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تقديم بـه روح بلنـد پـدر عزيـزم شـادروان            
  اصغر طاليي علي

  
  پيشگفتار

  
  حــدود( عــصر آهــن ،در دوردســتهاي تــاريخ پرفــراز و نــشيب ســاكنان فــالت ايــران

عيـار فـالت ايـران بـه دوران          از ورود تمـام   ـس  هـابه دوران زمين  ـه مث ـب) م.  ق 550ـ1500
 اهميـت بـسياري برخـوردار    تاريخي با محوريت اولين امپراتـوري جهـاني هخامنـشي از    

ق آمدن بـر    يدر دوران هزارساله، مردمان ساكن در فالت ايران توانسته بودند با فا           . است
هـا و بـسترهاي فرهنـگ         ، پايه )اقوام مهاجم (و بيروني   ) شرايط اقليمي (مشكالت دروني   

ي در پيامد اين تحوالت ظهور اولين امپراتـوري جهـان        . فرد ايراني را بنيان نهند      منحصر به 
كننده   فالت ايران بوده كه در سرنوشت تاريخي تمام منطقه آسياي غربي تأثيرات تعيين            

تواند راهگـشاي درك   بينانه تحوالت عصر آهن مي از اين نظر، تحليل واقع   . داشته است 
شـكي نيـست كـه      . بلكه كل منطقه آسياي غربـي باشـد          تر از دوران تاريخي ايران      عميق

  .ه اغراض سياسي آلوده شود ره به جايي نخواهد بردگونه تحليلها ب اگر اين
 در سـال    م. شناسـي و هنـر ايـران در هـزاره اول ق             باسـتان قبل از انتشار كتـاب      

اي ايـران، در سـطح      همطالعات عصر آهن در دانـشگاه      از همين مؤلف و ناشر،       1374
ود آلـ  اي، گزينـشي و گـاه غـرض    بسيار ابتدايي قرار داشت، و اطالعات ناقص، كليشه     

انـد    گونـه از مطالعـات      سازان اين    آينده در واقع شناسي كه     در اختيار دانشجويان باستان   
كـه از ميـان همـه پيچيـدگيهاي مطالعـاتي و شاخـصهاي                يبـه طـور   گرفـت؛     قرار مـي  

شـد و در نتيجـه        فرهنگي عصر آهن تنها بر مجموعه سـفالهاي ايـن دوران تأكيـد مـي              
كـه  » فرهنـگ سـفال خاكـستري     «نـه مثـل      غيرتخصـصي و عاميا     اصطالحات نامعقول، 

ايـن كمبودهـا نگارنـده را بـر آن     .  شده بـود جگرديد راي  مشخصه اين دوران تلقي مي  
بندي شده غيرسفالي عـصر آهـن    هاي منسجم و طبقه داشت كه در كتاب مذكور داده   

  . توصيفي نشان دهدصورت تحليل ايران را به



        عصر آهن ايران2

 

طالب كتاب باعث شد عالقـه و انگيـزه بـراي           شناسي از م    استقبال دانشجويان رشته باستان   
 اهاي كارشناسي ارشـد و دكتـر        نامه  صورت تدوين پايان    مطالعات تخصصي عصر آهن به    

نظر و با توجه به وضعيت موجود مطرح كردن             اين زا. در دانشگاههاي ايران افزايش يابد    
  .شود  فراتر از تحليلهاي توصيفي در مطالعات عصر آهن احساس ميخصصيمسائل ت

گفته، كتاب حاضر در چهار فـصل بـه نگـارش درآمـده              با نظر به اهداف پيش    
مسائل و موضـوعات مـرتبط بـا اقتـصاد و معيـشت عـصر آهـن        به در فصل اول  : است

 چرا كه بدون آگاهي و شناخت از الگوهاي اقتـصادي دورانهـاي            ؛پرداخته شده است  
توجـه   هـاي مـادي كـه مـورد         تهتوان تحليل روشن و آگاهانه از ياف         تاريخ نمي  زپيش ا 
به هر حال بايد پذيرفت كـه الگوهـاي         . ه نمود ئشناسان است ارا    شناسان و انسان    باستان

  .ها و توليدات آنها تأثير مستقيم دارد در ساختهاقتصادي جوامع پيش از تاريخ 
مطالعـه و   . فصل دوم به موضوع فناوري در عصر آهـن ايـران اختـصاص دارد             

تارهاي فنـاوري در جوامـع پـيش از تـاريخ و تـأثير فراينـدهاي                بررسي و تحليل سـاخ    
. شناسان بـوده اسـت   فناوري در فرهنگ كلي جوامع باستان همواره مورد توجه باستان         

 فناورانـه بندي متعارف دورانهاي پيش از تاريخ بر اساس پيشرفتها و نوآوريهاي           تقسيم
تيابي مردمـان سـاكن در      به نظـر نگارنـده دسـ      . خود از مصاديق روشن اين توجه است      

 اي فناورانـه  فرايند  فالت ايران به فلز آهن و استفاده گسترده از آن در توليد اقتصادي،    
م بـه نقطـه اوج خـود       . م شـروع و در آخـر هـزاره دوم ق          . بود كه از هزاره چهـارم ق      

) سـنگي و مفـرغ     مـس (آنچه فرايند فناوري را در عصر آهن از ديگـر دورانهـا             . رسيد
در جوامـع عـصر     زمان در ديگر بخشها از جمله سـفالگري           كند پيشرفت هم    يمتمايز م 

بايد توجه داشت كه پيـشرفتهاي فنـاوري عـصر آهـن در شـرايطي ظهـور           . آهن است 
پاي هم گسترش يافتـه       روي پابه     جانشيني و كوچ  يك  زندگي متفاوت  هشيو كرد كه دو  

 توجــه  نــده مــورد بيــشتر در پژوهــشهاي آيهرچــهبودنــد و الزم اســت ايــن موضــوع 
  . قرار گيردپژوهشگران

هاي مادي فرهنگهاي عـصر آهـن ايـران بـا دو متغيـر                در فصل اول و دوم جنبه     
 چه در گذشته و    برخورداري تمام فرهنگها،  به  اما با توجه    . اند  شناخته شده تحليل شده   
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ست د   صرف پرداختن به وجه مادي نتايج به      ) فرامادي(و معنوي    از دو وجه مادي       حال،
اما در اين رابطه مشكالت و محـدوديتهاي پژوهـشي          . سويه خواهد بود    آمده اجباراً يك  
هــاي فرامــادي فرهنگهــاي پــيش از تــاريخ  از جملــه اينكــه جنبــه. داردخاصــي وجــود 

كـه  ناي. شـناختي دارد    هـاي باسـتان     يافتـه  هـاي مـادي انعكـاس انـدكي در            برخالف جنبه 
 اعتقـاد داشـتند     يو به چه چيزها و نيروهـاي        يدند،انديش ميمردمان پيش از تاريخ چگونه      

بينانـه از     بنابراين هر نوع تحليـل واقـع      . يابد  شناسي عينيت مي    هاي باستان   ندرت در يافته    به
در ميـان   . هاي فرامادي جوامع پيش از تاريخ از فرض و خيال به دور نخواهـد بـود                 جنبه
 قابـل سـنجش و   نماهيت و مادي بـود شناختي كه به دليل       هاي متنوع و عيني باستان      داده
هاي مرتبط بـا تـدفين مردگـان در عـين اينكـه بخـشي از وجـه مـادي                      اند، داده   يش  آزما

  سـازند، بـه نـوعي بيـانگر بخـشي از اعتقـادات،              فرهنگهاي پيش از تاريخ را آشكار مـي       
 سـاس بر ا. اند هاي معنوي فرهنگهاي پيش از تاريخ     كلي جنبه طور    بهني و   يب  باورها، جهان 

فرضي فصل سوم تأليف حاضر شـكل گرفتـه اسـت تـا بتـوان نـوعي تـوازن                     چنين پيش 
  .مطالعاتي و پژوهشي بين دو جنبه مادي و فرامادي فرهنگهاي عصر آهن برقرار كرد

ن ايران همواره يك پرسش بنيـادين وجـود         هاز شروع مطالعات جدي عصر آ     
عصر آهن ايران و ظهور و بروز       توان تحوالت     داشته است و آن اينكه تا چه ميزان مي        

اي دانست؟ و اصوالً رهيافـت پژوهـشي در           اي و منطقه    آن را ناشي از عوامل فرامنطقه     
ــه اســت  ــه چگون ــن زمين ــه  ؟اي ــتفاده از يافت ــا اس ــارم ب ــصل چه ــاي   در ف ــيه غــرض  ب

 از آن   در واقع شناختي به ابعاد مختلف اين بحث بنيادين پرداخته شده است كه              باستان
سعي شده است فرضيات و نظريات بـر        . عنوان ماحصل و نتيجه نيز ياد كرد        هتوان ب   مي
شناختي استوار باشد، بـا ايـن حـال كتـاب      غرض باستان  متوازن و بي  ،هاي منسجم   داده

تواند سرآغازي بر پيدايش پژوهشهاي بومي و بحثهاي          حاضر نه سخن پاياني بلكه مي     
اي عصر آهـن ايـران       ب به اطالعات پايه   در اين كتا  . ن ايران باشد  هتر در عصر آ     عميق

بار بـه     پرداخته نشده است و براي درك بهتر مطالب، به خوانندگاني كه براي نخستين            
  شـود قبـل از مطالعـه كتـاب حاضـر،            پردازند پيشنهاد مـي     شناسي عصر آهن مي     باستان
براين و بـا    بنـا .  را مطالعـه نماينـد     م.  در هـزاره اول ق    هنر ايـران     شناسي و   باستانكتاب  
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توجه به طرح مسائل و موضوعات تخصصي و تحليلي در اين كتـاب، تـأليف حاضـر                 
شناسـي نگاشـته شـده        عمدتاً براي استفاده دانشجويان تحصيالت تكميلي رشته باستان       

  .است
شناسـي    اسـتان بسـمت و مؤسـسه      مسئوالن و كاركنان محترم سـازمان       در پايان از    

شناسـي پـيش از تـاريخ     ياري كارشناس باسـتان    علي حمدويژه از آقاي ا دانشگاه تهران به  
  .عهده مؤلف كتاب است ه شده تماماً بهئمسئوليت تعابير و تفاسير ارا. گزارم سپاس

  
  حسن طاليي                       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  


