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  پيشگفتار
  
  

 ،شناسـي   در رشـته باسـتان    ، هنگام تحصيل اينجانب     1343ـ1340در فاصله بين سالهاي     
بقيه درسـها را بايـد      .  بود تاريخ عمومي هنر  و آن   تنها يك كتاب درسي وجود داشت       

 كردنــد و مــا  مــيهتــديك خوانــديم كــه اســتادان در كــالس يي مــيهــا هاز روي جــزو
 تحول بـسيار شـگرفي از ايـن بابـت پديـد آمـد و                با تشكيل سازمان سمت   . نوشتيم مي

ه و در كـرد  آمـاده  شناسي  براي رشته باستانمترجمان و انلفؤامروزه تعداد كتبي كه م    
و اسـت   موضـوع رسـيده      سـي  بـه حـدود      انـد   اختيار دانشجويان ايـن رشـته قـرار داده        

ن يـ يس ا در تـدر  ام    هسـال  در نتيجه تجربيات سـي    . شود  مي همچنان بر اين تعداد افزوده    
ي هـا   نامـه   پايـان  در نگارش    رشته در دانشگاه تهران و با توجه به مشكالت دانشجويان         

ي هـا   هيي اسـت كـه معـرف دور       هـا  نـشاني محل   هـا  متوجه شدم كـه يكـي از نياز        ،خود
  . مختلف فرهنگي در ايران با مرزهاي سياسي كنوني است

  David and(س و همـسرش روث  وهـا   ديويـد وايـت  )1354(  م1975در سال 
Ruth Whitehouse(    بـه نـام    اطلـسي ،شناسـي   براي اسـتفاده دانـشجويان رشـته باسـتان 

  تقريبـاً هنگـام بـسيار مفيـد بـود و         تهيـه كردنـد كـه در آن         جهـان  شناسي  ستاناطلس با 
ــهان و شناســ تمــام باســتان ــژه ب ــسخوي ــشجويان ن   1.دســت داشــتنددر از آن را اي  ه دان

  صـفحات مـتن دوسـتوني     . بـود   و دو نقـشه    قسمت مربوط به ايران آن دو صفحه مـتن        
    بود كـه مـتن آن يـك سـتون           2» و پارسها  هاايران پيش از ماد    « عنوان صفحه اول   .بود
   ارجاعـات ايـن صـفحه نيـز بـه        .شـد    سـطري را شـامل مـي       7 سطري و يك سـتون       46
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مـتن آن  و  » و پارسـها هـا ماد«عنوان صفحه دوم  . چهار كتاب و يك مجله محدود بود      
در نقشه مربوط به ايران قبـل از مـاد   .  كتاب بود5و ارجاعات آن    سطري   41ستون    نيم

، هايعني دربرگيرنده تمام ادوار مختلف از عصر سنگ تا آغاز دوره ماد           ،  و هخامنشي 
 پيـشگفتار   رتصويري از ايـن نقـشه در آخـ        . نوشته شده بود   تنها نام سي محل در نقشه     

  .شود  ميارائه
در برگـشت بـه ايـران    ي از اولويتهاي اينجانـب    يك در پنسيلوانيا هنگام تحصيل   

 .بـود دوره نوسـنگي    يعنـي   تهيه اطلسي در ارتبـاط بـا دوره تخـصص تحـصيلي خـود               
سـازي    از جملـه بـه پايـان بـردن و آمـاده           ،  ي نوشتاري ديگـر   ها  هسفانه به دليل مشغل   أمت

 م آغـاز كـرده بـود   1355 آن را از سـال  نويسي كه برگه ايران در پيش از تاريخ     كتاب
بـرداري    يادداشـت  ، بـراي آن كتـاب     نويـسي   ولي هنگام برگـه   . اين مهم به تعويق افتاد    

پايـان   خوشبختانه با فرصـتي كـه از بعـد از         . براي تهيه اطلس پيش رو نيز ادامه داشت       
  . پيش آمد تمام وقت براي تهيه اين اطلس مشغول شدم» طرح بازنگري سيلك «يافتن

ي منـدرج در ايـن      هابرخي از بخـش    درباره  مفصلي نسبتاًاز آنجا كه توضيحات     
دم   شناسـي ايـران از آغـاز تـا سـپيده            باسـتان : پيش از تـاريخ   ايران در   اطلس در كتاب    

 شده ولـي بـه توصـيه دوسـت          خودداريآمده است در اينجا از تكرار آنها         شهرنشيني
عزيز و همكارم آقـاي دكتـر محمدرضـا سـعيدي در پايـان هـر بخـش ارجـاع بـه آن                

  .اضافه شده است) چاپ دوم(تاب ك يهابخش
نگارنـده يـك يـا    بنـدي    تقـسيم گانـه   براي هر يـك از منـاطق نـه   ،عالوه بر اين  

ي ي معـرف دوره نوسـنگ  هـا بـراي معرفـي محل     و ،محل باسـتاني شـاخص    سه  حداكثر  
 از سه منبع    هااجمالي محل  براي معرفي  .اند  هشدغرب ايران چهار محل به اختصار ذكر        

  :تزير استفاده شده اس
 ايـران از    شناسـي    باسـتان  :ايران در پيش از تاريخ    ،  صادق،  شهميرزادي ملك. 1

، معاونـت پژوهـشي   ،  سـازمان ميـراث فرهنگـي كـشور        ،شهرنـشيني دم   آغاز تـا سـپيده    
  .1382 ،چاپ دوم، شناسي پژوهشكده باستان

، معاونـت پژوهـشي   ،  تپـه   آق ،جبرئيـل نوكنـده    و   صـادق ،  شهميرزادي  ملك .2
  . 1379، هنگي استان گلستانمديريت ميراث فر
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، تـرين روسـتاي محـصور ايـران         كهـن  :سـيلك ،  صـادق ،  شـهميرزادي   ملك. 3
، صـنايع دسـتي و گردشـگري      ،  پژوهشگاه ميراث فرهنگـي   ،  شناسي  پژوهشكده باستان 

  .1385، تهران
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  مدخل
  
  

 ا و شـكار امـرار معـاش        غـذ  آوري  جمـع ي ايران با    از زماني كه انسان در قلمرو امروز      
 هـزار  يكـصد  پرداخت حداقل   مي اي سنگي به استراحت   هپناهگاه ارها و كرد و در غ    مي
نـسبت بـه    ايي محـيط زنـدگي خـود پرداخـت و           شناسـ    از زماني كه به    ؛گذرد مي سال

  سـال  هـزار چهـارده   شد معرفت پيدا كـرد حـداقل          مي ادامه بقاي او   انتخاب آنچه سبب  
ي و توليـد غـذا در وابـستگي بـه طبيعـت             يكجانـشين از زماني كه با انتخاب       ؛گذرد مي

از زمـاني كـه      ؛گـذرد   مي لهزار سا    ده محيط زيست خود تا حدودي آزاد شد حدود       
 كند و گامهاي برداري بهرهبا تجربه و پشتكار توانست از مواهب طبيعي غير خوراكي           

بـا ازديـاد جمعيـت و گـسترش         . گذرد مي  سال 8000 بردارد حدود    فناوريبلندي در   
 را  ها نخـستين شـهر    ، سال پـيش   7000 و برقراري نظامات اجتماعي در حدود        هاروستا

كـه    همـسايگان از وسـايلي اسـتفاده كـرد          آورد و براي برقـراري ارتبـاط بـا         به وجود 
  بـه يكـديگر در     هايش وابستگي شهر   سال پ  5000در  . آنها بود  خط يكي از   نگارش و 

الت به چنان پيـشرفتي رسـيد كـه ايالـت شـهر ايـالم در جنـوب غـرب ايـران                      مباد امر
نقطه ترين    تشكيل شد كه دامنه نفوذ آن تا دورترين نقطه شرق ايران در شهداد و دور              

 سـال پـيش   2500سـرانجام در    . شمال شـرق ايـران تـا خراسـان بـزرگ گـسترده شـد              
 در شرق تـا     آمودرياهاد و از    را بنياد ن  ،  ي هخامنشي امپراتور،  ي جهان امپراتورنخستين  

ي هـا   هشـود كـه سـرزمين ايـران در همـه زمينـ              مي  مشاهده .در غرب را اداره كرد    نيل  
به دليـل موقعيـت جغرافيـايي خـاص بـه صـورت              هنگ بوده و  افرهنگي و تمدني پيش   

ر امـر ارتباطـات     د ي همجـوار  ها و تمـدن   هـا چهارراه برخورد و تلفيق و تركيب فرهنگ      
اگر ساكنان باستاني سرزمين مـصر  . ي اساسي را ايفا كرده است   نقش فرهنگي و تمدني  
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هـاي دو   النهـرين در كنـاره   باستان در دو طرف رودخانه نيـل و سـاكنان سـرزمين بـين           
 تمدنهاي باستاني منطقه سند و پنجاب در منطقه محدودي از            و رودخانه دجله و فرات   

سـاكنان  ،  برداشتنداي    هنددر مسير حركت فرهنگ و تمدن گامهاي بسيار ارز        قاره   شبه
   اسـناد و مـدارك      گـواه  محيطـي بـه    باستاني سرزمين ايران به دليل تنوع باالي زيـست        

و دار    اغـراق پـرچم     بـي  شناسـي    و انـسان   شناسـي   ي باسـتان  هابه دست آمـده از پژوهـش      
   .اند هي فرهنگي و تمدني بودهاحركتدار  طاليه

تا  حدود دويست هزار ساليي را كه از  هااست تا محل  در اين اطلس سعي شده      
زيستند و در مراحل بعدي بـه توسـعه اسـتقرار            ها مي يي در آن  گروهها سال پيش    8000

 آخرين دوره فرهنگي كه در اين اطلـس در          بنابراين. خود ادامه دادند نشان داده شود     
  . ي ايران استها در روستادائمي و استقرار يكجانشين  پايان دورهنظر گرفته شده است

 آنهـا چـاپ و      دربـاره  اطالعيه    يك حداقلكه  اند    هي در اين اطلس آمد    يهامحل
محـل بـسياري از     .  برده شده باشـد    هاآن  نامي از   چاپ شده  منتشر و يا در يك خبرنامه     

از حـدود يـك دهـه قبـل         تنهـا   . دقيق نيستند اند    ه نشان داده شد   ها  هجاهايي كه در نقش   
مختـصات  گيـري     انـدازه وسـايل   ده از   ان با اسـتفا   شناس  ان و انسان  شناس  است كه باستان  

ثبـت و   انـد     هنها كـاوش كـرد    يي را كه بررسي يا در آ      ها  هجغرافيايي محل دقيق محوط   
ي نـشان داده شـده در       هـا به همـين علـت محـل دقيـق بـسياري از مكان            . كنند  مي ضبط
كه پژوهشگر آن را به صورت كلي معرفـي كـرده           اند    ه از منابعي به دست آمد     ها  هنقش

 يـك روسـتاي     عنـوان   بـه نـدكي بـيش از هفتـاد سـال قبـل            اد شيرآشيان كه    مانن. است
  .  كيلومتري غرب دامغان گزارش شده است15نخستين معرفي و محل آن در 

و  يـك مرجـع ارائـه        حـداقل  در نقشه آمده      آن در پايان براي هر محلي كه نام      
  . فهرست ارجاعات الفبايي تنظيم شده است

   :دهنـد  ي متفاوت نـشان مـي     ديدگاههاايران را از    بندي    يي كه تقسيم  ها  هنقش در
مـشخص شـدن منـاطق        رنگهـا تنهـا بـه خـاطر        ، ثانيـاً  و دان  تقريبي ها  ه حدود منطق  ،اوالً

 نيـز بـه دليـل       هاسـنگي و اسـتقرار در روسـتا       وي معـرف دوره ن    هامحل .اند  هانتخاب شد 
  . اند  تقريبيها همقياس نقش




