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 جوامع از مانده باقى آثار ارزشمندترین با از یکى گلى، الواح روى بر آنها آثار و اى استوانه و مسطح مهرهاى
 دانشـمندان  آثـار،  ایـن  روشـمند  مطالعـه  و بررسـى  .آیند مى شمار به ایران فالت تاریخى و تاریخ از پیش
 هرچه را کهن جوامع فرهنگهاى معنوى و مادى هاى جنبه تا سازد مى قادر را هنر مورخان و شناس باستان
 باسـتانى  هاى نهشته و بقایا از مختلف کمیتهاى با که هستند ریزى نسبتاً آثار مهرها .نمایند واکاوى بیشتر
 مـواد  و سـنگها  از مهرهـا  .اند کرده خریدارى عتیقه بازارهاى از ها موزه و داران مجموعه یا و شوند مى یافت
 آنهـا  روى بـر  .اند داشته ترى طوالنى ماندگارى زمان طول در نتیجه در شدند، مى پرداخته و ساخته سخت
 و مهرهـا  کـارکردى،  لحاظ به دیگر سوى از .است شده حکاکى مهارت و ظرافت با گوناگون هاى مایه نقش
 یـک  از اطالعـات  انتقال براى است بوده ابتدایى وسیله مالکیت، بر عالوه آنها، روى بر شده حکاکى نقوش
 اطالعات انتقال وسیله مؤثرترین مثابه به کتابت و خط به هنوز که جوامعى در ویژه به دیگر، نقطه به نقطه

 .اند نداشته دسترسى
 پدیدة راستا این در .است شده پرداخته گفته، پیش پدیدة مختلف ابعاد به روشمند صورت به تألیف این در
 .است شده بررسى ایران تاریخى و تاریخ از پیش فرهنگهاى توالى و تسلسل چهارچوب در مهرسازى و مهر
 گردیـده  تنظـیم  مشخص موضوع یک راستاى در پیوسته هم به فصل شش در رو پیش تألیف نظر این از

 ایـن  روش ایـن  اتخاذ علت .پردازیم مى مهرها مطالعه تخصصى اصطالحات و تعاریف به اول فصل در .است
 در کـه  تخصصـى  اصـطالحات  و تعـاریف  با اصلى مسائل و موضوعات به ورود از قبل خواننده تا است بوده

 بسـترهاى  دوم فصـل  در .باشد داشته کافى آشنایى است گرفته قرار استفاده مورد بعدى فصلهاى سرتاسر
 گرفته قرار توجه مورد متوالى زمانهاى در آن کارکردهاى و مهرسازى و مهر پیدایش اجتماعى و اقتصادى
 پدیـده  اهمیـت  از ترى عمیق بصیرت و درك تا سازد مى قادر را خواننده رویکرد این نگارنده، نظر به .است

 .باشد داشته ایران کهن جوامع در آن جایگاه و مهرسازى و مهر پیدایش
 بـا  زمانى توالى و تسلسل در مهر از استفاده پدیدة مستندات و مصداقها به ششم، تا سوم بعدى، فصول در

 پیشـرفتهاى  و خیزهـا  و افت تحول، سیر طریق این از تا است، شده پرداخته فرهنگى فرایندهاى به توجه
 و نتایج فصل، هر پایان در .گردد آشکار است، داده رخ زمان طول در که مهرسازى و مهر زمینه در فناورى
 .است شده بیان فشرده صورت به موضوع به مربوط برانگیز چالش سؤاالت نیز و نگارنده نظرات نقطه
 ایران دانشگاههاى مرتبط هاى رشته و شناسى باستان رشته دانشجویان استفاده جهت عمدتاً رو پیش کتاب
 گردیـده  تنظیم اى گونه به کتاب حال عین در .است شده تألیف ارشد کارشناسى و کارشناسى مقاطع در
 حاضـر  کتـاب  اسـت  امیدوار نویسنده .باشد ایران تمدن و فرهنگ مندان عالقه دیگر براى استفاده قابل که

 واکـاوى  جهـت  در ایـران  تمـدن  و فرهنگ عرصۀ پژوهشگران و دانشجویان در بیشتر شوق و انگیزه بتواند
 دربرگیرنده که زبانى هیچ به و کتابى هیچ تاکنون گرچه .آورد وجود به آن ناشناخته زوایاى بیشتر هرچه
 نویسـنده  اسـت،  نشـده  تـألیف  باشـد  اسـالم  صـدر  تـا  آغـاز  از ایران در مهرسازى و مهر از استفاده پدیده

 نقطـه  نیـز  و را آن کاسـتیهاى  و نـواقص  ایرانـى  غیـر  و ایرانـى  خوانندگان و پژوهشگران است خواهشمند
 نظـر  ایـن  از خـواهش  ایـن  .دهنـد  اطـالع  کتاب ناشر یا و نویسنده به ممکن طریق هر به را خود نظرهاى



 شـدن  فراگیـر  نهایـت  در و علـم  گسـترش  و تولید فرایند کشیدن، چالش به و نقد بدون که دارد اهمیت
 در .رفت خواهد پیش کندى به انسانى علوم گرایشهاى در ویژه به کشور علمى جامعه در علمى بصیرتهاى
 دبیـر  رهبـر،  تـورج  آقـاى  ویژه به سمت سازمان محترم کارکنان و مسئوالن از دانم مى خود وظیفه خاتمه
 .نمایم قدردانى و تشکر سازمان شناسى باستان گروه محترم
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