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 مقدمه

  
كـه   چنـان . توفيق نگارش اين كتاب حاصل آمد    گزارم كه     خداوند متعال را سپاس مي    

دانيم يكـي از مـشكالت اصـلي عرصـة مطالعـات تخصـصي كمبـود شـديد منـابع                    مي
شناســي نيــز از ايــن قاعــده مــستثنا نبــوده و همــواره يكــي از   باســتان. پژوهــشي اســت

ختيار نداشتن كتابهاي درسـي پايـه       مشكالت جدي دانشجويان دورة كارشناسي، در ا      
است، هرچند پژوهشگران، كتابها و مقاالت بسيار ارزشمندي در ايـن عرصـه تـأليف               

نخست پراكندگي و گـستردگي  : آوري و نوشته شد اين اثر به دو دليل جمع    . اند  كرده
منابع تخصـصي و ديگـري نبـود كتـابي اسـت كـه آخـرين ديـدگاهها را در معـرض                      

  .قرار دهدقضاوت خوانندگان 
شناسـان    از ديدگاه بسياري از محققان، باستان     دوران اشكاني   تا چند دهة اخير،     

مĤبانانـه بـه      يو مورخان دوران تاريك تـاريخ ايـران بـود و از ديـدگاهي كـامالً يونـان                 
اي كه بـه      به كمك پژوهشهاي گسترده   . شد  موضوع مطالعات اين دوران نگريسته مي     

حدود زيادي تغييـر يافتـه و       ها تا   سياري از اين ديدگاه   ، ب همت محققان به انجام رسيد    
آنچـه پـيش روي خواننـدگان       . هاي جديدي در اين عرصه پديد آمـده اسـت         ديدگاه

گيـرد، آشـنايي اجمـالي بـا مباحـث كلـي         شناسـي قـرار مـي       عزيز و دانشجويان باستان   
 است كـه بـا كـسب اجـازه از محـضر پيشكـسوتان ايـن عرصـه             شناسي اشكاني   باستان

  .تدوين شده است
شناسي و هنر     بدون شك مطالعة هر يك از مقوالت پژوهشي در عرصة باستان          

اشكاني نيازمند كار پژوهشي عميق است و نگارنده نيز با اذعان به ايـن موضـوع و بـا                    
 مرتبط بـا مفـاهيم كلـي       هاي  شناسي و ديگر رشته     هدف آشنا كردن دانشجويان باستان    
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  .شناسي اشكاني گام در اين راه نهاده است باستان
ديدگاه حاكم بر اين كتاب آشنايي با بحثهاي عمومي مرتبط با موضوع اسـت              

  .شده نيازمند رويكردهاي جديد پژوهشي باشد و چه بسا بسياري از ديدگاههاي طرح
اند كـه بـه نحـوي در        د  ، نگارنده خود را مرهون لطف همة كساني مي          در پايان 

انــد و اميــد آن دارم تــا  تــدوين و چــاپ ايــن كتــاب وي را يــاري و راهنمــايي كــرده
خوانندگان محترم با ارائة ديدگاههاي خـود مـسير مطالعـات ايـن عرصـه را همـوارتر                  
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