در اين فصل مي چنان

شناسي آگاه شد.   شناسي و زبان  هاي باستان  و هخامنشي و داده ،عبري، يوناني ،آشوري، بابلي
ها به ايران از ديگر مباحث اين فصـل اسـت كـه     و مهاجرت آن ،ها، وطن اوليه  بحث آريايي

و سـاختار اجتمـاعي    ،درراستاي سرفصل دروس تهيه و تنظيم شده است. زبان، خط، ديـن 
  شود.  ماد از ديگر مطالب اين فصل شمرده مي ةدور

فصل دوم كتاب بازنگري در تاريخ سياسي ماد است كـه بـه تـاريخ سياسـي ايـن دوره      
و  ،مدارك مكتوب و تاريخي و براساس روايات هرودوت، آشوري، بابلي، عبـري  بااستنادبه

گران و خود را در آن داخل  نظرات ديگر پژوهش ،حال و درعين است هخامنشي اشاره شده
ترين اين منـابع متـون آشـوري اسـت كـه از زمـان         ذكر است كه مستدل شايانده است. كر

 ياهـ  ق.م) گـزارش  627 - 669پـال (   شـور بـاني  آ ةق.م) تا دور 824 - 857شلمانصر سوم (
  خورد.  مي  چشم ها به توجهي از مادها در الواح آن قابل

گيـرد. نويسـنده بـراي بازسـازي       جغرافياي تاريخي ماد فصـل سـوم كتـاب را دربرمـي    
جغرافياي تاريخي اين دوره و بازيافت سيماي شهري آن از منابع مستند تاريخي و شـواهد  

جغرافيـايي مـاد در ادوار مختلـف زمـاني، وضـعيت و       ةدد گرفته است. پهنشناسي م  باستان
توان با   و جغرافياي انساني از ديگر مطالبي است كه مي ،موقعيت آنان، ساختارهاي اقتصادي

  ها دست يافت. اين فصل به آن ةمطالع
هـد.  د  ماد را تشكيل مي ةشناسي دور  بيت باستان  فصل چهارم كتاب ساختار اصلي و شاه

 يلفـان، پاتپـه/    ةهاي اصلي ماد مانند نوشـيجان، گـودين، باباجـان، تپـ      محوطه ،فصل  اين  در
هاي خارج از   و محوطه ،سيلك، ازبكي، زاربالغ قم ةتپه، دژ مادي بيستون، تپ گونسپان، موش

. بررسـي شـده اسـت   بيـك   و الـغ  ،قبـه  هيوك، تل داغ، تل  مرزهاي كنوني ايران مانند كركنس
و ديگـر مـواد فرهنگـي     ،سيسات وابسته، سـفال أها ازنظر معماري و ت  ز اين محوطههريك ا

اند و در متن يا انتهاي هر بخـش نظـرات     ها كامالً توصيف و تشريح شده آمده از آن دست هب
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هـا بيـان    نگاري و سبك خـاص هنـري آن   گاه ةگران دربار شناسان و پژوهش  مختلف باستان
بنـدي هريـك از ايـن      ويسـنده نيـز كوشـيده اسـت در جمـع     كـه ن  گرديده است. ضمن اين

  ند.كرا اعالم  اش ها، نظر نهايي  محوطه
رود كـه    مي  شمار هانگيز اين تمدن ب  به ماد يكي از مباحث مناقشه هاي منسوب  گوردخمه
هـايي كـه برمبنـاي شـواهد       ن تاريخ هنر با داليل و استداللاشناسان و مورخ  همواره باستان

كـه   اند. چنان  ها ارائه داده هاي متفاوتي از آن  نگاري گيرد، گاه  شناسي و هنر صورت مي  باستان
هخامنشي يا پساهخامنشـي نسـبت داده    ةها به دور ترين آن  در تحقيقات اخير، برخي از مهم

راه  به تمدن ماد را هم هاي منسوب  تواند مباحث مربوط به گوردخمه  شده است. خواننده مي
  هاي مختلفي كه پيرامون هريك بيان شده، در فصل پنجم كتاب مطالعه كند.  هبا نظري

بـه هنـر مـاد     ،دهـد   را تشكيل مي شناسي ماد  باستانفصل ششم، كه آخرين فصل كتاب 
هـاي جيحـون،     اختصاص يافته است. نويسنده در اين فصل ضمن توصيف و شرح گنجينه

هـاي    هاي محوطـه   نقول هنري كه از كاوشو ديگر مواد فرهنگي م ،فروغي ةزيويه، مجموع
 بررسي كرده اسـت شناختي   شناسي و گونه  براساس سبك را ها ، آناست دست آمده همادي ب

  ها ارائه دهد. نگاري آن و كوشيده است تا افق جديدي از گاه
دهند. برآيند يك ديد   و تصاوير رنگي صفحات پاياني كتاب را تشكيل مي ،برآيند، منابع

شده است.  بررسيوار از اهداف و نتايجي است كه در فصول مختلف كتاب   و خالصهكلي 
مـاد را دراختيـار    ةشناسـي و هنـر دور    شناسي كامل و جـامعي از باسـتان    بخش منابع كتاب

د تا با شناخت اين منـابع و گـردآوري   كن  گران را قادر مي دهد و پژوهش  خوانندگان قرار مي
  .انجام دهندماد  ةدرزمين را نظر خودهاي مورد  ها پژوهش آن

  
 تحليل ابعاد شكلي اثر .4

 ،اي ماليم جلد و پشت كتـاب بـه آن زيبـايي خاصـي بخشـيده اسـت        قهوهــ  تركيب كرم
هـاي سـفيد     روشـن  مـادي طراحـي شـده و بـا سـايه      ةخصوصاً كه در مركز جلد يك قلعـ 

شده  شان دادهوضوح ن هارچوب آن بهو چ ،ها، دروازه  ها، كنگره  مزقل بندها، نورگيرها/ پشت
هـاي فراوانـي از آن در     د كه نمونـه شو  است. اين طرح نمادي از دژهاي مادي محسوب مي

دست آمده است. قطع وزيري اثـر و   ههاي كاخ سارگون دوم در دورشاروكين ب  برجسته  نقش
راه بـا   هـم  كنـد،   كتاب دچار زحمـت نمـي   ةآن كه خواننده را در حمل و مطالع ةحجم ميان

  د.شو  مطلوب از ديگر امتيازات كتاب محسوب مي ةصحافي و شيراز
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د. كـر اي آن اشـاره    نگاري كـامالً حرفـه    توان به حروف  از ديگر محسنات شكلي اثر مي
ي در صـ گونـه نق  اي انتخاب شده است و هيچ  قلم در حد معمول و پسنديده ةفونت و انداز

تـوان    آرايـي نيـز مـي     خورد. اين مـورد را در صـفحه    چشم نمي نگاري پررنگ آن به  حروف
د كـه در انجـام   شـو   د. البته موارد شكلي اثر به سازمان سمت مربوط ميكرخوبي مشاهده  به

آرايـي، كيفيـت چـاپ، صـحافي، قطـع كتـاب،         نگـاري، صـفحه    امور چاپي ماننـد حـروف  
گيرد كه در انتشـار كتـب     مي   و اغالط چاپي از افراد باتجربه و متخصصي بهره ،خواني  نمونه

هاي مجهز و باكيفيتي به زيـور    خانه كنند و غالباً در چاپ  سازمان با وسواس فراوان عمل مي
  گردد.  طبع آراسته مي

و ازنظـر سـاختار    اسـت  مندي قلـم برخـوردار بـوده    نويسنده نيز در نگارش اثر از توان
ده است. متن كتاب كامالً روان كريت دستوري و ادبي اصول نگارش فارسي را به كمال رعا

گنگـي و پيچيـدگي در جمـالت و    و  ،انـد   و رساست، جمالت كوتاه و صـريح بيـان شـده   
خواننده براي درك مفاهيم و مقصود نويسـنده مجبـور    ،رو شود. ازاين  ها ديده نمي  پاراگراف

در پشت جلد  نيست يك جمله يا پاراگراف را چندين بار مرور كند. پاراگراف معرفي كتاب
آن بـا چهـارچوب كتـاب و     ةكند تا با مطالعـ   آن نيز گويا و رواست و به خواننده كمك مي

  د.شواهداف نويسنده آشنا 
گـذاري آن دانسـت.     نمايـه  نبـود  در ايـن زمينـه   را هاي كتاب  شايد بتوان يكي از كاستي

مايـه بـا   جوي موارد خاصـي از يـك كتـاب هسـتند. ن    و گران در جست بسياري از پژوهش
قراردادن اسامي خـاص و اصـطالحات در انتهـاي كتـاب، ايـن افـراد را در يـافتن مطلـب         

  كند.  موردنظرشان ياري مي
  

 تحليل ابعاد محتوايي اثر .5
 ةتسـلط و احاطـ   دهندة و اين مورد نشان است اي تنظيم شده  صورت حرفه بندي اثر به  فصل

شناسي مـاد كـه هـر      هاي باستان  تأخر داده بر تقدم و علمي نويسنده بر موضوع است. عالوه
كـه بـا    نياز فصل بعدي است، هيچ مطلبي از اين دوره از قلم نيفتاده است. چنـان  فصل پيش

  شناسي ماد آشنا شد.  توان با جامعيت باستان  آن مي ةمطالع
كـه   مشاهده است. چنان ها در درون هر فصل نيز قابل تسلسل عناوين و نظم و ترتيب آن

با زيرفصول و عنـاوين فرعـي ادامـه پيـدا      ،و سپسشود  ميلب هر فصل با كليت آغاز مطا
گام با مطالب  به نياز مطالب بعدي است و خواننده را گام  كند. هر عنوان يا تيتر فرعي پيش  مي
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سازد. البته   راه مي كلي و عمومي هر فصل بدون مراجعه به فصول پيشين يا پسين با خود هم
تيترهاي اصلي و فرعي هر فصـل   نكردن گذاري  هاي مورد اخير را بايد شماره  ييكي از كاست

ها   گذاري  يت شمارهؤد خواننده با ركر  چه نويسنده مورد اخير را مراعات مي د. چنانكرعنوان 
  برد.  به پيوند عناوين جزئي به اصلي بيش از پيش پي مي

آن از كتـب و مجـالت معتبـر     درخصوص اعتبار علمي منابع بايد گفت كه در نگـارش 
 ةنظـر درزمينـ   هـاي افـراد متخصـص و صـاحب      و نويسـنده از نوشـته   اسـت  استفاده شده

پـايين و   منـابع دسـت   ةدهنـد  شناسي و هنر ماد بهره برده است. هيچ موردي كه نشان  باستان
فهرست جـامعي از كتـب و مقـاالت     خورد. منابع  نمي  چشم اي در اين اثر باشد، به  غيرحرفه

كتـب و مقـاالت    ةمـاد اسـت. گرچـه نويسـنده از همـ      ةشناسـي و هنـر دور    باستان ةدربار
شناسـي بسـيار     كتـاب  ،درمجموع ،شده در فهرست منابع در متن استفاده نكرده است معرفي

تـا از   اسـت  دهكـر گران مهيا ساخته است. نويسـنده تـالش    ن و پژوهشاخوبي براي محقق
هترين و جديدترين منابع موجود بهره ببرد كـه در ايـن كـار نيـز تاحـدود زيـادي موفـق        ب

  است.  بوده
 ولـي  ،ده اسـت شـ دهي علمي تاحدود زيادي مراعات   ارجاعات و استنادات در منبع

هـا   خورد كه در اين بخـش بـه مصـاديقي از آن     مي چشم زمينه به  اين هايي نيز در  ضعف
  شود.  مي ارهاش

هـاي    ري از الواح آشوري از مادها گزارش شده و در تابلوهاي سـنگي كـاخ  در بسيا  ـ
بود كـه    ها) دژهاي مادي به تصوير كشيده شده است. بهتر آن مي  برجسته  ها (نقش آن

  شد.  به تعدادي از منابع مهم در اين خصوص اشاره مي
 ،اسـت  ه شدهبه منابع بابلي و عبري در بازسازي تاريخ سياسي و اجتماعي ماد اشار  ـ

  ند.كها اطالعات خود را تكميل  دهي نشده است تا خواننده با مراجعه به آن  منبع اما
 نظريه نـام بـرده شـده     شود از صاحب  هاي مهم مطرح مي  برخي موارد كه نظريه در  ـ

 لوين درخصوص كـوه بيكنـي مطـرح    ةنظري ،افتد. مثالً  دهي اتفاق نمي  اما منبع ،است
  گيرد.  هي صورت نميد  اما منبع شده،

، قول شده است يا هرودوت نقل عهد عتيقاول مانند  در مواردي از متون كتب دست  ـ
هـا   دوم كـه از آن  ، بلكه بـه افـراد دسـت   است دهي نشده  به خود اين كتب منبع ولي

هايي مانند استفاده از   توان در نمونه  اند، اشاره شده است. اين مورد را مي  استفاده كرده
). يـا  70: 1393 د (مـالزاده كـر ف مشـاهده  ودهي بـه ديـاكون   و منبع يادشدهنبع دو م
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)، ايزيدور خاراكسي 79: گيري از كتزياس كه به جكسن رفرنس داده شده (همان  بهره
  ).81: دهي شده است (همان  زاده منبع كه به ملك

ني گـر آن مكـان باسـتا    ها كه درواقع حاصل كار كاوش  در توصيف برخي از محوطه  ـ
كتـاب كـه    128 تـا  107 ةكـه از صـفح   شود. چنـان   دهي خوبي ديده نمي  منبع ،است
جز  هب اي دهي متني  شود، هيچ منبع  طور كامل توصيف مي هباستاني نوشيجان ب ةمحوط

نيز كماكان  137تا  128 ةخورد. اين وضعيت از صفح  نمي  چشم ها به  تصاوير و طرح
وضـعيت ايـن   اين ) اشاره شده است. 1390تروناخ ادامه دارد و فقط به يك منبع (اس

 است آورد كه نويسنده در مراحل مختلف حفاري حضور داشته  مي  وجود هتصور را ب
ايـن جزئيـات    تمـامي  كـه   و براساس مشاهدات خود متن را نوشته اسـت. درحـالي  

اره اي كه در اين بخش بايد به آن اش  هاست. نكته گران آن برگرفته از انتشارات كاوش
ازحد جزئيات و در مواردي تشريح بدون طرح و تصوير است كه  د توصيف بيشكر

نيـاز بـه    ،د. درواقعكن  له خواننده را از درك ساختار و چگونگي آن عاجز ميئاين مس
زيرا در برخي موارد ذكر اعداد و ارقام بسيار ريز و  ؛بازگويي اين همه جزئيات نيست
سـازد و شـناخت و     ي زيـاد از محفوظـات پـر مـي    فراوان ذهن خواننده را با خستگ
براين، چنين حجمـي از مطالـب باعـث     دهد. عالوه  اطالعات چنداني به خواننده نمي

بـه   نكردن دهي  توان به منبع  گردد. از ديگر موارد مي  ازحد معمول كتاب مي چاقي بيش
كرده اسـت.   د كه نويسنده فقط از حفار آن (عباس مترجم) تشكركريلفان اشاره  ةتپ

دهـي نشـده اسـت. ايـن مـورد را        حتي به تصاوير هوايي و سفال اين بخش نيز منبع
  د.كرتپه نيز مشاهده  گونسپان و موش توان درمورد پاتپه/  مي

شناسـي هنـري و     خصوصـاً ازنظـر سـبك    ،سيلك و آثار هنري و مواد فرهنگـي آن   ـ
شـهميرزادي و   فاري ملـك بعد از ح ، امانگاري نسبي بسيار خوب كار شده است گاه

گذاري پيشين آن را   ) تاريخ1383 ،1382 ،1381شهميرزادي  انتشار چند مجلد (ملك
د كه اين قضـيه موجـب مناقشـه و ترديـدهايي در ايـن زمينـه گرديـد        كرمخدوش 

دهـي    تر موردتوجه و منبع له اندكي بيشئ). بهتر آن است كه اين مس1383 زاده (ملك
  د.شوجنوبي سيلك برطرف  ةهني خوانندگان درمورد تپقرار گيرد تا شبهات ذ
مـاد   ةشناسـي دور   كتاب گزارشي از باستانكه اين رسد   مي  نظر گرچه در نگاه نخست به

راه با مستندات تاريخي و شـواهد   نويسنده كوشيده است تا داليل علمي و متقني هم ،است
كه اين موضـوع را   ند. چنانكايراد  نظران ييد يا رد نظر برخي از صاحبأشناختي در ت  باستان
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د. كرها مشاهده   گيري در پايان هر فصل يا بخش خاصي از زيرفصل  صورت نتيجه توان به  مي
  توجه است. در متن هر بخش قابل شده ها در حل بسياري از مسائل مطرح  گيري  اين نتيجه

پـان از مـواردي   چـون قيزقا  ماد هـم  ةتجزيه و تحليل و بررسي علمي آثار فرهنگي دور
در اين زمينه گشوده اسـت و ضـمن توصـيف اثـر،      شده را است كه نويسنده مسائل مطرح

 دهكـر شناسـي مـاد را مطـرح      نظرات بسياري از كارشناسان خبره و متخصص هنر و باستان
داري، نتيجه را بيان داشته است.  شواهد علمي و بدون جانب تماميبه  و درانتها باتوجه است
شـود.    هـا ديـده نمـي     گيري غيرعلمي در تحليـل داده ءدر هيچ بخشي از كتاب سو ،رو ازاين
تر گفته شد در تحليل مفروضـات سـعي شـده اسـت تـا مـوارد مـوردنظر          كه پيش چنان هم

اي پاسخ داده شـود كـه     گونه شناسي به  نويسنده براساس مستندات و شواهد علمي و باستان
  جاي هرگونه ترديد را مسدود كند.

و  ،علمي جديد، طـرح افـق نـو    ةنظري ةارائ ةداراي نوآوري و خالقيت درزمين يادشهثر ا
اما  ،ه استدماد تنظيم ش ةتر براساس معرفي و توصيف آثار دور خالقيت ويژه نيست و بيش

شناســي) و  تطبيقــي (ســبك ةنويســنده بــراي تحليــل مــوارد موردبحــث از روش مقايســ 
ده است كه اين مورد كرنسبي مواد و آثار فرهنگي استفاده  نگاري شناختي آثار براي گاه  گونه

سـازد كـه     آيد. يك بار ديگر خاطرنشـان مـي    مي  حساب از محسنات بسيار مطلوب كتاب به
 ،ديگـر  و ازسـوي  اسـت  ماد تـدوين نشـده   ةشناسي دور  باستان ةتاكنون كتاب جامعي دربار

د كه كرله نيز اذعان ئه بايد به اين مسمطالب اين نشريات اندك نيز غالباً تكراري است. گرچ
ها يا آثار باستاني و مواد فرهنگي اسـت و    بر توصيف و تحليل داده شناسي غالباً مبتني  باستان
كه توصيف يا شرح اثري  د. چنانكرگاه اين اطالعات را تكراري يا كهنه تلقي  توان هيچ  نمي

سان است. فقط تحليل ايـن آثـار در    جمشيد در ادوار مختلف زماني همواره يك مانند تخت
گيـرد. از مزايـاي كتـاب      ارچوب مكاتـب مختلـف و بـا اهـداف خاصـي صـورت مـي       هچ

هـاي جديـدي ماننـد      هاي محوطـه   در اين زمينه آن است كه نتايج كاوش شناسي ماد  باستان
ـ  است و ازبكي كه در سرفصل دروس قرار نگرفته ،تپه يلفان، پاتپه، موش  ةتپ س از و اخيراً پ

كه اطالعات جديد  ماد نسبت داده شده، در كتاب گنجانده شده است. چنان ةحفاري به دور
ند. كماد به ما بدهد و برخي از مجهوالت آن را حل  ةتواند درك بهتري از تمدن ناشناخت  مي

مـاد،   ةشناسـي دور   ها و مبـاني مطـرح در باسـتان     نويسنده كوشيده است تا براساس فرضيه
تـاريخي در   ةهاي اندكي كـه از ايـن دور    به داده ند كه البته باتوجهكود را تنظيم اطالعات خ

رو، محتواي علمي  دست است تا حدودي به اهداف موردنظر خود نزديك شده است. ازاين
  است. قبول سازواري مطلوبي برقرار كردههاي مورد  فرض و پژوهشي اثر با مباني و پيش



 173   شناسي ماد باستاننقدي بر كتاب 

اسالم آثاري وجود دارد كه با مبـاني فرهنگـي و اصـول     از  شناسي ادوار پيش  در باستان
اسـالم، خصوصـاً    از  اما فرهنگ ايران پيش ،خواني ندارند هاي اسالمي سنخيت و هم  ارزش
اجتمـاعي راسـخ و وااليـي    ـــ   از چنان جايگاه اعتقادي و فرهنگـي  ،ماد و هخامنشي ةدور

هـا يافـت.    اني و اصـول اخالقـي در آن  توان مواردي ناسازگار با مبـ   برخوردار است كه نمي
نويسنده متوجه سازواري محتواي علمي اثر با مباني و اصول ديني و اسالمي بوده  ،حال بااين

  خورد.  نمي  چشم است و هيچ موردي كه مباينتي با اين قضيه داشته باشد در آن به
ل گرديـده  از شش فصـل تشـكي   شناسي ماد  باستاند، كتاب شكه در مقدمه ذكر  چنان هم

ها در فهرست مطالب آمده، در متن اثر  هاي آن  فصول كتاب و زيرفصل ا عنوانچه ب است. آن
 كه يكي از عناوين فرعي فصل اول منابع يوناني است و در مـتن بـه   لحاظ شده است. چنان

سازد كه كتاب   خاطرنشان مي ،منابع يوناني در سه صفحه اشاره شده است. در خاتمه تمامي
پوشـش    مـاد را  ةشناسي و هنـر دور   اهداف موردنظر درس باستان يتمام شناسي ماد  باستان

آن بـا آثـار مصـر و يونـان نـدارد و       ةجز موارد مقايسـ  هاي ب  دهد و مبحث چندان ناگفته  مي
وري نگاشـته  ابا سرفصل دروس مصوب وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـ    رفته منطبق هم روي

شناسي موردبـازبيني و    ي است كه سرفصل دروس باستانهاي مديد  گرچه مدت ،شده است
  تجديدنظر قرار نگرفته است.

اصول نگارش يك اثر علمي مطلوب در اين كتاب لحـاظ شـده اسـت. از ديگـر      تمامي
برخـي از تصـاوير و    ، امادكرهاي آن اشاره   و نقشه ها،توان به تصاوير، نمودار  مزاياي آن مي

مانند پالن  ؛بودن يا ابعاد كوچكشان چندان خوانا و مفهوم نيستندوسفيد علت سياه ها به  نقشه
محوطـه را   ةگـذاري نقشـ    ). وقتـي نويسـنده براسـاس شـماره    208: 1393 باباجان (مالزاده

ند كه خوانـا نيسـتند. در توضـيح    ا قدر كوچك ها وجود ندارند يا آن  شماره ،كند  توصيف مي
در جنوب مجموعـه قـرار    9. يا محل اتاق ) صحيح است4 ) اشتباه و (ش5 ، (ش98شكل 

  اشتباه در شمال ذكر شده است. دارد كه به
هاي كتاب براي شناخت شكل ظروف سفالي اين دوره مناسـب و مطلـوب     طرح سفال

سـفال   ةكـه ايـن از نـواقص مطالعـات درزمينـ      اسـت فاقـد مقيـاس و كاتـالوگ     اما ،است
  رود.  مي  شمار هب

  
 گيري  نتيجه .6

 ةشناسـي و هنـر مـاد كـه از دروس تخصصـي گـرايش دوران تـاريخي رشـت          ندرس باستا
ديرينگي اين درس در ايـن رشـته و اهميـت بسـيار      باوجودرود،   مي  شمار هشناسي ب  باستان
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شناسي   باستان ةدانشجويان رشت ةشناسي منبعي جامع براي مطالع  باالي آن در تاريخ و باستان
تـا دانشـجويان مقـاطع     كردفرصتي فراهم  شناسي ماد  استانبانتشار كتاب  ،رو . ازايننداشت

اي كـه ازنظـر     شناسي و ديگر پژوهندگان بتوانند در يك مجلـد حرفـه    باستان ةمختلف رشت
به مطالعه و  است شكلي برمبناي اصول علمي و تخصصي انتشارات معتبر سمت تنظيم يافته

  تفحص در آن بپردازند.
شناسـي و هنـر مـاد      هاي دروس باسـتان   اف و سرفصلدر چهارچوب اهد را اين كتاب

اي كه سرآغاز تشكيل نخستين   اي متخصص و آگاه به اين دوره نگاشته است. دوره  نويسنده
ايـن دوره بـا      ةبا مطالعـ  ،رو كنوني ايران است. ازاين ةها در محدود  دست آريايي حكومت به

مباني تمدني و تاريخي كنـوني مـا در آن    بسياري از ةايم كه ريش  فرهنگ كهن ايراني مواجه
هـاي    مـاد فقـدان يـا كمبـود اطالعـات و داده      ةدورمطالعة هاي   قرار دارد. يكي از دشواري

تـا كتـب و مقـاالت     شده استآن است. اين موضوع سبب  ةشناسي دربار  تاريخي و باستان
استي مـوارد ديگـري را نيـز    آن انتشار يابد. به اين ك ةادوار ديگر دربار در مقايسه باتري  كم

 ايـن دوره از تـاريخ ايـران    ةزايي دربار  ها موجب تقويت ابهام و توهم آن ةبايد افزود كه هم
  ده است.ش

و  ،ماد برگرفته از منابعي مانند هرودوت، كتزيـاس  ةتر متون اسنادي و تاريخي دور بيش
باشـند.   داشـته نداني نزد ما توانند اعتبار چ  خصومت با ايرانيان نمي علت گزنفون است كه به

تر به افسانه شباهت دارد تا واقعيات تاريخي. گذشته از مورد  ها بيش براين، روايات آن عالوه
 ة. ماننـد روايـات ايـن سـه مـورخ دربـار      استديگر  يك مخالفها درست  اخير، مطالب آن

مهمي ماننـد   آثار باستاني ،ديگر ديگر دارند. ازسوي كوروش كبير كه تناقض آشكاري با يك
اي كـه هنـوز مادهـا بـه       و به دوره ميالد از  بلهشتم ق قرننوشيجان، گودين، باباجان، ... به 

زمان با  ماد هم ةبه دور هاي منتسب  يك از محوطه هيچ ،حكومت نرسيدند، تعلق دارد. درواقع
 ،تانـه اي از ابهام قـرار دارنـد، نيسـت. حتـي از هگم      حكومت شاهان اين سلسله كه در هاله

گـذاري    دست نيامده است. در تحقيقات اخير نيـز تـاريخ   ههيچ رد و نشاني ب ،ها پايتخت آن
رونـد، دچـار تزلـزل شـده اسـت؛        مـي   شمار هماد ب ةها كه بخشي از آثار مهم دور  گوردخمه
بايـد بـه آثـار     ،هـا  اند. دركنـاراين   ها به پساهخامنشي نسبت داده شده اي از آن  كه پاره تاجايي

د كـه طـي تحقيقـات اخيـر     كرجيحون و همدان اشاره  ةبه مادها مانند گنجين نري منسوبه
شناختي به   تطبيقي و گونه ةشناسي و مطالع  ن تاريخ هنر، ازنظر سبكاشناسان و مورخ  باستان

ها، اقوام بومي لرسـتان، هخامنشـيان و ... نسـبت داده      ها، آشوري  اقوامي مانند سكاها، مانايي
نتـايج   ةاسـت. مجموعـ   برانگيـز  الؤمـاد كـامالً سـ    ةها بـه دور  رو، انتساب آن اين د. ازان  شده
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كتـاب   ةده است تـا ذهـن خواننـد   شپژوهشي اخير سبب ــ  هاي علمي  تحقيقات و تحليل
  د.شواصل وجودي اين دوره دچار ترديد  ةبار و درشود مغشوش  شناسي ماد  باستان

هـا    و آشـوري  ،ماد با آثاري از اورارتو، سكاها ةرگرچه برخي از آثار هنري و تمدني دو
و  ،مقايسه و تطبيـق كامـل آثـار آن اعـم از معمـاري، هنـري       ،موردمقايسه قرار گرفته است

و آسـياي صـغير مبحثـي بسـيار طـوالني را       ،هـايي از مصـر، يونـان     شناسي با نمونه  باستان
هـاي    آثـار تمـدن   تمـامي ايـد  مين اين هـدف ب أكه نويسنده براي ت دربرخواهد گرفت. چنان

در سرفصل دروس اين عنوان به خواننده بشناساند. درصورت اعمال مورد اخير را ذكرشده 
هـا    گـوي ايـن سرفصـل    حجم كتاب بسيار افزايش خواهد يافت و دو واحد درسي جـواب 

  نخواهد بود.
، اهـ  هاي جامعيت صوري اثر ازقبيل هدف اصلي، فهرست تفصيلي مطالب، جدول  لفهؤم

 ،گيري  بندي، نتيجه  فصول، جمع ةراه با اهداف درس، خالص ها هم  و نقشه ،هاتصاوير، نمودار
كتــاب  ةكيفيــت فنــي و ظــاهري مطلــوب از امتيــازات اوليــ ،چنــين و منــابع خــوب و هــم

رود. ابعاد محتوايي اثر ازنظر نظم منطقي مانند تسلسل عنـاوين    مي  شمار هب ماد  شناسي  باستان
امـا اسـتنادات و    ،ديگر بسيار خوب صورت گرفته اسـت  ها با يك ي و پيوند آنكلي و جزئ

دهـي دچـار نقيصـه اسـت.       ازنظر رعايت منبـع  ،ارجاعات گرچه علمي و كامالً معتبر است
  د.كررفع آن اقدام  درموردتوان با بازبيني مجدد   موردي كه مي
 ةمنـابع مطالعـاتي درزمينـ   تـرين    را بايـد از مهـم   شناسـي مـاد    باسـتان كتاب  ،درمجموع

آورد كه انتشار آن كمـك فراوانـي در افـزايش      شمار هماد ب ةشناسي و تاريخ هنر دور  باستان
و مادپژوهـان فـراهم    ،شناسي، تاريخ، پـژوهش هنـر    باستان ةعلوم و آگاهي دانشجويان رشت

بـراي  هـاي الزم را    شناسي بسيار خـوب خـود توانسـته اسـت زمينـه       و با كتاب است دهكر
 د.كنحساس از تاريخ ايران مهيا  ةتر اين دور هاي بيش  پژوهش
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