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  )رودان ميان(النهرين  از تاريخ بينشناسي پيش  باستان

  *نژاد سرستي  رحمت عباس

  چكيده
گري توسط بشر در آن صـورت    جانشيني و اهلي ين يكنخستكه  ،خيز هالل حاصل ةمنطق

هاي مهـم ايـن     يكي از بخش ،رودان  در آسياي جنوب غربي قرار دارد. ميان ،پذيرفته است
و اجتماعي دوران پـيش از تـاريخ    ،، اقتصادياي در رويدادهاي معيشتي  منطقه، نقش ويژه

، همانند هر اثر ديگري، امتيازات النهرين  شناسي پيش از تاريخ بين  باستانداشته است. كتاب 
جامعي  ترين ويژگي مطلوب كتاب برخورداري از اطالعات نسبتاً  هايي دارد. مهم  و كاستي

فهـم در اختيـار    متنـي روان و قابـل   رودان است كـه بـا    دربارة پيش از تاريخ سرزمين ميان
هـاي شـكلي از بـارزترين      نبودن كتـاب ازنظـر مؤلفـه     خواننده قرار داده شده است. جامع

كاملي كـه در كتـاب مطـرح شـده در      هاي آن است. مباحث توصيفي مفيد و نسبتاً نقيصه
لوبيـت  كاررفتـه مط  هاي بـه   و نقشه ،ها، تصاوير  فهرست مطالب متبلور نشده است. جدول

در كتاب مشهود است. عدم تجزيه  گيري كامالً  بندي و نتيجه  كافي ندارد. جاي خالي جمع
پـيش از تـاريخ    ةهـاي مطـرح در زمينـ     شناختي و عدم نقد نظريه  هاي باستان  و تحليل داده

بنـدي دوران نوسـنگي در     دورهترين ايرادهـاي محتـوايي كتـاب اسـت.       رودان از مهم ميان
و  ،سـنگي، آغـاز نوسـنگي     خصي صورت نگرفتـه اسـت. دوران فراپارينـه   ارچوب مشهچ

بنـدي    طور دقيق تقسيم ميالدي به بعد به 1990 ةرودان از ده  نوسنگي مناطق لوانت و ميان
رودان نيـز در    هاي پيش از تاريخ سرزمين ميان  شناختي فرهنگ  نشده است. نظريات باستان

اجتمـاعي  ــ   هـاي اقتصـادي    تحليل وضعيت پيچيدگيكتاب نقد علمي نشده است. جاي 
  سنگي و مفرغ نيز در كتاب خالي است. ـ رودان در دوران مس  شمال و جنوب ميان

  غربي.  شناسي، پيش از تاريخ، آسياي جنوب  رودان، باستان  ميان :ها  كليدواژه
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  مقدمه .1
يكـي از   ةشـود در زمـر    سرزميني كه در جغرافياي سياسي امروز با نام عـراق شـناخته مـي   

حسـاب   آسياي جنوب غربي از دوران پيش از تاريخ تـاكنون بـه   ةهاي منطق  ترين بخش مهم
رودان هماننـد بسـياري از     ترين خاستگاه طبيعي فرهنگ و تمدن سرزمين ميان  آيد. اصلي  مي

ـ      بودن جريان  هاي ديگر در جاري  سرزمين دجلـه و   ةهاي مهـم آبـي ريشـه دارد؛ دو رودخان
گردد، داراي   ظاهر بين اين دو رودخانه محدود مي كه به ،فرات. اين سرزمين برخالف نامش

اي فراتر از   هاي پيش از تاريخي و تاريخي آن در گستره  نفوذ فرهنگ ةويژگي مهمي در زمين
هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي و ارتباطـات تجـاري        كنش  مرزهاي اسمي و طبيعي است. برهم

آسياي جنوب غربي اعم از فالت ايـران،   ةجوار واقع در منطق هاي هم  ان با سرزمينرود ميان
  و لوانت از ديرباز جريان داشته است. ،آناتولي

رودان بدون ارتباط با منـاطق مـذكور     شناسي پيش از تاريخ ميان  بررسي و تحليل باستان
رودان   سنگي ميـان   سي پارينهشنا  كامل است. باستان ةمندي و فايد كاري دشوار و فاقد ارزش

هاي تـوروس در فـالت آنـاتولي قابـل فهـم و        پايه در ارتباط با زاگرس مركزي ايران و كوه
لوانـت   ةو منطق ،آناتولي جنوب ايران، غرب با تنگاتنگ ةرابط در آن نوسنگي شناسي  باستان

 Bar-Yosef 2001; Bar-Yosef and Meadow 1995; Belfer-Cohen and Bar-Yosefاسـت ( 

2000; Cauvin 2000; Wilkinson 2000; Braidwood et.al. 1983 بنابراين، پيش از تاريخ اين .(
نـام خاورميانـه يـا خـاور      شناسان غربي از آن به  شناسان و باستان  سرزمين در كليتي كه شرق

غربـي   آسياي جنوب غربي يـا آسـياي   ةدهيم آن را منطق  كنند و ما ترجيح مي  نزديك ياد مي
  بناميم، قابل طرح و درك است.

هـاي    فرهنگ ةرودان نقش شمال و جنوب آن در تكوين و توسع  ويژگي مهم ديگر ميان
هـوايي   و ل آبئشناسي و مسـا   ريخت  هاي آغاز تاريخي است. زمين  پيش از تاريخي و تمدن

دجلـه و فـرات در    ةاند. نقشي كه دو رودخان  اين دو بخش در اين مسئله بسيار اثرگذار بوده
انـد. همـين     اند بسيار متفاوت با نقشي است كه در جنـوب بـازي كـرده    دهكرشمال ايفا 

جنـوب   ويژگي باعث شده است كه هيچ سكونت بشري تا دوران متأخر پيش از تاريخ در
گيـرد   شكل نگيرد و اين منطقه از دوران عبيد به بعد موردتوجه اجتماعـات انسـاني قـرار   

)Hout 1989 .(   رودان مسـيرهاي نسـبتاً     از اين زمان به بعد است كه شـمال و جنـوب ميـان
كننـد. نوشـتن     هاي اقتصادي و اجتماعي طـي مـي    ها و سازمان  لحاظ پيچيدگي متفاوتي را به

بردهاي مذكور در باال و عـدم تجزيـه و    رودان بدون التفات به راه  پيش از تاريخ ميان ةدربار



 81   )رودان ميان( النهرين شناسي پيش از تاريخ بين باستان بر كتاب ينقد

شـدن، آغـاز توليـد غـذا و       سـنگي، نوسـنگي    دوران پارينـه  ةزمينـ تحليل نظريات مطرح در 
توصـيفي اسـت و جامعيـت     سازي در نقاط مختلف آسياي جنوب غربي كاري صـرفاً   اهلي

  محتوايي الزم را نخواهد داشت.
ارچوب رويكـرد انتقـادي   هـ حاضر تالش شده است كه كتاب موردنقـد در چ  ةدر مقال

كه در باال ازنظر گذشت، موردبررسي قرار گيرد. بنابراين،  بردهايي دانشگاهي و در قالب راه
هاي جامعيت صوري، به نقد محتـوايي    پس از بررسي و تحليل شكلي كتاب براساس مؤلفه

اثـر ازنظـر انسـجام و نظـم منطقـي مطالــب، ميـزان اعتبـار و كفايـت منـابع مورداســتفاده،          
 ةليل آرا و نظريات مطرح در زمينـ محوربودن كتاب، توانايي نويسنده در تجزيه و تح پرسش

رودان، ميزان انطباق و جامعيت مطالب كتاب با محتواي موضوع   پيش از تاريخ سرزمين ميان
ارچوب نظـري و  هـ رودان، كيفيت آموزشي اثر و سرانجام، بـه تحليـل چ    پيش از تاريخ ميان

  شناختي كتاب پرداخته شد.  روش
  

 معرفي كلي كتاب .2
توسط حسن طاليي نگاشته شـده و در سـال    النهرين  بين تاريخ از پيش يشناس  باستانكتاب 
صفحه  232ها (سمت) در   توسط سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه 1390

 1394راه عكس و نقشه چاپ و منتشر گرديده است. چاپ چهارم اين كتاب در سـال   هم به
 ةدر رشـت  1352شناسي خـود را در سـال   كتاب مدرك كار ةصورت پذيرفته است. نويسند

شناسي و تاريخ هنر دانشـگاه تهـران و مـدارك تحصـيالت تكميلـي را در دانشـگاه         باستان
خويش بـا عنـوان    ةبا دفاع از رسال 1363ده است. وي در سال كرمنچستر انگلستان كسب 

، موفق بـه  ايرانتپه در شمال غرب   شناسي هفتوان  هاي باستان  عصر آهن ايران براساس يافته
ت علمي ئبه كسوت عضو هي 1370). وي كه از سال Talai 1984دكترا گرديد ( ةكسب درج

شناسي دانشگاه تهـران اسـت. اجـراي      حاضر استادتمام گروه باستان دانشگاه درآمده، درحال
هاي معتبر داخلي و   ها مقاله در مجالت و همايش  ده ئةطرح پژوهشي، چاپ و ارا دهحدود 
 ةكتـاب، حاصـل نـيم قـرن تـالش وي در زمينـ       د دهچنـين، تـأليف حـدو    ي، و هـم خارج
اول  ةهزارو هنر  شناسي  باستانند از: ا هاي طاليي عبارت  شناسي است. برخي از كتاب باستان

 هشـت )، 1390( ايـران  مفـرغ  عصر)، 1387( ايران آهن عصر)، 1380( يرانا يالداز م يشپ
)، و 1390( ســنگي  مــس عصــر: تــاريخ از پــيش ايــران)، 1390( ايــران ســفال ســال هــزار
هـاي وي توسـط انتشـارات      اغلب كتـاب ). 1394( النهرين  بين تاريخ از پيش شناسي باستان
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هـا تـأمين برخـي از منـابع      سمت چاپ و منتشر گرديده و بنابراين، هدف اصلي تـأليف آن 
  شناسي بوده است.  باستان ةدرسي دانشجويان رشت

گفتار، بـه تـدوين چهـار فصـل      كتاب موردنقد حاضر، با نگارش يك پيشنويسنده در 
شناسـي و جغرافيـاي     ده اسـت. وي فصـل اول را بـه دو بخـش شـامل باسـتان      كرمبادرت 

النهـرين را كـه بـه      بـين  ةتاريخي واژ ةالنهرين اختصاص داده است. در بخش اول، ريش بين
دبررسي قرار داده و درادامه، به بيـان جلـب   گردد مور  هاي مورخان يونان باستان برمي  نوشته

هاي صليبي پرداخته است. طاليي در   گردان و ماجراجويان اروپايي پس از جنگ توجه جهان
هجدهم  ةها كه از سد  شناسي توسط اروپايي  باستان  هاي شبه  فعاليت ةهمين بخش دربار ةادام

ده اسـت. او ايـن   كـر فـت، بحـث   بيسـتم مـيالدي اسـتمرار يا    ةآغاز گرديد و تا ابتداي سد
مندي در راسـتاي كشـف    شدت غيرعلمي و ازنظر هدف مندي به ها را ازلحاظ روش فعاليت

هـاي اروپـايي     هـا و مجموعـه    ها بـه مـوزه   اي و انتقال آن  تر اشياي نفيس و موزه  هرچه بيش
ين سرزمين امان ميراث فرهنگي و باستاني ا  اعتقاد وي روند غارت بي ده است. بهكرتوصيف 
جات توسط دولت عراق، ادامه يافت و از   ين قانون عتيقهنخست، زمان تصويب 1920تا سال 

النهـرين را   شناسي علمي آغاز گرديـد. وي، در بخـش دوم فصـل اول، بـين      آن پس، باستان
هـاي زاگـرس و     پايه كوه .1هاي جغرافيايي به سه منطقه تقسيم كرده است:   لحاظ شاخص به

ـ    سرزمين .2ترتيب در شرق و شمال؛  توروس به دجلـه و فـرات در    ةهاي ميـان دو رودخان
  النهرين. جنوب بين ةمنطق .3و  ،شمال

هـاي مفصـل و     النهرين، بحـث   سنگي بين  طاليي در فصل دوم كتاب زير عنوان پارينه
چنـين،   سـنگي و هـم    جنوب غـرب آسـيا در دوران پارينـه    ةوضعيت منطق ةمفيدي دربار

سنگي در زاگرس مركزي انجام داده است. او در اين فصل ضـمن بيـان مشـكالتي     پارينه
شناسـان در اسـتفاده از واژگـان تخصصـي       ها و عدم وفاق علمي باسـتان   نظير كمبود داده

ده است كه ارتباطات فرهنگي اين دوران را كه بين سرزمين كرسنگي، تالش   دوران پارينه
ر برقرار بوده، موردبررسي قرار دهد. موضـوعاتي چـون   جوا رودان و ساير مناطق هم ميان

هـاي    النهرين از بخش  هاي نوسنگي بين  گري سامرايي و پيكرك آغاز نوسنگي، سنت سفال
ارچوب هـ فصل سوم كتاب هستند. وي مباحـث دوران نوسـنگي را در ايـن فصـل در چ    

رويـدادهاي ايـن   تر به تحليل چرايـي و چگـونگي    ده و كمكرمحور مطرح   روش محوطه
ترتيـب   دوران مبادرت ورزيده است. نويسنده در فصل چهارم، دوران حلف و عبيد را به

ده و بـه  كـر النهرين معرفـي    سنگي در بين  دوران مس ةهاي آغازين و ثانوي  عنوان مرحله به
 هاي باستاني پرداخته است. شمال و  ها در محوطه  شناختي آن دوره  هاي باستان بيان ويژگي
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رودان از اواخــر دوران حلــف و در دوران عبيــد نقــش متفــاوتي در رونــد   جنــوب ميــان
 ،ند. نويسنده قدري به اين مباحـث التفـات كـرده اسـت    كن شناسي ايفا مي تحوالت باستان

  ولي كافي نيست.
  

 نقد شكلي اثر .3

اما،  ؛گزينش مطلوبي است النهرين  شناسي پيش از تاريخ بين  باستاننام  انتخاب عنوان كتاب به
ها   حفاري، و شناسي  باستان، تاريخ، النهرين  بينهايي نظير   در تعيين موضوع كتاب كه با عنوان

تر   گرديد، كامل نيز اضافه مي پيش از تاريخ ةچه واژ در بخش شناسه مشخص گرديده، چنان
وضـوع كتـاب جـاي    در بخش م تاريخشد. البته اين درحالي است كه انتخاب اصطالح   مي

اي از   دارد كه براي بخش عمـده   كه خود نويسنده در فصل اول بيان مي جايي تأمل دارد. ازآن
و  ،النهـرين   هاي التينِ مزوپوتاميا، عربـيِ بـين    شود؛ واژه  سرزميني كه امروزه عراق ناميده مي

گـذاري   در نـام  رودان ميـان فارسـي   ةرود، شايسته بود كه از واژ  كار مي رودان به  فارسيِ ميان
تـر ايـن اصـطالح درميـان       توانسـت بـه رواج بـيش     شد. اين انتخاب مـي   كتاب استفاده مي

  ها كمك كند.  زبان    يفارس
صورت گرافيكي و در پشت آن نوشـته شـده    معادل نام انگليسي كتاب در روي جلد به

در كتاب چـاپ نشـده،   اي به زبان انگليسي   صفحه  يك ةكه حتي يك چكيد جايي است. ازآن
اي از مطالب كتاب را به   بايست چكيده  انجام اين كار نبوده است. بنابراين، ناشر مي هنيازي ب

  د.كر  زبان انگليسي چاپ مي
النهـرين اشـارت     پيش از تـاريخ بـين   ةگفتار، به ضرورت نگاشتن كتابي در زمين در پيش
آسياي جنوب غربـي   ةسرزمين در منطقعمل آمده است؛ ولي، نظر به اهميت اين  كوتاهي به

ل يـا  ئمسـا  ةشـد. درواقـع، دربـار     تر به اين موضوع پرداختـه مـي    جا داشت كه قدري بيش
و هدف انجام ايـن   ،چنين ضرورت، اهميت هاي مؤلف براي نگارش اين كتاب و هم انگيزه

فتـار يـا   گ تري در پـيش   مخاطب و مواردي از اين دست، بايد توضيح بيش ةكار و نيز جامع
گفتار به دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد  شد. البته، در بخشي از پيش  مقدمه داده مي

شناسـي    منـدان باسـتان   همخاطب اختصاصي كتاب و بـه عالقـ   ةعنوان جامع شناسي به  باستان
بحث خواهيم ديـد كـه ايـن كتـاب بـراي       ةگيران عام اشاره شده است. درادام  عنوان بهره به

كـه قابليـت    بان عام و براي دانشجويان كارشناسي منبع مفيدي است؛ ولي، بـراي ايـن  مخاط
  دارد.نياز   روزشدن ، به ارتقابخشي و بهتر براي دانشجويان كارشناسي پيدا كند  بيش ةاستفاد
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هـاي مهـم     ، معرفي شكلي و محتوايي كتاب و تشريح فصول آن يكـي از هـدف  معموالً
هـاي    آيد. نويسنده در بيان كوتاهي به معرفي فصل  شمار مي ها به  گفتار در كتاب نگارش پيش

هـا    شده در فصـل   گفتار آمده با متن تدوين كتاب پرداخته است؛ ولي، اين معرفي كه در پيش
د كـه نويسـنده   كرتوان درمورد فصل اول اشاره   مثال مي رايسنخيت و ارتباط كامل ندارد. ب

هـاي    فعاليـت  ةش از تـاريخ بـا جغرافيـا و نيـز پيشـين     هـاي پـي   تنيـدگي فرهنـگ   هـم   به«به 
؛ ولي، مخاطب بـا  كند گفتار اذعان مي پيش دو ةدر صفح »شناسي  شناسي و باستان باستان شبه
كـه مـدنظر نويسـنده بـوده اسـت.       يابددست بندي   تواند به اين جمع  فصل اول نمي ةمطالع

سنگي و   هاي پارينه  سوم به بررسي دورانهاي دوم و   گويد كه در فصل  چنين مي نويسنده هم
هاي شمال   پايه ها در كوه  هاي اين دوره  گيري و گسترش فرهنگ  نوسنگي و به موضوع شكل

هاي غربي زاگرس مركزي ايـران و بـدون     پايه النهرين و در ارتباط تنگاتنگ با كوه  شرقي بين
يابـد    اين فصول درمي ةخواننده با مطالع اي خواهد پرداخت؛ اما،  النهرين جلگه  ارتباط با بين

بايسـت رويكـرد تحليلـي      تر مورد التفـات قـرار گرفتـه و نويسـنده مـي       كه اين موضوع كم
ـ هـاي فرهنگـي ايـن دو منطقـه ارا      كـنش   ها و بـرهم   وابستگي ةتري دربار بيش د. كـر  ه مـي ئ
هـاي پـيش از تـاريخ بـا       تنيدگي فرهنـگ  هم به ةكه نويسنده اذعان به بررسي مسئل جايي ازآن

رود كـه مباحـث دقيـق و      النهرين كرده است، انتظار مي  جغرافياي شمال و شمال شرقي بين
هـا   هاي تأثيرگذار طبيعي و جغرافيايي و بررسي نقـش آن   عوامل و مؤلفه ةتري دربار  گسترده
  د.كر سنگي و نوسنگي مطرح مي  هاي پارينه  فرهنگ ةگيري و توسع  در شكل

جوار موضوع بسيار مهمي است. نويسنده  رودان و مناطق هم  شناسي ميان  جغرافيا و بوم
ده اسـت؛ البتـه،   كـر ه داده و آن را به سه منطقه تقسـيم  ئجغرافيايي از آن ارا اي بندي  تقسيم

هيچ منبعي را مورد ارجاع قرار نداده و از اقليم و بوم دوران پيش از تاريخ نيز هيچ بحثـي  
 ةمهم دربـار  ةنياورده است. نويسنده در فصل اول و در بخش جغرافيا، به چند نكتبه ميان 

رودان جنوبي اشاره كرده است كه در جاي   ويژه بر ميان هاي دجله و فرات به  تأثير رودخانه
هـاي دجلـه     بيني رودخانه  هاي شديد و غيرقابل پيش  طغيان ةخود مفيد و مؤثرند؛ اما، دربار

هـاي    شـدن زمـين    آب  شدن يـا خشـك و بـي     ها، و درنتيجه باتالقي مسير آن و فرات، تغيير
رودان جنـوبي بـراي مقاصـد آبيـاري و       ه است. ساكنان ميانكردرودان بحثي ن جنوب ميان

انـد. ايـن     كـرده كشـي   كشـي و زه   ها مبادرت به كانال  شدن برخي زمين  جلوگيري از مردابي
رودان در   اوضاع اقتصادي و اجتمـاعي جنـوب ميـان   شدن و تحول در   موضوع در مسكون

تـرين دليـل بـوده اسـت       دوران متأخر پيش از تاريخ به بعـد بسـيار مهـم و شـايد اصـلي     
  ).13: 1376(مجيدزاده 
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چه مباحـث   گذاري هستند. چنان  هاي فاقد شماره  هاي كتاب داراي بخش  هريك از فصل
ويـژه ازمنظـر    گرديدند، اثرگذاري كتاب به  يگذاري مشخص م  بندي و شماره  كتاب با عنوان
ه گرديد كه شايسته بود ذيل ئشد. مباحث مهمي در هر فصل از كتاب ارا  تر مي  آموزشي بيش

گـردد. اول    شدن مطلب، به دو مثـال اكتفـا مـي     شدند. براي روشن  عنوان مستقلي تدوين مي
ـ      نشناسي بي  مطالب بسيار زياد درخصوص باستان ئةكه ارا آن  ةالنهرين تنهـا زيـر عنـوان يگان

آن، مطالب متعـدد و متنـوعي در ايـن بخـش قيـد       بر كننده است؛ افزون  خسته شناسي  باستان
كـه فصـل    سـازد. دوم آن   ها را الزامي مي بندي آن  تر و عنوان  هاي بيش  بندي  گرديده كه بخش

بخش تقسيم شده است: آغـاز  النهرين اختصاص پيدا كرده به چهار   سوم كه به نوسنگي بين
النهرين، و نتيجه و بحث. ايـن    هاي نوسنگي بين  گري سامرايي، پيكرك نوسنگي، سنت سفال

گردند؛ ولي، گويـاي تمـاميِ     النهرين محسوب مي  عنوان پيشاني فصل نوسنگي بين عناوين به
رخصوص مباحث نوسنگي نيستند. اين درحالي است كه نويسنده مطالب مفيد و مهمي را د

  ده است. ساير فصول نيز از اين نظر داراي شرايط مشابهي هستند.كردوران نوسنگي مطرح 
نامـه   متني رعايت شده است. اصول علمي در تدوين كتاب  دهي درون  اصول كلي ارجاع

آن مطلوب است؛  ةقطع كتاب مناسب است؛ نوع قلم و اندازخوبي رعايت شده است.  نيز به
كتاب عالي است؛ اما، در روي جلد كتاب تصويري از ظرفي سفالي طراحي جلد و صحافي 

 ةاول كتـاب دربـار   ةطراحي شده است كـه ضـرورت داشـت توضـيح كوتـاهي در صـفح      
توانستند از خيل موضوعات متنوع پيش   شد. البته، نويسنده يا ناشر مي  ه ميئآن ارا ةنام شناس

گر پيش از تاريخ  بهتر نمايان ند كه طبعاًكنتري را انتخاب   رودان تصاوير مناسب  از تاريخ ميان
آرايـي و    مطلوب اسـت. صـفحه   هاي آن نسبتاً  ها و نقشه  اين سرزمين هستند. كيفيت عكس

هـاي زيـادي در     و نقاشـي  ،هـا   ها، طرح  ها، عكس  بندي كتاب نيز مناسب است. نقشه  صفحه
گونـه مرجعـي ارجـاع داده نشـده اسـت.         هيچ ها به اند كه در زيرنويس آن  كتاب چاپ شده

منظور اهداف آموزشي تأليف شده است، بهتر بود كـه ايـن رويـه     كه اين كتاب به جايي ازآن
هاي اماليـي خاصـي در كتـاب      شد. مشكالت دستوري و اشتباه  ازسوي نگارنده رعايت مي

  ت.يي و روانيِ خوبي برخوردار اسشود. متن كتاب از شيوا  مشاهده نمي
  

 نقد محتوايي كتاب .4
 انسجام و نظم منطقي اثر 1.4
تـري    بنـدي مناسـب    توانسـت از فصـل    كه پيش از اين ازنظر گذشت، كتاب مي طوري همان

كند؛ اما، خواننـده    مندي مشخصي اشاره مي گفتار به هدف برخوردار باشد. نويسنده در پيش
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در كتـاب ديـده    اي منطقي و انسجام نسـبي  اي نظم  گردد. باوجوداين، تااندازه  متوجه آن نمي
رود كـه در يـك     شخصي نويسنده است. البته، انتظار مي ةشود كه حاصل تسلط و تجرب  مي

بـراي   كـه كتـاب عمـدتاً    جـايي  تري باشيم. ازآن  كتاب تخصصي شاهد انتظام و انسجام بيش
شناسي  باستان ضعيتشناسي تدوين گرديده است، شايسته بود كه بررسي و  دانشجويان باستان

پذيرفت. هرچند كه اكثـر مطالـب     رودان در فصل اول براساس چند مرحله صورت مي  ميان
و سال حفاري اختصاص يافته و تحليل خاصـي   ،ها، نام حفار  اين بخش به ذكر نام محوطه
شناسي اين سرزمين  مطلوبي از وضعيت باستان ةحال تاريخچ صورت نپذيرفته است، درعين

رودان   شناسـي ميـان    كـه رونـد تحـوالت باسـتان     جـايي  دوين قرار گرفته اسـت. ازآن مورد ت
شناسي دنيا و در قالب عناوين مشخصي   ارچوب تحوالت باستانهصورت تطوري و در چ به

شناسـي    وجود آمد و تحليل خاصـي از وضـعيت باسـتان    بررسي نشد، تداخل در مباحث به
تـري بـه     بايستي التفـات بـيش    دليل موضوع كتاب، مي بهه نشد. در اين بخش ئرودان ارا  ميان

  آمد.  عمل مي شناسي پيش از تاريخ اين سرزمين به  باستان ةتحوالت و تاريخچ
بندي دوران نوسنگي اسـتفاده    ارچوب مشخصي براي دورههكه نويسنده چ جايي ازآن

ـ  ها براي مخاطب مشكل است. ها و تحوالت آن  نكرده است، لذا درك دوره مثـال،   رايب
 1990 ةرودان از ده  سنگي، آغاز نوسنگي و نوسنگي مناطق لوانت و ميان  دوران فراپارينه

 ;Twiss 2007ي قرار گرفت (ئهاي جز  بندي  ميالدي به بعد مورد مطالعات دقيق و تقسيم

Aurenche et.al. 2001; Asouti 2007; Simmons 2011   هـا را   گـران آن  ) كـه اغلـب پـژوهش
)، epipalaeolithicسـنگي (   فراپارينـه هـاي    دهند. تقسـيم هريـك از دوره    ارجاع قرار مي مورد

) بـه  pottery neolithicسـفال (  و نوسنگي با ،)pre-pottery neolithicنوسنگي پيش از سفال (
بنـدي    و جديد و تشريح تحوالت هريـك از ايـن مراحـل، صـورت     ،قديم، ميانه ةسه مرحل

اي از آن در كتـاب    آسياي جنوب غربي است كه استفاده ةشدن در منطق  مطلوبي از نوسنگي
نگـاري،    سـنگي نيـز مطـالبي كلـي تـدوين شـده اسـت. اليـه          نشده است. در مبحث پارينه

هاي ايـن دوران ازجملـه     هاي غارها و محوطه  و معرفي ابزارهاي شاخص و داده ،نگاري گاه
  شدند.  تشريح ميتر   طور دقيق بايستي به  غار شنيدار مي

  
 دهي ارزيابي منابع و ارجاع 2.4

ده است. البته، ذكر دو كربرداري   توجهي در تدوين كتاب بهره نويسنده از منابع خوب و قابل
 ةشده ازنظر تاريخ انتشار تا ده  كه اكثر منابع استفاده نكته در اين زمينه ضروري است. اول آن
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شده مربوط بـه    گيرند. تعداد منابع ارجاع داده  بر ميرا در  1990 ةو تعدادي هم تا ده 1980
هرحـال جـاي    . باوجود استفاده از منابع متعدد و متنـوع، بـه  ندشمار  انگشت 2000هاي   سال

هاي   خالي منابع جديد محسوس و مشهود است. به برخي از موضوعات در بعضي از بخش
خي از موضوعات هيچ ارجاعي داده كتاب، ارجاعات بسيار زيادي داده شده و درمقابل به بر

منبـع ارجـاع    51يك محوطه (نيمرود)، به  ة، تنها دربار17 ةمثال در صفح راينشده است؛ ب
هاي مهم كتاب بدون ارجاع باقي مانده   داده شده است. اين درحالي است كه برخي از بخش

كـه   ،221تا  201توان به مطالب و اشكال مندرج در صفحات   عنوان مثالي ديگر مي است. به
كند، اشاره   كليدي تپه گارا مطرح مي ةفرهنگ عبيد و محوط ةمباحث مهم و مفيدي را دربار

 داشت كه فاقد ارجاع الزم هستند.
  
 تحليل و نقد نظريات علمي ديگر توسط نويسنده  و  محوري، تجزيه پرسش 3.4

نقـد علمـيِ نظريـات     النهـرين، مـواردي چـون     شناسي پـيش از تـاريخ بـين     در كتاب باستان
شود.  رودان مشاهده نمي  هاي پيش از تاريخ سرزمين ميان  فرهنگ ةشناختي مطرح دربار باستان
طور  رودان به ميان شناسي پيش از تاريخ  كه در جاي ديگر توضيح داده شد، باستان طوري همان

، زاگـرس  آسياي جنوب غربـي، آنـاتولي   ةهاي پيش از تاريخ منطق  تأثير پژوهش جدي تحت
جانشـيني در هـالل    و لوانـت اسـت. مباحـث مـرتبط بـا آغـاز توليـد غـذا و يـك          ،مركزي
رود.  شـمار مـي   رودان بـه   پيش از تاريخ ميان ةخيزي از موضوعات مهم و اصلي دربار حاصل

ها را در هر جـاي ديگـري    تواند آن  باره كه خواننده مي اين به ذكر نكات كلي در فقطنويسنده 
وي در فصل سوم ه نكرده است. ئاين خصوص ارا گونه تحليلي در ده و هيچكربيابد، قناعت 
ده كـر جانشـيني را مطـرح    هاي آغاز توليد غذا، آغاز نوسنگي و يـك   ، تئوري99 ةو در صفح

جا و شايسته است و بـه درك بهتـر مباحـث مـرتبط درخصـوص       هاست. بيان اين نظريات ب
توضيح كوتـاهي   ئةكنند؛ اما، وي تنها به ارا  رودان كمك مي  هاي پيش از تاريخي ميان  طهمحو

اي   هسـته  ةمنطقـ  ة) گـوردون چايلـد و فرضـي   oasis hypothesisهـاي (   واحـه  ةنظريـ  ةدربـار 
)neuclear zoner theoryتوازن جمعيتـي  ة) رابرت بريدوود مبادرت ورزيده و درمورد دو نظري 
)equilibrium theory ) لوئيس بينفورد و طيف وسيع اقتصـادي (broad spectrum economy (

تري   بايست نظريات بيش ها بسنده كرده است. نويسنده مي كنت فالنري، فقط به ذكر نام آن
صورت  ها به نمودند و البته توضيح درخصوص آن  را كه در اين زمينه وجود دارند مطرح مي

كلـي يعنـي    ةارچوب دو دسـت هـ اين مباحث بهتـر بـود در چ   اساساًدادند.   تر انجام مي  دقيق



  1396، شمارة چهارم، مهر هفدهم، سال هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   88

شدند و   ) بيان ميpull theories( ) و نظريات كششيpush theoriesنظريات رانشي يا فشاري (
آموزشي كتاب ارتقا يابـد.   ة) تا جنبBogucki 1999گرفت (  ها موردبحث قرار مي مصاديق آن

) Younger Dryasاقليمي درياس جوان ( ةزمينه نظريهاي مهم و جديد در اين   يكي از تئوري
 ;Moore and Hillman 1992جانشيني و آغاز كشـاورزي اسـت (   و تأثير اين پديده روي يك

Bar-Yosef and Meadow 1995; Bottema 1995; Grosman and Belfer-Cohen 2002  كـه (
) seasonal stressار فصـلي ( نام فش اقليمي ديگري به ةتوجهي قرار گرفته است. نظري بي مورد

كـه   ،شدن  جانشيني و گياهان مستعد اهلي زماني سه عامل اقليم، يك  ده كه برهمشمطرح 
ــه  تحــت ــيم مديتران ــاييِ فصــلي اقل ــأثير نوســانات دم ــد دارد   ت ــد، تأكي اي شــكل گرفتن

)McCorriston and Hole 1991; Wright 1993.(  
محـور مطـرح    صورت محوطه نوسنگي بهدر فصل سوم، بحث درمورد آغاز نوسنگي و 

هايي نيز در اين زمينه   اند. البته، تحليل  ها معرفي شده  هاي مكشوف از محوطه  گرديده و يافته
هـاي آغـاز     صورت پذيرفته است؛ اما، شايسته بود كه نويسنده مبادرت به معرفـي شـاخص  

هـا    اسـاس آن شـاخص  ها بر  كردند و سپس، به تحليل نقش محوطه  نوسنگي و نوسنگي مي
رودان مطـرح شـده     هاي پيش از تـاريخ ميـان    ، موضوع پيكرك159 ةپرداختند. در صفح  مي

شناسي پيش از   حال، بسيار گسترده در باستان است. اين مقوله از مباحث خيلي مهم و درعين
تاريخ اين منطقه است كه به شايستگي توسط نويسنده مطرح گرديده اسـت. امـا، در دوران   

هـا پرداختـه نشـده اسـت.      اند كه بدان  رودان اشياي مهم ديگري نيز يافت شده  نوسنگي ميان
دسـت آمـده كـه از اهميـت زيـادي در تحليـل        مثال، شمار زيادي اشياي شمارشي به رايب

هـا   وضعيت اجتماعي و اقتصادي جوامع نوسنگي برخوردارند؛ كه در كتاب تـوجهي بـه آن  
نگـاري دو سـوي زاگـرس     هاي گاه  ، به موضوع تفاوت166 ةنشده است. نويسنده در صفح

يعني جناح شرقي (زاگرس مياني و غرب ايران) و جنـاح غربـي (شـمال شـرقي سـرزمين      
كند. البته، وي خيلي گذرا اين موضـوع را مطـرح و زود از آن عبـور      النهرين) اشاره مي بين
لوانـت در دوران نوسـنگي و   نگـاري   بايست بـه مبـاحثي چـون گـاه      كه مي درحالي .كند  مي

  پرداخت.  رودان مي  هاي آن منطقه با ميان  كنش برهم
سـنگي    چنـين، دوران مـس   سـنگي و هـم    شناسي دوران گذار از نوسنگي به مـس   باستان

به بعد مطرح شـده اسـت. نويسـنده بـا      171 ةرودان، در فصل پاياني كتاب و از صفح ميان
هـاي    سنگي را بين سـال   شده براي كل دوران مس  محاسبهزماني  ةدهد، دور  ارجاعاتي كه مي

سـنگي    عبيـد (مـس   ةسنگي اوليـه) و دور   حلف (مس ةكه شامل دور .م .پ 4000تا  5000
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هـاي شـمال و جنـوب      نگـاري محوطـه   هـاي گـاه    كند. در پژوهش  ثانويه) است، معرفي مي
ها  خوبي به آن زماني، اشتباهات و تناقضاتي وجود دارد كه نويسنده به ةرودان در اين باز ميان

بايسـت مـورد بحـث و تحليـل قـرار        ؛ ولي، مطلب مهمي كه توسـط وي مـي  كند   اشاره مي
تـرين اسـتقرار دوران عبيـد در جنـوب       عنـوان قـديمي   االويلـي بـه    نگاري تل گرفت، گاه مي
وجـود   ها و مناقشاتي كـه بـه    نگاري باوجود چالش كه به اين گاه رودان است. درصورتي ميان
متمركز  .)Huot 1992دهد (  را مورد توجه قرار مي .م .پ 4000تا  5500هاي   آورد و سال  مي

رودان (شـامل    سـنگي ميـان    گذاري دوران مـس   شويم، ضرورت تحقيق و تدقيق روي تاريخ
جـا   گـردد. در ايـن    احساس مي امالًك 4000تا  5000زماني  ةهاي حلف و عبيد) در باز  دوره
بايسـت مبحثـي در ارتبـاط بـا وضـعيت        كتـاب مـي   ةنقد حاضر، نويسـند  ةاعتقاد نگارند به

رودان در ايـن دوران انتقـالي     اجتمـاعي شـمال و جنـوب ميـان    ـ   هـاي اقتصـادي    پيچيدگي
رود خـابور   ةفرهنگ حلف در شمال عراق، جنوب آناتولي و شرق سوريه در درگشود.  مي

د. ايـن  داشـتن اي  بر تشكيالت عشـيره  ها سازمان اجتماعي مبتني گسترش داشته است. حلفي
) بـوده اسـت؛   pastoral nomadismتشكيالت داراي خاستگاه زندگي شباني متحرك ايالتي (

آسياي جنوب غربـي مـورد شناسـايي و مطالعـه قـرار       ةموضوعي كه در اين دوره در منطق
 ةشـيو  ). نباتـات در ايـن دوره بـه   Watson and LeBlanc 1990; Schwartz 1995گرفته است (

هاي حلفي در مناطقي واقع هستند كـه امكـان    اند؛ چراكه، محوطه كشاورزي ديم توليد شده
ها وجود داشـته اسـت. ايـن منـاطق داراي      هاي پيرامون آن روش ديم در زمين كشاورزي به
اي به سـازمان اجتمـاعي و سياسـي نيـاز      چنين جامعهاند.  زارهاي فراواني بوده مراتع و مرغ

هاي پـيش از شهرنشـيني در     براي فرهنگ 1978ندارد. اين نظر را ابتدا فرانك هول در سال 
دليـل   رودان، بـه   ). درمقابل، جنوب ميـان Hole 1978غرب و جنوب غرب ايران مطرح كرد (

هاي قابل كشاورزي از راه آبياري نيازمند بـه سـازماني    بودن و كمبود زمين مردابي و باتالقي
زمـان بـا اوج فرهنـگ     هـم اجتماعي و سياسي بوده است. در چنين شرايطي بوده است كـه  

گـزين   حال تكوين بـود كـه سـرانجام جـاي    جنوب دردر  عبيدنام  حلف فرهنگ ديگري به
  را، تكوين و توسعه يافت.گا ة. فرهنگ عبيد در شمال در تپفرهنگ حلف شد

هاي هريك از   تر تقسيم كرده و ويژگي  كوچك ةشناسان دوران عبيد را به پنج دور  باستان
به بعد، به شرح كلي  198 ةاند. نويسنده از صفح  دهكرهاي فرعي را بادقت تشريح   اين دوره
ي اين دوره كـه  هاي دوران عبيد بسنده كرده و به تحليل تطوري و تحولي رويدادها  ويژگي
رودان بوده، نپرداخته   اي بر آغاز شهرنشيني و آغاز نگارش و شمارش در سرزمين ميان  مقدمه
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هـاي    رودان در دوران عبيـد داراي تفـاوت    است. جوامع پيش از تاريخ شمال و جنوب ميان
اند.   شمال و جنوب مسيرهاي متفاوتي را در اين دوره طي كرده اند. اساساً  بسيار زيادي بوده
كليدي اريدو در جنوب و گارا در شمال  ةهاي دوران عبيد در دو محوط  گوناگوني شاخص

بـر   هاي ما از معماري مذهبي دوران عبيد مبتني  دليلي بر اين ادعاست. بخش مهمي از آگاهي
طـور ويـژه بـه     بايسـت بـه    كتاب مـي  ةت. نويسندهاي اريدو در جنوب اس  ها و يافته  كاوش

گزارشي كلي از برخي  ئةپرداخت؛ اما، تنها به ارا  مهم مي ةشناسي اين محوط  كشفيات باستان
  ده است.كرهاي قبور آن اكتفا   يافته

رعايت اصول و اخالق علمي در استفاده  ةكتاب حداكثر تالش خود را در زمين ةنويسند
ها   كه پيش از اين گفته شد، تحليل طوري كار گرفته است. همان منابع بهاز زبان علمي و ذكر 

هاي علمي نويسنده در كتاب زياد آشكار نيست تا بتوان نقدي بر آن نوشت. وي   و سوگيري
رودان از ديربـاز    شناسـي ميـان    ويژه در فصل اول در ذكر مطالعات باستان در سراسر كتاب به

. استدرست است؛ اما، براي خواننده قدري تكراري  د كه كامالًركتاكنون، مطالبي را عنوان 
جويـان    جويان، عتيقـه   شناسان، عتيقه  باستان  شناسي، شبه  باستان  هايي چون شبه  استفاده از واژه

گـران ميـراث فرهنگـي، و غـارت، تخريـب و       جـويي، غـارت    بازان، عتيقـه   اي، عتيقه  حرفه
  اردي از اين قبيل در همين راستا قابل تحليل هستند.گري ميراث فرهنگي و مو ويران
 

 انطباق و جامعيت موضوعي و محتوايي كتاب 4.4
هـاي درسـي دانشـگاهي را      توليد و نشر متون و كتـاب  ةكه انتشارات سمت وظيف جايي ازآن

كتاب نيز هدف از تأليف كتاب را تأمين منـابع درسـي دانشـجويان     ةبرعهده دارد و نويسند
دارد، لـذا ميـزان جامعيـت كتـاب       شناسـي اعـالم مـي     كارشناسي و كارشناسي ارشد باستان

النهـرين مصـوب     شناسي پـيش از تـاريخ بـين     هاي درس باستان  به اهداف و سرفصل وجهتبا
و فناوري قابـل بررسـي و نقـد اسـت.      ،ريزي درسي وزارت علوم، تحقيقات  شوراي برنامه

كارشناسي تـأمين   ةهاي درس مذكور را در دور  كتاب حاضر بخش اعظم اهداف و سرفصل
تـوان    ده است عملي گـردد، مـي  كره ئاين نقد ارا ةنهاداتي كه نگارند چه پيش و چنان كند   مي

آن توسـط   بـرداري   كارشناسـي و بهـره   ةشاهد ارتقاي قابليـت آموزشـي كتـاب بـراي دور    
طوركه پيش از اين توضيح داده شد، محتواي كتـاب   دانشجويان كارشناسي ارشد بود. همان

شده نيست. مطالـب مفيـد و زيـادي در كتـاب       داراي انطباق كامل با فهرست مطالب مطرح
 گونه بازتابي در فهرست مطالب ندارند.  مطرح گرديده كه هيچ
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 كارگيري ابزارهاي علمي به 5.4
اند از كيفيت نسبي برخوردارنـد.    هايي كه در كتاب مورداستفاده قرار گرفته  و نقشهتصويرها 
هاي   برداري هستند. البته از نقشه  عنوان ابزار علمي مناسب قابل بهره طور نسبي به بنابراين، به

هـا در متـون     و توپوگرافيكي استفاده نشده است. كاربرد اين نقشه ،شناسي  جغرافيايي، زمين
هـا و پـالن     تري دارد. در كتاب، اغلـب از طـرح ابزارهـا و سـفال      بيش ةشناسي فايد  باستان

بـراين   عنوان اَشكال ارجاع داده شده است. در متون آموزشي عالوه هاي مكشوفه به  معماري
بـرداري    و نظـاير آن بهـره   ،ها، ابزارهاي سنگي، سفال  ساخته  چه از عكس دست اشكال چنان
شـود كـه     د. گاهي اوقات مشاهده ميكرتوان مالحظه   تري را مي  دي بهتر و بيششود، كارآم

ه گرديده و درمقابل، ئهاي يك محوطه ارا  تصاوير و اشكال متنوع و زيادي از ابزارها و سفال
هـاي    هـاي حتـي مهـم ديگـر، نمـايش داده نشـده اسـت. از جـدول          هيچ شكلي از محوطه

گردند، در اين كتاب   كه ابزارهاي علمي مناسبي محسوب مينگاري و نمودارهاي مشابه  گاه
  عمل نيامده است. اي به  استفاده
  
 استفاده از اصطالحات تخصصي 6.4
گـردد كـه در جـاي      هاي تخصصي نيز مواردي در كتاب مشاهده مـي   گيري از واژه  بهره ةدربار

، بحـث خـوبي را   29 ةدر صـفح  خود واجد ارزش هسـتند. نويسـنده در فصـل اول و دقيقـاً    
هاي  كه سرزمين دليل آن النهرين گشود و به  درخصوص حدود و مرزهاي فرهنگي سرزمين بين

شـناختي ايـن    فرهنـگ باسـتان   ةدو رود بزرگ دجله و فرات نيز در محدود ةخارج از محدود
ع بـه  ده است. البتـه، ايـن موضـو   كراستفاده  النهرين بزرگ  بين ةگيرند، از واژ  سرزمين قرار مي

  ده است.كرداشت كه نويسنده از انجام آن خودداري نياز تري   بحث و تحليل بيش
هاي زيادي در كتـاب مورداسـتفاده قـرار گرفتـه       هاي تخصصي و نام كسان و مكان  واژه

چـه در   تلفظ درست و هم تعريف كوتاه نياز دارند. چنان ئةاست. اين اصطالحات هم به ارا
ارچوب هـ هـاي اختصاصـي در چ    هـا و نـام    ايـن واژه  ئـة براي ارا هايي  انتهاي كتاب پيوست

نـدرت   نيز به نوشتيافتند. در پا  تر و بهتري مي  بيش ةشد، قابليت استفاد  ها تنظيم مي  نامه واژه
اشـتباه از اصـطالح    ، به53 ةصفح شويم. در چند جاي كتاب مثالً  رو مي با اين وضعيت روبه

متر مكعب كه واحد سنجش حجم مغز انسان اسـت، اسـتفاده     تيجاي سان متر مربع به  سانتي
و خاور نزديك  ،هاي آسياي جنوب غربي، آسياي غربي، خاورميانه  شده است. نويسنده واژه

صورت مشخص از يك يـا حـداكثر    كار برده است؛ اگر به هاي مختلف كتاب به  را در بخش
  نمود، بهتر بود.  فاده مياز اصطالح آسياي جنوب غربي است دو واژه و ترجيحاً
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 كاربرد آموزشي كتاب 7.4
شـماري    هاي انگشت  رودان تاكنون كتاب  شناسي پيش از تاريخ ميان  درخصوص باستان

؛ 1390؛ ملـك شـهميرزادي   1376مجيـدزاده  به فارسي چاپ و منتشر گرديده است (
كـه برگـردان    هـا   يافـت  رهالنهرين: نظريات و   شناسي بين  باستان). غير از كتاب 1391ماتيوز 

 ةاست و جنبـ  The Archaeology of Mesopotamia: Theories and Approachesفارسي كتاب 
توصـيفي هسـتند. دانشـجويان     ةها نظير كتاب حاضـر، داراي جنبـ    تحليلي دارد، ساير كتاب

منـد    رهتوانند از اطالعات توصيفي اين كتـاب بهـ    شناسي مي  مندان باستان هكارشناسي و عالق
 ةارچوب يـك برنامـ  هـ شده داراي جامعيت نيستند ولـي، در چ   هئشوند. اگرچه اطالعات ارا
هـاي درسـي     ند. اين كتاب اهداف سرفصـل هستمنظم قابل استفاده  درسي و آموزشي نسبتاً

هـاي    هـا و بخـش    چه از زيرفصـل  كند. چنان  شناسي در مقطع كارشناسي را تأمين مي  باستان
كرد. كتاب حاضر بـراي    تري پيدا مي بيش ةشد، قابليت استفاد  تري تشكيل مي  كاملتر و   بيش
بايـد وارد مباحـث    ،مطلوب دانشجويان كارشناسـي ارشـد قـرار بگيـرد     ةكه مورداستفاد اين

پـيش از   هـاي جوامـع    ديگر جنبـه  درسي، جديد هاي  سرفصل درتري شود. امروزه،   تحليلي
هـاي    كنش  ها، برهم  روابط محوطه خوراك، اقتصادي و اجتماعي،هاي   سازمان تاريخ ازجمله

 تـري بـراي   جـذابيت بـيش   محيطي و نظاير آن كـه   اي، تعامالت زيست  اي و فرامنطقه  منطقه
  اين كتاب خالي است. گونه مباحث در گردند كه جاي اين دانشجويان دارند، مطرح مي

 

 شناختي  نقد و تحليل روش .5

پيش از  ةگفتار و در چهار فصل كتاب به اهميت نگارش اين كتاب در زمين نويسنده در پيش
 ةده اسـت. كتـاب شـامل اطالعـات توصـيفي البتـه دقيـق دربـار        كررودان اشاره   تاريخ ميان

هـاي    كـه پرسـش يـا پرسـش     جـايي  رودان است. ازآن  هاي پيش از تاريخ سرزمين ميان دوره
ــده و تفســير و تحليــل خاصــي درخصــوص چرايــي طــرح ايــن مطالــب مطــرح   نگردي

ها صورت نپذيرفته است؛ لذا، خواننده با حجم عظيمي از اطالعات  آن ةشناختي دربار باستان
  شود.  رو مي كننده روبه  مشابه و خسته

هاي فرهنگي پيش از تاريخ زاگرس مركـزي ايـران و شـمال شـرقي       كنش  موضوع برهم
گفتار كتاب است، بدون تحليل  نگارنده در پيششده توسط   ل اصلي مطرحئعراق كه از مسا

انـد    شناسان مباحث مهمي را در اين زمينه گشـوده   و مباحثه باقي گذاشته شده است. باستان
)Asouti 2004; Asouti 2007; Kozlowski and Aurenche 2005  محـوري در    ). ازنظـر مسـئله
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 :1391برد اصـلي وجـود دارد (مـاتيوز     اهواقع، دو ررودان، در  شناسي پيش از تاريخ ميان  باستان
رودان، حجم   شناسي ميان  است: در باستان فرهنگي تاريخِ يافت ره برد اول برمبناي راه :)32 - 23

ها و تعدد و تنوع آثـار باسـتاني باعـث      هاي ميداني و انباشت اليه  كار زياد و گستردگي فعاليت
رودان   شناسـي ميـان    كشـور شـده بـود. در باسـتان    شناسي نظري در ايـن    توجهي به باستان  كم

و جمـدت   ،هايي نظير حسونا، سامرا، حلف، عبيـد، اوروك   هاي فرهنگي در قالب دوره  كليت
ارچوب مكتـب تـاريخ   هـ در چ ها ضرورتاً نصر مطرح هستند كه بحث درخصوص ماهيت آن

ها   ها اين پرسش  دوره رودان درخصوص اين  شناسي ميان  پذيرد. در باستان  فرهنگي صورت مي
بـار يـك     گيرد؟ نخسـتين   ها چگونه انجام مي  گردد: تعريف و توصيف هريك از دوره  طرح مي

ها كجا شكل گرفته است؟ اين فرهنگ چه زماني و كجا   فرهنگ متعلق به هريك از اين دوره
اه بررسـي  هـاي گذشـته از ر    شناسي فرهنـگ   و چگونه از بين رفته است؟ در اين نوع باستان

هاي تدفين موردبررسي   و سنت ،هاي مختلف سفال، ابزارهاي سنگي، الگوهاي استقرار  سبك
  رودان از اين دست مطالعات زياد انجام شده است.  ميان گيرند كه در  و مطالعه قرار مي

شناسـي    يافـت در باسـتان   اسـت: ايـن ره   شناختي  انسان شناسي  باستان ةپاي برد دوم بر راه
هـاي   وجود آمـد. ويژگـي فرهنـگ    م به 1950 ةويژه ده  م به 1940 ةرودان از اواخر ده ميان

اي   گونـه  هـاي تكنولـوژيكي بـه     جغرافيايي و سنت ةرودان ازنظر گستر  پيش از تاريخيِ ميان
 ،گـردد   ارچوب مكتب تاريخ فرهنگي طـرح مـي  هشناختي در چ  هاي باستان  است كه پرسش

هـاي تركيبـي و     پـژوهش  ةشـود. برنامـ    جـو مـي  و شـناختي جسـت    هاي انسان  ولي با روش
خيـزي و   م در هـالل حاصـل   1950 ةرابرت بريدوود از دانشگاه شيكاگو در دهـ  ةچندجانب
در جارمو براي شـناخت اقتصـاد و محـيط زيسـت باسـتاني و آغـاز اسـتقرار در         مشخصاً
منـدي   زمينه است. هـدف هاي شاخص در اين   ها و شروع معماري، يكي از پژوهش  دهكده
هـاي كلـي     صورت زير بـوده اسـت: طـرح پرسـش     هاي بريدوود به  مندي پژوهش  و روش

داري و تكامل جوامـع    جانشيني، خاستگاه كشاورزي و دام درخصوص پيدايش و روند يك
هـاي    دانـه  ةگيـري از مطالعـ    شناسي تاريخِ فرهنگي متداول است. بهـره   پيچيده كه در باستان

شناسـي نـو     چه در باسـتان  ها و بازسازي محيط زيست گذشته براساس آن  استخوان گياهي،
كتاب حاضر، در راسـتاي   ةهاي كلي. نويسند  مطرح است، براي رسيدن به پاسخ آن پرسش

شناسـي    هاي باستان  مندي  ها و روش  مندي برد اول در نگارش كتاب پيش رفته و از هدف راه
  ري برده است.ت  كم ةشناختي بهر  انسان

النهـرين) بـه بيـان مطـالبي درخصـوص انـواع         سنگي بين  نويسنده در فصل دوم (پارينه
تري   كامل ةچه مقدم آموزشي مطلوبي دارند؛ اما، چنان ةهاي انساني پرداخته كه البته جنب گونه
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ـ آسـياي جنـوب غربـي ارا    ةهاي اين دوران در جهان و منطقـ   سنگي و انسان  درمورد پارينه  هئ
ترين تكيه هم روي آناتولي جنوبي، جناح غربي زاگـرس مركـزي و لوانـت      گرديد و بيش  مي

مهم خـروج انسـان از آفريقـا كـه      ة، از نظريتري داشت. ضمناً  بيش ةپذيرفت، فايد  صورت مي
رودان نقش مهمي در اين فرايند داشته نيز ذكري به ميان نيامده اسـت. در همـين     سرزمين ميان
ه گرديـده  ئكه اغلب بدون ارجاع هستند، ارا ،سنگي  صنايع پارينه ةب طوالني درباربخش، مطال

  رودان ندارند.  سنگي سرزمين ميان  است. اين مطالب ارتباط مستقيمي با موضوعات پارينه
رودان است؛   شناسي ميان  ل علمي مهم در باستانئشدن يكي از مسا  كه نوسنگي باوجود آن
شناسـان، در ايـن     ه اين موضوع كليدي و محوري نداشته اسـت. باسـتان  اي ب  نويسنده اشاره
 Bar-Yosef 1981, 1996, 2002; Bar-Yosef andانـد (   هـاي مهمـي انجـام داده     زمينه پژوهش

Meadow 1995; Rollefson and Gebel 2004; Aurenche et.al. 2001   سـازمان اجتمـاعي و .(
شناسي آسـياي جنـوب غربـي و      ل مهم در باستانئاقتصادي در دوران نوسنگي از ديگر مسا

 Byrd 2000; Rollefsonگران اسـت (  مطالعات بسياري از پژوهش ةرودان است كه حوز  ميان

2000; Zeder 1994باره نشده است. ) كه نويسنده وارد مباحث تحليلي دراين  
پيش از تاريخ هاي   هاي مشخصي روي ابزارهاي سنگي و سفال  بندي  شناسان طبقه  باستان

هـاي خردتـري در قالـب      بنـدي   كه كتاب فاقد عنـوان  جايي اند. ازآن  عمل آورده رودان به  ميان
ها كه ارزش آموزشي قابـل    بندي  ، خواننده در درك اين طبقهاستها   ها و زيربخش  زيرفصل

سـفال   مثال، سير تطـور دوران نوسـنگي بـا    رايگردد. ب  رو مي توجهي دارند، با مشكل روبه
شـناختي و    هاي فني، زيبـايي   خوبي مطالعه شده و ويژگي شناسان به  رودان توسط باستان ميان

ايـن كتـاب    ةاي مشخص گرديده است؛ اما، دانشـجو بـا مطالعـ     ها در هر دوره  شكلي سفال
ببرد. همين  و غيره پي ،هاي دوران حسونا، سامرا، حلف  آساني به مختصات سفال تواند به نمي

  ها نيز قابل مشاهده است.  مسئله درمورد ابزارهاي سنگي و ساير يافته
 

 گيري نتيجه .6
ترين موارد شـكلي    هاي نگارش آن از مهم  چنين انگيزه معرفي شكلي و محتوايي كتاب و هم

صـورت   بايست توسـط نويسـنده بـه     هر كتاب تأليفي است. اين معرفي در كتاب حاضر مي
كه كتـاب داراي كـاربرد    جايي پذيرفت. ازآن  گفتار صورت مي در پيش تري  تر و كامل  مطلوب

بنـدي و    تـر و عنـوان    شـكل مناسـب   بنـدي آن بـه    آموزشي است، شايسـته بـود كـه فصـل    
 كتـاب  كه جايي ازآنگرفت.   تري انجام مي  يات دقيقئگذاري فهرست مطالب آن با جز شماره
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 فصل هر پايان در كه بود  مي تر  گرديده است شايستهبرداري دانشجويان تدوين   منظور بهره به
تـرين مطالـب فصـل نوشـته       اي از مهم  شدند؛ چكيده  مي معرفي تر بيش ةمطالع براي منابعي

  گرديد.  نيز مطرح مي پرسش شد و چند مي
شناسي پيش از تاريخ   باستان ةهاي مطرح در زمين  محوري و نقد نظريات و ديدگاه  پرسش

تر مورد تجزيـه و تحليـل     ها كم  ان، تجلي بارزي در كتاب ندارد. به همين دليل دادهرود  ميان
توصيفي به خود گرفته است. پيش از اين  ةتر جنب  قرار گرفتند و شكل و محتواي كتاب بيش

اي   آسياي جنوب غربي مبحث بسيار عميق و گسـترده  ةشدن در منطق  اشاره شد كه نوسنگي
رودان در   شناسان زيادي موردمطالعه قرار گرفته است. سـرزمين ميـان    است و توسط باستان

دنبـال   و دامداري را بـه  ،جانشيني، كشاورزي مدهايي چون يكآ كه پي ،شدن  جريان نوسنگي
ده است. واردشدن نويسنده به اين مباحث ضرورتي تام و كرداشته است، نقش محوري ايفا 

وري به الگوي توليـد غـذا موضـوعي    آو گرد جدي بود. گذار از الگوي معيشت چراگردي
خيـزي موردتوجـه    هالل حاصـل  ةميالدي تاكنون در منطق 1960 ةكم از ده  است كه دست

هاي   توانست بخش  محققان بوده است. طرح اين مباحث و تحليل و نقد نظريات مربوطه مي
  مهمي از كتاب حاضر را به خود اختصاص دهد.

مختصـات فنـي،    ةرودان را برپايـ   سفال ميان ان نوسنگي بابندي دور  گران تقسيم پژوهش
هـاي اقتصـادي و     هـا و جنبـه    چنـين سـاير فنـاوري    ها و هم  شناختي سفال  و زيبايي ،شكلي

ها حتي ايـن   اند. آن  و جديد انجام داده ،تر شامل قديم، مياني  يئارچوبي جزهاجتماعي در چ
ها و تحليـل    بندي  اند. استفاده از اين دوره  م كردهگانه را به فازهاي خردتري تقسي  مراحل سه

  توانست سودمندي آموزشي آن را ارتقا بخشد.  ها در كتاب مي ها براساس آن  داده
رودان داراي ابعاد   سنگي ميان  شناسي گذار از دوران نوسنگي به دوران مس  مبحث باستان

شـناختي    هـايي را در تحليـل باسـتان     نگاري اسـت و تنـاقض   گاهة ويژه در زمين اي به  پيچيده
وجود آورده است. نويسنده در اين بخش، مباحث  رودان به  هاي شمال و جنوب ميان  محوطه

ها در برخي مقاطع زماني   پوشاني اين دوره مطلوبي را درخصوص دوران حلف و عبيد و هم
بايسـت قـدري     ي مفيد مـي ها  دنبال اين بحث استفاده هستند. اما، به ه كرده است كه قابلئارا

فرهنـگ عبيـد را بـه نمـايش      ةتـرين دور   االويلي كـه شـواهد قـديمي     نگاري تل گاه ةدربار
ترين   كليدي ةاريدو در جنوب در زمر ةشد. تپه گارا در شمال و محوط  گذارد، پرداخته مي مي

وص هـاي مبسـوطي درخصـ     آينـد. نويسـنده بحـث     شمار مي هاي باستاني عبيدي به  محوطه
ده كـر هاي قبور بسنده   به ذكر برخي يافته فقطهاي گارا نگاشته ولي درخصوص اريدو  يافته

هاي مختلف اريدو كليد اصلي آشنايي با   است؛ اين درحالي است كه بقاياي مكشوف از اليه
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رودان   معمـاري دينـي در ميـان    تكوين و سير تحول بناهاي مذهبي در دوران عبيد و اساسـاً 
گيـري نهـايي قـدري بـراي       بندي و نتيجـه   يافتن كتاب بدون جمع  گردند. اتمام  محسوب مي

  خواننده غيرمنتظره است.
هاي بعـدي كتـاب از     ها در چاپ منظور استفاده از آن نهاد كاربردي به درادامه، چند پيش

 گذرد.  نظر مي
 

 نهادهاي كاربردي پيش. 7
 ؛طراحي اهداف مشخص جهت تدوين كتاب  ـ
 ؛و مناسب ،يئفهرست مطالب دقيق، جز ئةو ارا بندي  فصل  ـ
عنـوان ابزارهـاي    و جداول كيفي و مناسب به ،ها، نمودارها  استفاده از تصاوير، نقشه  ـ

 ؛علمي آموزنده
 ؛رودان  هاي مناسب درخصوص دوران پيش از تاريخ ميان  تحليل ئةارا  ـ
 ؛حذف برخي مطالب نامرتبط با موضوع و اهداف كتاب  ـ
  ؛رودان  ميان تاريخ از پيش مختلف هاي  دوران نگاري گاه هاي  جدول از استفاده  ـ
 .موردمطالعه جوامع آييني و اقتصاديـ  اجتماعي لئمسا به پرداختن  ـ

  ؛كتاب سنگي  دوران مس بخش به تر بيش مطالب افزودن  ـ
 دوران از مبـاحثي  حتـي  و بخش پاياني كتـاب  در اوروك نام به اي  دوره كردن  اضافه  ـ

  .رودان  تاريخي ميان آغاز و نصر جمدت
 

 نامه كتاب
 ، تهران: سمت.يرانا يالداز م يشاول پ هزارة هنر و شناسي  باستان ،)1380طاليي، حسن (

 ، تهران: سمت.يرانعصر آهن ا ،)1387طاليي، حسن (

 ، تهران: سمت.سنگي  : عصر مستاريخ از پيش ايران ،)1390طاليي، حسن (

 ، تهران: سمت.يرانعصر مفرغ ا ،)1390طاليي، حسن (

 ، تهران: سمت.يرانهزار سال سفال ا هشت ،)1390طاليي، حسن (

 ، تهران: سمت.نيالنهر  نيب خيتار از شيپ يشناس  باستان ،)1394طاليي، حسن (

 ةبهرام آجرلو، تبريز: پروژ ة، ترجمها  افتيره و اتينظر: نيالنهر  نيب يشناس  باستان ،)1391ماتيوز، راجر (
 حسنلو؛ دانشگاه هنر اسالمي تبريز. ةترجم
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