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  اهللا نگهبان تقديم به روح پاك استاد دكتر عزت

  
  پيشگفتار

  
ترين دورانهاي    شود يكي از درخشان      ناميده مي  )chalcolithic(سنگي    آنچه عصر مس  

جوامـع  ،  ).م . ق 3000ـ4500حدود  (در اين دوران    . آيد  پيش از تاريخ ايران به شمار مي      
تـه بودنـد، بـه اوج شـكوفايي          كه در دوران ماقبل نوسنگي شـكل گرف        ،روستايي اوليه 

از اين نظر، اين دوران حاكي از گسست تدريجي از الگوهـاي دوران             . رسند  خود مي 
ســنگي در گــسترده  اســت كــه برآينــد آن ظهــور عــصر مــس ) neolithic(نوســنگي 

 پيـشرفت و شـكوفايي در       ،تنيده فالت ايران است، به طوري كه در ايـن دوران           هم به
شناسي ايران، به طور عمـده،   در ادبيات باستان. داده استهاي زندگي رخ   تمام عرصه 

انـدازهاي محيطـي      ، كه به لحاظ چشم    ينالنهر  بينظهور و بروز اين دوران با الگوهاي        
از ايـن نظـر، عناصـر بنيـادين و     . با ايران متفاوت است، مورد ارزيابي قرار گرفته است 

بـا توجـه بـه      . ناخته نـشده اسـت    اي از ابهام باقي مانـده و شـ          دروني اين تحول در پرده    
زدايي از ايـن دوران پـيش از تـاريخ بـا           اين تأليف ابهام   ييها ن شده، هدف  موارد اشاره 

. شناختي در بستر عظمت طبيعي فالت ايـران اسـت           غرض باستان   هاي بي   استناد به يافته  
 رو نخستين تالش در اين زمينه است و به طـور منطقـي بـدون             كتاب پيش  ،از اين نظر  

 نگارنده آرزومند است كتاب حاضر نـه سـخن آخـر بلكـه سـرآغاز                ،يراد نيست، لذا  ا
  .سنگي ايران باشد پيدايش تحقيقات جديد درباره عصر مس

 ،در فـصل اول   . اين كتاب در چهار فصل بـه هـم پيوسـته نگـارش شـده اسـت                
سـنگي بررسـي شـده اسـت، بـه نظـرات و        نوسنگي به مـس فرايند گذار از فرهنگهاي    

اي كه در اين زمينه وجود دارد اشاره گرديـده و انطبـاق يـا عـدم                   اي مطالعاتي رهيافته
شناسي ايـن دوران در پيكـره بـه هـم             هاي باستان   انطباق آنها، با توجه به مجموعه داده      
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ان ربا توجه به اينكه به مسائل و موضـوعات دو         . تنيده فالت ايران، ارزيابي شده است     
بندي فرهنگهـاي پـيش از تـاريخ ايـران             در دوره  سنگي و استفاده از اين اصطالح       مس

 در فـصل دوم بـه پيـشينه اسـتفاده از ايـن اصـطالح درمنطقـه                  ،كمتر توجه شده اسـت    
اين موضوع از اين نظر اهميت دارد       . ايم  تر آسياي غربي و فالت ايران پرداخته        بزرگ

ور عمـده   شناسي در دانشگاههاي ايران كه اين كتاب به ط          كه دانشجويان رشته باستان   
در براي استفاده آنها در دروس مربوط به پـيش از تـاريخ ايـران نگاشـته شـده اسـت،        

در فـصل  . تخصصي ايـن دوران نـشوند   مقدمه وارد بحثهاي تخصصي و نيمه      ابتدا و بي  
ايـم   سنگي در مناطق مختلف جغرافيايي فالت ايران پرداختـه  سوم، به ظهور عصر مس 

  .شناسي در مناطق مختلف مورد ارزيابي قرار گيرد ستانهاي با  دادهحجمتا از اين طريق 
هـاي فرهنگـي      بدون ترديد مشخص نمودن شاخصهاي بنيـادين و اصـلي دوره          

به نظر مؤلف، تعبير، تفسير و تحليل       . پيش از تاريخ از اهميت فراواني برخوردار است       
ــتان    ــهاي باس ــا و مقياس ــاس معياره ــصها براس ــن شاخ ــناختي اي ــايي الزم را ،ش در  پوي

ورزيهـا و     ي و احيانـاً غـرض     ويگـ  هچهارچوب مطالعـاتي موضـوع ايجـاد و از پراكنـد          
ايـن موضـوع از ايـن       . كنـد   و نامتعارف جلوگيري مي   استداللهاي ناهمگون، نامتوازن    

اي در محافل دانشگاهي      نظر حائز اهميت است كه در سالهاي اخير تالشهاي گسترده         
و غير دانشگاهي داخلي و خارجي صـورت گرفتـه اسـت تـا بـا تأكيـد غيـر واقعـي و                       

سـنگي ايـران آن را فاقـد          ري در دوران مس   گ نادرست بر اولويت شيوه زندگي كوچ     
از اين نظر، اين موضوع را در فصل چهارم مـورد           . ر گونه پيشرفت فني قلمداد كنند     ه

سنگي را با اسـتفاده از         دوران مس  يايم شاخصهاي اصل    توجه قرار داده و تالش كرده     
سـنگي   شايان ذكر است كه دوران مـس . كنيمشناختي تبيين    غرض باستان   هاي بي   داده

ت ايران در هيچ زماني و به هـيچ زبـاني بـه             و شاخصهاي آن در گستره جغرافيايي فال      
صورت فراگير و منسجم مطالعه نشده، گرچه به صورت موردي به بقاياي اين دوران              

  .هاي مختلف اشاره شده است در محوطه
از جمله مشكالت فرارو در تأليف ايـن كتـاب ايـن بـود كـه بـه دليـل تنـاقض                   

گوناگون فالت ايـران، پيونـد ميـان    هاي به دست آمده از مناطق    گريزناپذير ميان داده  
ــود ايــن داده ــده، ايــن  هــا دشــوار ب ــه نظــر نگارن ــ كــه ب ــاگوني ها ضتناق ناشــي از گون
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ريـزي در مطالعـات       انـدازهاي طبيعـي فـالت ايـران و نـاهمگوني و عـدم برنامـه                 چشم
ايـن  )chronology(نگـاري     هاي گـاه  ضتـوان بـه تناقـ       از جمله مـي    ؛شناسي است   باستان

مود، بنابراين تمام تاريخهاي ذكرشده تقريبي و ميـانگيني از تاريخهـاي          دوران اشاره ن  
هاي موجود اغلب نامتوازن هـستند و         با اين وصف، داده   .  به دست آمده است    متناقضِ

بنابراين، بـه لحـاظ   . به همين نسبت هم اطالعات يك منطقه بيش از منطقه ديگر است  
و اصـول   ركز بر جزئيات، روند     شناسي مطالعاتي سعي شده است كه به جاي تم          روش
  . ندوانگيز تعيين ش فراهم و موارد بحثكلي 

، به ويـژه از     »سمت«دانم از مسئوالن و كاركنان محترم سازمان          وظيفه خود مي  
شناسـي    از همكـاران مؤسـسه باسـتان      . آقايان دكتر سعيدي و رهبر، سپاسگزاري نمايم      

 محتـرم كتابخانـه تخصـصي مؤسـسه،     زاده، كتابدار دانشگاه تهران به ويژه خانم قاضي     
. خـذ الزم را در اختيـار مؤلـف قـرار داد، سپاسـگزارم             Ĥرويـي منـابع و م       كه با گـشاده   

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