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  پيشگفتار
  
  

در دوردستهاي تاريخ اسكان جوامع بـشري در آسـياي غربـي، سـرزمين بلنـد فـالت                  
از . انـد  داشـته انكارناپـذيري  النهرين نقش مهم و       اي بين   ايران و سرزمين پست و جلگه     

هـاي شـرقي و غربـي زاگـرس      سـنگي و نوسـنگي در كوهپايـه         سو جوامـع پارينـه     يك
از سوي ديگر جوامع پيشرفته     . اند   خود ادامه داده   مركزي ايران شكل گرفته و به رشد      

ــه      ــرزمين جلگ ــت در س ــط و كتاب ــدايش خ ــشيني و پي ــشيني و شهرن ــاز شهرن اي  آغ
النهرين، براي اولين بار آغاز شده و به رشد فزاينده خود به مدت حدود سه هزاره                  بين

گيـري    در پايان اين دوره طـوالني بـار ديگـر فـالت ايـران بـا شـكل                 . ادامه داده است  
. بديل خود در آسياي غربـي ادامـه داده اسـت    امپراتوري جهاني هخامنشي به نقش بي  

در اين فرايند تاريخي، تشكيل جوامع روستايي اوليه، آغـاز و گـسترش شهرنـشيني و                
آيند كه در سرنوشـت تـاريخي         پيدايش امپراتوري جهاني سه نقطه عطف به شمار مي        

بخشي از شواهد و آثـار ايـن        . اند  يار زياد داشته  جوامع ساكن در آسياي غربي تأثير بس      
شناسي و بخش ديگر  هاي باستان فرايند به ويژه در دوران پيش از تاريخ بر اساس يافته     

شناسي و تـاريخ بـه هـم          در اينجاست كه باستان   . اند  بر مبناي اسناد مكتوب قابل اثبات     
  .اند پيوند خورده

شناسـي در     شناسي و باسـتان     شبه باستان جويي،    مطالعه و بررسي فعاليتهاي عتيقه    
كه ميراثهاي بسيار غني اين منطقه از اوايـل قـرن   دهد    نشان مي ) فصل اول (النهرين    بين
 جويـان    عتيقـه   ماجراجويان، به وسيله طور مستمر       ميالدي تا اواسط قرن بيستم به      همنوزد
كـا و اروپـا     هـاي معـروف امري      شناسان كشورهاي غربي غارت و به موزه         شبه باستان  و

 با هدف   ختيشنا  سو، فعاليتهاي باستان    از اواسط قرن بيستم بدين    . انتقال داده شده است   
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در ايـن راسـتا بـه       . تري گرفـت    هاي فرهنگي اشياء غارت شده شكل منظم        يافتن ريشه 
النهرين در دورانهاي پيش از تاريخ و          فرهنگي بين  ةكميت پيشين اعمد تالش شد كه ح    
 در نظر گرفته    ل و بدون تأثيرپذيري از مناطق پيراموني و در خأل         تاريخي به طور مستق   

اي موجـود در      النهرين بدون توجه بـه تفاوتهـاي منطقـه          ترتيب سرزمين بين    بدين. شود
غربي در تمـام    آن به عنوان كانون و مركز اصلي پراكنش فرهنگها و تمدنهاي آسياي      

اقع اين تالشها در راسـتاي نظريـه        به و . گردددورانهاي پيش از تاريخ و تاريخي تلقي        
 البتـه   .گرفت  نو است، صورت مي    كه به نظر نگارنده يك نظريه استعمار      » انتشارگرايي«

 كانون اصـلي    قبل از ميالد  هاي سوم و دوم       النهرين در طول هزاره     در اينكه جنوب بين   
امـا پرسـش اساسـي      . فرهنگ و تمدن آسياي غربي بوده است، ترديدي وجود نـدارد          

النهـرين را بـا توجـه بـه واقعيتهـاي             توان محوريت و مركزيت بين       است كه آيا مي    اين
 بـه ويـژه     ،هـاي پـيش از تـاريخ        شناسـي بـه دوره      هـاي مثبـت باسـتان       جغرافيايي و داده  

   تعميم داد؟،سنگي قديم سنگي مياني، نوسنگي و مس هاي پارينه دوره
درآمده و بـر اسـاس      كتاب حاضر در چهار فصل به هم پيوسته به رشته تحرير            

 شـده شناسـي تنظـيم       غـرض باسـتان     هاي بي   گفته و با استفاده از داده      ديدگاههاي پيش 
در فصل اول به هم تنيدگي فرهنگهاي پيش از تـاريخ بـا جغرافيـا و نيـز پيـشينه            . است

. شناسي مورد مطالعه و بررسي قرار گرفتـه اسـت           شناسي و باستان    فعاليتهاي شبه باستان  
النهـرين    ها در پيدايش رهيافتهـاي مطالعـاتي بـين          د هر كدام از اين مؤلفه     رس  به نظر مي  
در . در فصل دوم دوران طوالني منطقه مورد ارزيابي قرار گرفتـه اسـت            . اند  مؤثر بوده 

ماحصل اين دو   . ساز نوسنگي مطالعه شده است      فصل سوم ابعاد مختلف دوران دوران     
هـاي غربـي       و نوسـنگي در كوهپايـه      سـنگي   فصل اين بوده است كه دورانهاي پارينـه       

دهد شـكل گرفتـه و    النهرين را تشكيل مي شرقي بين  زاگرس مركزي كه بخش شمال  
رو ابعاد    از اين . اي نداشته است    النهرين جلگه   گسترش يافته و در نهايت ارتباطي با بين       

قي هـاي شـر     مختلف اين دورانها به طور منطقي بايد در ارتباط تنگاتنـگ بـا كوهپايـه              
زاگرس مركزي ايران و بدون توجه بـه مرزهـاي سياسـي كنـوني مـورد تحليـل قـرار                    

 الگوهاي  ،سنگي زمان با پايان دوره نوسنگي و تشكيل تدريجي جوامع مس          هم. گيرد
يـابي اسـتقراري در        و تمايل بـه مكـان      كند  ميالنهرين به شدت تغيير       استقراري در بين  
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النهرين نيـز كـه       ل نهايي اين فرايند جنوب بين     در مراح . يابد  دشتهاي فراخ افزايش مي   
. دهـد    بـزرگ را در خـود جـاي مـي          ن مانده بود، استقرارهاي نـسبتاً     تاكنون غيرمسكو 

يابـد و     النهـرين افـزايش مـي       اي بـين    ترتيب جمعيتهـاي انـساني در منـاطق جلگـه           بدين
  و آيد كه در نهايـت بـه پيـدايش شـهرها            فرهنگ همگوني در اين مناطق به وجود مي       

موضوعات مربوط به اين دوران در فصل چهارم مطالعـه          . شود  خط و كتابت منجر مي    
  .و بررسي شده است

در مـوارد بـسياري   . اي وجـود داشـته اسـت     در تأليف اين كتاب مشكل عمـده      
رو پـااليش     از ايـن  . هـاي قـديم تناقـضهاي آشـكاري داشـت           هاي جديـد بـا داده       داده
نظر نگارنده در موضوعاتي كه مستلزم استفاده از        به  . نمود   ضروري مي  قديمهاي    داده
هـا از ضـروريات        پـااليش دقيـق داده     ،شناسـي اسـت     هاي قـديم و جديـد باسـتان         داده
تـوان تـصوير روشـني از موضـوع           در واقع بدون توجه به ايـن موضـوع نمـي          . باشد  مي

  .ه كردئتحقيق ارا
هـاي     در دوره  شناسي كـه    اين كتاب به طور اختصاصي براي دانشجويان باستان       

را بـه   » النهـرين   شناسي پيش از تاريخ بـين       باستان«كارشناسي و كارشناسي ارشد درس      
افزون بر اين، بـه طـور       . ، به نگارش درآمده است    اند  انتخاب كرده عنوان درس اصلي    

نظر نگارنـده بـوده      شناسي با گرايش پيش از تاريخ نيز مورد         اخص دانشجويان باستان  
منـدان رشـته    كـه ديگـر عالقـه   اسـت  اي تنظيم شده    ب به گونه  در عين حال كتا   . است
اميدوارم تـأليف   .  بتوانند از آن بهره الزم را ببرند       اند  شناسي كه در حال افزايش      باستان

شناس ايراني كه مسائل و موضوعات        اين كتاب فتح بابي باشد براي دانشمندان باستان       
تـر از   ستقيم و در جهـت درك عميـق   شناسي مناطق پيراموني ايران را به طور مـ          باستان

شناسي ايران مورد مطالعـه و بررسـي قـرار دهنـد      موضوعات كليدي و محوري باستان    
شاءاهللا بتوانيم جايگاه فالت ايران را در پيش از تاريخ هر چه بهتر و بيـشتر تبيـين                    تا ان 
ــيم ــشجويان    . كن ــن نظــر اهميــت دارد كــه متأســفانه شــناخت دان ــن موضــوع از اي اي
شناسي مناطق پيراموني فالت ايران به اغراض سياسـي   شناسي از وضعيت باستان    نباستا

شناسـي    باسـتان » زدگـي   النهـرين   بـين «توان در     ترين وجه آن را مي      آلوده است كه مهم   
  .ايران پيگيري كرد
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 شناسـي    و مؤسـسه باسـتان     »سمت«در پايان از مسئوالن و كاركنان محترم سازمان         
شناسي پـيش     كارشناس ارشد باستان  (ياري     از آقاي احمد علي    دانشگاه تهران، به ويژه   

) كارشـناس (و خـانم معـصومه ديزجـي        ) كتابـدار (زاده    ، خانم زهـرا قاضـي     )از تاريخ 
 .ه شده تماماً به عهدة نگارنده كتاب اسـت        ئمسئوليت تصاوير و تفاسير ارا    . سپاسگزارم

ت خـود را بـدون هـيچ        اميدوارم خوانندگان گرامي ايـن كتـاب انتقـادات و پيـشنهادا           
  .محدوديتي در اولين فرصت به ناشر و يا مستقيماً به خود مؤلف اطالع دهند

  
  حسن طالييدكتر 
  شناسي دانشگاه تهران مؤسسه باستان
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