ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ دﻧﻴﺎ "اﻳﺮان" را ﻣﻨﺸﺎء ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮﯼ داﻧﺴﺖ
ﭼﻨﺪﻳﻦ دهﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺁﻣﻮزﻧﺪ ﺗﻤﺪن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ٥هﺰار ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ هﺎﯼ
ﻓﺮات در ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ،ﻧﻴﻞ ﺑﺰرگ و اﻳﻨﺪوس هﻨﺪ ﻇﻬﻮر ﻳﺎﻓﺖ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن داﻧﺶ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻩ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮﯼ را ﺑﺎﻳﺪ در »اﻳﺮان« ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰارﯼ ﻣﻬﺮ ،ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺷﮑﻞ وﺳﻴﻌﯽ ﻣﻴﺎن روﺳﻴﻪ ﺗﺎ اﻳﺮان و ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮﻩ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺪارﮎ و ﺷﻮاهﺪ ﺟﺪﻳﺪﯼ از ﺷﺒﮑﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺷﻬﺮﯼ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﺮان ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
روزﮔﺎرﯼ از روﻧﻖ ﺑﺎﻻﻳﯽ در اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻘﻪ از ﺟﻬﺎن و هﻤﺰﻣﺎن در  ٥هﺰار ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻳﺪ
ﻧﮕﺮش ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪﻩ اﯼ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮﯼ داﺷﺖ.
ﺁﻧﺪرو ﻻوﻟﺮ  Andrew Lawlerﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﻳﺲ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﯽ »ﺳﺎﻳﻨﺲ« در ﺷﻤﺎرﻩ اﺧﻴﺮ اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺟﺰﺋﻴﺎت
اﻳﻦ ﮐﺸﻒ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮐﻪ از ﺳﻮﯼ ﺗﻴﻤﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺠﻴﺪزادﻩ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎس اﻳﺮاﻧﯽ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﭘﺎزل ﻣﻌﻤﺎﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮﯼ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮﯼ ﺷﮑﻞ واﻗﻌﯽ و ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺧﻮد را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎﻳﻨﺲ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺁوردﻩ اﺳﺖ  :اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻼش هﺎﯼ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﯽ هﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽ
ﮔﻮﻳﻨﺪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ هﺎﯼ ﺟﺪﻳﺪ درﮎ ﺗﺎرﻳﺨﯽ از ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮﯼ را ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اراﻳﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺗﺮ در ﺷﻤﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ
ﺷﻬﺮﯼ روﻧﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻴﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ و رود اﻳﻨﺪوس ،ﺗﺠﺎرت ﮐﺎﻻهﺎ ،درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻨﺎورﯼ هﺎﯼ ﺧﺎص ﺑﺮاﯼ هﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ،
ﻣﻌﻤﺎرﯼ هﺎ و ﻧﻈﺮات دﻳﮕﺮ ،دوﺑﺎرﻩ ﻧﻮﻳﺴﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﻳﺲ ﺳﺎﻳﻨﺲ ﻣﯽ اﻓﺰاﻳﺪ :درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ هﻨﻮز هﻢ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺁﻏﺎز ﺗﺤﻮل ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﯽ ﮔﻬﻮارﻩ ﺗﻤﺪن
ﺑﺸﺮﯼ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﺪا زﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻣﻴﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ و هﻨﺪ ﭘﺬﻳﺮاﯼ ﺷﻬﺮهﺎ و ﻓﺮهﻨﮓ هﺎﻳﯽ
در ﺑﻴﻦ ٣هﺰار ﺗﺎ  ٢هﺰار ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﺎﻳﻨﺲ ،ﻣﺪارﮎ و ﺷﻮاهﺪ ﺑﺮاﯼ دﻓﺎع از اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ و از ﺳﻮﯼ داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ از ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺮان ،روﺳﻴﻪ ،اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ در ﻧﺸﺴﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻤﺪن اوﻟﻴﻪ در ﻓﻀﺎﯼ ﺑﻴﻦ
ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺁﺳﻴﺎﯼ ﻣﻴﺎﻧﻪ در راون اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ اراﻳﻪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻬﺮ ،ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ هﺎﯼ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮد از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮﯼ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ
و رودﺧﺎﻧﻪ اﻳﻨﺪوس در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و هﻨﺪ ﻣﺪرن وﺟﻮد دارﻧﺪ را ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﻴﺮت ﺁورﺗﺮﻳﻦ ﻣﺪارﮎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯼ در ﺟﻨﻮب اﻳﺮان در اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪ هﻠﻴﻞ رود و ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﻣﺪرن ﺟﻴﺮوﻓﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻳﻮﺳﻒ
ﻣﺠﻴﺪزادﻩ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻘﺎﻳﺎﯼ ﺷﻬﺮﯼ ﺑﺰرگ و ﻣﺮﻓﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽ اﻓﺰاﻳﺪ :اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ دو ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﯽ ﺑﻪ دورﻩ اﯼ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ اواﺳﻂ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن هﺰارﻩ ﺳﻮم ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد
ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دژ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﺁن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺠﻴﺪزادﻩ ،ﮐﺎوش هﺎﯼ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻳﮑﯽ از اﺗﺎق هﺎ در اﻳﻦ دژ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺣﻴﺮت ﺁور ﭘﻴﮑﺮﻩ ﺁﺟﺮﯼ از ﻳﮏ اﻧﺴﺎن و ﻧﻘﺎﺷﯽ هﺎﯼ رﺳﯽ ﺁوﻳﺨﺘﻪ ﺑﻪ
ﺳﻄﺢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﻣﺠﻴﺪزادﻩ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮرد در ﻧﻮع ﺧﻮد در ﺁن دورﻩ زﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﮔﻮرﺳﺘﺎن هﺎﯼ ﻏﺎرت ﺷﺪﻩ اﯼ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﺛﺮوت و رﻓﺎﻩ در ﺁن دوران دارﻧﺪ .ﻣﺠﻴﺪزادﻩ
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﮔﻮر ﺑﺰرﮔﯽ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯼ ﺁهﮑﯽ ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ از زﻣﺎن ﻏﺎرت ﺷﺪن در ﺁن دوران دﺳﺖ ﻧﺨﻮردﻩ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﺮﻩ اﯼ ﺷﺎﻣﻞ  ٨ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻓﻨﯽ ﺑﻮدﻩ و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﺨﺖ ﺧﻮاب و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺖ ﺳﺎزهﺎﯼ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﻧﻴﺰ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد اﻳﻦ ﮐﺸﻒ ﺗﺎرﻳﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﺮدﻳﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازﯼ هﺎﯼ ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮﯼ و ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺗﻤﺪن ﻳﺸﺮﯼ اﻳﺠﺎد
ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد.
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