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شناسـي و بررسـي    فاصله زماني بين قرن پانزدهم و هشتم قبـل از مـيالد از نظـر باسـتان        

در . تحوالت و دگرگونيهاي فرهنگي فالت ايران از اهميت بسياري برخـوردار اسـت     
اين دوران ساختار فرهنگـي، دينـي و معيـشتي مـردم سـاكن ايـران متحـول گـشت و                     

هـاي    در سـده  و بـه مـرور       فرهنگ و تمدن آينده اين سـرزمين بـزرگ ريختـه          شالوده  
هـاي الزم بـراي ظهـور اولـين و            زمينـه ) ماننـا و مـاد    (بعدي با ظهـور اولـين حكومتهـا         

  .فراهم شد) هخامنشي( امپراتوري جهان ترين بزرگ
اين تحوالت و دگرگونيهـا حكايـت از پيـشرفت فرهنـگ و تمـدن در جامعـه         

 روزگـار دارد كـه در نهايـت باعـث تغييراتـي در روابـط تـاريخي،                  متحول ايـران آن   
بـا كـشف   ) . م . ق 1500حـدود   (در آغـاز ايـن دوران       . سياسي و اجتماعي شـده اسـت      

طريقه ذوب آهن و استفاده وسيع از آهن در اوايل هزاره اول قبل از مـيالد تحـوالت                  
بررسـي  . مـد اقتصادي چشمگيري در زندگي مـردم سـاكن فـالت ايـران بـه وجـود آ                

 اساسـي در دگرگونيهـاي فرهنگـي         ايـن فراينـد و شناسـايي عوامـل مهـم و            جانبه  همه
ــاري اســت چند ياد ــه همكــاري و همگــام  شــده ك ــوار ك ي متخصــصان ســويه و دش

  .سازد شناس و مورخان هنر را الزم و ضروري مي شناس، زبان باستان
 مربـوط بـه   پيچيده و مهـم بسيار كردن مسائل  هدف از تأليف اين كتاب روشن     

شناسي قـرن پـانزدهم       نيست، بلكه تحقيقي درباره باستان    شناسي و هنر اين دوران        زبان
ز ضروري است كـه در فـصل اول         تذكر اين نكته ني   . تا هشتم قبل از ميالد ايران است      
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 بررسي شده است تا معلوم شود قبل    . م  . ق 1500ـ2000ران بين سالهاي    ـاي اي ـهرهنگـف
 چـه وضـعيت فرهنگـي در فـالت          . م  . ق 1500هنگـي در حـدود      از شروع تحوالت فر   

ترتيـب   بـدين .  اين دوران وجود داشته اسـت      هايي بين ادوار پيشين و      ايران و چه رابطه   
كتـاب عمـدتاً بـراي مطالعـه آنهـا در درس            شناسـي كـه ايـن         رشته باسـتان  دانشجويان  

توانند ديد   شده است، مينوشته» شناسي و هنر ايران در هزاره اول قبل از ميالد         باستان«
شناسي اين دوره پيدا كننـد؛ بنـابراين تـأليفي كـه بـه                تري نسبت به مسائل باستان     وسيع

شود كتاب درسي هنر هزاره اول نبوده بلكه بيشتر تحقيقـي دربـارة               خواننده عرضه مي  
شناسي و تاريخي اين      البته بعضي از مسائل هنري و زبان      . شناسي اين دوره است     باستان

توان از لحـاظ اداي حـق مطلـب           وران به صورت خالصه بيان شده است با اينكه مي         د
  .به شكل بازتري از آنها سخن گفت

تـوان   شناسي هزاره اول قبل از مـيالد ايـران مـي      از مسائل باستان   يدربارة بسيار 
شناسـي و     هـاي باسـتان     كمبـود داده  . نظر ديگري جز آنچه گفته شده است ابراز كـرد         

شناسـي را     گذاري آنها وجود دارد، هر پژوهـشگر باسـتان           در مورد تاريخ   اختالفي كه 
ايـم    ه  گرچـه سـعي كـرد     . سازد كه ميدان فرض و گمـان را گـسترش دهـد             مجبور مي 

شناسي مبتني سازيم،     غرض باستان   هاي بسيار مثبت و بي      فرضيات و نظريات را بر داده     
نگارنـده بـه هـيچ وجـه        . تبا اين حال كتاب حاضر نيز از فرض و حدس به دور نيـس             

ريـزي   شناسي هزاره اول قبل از ميالد ايـران را پـي            مدعي نيست كه چهارچوب باستان    
كرده است و آرزومند اسـت كتـاب حاضـر نـه سـخن آخـر بلكـه سـرآغاز پيـدايش                      

از ايــن نظــر اميــد اســت كــه در آينــده مــسائل . تحقيقــات جديــد در ايــن بــاره باشــد
بوط به هزاره اول قبل از ميالد ايران، اعم از آنچـه در         شناسي و ديگر مطالب مر      باستان

  .شناسان ايراني قرار گيرد اين تأليف آمده يا نيامده است مورد پژوهش باستان
 قبالً نيـز    كه  طوري  بهه است؛   گرديداين كتاب در سه فصل به هم پيوسته تنظيم          

 با استفاده از    . م  . ق 1500ـ2000صل اول فرهنگهاي ايران بين سالهاي       ـد در ف  ـاره ش ـاش
در فصل دوم كه از لحاظ موضـوع        . شناسي بررسي شده است      موجود باستان  يها  داده

عـصر   (. م  . ق 8 تـا    15تر است وضعيت فرهنگي ايران در فاصله زمـاني قـرن              تخصصي
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نگــاري،  مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت و دربــارة موضــوعاتي از قبيــل گــاه) آهــن
ــه ــم  الي ــ نگــاري، مشخــصات مه ــهت ــات    رين محوط ــتاني و تاريخچــه مطالع ــاي باس ه
هـا و     همچنـين فرضـيه   . شناسـي ايـن دوره در فـالت ايـران گفتگـو شـده اسـت                 باستان

شناسـي ايـن دوره و        پيچيـدگيهاي مطالعـات باسـتان     نظريات ارائه شـده، مـشكالت و        
ز  مهم مهاجرت ايرانيان به فالت كه در اين دوره به وقوع پيوسـته، بـا اسـتفاده ا                   مسئله
  .شناسي و مدارك مكتوب بررسي و نقد شده است هاي باستان داده

شناسـي مربـوط بـه ايـن دوره           هـاي باسـتان     فصل سوم به تجزيـه و تحليـل داده        
يـادآوري  . انـد   دست آمـده  اختصاص داده شده كه اغلب از حفاريهاي كنترل شده به           

 اشـياء ( اين دوره    هاي   و داده  ءالزم است كه در اين فصل چهار گروه از اشيا         اين نكته   
توان آنها را از لحاظ كيفـي        ند و مي  ا  كه منسجم ) فلزي، سفال، بقاياي معماري و قبرها     

 و آثـار يـاد شـده،    ءاند؛ البتـه غيـر از اشـيا    بندي كرد تجزيه و تحليل شده     و كمي طبقه  
آثار ديگري نيز از حفاريهاي مربوط به اين دوران به دسـت آمـده كـه از نظـر كمـي                     

شناسـي    اين فصل كتاب بـر آثـار و منـابع باسـتان     طوركلي  به.  توجه نيستند  چندان قابل 
  .مبتني است
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