جدول گاهنگاري ايران از پارينه سنگي تا پايان عصر آهن منتشر شد

دستاوردهاي امروزي بشر در حوزههاي گوناگون علوم ،مرهون بانيان نخستين و تاريخ سازان آنست .نگاهي به
آموزههاي ارزشمند تاريخي در ميان منابع و مدارک مضبوط ملل متمدن جهان ،ميلي بيحصر را براي افتخار به
ميراث فکري و فرهنگي آدمي به نمايش ميگذارد .بر اين اساس احراز جايگاه شايسته ايران زمين به لحاظ مصاديق
مختلف توسعه فرهنگ بشري در سپيده دم تاريخ ،از جمله ابزارسازي ،آغاز روستانشيني ،سفالگري ،آغاز شهرنشيني،
ذوب و استحصال فلزات ،معماري ،آغاز کشاورزي ،اهليکردن دام و خط و نگارش ،با توجه به يافتههاي
باستانشناختي ايران و براساس گونههاي گاهنگاري مطلق و نسبي ،ضرورتي هويتساز براي بالندگي فرهنگي
جامعه ايراني ،به شمار ميرود.
با وجود شناخت ما از اين ميراث گرانقدر بشري و تأثير شگرف فرهنگ و تمدن مردمان اين سرزمين بر ديگر
فرهنگها ،معرفي سهم شايستة ايرانيان در تکوين مصاديق توسعة فرهنگ و تمدن بشري در مقايسه با نقش ديگر
ملل مغفول مانده بود .لذا بنياد ايران شناسي که شناخت و شناساندن تاريخ و فرهنگ ايراني را رسالت خود ميداند و
با توجه به درک اهميت موضوع گاهنگاري و خالء وجود يک جدول گاهنگاري که بدست محققان داخلي تهيه و
تدوين شده باشد ،ابتکار عمل را بدست گرفت و ثمرة اين فعاليت جدول گاهنگاري ايران و جهان است.
بخش نخست اين اثر که مختص ايران فرهنگي است توسط گروه باستانشناسي بنياد ايرانشناسي به صورت
مجزا به انتشار رسيده و شامل تقسيمبنديهاي ارائه شده در  6دوره تاريخي اعم از پارينه سنگي ،فرا پارينه سنگي،
نوسنگي ،مس و سنگ ،مفرغ و عصر آهن است و بازه زماني اين جدول از يک ميليون و دويست هزار سال پيش تا
اوايل شکل گيري دوران هخامنشي را در بر ميگيرد .در اين جدول ايران فرهنگي به هفت منطقه جغرافياي شامل:
زاگرس مرکزي ،شمال غرب ،شمال و شمال شرق ،فالت مرکزي ،جنوب شرق ،فارس و شوش تقسيم شده و در

داخل تقسيمبنديهاي جغرافيايي ،تقسيمبنديهاي قديم و جديد و مياني نيز اِعمال شده است .همچنين از فازبندي
محلي باستانشناسان براي مشخص کردن ادوار بهره گرفته شده است.
قابل ذکر است که اين جدول ويرايش نخست از مجموعه فعاليتهاي مستمري است که در حوزة گاهنگاري در
بنياد ايران شناسي صورت گرفته است .الزم به ذکر است که توضيحات تکميلي ادوار مختلف ايران بصورت
کتابهايي متمم بر اين جدول ارائه خواهد شد.
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