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  ايران در دوران هخامنشيالنهرين و  بين

  *مهسا ويسي

  چكيده
رود. در ايـن دوره   شـمار مـي   ترين ادوار تـاريخي ايـران بـه    هخامنشي يكي از مهم ةدور

 بـاوجود ترين دولت متمركز آن دوران را پديد آوردند كـه   كوروش و جانشينانش بزرگ
شـد.   ديريت مـي اي مـ  تنوع بسيار آن ازنظر فرهنگي و قومي با نظام اداري بسيار پيشرفته

راه كننـد و   هخامنشيان با سياست تساهل و تسامح توانستند تمامي نواحي را با خود هـم 
ها، هنر و فرهنگ خود را نيـز وارد كننـد. ايـن     حفظ هنر و فرهنگ بومي آن ةضمن اجاز

النهـرين، مصـر، قفقـاز، آسـياي      امپراتوري مدلي موفق از حكومتي چندمليتي بود كه بين
ـ كتـاب   گرفـت.  مـي  ي مركـزي را در بـر  و آسـيا  ،صغير  دوران در رانيـ ا و نيالنهـر  نيب

م  1997در سـال   كـه والديميـر لوكـونين    ةگزارشي اسـت از سـمينار يـادوار    يهخامنش
سازمان مطالعه و تدوين كتـب علـوم انسـاني     را اين كتاب فارسي ةچاپ رسيد. ترجم به

مجموعه اطالعات طور كلي  به. اگرچه كتاب مذكور كرد منتشر 1389ها در سال  دانشگاه
هماننـد هـر اثـر علمـي ديگـري       ،دهـد  هخامنشـي ارائـه مـي    ةدور ةمندي دربـار  ارزش
بندي كلـي نقطـه    شود. در يك جمع ها پرداخته مي هايي دارد كه در اين مقاله بدان كاستي

برخـي از  تـوان عـدم انسـجام و عـدم ارتبـاط محتـواي        ضعف اصلي اين كتاب را مـي 
  دانست.  آن هاي كتاب با عنوان قسمت

  شناسي، نقد كتاب. النهرين، باستان : هخامنشيان، بينها كليدواژه
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 مقدمه. 1

 نيمندترقدرت از يكي بزرگ كوروش يرهبر به توانستند م پ 550 سال در كه انيهخامنش
 اريكه از همان زمان آغاز شد قلمرو بس ييهاييكشورگشا با نهند بنا را خيتار يهايامپراتور
 از يقلمـرو  نيچنـ  تيريمـد  يبرا آنان. داشتند طرهيس تحت غرب به شرق از را ياگسترده

 در يپـارچگ كي و وحدت ينوع جاديا به كه كردنديم استفاده ياشرفتهيپ اريبس يادار نظام
 كه هستند آن از يحاك يشناسباستان يهاداده چهاگر .)1380 (اومستد شدمنجر  هاآن قلمرو

 نيـ ا بازتـاب . اسـت  بوده متفاوت گوناگون يهانيسرزم در انيهخامنش يادار يهااستيس
 ةنحـو  كـه  يمعنـ  نيبـد  ديـ د اياش ريسا و ،هابرجسته نقش ها،كاخ در توانيم را هااستيس

 نـوع  بـا  رسـد يمـ  نظربه و است متفاوت يريگمچش طرزمناطق به نيآثار در ا نيپراكنش ا
 يايآس يهايساتراپ از كه كرد اشاره توانيم نمونه يبرا .باشد ارتباط در منطقه هر تيريمد
 ديتخت جمشـ  بر نقرشده يهاصحنه از كه مانده يجا بر برجسته نقش ياديز تعداد ريصغ
كرده  يالگوبردار ديكه از تخت جمش يشاخص ةساز چيه حالنيدرع و اندكرده يبردارالگو

 يايآسـ  در ،نيچنهم است. افتهي نمود يگريد نوعبه قفقاز در مسئله نيا و نشدهافتيباشد 
 ةپهنـ  ةادار يبـرا  يفـاوت مت يتيريمـد  يالگـو  دهنـدة نشـان  كـه  گـر يدينـوع بـه  زين يمركز

  .(Veisi 2014) است  يامپراتور
رسـد. آشـور امپراتـوري     هـا مـي   تر از دوران پارس النهرين به پيش مراودات ايران و بين

م براي هميشه بـه   پ 612النهرين باستان بود كه مادها توانستند در سال  مندي در بين قدرت
) و بـا  61: 1394 (بيـاني  امپراتوري خود كننـد  ةعمر آن پايان دهند و اين سرزمين را ضميم

ثير أها ازجمله آشور به هخامنشيان تعلق گرفت و ت ها تمام قلمرو آن شكست مادها از پارس
شـدت در پـالن    ثيرات بـه أانكار است. اين ت ن نيز بر هنر هخامنشيان نيز غيرقابلهنر آشوريا

  شود. اي ديده مي و حيوانات افسانه ،ها، گاومردها، نماد فروهر كاخ
جا را نيز فـتح كـرد.    هاي خود به بابل وارد شد و آن كوروش بزرگ درپي كشورگشايي

عنوان يكي از  قلمرو امپراتوري هخامنشي بهالنهرين در  قرارگرفتن بابل و بين ةاين فتح مقدم
راه با شوش، تخت جمشيد  هاي شاهي، هم يكي از پايتخت منزلة مراكز حكومتي بود. بابل به

). در 15: 1391(دانـدامايف   و اكباتان به اقامتگاه زمسـتاني شـاهان هخامنشـي تبـديل شـد     
به روايت ورود كـوروش  النهرين در دوران هخامنشي همين نكته كافي است كه  اهميت بين
مشهور خود  ةريزي وارد بابل شد و استوان جا اشاره شود كه بدون جنگ و خون بزرگ به آن

  ).1394(بياني  را نيز پس از اين فتح نگاشت
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ـ   ،هاي زنگي شكل از نـوع هخامنشـي   ستون ةكشف كوشكي با پاي هـا در   آن ةكـه نمون
ري مهم بابل در ايـن دوره اسـت.   شوش و تخت جمشيد وجود دارد، حاكي از موقعيت ادا

كننـد. چنـين    چنين اسناد بابلي نيز اهميت اين ناحيه در دوران هخامنشـي را اثبـات مـي    هم
هـاي شـاهي    تر مكاني در امپراتوري هخامنشي شناسايي شده است. در كتيبـه  اسنادي از كم

اره شده است و نام آشور و بابل نيز اش هخامنشيان به ةدربين اسامي ملل تابعه و تحت سيطر
خط ميخي بابلي نيز يكي از خطوطي بـود كـه دركنـار خـط پارسـي باسـتان و ايالمـي در        

ديگـر موقعيـت    رفت. كه تمام اين موارد دركنار يـك  كار مي هاي اداري هخامنشيان به نوشته
دهد در تـدريس درس   نشان مي كند و اداري بسيار مهم اين بخش از امپراتوري را اثبات مي
 ةچه امروزه در مطالعات دور طور كلي آن هخامنشيان بايستي به اين مناطق نيز نظر داشت. به

هخامنشي بايستي موردتوجه قرار گيرد بررسي و تحليل آثار دوران هخامنشي در خـارج از  
ديگر در مناطق خارج از مركز امپراتـوري در پـارس باسـتان     تعبير مرزهاي كنوني ايران و به

شناسي از دوران هخامنشـي در   هاي باستان يس اين درس نيز بايد آثار و دادهاست و در تدر
مصـر بررسـي و   النهـرين و   از آسياي مركزي، قفقـاز، آسـياي صـغير، بـين      تمام مناطق اعم

هـاي آن را بايـد در هنـر     شوند. هنر هخامنشيان يـك هنـر التقـاطي بـود كـه ريشـه        تحليل
هـايي كـه در تركيـب بـا نبـوغ       بومي سـرزمين  جو كرد؛ هنرو جوار جست هاي هم سرزمين

شناسـان بسـياري در سراسـر     وجود آورد. امروزه باسـتان  هپارسيان هنري خالص و گيرا را ب
 ةكنند و شايسته است كه در ايران نيـز هـم در زمينـ    جهان در اين زمينه مطالعه و تحقيق مي

 يي امروزي فراتر نهاده و درمرزهاي جغرافيا ةپژوهشي پا را از داير ةآموزشي و هم در زمين
گنجانـدن   ،روي اين هخامنشيان پرداخته شود. از ةقالب مرزهاي ايران فرهنگي به مبحث دور

  نمايد. هايي با اين عناوين در سرفصل اين درس بسيار ضروري مي كتاب
  

  معرفي كلي و خاستگاه اثر. 2
، م ق 331 - 539 امپرياليسـيم  و گشاييجهان ؛هخامنشي دوران در ايران و النهرين بينكتاب 
 Mesopotamia and Iran in the Persian Period, Conquest andاي از كتــاب  ترجمــه

Imperialism 539-331 BC  والديمير لوكونين ةو گزارشي از سمينار يادوار )Proceeding of a 

Seminar in Memory of Vladimir G. Lukonin(  ويرايش كه جان كرتيس اين كتاب را است
بار چاپ كرده است. خانم زهرا باستي ايـن   م براي اولين 1997بريتانيا در  ةو انتشارات موز

 152انتشارات سمت در  آن در ةاست كه ترجمترجمه كرده از انگليسي به فارسي  را كتاب
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 1393و بـراي بـار دوم در تابسـتان     1389بار در زمستان  صفحه در قطع وزيري براي اولين
 واحـد  4شناسي ماد و هخامنشي به ارزش  و ناشر آن را منبع اصلي درس باستانچاپ شده 

كنـد. ايـن كتـاب     شناسي معرفـي مـي   باستان ةبراي دانشجويان مقطع كارشناسي رشت درسي
بخـش   گفتـار و مقدمـه و دو   انضمام پيش مقاله و شامل پنج مقاله به صورت يك مجموعه به

جان كرتيس، ويراستار  ةگفتار و مقدمه نوشت ست. پيشتصاوير سياه و سفيد و تصاوير رنگي ا
هـا و مقـاالت    بريتانياست كه كتـاب  ةباستاني در موز ةكتاب است. وي مدير بخش خاورميان

  تحرير درآورده است. ةرشت باستاني به ةالنهرين (عراق) و خاورميان زيادي درمورد بين
قلـم   بـه  »هخامنشـي و منـابع يونـاني   نگـاري   گاه«ند از ا ترتيب عبارت عناوين مقاالت به

ا.  ةنوشـت  »هخامنشـيان  ةبابل زيـر سـلط  «بريتانيا؛  ةاز موز (C. B. F. Walker)كريستوفر واكر 
و  ،: تـاريخ، هنـر  و پارسـه  انشـان «بلژيـك؛   (Ghent)از دانشگاه گنت  (E. Haerink)هرينك 

 از دانشـگاه  (D. Stronach)ديويد استروناخ  ةنوشت »معماري اوايل هخامنشي در فالت ايران
 (R. Boucharlat)قلم رمي بوشـارال   به »حكومت هخامنشي ةشوش در دور«كاليفرنيا؛  بركلي

 ةنوشـت  »دانيـال  كتابتاريخ هخامنشي و «و  ،محقق ارشد مركز مطالعات علمي ملي فرانسه
نامـه،   از لنـدن. بخـش پايـاني كتـاب نيـز شـامل كتـاب        (T. C. Mitchell)ميچـل   سـي.  ت.

  و تصاوير رنگي است. ،گزاري از منابع تصويري، تصاوير سياه و سفيد سپاس
 ةشـده در سـومين سـمينار يـادوار     مقاالت ارائـه  شايان ذكر است كه اين كتاب مجموعه

آرميتـاژ سـنت    ةوالديمير لوكونين دانشمند بزرگ روس و سرپرسـت بخـش شـرقي مـوز    
  انيا برگزار شد.بريت ةدر موز 1995پترزبورگ است كه در جوالي سال 

  
  نقد شكلي اثر. 3
جامعيـت صـوري اثـر بايـد بـه مقدمـه        ةگان هاي چهارده لفهؤنقد اين كتاب ازمنظر م بارةدر

گفتـار   چنين پيش آن اشاره كرد و هم ةاصلي كتاب بر چاپ فارسي و ترجم ةويراستار نسخ
كـه   چنـان  .تكتاب كه بسيار كامل و جامع رويكرد اين كتاب را معرفي و تحليل كـرده اسـ  

روشني  شود. فهرست مطالب و فهرست تصاوير به مترجم بر كتاب ديده نمي ةنيازي به مقدم
 مـورد توجـه در  قابـل  ةاند و كتاب حاوي تصاويري مفيد و با كيفيت باالست. نكتـ  ذكر شده

در پايان  »گزاري از منابع تصويري سپاس«عنوان با زيرنويس تصاوير آوردن بخشي جداگانه 
داري هريك از  به محل نگهكه اما بهتر آن بود  .كند كتاب است كه مراجع تصاوير را ذكر مي

در پايـان هـر    »گيـري  نتيجـه «عنوان  باقسمتي  نبودنشد.  اين آثار نيز در زيرنويس اشاره مي
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شود مخاطب در برخي موارد  مي  باعث هاي اين كتاب دانست كه توان از ضعف مقاله را مي
  بحث نرسد. موردبندي كلي در جمع به

طرح روي جلد كتاب همان طرح و رنگ موجود بـر كتـاب اصـلي اسـت كـه منشـور       
هاي تخت جمشيد بر پشت  برجسته كورش بزرگ بر روي جلد و نقش يك گاومرد از نقش

النهـرين نگاشـته و    كه منشور كورش بزرگ در بابل و بـين  به اين شود كه باتوجه آن ديده مي
گرفته از هنر آشـوريان در   چنين موتيف گاومرد وام ) و هم217: 1382 يلئشده (ايسرا  يافت

  )، با عنوان كتاب كامالً قرابت دارند.1385هنر هخامنشي است (هژبري نوبري و عرب 
ندارد آن آرايـي اسـتا   نگـاري و صـفحه   هاي شكلي اثـر بايـد بـه حـروف     ديگر ويژگي از
قلم همانند ديگر كتب انتشارات سمت، كامالً مناسب  ةازكرد. قطع كتاب و فونت و اند  اشاره

شده و چاپ رنگي تعدادي از تصاوير برمبناي اصل كتـاب بـر كيفيـت شـكلي اثـر        انتخاب
 جـدا آن جلـد  افزوده است. اما كيفيت صحافي كتاب چندان باال نيست و بـا اولـين تـورق،    

شـود و تمـامي    متن ديده نمـي در چنداني شود كه بهتر است اصالح شود. اغالط اماليي  مي
است. براي   شده  در متن رعايتمورد بسيار محدود  جز در چند قواعد نگارشي و ويرايشي به

  اليه اشاره كرد. كلمات مضاف و مضاف در »ي«جاي  توان به استفاده از همزه به مي ،نمونه
 فهمـي  سليس است و موجـب ابهـام و كـج   ازنظر كيفيت ترجمه، ترجمه بسيار روان و 

اي كـه   ترجمه اشـاره شـود. اولـين مسـئله     ربارةاما بايسته است به برخي نكات د ،شود نمي
است كه بهتـر بـود ايـن مـورد      نوشتآيد ذكرنكردن عناوين التين مقاالت در پا چشم مي به

هاي پارسي باستان اسـتفاده   برخي از اسامي نيز بهتر است از معادلة رعايت شود. در ترجم
 ،كه عنوان يوناني براي شاه ماد است ،»آستياگ«جاي  كتاب به 9 ةدر صفح ،براي نمونه .شود
جاي كوروش كبير از عنوان كوروش  طور بهتر است به استفاده شود و همين »دهاك آژي«از 

اسـت كـه بـا امـالي      »آبـاد  خورس«بحث كاخ آشوري  ديگر قابل ةبزرگ استفاده شود. كلم
ده كه براي جلوگيري از خلط تلفظ بهتـر اسـت   ش  جاي كتاب نگارش در جاي »آباد خرس«

  تصحيح شود.
 »ستون ناقوس شكل ةپاي« 41 ةرا در صفح »Bell Shape Base« ةمترجم محترم معادل واژ

ترجمه كرده كه بهتر اسـت از يـك معـادل اسـتفاده شـود و       »زنگ شكل« 86 ةو در صفح
آموزشي  ةجنب ،ذكر شود نوشتچنين اگر معادل انگليسي اين نوع كلمات تخصصي در پا هم

ـ  هـاي   پايـه «الزم از ايـن دسـت كلمـات     ةبهتري براي دانشجويان خواهد داشت. يك نمون
 47 ةنيامده است. در صـفح  نوشتاست كه معادل التين آن در پا 44 ةدر صفح »شكل كاسه

آورده كه چنـدان معنـاي مـوردنظر نويسـنده را ارائـه       »بازيچه«را  »Toy« ةمترجم معادل واژ



  1398سال نوزدهم، شمارة چهارم، تير ، هاي علوم انساني انتقادي متون و برنامه ةنام پژوهش   160

 بـارة ديگـر در  باشد. مـورد  »بازي اسباب« »Toy« جا منظور از رسد در اين نظر مي دهد، به نمي
آمده كه منظور  »Sardis« التين ةدربرابر واژ 78و  ،74، 3 سرديس است كه در صفحات ةواژ

(نـوبري   هاي هخامنشيان در آسياي صغير ، پايتخت ليديه از ساتراپي»سارد«از اين واژه شهر 
  نگاشته شود. »سارديس«يا  »سارد«بايد  ،بنابراين ،) است1390و ويسي 

شده كـه معـادل      نام سه كتاب اشاره ، به114و  100مورد ديگر آن است كه در صفحات 
ها به همان شكل در متن آمده اسـت.   فارسي براي اسامي اين كتب نيامده و عنوان التين آن

هـا   ن اسامي در متن بيايد و عنوان التـين آن فارسي اي ةدر اين موارد بهتر آن است كه ترجم
  ذكر شود. نوشتدر پا

 ةاست كـه در صـفح   »جن« ةاين كتاب واژ ةترين ايرادات در متن ترجم اما يكي از مهم
بـراي نقـش    (winged human genius)التين  ةواژ معادلرا  »نما دار انسان جن بال«عنوان  61
در  »genius« ةاسـت و واژ  »جن«معناي  به »genie« ةدار آورده است. در زبان انگليسي واژ بال

ي است و معادل ييا كسي است كه داراي خرد ماورا ،»استعداد«، »نبوغ«، »نابغه«معناي  لغت به
جا  رسد مترجم در اين نظر نمي به ،حال فارسي جن نيز براي آن درنظر گرفته شده است. بااين

كرده باشد. تعبير نقش بال روي بدن انسان يا حيوان از تعبير درستي براي اين مفهوم استفاده 
 ةها نشان ). بال30: 1380 در دنياي باستان عالمت ايزدي و نماد قدرت محافظت است (هال

) و بسـياري  15: 1379 ها هستند (كوپر پيك ايزدان تيزپا و نيروي ارتباط بين ايزدان و انسان
 ،ي ايـن موجـودات در دنيـاي باسـتان    يرامثبت و مـاو  ةجنب تعابير ديگر كه همگي حاكي از

دار را  متن نيز درادامه هدف از ايـن نقـش بـال    ةالنهرين است. نويسند ويژه در ايران و بين به
رسد براي نقـش   نظر مي به ،دارد. بنابراين پاسارگاد بيان مي ةمحافظت از دروازه و كل محوط

دار  دار يا انسان بال نماي بال دار يا انسان بال دار پاسارگاد بايسته است از همان تعبير انسان بال
توانـد   لفظـي ايـن اصـطالح مـي    ال تحـت  ةجن در ترجم ةي استفاده شود؛ اگرچه كلميماورا

تعبيـر بسـياري از منـابع منسـوب بـه خـود        كه به ،در مفهوم اصلي اين نقش ،صحيح باشد
  ستفاده شود.دار ا نماي بال شخص كوروش بزرگ است، بهتر است از همان تعبير انسان

 »genies« اسـتفاده كـرده و   »fish-cloaked genies« نيز نويسنده از اصطالح 13 ةدر صفح
در ترجمـه   »هـايي بـا بـاالپوش مـاهي     جـن «هاست و مترجم نيـز از اصـطالح    معني جن به

متن اصلي وارد است كه از اين عنـوان   ةجا به نويسند كرده است. ايراد اصلي در اين  استفاده
 ؛داد توضـيحي در ايـن بـاب ارائـه مـي      نوشتاما بهتر آن بود كه مترجم در پا ،كردهاستفاده 

مـرد  «، »fish-garbed man« درستي از اصطالح هاي كتاب به چراكه در برخي ديگر از قسمت
  استفاده شده است. ،»جامه ماهي
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 نقد محتوايي اثر. 4

مقاله است و همين عامـل از   شكل يك مجموعه اين كتاب به ،تر اشاره شد طوركه پيش همان
اي را  طــور كلــي موضــوع پيوســته ميــزان انســجام و نظــم منطقــي اثــر كاســته اســت و بــه

انـد.   شكلي است كـه در كنفـرانس ارائـه شـده     كند. باالخص كه ترتيب مقاالت به نمي  دنبال
نـد و  م و بسيار ارزش اند وشتهنام و بزرگي ن شناسان به باستانرا  اگرچه هريك از اين مقاالت

انـد دركنـار هـم     نتوانسـته  ،انـد  هخامنشي ةدور بارةيابي در حاوي اطالعات بسيار مفيد و كم
طـور جداگانـه    را درقالب يك كتاب ارائه دهنـد و هريـك از مقـاالت بـه     اي پيوستگي كلي

د و از اين نظر در خـود مقـاالت مشـكلي ديـده     دارنهايي مرتبط با موضوع مقاله  زيربخش
هـا و   دليـل تعـدد نويسـندگان و ديـدگاه     مقاله بـه  ت كه در يك مجموعهشود. مسلم اس نمي

توان نظمي منطقي و نظام فكري منسجمي را انتظار  ها عموماً نمي هاي گوناگون آن تخصص
 فقـط  افتند و بنابراين داشت و بنا به ماهيت اين نوع كتب، اغلب بسياري از نكات از قلم مي

  باشد.داشته زمينه  ها درمورد آن موضوع پيش مخاطب آنتوانند مفيد باشند كه  زماني مي
بـه ايـن    انـد و باتوجـه   شده وشتهسال پيش ن  مقاالت اين كتاب نزديك به بيش از بيست

شناسـي   باستان ةتوان گفت كه نويسندگان در آن زمان از كتب و مجالت معتبري در زمين مي
دهي علمي و رعايـت امانـت در    منبع اند. اصول النهرين استفاده كرده و هنر هخامنشي و بين

از ايـن نظـر ايـرادي در كتـاب      ذكر مĤخذ در ايـن مقـاالت كـامالً رعايـت شـده اسـت و      
  شود. نمي  ديده

ها بـا   بودن يا نبودن آن نظر از مرتبط يند كلي درمجموع در اين مقاالت (صرفادر يك بر
دهند و  ي را شكل ميشناختي محورهاي اصل عنوان كتاب) مستندات علمي و شواهد باستان

ها كامالً مستدل و مستند هستند و در موارد الزم به نظريات ديگران نيـز   ها و تحليل بررسي
  شود. جانبه و غيرعلمي نيز ديده نمي هاي يك يارجاع داده شده و سوگير

جديـد در   ةنظريـ  ةشود. نوآوري و ارائ خالقيت يا طرح افقي نو در كل كتاب ديده نمي
تـاريخ هخامنشـي و   «و  »نگاري هخامنشي و منـابع يونـاني   گاه« ةدر دو مقال فقطاين كتاب 

كـه در سـاير نشـريات در     ،شود و ساير مقاالت مطالبي نسبتاً تكراري ديده مي »دانيال كتاب
 شده نگاهي ديگر در اين كتاب طرح اگرچه شايد با .را در بر دارند ،اند اين باب مطرح شده

هاي رايج در ايـن حـوزه    علمي و پژوهشي اثر با اصول و نظريهكه محتواي  باشند. ضمن آن
كه با اصول ديني و اسالمي  شود ديده نمي اي عالوه در سراسر اثر، نمونه سازواري دارند و به
  مباينتي داشته باشد.
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دانشـجويان   »شناسي مـاد و هخامنشـي   باستان«ناشر اين كتاب را منبع اصلي براي درس 
كـه محتـواي كتـاب فاقـد بسـياري از       كند درحالي شناسي معرفي مي مقطع كارشناسي باستان

النهـرين در دوران هخامنشـي اسـت و     شناسي بـين  ل اساسي در رابطه با موضوع باستانئمسا
 »هخامنشيان ةبابل زير سلط«مقدمه و يك مقاله از كتاب با عنوان  فقط .محتوايي تاريخي دارد

اما بخش اعظم كتاب حاصل تتبعات تاريخي و دهد.  تاحدودي اين موضوعات را پوشش مي
شناسي  گذر قراردادن چنين كتابي در واحدهاي درسي باستان از اين ره .شناسي است نه باستان

شناسـي بـر    باسـتان  ةشناسي اسـت تكيـ   تمايز تاريخ و باستان ةچه وجه نمايد. آن ناصواب مي
امـا   ،ديگر دانسـت  ا منفك از يكتوان اين دو علم ر حال كه نمي هاي مادي است. درعين داده

ريزي شوند كه اصالت و ماهيـت   اي طرح گونه شناسي بايد به باستان ةمنابع اصلي دروس رشت
اطالعات  در مقايسه باجاكه ميزان اطالعات تاريخي محور اين مقاالت  آن را حفظ كنند. ازآن

چه بهتر آن بود كه  ،تر است النهرين بسيار بيش بين ةشناسي در منطق هاي باستان حاصل از داده
  گنجاندند. تاريخ ايران باستان مي ةاين كتاب را در واحدهاي درسي دانشجويان رشت

النهرين در  اي است كه محتواي دقيق و كاملي از موقعيت سياسي بين گونه عنوان كتاب به
و  ،هـا  يالنهرين، ساتراپ ورود هخامنشيان به بين ةگيري امپراتوري هخامنشي، نحو زمان شكل
مانـده از   النهرين در دستگاه اداري هخامنشيان، بررسـي و تحليـل آثـار برجـاي     موقعيت بين

ـ   شده از دوران هخامنشي در بين هاي كاوش النهرين، سايت هخامنشيان در بين ثير أالنهـرين، ت
هـاي   شناسي حاصـل از كـاوش سـايت    هاي باستان ر هنر هخامنشيان، دادهدالنهرين  هنر بين
 دسـت و موضوعاتي از اين  ،النهرين، آثار شاخص هنري از دوران هخامنشي در بين باستاني

انـد و لـذا چنـدان     ل در اين كتاب مطـرح نشـده  ئاما درعمل بسياري از اين مسا .طلبد مي را
دهد. برخي از مطالب ايـن كتـاب دركنـار منـابع      سرفصل مصوب اين درس را پوشش نمي

و  (M. Dandamaev)محمـد دانـدامايف    ةنوشـت  هخامنشـي  بابـل  در ايرانيانديگري همانند 
تواند  مي هخامنشي امپراتوري شناسيباستانجان كرتيس در كتاب  ةنوشت »النهرين بين«بخش 

 توان آن را منبعي كامل و جامع دانست. تنهايي نمي اما به ،مفيد باشد

اي اسـت كـه    ونهگ بايد گفت ترتيب مقاالت به ،اگر اين كتاب را يك منبع درسي بدانيم
ايـن   بـارة قبلـي در ة زمينـ  كه هيچ نوع پـيش  كند نمي چندان كمكي به دانشجوي كارشناسي

هخامنشي  ةكليت دور بارةبسيار مفيد و كاملي در ةكتاب حاوي چكيد ةندارد. مقدم موضوع
ثير هنر آشـوريان در هنـر هخامنشـي    أالنهرين و ت اي مختصر به آثار اين دوره در بين و اشاره

رود در مباحـث   دهد و انتظـار مـي   اين موضوع ارائه مي درمورداست و يك ديدگاه كلي را 
  اما چنين نيست. ،تري اين موضوعات تحليل و بررسي شوند يئصورت جز بعدي كتاب به
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لحـاظ   كه بهشود  آغاز مي »نگاري هخامنشي و منابع يوناني گاه«عنوان  بااي  كتاب با مقاله
رسـد زبـان نگـارش مـتن بـراي       نظـر مـي   امـا بـه   ،محتوايي و موضوعي شايان توجه است

 ،گيـري اسـت   باالخص كه فاقد مقدمه و نتيجه .دانشجويان كارشناسي مقداري سنگين باشد
و هدف بحث چندان مشخص نيست. عنـوان مقالـه    ،كند راه نمي مخاطب را در موضوع هم

سال جلوس و مرگ  ةدربار فقطكه متن مقاله  آن حال ،گرفته بر درنگاري را  موضوع كلي گاه
است   گرفتگي در بابل هاي ماه و خورشيد ها) براساس فهرست آن ةپادشاهان (آن هم نه هم

كه نويسنده هيچ نوع اطالعاتي درمورد زمان اند  بيان شدهكه با زباني گنگ و براساس منابعي 
نگاري يوناني و بابلي در  گاه ةدنبال مقايس نويسنده به اگرچه .دهد ها و محل كشفشان نمي آن
طور  دارد هرچند كه اين موضوع به خاصي را بيان نمي ةدرنهايت نتيج، هخامنشي بوده ةدور

  بحث و جديد است. كلي قابل
نـوعي تنهـا بحـث كـامالً مـرتبط بـا        هخامنشيان بـه  ةبعدي با عنوان بابل زير سلط ةمقال

النهـرين و   ورود هخامنشيان به بين ةشرح مختصري درمورد نحو موضوع اين كتاب است و
هاي مهمـي كـه    دهد. از نكته شناسي در اين رابطه ارائه مي هاي باستان مدارك مكتوب و داده

اي به  اما نويسنده اشاره ،شده كاخ هخامنشي مكشوفه از بابل است  در اين مقاله به آن اشاره
داري آثار مكشوفه از آن نكرده اسـت.   چنين محل نگه حفار اين كاخ و سال كاوش آن و هم

هاي واقع در شمال عراق اسـت   كرده گوردخمه  هايي كه نويسنده مطرح يكي ديگر از بحث
چنـان ادامـه    هـا هـم   بودن آن بودن يا حتي پساهخامنشي كه بحث درمورد مادي يا هخامنشي

ولـي   ،كند ها را هخامنشي معرفي مي آن  (H. Von Gall)ون گال دارد. نويسنده با ارجاع به ه.
 گـران آن را هلنـي   ند كه ديگر پـژوهش ك چنين اشاره مي داليل آن را ذكر نكرده است و هم

در يـك   ،حـال  آنان نيـاورده اسـت. بـااين    ةگران و عدل اما مصداقي از اين پژوهش ،دانند مي
النهرين  مبحث بينتري درمورد  نسبت ساير مقاالت، حاوي اطالعات بيش بندي كلي به جمع

  شناسي است. هاي باستان در دوران هخامنشي با رويكرد درنظرگرفتن داده
و معماري اوايـل هخامنشـي در    ،انشان و پارسه: تاريخ، هنر«بعدي با عنوان  ةمحور مقال
اول و دوم اسـت و چنـدان ارتبـاطي بـا      ةتر روي هنر هخامنشيان در دور بيش »فالت ايران

ثيرات هنري آشوري بر هنر أاشاراتي به برخي ت فقطران هخامنشي ندارد و النهرين در دو بين
ندي با سخن درمـورد آغـاز   باول دارد. اين مقاله ازنظر ساختار ةهخامنشي باالخص در دور

شود و با مطالبي درمورد تبار نيـاي هخامنشـيان و    كار پارسيان پيش از امپراتوري شروع مي
شـخص  ويـژه نويسـنده بحـث مفصـلي در رابطـه بـا        و بـه  كنـد  انشان ادامه پيدا مي ةمنطق
 آغـاز  هنـر . پـردازد مـي  اول داريـوش  جلـوس  بحـث  بـه  سـپس  و كنديارائه م پيش چيش
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شده در اين بحث هستند كه در بحث  خامنشي و هنر اوايل هخامنشي مباحث بعدي مطرحه
ويـژه آشـور بـر نقـوش      النهـرين بـه   ثير هنر بينأاي به ت خر نويسنده در چند جمله اشارهأمت

صورت دقيق و كاملي در رابطه با هنـر   مقاله موضوع به ةادام كند و در پاسارگاد مي ةبرجست
نشستن داريوش و متون و نقوش برجسته ادامه پيـدا   تخت به ةبعدي هخامنشيان و نحو ةدور
ين مقاله طور كلي ا يابد. به كند و با بحث مفصلي درمورد چهارباغ در پاسارگاد خاتمه مي مي

كند و نويسنده  توضيحات كامل و جامعي درمورد هنر هخامنشي و تبار هخامنشيان ارائه مي
تـوان منبـع    يات و دقت خاصي به اين موضوع پرداخته است و اين مقاله را ميئبا شرح جز

اما محتويات اين مقاله ارتباط معناداري با موضوع كتاب  ،باره دانست مختصر و مفيدي دراين
النهرين در هنر پاسارگاد مطلب خـاص ديگـري    ثير هنر بينأد؛ جز چندمورد اشاره به تندارن
النهـرين در دوران قبـل از الحـاق بـه      شود كه آن هم مربوط به هنر بـين  باره ديده نمي دراين

خود حاوي اطالعـات بسـيار    خودي اين مقاله اگرچه به ،امپراتوري هخامنشي است. بنابراين
  خواني ندارد. همبا موضوع كتاب در اين مجموعه  ،مفيدي است

 ايمقالـه بـا مقدمـه    يـن است. ا يحكومت هخامنش ةدور در شوش مورددر يبعد ةمقال
 آن هايكاوش ةپيشين و منطقه اين گرانپژوهش اولين و يوناني متون ازمنظر شوش درمورد

آپاداناي شوش است كـه  اي از توضيحات بعدي مقاله در رابطه با  عمده بخش. شودمي آغاز
آن حاوي اطالعات جامعي اسـت. در   ةشد راه تصاويري از پالن كاخ و طرح بازسازي هم به

اين كاخ با كاخ نبوكدنصر در بابل  ةاي كوتاه به شباهت نقش انتهاي اين مبحث نويسنده اشاره
ورده اسـت.  دادن ايـن شـباهت نيـا    اي از كاخ بابلي براي نشان اما هيچ پالن يا نقشه ،كند مي

اي گـذرا   دار شـوش نيـز اشـاره    ايشتار بر آجرهاي لعاب ةثير آجرهاي دروازأطور به ت همين
تفصيل به بحـث درمـورد سـاير     اما تصويري براي نمونه ارائه نكرده است. درادامه، به ،دارد

نگاري و ويرانـي شـهر    هايي براي گاه بناها در داخل و خارج شهر و مدارك مفقود و فرضيه
بندي كلي  شناسي پرداخته است. در يك جمع هاي باستان ن و دادهاهاي مورخ اس نوشتهبراس

ـ   اما هم ،مندي است شهر شوش حاوي اطالعات بسيار ارزش مورداين مقاله در  ةچـون مقال
دليـل در ايـن مجموعـه      پيشين، ارتباطي با موضوع كتاب ندارد و مشخص نيست بـه چـه  

 گنجانده شده است.

است. موضوع ايـن مقالـه بسـيار     »دانيال كتابتاريخ هخامنشي و «بعدي با عنوان  ةمقال
هخامنشي  ةجالب توجه است و نويسنده كوشيده با استخراج اطالعات هرچند اندك از دور

شـناختي، نگـارش ايـن كتـاب را      و برخي داليل ديگر ازجمله داليـل زبـان   دانيال كتاباز 
كـه بسـياري از ديگـر     درحـالي  .بدانـد  پيش از ميالدهخامنشي و قرن پنجم  ةمحصول دور
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چنـين درمـورد نـام تعـدادي از      انـد و هـم   هلني دانسـته  ةگران آن را مربوط به دور پژوهش
تـوان   كه مي طوري به ،آمده تفاسير درخورتوجهي ارائه كرده دانيال كتابرواياني كه در  فرمان
 كـرده  به تـاريخ هخامنشـيان اشـاره    ورد كهحساب آ را جزو مدارك مكتوبي به دانيال كتاب

 ،اول درمورد شاهنشاهي هخامنشي بسـيار كـم اسـت    همدارك مكتوب دست كهجا آن است. از
مند هستند و اين مقاله با عنوان كتاب مرتبط است و ازنظـر   هايي بسيار ارزش چنين پژوهش

  موضوعي نيز داراي نوآوري است.
بايد گفت اين اثر فاقد جامعيت اسـت   ،چه درمورد محتواي كتاب بحث شد براساس آن

طـور كلـي    توان به و محتواي آن با عنوان كتاب چندان انطباق ندارد. اگرچه اين كتاب را مي
توان آن را منبع اصلي براي درس مـذكور   نمي ،هخامنشي دانست ةدور ةمنبع خوبي در زمين

  معرفي كرد.
طـور كلـي    بـه  ،ان آن بگـذريم هاي كتاب بـا عنـو   بسياري از بخشنداشتن اگر از تطابق 

ـ  ههاي چهـارد  لفهؤنويسندگان از ابزارهاي الزم علمي و م خـوبي   جامعيـت صـوري بـه    ةگان
كامل ويراسـتار كتـاب اصـلي و تصـاوير      ةتوان به مقدم ها مي آن ةاند كه از جمل گرفته  بهره

  كرد. تر مطالب اشاره شده در مقاالت براي تفهيم بيش بسيار باكيفيت و مناسب استفاده
  

  گيري نتيجه. 5
بسيار وسـيع تحـت حاكميـت     ةمندي بودند كه باوجود گستر هخامنشيان امپراتوري قدرت

نظيري را در سراسر قلمرو خود حاكم كنند و در  خود، توانستند وحدت سياسي و هنري بي
بـع آن هنـر خـود را نيـز     ت و بـه  ننـد هريك از ممالك مفتوحـه نظـام اداري خـود را وارد ك   

هـاي   شناسي و هنر دوران هخامنشي بايسـتي تمـام جنبـه    بررسي باستان ،بنابراين .كنند  وارد
از چگونگي ورود و فتح آن منطقه، جايگاه آن منطقـه در نظـام     حاكم بر اين امپراتوري اعم

گيرد كه بررسـي   ... در تمام ممالك تابعه را در بر و ،مانده هاي مهم، آثار برجاي اداري، سازه
تحقيقـات  ة چـه در زمينـ   تواند خود يك واحد درسي باشد. آن طور جداگانه مي ههر منطقه ب

مرزهاي ايران كنـوني   ةنمايد فراتررفتن از حيط شناسي و هنر هخامنشيان ضروري مي باستان
النهرين يكي از مناطق بسيار  فرهنگي آن زمان است. بين ةو بررسي تحليلي اين آثار در گستر

هنري چون هنر امپراتوري آشور در ايـن   ةبه پيشين ان بود كه باتوجهمهم در امپراتوري پارسي
دهي بـه   ثير بسيار زيادي نهاد و شاهان هخامنشي در شكلأسرزمين، بر هنر هخامنشيان نيز ت

در  فقـط ر ايـران هخامنشـي   دالنهرين  ثير بينأاب خود از آشوريان بسيار وام گرفتند. تنهنر 
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هـاي مفتوحـه از    سـرزمين  ةلحـاظ اداري و بـراي ادار   هخامنشيان بههاي هنري نبود و  جنبه
ـ  هخامنشـي   ةالنهـرين بـر دور   ثيرات بـين أامپراتوري پيشين آشور الگوبرداري كردند. تمام ت

كـه درطـول    مربوط به دوران قبل از الحاق اين منطقه به شاهنشاهي هخامنشي است. اما اين
است موضوعي شايان   ياسي و هنري چه گذشتههم ازنظر سم ةسلطنت پارسيان بر اين منطق

 ةر هنر هخامنشي در آثـار حـوز  دالنهرين  ر هنر بينيثأتوجه و مطالعه است. بدين معني كه ت
النهرين چه تغييراتي  بين ةولي آيا هنر هخامنشيان در منطق ،مركزي امپراتوري مشخص است

گيري امپراتوري هخامنشي تـا   نيز جاي بررسي دارد. اين سرزمين از ابتداي شكل ؟ايجاد كرد
رفت و اسنادي نيز مربوط به دسـتگاه اداري هخامنشـيان از    شمار مي پايان آن از مراكز مهم به

النهـرين در دوران   توان اذعان داشت كه مبحث بين دست آمده است. با اين تفاسير مي بابل به
شناسـي   باسـتان تـاريخ و هنـر و    بـارة هخامنشي يكي از موضوعات مهم و درخورتوجـه در 

شناسي و هنر هخامنشيان را  امپراتوري هخامنشي است كه بخشي از عنوان كلي درس باستان
  نمايد. وجود كتابي با اين عنوان در اين رشته بسيار ضروري مي ،رو اين از .گيرد در بر مي

و  ،گفتـار، مقدمـه، فهرسـت مطالـب     هاي جامعيت صوري در اين اثر ازقبيل پيش لفهؤم
هـاي  توان از ضعف گيري در پايان مقاالت را مي نتيجه نبودناما  .تصاوير رعايت شده است

و قطع كتـاب نيـز از    ،آرايي، كيفيت چاپ صفحه ،نگاري آن دانست. كيفيت ترجمه، حروف
  آيد. شمار مي امتيازات اين اثر به

 عنـوان كتـاب   در چهارچوب هخامنشي دوران در ايران و النهرينبيناما محتواي كتاب 
عنوان محتوايي كامل و درحد يك كتاب آموزشي در ايـن موضـوع    چه از آن به نيست و آن
بـودن آن   مقالـه  ترين نقد وارده بر اين كتـاب مجموعـه   شود. مهم رود را شامل نمي انتظار مي

بلكه از اين منظر كه اين  ،مقاله فاقد ارزش علمي باشد است، نه از اين نظر كه يك مجموعه
ندارند و همين امر  رافيايي موردنظر عنوان كتاب نيزجغ ةاالت ارتباط معناداري ازنظر حيطمق

موجود  ةچراكه از پنج مقال ؛تاحد بسيار زيادي از ميزان انسجام و نظم منطقي آن كاسته است
طور كامل منطبق بر موضوع كتاب است و دو مقاله هيچ نوع  يك مقاله به فقطدر اين كتاب 

طور كلي يـك   تواند به يند كلي اين كتاب اگرچه ميادر يك بر .عنوان كتاب ندارند قرابتي با
النهـرين در دوران   بـين  ةدر زمينـ  ،حسـاب آيـد   هخامنشـي بـه   ةدور ةمرجع خوب در زمين

شناسي  كه آن را منبع اصلي درس باستان ،هخامنشي منبع كاملي نيست و برخالف نظر ناشر
تواند اطالعات كـاملي را در ايـن زمينـه بـه دانشـجويان       ينم ،و هنر هخامنشي معرفي كرده

شمار رود. لذا بايسته است كتـابي بـا موضـوع     ه دهد و منبعي اصلي بهمقطع كارشناسي ارائ
در باال را در بـر   شده حليف شود كه تمام موضوعات مطرأالنهرين در دوران هخامنشي ت بين
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نظـر   بـه  ،در كتب يا مقاالت وجود داردبگيرد. اگرچه اطالعات زيادي درمورد اين موضوع 
  رسد تجميع اين اطالعات در قالب يك كتاب اهميت داشته باشد. مي
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