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دربارة مؤلفان 
مشاور اصلی

خاور  باستان شناس  برک  استیون  دکتر 
نزدیک است و از سال 1980 در پروژه هاى 
باستان شناسی بین المللی بی شمارى به ویژه 
در اردن و سوریه کار کرده است. او در 25 
سال اخیر بیش از هفتاد اثر باستان شناسی 
یا در نوشتن آن ها همکارى داشته  نوشته 

است. استیون در حال حاضر بر حفارى هاى دانشگاه سیدنی استرالیا در پِالاّى اردن 
که از سال 1992 شروع شده نظارت دارد. تازه ترین فصل کار میدانی در سال 2007 
انجام گرفت و فصل دیگرى براى سال 2009 برنامه ریزى شد. قبالً ، بین سال هاى 
1994ــ1999 بر چهار فصل حفارى در محوطة تلیالت غسول اردن که محوطه اى 
مربوط به عصر مس است نظارت داشت. زمینة پژوهشی مورد عالقة وى نوسنگی، 
آغاز شهرنشینی تا دولت هاى منطقه اى عصر آهن اواخر ادوار پیشاکالسیک حدود 
6500ــ300 ق.م است. پروژه هاى پژوهشی کنونی او دربرگیرندة کارهاى گوناگونی 
تلیالت  تکمیل شدة  تازه  حفارى هاى   ، پاِلاّ در  مستمر  حفارى هاى  حاصل  که  است 
مساحی  و  سوریه  نبی مند  تل  در  حفارى  و  مستمر  مساحی  مس،  از  عصر  غسول 
منطقه اى حمص است. استیون رساله اى دربارة فعالیت دانشگاه سیدنی در  تلیالت 
غسول عصر مس نوشت و رسالة دیگرى بر اساس کار دکترى اش در حفارى هاى 
بریتانیایی ها  در تل نبی مند و قادش باستان کنار رود اورونتس ]نهرالعاصی[. او مرتبط 
با کار قبلی اش دربارة تاریخ استقرار منطقة حمص در هزارة دوم ق.م، براى مساحی 

منطقه اى دانشگاه دورهام حمص در حال پژوهش است. 

همکاران
نزدیک  و خاور  رشتة  باستان شناسی کالسیک  در  سیدنی  دانشگاه  در  براون  ماری 
و پیش از تاریخ تحصیل کرده است. او در چند محوطه کار کرده است، به ویژه در 
محوطة دانشگاه سیدنی در پالى اردن. عالقة اصلی او باستان شناسی محیط زیست 
کهن و دست کارى هاى انجام گرفته در این محیط  براى استفادة ساکنان آن است. وى 

در حال حاضر در دانشگاه نیوساوت ولز استرالیا مشغول تدریس است. 

پرفسور مارک دبلیو. َچواالس پروفسور تاریخ در دانشگاه ویسکانسین در  الکروس 
ایاالت متحده است. او مدرس تاریخ خاور نزدیک باستان، باستان شناسی و زبان اکدى 
است و در هاروارد، ییل، برکلی کالیفرنیا، براون، کورنل، ویسکانسین ـ  مادیسون و 
دانشگاه آریزونا عضویت دارد. نُه فصل حفارى در تل اشاراى سوریه )ترقا(، تل قریا، 
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و تل موزان )اورکش( کار کرده است. تازه ترین کتاب هایش عبارتند از: بین النهرین 
و کتاب مقدس با ویرایش مشترک، زندگی و فرهنگ در خاور نزدیک باستان، خاور 

نزدیک باستان، و مسائل معاصر تاریخ خاور نزدیک باستان.

دکتر کیت دا کوستا عضو اى. آر. سی. )ARC( ]که در مورد سرمایه گذارى هاى پژوهشی 
ـ  م.[ در دپارتمان باستان شناسی دانشگاه سیدنی استرالیاست. او  به دولت مشاوره می دهد.
باستان شناسی خاور نزدیک و کالسیک تدریس می کند و سرپرست پروژه هاى حفارى 
و مساحی در اردن است. عالقة پژوهشی اصلی او دوران رومی و دوران اولیة اسالم 
در خاور نزدیک و تعامل قدرت هاى سیاسی خارجی و مردم بومی است. پروژة فعلی 
او استفاده از شیوه هاى باستان شناختی شناسایی سرحدات ایاالت رومی است. همچنین 
در مورد چراغ هاى فانوسی سرامیکی به دست آمده از شرق مدیترانه صاحب نظر است. 

دکتر پیتر اِدِول مدرس دپارتمان تاریخ باستان دانشگاه مکوئارى استرالیاست. برنامة 
پژوهشی و تدریس او در حال حاضر روى سرزمین هاى شرقی مدیترانه و بین النهرین 
از زمان فتح اسکندر تا اواخر دوران روم متمرکز است. دکتر ادول رسالة دکترى خود 
را در سال 2005 تمام کرد. موضوع رساله گسترش قدرت روم در خاور نزدیک بود. 
او به سراسر سوریه و خاور نزدیک سفر کرده و اخیراً کتابی دربارة سلطة روم بر 

فرات میانی منتشر کرده است. 

از  پیش  یرموک و متخصص دوران  فرهنگ  متصدى موزة  گارفینکل  دکتر یوزف 
وجود  به  دنیا  روستایی  جوامع  قدیمی ترین  که  دورانی  است؛  نزدیک  خاور  تاریخ 
مس  دوران  و  نوسنگی  محوطه هاى  از  بسیارى  در  شد.  آغاز  کشاورزى  و  آمدند 
حفارى کرده و دوازده کتاب و بیش از صد مقاله دارد. او در این آثار هم به جنبه هاى 
به  هم  و  پرداخته  آب  ذخیرة  و  سفالگرى  معمارى،  مانند  روزانه  زندگی  گوناگون 

جنبه هاى روحانی مانند هنر، دین و رقص. 
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علوم  انستیتوى  و  بیت المقدس  عبرى  دانشگاه  پژوهشگر  گروسمن  لیوره  دکتر 
است،  متمرکز  لوانت  و  نزدیک  داالن خاور  او روى  پژوهش هاى  است.  وایتسمان 
شیوه هاى  به  ـ  گردآورى  شکار  ماهیت  از  تغییر  غذایی،  مواد  تولید  آغاز  به ویژه 
کشاورزى. عالوه بر مطالعة مجموعه هاى پارینه سنگی، از هنگام آغاز حفارى در غار 
هیالزون تاچیت )ناتوفیان( در سال 1995  سرپرست آن است. در رسالة دکترى خود 
در سال 2005 راه دیگرى را براى بررسی معرفی کرد: شبیه سازى کامپیوترى. اخیراً 
پژوهش هاى او روى توسعة ابزارهاى ریاضی و محاسباتی به ویژه تکنولوژى سه بعدى 

به منظور نشان دادن موضوعات باستان شناختی متمرکز است. 

دکتر لوید لیولین جونز مدرس تاریخ باستان در دانشکدة تاریخ، دورة کالسیک و 
باستان شناسی در دانشگاه ادینبورگ بریتانیاست. او متخصص تاریخ ایران هخامنشی 
کتاب  مرلف  وى  است.  هلنی  دنیاى  و  باستان  یونان  ـ فرهنگی  اجتماعی  تاریخ  و 
سنگ پشت آفرودیت: زن مستور یونان باستان و کتاب ها  و مقاالت بی شمارى دربارة 
تاریخ یونان و ایران است. او اکنون در حال تصحیح پرسیکاى کتزیاس و مطالعة حرم 
سلطنتی خاور نزدیک باستانی است. او چندین فیلم مستند دربارة ایران باستان، از 

جمله دنیاهاى گمشده: تخت جمشید را براى تلویزیون ساخته است. 

دکتر کوین ام. مک گو استادیار تاریخ خاور نزدیک باستان در دانشگاه لتبریج، در 
آلبرتاى کانادا، و متخصص زبان و فرهنگ مادى عصر برنز و آهن خاور نزدیک است. 
او از دانشگاه لتبریج در رشتة تاریخ مدرک کارشناسی و از مدرسة الهیات هاروارد 
دانشگاه  از  نزدیک  خاور  تمدن هاى  و  زبان ها  رشتة  در  و  ارشد  کارشناسی  مدرک 
پنسیلوانیا مدرک دکترى گرفته است. وى مرلف کتاب ها و مقاالت متعدد از جمله 
روابط مالی در اوگاریت است. کوین عالوه بر عالقه به مطالعة گذشته،  به شدت به 

تماشاى فیلم نیز عالقه مند است. 

دکتر کارن ردنر مدرس تاریخ خاور نزدیک باستان در یونیورسیتی کالج لندن در 
انگلستان است. او متخصص فرهنگ هاى داراى خط میخی خاورمیانه است )هزارة 
سوم تا اول ق.م(. او بیش تر به تحقیق در مورد آشور به ویژه دورة مربوط به قرن 
نهم تا هفتم ق.م عالقه مند است. وى مطالب زیادى دربارة تاریخ سیاسی، اجتماعی، 

اقتصادى، حقوقی و دین آشور منتشر کرده است. 

دکتر ست ریچاردسون از سال 2003 استادیار تاریخ باستان خاور نزدیک در انستیتوى 
شرق شناسی دانشگاه شیکاگو، در ایلینویِز ایاالت متحده بوده است. او دکتراى خود را 
در سال 2002 از دانشگاه کلمبیا گرفت و پایان نامه اش دربارة اضمحالل سلسلة اول 
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بابل در سال 1595 ق.م بود. او به تحقیق در موضوعات اقتصاد بابل در اوایل هزارة 
دوم ق.م و متون میخی ادارى، تاریخ غیبگویی در بابل با بررسی جگر و مسائل نظرى 
مرتبط با تاریخ کار قیام ها و اضمحالل دولت ها در خاور نزدیک باستان عالقه مند 

است.

دکتر ساندرا شَم باستان شناس و ویراستار سابق مجلة باستان شناسی خاور نزدیک و 
در حال حاضر خبرنگار واشینگتن در مجلة باستان شناسی است. ساندرا در دانشگاه 
کاتولیک آمریکا در واشینگتن دى. سی به تدریس خاور نزدیک باستان مشغول است 
و در دانشگاه مریلند و دانشگاه بیت المقدس تدریس می کرده است. او در فعالیت هاى 
باستان شناختی فلسطین، اردن و جنوب شرق ترکیه مشارکت داشته و مدرک دکترى 
خاورمیانة  دفتر  با  حاضر  حال  در  او  دارد.  انسان شناختی  باستان شناسی  رشتة  در 
است  اعضاى علمی  پیشرفت  براى  آمریکایی  انجمنی  که  متحده  ایاالت  کارگزارى 

براى توسعة بین المللی همکارى دارد. 

بیت المقدس  عبرى  دانشگاه  باستان شناسی  انستیتوى  در  اکنون  شارون  گانن  دکتر 
دربارة  او  دکترى  رسالة  و  گرفته  عبرى  دانشگاه  از  را  دکترایش  می کند.  تدریس 
و  رفتار  مطالعة  در  تکنولوژى  این  اهمیت  و  آشولین  دوروى  ابزارهاى  تکنولوژى 
عبارتند  وى  عالقة  مورد  پژوهشی  زمینه هاى  است.  زیرین  نوسنگی  بشر  فرهنگ 
و  اوراسیا  و  آفریقا  تاریخ  از  پیش  دورة  سنگی،  ابزارهاى  تکنولوژى  مطالعة  از: 
باستان شناسی تجربی. دکتر شارون اکنون در محوطة موسترین پارینه سنگی میانه در 

پل دختران یعقوب در شمال فلسطین مشغول حفارى است. 

آمریکا  در  ایندیانا  نوتردام  دانشگاه  از  را  خود  کارشناسی  مدرک  واترز  مت  دکتر 
گرفت و کارشناسی ارشد و دکترایش را از دانشگاه پنسیلوانیا. در دانشگاه پنسیلوانیا و 
داِلور تدریس کرده است و در حال حاضر استاد تاریخ کالسیک و باستان در دانشگاه 
ویسکانسیِن ایوکلیر است. او عضو ACLS است و در سال 2006 جایزة یوناس سی. 
).Jonas C( گرینفیلد را از انجمن شرق شناسی آمریکا گرفت. زمینه هاى پژوهشی 
مورد عالقة وى عبارتند از: روابط ایالم ـ   آشور و امپراتورى هخامنشی در میانة هزارة 
اول ق.م و ارتباطات میان فرهنگی بین خاور نزدیک باستان و دنیاى کالسیک یونان. 
او عالوه بر تألیف یک کتاب، در تصحیح کتابی دیگر مشارکت داشته و مقاالت و 

کتاب هایی در معرفی خاور نزدیک باستان و تاریخ یونان منتشر کرده است. 
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خاورمیانه چیست؟
خاور میانه با قرار گرفتن در محل اتصال قارة آسیا و آفریقا   نقشی مهم در تاریخ بشر 
ایفا  کرده است. این اصطالح نشان می دهد که منطقه در عین حال که حوزه اى متمایز 
این  سر  بر  زیادى  مناقشات  هرچند  دارد؛  مشترک  پیشینة  با  فرهنگ هایی  اما  است 

موضوع وجود دارد.

استفاده از اصطالح »خاورمیانه« 
نسبتاً جدید است. این اصطالح 
را اولین بار در سال 1902 الفرد 
دریایی  استراتژیست  ماهن،  تِیر 
کار  به  مقاله اش  در  آمریکایی، 
برد. او دربارة خاورمیانه و مرکز 
استراتژیک آن یعنی خلیج فارس 
ماهن  نظر  به  می نوشت.  مطلب 
حوزة  میان  منطقه اى  خاورمیانه 
بریتانیا محسوب  نفوذ روسیه و 
دو  که  »میانی«  می شد، حوزه اى 
با هم  بر آن  براى سلطه  قدرت 
رقابت می کردند. روزنامه نگاران 
به  از مدت کوتاهی شروع  پس 
استفاده از این اصطالح کردند و 
تا جنگ جهانی دوم این اصطالح 

در بین مردم رایج شده بود. 

خاورمیانه، خاور نزدیک، یا خاور دور؟ 
تا جنگ جهانی اول عموماً از اصطالح »خاور نزدیک« براى توصیف این منطقه ]منطقه 
خاورمیانه[ استفاده می شد. اصطالح »خاور دور« نیز براى اشاره به چین، ژاپن و مناطق 
ساحلی اقیانوس آرام در بخش آسیایی به کار می رفت. منظور از »خاورمیانه« آسیاى 
مرکزى بود. از این رو خاور نزدیک به آن بخشی از آسیا گفته می شد که به اروپا نزدیک تر 
بود. پس از اضمحالل امپراتورى عثمانی بعد از جنگ جهانی اول و ظهور کشورهاى 
عربی، اصطالح  خاورمیانه رواج بیش ترى یافت، هرچند باستان شناسان و مورخان هنوز 
از اصطالح خاور نزدیک استفاده می کردند. تا همین سال هاى اخیر خاورمیانه بخشی از 

چشم انداز ماهواره اي 
خاورمیانه صحراهاي 

وسیع شبه جزیرة عربستان 
را نشان مي دهد که هالل 
حاصلخیز باالي آن قرار 

گرفته و مدیترانه در 
فاصله اى دور در سمت 

چپ آن قرار دارد.
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شرق به حساب می آمد که شامل تمام آسیا می شد، هرچند اکنون غربی ها  عموماً شرق را 
با شرق دور مترادف می پندارند. به هر حال، برخی دانشگاه هاى ایاالت متحده و بریتانیا 

هنوز هم از واژة »شرق« براى اشاره به آسیاى غربی استفاده می کنند. 
در سال هاى اخیر استفاده از اصطالح »خاورمیانه« بسیار نقد شده است. این انتقاد 
در اصل بیش تر به مفهوم اروپامحورى این اصطالح بازمی گردد چرا که عنوان »شرق« 
داللت بر وجود مرکزیتی در جهان دارد و آن مرکزیت در اروپا قرار دارد. نقد دیگر 
در استفاده از این اصطالح به این سبب است که تنوع واقعی منطقه را پنهان می دارد: 
با استفاده از یک اصطالح مبهم که براى جوامع گوناگون به کار می رود، پیچیدگی 

واقعی منطقه نمایان نمی شود. 

تقسیمات سیاسی جدید
با توجه به این که امروزه هیچ حد و مرز رسمی براى تعیین مرزهاى خاورمیانه وجود 
ندارد، تعریف این منطقه منحصراً بر اساس جوامع کنونی آن غیرممکن است. شاید 
خیلی ها  موافق باشند کشورهایی که نامشان در زیر می آید جزو خاورمیانه اند: بحرین، 
سعودى،  عربستان  قطر،  عمان،  لبنان،  کویت،  اردن،  فلسطین،  عراق،  ایران،  مصر، 
قلمروهایی  این جوامع سیاسی  تمامی  امارات متحده عربی و یمن.  ترکیه،  سوریه، 
در آسیا دارند )از جمله مصر با شبه جزیرة سینا( و برحسب اغلب تعریف ها  پیوند 
با آسیاست که منطقه اى در حوزة خاورمیانه جاى می گیرد. عالوه بر آن، چند کشور 
در شمال آفریقا )که غالباً مسلمانند( نیز اغلب خاورمیانه اى محسوب می شوند: لیبی، 
و  سابق  اتحاد جماهیر شوروى  از جمهورى هاى  برخی  تونس.  و  الجزایر، سودان 
افغانستان و پاکستان نیز بخشی از خاورمیانه به شمار می آیند، هرچند که این دیدگاه 
در میان پژوهشگران و مفسران امروزى 

چندان رایج نیست. 
جدید  سیاسی  تقسیمات  بیش تر 
منطقه حاصل تجزیة امپراتورى عثمانی 
پس از جنگ جهانی اول است. بر اساس 
قدرت هاى   ،)1919( ورساى  معاهدة 
را  عثمانی  امپراتورى  قلمرو  اروپایی 
و  سوریه  قیمومت  و  کردند  تقسیم 
را  آنچه  و  عراق  و  فرانسه،  به  را  لبنان 
بریتانیا  به  شد  نامیده  فلسطین  بعدها 
شرایط  ضد  بر  آناتولی  مردم  دادند. 
شورش  به  دست  کشورشان  تقسیم 
تشکیل  را  ترکیه  جدید  کشور  و  زدند 

بیت المقدس شهر مهم 
و مقدس براي سه دین 

عمدة دنیاست: یهودیت، 
مسیحیت و اسالم.
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دادند. نیروهاى بریتانیا و فرانسه به تدریج از منطقه عقب نشینی کردند. هنگامی که 
اعالم  رژیم صهیونیستی  شد،  منقضی   1948 سال  در  فلسطین  بر  بریتانیا  حاکمیت 
موجودیت کرد که منجر به جنگ در منطقه شد. مجادالت بر سر فلسطین )و ارتباط 
صهیونیست ها با فلسطین( هنوز هم جزو مسائل بسیار مهم در منطقه است. قدرت 
کشف  از  پس  فارس،  خلیج  حاشیة  کشورهاى  در  مخصوصاً  خاورمیانه،  اقتصادى 

ذخایر عظیم نفتی در منطقه به شدت افزایش یافت. 

جغرافیا 
در نظر بیش تر مردم اصطالح »خاورمیانه« یادآور بیابان هاى وسیع و عارى از سبزه 
یا  اکوسیستم هاى خشک  خاورمیانه  مناطق  بیش تر  هرچند  واقع،  در  است.  گیاه  و 
نیمه خشکند، جغرافیاى منطقه یکدست نیست. برحسب ارتفاع، توپوگرافی خاورمیانه 
نشان از مناطقی بسیار متفاوت دارد. از یک سو رشته کوه هاى گسترده اى در سراسر 
منطقة  زمین  کرة  روى  نقطة  پست ترین  دیگر  سوى  از  دارد،  وجود  ایران  و  ترکیه 
مربوط به بحرالمیت در مرز فلسطین و اردن است که 417 متر پایین تر از سطح دریا 
قرار دارد. فلسطین، اردن، سوریه و ترکیه با تپه ماهورها و رشته کوه هایی از هم جدا 

می شوند که همچون مرزهاى طبیعی در دوران باستان عمل می کردند. 
این  و  می شود  نامیده  حاصلخیز(   )هالل  الخصیب  هالل  خاورمیانه  از  بخشی 
عراق  تا  مصر  از  که  است  هاللی شکل  حوزه اى  در  کشاورزى  دلیل  به   نامگذارى 
کشیده شده است. شبه جزیرة عربستان، که در میانة این هالل قرار دارد، بیابان هاى 
وسیعی را در بر گرفته است. تا زمان اهلی شدن شتر نمی شد به راحتی از این بیابان ها 
 عبور کرد و حتی امروزه نیز عبور از آن ها بسیار دشوار است. صحراى شام در شمال 
جنوب  و  عربستان  شبه جزیرة 
و  صخره  کنونی  از  سوریة  
تپه ها  و  شده  پوشیده  ریگزار 
آن  در  بی شمارى  دره هاى   و 
بخش  کرده اند.  ایجاد  شکاف 
را  عربستان  شبه جزیرة  جنوبی 
صحراهایی تشکیل می دهد که 
ریگ  از  تل هایی  آن  مشخصة 
بادهاى  با  که  تل هایی  روانند؛ 

خشک جابه جا می شوند. 

ریگزارهاي خشک 
صحراي عربستان 

2/300/000 کیلومتر 
مربع از شبه جزیرة 

عربستان را مي پوشاند.   



اقوام و فرهنگ ها     19

اقوام و فرهنگ ها
خاورمیانه در طول تاریخ جایگاه اقوام و فرهنگ هاى گوناگون بوده است. پی بردن 
به این که این مردم چه کسانی بودند و چگونه با هم ارتباط داشتند کارى دشوار و 

جذاب است.
 

با  نژاد  و  قومیت  کهن  مفاهیم  این که  به  توجه  با 
مفاهیم جدید آن متفاوت است )هرچند به همان 
باستانی  اقوام  معموالً  محققان  پیچیده(،  اندازه 
یا  می گفتند  سخن  بدان  که  زبانی  برحسب  را 
جوامعی که عضو آن بودند دسته بندى می کنند. 

فرهنگ های بین النهرین  
بین النهرین باستان )در عراق فعلی( تقریبًا به دو 
بخش تقسیم می شد: شمال و جنوب. سومرى ها 
اولین  کهن(،  منابع  در  »سرسیاهان«  به  )معروف 

زندگی  عراق  جنوب  در  منطقه،  در  ساکن  گروه 
گروهی  ق.م  سوم  هزارة  آخر  ثلث  در  می کردند. 

ى(. زبان  ى زبان بر سومرى زبانان چیره شدند )اولین سلسلة اکداّ اکداّ
اکداّى جزو زبان هاى سامی است اما  اکدى ها خط سومرى را پذیرفتند. زبان اکدى و 
سومرى هر دو در سراسر تاریخ بین النهرین به کار می رفت اما سرانجام زبان آرامی، 
ـ  586 ق.م(، جاى آن را گرفت. مردمی که در شمال  در عصر آهن )حدود 1200 ـ
عراق باستان زندگی می کردند به  دنبال نام یکی از شهرهاى مهم آن )آشور( »آشورى« 
نامیده می شدند. در جنوب، شهر بابل به لحاظ فرهنگی اهمیت داشت و جنوبی ها  به 

همین سبب بابلی نام گرفتند. 

اقوام سریانی،  فلسطینی و آناتولی 
در سراسر عصر برنز کنعانیان پیوندى تنگاتنگ با جنوب شام داشتند. کنعانی ها  به 
زبان سامی سخن می گفتند و در دولت  شهرهاى بزرگی سازماندهی شده بودند که در 
فلسطین کنونی قرار داشت. مصریان آن ها را کنعانی می نامیدند. البته بعید است آن ها 
خود را در این گروه بندى قرار داده باشند؛ آن ها خود را با نام شهر خاستگاهشان 
می نامیدند. اواخر عصر برنز )حدود 1200 ق.م(، این مراکز شهرى بزرگ نابود شدند 

و بیش تر تمدن کنعانیان ناپدید شد. 

لوح سومري، حدود 
2360 ق.م ، از دهنه زدن 

به االغ ها  براي شخم 
زدن مي گوید، لوح در 

تلاّوح عراق، محوطة 
شهر سومري گیرسو، 

کشف شده است. 
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برخی از عناصر فرهنگ کنعانی را 
آهن  عصر  در  لبنان  ساحل  فنیقی هاى 
فنیقی ها  دریانوردانی  کردند.  حفظ 
بخش هایی  در  سرانجام  و  بودند  ماهر 
ساکن  کارتاژ  به ویژه  آفریقا  شمال  از 
کارتاژى هایی  نیاکان  آن ها  شدند. 
بودند که به دلیل کشمکش با روم در 
از آن ها یاد می شود.  سه جنگ پونیک 
پی  در  سریانی ـ  فلسطینی  منطقة  بقیة 
طور  به  برنز  عصر  اواخر  خرابی هاى 
فلسطینی ها  با  یافت.  تغییر  چشمگیرى 
خاستگاهی نامعلوم در ساحل فلسطین 
عبرانی  ها  از  شدند.  ساکن  امروزى 
فلسطینی ها  سر  مجاور  مرتفع  مناطق 
اردن  اکنون  که  مکانی  در  برآوردند. 
و  اَمونی ها  موآبی ها،  می شود،  نامیده 
پادشاهی هاى  صورت  به  ادومی ها 

کوچک متشکل شدند. 
بسیار  نیز  آناتولی  فرهنگ هاى 
فرهنگ ها  این  دیرپاى ترین  بود.  متنوع 
زبانی  به  که  داشت  هیتی ها  تعلق   به 

هند و اروپایی سخن می گفتند و اواخر عصر برنز به اوج قدرت خود رسیدند. میان 
هیتی ها  و بین النهرین شمالی سرزمین هوریان قرار داشت. در اواخر عصر برنز، یک 
پادشاهی هورى به نام میتانی، میان بین النهرین و آناتولی، در سراسر منطقه اى امتداد 

داشت که اکنون شامل جنوب شرق ترکیه، شمال سوریه و شمال عراق است. 

مردم ایران باستان 
ما  دانسته هاى  بیش تر  اما  است.  بوده  دیرپا  بین النهرین  اندازة  به  ایران  در  سکونت 
دربارة تمدن اولیة ایران بر پایة گزارش هاى به دست آمده از بین النهرین است. اولین 
زبان نوشتارى در ایران که محققان جدید آن را پیشاایالمی )ایالمی اولیه( می نامند 
هنوز در مرحله کشف رمز است. هرچند ایران ساکنان اولیة بسیارى داشته، فرهنگ 
ایالمی اولین فرهنگ ایران است که به نام شناخته شده است. فرهنگ ایالمی 2700 

ق.م در ایران تثبیت شد و تا 559 ق.م ادامه یافت. 

کانون سرنوشت ساز فرهنگي

بین النهرین  در  بي شماري  فرهنگ هاي 
باستان با آشوري ها  و بابلي ها  همکاري 
به  معروف  گروهي  داشته اند.  متقابل 
در  ق.م،  ـ 2000  2100 ـ حدود  اَموریان 
عربستان  صحاري  از  اور  سوم  دورة 
اَموري ها  در  شدند.  بین النهرین  وارد 
اصل قومي نیمه بدوي بودند اما پس از 
مهاجرت به این دشت آبرفتی با جمعیت 
بومي بین النهرین درآمیختند. اواخر عصر 
برنز )حدود 1550 ــ 1200 ق.م( کاسي ها 
 ــ قومي که شاید از مناطق کوهستاني به 
بابل  شمال شرق سوریه آمده بودند  ــ 
را فتح و زماني طوالني بر آن حکومت 
کردند و بسیاري از سنت ها  و نیز لباس 
بابلیان را پذیرا شدند. در دوران بابل نو ، 
گروه هاي قبیله اي بي شماري براي سلطه 
بر بابل رقابت داشتند. کلدانیان یکي از 
این گروه ها  بودند که بر دیگر رقبا پیروز 
»کلدانیان« که مرلفان  شدند و اصطالح 
آن  یوناني  نویسندگان  و  مقدس  کتاب 
را به کار برده اند، اشاره به بابلي ها  دارد. 
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نیمة اول هزارة اول ق.م  گروهی 
شمال  در  مادها،  ایرانیان،  از  متفاوت 

به  تبدیل شدن  از  آن ها پس  ظاهر شدند.  ایران  غرب 
قدرتی مهم به بابلی ها  کمک کردند تا با آشور در بین النهرین 

مقابله کند. معموالً تشکیل اولین امپراتورى ایرانی به مادها نسبت 
داده می شود، اما تا تشکیل سلسلة هخامنشیان )559 ــ 331 ق.م( ایران 

یکپارچه نشد. این سلسله به  سبب پادشاهی هخامنش، بنیانگذار فرضی 
این سلسله، بدین نام خوانده می شود. هخامنشیان از زمان ظهور کوروش 

فتح  تا  سلسله  این  شدند.  خاورمیانه  مسلط  قدرت  ق.م   559 سال  در  کبیر 
ایران به دست اسکندر مقدونی در سال 331 ق.م بر ایران )و بخش هایی از شرق( 

حکومت می کرد. 
هخامنشیان دشمن یونانیان بودند و جنگ هاى میان این دو کشور قدرتمند ــ 
از دیدگاه یونانی ــ در آثار نویسندگان یونانی و رومی مانند هرودوت و توسیدید 

ثبت شده است. 
پس از مرگ اسکندر سلوکیان، جانشینان هلنی اسکندر، بر ایران حاکم شدند. 
سلوکیان قادر به حفظ سلطة خود بر  ایران نبودند؛ قدرت و نفوذ آن ها را اشکانیان  که 
قدرت را به مدت 400 سال در دست گرفتند به چالش کشیدند. قیامی ملی گرایانه در 

سال 224 م موجب ظهور امپراتورى ساسانی شد. 

فرهنگ ایالمي در ایران 
بیش از 2000 سال به 

حیات خود ادامه داد. این 
ظرف سفالي نقاشي شدة 

ایالمي بین سال هاي 
1000 تا 800 ق.م 
ساخته شده است.

در ساحل لبنان 
باستان شناسان شهر 

باستاني فنیقي سرپتا را 
حفاري مي کنند )صرفند 

امروزي(.  
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اقتصاد و کشاورزی
اقتصادى  و  کشاورزى  فعالیت هاى  خاستگاه  تاریخی  لحاظ  به  خاورمیانه 
متنوعی بوده است. با وجود عوامل آب  و  هوایی، واقعیت هاى جغرافیایی و 
به شدت محدود  اقتصاد برخی مناطق را  آشوب هاى سیاسی و اجتماعی که 

می کرد، فعالیت اقتصادى سنتی و نو در سراسر منطقه جریان دارد.

امروزه بسیارى از کشورهاى خاورمیانه با چهار مانع عمده اقتصادى مواجهند: 
براى  را  زیادى  مشکالت  پناهندگان  مهاجرت  و  تحریم ها   پیامدهاى جنگ ، 
جهانی  استانداردهاى  از  پایین تر  زیرساخت هایشان  آورده؛  وجود  به  آنان 
است؛ تراکم جمعیِت منطقه باالست؛ و با کمبود آب روبه رویند. با این همه، 
کشورهاى منطقه، عالوه بر بیش تر کردن فعالیت هاى اقتصادى سنتی، هر جا 
که ممکن بوده فرصت هاى جدیدى خلق کرده اند. مثالً اردن بخش آموزشی 

مرکز  لبنان  است.  آن  مکمل  که گردشگرى  کرده  ایجاد  بزرگی  پزشکی  و خدمات 
بانکدارى شناخته می شود. تولیدات هوانوردى و تجهیزات پزشکی در مناطق اشغالی 
الماس  برش  مهم  تجارِت  و  فلسطین 
آن معروف است، سوریه و مخصوصًا 
درآمد  گاز  و  نفت  صدور  از  عراق 

کسب می کنند. 

کشاورزی، گله داری  و جنگل داری
وسعت حوزه هاى زیست محیطی خاورمیانه 
تولید محصوالت گوناگون کشاورزى 
را ممکن می سازد، هرچند حوزه هاى 
فصلی  کاماًل  بارشی  الگوى  بارشی ، 
کوهستانی  مناطق  بیابان ها  و  و وجود 
نیستند،  مناسب  کشاورزى  براى  که 
می سازد.  محدود  را  تولیدات   این 
قرن  در  بهتر  آبیارى  روش  هاى  با 
فشردة  ـ پرورش  بوستان کارى  ـ اخیر، 
و  صیفی جات  خیار،  گوجه فرنگی، 

سبزیجات  ــ افزایش یافته است. 
خرما،  زیتون،  درختان  پرورش 
سال   6000 از  بیش  گردو  و  میوه 

برداشت زیتون در 
عباسیة لبنان. بعد از 

درختان میوه، پرورش 
زیتون دومین صنعت 
کشاورزي مهم لبنان 

است. 
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مهم ترین  دارد.  قدمت  منطقه  در 
به  خاورمیانه  در  که  درختی 
است.  زیتون  می رسد  بهره بردارى 
این محصول 4000 ق.م  براى اولین 
مناطق  در  هدفمند  صورت  به  بار 
با  همراه  فلسطین(  و  )اردن  غربی 
دیگر زیرگونه ها  در لبنان و سوریه 
و  زیتون  میوة  شد.  زرع  و  کشت 
روغن آن خوراکی است و چوب 
باغستان هایی  دارد؛  با ارزشی  بسیار 
در خاورمیانه وجود دارد که بعضی 
هزار  از  بیش  قدمتی  آن  درختان 
سال دارد. عراق براى کشت و زرع 
نخل خرما بسیار مناسب است. از این درختان مواد غذایی، روغن، شیرین کننده ها  و 

مواد ساختمانی به دست می آید. 
غالت بومی خاورمیانه  ــ آن هایی که به صورت خودرو وجود داشته اند و براى 
اولین بار در همین منطقه کشت شده اند  ــ عبارتند از: گندم، جو  و نخود تابستانی. 
ابتدا در  اما  نیز بومی لوانت ]سرزمین هاى شرق مدیترانه[ است  جو دوسر خودرو 
اروپا کشت و سپس از نو معرفی شد. نکتة جالب توجه آن است که به رغم کشاورزى 
مدرن، گیاهان بومی رایج ترین انواعی هستند که هنوز کشت می شوند. نخود، عدس، 

بعضی از  انواع ماش و بذرک نیز بومی خاورمیانه اند و معموالً کشت می شوند. 
شبانی یا رمه دارى گوسفند و بز از اولین روزهاى اهلی شدن حیوانات در منطقه 
وجود داشته است. در حاشیة بیابان و مناطق مرتفْع کشاورزى و شبانی در کنار هم 
انجام می گیرد: زمین حاشیه اى کشاورزى با چراى گله هاى گوسفند و بز که ته ساقة 
فشارند.  تحت  سو  هر  از  شبانان  اما  می شود.  حاصلخیز  می خورند  را  محصوالت 
مرزهاى سیاسی زندگی به شیوة سنتی بدوى بسیارى از قبایل عرب، مانند بادیه نشینان 
آموزش  بهبود  پی  در  که  جدید  دولت هاى  می سازد.  غیرممکن  تقریبًا  را  لوانت 
شهروندان خود هستند اصرار دارند که خانواده هاى بدوى بیش ترى یکجانشین شوند 
کشت  زیر  بیش ترى  مناطق  هرچه  یابند.  مدارس حضور  در  بتوانند  کودکانشان  تا 
می رود یا زیتون در آن ها کاشته می شود، زمین هایی که گله هاى گوسفند یا بز در آن 

چرا می کنند محدود تر می شود. 
جنگل دارى از کشورى به کشور دیگر فرق می کند. لبنان به  دلیل قدمت درختان 
سرو خود معروف بوده، گفته شده فراعنة مصر این درختان را در بناهاى خود به کار 
می بردند و در بناى معبد سلیمان در اورشلیم از آن استفاده شده بود؛ اکنون این کشور 

زن چوپان بادیه نشین 
در اردن گلة خود را به 

چرا می برد. با وجود 
سیاست هاي حکومت 

براى استقرار دائم، 
بسیاري از بادیه نشینان 

هنوز به روش سنتي 
بدوي زندگي مي کنند. 
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به  دلیل بهره بردارى بیش از حد از درختان جنگلی، صنعت چوب بسیار محدودى 
الوارهاى درختان  آن  که شالوده  دارد  موفقی  بسیار  اردن صنعت جنگل دارى  دارد. 

کاج است. 

دیگر منابع
مرزهاى سیاسی جغرافیایی جدید خاورمیانه تا حد زیادى ریشه در عملکرد قدرت هاى 
اروپایی در اواخر دورة امپراتورى عثمانی و تقسیم قلمرو آن بعد از جنگ جهانی اول 
دارد. عالقة آن ها به ویژه از سال 1908 با کشف نفت در عراق بیش تر شد؛ این کشور 
یکی از بزرگ ترین ذخایر شناخته شدة نفت دنیا را داراست. سوریه نیز ذخایر نفتی اى 
دارد که از دهة 1960 استخراج می شود. بیش تر کشورهاى خاورمیانه نفت دارند اما 
بیش تر این ذخایر در اعماق زمین قرار گرفته اند به نحوى که دسترسی بدان دشوار 
دارد. عراق ذخایر  نیز وجود  میدان هاى گاز طبیعی  اردن  است. در عراق، سوریه و 

معدنی نیز دارد اما استخراج معدن در این منطقه از اهمیت کمی برخوردار است. 

مصالح ساختمانی 
مصالح  تنها  میالدى  بیستم  قرن  تا  خشت  خاور میانه  بخش هاى  بیش تر  در 
ساختمان سازى محسوب می شد و تقریبًا ده هزار سالی می شد که از این ماده استفاده 
می کردند. مردم با خاک، خاک رس، کاه یا مدفوع حیوانی و با نیروى کار خود آن 
را  تولید می کردند. خشت ویژگی هاى حرارتی خوبی دارد، ساخت چفت هاى ساده 
و طاقچه و نیمکت با آن بسیار ساده است. کاربرد اندودهایی با پایه آهکی بر روى 
نماى بیرونی، ساختمان را تاحد زیادى در برابر باران محفوظ می کند. در مناطقی که 
سنگ هاى قابل استفاده وجود داشت )مثالً سنگ آهک و بازالت در جنوب سوریه و 

شمال اردن( بعضی خانه ها را  از سنگ بنا می کردند. 
است  سنتی  طرحی  صاف  سقف 
این سقف ها  چندمنظوره اند: در  چرا که 
نسیم  در  مردم  تابستان  گرم  شب هاى 
همچنین  و  می خوابند،  آن  روى  مالیم 
طوالنی  و  خشک  ماه هاى  طول  در 
تابستان سبزیجات و میوه ها  را روى آن 
خشک می کنند. اما در قرن بیستم از بتون 
صورت  به  سیمانی  بلوک هاى  و  آرمه 
گسترده ترى در ساختمان سازى استفاده و 
جایگزین شیوه هاى سنتی خاورمیانه شد. 

تولید خشت هنوز 
 فعالیت اقتصادي مهمی 

در بخش هایي از 
خاورمیانه به شمار مي آید. 

این خشت هاي گلي در 
کارخانه اي نزدیک نیریز 

ایران خشک مي شود.
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اهمیت آب 
تاریخ خاورمیانه است.  از منابع آب مشکلی عمده در بیش تر  از حد  استفادة بیش 
براى  نیمه خشک یا خشک است، تدوین راهبردهایی  از آن جایی  که  بیش تر منطقه 

مدیریت آب ضرورى است.
در بسیارى از نواحی خاورمیانه، بارش جوى به حدى است که فقط کشاورزى 
نسبتًا محدودى در آن امکان پذیر است. با این حال، راهکارهاى مدیریت درست آب 
موجب شده جمعیت روبه رشد خاورمیانه بتوانند هزاران سال در این منطقه زندگی 

کنند.

رودخانه ها  و دریاچه های خاورمیانه 
این منطقه آب زیادى دارد اما براى کشاورزى مناسب نیست. بحرالمیت در فلسطین و اردن 
امروزى، دریایی بزرگ است که درجة شورى آن باالست  ــ بدین معنی که میزان نمک آب 
بیش تر از اقیانوس است. در نتیجه بحرالمیت منبع آب آشامیدنی به شمار نمی آید، گرچه آب 
شور این دریا به  دلیل خواص درمانی احتمالی آن مشهور است. ریزابة اصلی آن رود اردن 
است که از میان درة ریفت جریان می یابد و فلسطین و اردن را از هم جدا می کند. رودخانة 
اردن در شمال فلسطین از چهار ریزابة اصلی تشکیل می شود. رود اردن از میان دریاچة حوله 

و دریاى جلیل جریان می یابد که هر دو در شمال فلسطین قرار دارند. 

میزان نمک بحرالمیت، 
که سواحل آن با قشري 
از رسوب نمک پوشیده 

شده است، به قدرى 
باالست که هیچ ماهي یا 
گیاه آبزي نمي تواند در 

آن زنده بماند.
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اصطالح »مزوپوتامیا« )بین النهرین(، 
که به تمدن کهن متمرکز در عراق 
اشاره دارد، در واقع کلمه اى یونانی 
دو  میان  »سرزمین  معنی  به  است 
عبارتند  رودخانه  دو  این  رود«. 
)در  فرات  و  شرق(  )در  دجله  از 
از میان عراق  غرب( که هنوز هم 
امروزى می گذرند. هر دو رودخانه 
سرچشمه  ترکیه  در  کوه هایی  از 

می گیرند و در دلتاى شط العرب به هم می پیوندند و به خلیج فارس می ریزند. این دو 
رودخانه اهمیت زیادى در تاریخ بین النهرین باستان دارند. 

دریاهای خاورمیانه 
خاورمیانه میان سه گسترة عظیم آب محصور است: دریاى مدیترانه، دریاى سرخ و 
خلیج فارس. این سه دریا  به عنوان منبع غذایی و مسیرهاى مهم حمل و نقل نقش 
مهمی در تاریخ خاورمیانه ایفا  کرده اند و جوامع سیاسی خاورمیانه را به یکدیگر و به 

مناطق دیگر جهان متصل ساخته اند. 
دریاى مدیترانه در حاشیة غربی فلسطین، لبنان،  سوریه، ترکیه و شمال مصر قرار 
و  است  عقربه هاى ساعت  باثبات و عکس حرکت  نسبتًا  آن  آبی  دارد. جریان هاى 
همین امر مسیر حمل و نقل دریایی با ثباتی را میان مناطق گوناگون خاورمیانه، اروپا   

و شمال آفریقا ایجاد می کند. 
دریاى سرخ آسیا را از آفریقا جدا می کند و میان شبه جزیرة عربستان و ساحل 
شرقی آفریقا پیشروى کرده است. در سمت غربی کانال سوئز سرزمین مصر را از 
صحراى سینا جدا می سازد. در سمت شرقی سینا، خط ساحلی خلیج عقبه تا حد 

زیادى عربی و مصرى است اما باریکه هاى ساحلی در فلسطین و اردن دارد. 
ایران  خلیج فارس در سمت شمال شرقی شبه جزیرة عربستان و جنوب غربی 
قرار دارد و از جنوب در عراق و کویت مدخلی به وجود می آورد. این خلیج امتداد 

اقیانوس هند است که در جنوب به دریاى عمان و دریاى عرب وصل می شود. 

استراتژی های بهره برداری آب
دو استراتژى اصلی، برحسب نوع منابع آب در دسترس، در خاورمیانه متداول بوده 
است: جمع آورى آب باران و تغییر مسیر رودخانه ها. در امتداد ساحل مدیترانه، بارش 
ساالنه به قدر کفایت وجود دارد تا آب الزم را براى استقرارگاه هاى بشرى و کشاورزى 
تأمین کند، اما این بارش ها قابل پیش بینی نیست. ممکن است باران به صورت پراکنده 

رودخانة فرات در 
ایالت انبار عراق در 

ادوار باستان نسبت به 
امروز بسیار آرام تر و 

قابل پیش بیني تر و منبع 
آب باثبات ترى  بوده 

است. 
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کنترل رودخانه ها

از آن جایي که بسیاري از منابع آبي خاورمیانه از ترکیه سرچشمه مي گیرد، برنامه هاي سدسازي 
ترکیه در سراسر منطقه چالش برانگیز است. ترکیه بیش تر آب دجله و فرات را براي تأمین منبع 
انرژي و آبیاري کشاورزي تغییر مسیر داده، سوریه نیز روي فرات سد بسته است. ساخت سد 
طبقه ]ثورة یا فرات[ در سال 1973 مخزني به نام دریاچة اسد به وجود آورد و محوطه هاي 
باستان شناختي مهمي را زیر آب برد. عراق که خود  سدهاي بسیارى روي این رودخانه ها 
منابع اصلي آب عراق  را  برنامه هاي مدیریت آب در سوریه و ترکیه  بسته نگران است که 

تحت تأثیر قرار دهد. 
سد طبقه  روي رودخانة فرات در سوریه.  

در طول زمستان ببارد یا ناگهان طی چند روز نازل شود. از این رو حوضچه هاى بزرِگ 
کنده شده در میان صخره ها نقش مهمی در گردآورى و ذخیرة آب ایفا  می کنند. 

از  بهره بردارى  همواره  کشاورزى  براى  کافی  بارش  نبود  دلیل  به  بین النهرین  در 
رودخانه ها اهمیت بسیار داشته است. مردم بین النهرین آب رودخانه هاى دجله و فرات را 
با حفر ترعه مستقیمًا به سوى زمین هاى کشاورزى خود می بردند. این ترعه ها  با توجه به 
میزان گل و الیی که در دجله و فرات جریان داشت می بایست به صورت مستمر حفظ و 

نگهدارى می شد، اسناد حقوقی باستانی بی شمارى این موضوع را گواهی می دهند. 
اما  می سازند  ممکن  را  آب  منابع  از  باثبات تر  بهره بردارى  سدها  حاضر،  حال  در 
مشکالت خاص خود را نیز دارند از جمله فرسایش محیط زیست و منازعه بر سر حقوق 
مربوط به آب. ایجاد انحراف در مسیر رودخانة اردن و دریاى جلیل به اکوسیستم رودخانة 
اردن آسیب زده و زمین هاى مابین دریاى جلیل و بحرالمیت به شدت آلوده شده است. 
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یافته های باستان شناختی 
این  از  است.  برخوردار  بی همتایی  اهمیت  از  باستان شناسی خاورمیانه  محوطه هاى 
منطقه از بابل تا بیت المقدس، از شهرهاى سلطنتی آشور مانند نینوا تا بنادر ساحلی 
به دست  باستان  اطالعاتی جدید در بارة جوامع  بیبلوس، همواره  و  اوگاریت  مانند 

می آید. 

این منطقه  از آن است که استقرار بشر در  باستان شناختی خاورمیانه حاکی  شواهد 
این  تاریِخ  از  گذر  و  زمان  از  عبور  با  است.  شده  شروع  پیش  سال  میلیون   1 /5
محوطه هاى اولیه کشفیات در منطقه همچنان ادامه دارد. محوطه هاى باستان شناختی 
خاورمیانه شواهدى از کشت گیاهان، سکونت انسان ها، اختراع خط، استفاده از سفال 
فتوحات  بزرگ،  امپراتورى هاى  دولت   شهرها،  اولین  سازمان یافته،  دین  فلزکارى،  و 
امپراتورى عثمانی  و تحول تکنولوژى شهرهاى  پایان  تا  از زمان اسکندر  اروپاییان 

پیشرفته در دولت هاى جدید را در خود جاى داده اند. 
فقط در عراق از تقریبًا صد هزار محوطة احتمالی تنها در حدود ده هزار آن کشف 
شده و تنها بخشی از این ده هزار محوطه حفارى شده است. هر روزه محوطه هاى 
جدیدى کشف می شود. بعضی  از آن ها به صورت قانونی کشف می شوند اما بقیه را 

غارتگران حفارى می کنند و هرگز دربارة آن ها گزارشی داده نمی شود. 

محوطه های مشهور و مصنوعات
1840 کشف  در دهة  است.  بوده  بسیار شگفت انگیز  یافته هاى خاورمیانه  برخی 
واداشت  تحیر  به  را  اروپا  الیارد  هنرى  اوستن  توسط  نینوا  در  سناخریب  کاخ 
این  بیش تر  که  هرچند  شد،  نوزدهم  قرن  در  بسیارى  بزرگ  سفرهاى  انگیزة  و 
سفرها چندان با سرمایه گذارى موزه ها  براى جمع آورى اشیا  فرقی نداشت. اواخر 
در  وولی  لئونارد  حفارى هاى  گرفت.  صورت  علمی ترى  کارهاى  نوزدهم  قرن 
مقبره هاى سلطنتی اور در دهة 1920 و دهة 1930 شالودة درک ما را از فرهنگ 
نزدیکی  در  بحرالمیت  طومارهاى  کشف  همچنین   می دهد.  شکل  باستان  سومر 
و  یهودیت  تاریخ  روى  تازه  دریچه اى   1947 سال  در  غربی  کرانة  در  قمران 
مسیحیت اولیه گشود. جمجمه هاى اندودشده و برج هاى سنگی دوران نوسنگی 
اریحا، و کشف الیه هاى محوطة مربوط به عصر برنز به دست کاتلین کنیون در 
در  باستان شناسی  متحول شدن  دلیل  به   بلکه  تاریخ  لحاظ  به  نه فقط   ، 1950 دهة 

منطقه نیز اهمیت داشت. 
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تقویم  است.  موجود  تقویم  چند  از  یکي  ما  براي  آشنا  تقویميِ  تاریخگذاري  سیستم 
بین المللي متداول تقویم گریگوري است )مسیحي(، که خود اصالح شدة تقویم یولیان 
)رومي( بود که  سال کبیسه را دقیق محاسبه نمی کرد. تاریخ ها در تقویم گریگوري با 
تولد حضرت مسیح  آغاز مي شود. تقویم هاي بسیار دیگري وجود دارد از جمله تقویم 

یهودي، اسالمي، هندو، سیک  و بسیاري تقویم  هاي کاماًل محلي دیگر. 

2. before the present 3. Common Era

طومارهاي بحرالمیت 
که در چند غار کشف 

شد و تاریخ آن از 
حدود 335 ق.م تا 68 

م مي رسد، بینش تازه اي 
در مورد سنت هاي 

دیني باستاني یهودیت و 
فرهنگ آن ارائه مي کند.

واژه نامة تاریخگذاري در باستان شناسي 

از دوران  به معني »قبل  BCE 1 اصطالحي است 

که  تاریخگذاري  غیردینی  شکل  جاري«؛ 
جایگزین شکل مسیحي BC )»قبل از میالد 

مسیح«( شده است. 
حال  از  »قبل  معني  به  است  اصطالحي   2 BP

مخففي  م(؛   1950 از  قبل  )مثاًل  حاضر« 
از  تاریخ هایي که  مانند  تاریخ ها،  بیان  براي 
متدهاي  دیگر  و  کربن  رادیو  تاریخگذاري 

علمي استخراج مي شود. 
»دوران جاري«؛  معني  به  است  CE  3 اصطالحي 

جایگزین  که  تاریخگذاري  غیردینی  شکل 
میالد مسیح«(  از  AD )»بعد  شکل مسیحي 

شده است. 

1. before the Common Era

گنجینه هاي 
باستان شناختي سامرا در 
عراق به  دلیل عملیات 

نظامي گسترده در منطقه 
در معرض خطر است.

اِبال  آرشیوهاى  در  لوح  هزار  پانزده   از:  عبارتند  اخیر  شگفت آور  یافته هاى 
)تل مردیخ امروزى(؛ قصر قتنَ )الشرفه کنونی( با فرسکوهایی ]دیوارنگاره[ که 
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با تدفین هاى سلطنتی دست نخورده،  سوریه و اژه را به هم پیوند می دهد، همراه 
در  میتانی  قصر  و  اردن؛  غزال  عین  از  ساله  هزار  ده  قدمت  با  گچی  پیکره هاى 
تل براک سوریه. اما بیش تر اطالعات از شواهد بسیار معمولی به دست می آید. 
آمده  به دست  دانه هاى  الک کردن  با  پرمشقت زندگی قدیم  بازسازى زمان بر و 
احراز  براى  مصنوعات  سطحی  جمع آورى  یا  نوسنگی  محوطه هاى  حفریات  از 
تیتر  به ندرت  اقتصادى،  استراتژى هاى  در  تغییرات  و  استقرار  قدیمی  الگوهاى 

خبرها می شود. 

چالش های باستان شناختی 
استقرارگاه هاى  الیه هاى  روى  خاورمیانه  کوچک  و  بزرگ  شهرهاى  از  بسیارى 
مطالبات  میان  کشمکش  به  منجر  طبیعی  طور  به  امر  این  شده اند.  ساخته  قبلی 
برخی  در  می شود.  شهرى  زندگی  مدرن  توسعة  و  میراث  مدیریت  باستان شناسی، 
موارد، مانند بیت المقدس، مشکالت به دلیل اهمیت دینی محوطه هاى مقدس باستانی 
در شهر بزرگ تر است. عالوه بر این، محوطه هاى مهمی در طول جنگ هاى تاریخی 
خاورمیانه صدمه دیده یا نابود شده اند. نمونة اخیر شهر سامرا در عراق است، این 
به  از آن  استفادة سربازان  به  دلیل  قرار دارد  محوطه که در فهرست میراث جهانی 
عنوان قرارگاه نظامی آسیب دیده است. غارت محوطه ها، که مصنوعات آن تجارت 
بین المللی آثار هنرى را تأمین می کند نیز مسئله مهمی است و حفظ و جلوگیرى از 

غارت آن ها بی نهایت دشوار است. 

باستان شناسی در عصر حاضر
بررسی باستان شناختی به طرح هاى مبتنی بر پژوهش و رها سازى تقسیم می شود. 
کارهاى رها سازى ممکن است مستلزم حفارى در محوطه اى باشد که تازه بولدوزر 
روى آن بوده یا غارتگران به آن هجوم برده اند، یا شاید قبل از یک پروژة زیربنایی 
آن صدمه  به  یا  می کند  محو  را  محوطه  که  یا سدسازى  مانند جاده سازى  عمده 
می زند حفارى شده اند. بسیارى از این حفارى ها  را کارکنان سازمان هاى محلی آثار 
باستانی انجام می  دهند، هرچند در طرح هاى مهم ساختمانی مانند سد طبقه )ثورة( 
در فرات سوریه، ممکن است گروه هاى خارجی نیز براى همکارى دعوت شوند. 
گروه ها  چه محلی و چه خارجی کار پژوهشی را تقبل می کنند. این امر معموالً 
شامل نشانه زدن یا جستجوى محوطه ها  براى یافتن پاسِخ سراالت پژوهشگرانه 
هرچند  می کنند  استقبال  خارجی  باستان شناسان  از  خاورمیانه  در  مقامات  است. 

اخیراً طرح هایی با همکارى کامل کارشناسان بومی توسعه یافته اند. 


