
  
  معتبرترين مجله علمی دنيا "ايران" را منشاء تمدن بشری دانست

  
هزار سال پيش در کنار رودخانه های  ۵چندين دهه است که دانش آموزان سراسر جهان می آموزند تمدن انسانی بالغ بر 

را مطرح کرده  فرات در بين النهرين، نيل بزرگ و ايندوس هند ظهور يافت اما اکنون دانش باستان شناسی اين احتمال
  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 
اند که ممکن است  عربستان کار می کنند مدارک و شواهد جديدی از شبکه پيچيده شهری در منطقه ايران پيدا کرده 

هزار سال پيش برخوردار بوده که بدين ترتيب بايد  ۵روزگاری از رونق بااليی در اين منظقه از جهان و همزمان در 
  نگرش جديد و متحول شده ای به ظهور تمدن بشری داشت.

ه به تشريح جزئيات مقاله نويس مجله معتبر علمی «ساينس» در شماره اخير اين نشري   Lawler Andrew  آندرو الولر 
باستان شناسان از جمله يوسف مجيدزاده باستان شناس ايرانی  اين کشف تاريخی پرداخته که از سوی تيمی از محققان و

  صورت گرفته است تا در نهايت قطعات پازل معماگونه شکل گيری تمدن بشری شکل واقعی و نهايی خود را پيدا کند.

گرچه تالش های جهانی در مراحل ابتدايی هستند اما بسياری از باستان شناسان می ساينس در اين مقاله آورده است : ا
گويند اين يافته های جديد درک تاريخی از تمدن بشری را به واسطه ارايه تصوير پيچيده تر در شمار قابل توجهی از مراکز 

فناوری های خاص برای هر منطقه،  شهری رونق يافته ميان بين النهرين و رود ايندوس، تجارت کاالها، درنظرگرفتن
  می کند. معماری ها و نظرات ديگر، دوباره نويسی

مقاله نويس ساينس می افزايد: درحالی که بين النهرين هنوز هم به واسطه آغاز تحول شهرنشينی گهواره تمدن 
ذيرای شهرها و فرهنگ هايی محسوب می شود، اما ما می دانيم که مبدا زمانی و تاريخی ميان بين النهرين و هند پ بشری

  هزار سال پيش از ميالد مسيح بوده است.  ٢هزار تا  ٣در بين 

  

  

  

  



دانشمندانی از کشورهای مختلف  دفاع از اين نظريه جديد ماه گذشته و از سوی  به نوشته ساينس، مدارک و شواهد برای
ه، ايتاليا، فرانسه و آمريکا در نشست انجمن بين المللی مطالعات تمدن اوليه در فضای بين جهان از جمله ايران، روسي

  شد.در راون ايتاليا ارايه   فرهنگی آسيای ميانه

های جديد خود از چندين مرکز شهری با قدمتی مشابه با آنهايی که بين بين النهرين  به گزارش مهر، باستان شناسان يافته
با يکديگر بررسی کردند. حيرت آورترين مدارک به دست آمده   وجود دارند را و رودخانه ايندوس در پاکستان و هند مدرن

مدرن جيروفت به سرپرستی يوسف  هليل رود و جنوب شهر اطراف رودخانهجنوب ايران در  متعلق به منطقه ای در
  مجيدزاده بوده است که بقايای شهری بزرگ و مرفه در گذشته را کشف کرده است. 

دو کيلومتر مربعی به دوره ای بالغ بر اواسط تا پايان هزاره سوم پيش از ميالد   اين مقاله می افزايد: اين شهر باستانی
گردد که به وسيله دژ مستحکم چسبيده به آن حفاظت می شده است. به گفته مجيدزاده، کاوش های صورت مسيح باز می 

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 
  ه زمانی و تاريخی بوده است. سطح شد که به عقيده مجيدزاده بزرگترين مورد در نوع خود در آن دور

در اين منطقه تاريخی گورستان های غارت شده ای کشف شده اند که نشان از ثروت و رفاه در آن دوران دارند. مجيدزاده 
از زمان غارت شدن در آن دوران دست نخورده  موفق شد گور بزرگی را در منطقه ای آهکی کشف کند که به نظر می رسد

منطقه دفنی بوده و چندين تخت خواب و ساير دست سازهای گرانبها نيز  ٨کانی که به حجره ای شامل باقی مانده باشد. پل
ايجاد  کشف تاريخی است که بی ترديد انقالبی در نظريه پردازی های شکل گيری و پيدايش تمدن يشری از جمله موارد اين  

  خواهد کرد.
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