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  قدیمی   یگورستان   یهارانهیو  رانیا  رفتِیج  یکی در نزدسیالبی    2001در سال  

 رودانکه در جوار میان  بودمفرغی  فرهنگ عصر    را آشکار کرد که مربوط به

 شکوفا شده بود.

 

 

 

. فروشی درآوردند سر از بازار عتیقه  یباستان  یایاش  ی ازلیس  2001سال    در

 خوری ابهنوش، ظروف  سازدست  فی ظر   یهاکیها، سرام سالحجواهر،    هایقطعه

الجورد و    عقیق  باشکوهِ  یهایکارمعمول و منبتریغ  یبا هنر  ،یباز   یهاو تخته

معرض   شده  فروشبه  ابود   گذاشته  خارق  نی.  نمادقطعات    پردازی العاده 

 نبرد با انسان  ایو  با هم را در حال جنگ وحشی  اهلی و واناتیاز ح یادهیچیپ

دار که دو یوزپلنگ را از دمشان گرفته و دو عقرب  تصویر انسانی با پاهای سم 

بر روی قطعه  از  در دو سویش قرار دارد،  از سنگ صابون که  به    رفتیجای 

 دست آمده است



2 
 

  یی زیبا  اری بس  یها. صحنهها همواره پیروز بود دادند که انسان در آن نشان می

 ی معمار  هایسازهو    عیوس  یهادر نخلستان  واناتیح  یچرااز زندگی روستایی و  

  . ها وجود داشت در میان آن  هاکاخ ایمعابد 

سایت که  مزایدهاطالعاتی  و  اینترنتی  فروشِخانههای  قطعات    های  این 

می ارائه  بوددادند  مرموز  مبهم  حالت  بهترین  در  و  در  آن  . ناچیز  اغلب  را  ها 

بود که  بر این  . در ابتدا فرض  دادندای« قرار می»آسیای میانه  ی اشیایدسته

از   یشتری تعداد ب  با به بازار آمدن، اما  استه  برکنندگان خقطعات کار جعل   نیا

بودن این قطعات    اصیلی  دربارهدانشمندان    زنیگمانه  ی بعد  یهاها در ماهآن

بود  ناشناخته    شانیمحل آن برا  آمد ومی  دسته  نشده بثبت   تیسا  کیز  اکه  

 شد. شتریب  شان در بازارتعداد 2002. در سال شد شروع 

پل  اواخر  در سال  به که    یکپارچه  یقاتی تحقطی    رانیا  سیهمان  منجر 

این   سِرّ  از مصنوعات شد  ایمحموله  یو مصادره  یقاچاقچ  نیچند  یری دستگ

از   انتقالشده برای  مصادره  هایمحموله  این درحالی بود که  معما را کشف کرد. 

. شدندآماده میدر سراسر جهان    داران یخر  به سویتهران، بندرعباس و کرمان  

که    ابرازمحققان   بیخارق  تِقطعا  این  بیشتر  پایدّرکردند  و  را   همتاالعاده 

مکانیم  به  دره  یتوان  ج  کیلومتری  40، حدود  رودهلیل  یدر  ،  رفتیجنوب 

 . یافتفارس،  جیخل در نزدیکی، رانیا یدورافتاده و آرام در جنوب شرق یشهر
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، دانشمندان از وجود زمان؟ در آن  ندبوداز کجا آمده    رازآلودآثار    نیاما ا

نگاه   تردقیقکه    یمنطقه اطالع داشتند، اما هنگام   نیدر انشده  اماکن حفاری

اوا یافتندآور  حال شگفتنیساده و درع  یحیکردند، توض   2001سال    لی. در 

آبرسر  باعث رودهلیل  انیطغ فر  یزشدن  شد.   یهانیزم   شی ساو  اطراف 

قرار   دیدر معرض د  یگورستان باستان  کی  یایشد و بقا  شسته   یرسوب  یهاهیال

 ی و برا  کشفشان پی بردند  تیاهمبه  سرعت  و غارتگران به  مردم منطقهگرفت.  

 .وارد عمل شدند پیدا کردند ی کهو فروش مصنوعات یآورجمع
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شناسان از منطقه باستان  یرسم  یهایکشف پس از بررس  ن یکامل ا  اهمیت

 ، پیشسال    5000  حدود  به  غیرمستندفرهنگ    نیا  ندافت یدر  کهمشخص شد  

ه زیر و رو کرد  گورستاندر  را  گردد. غارتگران هزاران گور  یبه عصر مفرغ باز م 

شناسان باستان  ما، ا بودند  تخریب کرده  را   محل  و برده  و مصنوعات را با خود  

هرچه   محافظت  یبراها  . آنبررسی کنند  آنچه را باقی مانده است  مصمم بودند

سراسر   یهادانشگاه  از  در مناطق مجاور  یو حفارید  ددر معرض  نواحیِ  شتریب

ی در حال اهلی  ااسطوره   ی از قهرمان  با طرحی  (پ.م سوم    ی)اواسط هزاره   رفت یاز ج  یسنگ چپ: وزنه 
  ، تهران. رانی ا  ی مل  ی. موزه که روایتی از موضوع معمول مربوط به عصر مفرغ است  کردن حیوان درنده

 نشنال جئوگرافیک /1النتینگ عکس از فرانس 

شان نامشخص است،  کردکار اگرچه  شود.ی م افت یبه وفور  رفت یدر جکه مانند، قفل شیئی : راست

 . رانی، ازی ، تبرجانیآذربا ید. موزه نشوی م ده ینام "وزنه"اوقات  یگاه

 بنگاه عکس آالمی  /1ن یووود  وان یاعکس از 
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برا ت  وستنیپ  یجهان  این کشور    یرانیا  میبه  تا دربارهبه    نیا  یسفر کردند 

 .  فهمندب شتریو مردم آن ب یفرهنگ باستان

 

 یشهر دیفرهنگ جد

شناس باستان  ،یوسف مجیدزاده  با مدیریتی  یهاکاوش  2003  یدر فوریه

شد  رفتیج  یکینزد در    ،ایرانی ب  آغاز  فصل  چندین  انجامیده  و  تطول   م ی. 

  با .  د ینام باد  آمحطوطآن را    وکرد    ییرا شناسا  یکالنشهر اصل  کی  دزادهیمج

از اولیه  ها و مصنوعات  یافته  بیشتر  ،یاز حفار  پیش  از گورها  اشیاوجود غارت  

  در   حدود یک و نیم کیلومتری  یدر محدودهدست آمده است.  ه  باین سایت  

علم    ی مصنوعی را که از روی دشت قددو تپهشناسان  ، باستانگورستانغرب  

 .قرار دادند شتریب پژوهشهدف کرده بود 

ر انکُ  از یکدیگر فاصله دارند   یک و نیم کیلومترکه تقریباً  را    دو تپه  این

ها آن  ،معلوم شد  چنانچه.  نامگذاری کردند   یر صندل شمالکُناو    یصندل جنوب

معمار  یا یبقا  یحاو مجموعه  تپهبودند عمده    یدو    ک ی شامل    یشمال  ی. 

ارگ مستحکم   کی  یایبقا  یدر قسمت جنوب  حال آنکهبود،    آیینیساختمان  

پاداشتوجود   در  بقااهتپه  ی.  از    خرواری  ریزتر  کوچک  یهاساختمان  یای، 

 کیاز    یبخش  یدو تپه زمان  نیاست که ا  نی. اعتقاد بر ارسوبات دفن شده بود 

  یافته در سراسر فالت امتداد    کیلومترهاکه    دادندمی  لیرا تشک   کپارچهیشهرک  

 بود.
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  لمی ی ع جامعه  موجود  ناقص  یهاداده  از  دزادهیجم  یمقدمات  یر یگجهینت

 1سکارال وم   ت یاسکار وا  ژهیواز محققان، به  ی. برختأثیر قرار دادرا بسیار تحت

 یهاال بردند و بحثؤس  ریشدت زرا به  یو  یهاافتهی،  ییکای شناس آمرباستان

 
1 Oscar White Muscarella 

ه  ب  چیزی را که   یایبقا  یر صندل شمالاو کن  یر صندل جنوباکن  به   معروف  یمصنوع  یدو تپه 
  ل یاز اوا  شناسانکردند. باستان یارگ مستحکم باشد پنهان م  کیو    ایفرقه   یبنا  کیرسد  ی نظر م

 مکان آغاز کردند.  نیخود را در ا یکار رسم 2000

 1ای گتی ایمِجِز شرکت رسانه /رادعکس از محمد اسالمی 
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این آثار    یهیاول  چپاول  ازمنتقدان  نگرانی  .  ختندیرا برانگ  یدانشگاه  و تیز  ندت

 . ساخترا دشوار می هاو اعتبار آن قدمت قیدق ی ابیارز  محوطه بود که

 افت یادامه    فصل  نیدر طول چند  این محوطه، کار در  وجود اختالفات  با

 شناس آمریکایی، باستان 2، از جمله هالی پیتمن و دانشمندان از سرتاسر جهان

ه  ب  2007مکان تا سال    ن یها در ایاول حفار  ی. مرحلهاز آنجا بازدید کردند 

 طول انجامید.

  ی هاافتهی  دزادهیجتر شد. م واضح  رفتیتمدن جاز موجودیت    اولیه  ریتصو

حاک  گروه که  اواخر   در  رفت یج  یمحوطهدر    مرکزی   یشهر  احداثاز    یرا 

که   او با خوشبینی نتیجه گرفت  . منتشر کرد بود    الدیاز م   پیشپنجم    یهزاره

ی مسکونی بزرگ شهری یک منطقه  پ.مسوم    یهزارهدر   ت... رفیج  یمنطقه»

با    کالن  هایمحوطهکه  جایی   ،ه استبود  رودلیهل  یمرکز آن در دره  کهبوده  

و توجه،  قابل  هنری  عیصنا  یدیتول  مناطق،  عظیم  یبنا  و  یمعمار کوچه 

از    یگسترده  یهاو گورستان  یداخل  هایکوچهپس در آن    حصار شهرخارج 

 «. ه استکردمیخودنمایی 

و    ین یتزئ  و  یکاربرد  اشیای  جملهاز  -ای  ی برجستهایشناسان اشباستان

،  تیکلس  از جنسشده  اکی حک  یمت یقمهین  یهاسنگ  یرا که اغلب دارا  -مقدس

 رسد که چنین به نظر میکردند.    دایپ  و سنگ الجورد بودند  نیدی، ابستیکلر

دجله   یرودها  نیواقع ب  یمنطقه،  رودانمیان  یشهر با شهرها  نیشهروندان ا

( فرات  درو  واقع  امروز  تقریباً  نزد یعراق  ارتباط  کاوشداشته  کی(  در   ی اند. 

تحل  هیتجز  با  موشکافانه   مشخص شد  ینار صندل جنوبکُ از    وکربنیراد  لیو 
 

2 Holly Pittman 



8 
 

  به،  کرداش میاحاطه  آجری  یواردیو    بود  چندین اتاق   ی که دارایارگ  قدمت

 .گرددباز می الدیاز م  پیش 2200تا  2500

بازگشت   رفتیج  تیدر سا  یحفار با  و  متوقف شد  به مدت هفت سال 

اباستان ا  یرانیشناسان  سال  محوطه    نیبه  شد  2014در  گرفته  سر  در  .  از 

کشورها شرکت   ری، فرانسه، آلمان و ساایتالیاز ا  یدانشمندانهای جدید  حفاری

در   به تصویر کشیده است که  ظرفی که  را  دو طبقه  جیرفت کشف شده ظاهراً یک ساختمان 
با    زیشده در آنجا نکشف  ظروف  ری. ساای تزئینی بر بامش بوده استاحتماالً دارای تراس و کتیبه 

  بناها  نیا  ق یکرد دقاند کارنتوانسته اند. محققان  شده   نیها تزئساختمان  ی سردر نما  قیدق  شینما
های دیگری بودند که نمایی جذاب به معماری  شاید پرستشگاه، کاخ یا ساختمانکنند.    نییتع  ار

 .بخشیدند این تمدن می 

 1بنگاه عکس گامارافو  /یرانیفرهنگ ا  /عکس از مجیدزاده
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  رفت یمردم عصر مفرغ ج  یدرباره  یترقیاطالعات دقبه کشف  منجر  کردند که  

 .شد

 

 ادبیات هنر و 

 ی محوطه موجود در    یآثار هنر  ییبایو ز  یدگیچیشناسان از کشف پباستان 

 بر موجود  ی  ماهرانه  ، غنی وینیتزئ   یزده شدند. نگارگرشگفت  اریبس  رفتیج

ظرفوی  ر شما  یریچشمگ  یهاشباهت  صدها  سنت    ینگارلیبا  با  مرتبط 

را نشان    یعقرب  یمردها،  رفتیدر جی عقرب  شدهافتی  ریدارد. تصاورودان  میان

در    دهدمی هزاره  یسلطنت  گورستانکه  )اواسط  تصوپ.مسوم    یاور  به   ری( 

 ی اکد   یرا از حماسه  «دویانک»گاو نر    رفتیگاو ج نرهاند. مردان  شده  دهیکش

ا یم   ادی به    لگمشیگ قدر  نیآورند.  به  نظر  یتشابهات  که  است   ی هی آشکار 

 . است کرده مطرحرا  فرهنگدو  نیمشترک ا یفرهنگ راثیم ی ازبرخوردار

 

 

 

 

 

 

  

تصوراست در  گلدانشدهباز  ر ی:  مبارزه ی    ی ، 
د کامل  طور  به  مارها  با  شود.  ی م  دهیعقاب 

نقشعقاب حماسه  یاساس   یها    یتانااِ  یدر 
  یدره   ن یب  ی گرید  وند یپ  د، دارن  رودان میان

 . رودانمیان و فرهنگ  رفتیج

 عکس گامارافو بنگاه /یران یفرهنگ ا/مجیدزاده
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  عقاب و  گاو نر وارونه    کی  یو تکرار   زیمتما  ریتصاوها  آن  نیترتوجهجالب

از ظروف   ی اریدر بس دو نقش    نی . است ها و مارهاعقاب   و جنگ آن    یباال  معلق

ج  هشدافتی م   رفتیدر  نظر  به  و  دارد  مشهورتر   یکیرسد  یوجود   ن یاز 

تداع  رودان میان  یهاافسانه اسطورهدکنی م   یرا   چوپان شاه،  «تانااِ»  ی: 

 نیاول  و  ذکر شده است  یپادشاهان سومر  فهرستکه در    شی کشهر    یااسطوره

 .است عالمگیر لیحاکم پس از س

سن ق  گچپ:  ج  یرو   یمت یقرمز  جای رفتی گلدان  به    ی 
 چشم عقاب.

 بنگاه عکس گامارافو   /یرانیفرهنگ ا / مجیدزاده
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  ان دور  یهاداستان  نیترجیو مه  نیتردهیچیاز پ  یک ی  که  ،افسانه  این  در

دهد یم   مکاناکه به همسرش    ،ییجادو   یاهیبه گ   یابیدست  یتانا برااِ،  اولیه است

حال،    نیدر هم  . دارد  ازین  هاآسمانصعود به    یبرا  ی، به راهاوردیب  ایبه دن  یوارث

مار    کی مبارزه میعقاب و  خورده متحدانی قسمزمانی  ،  دو  نیا  : شوند درگیر 

را    اگراما  ،  بودند مار  فرزندان  دشمنانخوردمی عقاب  به   لیتبد  ینخو  ی، 

کرد تا ی رها میو او را در گودال  گرفتمی عقاب    خود را از  مار انتقام  ؛شدندمی

دهد و یتانا عقاب را نجات م اِ  ،دی خورش  یخدا  »شَمَش«،  یهی. به توصبمیرد 

گیاهی را که برای اطمینان برد تا  ی تانا را به آسمان م اِ  قدردانیاین پرنده به پاس  

 .پیدا کنداز جانشینی خود نیاز دارد 

بابلیسومر  یبرا  یاساس  ینقشکه    عالمگیر  لیس  موضوع و   دارد   هایها 

برخ  احتماالً ،  3داله یو  مویماس   . شودمی  دهیدنیز    رفتیجنقوش  از    یدر 

 کند می خاطرنشان    رفتیخود در ج  پژوهش  یدرباره  ،یی ایتالیشناس اباستان

از سرشان  که    داشتهرا نگه    دارگاو کوهانزانوزده دو    فردی،  یگلدان  یرو»که  

  ی با نمادها   یگر ید   تی. شخصزدیخیاز امواج برم   ی. کوهزند امواج آب بیرون می

و پشت سرش   کندیبلند م  را کماننیبه رنگ ه یشب یزی و ماه چ   دیخورش یاله

 اط یاحت  تی . اگرچه رعا..آورند ببینیمهایی را که سر برمیکوهتوانیم رشتهمی

احساسش را در این باره بیان   تاس   سخت  سندهینو  یست، براا  یضرور  اریبس

  «دارد.  میعظ یلیسی بارهدر یباستان ایاز افسانه تیحکا  ریتصو نکند که

 

 
3 Massimo Vidale 
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 هایی داشترویش نوشتهکه  شده را  پخته  یلوح سفال  یادانشمندان قطعه

، گرید  ایکردند. در نقطهکشف    ر صندل جنوبیانکُ  ارگ  یها یاز ورود  یکی  در

مختلف   ینوشتار   ستمی دو س  با  دیگربه سمت شمال، سه لوح    متر  150حدود  

  به   هیها شباز آن  یکی  . داشتندنظام نوشتاری  بودند    هرکهاین مردم  شد.    دایپ

زنجیره ایالمی  را  آن  که  است  خطخوانندمی  4ای خطی  شهرها  ی،  در    ی که 

  یهندس  شکلیدیگر که  . خط  رفتبه کار می  رودانمیان، در مرز  المیا  یپادشاه

است که تمدن در    نیا  افتهیدو    نیا  روشن  ینتیجهنشده بود.    دهیقبالً د  دارد

  بوده است.  نویسا رفتیج

 

 
4 linear Elamite 

است    یهندس   ی خط  ی شده دارا  افتی  رفت یدر جشده که  پخته   ی سفال  یهااز لوح   یکی

 پ.م  سوم  یهزاره  کنند.  یی ند تا آن را رمزگشااکه محققان هنوز در تالش 

 1جیکِی عکس از بایگانی عکس اِی 
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 های تعیین هویتنظریه

بررساتیعمل  ری مد  ،دزادهی مج  2003سال    در از  پس   ی مجموعه  ی، 

فرضطضب  یِشناسباستان  یهاافتهیاز    یمیعظ داد.   جالبی   یهیشده،  ارائه 

 ی خیم خط  متون    یو مطالعه  محوطه  نیبر اساس مشاهدات خود از ا  دزادهیجم 

  ینیاست، سرزم «  اَرَت »  همان  رفتیباستان، معتقد است که تمدن ج  رودانمیان

 یمتندر  .  است  شده  شیستا  یاز اشعار سومر   یاریثروت در بس  لیبه دل  هک

. در  وصف شده است  روداناوروک در میان  و شهر  اَرَت   میان  یر یدرگ  یباستان

  و   وارهایاز الجورد سبز، د  هابرج»جوش است:  وپرجنب  یمکان  اَرَت،  روایتاین  

 ها کوه   قلعسنگ  از    خشتشگل    و  آن قرمز روشن  یبرجسته  یهایآجرکار

 «است.  استخراج شده

 

 
 
 
 
 

 

 

های دورتادور آن و نیز و کوه  این محوطه  ییایجغراف  تیموقع  دزادهیجم 

آنجا را عواملی در تأیید پیوند    تمدن  ی عالیمرتبهو    یمتی قمهین  یهاوفور سنگ

  پژوهشگر، یزهرا ساروخان
  در حال ثبت   دانشگاه تهران،

  ی برا رفتیکه از ج ییایاش 
 . استآورده شده  پژوهش

 
 راد عکس از محمداسالمی 

 ای گتی ایمِجِز شرکت رسانه 
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مدارک   نداشتنبه دلیل    دزادهیجم   یهینظر  منتقدان از.  داندمی اَرَت  این مکان با  

وجود ندارد،  اَرَت    مبنی بر وجود  یمدرک مستند  چی. هگیرند ایراد میمستدل  

بوده  مفرغعصر  مربوط بهای افسانه فقط اَرَت  کهاین  و یشعر سومر مگر همان 

  است. 

کرده  هینظر  نیا   یگرید  محققان مطرح  تمدن  را  که   رفتیج   اطرافاند 

پادشاه با  است  باشد.    »َمرهَشی«باستان    یممکن  داشته  هایی متنمطابقت 

  از پادشاهان اکد،  ییهابهی. نخست، کتوجود دارد که در تأیید این نظریه است

 جریان در    ار  انیباشکوه اکد  فتوحات  که  است  ،رودانمیان  هاییامپراتور  یکی از

از   یکیانتهای  کند. در  یم   فیتوص  رانیقدرتمند در ارتفاعات ا  یجنگ با کشور

»رطورهب   یریدرگجزئیات    ها،متن  نیا است:  نقل شده  ]پادشاه   موشیکامل 

و    الم یاو ا  یوقت  ... را شکست داد  مَرهَشیپادشاه    «گاماشبال آ»[ در جنگ  اکد

زن و مرد   ی برده  300نقره و    عدنم   3600معدن طال،    30را فتح کرد،    مَرهَشی

  2200و    2350  یهاسال  نیب  اکدوجود دارد که شهر    راسخیشواهد  »گرفت.  

توان ی م   ه است،بود  اکدمعاصر    َمرهَشی  کهاز آنجایی،  وجود داشته است  پ.م. 

ن  مَرهَشی  قدمت زمان  تا    زیرا  داده دانستآن  با  که    ی هاتیسا  یها، 

 بهتوان  یرا نم   اَرَت،  مَرهَشی  بر خالف.  ردیف استهم  رفتیجی  شدهاریحف

 .مربوط دانستخاص  ایدوره
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بزها و   سنگ صابونیجام  ن یا روی رب
(  یوحش یشاخ بلند )گوسفندها یهاقوچ 

  دهیکش  ر یبه تصوچریدن در حال 
  یامنظره  توان ی را م ر یتصو نیا. اند شده

  ط یمح یکننده دانست که منعکس 
دورتادور    یهااست که در دره  یمعمول

  افتی رفتی در ج  یمسکون  یمنطقه  نیا
 است.  شدهی م

بنگاه   /یرانیفرهنگ ا  /مجیدزاده یوسف
 عکس گامارافو 

 

 ی منطقه  نیچن  هایزیر شن و ماسهکه از    گنجدنمی  کسچیهی  مخیلهدر  

خشک و  بسیدورافتاده  نظر  به  که    ی تمدن  یتوسعه   یبرا  دیبعمکانی    یاری، 

  باً یها تقریظهور کند. از آنجا که حفار ای  چنین فرهنگ پالودهاست،    دهیچیپ

  ه یتجزپس از - که رخ داده یرشمای آغاز شده است، اکتشافات ب شیدو دهه پ

. از سال قرار دهد  خود  مناسب  یخیتار  جایگاهدر    را  رفتیج  تواندمی   -لیو تحل

مهد تمدن   رودانمیانکشف شد،    یفرهنگ سومر  یایکه بقا  ی، زمانم. 1869

مجدد   یابی ارز  نیازمند  رفتیتوجه در جقابل  یها افتهی. اما  ه استشدمیقلمداد  

 است.  ریتفس نیا


