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دربارة مؤلفان
مشاور اصلی
دکتر استیون برک باستانشناس خاور
نزدیک است و از سال  1980در پروژههای
باستانشناسی بینالمللی بیشماری بهویژه
در اردن و سوریه کار کرده است .او در 25
سال اخیر بیش از هفتاد اثر باستانشناسی
نوشته یا در نوشتن آنها همکاری داشته
است .استیون در حال حاضر بر حفاریهای دانشگاه سیدنی استرالیا در پِلاّی اردن
که از سال  1992شروع شده نظارت دارد .تازهترین فصل کار میدانی در سال 2007
انجام گرفت و فصل دیگری برای سال  2009برنامهریزی شد .قبالً ،بین سالهای
1994ــ 1999بر چهار فصل حفاری در محوطة تلیالت غسول اردن که محوطهای
مربوط به عصر مس است نظارت داشت .زمینة پژوهشی مورد عالقة وی نوسنگی،
آغاز شهرنشینی تا دولتهای منطقهای عصر آهن اواخر ادوار پیشاکالسیک حدود
6500ــ 300ق.م است .پروژههای پژوهشی کنونی او دربرگیرندة کارهای گوناگونی
است که حاصل حفاریهای مستمر در پ ِ اّل ،حفاریهای تازه تکمیلشدة تلیالت
غسول از عصر مس ،مساحی مستمر و حفاری در تل نبیمند سوریه و مساحی
منطقهای حمص است .استیون رسالهای دربارة فعالیت دانشگاه سیدنی در تلیالت
غسول عصر مس نوشت و رسالة دیگری بر اساس کار دکتریاش در حفاریهای
بریتانیاییهادر تل نبیمند و قادش باستان کنار رود اورونتس [نهرالعاصی] .او مرتبط
با کار قبلیاش دربارة تاریخ استقرار منطقة حمص در هزارة دوم ق.م ،برای مساحی
منطقهای دانشگاه دورهام حمص در حال پژوهش است.
همکاران
ماری براون در دانشگاه سیدنی در رشتة باستانشناسی کالسیک و خاور نزدیک
و پیش از تاریخ تحصیل کرده است .او در چند محوطه کار کرده است ،بهویژه در
محوطة دانشگاه سیدنی در پالی اردن .عالقة اصلی او باستانشناسی محیطزیست
کهن و دستکاریهای انجامگرفته در این محیطبرای استفادة ساکنان آن است .وی
در حال حاضر در دانشگاه نیوساوت ولز استرالیا مشغول تدریس است.
پرفسور مارک دبلیوَ .چواالس پروفسور تاریخ در دانشگاه ویسکانسین درالکروس
ایاالت متحده است .او مدرس تاریخ خاور نزدیک باستان ،باستانشناسی و زبان اکدی
است و در هاروارد ،ییل ،برکلی کالیفرنیا ،براون ،کورنل ،ویسکانسینـ مادیسون و
دانشگاه آریزونا عضویت دارد .نُه فصل حفاری در تل اشارای سوریه (ترقا) ،تل قریا،
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و تل موزان (اورکش) کار کرده است .تازهترین کتابهایش عبارتند از :بینالنهرین
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 ای .آر .سی[ )ARC( .که در مورد سرمایهگذاریهای پژوهشی
به دولت مشاوره میدهد.ـ م ].در دپارتمان باستانشناسی دانشگاه سیدنی استرالیاست .او
باستانشناسی خاور نزدیک و کالسیک تدریس میکند و سرپرست پروژههای حفاری
و مساحی در اردن است .عالقة پژوهشی اصلی او دوران رومی و دوران اولیة اسالم
در خاور نزدیک و تعامل قدرتهای سیاسی خارجی و مردم بومی است .پروژة فعلی
او استفاده از شیوههای باستانشناختی شناسایی سرحدات ایاالت رومی است .همچنین
در مورد چراغهای فانوسی سرامیکی به دست آمده از شرق مدیترانه صاحبنظر است.
دکتر پیتر اِد ِول مدرس دپارتمان تاریخ باستان دانشگاه مکوئاری استرالیاست .برنامة
پژوهشی و تدریس او در حال حاضر روی سرزمینهای شرقی مدیترانه و بینالنهرین
از زمان فتح اسکندر تا اواخر دوران روم متمرکز است .دکتر ادول رسالة دکتری خود
را در سال  2005تمام 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.
دکتر یوزف گارفینکل متصدی موزة فرهنگ یرموک و متخصص دوران پیش از
تاریخ خاور نزدیک است؛ دورانی که قدیمیترین جوامع روستایی دنیا به وجود
آمدند و کشاورزی آغاز شد .در بسیاری از محوطههای نوسنگی و دوران مس
حفاری کرده و دوازده کتاب و بیش از صد مقاله دارد .او در این آثار هم به جنبههای
گوناگون زندگی روزانه مانند معماری ،سفالگری و ذخیرة آب پرداخته و هم به
جنبههای روحانی مانند هنر ،دین و رقص.
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دکتر لیوره گروسمن پژوهشگر دانشگاه عبری بیتالمقدس و انستیتوی علوم
وایتسمان است .پژوهشهای او روی داالن خاور نزدیک و لوانت متمرکز است،
بهویژه آغاز تولید مواد غذایی ،تغییر از ماهیت شکارـ گردآوری به شیوههای
کشاورزی .عالوه بر مطالعة مجموعههای پارینهسنگی ،از هنگام آغاز حفاری در غار
هیالزون تاچیت (ناتوفیان) در سال 1995سرپرست آن است .در رسالة دکتری خود
در سال  2005راه دیگری را برای بررسی معرفی کرد :شبیهسازی کامپیوتری .اخیرا ً
پژوهشهای او روی توسعة ابزارهای ریاضی و محاسباتی بهویژه تکنولوژی سهبعدی
به منظور نشان دادن موضوعات باستانشناختی متمرکز است.
دکتر لوید لیولین جونز مدرس تاریخ باستان در دانشکدة تاریخ ،دورة کالسیک و
باستانشناسی در دانشگاه ادینبورگ بریتانیاست .او متخصص تاریخ ایران هخامنشی
و تاریخ اجتماعی ـ فرهنگی یونان باستان و دنیای هلنی است .وی مؤلف کتاب
سنگپشت آفرودیت :زن مستور یونان باستان و کتابهاو مقاالت بیشماری دربارة
تاریخ یونان و ایران است .او اکنون در حال تصحیح پرسیکای کتزیاس و مطالعة حرم
سلطنتی خاور نزدیک باستانی است .او چندین فیلم مستند دربارة ایران باستان ،از
جمله دنیاهای گمشده :تختجمشید را برای تلویزیون ساخته است.
دکتر کوین ام .مکگو استادیار تاریخ خاور نزدیک باستان در دانشگاه لتبریج ،در
آلبرتای کانادا ،و متخصص زبان و فرهنگ مادی عصر برنز و آهن خاور نزدیک است.
او از دانشگاه لتبریج در رشتة تاریخ مدرک کارشناسی و از مدرسة الهیات هاروارد
مدرک کارشناسی ارشد و در رشتة زبانها و تمدنهای خاور نزدیک از دانشگاه
پنسیلوانیا مدرک دکتری گرفته است .وی مؤلف کتابها و مقاالت متعدد از جمله
روابط مالی در اوگاریت است .کوین عالوه بر عالقه به مطالعة گذشته ،بهشدت به
تماشای فیلم نیز عالقهمند است.
دکتر کارن ردنر مدرس تاریخ خاور نزدیک باستان در یونیورسیتی کالج لندن در
انگلستان است .او متخصص فرهنگهای دارای خط میخی خاورمیانه است (هزارة
سوم تا اول ق.م) .او بیشتر به تحقیق در مورد آشور بهویژه دورة مربوط به قرن
نهم تا هفتم ق.م عالقهمند است .وی مطالب زیادی دربارة تاریخ سیاسی ،اجتماعی،
اقتصادی ،حقوقی و دین آشور منتشر کرده است.
دکتر ست ریچاردسون از سال  2003استادیار تاریخ باستان خاور نزدیک در انستیتوی
شرقشناسی دانشگاه شیکاگو ،در ایلینوی ِز ایاالت متحده بوده است .او دکترای خود را
در سال  2002از دانشگاه کلمبیا گرفت و پایاننامهاش دربارة اضمحالل سلسلة اول
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بابل در سال  1595ق.م بود .او به تحقیق در موضوعات اقتصاد بابل در اوایل هزارة
دوم ق.م و متون میخی اداری ،تاریخ غیبگویی در بابل با بررسی جگر و مسائل نظری
مرتبط با تاریخ کار قیامها و اضمحالل دولتها در خاور نزدیک باستان عالقهمند
است.
دکتر ساندرا شَم باستانشناس و ویراستار سابق مجلة باستانشناسی خاور نزدیک و
در حال حاضر خبرنگار واشینگتن در مجلة باستانشناسی است .ساندرا در دانشگاه
کاتولیک آمریکا در واشینگتن دی .سی به تدریس خاور نزدیک باستان مشغول است
و در دانشگاه مریلند و دانشگاه بیتالمقدس تدریس میکرده است .او در فعالیتهای
باستانشناختی فلسطین ،اردن و جنوب شرق ترکیه مشارکت داشته و مدرک دکتری
در رشتة باستانشناسی انسانشناختی دارد .او در حال حاضر با دفتر خاورمیانة
کارگزاری ایاالت متحده که انجمنی آمریکایی برای پیشرفت اعضای علمی است
برای توسعة بینالمللی همکاری دارد.
دکتر گانن شارون اکنون در انستیتوی باستانشناسی دانشگاه عبری بیتالمقدس
تدریس میکند .دکترایش را از دانشگاه عبری گرفته و رسالة دکتری او دربارة
تکنولوژی ابزارهای دوروی آشولین و اهمیت این تکنولوژی در مطالعة رفتار و
فرهنگ بشر نوسنگی زیرین است .زمینههای پژوهشی مورد عالقة وی عبارتند
از :مطالعة تکنولوژی ابزارهای سنگی ،دورة پیش از تاریخ آفریقا و اوراسیا و
باستانشناسی تجربی .دکتر شارون اکنون در محوطة موسترین پارینهسنگی میانه در
پلدختران یعقوب در شمال فلسطین مشغول حفاری است.
دکتر مت واترز مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه نوتردام ایندیانا در آمریکا
گرفت و کارشناسی ارشد و دکترایش را از دانشگاه پنسیلوانیا .در دانشگاه پنسیلوانیا و
دِالور تدریس کرده است و در حال حاضر استاد تاریخ کالسیک و باستان در دانشگاه
ِ
ویسکانسین ایوکلیر است .او عضو  ACLSاست و در سال  2006جایزة یوناس سی.
( )Jonas C.گرینفیلد را از انجمن شرقشناسی آمریکا گرفت .زمینههای پژوهشی
مورد عالقة وی عبارتند از :روابط ایالمـ آشور و امپراتوری هخامنشی در میانة هزارة
اول ق.م و ارتباطات میانفرهنگی بین خاور نزدیک باستان و دنیای کالسیک یونان.
او عالوه بر تألیف یک کتاب ،در تصحیح کتابی دیگر مشارکت داشته و مقاالت و
کتابهایی در معرفی خاور نزدیک باستان و تاریخ یونان منتشر کرده است.
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خاورمیانه چیست؟
خاورمیانه با قرار گرفتن در محل اتصال قارة آسیا و آفریقانقشی مهم در تاریخ بشر
ایفا کرده است .این اصطالح نشان میدهد که منطقه در عین حال که حوزهای متمایز
است اما فرهنگهایی با پیشینة مشترک دارد؛ هرچند مناقشات زیادی بر سر این
موضوع وجود دارد.
استفاده از اصطالح «خاورمیانه»
نسبت ًا جدید است .این اصطالح
را اولین بار در سال  1902الفرد
تِیر ماهن ،استراتژیست دریایی
آمریکایی ،در مقالهاش به کار
برد .او دربارة خاورمیانه و مرکز
استراتژیک آن یعنی خلیج فارس
مطلب مینوشت .به نظر ماهن
خاورمیانه منطقهای میان حوزة
نفوذ روسیه و بریتانیا محسوب
میشد ،حوزهای «میانی» که دو
قدرت برای سلطه بر آن با هم
رقابت میکردند .روزنامهنگاران
پس از مدت کوتاهی شروع به
استفاده از این اصطالح کردند و
تا جنگ جهانی دوم این اصطالح
در بین مردم رایج شده بود.
چشمانداز ماهوارهاي
خاورميانه صحراهاي
وسيع شبهجزيرة عربستان
را نشان ميدهد که هالل
حاصلخيز باالي آن قرار
گرفته و مديترانه در
فاصلهای دور در سمت
چپ آن قرار دارد.

خاورمیانه ،خاور نزدیک ،یا خاور دور؟
تا جنگ جهانی اول عموماً از اصطالح «خاور نزدیک» برای توصیف این منطقه [منطقه
خاورمیانه] استفاده میشد .اصطالح «خاور دور» نیز برای اشاره به چین ،ژاپن و مناطق
ساحلی اقیانوس آرام در بخش آسیایی به کار میرفت .منظور از «خاورمیانه» آسیای
مرکزی بود .از این رو خاور نزدیک به آن بخشی از آسیا گفته میشد که به اروپا نزدیکتر
بود .پس از اضمحالل امپراتوری عثمانی بعد از جنگ جهانی اول و ظهور کشورهای
عربی ،اصطالحخاورمیانه رواج بیشتری یافت ،هرچند باستانشناسان و مورخان هنوز
از اصطالح خاور نزدیک استفاده میکردند .تا همین سالهای اخیر خاورمیانه بخشی از
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شرق به حساب میآمد که شامل تمام آسیا میشد ،هرچند اکنون غربیهاعموم ًا شرق را
با شرق دور مترادف میپندارند .به هر حال ،برخی دانشگاههای ایاالت متحده و بریتانیا
هنوز هم از واژة «شرق» برای اشاره به آسیای غربی استفاده میکنند.
در سالهای اخیر استفاده از اصطالح «خاورمیانه» بسیار نقد شده است .این انتقاد
در اصل بیشتر به مفهوم اروپامحوری این اصطالح بازمیگردد 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 میدارد:
با استفاده از یک اصطالح مبهم که برای جوامع گوناگون به کار میرود ،پیچیدگی
واقعی منطقه نمایان نمیشود.
تقسیمات سیاسی جدید
با توجه به اینکه امروزه هیچ حد و مرز رسمی برای تعیین مرزهای خاورمیانه وجود
ندارد ،تعریف این منطقه منحصرا ً بر اساس جوامع کنونی آن غیرممکن است .شاید
خیلیهاموافق باشند کشورهایی که نامشان در زیر میآید جزو خاورمیانهاند :بحرین،
مصر ،ایران ،عراق ،فلسطین ،اردن ،کویت ،لبنان ،عمان ،قطر ،عربستان سعودی،
سوریه ،ترکیه ،امارات متحده عربی و یمن .تمامی این جوامع سیاسی قلمروهایی
در آسیا دارند (از جمله مصر با شبهجزیرة سینا) و برحسب اغلب تعریفها پیوند
با آسیاست که منطقهای در حوزة خاورمیانه جای میگیرد .عالوه بر آن ،چند کشور
در شمال آفریقا (که غالباً مسلمانند) نیز اغلب خاورمیانهای محسوب میشوند :لیبی،
الجزایر ،سودان و تونس .برخی از جمهوریهای اتحاد جماهیر شوروی سابق و
افغانستان و پاکستان نیز بخشی از خاورمیانه به شمار میآیند ،هرچند که این دیدگاه
در میان پژوهشگران و مفسران امروزی
چندان رایج نیست.
بیشتر تقسیمات سیاسی جدید
منطقه حاصل تجزیة امپراتوری عثمانی
پس از جنگ جهانی اول است .بر اساس
معاهدة ورسای ( ،)1919قدرتهای
اروپایی قلمرو امپراتوری عثمانی را
تقسیم کردند و قیمومت سوریه و
لبنان را به فرانسه ،و عراق و آنچه را
بعدها فلسطین نامیده شد به بریتانیا
دادند .مردم آناتولی بر ضد شرایط
تقسیم کشورشان دست به شورش
زدند و کشور جدید ترکیه را تشکیل

بیتالمقدس شهر مهم
و مقدس براي سه دين
عمدة دنياست :يهوديت،
مسیحیت و اسالم.
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دادند .نیروهای بریتانیا و فرانسه بهتدریج از منطقه عقبنشینی کردند .هنگامی که
حاکمیت بریتانیا بر فلسطین در سال  1948منقضی شد ،رژیم صهیونیستی اعالم
موجودیت کرد که منجر به جنگ در منطقه شد .مجادالت بر سر فلسطین (و ارتباط
صهیونیستها با فلسطین) هنوز هم جزو مسائل بسیار مهم در منطقه است .قدرت
اقتصادی خاورمیانه ،مخصوصاً در کشورهای حاشیة خلیج فارس ،پس از کشف
ذخایر عظیم نفتی در منطقه بهشدت افزایش یافت.

ريگزارهاي خشک
صحراي عربستان
 2/300/000کیلومتر
مربع از شبهجزيرة
عربستان را ميپوشاند.

جغرافیا
در نظر بیشتر مردم اصطالح «خاورمیانه» یادآور بیابانهای وسیع و عاری از سبزه
و گیاه است .در واقع ،هرچند بیشتر مناطق خاورمیانه اکوسیستمهای خشک یا
نیمهخشکند ،جغرافیای منطقه یکدست نیست .برحسب ارتفاع ،توپوگرافی خاورمیانه
نشان از مناطقی بسیار متفاوت دارد .از یکسو رشتهکوههای گستردهای در سراسر
ترکیه و ایران وجود دارد ،از سوی دیگر پستترین نقطة روی کرة زمین منطقة
مربوط به بحرالمیت در مرز فلسطین و اردن است که  417متر پایینتر از سطح دریا
قرار دارد .فلسطین ،اردن ،سوریه و ترکیه با تپهماهورها و رشتهکوههایی از هم جدا
میشوند که همچون مرزهای طبیعی در دوران باستان عمل میکردند.
بخشی از خاورمیانه هالل الخصیب (هالل حاصلخیز) نامیده میشود و این
نامگذاری ب ه دلیل کشاورزی در حوزهای هاللیشکل است که از مصر تا عراق
کشیده شده است .شبهجزیرة عربستان ،که در میانة این هالل قرار دارد ،بیابانهای
وسیعی را در بر گرفته است .تا زمان اهلی شدن شتر نمیشد بهراحتی از این بیابانها
عبور کرد و حتی امروزه نیز عبور از آنها بسیار دشوار است .صحرای شام در شمال
شبهجزیرة عربستان و جنوب
سوریة کنونی از صخره و
ریگزار پوشیده شده و تپهها
و درههای بیشماری در آن
شکاف ایجاد کردهاند .بخش
جنوبی شبهجزیرة عربستان را
صحراهایی تشکیل میدهد که
مشخصة آن تلهایی از ریگ
روانند؛ تلهایی که با بادهای
خشک جابهجا میشوند.

اه گنهرف و ماوقا
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اقوام و فرهنگ ها
خاورمیانه در طول تاریخ جایگاه اقوام و فرهنگهای گوناگون بوده است .پی بردن
به اینکه این مردم چه کسانی بودند و چگونه با هم ارتباط داشتند کاری دشوار و
جذاب است.
با توجه به اینکه مفاهیم کهن قومیت و نژاد با
مفاهیم جدید آن متفاوت است (هرچند به همان
اندازه پیچیده) ،محققان معموالً اقوام باستانی
را برحسب زبانی که بدان سخن میگفتند یا
جوامعی که عضو آن بودند دستهبندی میکنند.
فرهنگهای بینالنهری 
ن
بینالنهرین باستان (در عراق فعلی) تقریب ًا به دو
بخش تقسیم میشد :شمال و جنوب .سومریها
(معروف به «سرسیاهان» در منابع کهن) ،اولین
گروه ساکن در منطقه ،در جنوب عراق زندگی
میکردند .در ثلث آخر هزارة سوم ق.م گروهی
اکدّیزبان بر سومریزبانان چیره شدند (اولین سلسلة اکدّی) .زبان
اکدّی جزو زبانهای سامی است امااکدیها خط سومری را پذیرفتند .زبان اکدی و
سومری هر دو در سراسر تاریخ بینالنهرین به کار میرفت اما سرانجام زبان آرامی،
در عصر آهن (حدود 1200ــ 586ق.م) ،جای آن را گرفت .مردمی که در شمال
عراق باستان زندگی میکردند به دنبال نام یکی از شهرهای مهم آن (آشور) «آشوری»
نامیده میشدند .در جنوب ،شهر بابل به لحاظ فرهنگی اهمیت داشت و جنوبیهابه
همین سبب بابلی نام گرفتند.
اقوام سریانی،فلسطینی و آناتولی
در سراسر عصر برنز کنعانیان پیوندی تنگاتنگ با جنوب شام داشتند .کنعانیها به
زبان سامی سخن میگفتند و در دولتشهرهای بزرگی سازماندهی شده بودند که در
فلسطین کنونی قرار داشت .مصریان آنها را کنعانی مینامیدند .البته بعید است آنها
خود را در این گروهبندی قرار داده باشند؛ آنها خود را با نام شهر خاستگاهشان
مینامیدند .اواخر عصر برنز (حدود  1200ق.م) ،این مراکز شهری بزرگ نابود شدند
و بیشتر تمدن کنعانیان ناپدید شد.

لوح سومري ،حدود
 2360ق.م ،از دهنه زدن
به االغهابراي شخم
زدن ميگويد ،لوح در
ت ّلوح عراق ،محوطة
شهر سومري گیرسو،
کشف شده است.
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برخی از عناصر فرهنگ کنعانی را
فنیقیهای ساحل لبنان در عصر آهن
فرهنگهاي بيشماري در بينالنهرين
حفظ کردند .فنیقیها دریانوردانی
باستان با آشوريها و بابليها همکاري
ماهر بودند و سرانجام در بخشهایی
متقابل داشتهاند .گروهي معروف به
از شمال آفریقا بهویژه کارتاژ ساکن
اَموريان حدود 2100ــ  2000ق.م ،در
دورة سوم اور از صحاري عربستان
شدند .آنها نیاکان کارتاژیهایی
وارد بينالنهرين شدند .اَموريها در
بودند که به دلیل کشمکش با روم در
اصل قومي نيمهبدوي بودند اما پس از
سه جنگ پونیک از آنها یاد میشود.
مهاجرت به این دشت آبرفتی با جمعيت
بقیة منطقة سریانیـ فلسطینی در پی
بومي بينالنهرين درآميختند .اواخر عصر
خرابیهای اواخر عصر برنز به طور
برنز (حدود 1550ــ 1200ق.م) کاسيها
ــ قومي که شايد از مناطق کوهستاني به
چشمگیری تغییر یافت .فلسطینیها با
شمال شرق سوريه آمده بودند ــ بابل
خاستگاهی نامعلوم در ساحل فلسطین
را فتح و زماني طوالني بر آن حکومت
امروزی ساکن شدند .عبرانیها از
کردند و بسياري از سنتهاو نیز لباس
مناطق مرتفع مجاور فلسطینیها سر
بابليان را پذيرا شدند .در دوران بابل نو،
برآوردند .در مکانی که اکنون اردن
گروههاي قبيلهاي بيشماري براي سلطه
نامیده میشود ،موآبیها ،اَمونیها و
بر بابل رقابت داشتند .کلدانيان يکي از
اين گروههابودند که بر دیگر رقبا پیروز
ادومیها به صورت پادشاهیهای
شدند و اصطالح «کلدانيان» که مؤلفان
کوچک متشکل شدند.
کتاب مقدس و نويسندگان يوناني آن
فرهنگهای آناتولی نیز بسیار
را به کار بردهاند ،اشاره به بابليهادارد.
متنوع بود .دیرپایترین این فرهنگها
به هیتیها تعلق داشت که به زبانی
هند و اروپایی سخن میگفتند و اواخر عصر برنز به اوج قدرت خود رسیدند .میان
هیتیهاو بینالنهرین شمالی سرزمین هوریان قرار داشت .در اواخر عصر برنز ،یک
پادشاهی هوری به نام میتانی ،میان بینالنهرین و آناتولی ،در سراسر منطقهای امتداد
داشت که اکنون شامل جنوب شرق ترکیه ،شمال سوریه و شمال عراق است.
کانون سرنوشتساز فرهنگي

مردم ایران باستان
سکونت در ایران به اندازة بینالنهرین دیرپا بوده است .اما بیشتر دانستههای ما
دربارة تمدن اولیة ایران بر پایة گزارشهای به دست آمده از بینالنهرین است .اولین
زبان نوشتاری در ایران که محققان جدید آن را پیشاایالمی (ایالمی اولیه) مینامند
هنوز در مرحله کشف رمز است .هرچند ایران ساکنان اولیة بسیاری داشته ،فرهنگ
ایالمی اولین فرهنگ ایران است که به نام شناخته شده است .فرهنگ ایالمی 2700
ق.م در ایران تثبیت شد و تا  559ق.م ادامه یافت.
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نیمة اول هزارة اول ق.م گروهی
متفاوت از ایرانیان ،مادها ،در شمال
غرب ایران ظاهر شدند .آنها پس از تبدیل شدن به
قدرتی مهم به بابلیها کمک کردند تا با آشور در بینالنهرین
مقابله کند .معموالً تشکیل اولین امپراتوری ایرانی به مادها نسبت
داده میشود ،اما تا تشکیل سلسلة هخامنشیان (559ــ 331ق.م) ایران
یکپارچه نشد .این سلسله به سبب پادشاهی هخامنش ،بنیانگذار فرضی
این سلسله ،بدین نام خوانده میشود .هخامنشیان از زمان ظهور کوروش
کبیر در سال  559ق.م قدرت مسلط خاورمیانه شدند .این سلسله تا فتح
ایران به دست اسکندر مقدونی در سال  331ق.م بر ایران (و بخشهایی از شرق)
حکومت میکرد.
هخامنشیان دشمن یونانیان بودند و جنگهای 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 برایران نبودند؛ قدرت و نفوذ آنها را اشکانیانکه
قدرت را به مدت  400سال در دست گرفتند به چالش کشیدند .قیامی ملیگرایانه در
سال  224م موجب ظهور امپراتوری ساسانی شد.
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فرهنگ ايالمي در ايران
بيش از  2000سال به
حيات خود ادامه داد .اين
ظرف سفالي نقاشيشدة
ايالمي بين سالهاي
 1000تا  800ق.م
ساخته شده است.
در ساحل لبنان
باستانشناسان شهر
باستاني فنيقي سرپتا را
حفاري ميکنند (صرفند
امروزي).

22

 هنایمرواخ اب ییانشآ

اقتصاد و کشاورزی
خاورمیانه به لحاظ تاریخی خاستگاه فعالیتهای کشاورزی و اقتصادی
متنوعی بوده است .با وجود عوامل آب و هوایی ،واقعیتهای جغرافیایی و
آشوبهای سیاسی و اجتماعی که اقتصاد برخی مناطق را بهشدت محدود
میکرد ،فعالیت اقتصادی سنتی و نو در سراسر منطقه جریان دارد.

برداشت زيتون در
عباسية لبنان .بعد از
درختان ميوه ،پرورش
زيتون دومين صنعت
کشاورزي مهم لبنان
است.

امروزه بسیاری از کشورهای خاورمیانه با چهار مانع عمده اقتصادی مواجهند:
پیامدهای جنگ ،تحریمها و مهاجرت پناهندگان مشکالت زیادی را برای
آنان به وجود آورده؛ زیرساختهایشان پایینتر از استانداردهای جهانی
ِ
جمعیت منطقه باالست؛ و با کمبود آب روبهرویند .با این همه،
است؛ تراکم
کشورهای منطقه ،عالوه بر بیشتر کردن فعالیتهای اقتصادی سنتی ،هر جا
که ممکن بوده فرصتهای جدیدی خلق کردهاند .مثالً اردن بخش آموزشی
و خدمات پزشکی بزرگی ایجاد کرده که گردشگری مکمل آن است .لبنان مرکز
بانکداری شناخته میشود .تولیدات هوانوردی و تجهیزات پزشکی در مناطق اشغالی
ِ
تجارت مهم برش الماس
فلسطین و
آن معروف است ،سوریه و مخصوص ًا
عراق از صدور نفت و گاز درآمد
کسب میکنند.
کشاورزی ،گلهداری و جنگلداری
وسعت حوزههای زیستمحیطی خاورمیانه
تولید محصوالت گوناگون کشاورزی
را ممکن میسازد ،هرچند حوزههای
بارشی ،الگوی بارشی کام ً
ال فصلی
و وجود بیابانها و مناطق کوهستانی
که برای کشاورزی مناسب نیستند،
این تولیدات را محدود میسازد.
با روشهای آبیاری بهتر در قرن
اخیر ،بوستانکاری ــ پرورش فشردة
گوجهفرنگی ،خیار ،صیفیجات و
سبزیجاتــ افزایش یافته است.
پرورش درختان زیتون ،خرما،
میوه و گردو بیش از  6000سال

یزرواشک و داصتقا

در منطقه قدمت دارد .مهمترین
درختی که در خاورمیانه به
بهرهبرداری میرسد زیتون است.
این محصول  4000ق.مبرای اولین
بار به صورت هدفمند در مناطق
غربی (اردن و فلسطین) همراه با
دیگر زیرگونهها در لبنان و سوریه
کشت و زرع شد .میوة زیتون و
روغن آن خوراکی است و چوب
بسیار باارزشی دارد؛ باغستانهایی
در خاورمیانه وجود دارد که بعضی
درختان آن قدمتی بیش از هزار
سال دارد .عراق برای کشت و زرع
نخل خرما بسیار مناسب است .از این درختان مواد غذایی ،روغن ،شیرینکنندهها و
مواد ساختمانی به دست میآید.
غالت بومی خاورمیانهــ آنهایی که به صورت خودرو وجود داشتهاند و برای
اولین بار در همین منطقه کشت شدهاندــ عبارتند از :گندم ،ج و و نخود تابستانی.
جو دوسر خودرو نیز بومی لوانت [سرزمینهای شرق مدیترانه] است اما ابتدا در
اروپا کشت و سپس از نو معرفی شد .نکتة جالب توجه آن است که بهرغم کشاورزی
مدرن ،گیاهان بومی رایجترین انواعی هستند که هنوز کشت میشوند .نخود ،عدس،
بعضی ازانواع ماش و بذرک نیز بومی خاورمیانهاند و معموالً کشت میشوند.
شبانی یا رمهداری گوسفند و بز از اولین روزهای اهلی شدن حیوانات در منطقه
مرتفع کشاورزی و شبانی در کنار هم
وجود داشته است .در حاشیة بیابان و مناطق
ْ
انجام میگیرد :زمین حاشیهای کشاورزی با چرای گلههای گوسفند و بز که ته ساقة
محصوالت را میخورند حاصلخیز میشود .اما شبانان از هر سو تحت فشارند.
مرزهای سیاسی زندگی به شیوة سنتی بدوی بسیاری از قبایل عرب ،مانند بادیهنشینان
لوانت را تقریب ًا غیرممکن میسازد .دولتهای جدید که در پی بهبود آموزش
شهروندان خود هستند اصرار دارند که خانوادههای بدوی بیشتری یکجانشین شوند
تا کودکانشان بتوانند در مدارس حضور یابند .هرچه مناطق بیشتری زیر کشت
میرود یا زیتون در آنها کاشته میشود ،زمینهایی که گلههای گوسفند یا بز در آن
چرا میکنند محدودتر میشود.
جنگلداری از کشوری به کشور دیگر فرق میکند .لبنان بهدلیل قدمت درختان
سرو خود معروف بوده ،گفته شده فراعنة مصر این درختان را در بناهای خود به کار
میبردند و در بنای معبد سلیمان در اورشلیم از آن استفاده شده بود؛ اکنون این کشور

23
زن چوپان باديهنشين
در اردن گلة خود را به
چرا میبرد .با وجود
سياستهاي حکومت
برای استقرار دائم،
بسياري از باديهنشينان
هنوز به روش سنتي
بدوي زندگي ميکنند.
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ب ه دلیل بهرهبرداری بیش از حد از درختان جنگلی ،صنعت چوب بسیار محدودی
دارد .اردن صنعت جنگلداری بسیار موفقی دارد که شالوده آن الوارهای درختان
کاج است.
دیگر منابع
مرزهای سیاسی جغرافیایی جدید خاورمیانه تا حد زیادی ریشه در عملکرد قدرتهای
اروپایی در اواخر دورة امپراتوری عثمانی و تقسیم قلمرو آن بعد از جنگ جهانی اول
دارد .عالقة آنها بهویژه از سال  1908با کشف نفت در عراق بیشتر شد؛ این کشور
یکی از بزرگترین ذخایر شناختهشدة نفت دنیا را داراست .سوریه نیز ذخایر نفتیای
دارد که از دهة  1960استخراج میشود .بیشتر کشورهای خاورمیانه نفت دارند اما
بیشتر این ذخایر در اعماق زمین قرار گرفتهاند به نحوی که دسترسی بدان دشوار
است .در عراق ،سوریه و اردن میدانهای گاز طبیعی نیز وجود دارد .عراق ذخایر
معدنی نیز دارد اما استخراج معدن در این منطقه از اهمیت کمی برخوردار است.

توليد خشت هنوز
فعاليت اقتصادي مهمی
در بخشهايي از
خاورميانه به شمار ميآيد.
اين خشتهاي گلي در
کارخانهاي نزديک نيريز
ايران خشک ميشود.

مصالح ساختمانی
در بیشتر بخشهای خاورمیانه خشت تا قرن بیستم میالدی تنها مصالح
ساختمانسازی محسوب میشد و تقریب ًا ده هزار سالی میشد که از این ماده استفاده
میکردند .مردم با خاک ،خاک رس ،کاه یا مدفوع حیوانی و با نیروی کار خود آن
راتولید میکردند .خشت ویژگیهای حرارتی خوبی دارد ،ساخت چفتهای ساده
و طاقچه و نیمکت با آن بسیار ساده است .کاربرد اندودهایی با پایه آهکی بر روی
نمای بیرونی ،ساختمان را تاحد زیادی در برابر باران محفوظ میکند .در مناطقی که
سنگهای قابل استفاده وجود داشت (مثالً سنگ آهک و بازالت در جنوب سوریه و
شمال اردن) بعضی خانهها رااز سنگ بنا میکردند.
سقف صاف طرحی سنتی است
چرا که این سقفها چندمنظورهاند :در
شبهای گرم تابستان مردم در نسیم
مالیم روی آن میخوابند ،و همچنین
در طول ماههای خشک و طوالنی
تابستان سبزیجات و میوهها را روی آن
خشک میکنند .اما در قرن بیستم از بتون
آرمه و بلوکهای سیمانی به صورت
گستردهتری در ساختمانسازی استفاده و
جایگزین شیوههای سنتی خاورمیانه شد.
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اهمیت آب
استفادة بیش از حد از منابع آب مشکلی عمده در بیشتر تاریخ خاورمیانه است.
از آنجایی که بیشتر منطقه نیمهخشک یا خشک است ،تدوین راهبردهایی برای
مدیریت آب ضروری است.
در بسیاری از نواحی خاورمیانه ،بارش جوی به حدی است که فقط کشاورزی
نسبت ًا محدودی در آن امکانپذیر است .با این حال ،راهکارهای مدیریت درست آب
موجب شده جمعیت روبهرشد خاورمیانه بتوانند هزاران سال در این منطقه زندگی
کنند.
رودخانههاو دریاچههای خاورمیانه
این منطقه آب زیادی دارد اما برای کشاورزی مناسب نیست .بحرالمیت در فلسطین و اردن
امروزی ،دریایی بزرگ است که درجة شوری آن باالستــ بدین معنی که میزان نمک آب
بیشتر از اقیانوس است .در نتیجه بحرالمیت منبع آب آشامیدنی به شمار نمیآید ،گرچه آب
شور این دریا ب ه دلیل خواص درمانی احتمالی آن مشهور است .ریزابة اصلی آن رود اردن
است که از میان درة ریفت جریان مییابد و فلسطین و اردن را از هم جدا میکند .رودخانة
اردن در شمال فلسطین از چهار ریزابة اصلی تشکیل میشود .رود اردن از میان دریاچة حوله
و دریای جلیل جریان مییابد که هر دو در شمال فلسطین قرار دارند.

میزان نمک بحرالميت،
که سواحل آن با قشري
از رسوب نمک پوشيده
شده است ،به قدری
باالست که هيچ ماهي يا
گياه آبزي نميتواند در
آن زنده بماند.
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ايالت انبار عراق در
ادوار باستان نسبت به
امروز بسيار آرامتر و
قابل پيشبينيتر و منبع
آب باثباتتریبوده
است.
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اصطالح «مزوپوتامیا» (بینالنهرین)،
که به تمدن کهن متمرکز در عراق
اشاره دارد ،در واقع کلمهای یونانی
است به معنی «سرزمین میان دو
رود» .این دو رودخانه عبارتند
از دجله (در شرق) و فرات (در
غرب) که هنوز هم از میان عراق
امروزی میگذرند .هر دو رودخانه
از کوههایی در ترکیه سرچشمه
میگیرند و در دلتای شطالعرب به هم میپیوندند و به خلیج فارس میریزند .این دو
رودخانه اهمیت زیادی در تاریخ بینالنهرین باستان دارند.
دریاهای خاورمیانه
خاورمیانه میان سه گسترة عظیم آب محصور است :دریای مدیترانه ،دریای سرخ و
خلیج فارس .این سه دریا به عنوان منبع غذایی و مسیرهای مهم حمل و نقل نقش
مهمی در تاریخ خاورمیانه ایفا کردهاند و جوامع سیاسی خاورمیانه را به یکدیگر و به
مناطق دیگر جهان متصل ساختهاند.
دریای مدیترانه در حاشیة غربی فلسطین ،لبنان،سوریه ،ترکیه و شمال مصر قرار
دارد .جریانهای آبی آن نسبت ًا باثبات و عکس حرکت عقربههای ساعت است و
همین امر مسیر حمل و نقل دریایی باثباتی را میان مناطق گوناگون خاورمیانه ،اروپا
و شمال آفریقا ایجاد میکند.
دریای سرخ آسیا را از آفریقا جدا میکند و میان شبهجزیرة عربستان و ساحل
شرقی آفریقا پیشروی کرده است .در سمت غربی کانال سوئز سرزمین مصر را از
صحرای سینا جدا میسازد .در سمت شرقی سینا ،خط ساحلی خلیج عقبه تا حد
زیادی عربی و مصری است اما باریکههای ساحلی در فلسطین و اردن دارد.
خلیج فارس در سمت شمال شرقی شبهجزیرة عربستان و جنوب غربی ایران
قرار دارد و از جنوب در عراق و کویت مدخلی به وجود میآورد .این خلیج امتداد
اقیانوس هند است که در جنوب به دریای عمان و دریای عرب وصل میشود.
استراتژیهای بهرهبرداری آب
دو استراتژی اصلی ،برحسب نوع منابع آب در دسترس ،در خاورمیانه متداول بوده
است :جمعآوری آب باران و تغییر مسیر رودخانهها .در امتداد ساحل مدیترانه ،بارش
ساالنه به قدر کفایت وجود دارد تا آب الزم را برای استقرارگاههای بشری و کشاورزی
تأمین کند ،اما این بارشها قابل پیشبینی نیست .ممکن است باران به صورت پراکنده
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ِ
بزرگ
در طول زمستان ببارد یا ناگهان طی چند روز نازل شود .از این رو حوضچههای
کندهشده در میان صخرهها نقش مهمی در گردآوری و ذخیرة آب ایفا میکنند.
در بینالنهرین به دلیل نبود بارش کافی برای کشاورزی همواره بهرهبرداری از
رودخانهها اهمیت بسیار داشته است .مردم بینالنهرین آب رودخانههای دجله و فرات را
با حفر ترعه مستقیم ًا به سوی زمینهای کشاورزی خود میبردند .این ترعههابا توجه به
میزان گل و الیی که در دجله و فرات جریان داشت میبایست به صورت مستمر حفظ و
نگهداری میشد ،اسناد حقوقی باستانی بیشماری این موضوع را گواهی میدهند.
در حال حاضر ،سدها بهرهبرداری باثباتتر از منابع آب را ممکن میسازند اما
مشکالت خاص خود را نیز دارند از جمله فرسایش محیطزیست و منازعه بر سر حقوق
مربوط به آب .ایجاد انحراف در مسیر رودخانة اردن و دریای جلیل به اکوسیستم رودخانة
اردن آسیب زده و زمینهای مابین دریای جلیل و بحرالمیت بهشدت آلوده شده است.

کنترل رودخانهها

از آنجايي که بسياري از منابع آبي خاورميانه از ترکيه سرچشمه ميگيرد ،برنامههاي سدسازي
ترکيه در سراسر منطقه چالشبرانگیز است .ترکيه بيشتر آب دجله و فرات را براي تأمین منبع
انرژي و آبياري کشاورزي تغيير مسير داده ،سوريه نيز روي فرات سد بسته است .ساخت سد
طبقه [ثورة يا فرات] در سال  1973مخزني به نام درياچة اسد به وجود آورد و محوطههاي
باستانشناختي مهمي را زير آب برد .عراق که خود سدهاي بسياری روي اين رودخانهها
بسته نگران است که برنامههاي مديريت آب در سوريه و ترکيه منابع اصلي آب عراق را
تحت تأثير قرار دهد.
سد طبقهروي رودخانة فرات در سوريه.
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یافته های باستان شناختی
محوطههای باستانشناسی خاورمیانه از اهمیت بیهمتایی برخوردار است .از این
منطقه از بابل تا بیتالمقدس ،از شهرهای سلطنتی آشور مانند نینوا تا بنادر ساحلی
مانند اوگاریت و بیبلوس ،همواره اطالعاتی جدید دربارة جوامع باستان به دست
میآید.
شواهد باستانشناختی خاورمیانه حاکی از آن است که استقرار بشر در این منطقه
تاریخ این
 1/5میلیون سال پیش شروع شده است .با عبور از زمان و گذر از
ِ
محوطههای اولیه کشفیات در منطقه همچنان ادامه دارد .محوطههای باستانشناختی
خاورمیانه شواهدی از کشت گیاهان ،سکونت انسانها ،اختراع خط ،استفاده از سفال
و فلزکاری ،دین سازمانیافته ،اولین دولتشهرها ،امپراتوریهای بزرگ ،فتوحات
ی و تحول تکنولوژی شهرهای
اروپاییان از زمان اسکندر تا پایان امپراتوری عثمان 
پیشرفته در دولتهای جدید را در خود جای دادهاند.
فقط در عراق از تقریب ًا صد هزار محوطة احتمالی تنها در حدود ده هزار آن کشف
شده و تنها بخشی از این ده هزار محوطه حفاری شده است .هر روزه محوطههای
جدیدی کشف میشود .بعضی از آنها بهصورت قانونی کشف میشوند اما بقیه را
غارتگران حفاری میکنند و هرگز دربارة آنها گزارشی داده نمیشود.
محوطههای مشهور و مصنوعات
برخی یافتههای خاورمیانه بسیار شگفتانگیز بوده است .در دهة  1840کشف
کاخ سناخریب در نینوا توسط اوستن هنری الیارد اروپا را به تحیر واداشت
و انگیزة سفرهای بزرگ بسیاری در قرن نوزدهم شد ،هرچند که بیشتر این
سفرها چندان با سرمایهگذاری موزههابرای جمعآوری اشیا فرقی نداشت .اواخر
قرن نوزدهم کارهای علمیتری صورت گرفت .حفاریهای لئونارد وولی در
مقبرههای سلطنتی اور در دهة  1920و دهة  1930شالودة درک ما را از فرهنگ
سومر باستان شکل میدهد .همچنین کشف طومارهای بحرالمیت در نزدیکی
قمران در کرانة غربی در سال  1947دریچهای تازه روی تاریخ یهودیت و
مسیحیت اولیه گشود .جمجمههای اندودشده و برجهای سنگی دوران نوسنگی
اریحا ،و کشف الیههای محوطة مربوط به عصر برنز به دست کاتلین کنیون در
دهة  ،1950نهفقط به لحاظ تاریخ بلکه به دلیل متحول شدن باستانشناسی در
منطقه نیز اهمیت داشت.

ییتخانش ناتساب یاه هتفای
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واژهنامة تاريخگذاري در باستانشناسي
 1BCEاصطالحي است به معني «قبل از دوران
جاري»؛ شکل غیردینی تاريخگذاري که
جايگزين شکل مسيحي «( BCقبل از میالد
مسيح») شده است.
 2BPاصطالحي است به معني «قبل از حال
حاضر» (مث ً
ال قبل از  1950م)؛ مخففي
براي بيان تاريخها ،مانند تاريخهايي که از
تاريخگذاري راديو کربن و ديگر متدهاي
علمي استخراج ميشود.
 3CEاصطالحي است به معني «دوران جاري»؛
شکل غیردینی تاريخگذاري که جايگزين
شکل مسيحي «( ADبعد از ميالد مسيح»)
شده است.

طومارهاي بحرالميت
که در چند غار کشف
شد و تاريخ آن از
حدود  335ق.م تا 68
م ميرسد ،بينش تازهاي
در مورد سنتهاي
ديني باستاني يهوديت و
فرهنگ آن ارائه ميکند.

سيستم تاريخگذاري تقويم ِ
ي آشنا براي ما يکي از چند تقويم موجود است .تقويم
بينالمللي متداول تقويم گريگوري است (مسيحي) ،که خود اصالحشدة تقويم يوليان
(رومي) بود که سال کبيسه را دقیق محاسبه نمیکرد .تاریخها در تقويم گريگوري با
تولد حضرت مسيحآغاز ميشود .تقويمهاي بسيار ديگري وجود دارد از جمله تقويم
يهودي ،اسالمي ،هندو ،سيک و بسياري تقویمهاي کام ً
ال محلي ديگر.
3. Common Era

2. before the present

1. before the Common Era

یافتههای شگفتآور اخیر عبارتند از :پانزده هزار لوح در آرشیوهای اِبال
قتن (الشرفه کنونی) با فرسکوهایی [دیوارنگاره] که
(تل مردیخ امروزی)؛ قصر َ

گنجينههاي
باستانشناختي سامرا در
عراق به دلیل عمليات
نظامي گسترده در منطقه
در معرض خطر است.
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سوریه و اژه را بههم پیوند میدهد ،همراه با تدفینهای سلطنتی دستنخورده،
پیکرههای گچی با قدمت ده هزار ساله از عین غزال اردن؛ و قصر میتانی در
تل براک سوریه .اما بیشتر اطالعات از شواهد بسیار معمولی به دست میآید.
بازسازی زمانبر و پرمشقت زندگی قدیم با الک کردن دانههای به دست آمده
از حفریات محوطههای نوسنگی یا جمعآوری سطحی مصنوعات برای احراز
الگوهای قدیمی استقرار و تغییرات در استراتژیهای اقتصادی ،بهندرت تیتر
خبرها میشود.
چالشهای باستانشناختی
بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک خاورمیانه روی الیههای استقرارگاههای
قبلی ساخته شدهاند .این امر به طور طبیعی منجر به کشمکش میان مطالبات
باستانشناسی ،مدیریت میراث و توسعة مدرن زندگی شهری میشود .در برخی
موارد ،مانند بیتالمقدس ،مشکالت به دلیل اهمیت دینی محوطههای مقدس باستانی
در شهر بزرگتر است .عالوه بر این ،محوطههای مهمی در طول جنگهای تاریخی
خاورمیانه صدمه دیده یا نابود شدهاند .نمونة اخیر شهر سامرا در عراق است ،این
محوطه که در فهرست میراث جهانی قرار دارد ب ه دلیل استفادة سربازان از آن به
عنوان قرارگاه نظامی آسیب دیده است .غارت محوطهها ،که مصنوعات آن تجارت
بینالمللی آثار هنری را تأمین میکند نیز مسئله مهمی است و حفظ و جلوگیری از
غارت آنها بینهایت دشوار است.
باستانشناسی در عصر حاضر
بررسی باستانشناختی به طرحهای مبتنی بر پژوهش و رهاسازی تقسیم میشود.
کارهای رهاسازی ممکن است مستلزم حفاری در محوطهای باشد که تازه بولدوزر
روی آن بوده یا غارتگران به آن هجوم بردهاند ،یا شاید قبل از یک پروژة زیربنایی
عمده مانند جادهسازی یا سدسازی که محوطه را محو میکند یا به آن صدمه
میزند حفاری شدهاند .بسیاری از این حفاریهارا کارکنان سازمانهای محلی آثار
باستانی انجام میدهند ،هرچند در طرحهای مهم ساختمانی مانند سد طبقه (ثورة)
در فرات سوریه ،ممکن است گروههای خارجی نیز برای همکاری دعوت شوند.
گروهها چه محلی و چه خارجی کار پژوهشی را تقبل میکنند .این امر معموالً
پاسخ سؤاالت پژوهشگرانه
شامل نشانه زدن یا جستجوی محوطهها برای یافتن
ِ
است .مقامات در خاورمیانه از باستانشناسان خارجی استقبال میکنند هرچند
اخیرا ً طرحهایی با همکاری کامل کارشناسان بومی توسعه یافتهاند.

