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 پيشگفتار
 

شناسي در ايران دو نكته بنيادين         ساله پژوهشهاي باستان   150نگاهي گذرا به تاريخچه     
 :سازد را آشكار مي

پژوهشهاي روشمند جمعي در جهت تبيين عناصـر بنيـادين پـيش از تـاريخ               . 1
 بلكه بيشتر عناصـر پراكنـده در منـاطق خاصـي از فـالت ايـران                 ،ايران صورت نگرفته  

به همين دليل اين كاستي مـا را بـه اتخـاذ رويكردهـاي جديـد در                 . ستشناخته شده ا  
از سـوي ديگـر، ايـن موضـوع     . كنـد  شناسي پيش از تاريخ فالت ايران ملزم مي    باستان

شناسي پيش از تاريخ ايـران        اي از درون و برون بر باستان        آسيبها و تحريفهاي گسترده   
شناسي گشودن بحثهاي بنيـادي       تانبنابراين در ميدان پژوهشهاي باس    . وارد كرده است  

 .شناختي از هر نظر ضروري است روش
شناسـان فعـال در      سال، هنوز گفتمـان جـدي بـين باسـتان          150به رغم گذشت    . 2

بندي فرهنگهاي  شناسي ايران در جهت رسيدن به نظرهاي مشترك در دوره    عرصه باستان 
شدت ناهمگون اسـت     د به ي موجو بنديها  دوره. پيش از تاريخ ايران صورت نگرفته است      

 .دهد شناسان قرار مي اي را فراروي باستان و در نهايت موانع پژوهشي عمده
م افقها و مناظر جديدي را در قلمـرو  .  ق 1500 و   3000دوره زماني بين حدود     

به طوري كه آثار و شـواهد       . گشايد كه اهميت فرايندي دارد      گسترده فالت ايران مي   
 كي از گسست تدريجي از الگوهاي دوران مس سـنگي         كشف شده از اين دوران حا     

عصـر  (ايـن دوران    . است كه برايند آن ظهور عصر مفرغ در گستره فالت ايران است           
در هيچ زماني و به هـيچ زبـاني بـه صـورت فراگيـر و منسـجم در چهـارچوب                     ) مفرغ

، تأليف حاضر نخسـتين تـالش در ايـن زمينـه بـه      بنابراين .مشخصي مطالعه نشده است 
 . خالي از اشكال نيستآيد و ار ميشم
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شناختي با توجه به قلمرو گسـترده فـالت ايـران و فاصـله بسـيار              به لحاظ روش  
هاي شاخص اين دوران، موضوع پيدايش، سير تحول و تأثير فرهنگهـاي              زياد محوطه 

ايـن عقيـده    . اي فالت ايران مطالعه و بررسي شده اسـت          پيراموني در قلمروهاي منطقه   
ت كه هميشه همه مناطق ايران با هم رابطه داشـتند و توسـعه فرهنگـي در                 نادرست اس 

. دورانهاي پيش از تاريخ در همه مناطق به طور همگون و يكنواخت روي داده اسـت               
شناســي كــه بنيــان ارزيابيهــاي   هــاي باســتان اي كيفيــت و كميــت داده در هــر منطقــه

در ايـن راسـتا بـه منظـور         . رنـد آورند تفاوتهاي بسـياري دا      شناختي را فراهم مي     باستان
تر برخي    اي در جهت شناخت آن در چهارچوبي فراخ          منطقه بافتفراهم آوردن يك    

بـا توجـه بـه مطالـب        . جزئيات ارزشمند يا مشـهور ممكـن اسـت كنـار گذاشـته شـود              
شناسي عصر مفرغ     بار به باستان    مذكور، اين كتاب براي خوانندگاني كه براي نخستين       

گذشته از اين شيفتگان پيش از تاريخ       . آيد  شمار مي    به مثابه مقدمه به    پردازند  ايران مي 
رشتة ويژه دانشجويان     شناسي ناآشنا هستند، و به      ها و روشهاي باستان     ايران، كه با شيوه   

شناسـي در     ليل ساختار ناهمگون برنامه آموزشـي رشـته باسـتان         شناسي، كه به د     باستان
 .اند دانشگاهها اطالعات اندكي درباره عصر مفرغ ايران دارند، مورد توجه قرار گرفته

ـ          اوري هدف اين تأليف، شرح و توجيه پيشرفتهاي مهم اجتماعي، فرهنگي و فنّ
هـاي    دادهي كلي،سبراي محقق شدن اين برر. م است.  ق1500 ـ 3000فالت ايران از 

با اين حال، بـراي     . اند  اي در چهارچوبهاي زماني متوالي عصر مفرغ تحليل شده          منطقه
درك بهتر اين بررسي كلي، شناخت مقدماتي از پيش زمينه ظهور عصر مفـرغ ايـران                

زيرا اين كتاب بر اساس گاهنگاريها و فرهنگهاي محلي شكل گرفتـه            . ضروري است 
، در فصـل اول  )فصـلهاي دوم و سـوم    (آغـاز بحثهـاي اصـلي       پـيش از    بنـابراين   . است

ــا پيگيــري تــاريخ  » ايــران در آســتانه عصــر مفــرغ «موضــوع  مطــرح شــده و ســپس ب
بـا عصـر    اختصاصي عصر مفرغ، قلمروهاي جغرافيايي فالت ايـران موضـوع آشـنايي             

 .مفرغ را فراهم كرده است
هـاي بـه      نـد داده  پيو) 1: مشكالت عمده در نگارش اين كتاب عبارت بودند از        

دست آمده از مناطق مختلف و تناقض گريزناپذير كه به هنگام بررسـي عصـر مفـرغ                 
بايد اذعـان كـرد     . شود  ايران بدون در نظر گرفتن مرزهاي فرهنگي فراملي آشكار مي         
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. تر از مرزهاي سياسي كنـوني اسـت         مرزهاي فرهنگي عصر مفرغ ايران بسيار گسترده      
ر مفرغ بـيش از آن چيـزي اسـت كـه        صعشناسي     باستان مقدار اطالعات موجود از   ) 2

شناسـي ايـران آشـنايي دارنـد،      همه كساني كه با باستان. در اين كتاب ارائه شده است    
در ايـن زمينـه بايـد يـادآور شـد      . مطالب اين كتاب را بيش از حد كلي خواهند يافت         

هـايي از   هدف از نگارش كتاب حاضر اين است كه به جاي تمركز بـر جزئيـات، مثال               
اگرچه برخي مـواد    ) 3. انگيز دقيقاً تعيين شود     روند و اصول كلي فراهم و موارد بحث       

انـد،    از جمله سفال، اشياء مفرغي و بقاياي معماري به مقدار نسـبتاً زيـاد كشـف شـده                 
هـاي    افزون بـر آن، داده    . هاي مربوط به اقتصاد و معيشت اين دوران اندك است           داده

 .رند و اطالعات يك منطقه بيش از منطقه ديگر استموجود اغلب توازن ندا
شناسي است و ممكـن اسـت بسـيار          اي متمايز در باستان     نگاري تقريباً رشته  گاه

بـه  پيچيده باشد، بنابراين به منظور فراهم آوردن اهداف كتاب در ارجاع بـه تاريخهـا                
رجاعـات  ا. انـد    و تمام تاريخهاي ارائه شده نسبي      صورت غير تخصصي عمل شده است     

 مسـئوالن و كاركنـان محتـرم سـازمان          نخسـت از  . كلي در پايان هر فصـل آمـده اسـت         
تـاريخ  شناسـي پـيش از        آقاي احمد علي ياري كارشـناس باسـتان        .گزارم  سپاس »سمت«

شناسي دانشـگاه تهـران مهـارت عـالي خـود را در طراحـي بسـياري از                    مؤسسه باستان 
يـادي بـاال بردنـد كـه از ايشـان نيـز             تصاوير نشان دادنـد و درك بصـري را تـا حـد ز             

 .مسئوليت تعابير و تفاسير ارائه شده به تمامي بر عهده مؤلف كتاب است. گزارم سپاس
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