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 لیف کتابأضرورت ت

 
 »شناسی باستان ی تكھچھل یِ ولباس نُ «

 یھا پارچھ م؛یشناس یرا م» كھیت لچِ «ی ما  ھمھ
كھ  یا رقابل استفادهیرنگارنگ و گاه كھنھ و غ

گذارند  ین آنھا را كنار ھم مین سرزمیمادران ا
 یلید خیكنند. شا ینو درست م یھا و پتو و لباس
و  یك کرسیگرم شدن كنار شیرین ی  از ما تجربھ

 یا تجربھ ؛میرا داشتھ باشتیكھ  چلك لحاف یر یز
ك یتیكھ  لچِ مانده است.  یمان باق در ذھن ییكھ جا

  ھا در خانھ زن كھ معموالَ  یھنر ؛جور ھنر عام است
قھ یسل باھای كھنھ را  پارچھنند: یآفر یآن را م
 یرا كنار یاطیخ یھا یچیقا سری ،كنند یجمع م

 رنگارنگ... یھا ھتیك چلدوختن  یگذارند برا یم
کھ  ؛ بدین معناشناسی دانشی متکثر است باستان

ی متنوع و پویا  شاید از چندین شاخھ و زیر شاخھ
توان آن را  تشکیل شده باشد و بھ تعبیری می

كھ  »یاتكھ چھل«تکھ معرفی کرد.  دانشی چھل
مطالعات  نھادنشناسان از كنار ھم باستان

، ی، جانورشناسیشناس اهی، گیشناس قوم،یا موزه
 ، روایتیو درنھایتسازند  یو... م یشناس انسان

با  د.ندھ را از آنچھ در گذشتھ بوده، ارائھ می
ای دارد کھ  تکھ نیز تاریخچھ این چھل ،این حال

شناسی  باستان توان دریافت کھ با نگاھی بھ آن می
حاصل انقالب صنعتی است ـ یا حتی قبل از آن بھ 

ی آمریکا و  ی کشف قاره سبب شیرینی خاطره
 بدین شرح کھ گروھی از ھای جدید ـ سرزمین

کاوشگران دنیای ناشناختھ در گوشھ و کنار دنیا 
آنان  ی د. گذشتھ ھم مورد عالقھنبھ جستجو پرداخت

داری و  جویی، مجموعھبود و در راستای آن، عتیقھ
شناسی  باستان شکل گرفت.شناسی  باستان در نھایت

پس از انقالب  ،نیز مانند بسیاری از موارد دیگر
-ھ با تفاوتالبت ، صنعتی بھ ایران وارد شد

، خودروکردن چیزھایی مانند وارد اصوالَ  ھایی.
و  استقطار و... متناسب با نیازھای جامعھ 
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 ی برای یک کاالی وارداتی، معرفی و شیوه اغلب
 . اماشودمیاستفاده از آن ھم رایج 

شاید بتوان گفت در  .چنین نبودشناسی  باستان
جویی و سپس ھای عتیقھ اثر استقبال از فعالیت

 ھای کھ با اکتشافـ شناسی  باستان ھای اکتشاف
بدون ارزیابی و حتی  ـ بود راهمنابع نفتی ھم

 ی وارد ایران شد. رشتھشناسی  باستان ھدف مشخص،
نیز در مراکز آموزشی یا ھمان شناسی  باستان

نظارت بر  بھ منظور ،ھای اولیھ دانشگاه
جویی و عتیقھ ی ھای خارجیان در زمینھ فعالیت
شناختی در زمان پھلوی اول  ھای باستان اکتشاف

 شکل گرفت.
برای تعامل با  ) کھ اساساَ 1اند(گپ گروه ما

گرفت، پس از  شکلمتخصصان و غیر متخصصان جامعھ 
درباره ی ھا جلسھ گفتگو و تبادل نظر  ده

ای جامعھتعامل آن با  شناسیِ  و آسیبشناسی  باستان
 کھ با این گرفتکنیم، نتیجھ کھ در آن زندگی می

این رشتھ در ایران از عمر  سال100بیش از 
ناشناختھ  گذرد، ھمچنان در میان مردم کامالً  می

در نگاه مردم شناسان  باستانکھ  است تا جایی
شوند. تا  ھا پنداشتھ میگران گنجینھھمان جستجو

شناسان تنھا  ھای باستانتیاین زمان مخاطبان روا
 اغلبو  یطوالن ییھا ارشگز اند. شان بودهھمکاران

پر عدد كھ  یو نمودارھا یپر از اصطالحات تخصص
 یار تخصصیبس یھا ارائھ در كنفرانس یتنھا برا

 افرادی کھ ،آیند. در این میان کار میھ ب
، کنندھا را بھ زبانی ساده بیان گزارشبتوانند

بر آن  اند گپ ،بنابراین اند. بسیار محدود بوده
نشینی دوری کند برج عاج شناسیِ  باستان شد کھ از

معاصر  ی حس تعھدی کھ نسبت بھ جامعھ سببھ و ب
شناسی  باستان »تکھ چھل«، بھ فکر نگارش دارد

 افتاد.
کردن توان گامی برای پرکتاب حاضر را می

دانست. در شناسی  باستان میان مردم و ی فاصلھ
بھ شناسی  باستان ی ارائھ افزون براین کتاب 

1 .GAP END  .بھ معنای پایان گسست است 
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ھایی نظیر نسبت  بھ دغدغھ زبان ساده،
شناس و مردم نیز پرداختھ شده است. سعی  باستان

شان بھ نگاهکردیم صدای مردم را نیز بشنویم و 
ما  را در کتاب منعکس کنیم.شناسی  باستان

گوییم کھ بھ  ای میھا از زندگانی متعھدانھ یند گپ
، ساکن ھستیمکھ در آن  ایمحیط فکری و اجتماعی

تکھ گامی کوچک در این مسیر  نھد. چھل ج میار
 است.



 

  
 گفتارپیش

 ؟ی و از کجاکِ 

 
 گیرچشم یاھش و عالقیگراسال پیش  150حدود 

یان اروپایوجود داشت.  کاو در ایرانبرای کندو
-. دولتن كار را داشتندیشوق ابیش از دیگران 

جویان جھانگردان و عتیقھھای اروپایی از طریق 
-شدند. دولتوارد کاو در ایران ندوبھ موضوع کَ 

یس و فرانسھ و سپس دیگر کشورھای لھای انگ
شاھان قاجار را برای جستجو در ایران  ،پاییوار

جستجو ن یا ھرچند ؛کردند یتشویق و تطمیع م
با  .كردیرا دنبال مفراتر از عتیقھ  یموضوعات

. نسل پیچیده تر شدمسئلھ  ،موضوع اکتشاف نفت
و منابع عتیقھ درجستجوی  ،نفتگران نخست جستجو

فرھنگ ای حرفھکاوشگران  دومنسل . بودندمعدنی 
-باستان ،زمین بودند. نسل سوم  و ھنر ایران

-ال خود را پیگیری میؤکھ س بودندشناسانی 
بھ جامعھ و مردم ایران و  آنھا بیشتر .کردند

آنچھ  .نداشتنددر آن کاری شناسی  باستان جایگاه
 یھرابط ،ھا دور مانداز نظران ین میدر ا

  .با مردم بودشناسی  باستان
 یهسد یھامھیاز ن كمكمغرب شناسی  باستان

 یھااز آن بھ دانش ییھار كرد و شاخھییستم تغیب
 یكاربرد یھااز دانش یا شاخھ .ل شدیتبد یكاربرد

 ،1»برای مردمشناسی  باستان« بھ نام
بر خالف . کند مردم معرفی می را بھشناسی  باستان
 ن حوزهیدر اھا فیلتعداد تا کھ كایو آمر اروپا
در این  یھای اندكپژوھش در ایران ،ر استیچشمگ

  .است زمینھ انجام شده
برای مردم  ایم کرده كوشش، این کتابدر 

-شان زندگی میمی کھ در میانبرای مرد؛ بنویسیم
 یخارج یھان است كھ كتابیگر اید یھنكتکنیم. 

1- Public Archaeology 
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و  ییكایآمر یهشدھمطالع یھانمونھ ،شدهترجمھ
-افتھیھا و محوطھ ،كنندیم یرا معرف ییاروپا

مخاطب  یو كاركردشان برا كھ شكل ییھا
 دور از ذھن ،یرانیا ژهیوبھو  یاانھیخاورم

 یشود برایا میآ ما این بود: یھ. مسئلاست
شناسی  باستان درباره ی یكتاب یرانیمخاطب ا

شود؟  یآشنا در آن معرف ییھاافتھینوشت كھ 
دترش را ھر روز یدج یھاكھ او نمونھ ییھا افتھی

اش را در یباستان یھانمونھ رد؟یگیبھ كار م
اطب مخ یبرا توانیا میند؟ آیبیكشورش م یھاموزه

خود  ھایرا با کمک دانستھشناسی  باستان ،یرانیا
 .كرد؟ یاو معرف

کردیم، خوب اینکھ ساده  با خود فکرابتدا 
 آن یھا عكس خودمان و یھاافتھییم توانمی است:

ی پیگیربا  .میمنتشر كن یارا در مجموعھ
 یاز سوھم ساده نیست.  چندانموضوع م یافتیدر
ان یرانیشود نظر ایا میآ ین كتابیدر چن ،گرید

فراموش كرد؟  ،كتاب ھستند یرا كھ مخاطبان اصل
ش ین است كھ پین راھكار ایبھترالبتھ كھ نھ! 
نظر  ،نامھپرسشبا استفاده از  ،از آغاز نگارش

و كاركرد شناسی  باستان یهبارمان را درانھنیمھم
ن یا »و آرمان میمر«م. یا شویآن در جامعھ جو

-حاصل کارشان را می كھشدند دار مھم را عھده
  بخوانید.در فصل نخست توانید 

-باستان چھار برای ھم میھنان، كتابدر این 
شده اما ساده یواقع یریتصو اند شناس تالش كرده

د یكھ شا یریتصو ،كنندارائھ شناسی  باستان از
شناسی  باستان ان ازیرانیا یبا برداشت فعل

شناسی  باستان بھ نظر ما !چندان ھمخوان نباشد
-بخشدر است. ید و كاربردیامروز مف یھجامع یبرا
 از ی کلیریتصو ،ایم كرده كوششمختلف كتاب  یھا

 بھ این امید کھ ارائھ دھیم،را شناسی  باستان
  .با ھم ھمراه شویمآرام آرام

ھا دگاهیاول كتاب د لفصچنانکھ اشاره کردیم، 
 با است.شناسی  باستان درباره ی شما ھایو نظر

 ،ن كتابیچرا كھ ا میكنیشما آغاز م
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 یبراشناسی  باستان ؛ستشما یبراشناسی  باستان
 .مردم

-زمستان فالنی« :گفتمی خیر مادر بزرگھ یادش ب
ی [ ھابرای کندن تپھ ھاشب ،ھ بیکار بودھا ک

آنقدر رفت کھ خستھ و فرتوت و  .رفتمی ]باستانی
ھنوز کھ  »ناامید شد اما چیزی گیرش نیامد.

 ،ھامادربزرگ ،جای این سرزمیندر جای ،ھنوز است
بھ ارث  رات یذھنمادران و پدران ما این  حتی

 ،آثار باستانی برای کندن خوب است کھ اند برده
 ای بھتر.زمایی شبانھ بھ امید آیندهآبرای بخت

برخی  یھمواجھبیانگر نحوه ی  ،این حکایت کوتاه
با میراث فرھنگی و آثار  افراد جامعھاز 

 پیشھ.گر و یغما ای تخریبمواجھھ ؛باستانی است
ب دیگر ھای مخرّ این ذھنیت و ذھنیت ناگزیر، ما

 را نادیده نگرفتھ و در فصل نخست بھ آن
  .ایم پرداختھ

 ھایروش ، در جامعھ ی کنونیجالب است بدانید
دنیای  بر کسب اطالعات از مواد فرھنگی و متکی
برای پاسخگویی  ،ھای پیش از تاریخی در دورهمادّ 

تعجب . شودکار گرفتھ میھ پیچیده بھای الؤبھ س
را منحصر و محدود بھ شناسی  باستان اگر نکنید
. ایم معرفی نکرده ،گانگذشتگذشتھ و در یھمطالع
کھ میلیون سال پیش  چھار حدوداز  1ھانسانما ا

تا  ایم، نھاده یجاھ بخاکی  یهاین کر برثاری آ
ـ  ھستیمھفت میلیارد نفر  از افزونکھ ـ امروز 

کھ کھ بنویسیم، بیش و پیش از آننیش از آپ
ھا و و زبالھ ایم رفتھ، راه ایم خورده  ؛بخوانیم

ا مان را رھ یھبزار و وسایل فرسوده و شکستا
ھای خویشاوندان انسان ،ھا. ما انسانایم هکرد 

از ھر چیزی مواد ھنوز ھم بیش  ساز ھستیم.ابزار
 ،یعنی با مواد، ابزار ؛کنیم فرھنگی تولید می

صورت ھ سازیم و بقایا را ب... میو ساختمان
 انبوهبھ کنیم. رھا می زبالھ و دورریز

ندازید. نگاھی بی ،کنیدولید میھایی کھ ت زبالھ

 ،در ادامھ توضیح خواھیم داد کھ منظورمان از انسان .1 
 ھست. ھای تطوری نیزھا و گونھشامل نخستی
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، اما کنیمھا ھمھ چیز را مکتوب نمیما انسان
ھایی کھ با کمک دنیای ھا و پاسخپرسشبسیارند 

کنید نوشتن و نوشتھ  شوند. باورمطرح می ماّدی
ھا نھادن، نسبت بھ طول مدت زندگی انسان یجاھ ب

زمین، نوآوری بسیار جدیدی است.  یدر کره
میلیون  چھارد با ھم حساب کنیم: از حدود یبیای

 ،استدست آمده ھ ھا بانسان از یسال پیش آثار
ترین آثار نوشتار تنھا مربوط قدیم كھ حال آن

رواج یعنی  .ستیش اھزار سال پبھ حدود پنج
انسان  طوالنی اتیاز ح %1کمتر از  فقطھا نوشتھ

ھمین  !ویمری دوری میچرا جاگیرند. را در بر می
بھ زندگی  ،عصر ارتباطات و اینترنت روزھا در

چقدر با و  ؟نویسیدخودتان نگاه کنید: چقدر می
چقدر  ن دو حوزهیا سروکار دارید؟ ماّدیدنیای 

  ؟با ھم تفاوت دارند
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 شناسی و مردم باستان
 )آرمان مسعودی و مریم نعیمی(

  آمددرپیش
را  تکھچھلشناسی  باستان کتاباول فصل  وشتنن

 و بودون ھم روشن یزیتلو ؛میبودکرده آغاز 
ھ ای بماھواره«: در حال پخشاخبار شبانگاھی 

مریخ بھ فضا  ی کرهھایی از منظور شناسایی بخش
شمار تلفات سیل و زلزلھ در « ،»پرتاب شد

-آرامینا« ،»مریکای جنوبی رو بھ افزایش استا
ربی ھمچنان قربانی ھای داخلی برخی کشورھای ع

خلیج فارس  در دیجد یدان نفتیك می« ،»گیردمی
 و... . »شناسایی شد

-. چگونھ میمیدشبا شنیدن اخبار کمی مضطرب 
کھ جھانیان در حال تجربھ کردن  شرایطیتوان در 

شناسی  باستان ت، جنگ و... ھستند،تکنولوژی، سرع
ای چنین دوره ی کھ خود زاییده ـرا  و اھمیت آن

 ؟امروز برای مردم شرح داد ی در جامعھ ـ است
مسائل ر یگدر بسیار یانیآدم یتوان برایچطور م
 ،راستیھب سخن گفت؟ )گذشتھ( روزیاز د ،یامروز

 و قرار دادن آنھا درباستانی  ءِ وری چند شیآگرد
ری را از دوش انسان امروزی چھ با موزه ویترین
 بیشتر بھ یک سرگرمی شبیھ نیست؟ دارد؟بر می

 ھاانسان کنجکاوی برخی فقطشناسی  باستان آیا
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د پنھان آدمی است یا نمو ی گذشتھ برای ورود بھ
گذشتھ چراغ  کھ ایکلیشھ یھاین جمل یھیافتعینیت

 چگونھ بھ رانیمردم ا اصالً  ؟راه آینده است
 .كنند؟ ینگاه م شناسی باستان
چگونھ ما باستان شناسان  ما این است: یھمسئل

برای  ؟میكمك كن ھجامع بردشیپ بھم یتوانیم
م یتصم ،ائلاین مس یهبارگردآوری اطالعات در

 درباره ینظر مردم کشورمان را  میفترگ
 نیا بھو اھمیت آن جویا شویم. شناسی  باستان
 الؤس آندر  و یرا طراح یانامھپرسش ،منظور

شناسی  باستان :را گنجاندیم قبیل این ی ازھای
 کدام است؟ امروزی ی نقش آن در جامعھ چیست؟

-انسان یھعمومی در خصوص پیشین یعاتاطال ،ھمچنین
ارائھ  در پرسشنامھ باستانی یھو چند محوط ھا

نگاه مردم  یچگونگ یهدربار شترمباحثیب. گردید
دن نام یكھ با شن نیا واست شناسی  باستان بھ
-نامھپرسشاین  د.یآیآنھا من رشتھ چھ بھ ذھن یا

. میبھ دست مردم دادگوناگون  یھا را در شھرھا
 یاقشار اجتماع یھماز ھ یافراد شوندگانپرسش

  اند. نش شدهیگز
-طبقھاطالعات  ھانامھپرسشاساس بر، در ادامھ

شناسی  باستان نگاه مردم بھ درباره یای شدهیبند
 .ایم كردهارائھ 

 شناس باستانو  ...و  اژدھا ،طلسم گنج،
 یهبارشده درادی یھنامپرسش نخستین پرسشِ 

-یبھ نظر م .بودو ھدف آن شناسی  باستان چیستی
دارند، شناسی  باستان مردم ازتعریفی کھ  رسد
در  .دار نام جذاب آن است: باستان+ شناسیوام

، شودده مییمفھکھ از نام آن  و چنانظاھر 
 .انسان است یھگذشت شناختشناس بھ دنبال باستان

انسان  یھاست کھ منظور از گذشت اما پرسش این
شناسان باستان اصوالً بھ عبارت دیگر،  ؟چیست

 برند؟ پیش از آنانسان پی می یھچگونھ بھ گذشت
کھ بخواھیم بھ مفھوم گذشتھ و چگونگی دست 

درک و آن بپردازیم، بھتر است بھ  یافتن بھ
اشاره کنیم:  شناسانکار باستان ازمردم  دریافت

طال و  نکھ کندیرا جایی « ،»؟نپیدا کردی یچ«
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 ،»کھ بھ درد بخوره؟دراومد چیزی ھم ا ی جواھر
... . ، و»؟فھمینرو می ھاچھ طوری قدمت عتیقھ«

ممكن است ھای کوتاھی است کھ اینھا تنھا گفتھ
 .شناس بپرسدیک فرد غیر متخصص از یک باستان

خواھد بھ شود کھ متخصص می یدار میپد زمانیمشكل 
شناس یک باستانبرای  .ھا پاسخ دھداین پرسش

قطعھ سفال خاکستری شکستھ با یک دستبند طال 
-باستانھدف  میاگر بگویتفاوت چندانی ندارد. 

 مردم ،نیست گران قیمتیافتن اشیای  شناس
 ی لبخندا. معناز سر ناباوری خواھند زدلبخندی 

 )انشناس باستان(پس آنھا باشد:  این تواندمی
پرسش  است. راز و فعالً  اند ھایی پیدا کردهچیز

شما چگونھ آثار باستانی  «بعدی مردم این است: 
ھا رو از کجا گیر گنج یھنقشکنید و  را پیدا می

از فلزیاب استفاده کی و کجاھا «یا  »میارید؟
ھای روش باید شناساینجاست کھ باستان» کنید؟می

ھای و یافتن مکانبررسی  برای را اشتخصصی
شناسان  باستان ھایی کھروش ؛باستانی روشن کند

یافتن و استخراج  ھای روز براییفناوراز 
 .کنندھای باستانی استفاده میاطالعات از یافتھ

ھم ادامھ دارد. گاھی مردم  اما این گفتگو باز
د دیده یا از با چشم خو گاهکھ راھایی خاطره

شما بھتر «: تعریف می کنند، اند نزدیکان شنیده
جایی دارد و ھجاب خاصیت کھ گنج دانیدمیاز من 

 ھمینخاطر ھ ، برا تغییر دھد خود می تواند جای
رسید، برخی از  ھم ھست کھ گاھی بھ چیزی نمی

  ».ھا ھم طلسم دارند و خیلی خطرناک ھستندگنج
سالی کھ در  150در حدود  جالب است بدانید

 شده است،انجام شناسی  باستان ھایکاوش ایران
 .نشده است گزارشوجود طلسم ھم  موردیک در حتی 

تر بزنیم؛ در یکی از بگذارید مثالی ملموس
ر یغحفار «بارانی فصل بھار با یک روزھای نیمھ

مالقات کردیم. او اعتقاد داشت  طلسمی او  »مجاز
را جادو کرده و خواب و خوراک را از او گرفتھ 

این حفار شود کھ روع میاست. داستان از آنجا ش
گروھی از ھمکاران با ھمراه )یچقاچاق( مجازریغ

و در میان  رانیا یشمال یاز شھرھا یكیخود در 
جنگل دست بھ حفاری زده و در آن جا بھ سنگی 

-جا میھکھ سنگ را جاب زمانی اند. برخورد کرده
گیرد و رعد و برقی در را می آنھاطلسم  ،کنند

جا ھھای کوه جابشود. ناگھان صخرهآسمان ظاھر می
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و درآمده  »پیشدادی«کل پادشاھان ششده و بھ 
ای را کھ برای جلوگیری از مرگ خود، نوشتھ آنھا

جالب است کھ  خوانند.می ،بر سنگ ظاھر شده
! تمامی این روی سنگ انگلیسی بوده است یھوشتن

بیان شده و  یچقاچاق ـجمالت از زبان شخص حفار
طلسم  شناسان مراجعھ نموده تاناز قضا بھ باستا

- ـدر سخنان حفار ،ی کنند. در واقعرا خنث
 ،: نخستوجود داردنکاتی قابل توجھ  یقاچاق

وی بھ پادشاھان  اعتقاد
ای ایران یعنی طورهاس

و نھ  پیشدادیان
 ،واقعی تاریخیپادشاھان 

وم برداشت د ی ھنکت .است
 شناسوی از شغل باستان

 ،بھ گمان او .است
شناسان عالوه بر باستان

خنثی توانایی  ،یابیگنج
دن طلسم را نیز كر

 دارند!
انسان،  یھو اما گذشت

-ای کھ یک باستانگذشتھ
دنبال آن است  ھشناس ب

شود و در از کی شروع می
چھ زمانی خاتمھ پیدا 

دوباره کند؟ بھتر است می
ھای مردم نگاھی بھ نظر

 سالھ در تعریفنوزدهندازیم: دانشجویی بی
و نگاھش بھ گذشتھ چنین نوشتھ شناسی  باستان
یافتن فرھنگ انسان و آثار فوق  ،بررسی«بود: 

ھای  شود تا انسان قدیمی و آثاری کھ باعث می
را بیشتر بھ تصویر و وصف خود آریایی  نخستین و

 نیزو  .» ...بکشد تا بھ دیگران انتقال دھد
ھای کھ بشر در دوره: این این مضمون باجمالتی 

کرده و از چھ وسایلی خیلی قدیم چگونھ زندگی می
بسیاری  .ده شدیاد دیز ،کرده است...میاستفاده 

 الؤزمانی کھ با این س از افراد غیر متخصص
انسان بھ چھ زمانی  یھگذشت«روبھ رو می شدندکھ

 »ھزار سالدهبیش از « شانپاسخ» ؟گردد بر می
بیش از «انسان را  یھحتی برخی گذشت .بود

 و زماني يحیطھ
 ھايپژوھش مكاني
 با شناسيباستان
-مي معنا انسان
 پیدایش زمان. یابد

 زمین روي بر انسان
 است، آغاز ينقطھ
 چھار حدود چیزي

 و پیش سال لیونیم
 او كھ جایي ھر زین

 یا زیستھ آنجا در
 بھ را آشغالي حتي
 رد یا انداختھ دور
 .است شده
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دشوار  مردمدانستند. شاید برای  می» الھزار سدو
-ھگذشت ،شناسینکردنی باشد کھ باستانو حتی باور

جستجو پیش سال  ونیلیمچھارحدود  درانسان را  ی
 یھاكھ ھر روز با توجھ بھ پژوھش ی؛ زمانمی کند

 یهگسترتر،مھم یھنکت .قدمت بیشتری می یابدنو 
بدین معنا کھ  ؛است شناسزمانی کار باستان

كدام مقطع شناس از دید باستان »گذشتھ« پایان
ست؟ شاید بنا بھ اعتقاد بسیاری از و كجا یزمان
ای از گذشتھشناسی  باستان کاری یهگستر ،مردم

دانستھ شود. اما آیا  قاجار یهنامعلوم تا دور
-هتواند با اتکا بھ شیوشناس نمیراستی باستانھب
(با در نظر گرفتن سھ رکن اصلی  کاری خود ی

-تانھای باسو ماده در پژوھش ،زمان، مکان
معاصر را مورد  یهشناختی) مباحث مربوط بھ دور

آیا ھمین  ،مطالعھ قرار دھد؟ بھ عنوان مثال
تواند بھ ، میاستکتاب کھ در دستان خواننده 

شناختی مورد مطالعھ و باستان یهعنوان یک ماد
ھر  تواندمیشناسی  باستانآیا  پژوھش قرار گیرد؟

ھای انسان ایجاد فعالیت یھدر نتیجکھ  را چیزی
 وندیپھای انسان فعالیتا بھ نوعی ب یاشده 

د؟ اگر این كن یمطالعھ و بررس ،داشتھ باشد
است و در  »شناسیباستان« چرا نام آن ،گونھ است

این رشتھ چھ فرقی با مباحث موضوع عین حال 
شاید در برخی  شناسی دارد؟ی و مردمسشناجامعھ
ی تفاوتی نباشد اما ھای، میان چنین رشتھ مباحث

تفاوت باستان شناسی با چنین رشتھ ھایی واقع در
فرھنگی و  ی توان در دو مفھوم مھم مادهرا می 

باستان  ،فرایند پیگیری کرد. در این راستا
ی فرھنگی و یا بھتر  شناس با اتکا بھ ماده

ھای برجای مانده از زندگی بگوییم مادیت 
گیرد و با  کار خود را پی می موضوع، انسان

دست بھ توضیح و  ،نگاھی فرایندی بھ رویدادھا
 تفسیر می زند.
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 !؟ھا گذشتھ استگذشتھ
کنیم؟ چرا بھ گذشتھ فکر می
نوعی  ،آیا پرداختن بھ گذشتھ

 بسیاری از مردم عقبگرد نیست؟
ھایی، در مواجھھ با چنین پرسش

 .دھندمی یھمسان ھای نسبتاً پاسخ
کھ برای این«بھ عنوان مثال: 

 »خود افتخار کنیم یبھ گذشتھ
بدانیم کھ «کھ  اینیا 

-نھ زندگی میپیشینیان ما چگو
برخی  ،. از طرف دیگر»؟کردند

با اشاره بھ این نکتھ کھ 
رد گَ گذشتھ نوعی عقبپرداختن بھ 

کھ در این«کردند  اذعان می ،است
گذشتھ چھ بودیم و چھ کردیم 

این است کھ  مھم نیست، مسئلھ
توانیم میچھ اکنون چھ ھستیم و 

ھمیشھ این  ،. در واقع»باشیم
ارد کھ نگاه بھ نگرانی وجود د

ما را از پیش رفتن  ،پشت سر
باز دارد یا از شتاب ما 

تر بھ  ژرفاما با نگاھی  بکاھد.
شاید بھ  »نگاه خودمان« یهشیو
فرض کنید  جالبی برسیم. جینتا

ت مشغول جستجو در اینترن
 ؛خوریدبرمیبھ یک عکس  .ھستید

یک  بھ دستشده لی طراحییک صند
شما با  .)1 ری(تصو طراح مشھور

شوید مییک نگاه فوری متوجھ ن
ء شما بھ آن شی چیست. ،بینید کھ آنچھ در عکس می

ش را با تمام اشیایی اکنید شباھتو سعی می نگاه
ء کم این شیسپس کم بسنجید. ،ایددیده  قبالً  کھ

ش اشباھتشود و با توجھ بھ دار میبرای شما معنا
یگری کھ قبال دیده اید، متوجھ بھ اشیای د

یک صندلی  ،ء با این شکل عجیب شوید کھ این شی می
ھم جا شما برای فھمیدن عکسی کھ  است. در این

و  ھگذشتاز اطالعات  ،تان است پیش روی اکنون


 

 آنچھ
 شناسباستان

 آن مورد در
 كندمي پژوھش
 فرھنگي مواد
 بھ است؛
 ساده زبان
 آنچھ یعني
 انسان
 تولید،
 و استفاده
-مي دورریز

 یحت و كند
 بدن بقایاي
 و انسان
 البتھ

 كھ جانوراني
 و خوردمي

 اش مانده باقي
 دور را
 .زدیر یم
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در مورد  اید. کمک گرفتھ تاریخی خود ی حافظھ
تر ھم این گونھ است. برای مثال، ل پیچیدهمسائ

توان  یل یک پدیده یا معضل اجتماعی نمیبرای تحل
را  کارجوانب  ،آن یھبدون پرداختن بھ پیشین

شناخت. بھتر است این گونھ نگاه کنیم کھ از 
واسطھ در  شود، آنچھ بینچھ زمان نامیده میآ

ما در زمان حال  زمان حال است. ،اختیار ماست
-اما حتی بھ طور ناخوداگاه می کنیم.زندگی می

ای در کار است و زمان حال دانیم کھ گذشتھ
گذشتھ را  توانپس چگونھ می محصول گذشتھ است.

شود بحث و تبادل نظر و چگونھ می نادیده گرفت؟
گذشتھ را عقبگرد نامید؟ اگر زندگی  یھمطالع

تنھا قالبی کھ ما در ـ اھمیت دارد و زمان حال 
پس برای فھمیدن  مھم است، ـ گیریمآن جای می

گذشتھ خودمان در جامعھ و حتی ھستی بھ  شرایط
چگونھ  ،تا ببینیم آنچھ امروز ھستیم نگریم،می

  .بھ وجود آمده است
و  آثارھ بسیاری گذشتھ را تنھا ب ،در واقع

کھ گذشتھ  کنند، در حالی قدیمی محدود می اشیای
کھ ھم اکنون فرایندی است کھ ما را بھ جایگاھی 

اما  گذشتھ ارزشمند است، رسانده است. ،ھستیم
است و  بودن زندگی ارزشمندبھ  تنھاارزش آن 
ناچار بھ پشت  ،و بھبود کیفیت زندگیبرای فھم 

تضادھایی کھ در جھان وجود  کنیم.سر نگاه می
برای  دارد.ھمیشھ انسان را بھ فکر وامی دارد،
 یھجوامع پیشرفتھای عمیق توانیم تفاوتمی مثال،

 صنعتی و جوامع غیر صنعتی را در نظر آوریم.
زیاد میان این  یھبرای تحلیل این تفاوت و فاصل

میزان  ،در ابتدا بھ میزان رشد اقتصادی ،جوامع
و  ،نرخ بیکاری ،وضعیت آموزش ،جانبھھمھ یھتوسع

با  شود.ھای دیگر پرداختھ میبسیاری شاخصھ
کاف میان این جوامع ھا شاین شاخصھ یھمقایس

چرا  :آیدپیش می پرسشحال این  شود.آشکار می
و ما این گونھ؟ در واقع  اند آنھا این گونھ

 و ما اند چرا آنھا پیشرفت کرده ال این است:ؤس
ان یب ترطرفانھخیلی بیاگر ؟ یا بازمانده ایم

و دارای  قدر متنوعھا اینچرا انسان م:یكن
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ھای این فرھنگ ھستند؟ھای گوناگون  فرھنگ
بھ نظر ؟ اند چھ فرایندی شکل گرفتھ درگوناگون 

این جوامع و دیدن  یھگذشت یھشما راھی جز مطالع
 ؟ وجود دارد ،اند مسیری کھ طی کرده

یا انسانی را  رخدادء یا توانید ھر شیشما می
کنید و تالش فھمیدن آن  برایر نظر آورید و د

گذشتھ (یعنی  توانید بدون مراجعھ بھببینید می
-یا انسان می ،رخداد ء، آنچھ در مورد آن شی

بھ  .جالبی است یھ؟ تجربآن را درک کنید )دانید
 .ارزدمی آن امتحان

 
 .. یک صندلی1 تصویر

 از شکوه گذشتھ تا شناخت فرھنگ انسان
د یدارد؟ شا یتیچھ اھم اساساً  یشناسباستان

 ،بھ ھر حالدارد.  یت اندكیاھم د ھمیشا چ!یھ
ھ ھاست كھ مردم در مواج ییھان نكتھ از پرسشیا

شما بھ چھ  ی: رشتھمطرح می کنندشناس با باستان
سنجی ما تمامی افرادی کھ در نظر خورد؟یدرد م

را دارای اھمیت شناسی  باستان شرکت کردند،
 ی دانستھ و بر کاربردی بودن آن در جامعھ
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شناسی  باستان راستیھ. اما بکردند کیدأامروزی ت
امروز داشتھ  یتواند در جامعھچھ کاربردی می

کھ  اند این عقیده برمردم بسیاری از باشد؟ 
ھویت « و تقویت در ایجادشناسی  باستان اھمیت

تر برخی برای یک کشور است. بھ طور ملموس »ملی
گفتند کھ ما با دیدن اشیای ین میاز اشخاص چن

کنیم و بھ تمدن میبھ گذشتھ خود افتخار  ھاموزه
م كھ یكن یافتخار م .بریممیپی  گذشتگان خود

از وری جھان تترین امپراقویو ن یترعیوس یروز
. شاید این نکات  ...و ان بوده استیرانیآن ا

شناسی  باستان كاركردیکی از وجوه  .درست باشد
دوستی باشد، یت ملی و میھنتواند ایجاد ھوّ می

افتخار و ھویت ملی  صحیحمھم درک  یاما نکتھ
ای بسیار مھم است کھ اگر بھ آن است. این نکتھ
 یمعھ را در حبابتواند یک جامی ،پرداختھ نشود

ممکن ال ؤساز گذشتھ قرار دھد.  تاریخی و توھم
تا چھ حد باید بھ  بھ این صورت طرح شود:است 
-خود افتخار کرد؟ آیا در این راه می یگذشتھ

بھ  فقطتوان بسیاری مسائل را نادیده گرفت و 
تر شدن د؟ برای روشنكرشکوه و جالل گذشتھ توجھ 

تری بزنیم. در جنگ جھانی  ال روشنمث ،موضوع
برای  )2ری(تصو دوم، ابزار قدرتمند ھیتلر

 ،کردن یک ملت در تسخیر کشورھای جھان عدمتقا
آریایی و برتری نژاد  یاو از واژهی استفاده 

کھ با اتکا بھ آن بھ پیشوایی خود بر جھان بود 
 یھا حتیناز). 1341 (ھیتلر بخشیدمشروعیت می

ستھ) را ھم از ب شكی: صلنماد خود (سواستیکا
ان ییاروپا ـ و ـ ھند اقوام مربوط بھ ینماد

شناسی  باستان كھ در ینماد ،گرفتھ بودند
 شود و از دیرباز دریخوانده م »ی مھرگردونھ«

 ییشناسا یغرب یاز ھند تا اروپا یعیوس یگستره
 شده است. 
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 کتاب در ھیتلر.  2 تصویر
وجود تمدن :«نویسد می من نبرد

عظیم  ی انسانی در این قاره
وجود آریا دارد کھ ھ بستگی ب

گذاری  تمدن انسانی را پایھ
نابودی این نژاد  .کرده است

 ،با ضعیف شدن و کم شدن آن
سیاه اسارت و وحشیگری  یپرده

را بر روی سطح زمین خواھد 
 )1341 ،ھیتلر( »گسترد

دوم قرن  یدر نیمھ
یستم میالدی و ب

ھای وریپراتام درگذار
استعماری اروپای 

ھای ملی تقدیم، دول
فراوانی بھ وجود 

کھ در جستجوی آمدند 
خود برای  ی گذشتھ

فرھنگی  ءیافتن منشا
بودند تا در راستای 
آن برای ساختن دولت 

نند. در ملی تالش ک
خودمان ایران، کشور 

محمدرضاشاه پھلوی در 

 جنگ در ھا نازي
 از دوم جھاني
 استفاده ای نظریھ
 بعدھا كھ كردند

 »آریایي ی افسانھ«
 ی افسانھ. گرفت نام

 آن بھ آریایي
 پردازي نظریھ
 ھا نازي ی بافانھ دروغ
 كھ شود مي اطالق

 يشایستھ را آریایي
 را سایران و زندگي

 يشایستھ آن اساس بر
: داد مي تشخیص مرگ

 ھا، كولي ھا، یھودي
 و پوستان رنگین
 دچار كھ ھایي آدم

 یا ذھني ھاي ناتواني
 .بودند بدني
 جھاني جنگ از پس
 شناسان باستان كھ بود

 دیگر اندیشمندان و
 افتادند فكر این بھ
 و گذشتھ اگر كھ

 راھي در شناسيباستان
 بدون و علمي غیر

 شود، استفاده كنترل
 مثل درست تواندمي

 ھای سالح ساخت دانش
 باشد خطرناک میکربی

 گرتوجیھ حتي یا
-بي آدمیان كشتار
 . گناه
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دار را ساللھخود  )3(تصویر سالھ 2500ھای جشن
ا بھ نظام ت كردکوروش و ھخامنشیان معرفی 

 .)1389 ،نآبراھامیا( دپادشاھی خود اعتبار بخش
ز ینو او  رفتارن است كھ یقابل توجھ ا ینكتھ

در و افتخار بھ گذشتھ  شیگرا ن نوع خاصیا
این  .ده بودمبھ وجود آ سمیعربپان واكنش بھ

خار گونھ افتنیاکنند کھ تر میھا کمی روشن مثال
 یھا دادهھایی از برداشت از بھ گذشتھ

 یاسیابزار س ینوعکھ  شودحاصل میشناسی  باستان
ل دارند خود را یاست كھ م ییكتاتورھاید یبرا

. چنین كنند یمعرف [از دیگران] برتر و بھتر
مردم یک کشور تواند میافراطی است کھ  اتتوجھ

شناسانی کھ کشاند. آیا باستانب را بھ بیراھھ
-نمی ،دارای تعھد و رسالت در کار خود ھستند

گونھ این درباره ی ،مردم کردنتوانند با آگاه 
 ؟ مشکل کار اینسازی کنندھا شفافگریافراطی

 ییداراگذشتھ را  از مردم بسیاری كھ جاست
کنند کھ متعلق بھ گروِه قلمداد می فرھنگی خود
است و مربوط بھ تمامی مردمان جھان  خاص خودشان

 خطرناکای این برداشتی افراطی و استفاده نیست.
  از گذشتھ است.

 

 .سالھ 2500ھای جشن .3 تصویر
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 ای دیگر بھ اھمیتدریچھحال بیایید از 
 آیا ھدف اصلی. بنگریمشناسی  باستان
ھا تواند شناسایی فرھنگ انساننمیشناسی  باستان

مانده از رفتار انسان در بر اساس آثار برجای
تواند بھ نمیشناسی  باستان ھر زمانی باشد؟ آیا

ھ با فراز ھرفتار انسان در مواج بررسی چگونگی
شناسی  باستان ھای زندگی بپردازد؟ آیانشیبو 
پر زرق و برق گذر  گاه تواند از میان اشیاینمی

توسط  ءوجود آمدن آن شیھ بکند و بھ فرایند 
 ،نیازھا ،ھاایدهو شناخت سازنده و  آن یسازنده

-شناس نمیآیا باستان ھای او بپردازد؟و دغدغھ
چراغ راه آینده گذشتھ «تواند مفھوم واقعی 

ھای خود تحقق بخشد. را با توجھ بھ پژوھش »است
این  ،این فصل اشاره شد یطور کھ در مقدمھھمان

شده است کھ  تبدیل شعاری یجملھ بھ یک جملھ
-ھبا یآشود. اما ھایی سطحی از آن میبرداشت

شناسان با اتکا بر این جملھ راستی باستان
 در معاصر ھشدار دھند؟ ی وانند بھ جامعھت می

ای کھ شناسان با نگاه ویژهگاھی باستان ،واقع
توانند معضالت می ،ھای انسانی دارندبھ فرھنگ

در کشور  ،برای مثال را حل کنند. ی معاصرجامعھ
خصوص در شناسان با بومیان بھامریکا باستان

در مواردی  جنوب غربی این کشور ھمکاری دارند.
ھا ی کھ در دادگاهگی بھ دعاوی ارضمانند رسید

شناسان شناسان و باستانانسان ،تحت بررسی است
 »زونی« و »ھوپی«اقوام  کنند.فعالیت می تواماً 
رسیدگی بھ اوضاع و حل دعاوی مطالعھ و  برای
اقدام شناسی  باستان بھ تشکیل واحدھاین شا ارضی
 ).1936 (فاگان اند کرده

 یتواند اقدامیمشناسی  باستان ،گرید یدر شكل
كھ  یانشناسو بشردوستانھ باشد. باستان یانسان

گور  مختلف جھان داوطلب شدند تا یكشورھا از
بر  صدام یالیاست یھاشده در سالكشتھ ھاییعراق

جسد و  )5و  4ھای (تصویر كنند یعراق را حفار
 آنانا ی ؛شان برگردانندیھابھ خانوادهآنان را 

 یشدگان توسط خمرھاكھ در كامبوج اجساد كشتھ
 ینیآنھا را بازآفر یو زندگ یابیسرخ را باز

 در .)Montlake 2003, Pringle 2009( اند ن جملھآاز  ،كردند
بم  یشناسان پس از زلزلھایران گروھی از باستان
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بھ گردآوری اطالعات در این شھرستان پرداختند. 
خواستند مراحل بازگشت شرایط غیرعادی آنھا می

و كنند پس از زلزلھ بھ زندگی عادی را مطالعھ 
ھای احتمالی آینده الگوھا و برای مدیریت بحران

ھای کاربردی پیشنھاد کنند. جالب است کھ مدل
در محافل علمی جھان مورد توجھ  آنھاپژوھش 
 .)1389 ،یزدی پاپلی و (گاراژیان گرفتقرار 

 توسطبرخی از مردم بھ شناسایی فرھنگ انسان 
اما مشکل  اند. شناسان اشاره كردهباستان

با تعریف فرھنگ چھ  آناناینجاست کھ بسیاری از 
دیگر  یھادگاهیشناختی و چھ از داز لحاظ باستان

آشنا نیستند و فقط بھ سبب کاربرد زیاد آن در 
 ،کنند. بھ عنوان مثال جامعھ از آن استفاده می

توضیح فرھنگ در  صنایع غذایی کارشناِس ارشِدك ی
باستان «چنین نوشتھ بود:  شناسی و باستان

عالوه بر بررسی فرھنگ و آداب و رسوم و  ،شناسی
از امکانات ھر دوره برای حفظ تمدن  ،ھیتغذ

 ».گیرد بھره می
نارسایی مفھوم  عریفاین ت درطور کھ  ھمان

باید شناسی نزد مردم پیداست،  فرھنگ و باستان
خطی از  نھ تعریف تک و ـ ھنوز مفھوم فرھنگگفت 

در  است. در میان مردم بھ روشنی درک نشده ـ آن
در فرھنگ مفھومی بسیار کلیدی و مھم  ،واقع

شناسی است کھ بخشی جداگانھ در این کتاب  باستان
داده شده است (بھ برای شرح و بسط آن اختصاص 

 بخش دوم نگاه کنید).
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ھای پرینگل در کاوش ؛نزدیک یگذشتھشناسی  باستان .5و  4ھای تصویر

 .جنگی صدام ھای جنایت پیامدِ 
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 جھانگردی و درآمدزایی اقتصادی آثار باستانی
و شناسی  باستانھرگاه 
ھنگی در جامعھ میراث فر
بسیاری از  ،شود مطرح می

مردم را بھ یاد ارزش 
و  اشیا بناھا، ماّدی

ھای فرھنگی  یادمان
ویژه  اندازد. بھ می

درآمدی بھ میزان ھا  دولت
کھ بناھا و اشیای 

 برایتوانند  باستانی می
داشتھ كشور  ی خزانھ
توجھ زیادی  ،باشند

 .کنند می
کھ اشاره کردیم، چنان

مردم ھر کشوری خود را 
و آنچھ از آن بھ جا مانده  ی خود مالک گذشتھ

درآمدزایی را  حق ،دانند. این مالکیتمیاست، 
اشیای  .آورد ارمغان میبھ  آنھانیز برای 

باستانی و بناھای قدیمی برای بسیاری از مردم 
مردم برای تماشای بناھا  است. توجھ دنیا جالب

شناختی بھ نقاط دوردست ھای آثار باستانو موزه
ی سحرانگیز خود و مردمان  کنند تا گذشتھسفر می
 ،»گذشتھ« . این ھمھ مخاطبرا بشناسنددیگر 
از آثار  درآمدزاییكرد یروھا را بھ سمت دولت

کشورھای مختلف برای  باستانی سوق داده است.
ھای ی خود و جذابیتجلب جھانگرد و معرفی پیشینھ

کنند و از می برنامھ ریزی ھای زیادی گردیجھان
توجھ بھ  .نماینداین راه درآمد زیادی کسب می

بھ  ،مانده یآنچھ از گذشتھ بھ جا ماّدیارزش 
ھمیشھ درآمدزایی  شود.صنعت جھانگردی ختم نمی

یید أمورد ت اخالقی و ایشیوه آثار باستانی، زا
 نیست. متخصصان
 ،»ارزد؟چقدر می ءاین شی«ھایی نظیر پرسش

 ،»توان از آن درآورد؟پول یک ماشین را می«
آن آیا  ،کھ این اشیا را درآوردیدبعد از این«

و... را عموم مردم در  »فروشید؟بھ جایی میرا 

ي برجستھ نقش
بھرام پنجم را در 
استان فارس كسی 
یا كسانی با پتك 

بھ نظر  اند. شكستھ
شما دیدگاه این 
افراد نسبت بھ 

و شناسي باستان
میراث فرھنگی چھ 

 تواند باشد؟ می
 )6(تصویر
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ء باستانی از شخص متخصص یک شیھنگام دیدن 
ھمیشھ  یک اثر ماّدیارزش  ،در واقع .پرسند می

 ی ما از وجودھمھبرای آنان مھم بوده است. 
آگاھی بازارھای اشیای عتیقھ  و ی ھاحراج

گذشتھ بسیاری از ثروتمندان جھان  حرِ ـِ س داریم.
ستانی از نقاط اشیای با کند. را بھ خود جذب می

 قانونی و غیر ھای غیرز راها اغلبمختلف جھان 
 نگفتیھرسد و مبالغ اخالقی بھ دست این افراد می

 شود. جا میھبھ چنگ آوردن این اشیا جاب برای
این بازارھا البتھ بدون توجھ و احترام بھ 

پردازند. مالکیت واقعی اشیا بھ سوداگری می
ر یان غکنندگان اشیای این بازارھا حفارمینأت

ھستند کھ در کشورھای  و دالالن قاچاق مجاز
و  ی پردازندھای غیر مجاز مباستانی بھ کاوش

ھای ملی را مخفیانھ از این کشورھا خارج  دارایی
 کنند.می
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ی ساسانیان ی بھرام پنجم مربوط بھ دورهبرجستھ. نقش6تصویر 
 در تنگ چوگان.

حتی اگر فقط سھم درآمدزایی آثار باستانی را 
 سببگیریم و گذشتھ را فقط بھ این در نظر ب

و  ر مجازیغاران ھم حف باز ارزشمند بدانیم،
ھای ملی سارقان دارایی ،دالالن اشیای عتیقھ

-شود کھ مردم سرزمینگونھ میاین .کشورھا ھستند
-ھای مختلف برای دیدن اشیای باستانی و دارایی

ی ی لوور یا موزهبھ موزهھای ملی خودشان 
ھای کشورھای مقصد اشیای دیگر موزهبریتانیا و 

 .روندعتیقھ می
 انگیز است.... و این بسیار غم

توان در یی را میازمدآدری سکھاما روی دیگر 
د بھ شرطی کھ با كرگردی مشاھده جھان یزمینھ
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. بسیاری از مردم باشد ھمگام سازی مردمآگاه
خود  یھمانده از گذشتمان بھ آثار برجایسرزمین
کھ تا جایی می کوشند ورزند و در حفظ آنعشق می

شناسان را حفاظت باستان یبرخی از مردم وظیفھ
 ال اینؤاما س اند. دانستھاز آثار باستانی 

جاست کھ چگونھ است افرادی کھ بر حفاظت آثار 
ورزند، خود بر آثار فرھنگی کید میأباستانی ت

ن در ؟ شاید پاسخ آیادگاری می نویسندگذشتھ 
م و ندانستن اھمیت نبود آگاھی میان عموم مرد

  .این آثار است

آن با  یاز میراث فرھنگی تا میراث منفی و رابطھ
 شناسیباستان

 با پیوندی چھ و ستیچی فرھنگ راثیم
 گذشتھ درکی برا ،واقع در دارد؟شناسی  باستان

 پرداختن ،یشناس باستان چونیی ھادانش یبھ وسیلھ
 اما. دارد تیاھم اریبسی فرھنگ راثیم مفھوم بھ
ی فرھنگ راثیم ،مردم ازی اریبس اعتقاد بھ ایآ

ی باستان آثار بھ کھ است »یدولتی سازمان« فقط
 راثیم یواژه ، یاکندیم توجھ گذشتھ راثیم و

 یوهیش بھ ھا نھاد و ھاسازمانی ورای فرھنگ
 با تیبشر بھتربھ عبارت  و ملت کی یمواجھھ

  .پردازدیم جھان
 فیتعر در »کبِ کِ  راثیم از حفاظت« منشور در

 :است آمده نیچنی فرھنگ راثیم
 و مخلوقاتی ختگیآم ھم دری فرھنگ راثیم«

 بھ رای طیمح کھ است انسان و عتیطب مصنوعات
 در مکان در و زمان طول در ما کھ آوردیم وجود

 است، تیواقع کی راثیم. میکنیمی زندگ آن
 کھ بھاگرانی ھیارث کی و است جامعھ کی ملکیما
 بھ دعوت را ما و شود دست بھ دست تواندیم

 ،نیھمچن .)Jocilehto, 2005( »کندیم مشارکت و شناخت
 سینوشیپ در و ونسکوی ملل سازمانی فرھنگ بخش

 راثیم مورد در 1995ـ1990 مدتانیم یبرنامھ
 1:دیگویم نیچنی فرھنگ

1.Unesco,25 c/4,1989, p57(Draft medium term plan) 
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ی ھنر از اعمـ  یماد یھانشان یمجموعھ«
  وی فرھنگ ھر بھ گذشتھ از کھ ـ نینماد ای

 راثیم است، دهیرس تیبشر بھ نیبنابرا
ی شاکلھ عنوان بھ کھ شودیم گفتھی فرھنگ

 زین وی فرھنگی ھاتیھوی اغنا و قیتصد
 بھ دارد، تعلق تیبشر یھمھ بھ کھی راثیم

-تجربھ مخزن و دھدیم مشخصی ژگیوی مکان ھر
ی معرف و حفاظت ،نیبنابرا. استی انسانی ھا
  .استی فرھنگ استیس ھر اساسی فرھنگ راثیم

ی زمان نظر از ھم دیبا رای فرھنگ راثیم
 راثیم. داد قرار توجھ موردی مکان ھم و

ھ محوط و ھاادمانی و بناھا شاملی فرھنگ
 کھبل بناھاتک نھ البتھی (باستانی ھا

) شاناطراف اندازچشما بی ادمانی یھا مجموعھ
 صنعت، ،فناوری شھرھا، ھا،حومھ و روستاھا

 راثیم زین و ،یشھر مبلمان ،یصنعتی طراح
 بھ کھ نمادھا و ھانشان شاملی کیزیرفیغ

 انیبی ھاوهیش شوند، یم منتقل یشفاھ صورت
 ،یزندگی ھاوهیش ھا،زبان ،یوکالمی ھنر

 و ،یسنت دانش ،یارزشی ھانظام ھا، اسطوره
 1.»دشویم ھافن و فوت

-شامل چشم» میراث«کھ اشاره شد  طور پس ھمان
ھای زنده  ھا، سنتھا و محوطھاندازھا، بنا

ھا و حتی ھا و سوگواری(میراث زنده) مثل رقص
شعرھای حافظ و موالنا ست. برخی نھادھا مانند 

ھایی را نھ تنھا بھ عنوان میراث یونسکو مکان
-ملی، بلکھ بھ عنوان میراث جھانی معرفی می

-ھایی کھ برای بشریت ارزش فوقیعنی مکان؛ کنند
زیگورات چغازنبیل  ،العاده دارند. برای مثال

ی تخت جمشید در ایران. شاید بتوان یا مجموعھ
کھ  دانستای از گذشتھ میراث فرھنگی را خاطره

معاصر با دوران گذشتھ  ی موجب پیوند جامعھ
 شود. می

گی ی میراث فرھنچگونھ با مقولھشناسی  باستان
کند؟ برای پاسخ بھ این پرسش ارتباط برقرار می

ھایی را چھ مکانشناسان ابتدا باید دید باستان

1.Unesco,25 c/4,1989, p57(Draft medium term plan) 
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 ،گزینند. در واقع ھای خود بر میبرای پژوھش
ھای باستانی شناسان بھ دنبال محوطھباستان

. اما پردازندھا بھ کاوش می ھستند و در آن مکان
شود؟ ق میھایی اطالی باستانی بھ چھ مکانمحوطھ

ی بسیاری از مردم زمانی کھ بنا باشد چند محوطھ
گویند: تخت ، چنین مینام ببرندباستانی را 

سھ پل، شھر سوختھ، ھگمتانھ، بیستون وجمشید، سی
سکھ و پول  ی صدر، موزهو طاق بستان، غار علی

چنینی بسیار قابل تأمل است. ھای این(!). پاسخ
ھایی کھ عموم کھ مکانی جالب توجھ این است نکتھ

ی فقط بھ واسطھ ،آشنا ھستند ھامردم با آن
ای است کھ از سوی سازمان میراث تبلیغات گسترده

ای صورت ھای قومی و منطقھحوزه نیزفرھنگی و 
اکثر کردھا طاق  ،گرفتھ است. بھ عنوان مثال

ی باستانی بستان و بیستون را بھ عنوان محوطھ
ھایی چون  با محوطھ ھاشناسند. مازندرانیمی

-ھا قلعھکش آشنا ھستند. گیالنیگوھرتپھ و قلعھ
رودخان و اھالی سیستان شھر سوختھ و کوه خواجھ 

کنند. این را بھ عنوان محوطھ باستانی معرفی می
ی جالب ھا خیلی دور از ذھن نیست، اما نکتھنکتھ

ھای گسترده،  رسانی این است کھ بھ سبب نبود اطالع
ھای باستانی در دیگر نقاط کشور نام محوطھ

ناشناختھ مانده و حتی اطالعات عموم مردم 
ھای باستانی کھ بسیاری از محوطھ درباره ی

ھای ھای گنج، تنھا در حد اسم و داستاناند شنیده
بسیاری از  ،مثال برایآمده از آنھاست. دستبھ

مردم ھنوز نام واقعی تخت جمشید (پارسھ) را 
کھ تنھا نامی از شھر سوختھ  ینیا ا ،دانندنمی

خیلی «ی و زمان آن را مربوط بھ دوره اند شنیده
طور کھ ھمان ،دانند. از طرف دیگرمی» قدیم

صدر و  چون غار علی ییھابرخی مکان ،اشاره شد
باستانی معرفی  ی ھا را بھ عنوان یک محوطھموزه
ھایی مکان ،در این خصوص باید گفت اند. كرده

شناختھ می محوطھ باستانی  زمانیھرچند قدیمی 
جا  ھایش در آنکھ آثار انسان و فعالیت شوند

ھا نیز موزه ).8و 7ھایریمشاھده شده باشد (تصو
-ھای باستان کاوشآثارحاصل از یدھندهشیچند نماھر
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 یتوانند یک محوطھ گاه نمیھیچ ،اند شناختی
ھ در خود ك یباستانی بھ شمار آیند، زیرا آثار

از بافت اصلی خود جدا شده و در  اند داده یجا
 .ندمکانی برای بازدید عموم قرار گرفتھ ا
 یرابطھ :حال بھ موضوع اصلی این بخش برگردیم

جا کھ یکی از آن شناسی. باستان اث فرھنگی ومیر
رسیدن بھ  شناختی،ھای باستانپژوھش ھدف ھایاز 

مانده از فرھنگ انسانی بر اساس بقایای برجای
 ی مطالعاتیآنھاست و از طرف دیگر حوزه

توان پس می، مربوط بھ گذشتھ استشناسی  باستان
ھای پژوھش نتیجھ گرفت کھ بخش بزرگی از

مطالعھ و شناخت میراث فرھنگی  ،شناختی باستان
میراث فرھنگی  یمقولھ متاسفانھ است. اما 

گذشتھ توجھ  نکات بھ ظاھر مثبت بھ  فقطکنون تا
گذشتھ چراغ « یده است و این موضوع با جملھكر

در تضاد کامل است. این موضوعی  »راه آینده است
-می ،درستی بھ آن پرداختھ نشوداست کھ اگر بھ

ھای ابزاری از گذشتھ استفاده تواند موجبات سوء
  .یک ملت را فراھم آورد
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 تپھو تورنگ   یحییتپھ ھای باستانیمحوطھ. 8و  7ھای تصویر

 )شرق شناسی ی سسھؤتپھ از متورنگ ی(عکس محوطھ

 
 شودمطرح می 1»میراث منفی« اینجاست کھ مفھوم

)Meskell 2002 .(در از میراث فرھنگی  مصداق ھایی
 ای حد از شیب دیکأت مانند خاص یرفتارھا پی

 راثیم ،جامعھاز ی گروھ توسط اثر یآگاھانھ حذف
ی ارتباط رفتارھا نیا. شوندقلمداد میی منف
کید أت .دارد جامعھ کنونی تیھو با ریناپذ ییجدا

بیش از حد بر روی آثار باستانی، در تاریخ 
 طورکھنھما، مثال نمعاصر ما کم نیست. بھ عنوا

 تیشخصبویژه  وی ھخامنش یسلسلھ ،شد ذکر تر شیپ
 سوء سبب بھ دوم،ی پھلو یدوره در کوروش،

 محمدرضا حد از شیب دیکأت وی ابزاری ھااستفاده
 در و شدی منف راثیم بھ لیتبد آن، بری پھلو

-یبرجا آثاری برای عمل دیتھد موجبات ادامھ،
 کھییجا تا آورد فراھم را انیھخامنش از مانده

 دری اسالم انقالبی روزیپ لیاوا دریی شعارھا

1.Negative Heritage. 
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در واقع، تخت  .شدیم داده آثار بیتخری راستا
-گذشتگان ما، بازیچھجمشید بھ عنوان میراثی از 

پھلوی قرار گرفت و در  یدوره حاکمیت سیاسیِ  ی
راستای آن نیروھای مخالف حکومت نسبت بھ این 

و آن را نماد  ندواکنش نشان داد اثر از خود
دند. بھ کر تالش طاغوت دانستھ و برای حذف آن

اثری چون تخت جمشید در اوایل  ،ین ترتیبا
با  اما ،منفی شدانقالب اسالمی تبدیل بھ میراث 

 حفظ ،ن وقتمسئوال برخی یرو ھوشیا آگاھی مردم
کھ حاکمیت وقتیتا کھ مھم آنجاست  ی. نکتھگردید

سیاسی بخواھد از گذشتھ و آثار باستانی برای 
حفظ و بقای خود یاری بگیرد، ھمواره این خطر 

 .شود تبدیل وجود دارد کھ یک اثر بھ میراث منفی
بھ شناسان در این خصوص وظیفھ دارند باستان

ھایی از میراث جلوگیری از تخریب بخش منظور
بھ مردم و ساختارھای سیاسی ھشدار  ،فرھنگی

ھای تواند شامل تمامی شخصیتدھند. این موضوع می
ھای باستانی، کتاب و حتی میراث تاریخی، مکان

زنده شود. حفظ و صیانت از میراث فرھنگی یکی 
 متخصصان بویژهھم ھر فرد و از وظایف م

منظور از پیش کشیدن این بحث  است.شناسی  باستان
میراث ملی یا ق یمصادی این است کھ بدانیم ھمھ

در  بشری برای انسان امروز خوشایند نیست.
مان و مکانی بر اساس ھا در ھر زانسان ،واقع

متفاوت  ظرشان با نملی یا انسانی ،عقاید مذھبی
-نگاه می ،شان رسیدهبھ آنچھ از گذشتھ بھ دست

شود برخی آثار این نگاه متفاوت موجب می کنند.
بار  و بقایای گذشتھ بھ نظرشان منفی و سرزنش

در  ھای بزرگ بودامجسمھ برای مثال آید.
 ،آمیز بودآور و کفربرای طالبان ننگ افغانستان

 9رھای ی(تصو را نابود کردند ھاآن ،رو ایناز 
د یا یمان نیااگر از اثری خوشاما آیا  .)10و 

 ما و ناخوشایندی را برای ی تاریخی خاصخاطره
آیا  ؟میبررا از بین ب آن باید ،دنکتداعی 

آیندگان حق ندارند بر اساس شرایط زمانی و 
 درباره ی اعتقادات خود از گذشتھ مطلع شوند و

زنیم تا مسئلھ می ی؟ مثال دیگرکنندآن قضاوت 
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ھای افریقایی تر شود: بازارھای فروش بردهروشن
یعنی افریقا و مقصد أرا در سرزمین ھای مبد

داری برده در نظر بیاورید. ،یعنی امریکا
. است زیانگنفرت مردم جھان شتریب یبراامروزه 

آور در اعتراض بھ این سنت شرم آیا باید ،حال
آتش زد؟ یا  آثار آن بازارھا را از بین برد و

ثار و بقایای این بازارھا را اینکھ باید آ
داری کنیم تا آیندگان ھم از این واقعیت نگھ

شناسان تلخ در گذشتھ باخبر شوند و باستان
ی تخصصی خود پرده از ھاامروزی و آینده با روش

جوانب دیگری از این واقعیت تلخ بردارند؟ در 
این  شناس و مردم آگاهباستان ی وظیفھ ،واقع

با میراث فرھنگی خود مواجھ  است کھ شجاعانھ
 .شوند

-یمشناسی  باستان ران چگونھ بھیمردم ا مقصر کیست؟
 نگرند؟

 م یدیفھم یھا بھ طور كلپرسشنامھ مطالعھ یبا 
است كھ در  یاتاز آن دست موضوعشناسی  باستان

از آن در جامعھ ی درستی نسخھدرک نشده و ران یا
را شناسی  باستان مردم بیشتر. رواج نیافتھ است

ن شكل یا در بھترینند یبیم یابیا بھ چشم گنجی
یت ملی و تقویت ھوّ  یبرا ایلھیوس آن را

-ھ. اما بمی دانند یافتخار مل ویزی برایدستا
را بھ  یعاتن اطالیران از كجا چنیمردم ا ،یراست

 اند بھ آنھا گفتھ یا كسانی آورند؟ چھ كسیدست م
رد یکی از موااست؟  ییگراقھیعتشناسی  باستان كھ

 یباره ھا دریفھمبدبسیار کلیدی در ایجاد 
است کھ  ھاییفیلم بویژهرسانھ و  شناسی،باستان

تاریخی  دوره ھای و کالً شناسی  باستاندرباره ی 
 »جونز ایندیانا« ھایی نظیرشود. فیلمساختھ می

رایانھ  ھای و حتی بازی »مومیایی« ،)11ر ی(تصو
. تنھا چند مورد 1»مھاجم قبر باغ الرا«نظیر  ای
 یت اشتباھی ازذھن موارد بسیاری ھستند کھ از

ھا بیننده ایجاد میلیون برایشناسی  باستان

1.Lara Croft Tomb Raider. 
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 ،ارزشمند و نژادپرستی طلسم، اشیای اند. کرده
 ھا بیانکھ در این فیلم جملھ مفاھیمی انداز 
صد نداریم جا بھ ھیچ عنوان قشود. ما در اینمی

از  ھایی راساختن و نمایش دادن چنین فیلم 
مبحثی  سینما خود ی مقولھ نفی کنیم. بنیاد

صورت کلی و عام مسئلھ ھ زیرا ب جداگانھ است،
سینما،  ھایی ازگونھدرآمدزایی و جذب مخاطب در

ھای بیان  از اولویت بیشتری نسبت بھ دیگر شیوه
چھ بد و چھ خوب،  ،برخوردار است. از طرف دیگر

این  -ی شتھگذجستجوی شناسی  باستان ھیت ظاھریما
تواند و این قضیھ می است -سرزمین ناشناختھ

 .سند بسیاری قرار گیردپموضوع تولیدات عامھ

 
تخریب توسط  بعد از بودا قبل و ی مجسمھ. 10و  9تصویرھای 

 .طالبان
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 .نمایی از فیلم ایندیانا جونز .11 تصویر
-مھم این است کھ در بیشتر کشور ی نکتھاما 

آموزش  ، باھایینمایش چنین فیلم ،ھای جھان
ھمراه آن  یقیحقو ماھیت شناسی  باستانھمگانی 
 1970 یاز دھھ ،در واقع .)1388 (عبدی بوده است

شناسی باستان«عنوان  با (؟؟؟؟؟؟؟)میالدی، جنبشی
شکل مریکا و برخی کشورھای اروپایی در ا »عمومی
بھ مردم گسترش  کھ بھ موجب آن آگاھی دادن گرفت

کھ عمومی یعنی جاییشناسی  باستان پیدا کرد.
عالیق عمومی  یای در زمینھشناسان حرفھباستان
ھایی  کتابھای جدید،کنند. پیدایش موزه کار می

 شناسی باستان ھای سنی مختلف مانندبرای گروه 
-یافتھو  حمایت از نگھداری آثار،برای کودکان

ترین مصداق ھای یاز جزئ و... باستانی ھای
کشورھا بوده است. این عمومی در شناسی  باستان

این رویکرد موجب شد  ،گفتتوان در مجموع می
 گامھای آکادمیک فراتریطاز محشناسی  باستان
 ،کھ ذکر شد چنان.)1390(رنفرو، بان  گذارد

عموم مردم  ی ھمیشھ مورد عالقھشناسی  باستان
اگر بگوییم در  ایم بھ بیراھھ نرفتھ .استبوده 

نوعی داستان شناسی  باستان مردم، ی تصور عامھ
تخیلی است. شاید این موضوع ریشھ در ـ  علمی
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، دارد. در کشورھای غربیشناسی  باستان یپیشینھ
ھای توان در مجموعھرا میشناسی  باستان یپیشینھ

ھای  نی نظیر مجسمھعتیقھ و بررسی اشیای باستا
 1»مانلیش« جستجو کرد. جستجوھاییونانی و رومی 
، میالدی در نواحی دریای اژه 19در اواخر قرن 

 ،ھمچنین .شدمنجر ای تروا کشف شھر اسطورهبھ 
 یدر مصر در دھھ 2»کارتر«کشفیات افرادی نظیر 

 انگیز کھ مشخصاً ھای ھیجانی این کاوشھھم. 1920
پوشش با ، کید داشتندأبرق ت و زرقپر  بر اشیای

. بومیان این مناطق بودای ھمراه رسانھ یگسترده
ھای خرافات و اعتقاد بھ طلسم ینیز بھ واسطھ

 .پرداختند سرایی میبھ داستان گذشتگان،
ی موضوع و دانششناسی  باستان ،در ایران
-محدود بھ عتیقھ فقط ،پیش از آن .وارداتی است

تجارتی بوده کھ برای فراغت ھای جویی و حفاری
گرفتھ است. خاطر شاھان و درباریان صورت می

تاریخ ایران تا پیش از عصر  ،ھمچنین
ھای مردم سلسلھ داشت. ھااسطوره در ریشھمشروطھ،

-یم یتاریخ دوره ھایپیشدادی و کیانی را 
-خود قلمداد می یپیشینھآنھا را و  دانستند

 حسن پیرنیا بارن ینخست ،پس از مشروطھ .ندکرد
ی علمی شیوه تاریخ ایران را بھ الدولھ)(مشیر

 مطمئناً  .)1383 ،(پیرنیاتحریر درآورد  یبھ رشتھ
-ھای عموم مردم بھ باستانگونھ نگاهاین یریشھ

 آن نھفتھ است. مانند ی شینھشناسی، در پی
اما  در کشورھای غربی کھ ذکر شد.شناسی  باستان

عمومی شناسی  باستان یشاخھکھ جاست  تفاوت در آن
 مردم نسبت بھ سعی در روشن ساختن افکار

این د، ولی در ایران كردر غرب شناسی  باستان
پیش ھرچند مورد توجھ قرار نگرفتھ است.  رویکرد

 پدر ـ ھللا نگھباناز انقالب، دکتر عزت
ھای بسیاری را فعالیت ـ ایرانشناسی  باستان

انجام شناسی  ستانبا مردم با یرابطھ درباره ی
ن یا واز اسفانھ پس أمتاما  )1385 ،(نگھبان داد

1 . Schliemann. 
2. Carter. 
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فراموشی سپرده شد و در بوتھ ی بھ موضوع 
-ھا و محوطھھای بسیار کوچک در برخی روستا مقیاس

 ،برای مثال .پرداختھ شد آنھای باستانی بھ 
تر یوسف مجیدزاده در روستای ھای دکسازیآگاه
از شناسی  باستان .قابل ذکر است صندل جیرفتکنار

 ،پردازدآن جھت کھ بھ انسان و فرھنگ انسان می
معاصر  یھتواند بدون ارتباط با جامعگاه نمیھیچ

سفانھ ما أاش ادامھ دھد. متخود بھ حیات علمی
شناسان ایرانی چندین سال است خود را در باستان

ھ بمردم و  ،ایم ھای زیرین خاک مدفون کردهالیھ
-جو و گنجشناس را عتیقھباستان است کھ ن علتیا

یکی نظر  اظھار ،کنند. در این خصوصمیتلقی یاب 
جالب شرکت کرد،  ماسنجی از افرادی کھ در نظر

در شھر ای باستانی محوطھ« :گفتیاو م توجھ است.
و  کھ ما بارھا بھ آن سر زده داشت ری قرار

-بعدھا باستان ،کردیمظروف شکستھ را مشاھده می
ای در اطراف آن مدند و با کشیدن پردهشناسان آ

گویند کھ چندین خمره دست بھ حفاری زدند و می
معلوم نیست کھ  ؛اند جا خارج کرده طال از آن

 »را از کجا پیدا کرده بودند.جا آنگنج  ینقشھ
ش یران بیشناسان در ات باستانیاز عمر فعال
در ساختن شاید مقصر اصلی  گذرد.یاز صد سال م

شناسان باشند خود باستان ،نادرست مردمت یذھن
ارتباطی با  كدامھیچ ،از آنان یجز معدود ،كھ

و بر   دهنكرمعاصر خود برقرار  یجامعھمردم 
 در ذھن مردمشناسی  باستان ختھ با توھمِ یآمفضای 

  اند. دامن زده



 

 
 
 

 
 
 

 کی و کجا... ؛شناسیباستان
 )انیعمران گاراژ(

 گام بھ گام...
مکمل شناسی  باستان ،شیسھ سده پ: گام نخست

 ی گذشتھ ستجویجدر پژوھشگران تاریخ بود. 
 فراز و نشیب نوع بشر بھ جایی رسیده بودندپر

 گذشتھ .)Bradley, 2002( کھ منابع مکتوب وجود نداشت
-ی جا ھبشر از طریق خواندن متون تاریخی ب ی

محدودیت  ،آنمانده از 
زمانی داشت. 

منابع پژوھشگران فقط 
در را چند سده مکتوب 

اختیار داشتند. ھرچھ 
-گذشتھ میبیشتر بھ 
ابع مکتوب رفتند، من

-محدود و محدودتر می
-بھ حدود پنج یوقت .شد

 ،دندیش رسیھزار سال پ
ھیچ  گریمتوجھ شدند د

اثری مکتوبی وجود 
 ندارد.

منابع روایی و 
متون  ای ھمچنیناسطوره

نی دینی تا افق نامعیّ 
 ؛کردندرا روایت می
ـ  روشنافقی کھ نیمھ

 از شناسيباستان
 انسان سؤال این

 كھ شد شروع مدرن
 كجا بھ سرمنشأش

 در گردد مي بر
 دیگر كھ روزگاري

 بھ توانست نمي
 سنتي منابع

 ھاوافسانھ
 اعتماد ھاواسطوره

 شناسيباستان كند؛
 شك این حاصل
 .بود مدرن انسان
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طور کلی و ھ ب تاریک بود و اطالعاتی کھ گاهھمنی
ھمراه  شدند،مکانی ارائھ می ـبدون قید زمانی 

جدھم بھ دوم قرن ھ یھایی کھ در نیمھجکاویبا کن
اوج رسیده بود. دو نگرش کلی در اروپای غربی 

جویی زیستی موجودات أتطور و منششکل گرفت: 
ـ  زیستی منشأجوییو  )ترطور کلیھ ب( زنده

 Rowley-Conwy() تر یئطور جزھ ب(فرھنگی انسان 
 گرش رویکردی تاریخی داشتند؛ھر دو ن .)2007,
شده، ھای سپرینی گذشتھ را بھ ترتیب زمانیع

مشابھی ھای روش ،کردند. ھر دو نگرشمطالعھ می
شک و ی دیده  بھگردآوری اطالعات داشتند و در 

نگریستند. ھر دو نگرش تردید بھ متون تاریخی می
و بھ توصیف  روی آوردند ماّدیجھان  یبھ مطالعھ

 ھمت گماشتند.  ماّدیبندی جھان و طبقھ
 و شناسی در گام نخست مکمل تاریخ بودباستان

پرداخت کھ متون نوشتھ ھایی میدوره یبھ مطالعھ
. چون متون )12 ریتصو(ز آن در اختیار نبود ا

وجود آورد کھ ھ ھایی را بروش ،در اختیار نبود
و مواد فرھنگی  ماّدیبر کسب اطالعات از جھان 

سازھا وھا را در ساختجای پای انسان و متکی بود
مد نظر  ،ماّدیشان در طبیعت و جھان یھاو نشانھ
رمزگشایی بیشتر بھ  ھاروشن یاداد. میقرار 

 ،گشایی خط و نوشتھالبتھ نھ رمز ،ددنشبیھ بو
ھا آنچھ انسان یبارهگشایی و نوشتن دررمز بلکھ

ب، ین ترتیبدگذاشتھ بودند. جای ھ از خود ب
 یدر مناطق گوناگون پا بندی آثار و اشیا طبقھ

 بھ عرصھ نھاد.
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 .جوییشناسی عتیقھباستان .12 تصویر

بر اساس آن ھایی بود کھ تقویت روش گام دوم
کردند. تجربھ و آثار باستانی را پیدا می

 ھای ناشناختھ بھ کمککاشفان سرزمین یپیشینھ
افتن ی ،دھمزاوایل قرن نوآمد. در شناسی  باستان

گرایانھ بود و نوع بشر ھدفی تطور أمنش
شناسانھ. متون  تمدن بشری ھدفی باستانجویی أمنش

 تب مقدسای مانند ُادیسھ اثر ھومر یا کُ اسطوره
در  ھایی ُگنگ و کلی (انجیل و تورات) راھنمایی

کاوشگران باید در  ،در عمل .کردمین موضوعات یا
و  رو کنندو وکاوشان آثار باستانی را زیر کند

آنچھ  یدرباره
 ،اند انجام داده

 گزارش و خاطره
 استنباط خودیا 
. این بنویسندرا 

ھا در واقع نوشتھ
 مدارک

شناسی  باستان
آنھا ھستند. 

گان نویسند
-ھای نوشتھ بخش

سرگذشت  ینشده
 ،بشر بودند

ھایی کھ با نوشتھ
کنجکاوی در آثار 

اما ... توسعھ ھم بر 
شناسي پدید آمدن باستان

وسازھا ھر دامن زد. ساخت
روز موجب بیرون آمدن 

-ای مياي یا یافتھمحوطھ
چنین، ھمراه با شد. ھم

استعمار كھ با استفاده 
ھای مدرن بھ از پیشرفت

دورترین نقاط جھان 
نگاران و رفت، تاریخمي

شناسان اولیھ ھم باستان
ھا را رفتند و یافتھمي

مشقت براي با سختي و 
شان بھ كشورھاي نمایش

 آوردند.مي
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ھایی کھ از سفرنامھ ،شد باستانی نوشتھ می
 ی گذشتھ یھایی ناشناختھ و دربارهسرزمین

انگیز و گفتاطالعات ش ،ھاسرزمینی آن  ناشناختھ
ھای جستجو و   تدریج روشھکرد. بجذاب ارائھ می

کار ھ کندوکاو تقویت شد. راھنماھای محلی ب
شده شناسجویاِن تازه باستانو عتیقھ شدند گرفتھ 
در موزه ھای  ،یابنددادند آنچھ را میترجیح 

-ءیوز شند. ھنكن(اروپا) مطالعھ  کشور خودشان
بناھا و ( ر باستانیاثآتوجھ بھ گرایی بر 

دنیا قرار داشت  در یگریکھ در جای د )ھا محوطھ
در کجا قرار  ارجحیت داشت. ،و قابل حمل نبود

اھمیت پیدا  كمكم و شرایط محیطیآثار داشتن 
کردن اپیدکند و کاو و  ھای کرد. تقویت روش

قرن نوزدھم شناسی  باستان ھدف،آثار باستانی
  بود.

شدن ھا و پرموزهدر  ھا عتیقھ انباشت: گام سوم
ھای جھانگردان و ھا از گزارش کتابخانھ

ی  امکان مقایسھو  شناسانباستان  جویان و عتیقھ
در اواخر را شناسان جوان دست باستان ،ھایافتھ

و اوایل قرن بیستم باز کرد.  مقرن نوزدھ
ھای باستانی بھ کمک ھای تمدننوشتھ رمزگشایی خط

گرا شناسان بیشتر عملاما باستان ،مدآآنان 
ھا و پیدا کردن عتیقھ انگیز بودنِ بودند. ھیجان

بھ پیدا و کاوش  خود را آثار ھنری قدیمی، جای
 یھا و اھرام داد. نیمھ کردن بناھای عظیم، کاخ

ھای گسترده و انتشار اول قرن بیستم با کاوش
. در ا کردمھیھای مقایسھ را  نتایج آن، زمینھ

در مصر و امروزی)  ی (ترکیھ یونان و کاپادوکیھ
 انجام شد ای ھای گسترده کاوش بین النھرین و 
)Trigger ,1989(تمدن  ،ھای میانی قرن بیستم. در دھھ

 سند و آسیای مرکزی نیز مورد توجھ قرار گرفت
)Stein 1931(ی ھای ناشناختھ. دنیای جدید و سرزمین 

ھای کاری هھا بھ حوزدر ھمین دھھ ،ھای جدید قاره
شناسان جوان تبدیل شد. گام برای باستان یاتازه
ھای توصیفی هبرداری از انباشت دادبھره ،سوم

 برای مقایسھ بود.
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ھای میدانی تقویت روش ،گام چھارم :گام چھارم
 1960 سال ھای علمی بود. پس ازروش وده شدنو افز
 رویکردھای محلی درای و ھای منطقھروش ،میالدی

-برداشتبررسی و ارزیابی و دنیا شناسی  باستان
شناسان بھ نقد کشیده شد. در ھمین ھای باستان

از  ،شناسی باستان توصیف صرف بھ عنوان ھدف ،دھھ
قرار گرفت.  مورد حملھ جوانان جویای نام یسو

-شمول برای تطور فرھنگآنھا دنبال قوانین جھان
اما بھ سبب بحران  ،بودندھا و تمدن نوع بشر 

شناسان امریکایی فشارھا بر باستان ،اقتصادی
مین بودجھ برای أت و )Preucel,2006(افزایش یافتھ 

 بسیار مشکل شده بود. درشناسی  باستان ھایطرح
 ،شناسان بود جھان سوم کھ مقصد باستان کشورھای

ناس شبود. انسان اندكفرھنگی  ـھای علمی آگاھی
سخت با استفاده  شناسان در این شرایطِ باستان ـ

زا در درآمد طرح ھایبھ شناسی  باستان ھایاز روش
 با مطالعھ 1»راثجھ«. رو آوردندمعاصر  ی جامعھ

ھای  کارآمدی روش )13 ری(تصو ھازبالھ ی
مشکالت دنیای معاصر را  حلّ  شناختی در باستان

 ھای علمی بیش از پیش واردنشان داد. روش
-زبان فلسفھ، چونی انسان علوم .شدشناسی  باستان

ی ھا شیگرا دربویژه  ...و اتیادب ،یخیتاری شناس
ی عیطب علوم با رقابت در، یفرھنگ وی شناسانسان

 توانستندیم کھـ ی شناسنیزم وی شناسستیز چون
 موضوع را شیپ سال ھا ونیلیمھای متعلق بھ  پدیده
 تأکید بر وجھی برا ـ دھند قرار خود پژوھش

 از استفاده با ،شانیھاپژوھشی خیتار
 رای ارشتھانیم علوم آن،ی ھاروش وشناسی  باستان

 بھ نسبتی تر قیعم درک بھ تا آوردند وجودھ ب
 .برسند دوری ھاھزاره

 1.William Rathje. 
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 .شناس زبالھ ویلیام راثجھ: باستان .13 تصویر
دن ییکسان دزمانی رسیده بود کھ : گام پنجم

 یمراحل دارایآنھا را  وگذشتھ و فرھنگ بشری 
شناسان را باستان یھاخواستھدانستن،ھمانند 

ھای گردآوری اطالعات از روشكرد.یبرآورده نم
 ھایزنده در راستای توضیح و تفسیر داده یجامعھ

ای طوالنی دارد. در این دانش سابقھشناسی  باستان
در  یعنی، موردی ھستند عموماً  شدهی یادھاروش

توسعھ و  ند.شوسطحی جھانی تعمیم داده نمی
تعمیم دادن الگوھای  ھدف ھا باتقویت این روش

ھ صورت ب ،استخراج شده در مقیاسی جھانی
ی مدرن ظاھر شده بودند. اما شناس باستان قوم

 اس جھانییدر مق نتایج ادندگرایی و تعمیمقانون
رایج شده  1960پس از  مدرنِ شناسی  باستان درکھ   ـ

ھ ھا جان سالم باز زیر تیغ نقد فرامدرن ـ بود
شد اما انسان، انسان در نظر گرفتھ می در نبرد.

ھای مختلف ھا و مکانھا در زمانانسانیت انسان
ی ھای مختلف، مانِع تعمیم بھا و پیشینھبا سنت

 ھایقید و شرط نتایج حاصل از پژوھش
جھان و  در مناطق مختلف بھ کلشناسی  باستان

 ی نگرشجاھ ب ،فرامدرنشناسی  باستان انسان بود.
-و علم فرھنگی پیشامدرن ـ تاریخیشناسی  باستان

نگرشی فرھنگی و  ی مدرن)شناس باستان( گرایانھ
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کرد در ادعا می دست کم انسان مدارانھ داشت.
ھا مواد فرھنگی و محوطھ اساس ھایی کھ برپژوھش
ھای مختلف ھا و مکانشان در زماناندازھای و چشم

ھا را بھ عنوان دھد، انسانیت انسانانجام می
ھا از ثیر انسانأت برد.مبنایی کلی از یاد نمی

ھای فرھنگی در ھر زمان و دوران محیط و اندوختھ
جای محوریت دادن بھ ھ ولی ب ،شودرا منکر نمی

 دھد.می قرار محوررا انسان  ،رھااین متغی

در شناسی  باستان دنیای قدیم وشناسی در باستان
 دنیای جدید

انسانی  علومی دانشی جدید در بین شناس باستان
اجتماعی،  ثیر بافتأتحت تكھ گیری آن ست. شکلا

 ،استھای انسانی فرھنگی و دیگر دانش یپیشینھ
در دنیای قدیم و دنیای جدید با ھم تفاوت 

ھای دنیای قدیم خشکی از نظر جغرافیاییدارد. 
و  فریقاآھای آسیا،  پیوستھ یعنی قارهھم ھب

ھای جداافتاده از دنیای جدید سرزمینو  ستاروپا
ھای آمریکای شمالی و دنیای قدیم، یعنی قاره

اقیانوسیھ است. این دو گروه از نظر  وجنوبی 
ـ اجتماعی با فرھنگی و بافت فرھنگی  یپیشینھ

ھایی دارند. در دنیای قدیم پیوستگی ھم تفاوت
گان گذشت، درساکنان معاصر ،وجود داردھنگی فر

و  دانند. اجدادمنطقھ را نیاکان خود می
حتی بھ یک  ،شودنیاکانی کھ بھ آنھا افتخار می

ھایی برای ادعاھای نظر وجود بقایای آنھا نشانھ
در  ھمچنانھای قومی سرزمینی بوده است. عصبیت

ھا قابل فرھنگی این سرزمین ـ بافت اجتماعی
ت فرھنگی وجود گسس،است. در دنیای جدید مشاھده

شانزدھم ھای در سدهكھ پوست دارد. ساکنان سفید
، بھ این مناطق مھاجرت كردند تا نوزدھم میالدی

حتی آنھا  ؛دانستندبومیان را نیاکان خود نمی
شمردند و این برداشت در برخی تر میسترا پَ 

فرھنگی بومیان شده  یموارد موجب انکار پیشینھ
-تعصبجای ھ بتا اوایل قرن بیستم میالدی  د.بو

ھای نژادی در بافت اجتماعی  قومی، برتریھای 
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و در طول قرن  اندكاندكطرح بود. ماین جوامع 
ھای نظریھ و كمرنگ شدن نشینیبیستم با عقب

 ،شناسی و علوم اجتماعینژادپرستانھ از انسان
تعادل نسبی در بافت اجتماعی دنیای جدید 

 .)Trigger, 1989 :(نک شودمیمشاھده 
گیری باال بر شکل شده دراشاره بحث م یپیشینھ

و ھا و برداشتشناسی  باستان و کیف دانش و کمّ 
ثیر أت ،رودکاربردھایی کھ از آن انتظار می

تواند ثیر آنقدر است کھ میأگذاشتھ است. این ت
 ایھبندیبھ عنوان مبنایی برای تقسیم

 باستان شناسی کار گرفتھ شود. ھبشناسی  باستان
بیشتر مبتنی بر رویکردھای  در دنیای قدیم

ای از زیرشاخھ  تاریخی است و در دنیای جدید
  شود.شناسی قلمداد میانسان

 2 ئھورساو  1: تامسنشناسی باستان گرانآغاز
شناسی  باستان ال این است:ؤبھ زبان ساده س

 ایفرھنگی ـاجتماعی  چگونھ و در چھ بافت
ال پیش ؤاین س ی ھمراه بحثی کھ درباره آمد؟پدید

 آثار شناسی، باستان ھای واقعی، نمونھکشیممی
و مسائل، شناسی  باستان فرھنگ انسان یعنی موضوع

 نیز راشناسی  باستان آغازین ھای ھا و روشنظریھ 
 ـاجتماعی  کنیم. ناگزیر بھ بافتمعرفی می

آمده، در آن پدید شناسی  باستان فرھنگی کھ
شناسی  باستان آغازسریم خواھیم پرداخت تا بتوان

 .میكنبررسی  بھ طور واقعی را
، زمان و مکان اول قرن نوزدھم یاروپای نیمھ

این معرفی  یاست. براشناسی  باستان گیریشکل
بھ یادآوری الزم ، ثیرگذار آنأبافتار و عامالن ت

-) نظریھ1882 ـ1809( 3»لز داروینرچا«کھ  است
ھمین  ییافتھ، پرورش)یجی(تكامل تدر تطور ازپرد

است. او مقطع پایھ در تحصیالت دانشگاھی  بافت
جایی ھمان ،گذراند(اسکاتلند) را در ادینبورگ 

1. Christian Jürgensen Thomsen (1788 1865ـ). 
2.Jens Jacob Asmussen Worsaae (1821 1885ـ) 
3.Charles Robert Darwin (1809 - 1882). 
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در شناسی  باستان ھایانجمنترین  کھ یکی از قدیم
 آن شکل گرفت. ذھنیتی وجود دارد کھ

 تطور شکل گرفتھ یثیر نظریھأتحت تشناسی  باستان
اما اطالعات تاریخی نشان  .)Rowley-Conwy ,2007( است
یعنی شناسی  باستان دھد کھ ھر دو آغازگرمی
و  1میدانی شناس باستانبھ عنوان  »ورسائھ«
بندی کھ با مطالعھ و طبقھشناسی  باستان »تامسن«

قبل از داروین  ،دنشو در موزه، شناختھ می اشیا
قصد  اند. انجام دادهای ھای گستردهفعالیت

، بلکھ بھ این بپردازیمخر أتقدم و ت بھنداریم 
ی تطور خاستگاه نظریھکنیم کھ کید میأواقعیت ت
فرھنگی و  ـاجتماعی  2بافتارِ شناسی  و باستان

 ) واحدی بوده است.(دانشگاھیِ  نظریِ 
-دورهسھ ستمیس ،یشناس باستان متون و منابع در

ی علمشناسی  باستان أمبد آھن و مفرغ سنگ،ی ا
 و تمرکز با ستمیس نیا. (ھمان) شودیمی معرف
 آنی بندطبقھی برا تالش وی اموزه یایاشی رو کار
در این  ،واقع در. پدید آمد شانجنس اساس بر

 سنجشی مبنا انسانی ھاساختھ دست جنسسیستم 
 تمیسس نیا. شد گرفتھ نظر در آن قدمت و زمان
 شایستھ ی. پا گرفت نوزدھم قرن اول ی مھین در

 طرح اساس بری اموزه یایاشی بندطبقھ ،است ذکر
 ،بود شده انجام زین شانیھایکاربر و ھانییتز و

 کیتفکی برایی مبنا عنوان بھ نچھآ اما
-سھ ستمیس شد، جیرای دارمجموعھ ازشناسی  باستان

 یدھھ اواسط در ابتدا ستمیس نیا. بودی ادوره

4.Field Archaeology. 
1. Context. 

 راستيبھ را شناسيباستان كھ مفاھیمي از یكي
 آن بھ و كرد تفكیك انساني ھايدانش سایر از

 است؛ »تاریخ از پیش« مفھوم داد جداگانھ ھویت
 آن تواندمي مورخ نھ كھ انسان زندگي از زماني

 نھ و شناس دیرین نھ كند بررسي خود ابزار با را
 .شناسزمین
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 جنوب و دانمارک در دھھ نیھمی ط و مطرح شد 1830
 کار بھ و بود شده رفتھیپذ کامل طور بھ سییسو

ی ناویاسکاند جنوب در آن رشیپذ. شدیم بستھ
 قرار حملھ مورد آنی مبان و بود عیسر بسیار
ی ھاا واکنشیتانیبر در آن رشیپذ اما .نگرفت
 برجستھ پژوھشگرانی بعض؛ ختیبرانگ رای مختلف

 از سال چھل حدودی برا رلندیا و ایتانیبر در
 دری ادورهسھ ستمیس. (ھمان) کردندیم اجتناب آن

ی ھاسنت کھ شد رفتھیپذ سرعتھب اروپا ازی مناطق
 ایتانیبر بھ نسبتی کمتری نگارخیتار وی خیتار

 افتھی توسعھ کمتر گفت توانیم ای ،داشتند
 و لمانآی حتو  ایتانیبر یرهیجز در. بودند

 گرفتھ شکل یخیتار کردیروکھ  زمان آن ی فرانسھ
 یھیاولی ھاستمیس گرفتن کارھ ب از ،بود

اجتناب  ،بود مواد جنس اساس بر کھشناسی  باستان
 می شد.

آھن  ـ مفرغ ـای سنگ دورهگرایش بھ سیستم سھ
 شناسی، باستان یدھندهشکل ییھپا ی بھ مثابھ

اجتماعی بوده  ھایی در بافتزمینھنیازمند پیش
-پیشیکی از این  »پیش از تاریخ« یایده است.

پیش از  یاگر ایده ،طور کلیھ ب. ھاستزمینھ
ھایی قبل از وجود تاریخ را باور بھ وجود انسان

یعنی باور بھ این واقعیت  ،نوشتار معرفی کنیم
تر از اختراع خط و کھ بعضی جوامع انسانی قدیم

باید بپذیریم کھ در مورد  اند. زیستھکتابت می
این گروه از جوامع انسانی و برای کسب اطالعات 

ز خواندن از روشی غیر ا بایدآنھا  درباره ی
این جوامع  زیرا متون تاریخی بھره ببریم،

و در زمان معاصر برای  اند سیستم نگارش نداشتھ
ھایی از ی نوشتھابھ معن نھا متونآ ی مطالعھ

بر این  افزون اریم.گذشتھ را در اختیار ند
 .نگر نیز وجود داردجزئی یگاه کلی، دیدگاھدید

حتی در است،  کتابت گسترش یافتھ وخط كھ نیبا ا
ھای انسانی فعالیت شتریز بینجوامع معاصر 

شود. پس چھ در جوامع گذشتھ و نمی و ثبت نوشتھ
کسب اطالعات از طریق متون ،چھ در جوامع معاصر

ھا را در اختیار محققان قرار بخشی از داده فقط
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آن  ماّدیھای کسب اطالعات از طریق نشانھدھد.می
مکمل خواندن اندازھا، ھا و چشمجوامع در بافت

ـ  معاصر گذشتھ وـ چھ جوامع آن  یمتون درباره
  .پیش از تاریخ است ییتی از ایده. این کلّ است

خان نام م: قلعھگیری میموضوع را پِ با مثالی 
ای در استان خراسان شمالی است. ارتفاع آن تپھ

حدود پانزده متر از اطراف است. کاوش در این 
تپھ را از باالترین بخِش آن آغاز کرده بودیم. 

ھای دوران بقایای سفال تپھ ییدر دو متر باال
اسالمی در کنار دیوارھای نزدیک بھ زمان معاصر 

-ه. ھمراه دیوارھای عریض و طویل دورقرار داشت
ھای تاریخی (ساسانی و اشکانی) نشانھ ھای

شناسایی شد. در ھمین  ای گلیمھرھایی روی مشتھ
ھای ساسانی و کھ مربوط بھ دوره 4 یالیھ( 1الیھ

(تصویر  قطعات آھن نیز وجود داشتبود)  اشکانی
-ی خشتی عظیم، نمونھسازه ھای زیرینِ . در الیھ)14

ھای ھای مفرغی ھمراه سفالھایی از سنجاق
-ھای پایینھا بود. در الیھالیھ انیمخاکستری در 

از باالترین ارتفاع  یعمق حدود ھشت متر(تر 
ھای قرمز با دیوارھایی دارای اندود سفال )تپھ

تر ل ُاخری شناسایی شد. در عمق پایینرنگ گِ قرمز
 یھایھای بزرگ و سفال ھم خشت باز )حدود ده متر(

ھا الیھگی در بین و ابزارھای سننقوش ھندسی  با
در عمق نزدیک بھ  ،. در نھایت)15تصویر ( بود

(بھ  نخوردهھفده متر از سطح تپھ بھ خاک دست
-ان خاک بکر) رسیدیم. سیستم سھشناس باستانقول 
اش ای تامسن کھ ورسائھ در کارھای میدانیدوره

در پژوھش ما نیز قابل  ،بھ آزمون گذاشتھ بود
ھای مھر کھ نشانھ پیگیری و تعمیم بود. چون

ھایی کھ در آن الیھ در باال بود. ،نوشتھ داشت
ھایی بود کھ در روی الیھ ،آھن شناسایی شده بود

ھایی بودند روی الیھ آن مفرغ شناسایی شد و ھمھ
 داشت.فراوان کھ ابزارھای سنگی 

بھ ھر گروه از نھشتھ ھا یا آثاری کھ در زمانی » الیھ. «1
 اند،گفتھ می شود. مشخص شکل گرفتھ
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شناختی تپھ ھای باستاننگاری و یافتھ. الیھ15و  14تصویرھای 

 خان.قلعھ

پیگیر  یتامسن با تالش توسط ایدورهسیستم سھ
طور عملی پی ھ ب ،بندی اشیا در موزهبرای طبقھ

کنندگان دھای او برای بازدی ده شد و با بحثافکن
بھ نوعی و در بین مردم دھان بھ دھان موزه 
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ھای ). این سیستم با فعالیت16 (تصویر منتشر شد
  د.یید شأبھ آزمون گذاشتھ و ت میدانی ورسائھ

 رواج کردیرو سھ ،یا دورهسھ ستمیس از شیپ
 :)Rowley- Conwy, 2007( داشت

 مکتوب مدارک اساس بری نگار گاه و خیتار .1
 یخیتاری شناسزبان وی زمان منابع .2
ی ھاتیروا و مقدس کتب اساس بری نگار گاه .3
 .آن

 

 .تامسن. 16 تصویر

 دورهسھ ستمیس بر افزون زین 1840 یدھھی ط در
 شرویپ کھ داشت وجود زین گرید کردیرو دو ،یا

 نیا. بودند گذشتھ یدرباره گفتگو و ادعاھا در
-نامھشجره اطالعات وی تبارشناسی کی کردیرو دو
-زبان وی شناسقوم کھ استی قومی ھاگروه یھا

 متونی گرید و شودیم خواندهی خیتاری شناس
ھ ب کھ است خیتار در ھادوره بیترت وی خیتار
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 منابع از استفاده با وی ااسطوره ویی روا صورت
 . ردیگیم صورتی نید متون و

 شد آغاز م1840 در کھ یراھی برا کھی اصطالحات
 »یشناسقوم« ،»باستان خیتار« برد میخواھ کارھ ب
 ویی روا خیتار چھ. است »یخیتاری شناسزبان« و

 ،یخیتاری شناسقوم وی شناسزبان چھ وی ااسطوره
، خیتاری بازسازی برا و ندارندی مشخصی مرزبند

 در. برندیم بھره اوی ھامھاجرت و انسان از
 انسان یگذشتھ یدرباره کھ یکردیرو سھ ،مجموع

 وی شناسقوم باستان، خیتار شامل ،کردندیم بحث
ی ادورهھس ستمیس تینھا در وی خیتاری شناسزبان
  .)Rowley-Conwy ,2007( بود

 پیش از تاریختاریخ و 
(از نظر منابع مطالعھ و پژوھش)  طور کلیھ ب

-تقسیم می یاصل یسرگذشت نوع انسان بھ دو دوره
ھای تاریخی تاریخ و پیش از تاریخ. دوره :شود

و  نام شاھان شوند واز طریق متون نامگذاری می
پیش  ھایشود. دورهنھاده میھا برآنھا سلسلھ

ھا در پیش از نام خوانیم؟تاریخی را چگونھ می
پیش از تاریخ را از طریق  تاریخ وجود ندارند!

بقایا و آثار و چیزھا و ھنر و جاھایی کھ 
-شناسیم و میمی اند ھا در آن بودهانسان

تاریخ مربوط بھ از ھا در پیش شناسانیم. اسم
ھای نامستیم کھ این ما ھ .، نیستزمان خودشان

نھیم. نبود یپیش از تاریخی را در زمان معاصر م
است و نبود  یھا در پیش از تاریخ موضوعنام

(توالی) یک موضوع دیگر. بھ  ھاترتیب دوره
ھا اساس نام ھای تاریخی بردر دوره، عبارت دیگر

خر و ترتیب أھا تقدم و تو ترتیب تاریخی سلسلھ
ھای پشت سر ھم را در اختیار داریم. اما دوره

کنیم. مبنای عمل د یبادر پیش از تاریخ چگونھ 
خ کھ نگارش و ھا در پیش از تاریتشخیص دوره

ھای پشت رتیب دورهچیست؟ تنوشتار وجود ندارد، 
-از کجا می ؟شودونھ فھمیده می(توالی) چگ ھم سر

 است؟ کدام محوطھمتعلق بھ دانیم کھ کدام اثر 
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تر و کدام جدیدتر است؟ افزار قدیمیا کدام دست
 ای ھا فاصلھھ بین دورهک ھا و اینترتیب دوره

ھای کلیدی یکی از بحث ،وجود داشتھ یا نداشتھ
 پیش از تاریخ است.

و بعد... پیش از تاریخ پدید  ابتدا تاریخ بود
 آمد

ھای تاریخی از طریق  دوره :غاز چنین بودآدر 
شد. تا  ھا شناختھ می متون تاریخی و نام دوره

 ،ھای تاریخی وجود داشت ھایی کھ نوشتھ زمان
کھ متون را  شناسانمورخان و باستانمشکلی برای 

را روایت ای  د یا متون دینی و اسطورهخواندن می
ھای خاصی  نھا تا زمانآکردند، وجود نداشت.  می

توانستند مطالعھ و ارزیابی  در گذشتھ را می
ھایی کھ در متون تاریخی نام و  دوره ،ندکن

نھا بود. آنشانی از 
ھا و  تدریج داده بھ

ثار آابزار و  و بقایا
ھمچنین بقایای و ھنری 
معرفی شد کھ  ایانسانی

 رسید مربوط بھ نظر می
ھایی ھستند کھ  بھ دوره

ھا ھنوز خط و  انسان
 اند. نگارش نداشتھ

برای شناسی  باستان یکی از نخستین مبناھا در
ھایی کھ نوشتار وجود  شناخت و ترتیب دوره

 بر اساسدی ابزارھا و بقایا بن تقسیم، نداشتھ
کھ   افزارھای انسان یعنی دست نھا بود؛جنس آ

بر مبنای  ،شد میمربوط بھ قبل از نگارش دانستھ 
شدند.  بندی می جنس و کاردکردشان تقسیم و طبقھ

 یتامسن کھ در موزهکھ اشاره کردیم، چنان
-ی جا ھبندی و نمایش آثار ب کپنھاک مسئول طبقھ

 بر موزه رای ھامجموعھ ،مانده در موزه بود
بندی کرد. استدالل او این بود کھ طبقھ اساس جنس

 ،ابزارھای سنگی آثار ساختھ شده از سنگ و
ترین آثار موجود از انسان باشد. قدیمتواند  می

ھا، فضاھا، آدم
روستاھا، و شھرھاي 
اولیھ و حتي مھرھا و 

ھاي پیش از تابلت
تاریخي نام ندارند. 
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ز آثار سنگی جدیدتر است. در بین آثار فلزی ا
کھ ای ثار فلزی نیز آثار مفرغی را در مجموعھآ

-ثار آھنی طبقھآتر از قدیم ،در اختیار داشت
. مبناھایی اولیھ )Trigger, 1989( بندی کرده بود

با  ،پیش از تاریخ ی بندی دورهبرای تقسیم
ترتیبی  ؛ھای نمایشگاھی تامسن معرفی شدفعالیت

مانده و جنس آن ی جاھاساس آثار ب ھا براز دوره
 »فلز«ای کھ . دورهسنگ و فلزھمچون  ثارآ

و آھن  ھای مس، مفرغ بھ دوره ،شدخوانده می
ر ای طوالنی در نظسنگ نیز دوره یتقسیم شد. دوره

این دوره » لوباک« ،بعدیگرفتھ شد. در مراحل 
ھای سنگ قدیم و سنگ جدید تقسیم بھ دوره را

ی جاھھا و آثار بافزار. بر اساس جنس دستکرد
آن پنج دوره از  .پنج دوره معرفی شد ،مانده

شامل: سنگ قدیم، سنگ جدید و  ،ھ جدیدقدیم ب
و  ،یعنی مس، مفرغ ؛فلز بود یگانھھای سھ هرود

بندی مبنای تقسیم »تامسن«ھای آھن. با فعالیت
 ھنچھ بآاساس جنس  ھای پیش از تاریخی بردوره

اما این یگانھ مبنا  شکل گرفت. ،مانده یجا
 نبود.

شناسی و اسطوره ھا از نسب ،مبنای دوم
اساس  بھ این صورت کھ بر ؛استخراج شد

-بندیھا و دورهنامھهشجرتاریخی، مھمّ  یرویدادھا
ترتیبی کلی و  ،ھا ھمچنین روایت ،ھا ھای اسطوره

 ھمانند ،شد پشت سرھم از سرگذشت انسان روایت می
 ھمچون ،است آمدهفردوسی  ی آنچھ در شاھنامھ

یا شاھانی چون پیشدادیان و ھای کیانیان  دوره
ھا ترتیبی  ھا و اسطوره کیومرث و جمشید. روایت

کردند.  ھای گذشتھ انسان را روایت می از دوره
پیش از تاریخ  توان دقیقاً  ت را نمیاین برداش
ھ اما در کنار پیش از تاریخ و ب ،قلمداد کرد

برداشتی از  ؛درک ن عمل میآصورت رقیبی ھمراه 
 شد. ای روایت می انسان کھ اسطوره ی گذشتھ

مبنای سوم کھ در ھمان آغاز در کنار جنس 
 ھا شکل گرفت؛ ھا و روایت ابزارھا و اسطوره

ھای  بقایای انسانی و ریخت بقایای استخوان
جدھم شناسان قرن ھ انسانی بود. پزشکان و زیست
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 ی بھ این نتیجھ رسیده بودند کھ ھمھ کم کم
یگر ریخت جمجمھ و د و نظر اندازهھا از  انسان

در  ،ھمسان نیستند. در نتیجھ ،نھای بد بخش
 ھب مربوطھای  ی تدریجی انباشت دادهفرایند

صورت اسکلت یا ھ کھ بـ ن انسان بقایای بد
ترتیبی کلی از قدیم بھ جدید  ـ اجزای آن بود

 .)17ر ی(تصو این اساس ارائھ کرد بر
 ،شده گفتھاساس سھ مبنای  جا و بر تا این

 ینایک از مب شود ھر کھ مشاھده میچنان
اریخ در آغاز برای و پیش از تشناسی  باستان

مد. مبنای آ میکار  ھھا و بقایا ب گروھی از داده
ی جا ھب انسانی افزارھا و فیزیک بقایای جنس دست

تر بود و  گرایانھ تر و ماده مانده، عینی
تر  تر و غیر ملموس ھا ذھنی ھا و روایت اسطوره

 شوند. بندی می طبقھ
ویژه ھان بشناس باستانھای میدانی  فعالیت

 کم کم ،این حوزهرو بھ عنوان پیش »ئھورسا«
 ھای میدانی برایاساس فعالیت بر را مبنایی
ھای پیش از تاریخی  دوره ترتیبو شناسی  باستان

ان شناس باستان کھاین صورت بھ ؛ پدید آورد
ھای  شان در محوطھ ھای کندوکاوھا و کاوشمیدانی در

ھ دست ھای مختلف ب آثار را در عمق ،باستانی
ھای  کھ از عمقثاری آآوردند. مقایسھ بین  می

 میدانی برای دو مبناید، مآ میدست ھ مختلف ب
زمان احتمال ھمورد. اول آپدید شناسی  باستان
 ،مدندآ دست میھ آثاری کھ در کنار ھم ببودن 

یعنی گسترش افقی ابزار و وسایل و  ،شدمییید أت
شد. میی ھمزمانی ارزیابی انھا بھ معنآھمجواری 

ھای روی ھم بھ این صورت شرح در الیھموجود آثار 
تر و آنچھ قدیم ،شد کھ آنچھ در زیر استمیداده 

تر است. با فعالیت جدید ،در رو قرار دارد
ھای مختلف ان میدانی محوطھشناس باستاننخستین 

شدند.  با ھم مقایسھ می ،کاو شده بودندکندوکھ 
گرایانھ بود و امکان عمل دوم و جدیدترمبنای 

تر یا در ھمان ھای جدید زمایش آن در فعالیتآ
ھای  این اساس نیز فعالیت وطھ وجود داشت. برمح

  ).Rowley-Conwy ,2007( یید شدأتامسن ت
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سرپرست ؛ دامغانی، سبزوار یبقایای انسانی از محوطھ. 17 تصویر
 )عکس از مونا باقری()، 1391( کاوش: عمران گاراژیان

برای آن در کنار تاریخ کھ خواندن متون حال 
چند مبنای  ،بود کسب اطالع از سرگذشت انسان

مواد متناسب با مبناھایی کھ  ؛گرفتجدید شکل 
مکمل و  ھای انسانی فرھنگی حاصل از فعالیت

مبناھایی کھ بعضی بر  ؛دیدگاه تاریخی بودند
کردند و برخی تکیھ می چیزھای ملموسھا و  نیتیع

سرگذشت انسان و  ،شناسی ھا و نسباسطوره دیگر بر
کھ نوشتھ و نگارش تاریخ وجود  یھای را در زمان

اساس  بر مبناھااین . کردند، پیگیری مینداشت
-افزارھا و بقایای انسانی و پنداشتھآثار دست

 ی گذشتھ. پیگیری ای استوار شده بودھای اسطوره
و یا بھتر بگوییم  در پیش از تاریخانسانی 

-از آثار محوطھ با استفاده دوران پیش از نگارش
غاز در آھا تازه بقایای انسانھا واسطوره ،ھا

سرگذشت انسان کھ  درآغاز راھی طوالنی  ؛راه بود
تا  ،جای چند سده و چند ھزارهھ را ب ی او ھگذشت

 برد.چند میلیون سال بھ عقب می
 شد شناسیباستان گیریشکل موجب کھی تحوالتدر 

ای کوشانھسخت و فراگیر ھایفعالیت یادامھ در و
 از ییاھدوره ،شدانجام می زمینھکھ در این 
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 از پیشدوران « کھ شد شناسایی انسانی یگذشتھ
ی اھدورهابتدا  ،واقع در. گرفت نام »تاریخ

الت وحاساس ت برطوالنی پیش از تاریخ بود و 
تجربھ کرده  اھدورهدر آن  انسانای کھ گسترده

بین این دو  .تاریخی پدید آمد دوران ،بود
نسبت کوتاه بھ تأثیرگذار وای  دوران، دوره

-می »آغاز نگارش« ۀکھ بھ آن دور وجود دارد
ھا طی کھ انسان است ایهدور ،گویند. آغاز نگارش

دست  »حساب و کتاب«ای ابتدا بھ تغییرات پیچیده
در جنوب غرب یافتند و سپس نگارش خط و کتابت 

میالد ھای سوم و دوم پیش از بین ھزارهآسیا 
 . شدو رایج آموختھ 



 

 
 
 

 
 
 

 می شود انسان فرھنگ مند
 )لیال پاپلی یزدی و مریم دژم خوی(

 او یھاساختھداستان انسان و دست
استفاده از در اتاق كارم نشستھ ام و با 

پ یرا تا »شودیمند مفرھنگانسان « متن ،رایانھ
ده ی. در كنارم كتابھا را چ)18 ری(تصو كنمیم

ساز درست كرده یكھ با چا ییوان چایام و از ل
ست و یشود. امروز در قرن بیبخار بلند م ،ام
و  کامپیوتر .من ھستند کار نھا ابزاریكم ای

-یھا مكارخانھكھ ن دست یاز ا ییزھایھا و چكتاب
م. اما یكن یتر زندگم راحتیبتوانسازند تا ما 

مشابھ  ییا مردم از ابزارھاین چھ؟ آیش از ایپ
خود  زمانخاص  یا ابزارھایكردند یاستفاده م

 داشتند؟
شكار، پخت غذا و  یبرا یالھیآنھا از چھ وس

از ما  یکكردند؟ ھریدن استفاده میخوردن و آشام
دا یپ دشواریِ  یترھا را دربارهبزرگ یھاخاطره

كھ مثًال از فلز و  ییابزارھا یھیكردن مواد اول
كھ  ایم دهی. شنایم دهیساختند، شنیچوب مناسب م

ھا ن داستانینان پختن چھ سخت بوده است. ا
 در گذشتھ ای دورك نسل پیش است؛ یمربوط بھ 

ون یلیچند م یھا ا انسانیوضع چگونھ بوده است؟ آ
از خود یابزار مورد ن اند توانستھیش ھم میسال پ

ش وضع یون سال پیلیرا بسازند؟ بلھ از چند م
 ایم كھ مطمئن ین بوده است. از زمانیچن
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 ا بھ عبارت بھتری یھ انسان امروزیشب یموجودات
 اند. ستھیزین میزم یاجداد او رو

 باید ،انشھایھا و ابزارآدم یشروع قصھ یبرا
كھ  ییجا ،برگردیم شیون سال پیلیبھ چھار م

  نامیده می شود. یوپیامروز ات
 زد...یم نفسنفس یمتریسانت 120موجود كوچك 

 باً یتقر اوده بود. یترس
ون سال پس از یلیشصت م

ناسورھا یدانابودی 
موجود  کرد.زندگی می
-ده بود، گربھیكوچك ترس
-یش مبیتعق یسان بزرگ

كوچك نھ  یكرد. نخست
دن یدر یبرا یزیدندان ت

-، نھ ناخنداشت مھاجم
 یبلند و نھ حت ییھا

در  باال سرعت ییتوانا
ان یم یسخت. بھدنیدو
دن و چھار دست و پا یدو

راه رفتن در صدد فرار 
چوب تكھ ناگھانبود كھ 

 یرا رو یابلند شكستھ
ا ی !فكر كرد .دین دیزم
اما  ...د ھم نكردیشا

را بھ كار ش یھا دست
انداخت و چوب بلند را 

پرت كرد و سمت مھاجم 
غ یشروع كرد بھ ج

 .ج شدیمھاجم گ دن...یكش
 یچ شكاریتا آن روز با ھ

مواجھ كھ چوب پرت كند 
ن ید ھمیشا ...نشده بود

شد موجود اقدام سبب 
و  ابدیكوچك ما نجات 

د یدا كرد تولیفرصت پ
مثل كند تا فرزندان و 

 ھااستراالپیتكوس
 شامل كلي طور بھ

 ھستند، گونھ چھار
:استراالپیتكوشامل

 گاھري،س 
 افرنسیس،
 و افریكنوس،
 محل. روبوتوس

 آنھا يھمھ زیست
 شرقي مناطق

 بھ. آفریقاست
 داراي طوركلي
 مشترك ھايشاخصھ
 آنكھ جز. ھستند

 از روبوتوس
 درشت دیگران
بوده  تراندام

اصلي است. تفاوت 
ھا در این گونھ

زمان پیدایش آنھا 
 شان است. و انقراض



 شناسی چھل تکھ باستان      62

 قا پخش شوند.یآفربازماندگانش در سراسر 

 
 )عکس از لیال پاپلی یزدی (شناس اتاق کار باستان .18 تصویر

 قاً یدق است؛ بوده یك نخستین موجود كوچك یا
ش از یون سال پیلین معنا كھ از چند میبھ ا

كھ بھ  یموجود ؛گر جدا شده بودیپستانداران د
-ینخست كینزد یلیشاوند خیا خویپسرعمو  یاگونھ

بود. با ھا لیھا و گورمثل شامپانزه یگرید یھا
توانست یشھ میقا ھمیآن قد و قامت كوچك در آفر

شود كھ منتظر  یپستانداران گوشتخوار یطعمھ
و خوشمزه بودند. اما اگر  در دسترس یالقمھ

چرا  ،قدر ساده بودنین موجود ایشكار كردن ا
منقرض  یك اصالً  د ھم...یا شایدا كرد یدوام پ

 شد؟
در ھادار كھ  یشناساننیرید 1974نوامبر  24در 
 ،بودند یرسوب یھاھیمشغول كاوش در ال یوپیدر ات

 ییرا شناسا یك نخستی یھا موفق شدند استخوان
 ).Jognson and Wong, 2010 ( كنند
در  یلوس«بھ نام  كردیپخش م یو آھنگیراد

 یقیتلز كھ آن روزھا موسیاز ب »آسمان با الماس
بود  ینام آھنگ لوس .بود و آمریکا اروپا محبوب
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 5/3از حدود  ین زن، زنین شد كھ ما ایو ھم
 Ruseم (یشناسیم یش را بھ نام لوسیپون سال یلیم

and Travis, 2009ییرا شناسا یكھ لوس ی). پژوھشگران 
نام  2»جانسون دونالد«و  1»تیم وایت« ،كردند

 %40گذاشتند. در كاوش حدود  AL288را  یلوس یعلم
البتھ  ؛شد ییشناسا یلوس یھااز استخوان

ن یھماما نشد  ییاو شناسا یاستخوان دست و پا
كامل قلمداد  یلوس یبود كھ آناتوم یمقدار كاف

  ).Dunsworth, 2007() 19 ری(تصو شود
از شاگردان جانسون در  یكیك سال بعد ی
 یپراكنده یایبقا یلوس ییمحل شناسا یكینزد

ات یخصوصاز نظر كرد كھ  یینفر را شناسا سیزده
جانسون معتقد بود  .بودند یمشابھ لوس یاستخوان

 یھاھیو در ال اند ل درگذشتھین افراد بر اثر سیا
شناسان را ن آثار انسانیا اند. مدفون شده یرسوب

 یدارا انِ ن انسیس را نخستیبر آن داشت كھ افرنس
  3.آورند شمارخانواده بھ 

ن گونھ نام خاص یبود كھ ا چندانشواھد  گرید
شود.  یمشترك و رفتارش بررس یژگی ھایرد و یبگ

س است. یافرنس ،تكوسین گونھ استراالپینام ا
 یسیس 350حدود  یمغز )20ر ی(تصو ھاسیافرنس

1.Tim white. 
2.Johnson Donald .  
3.Britanoica educational publishing, 2011. 

شناساني ھستند ي لیكي شاید مشھورترین انسانخانواده
كاوش كرده و  1970و  1960ھاي كھ در شرق آفریقا در دھھ

تاریخ را شناسایي ھاي زیادي از پیش از آثار انسان
و سپس فرزند آنھا » ماري لیكي«و » لویي«اند.  كرده
در تانزانیا و اتیوپي آثار » لیكيریچارد «

استراالپیتكوس، ھوموھابیلیس، و ھومواراكتوس را 
ي ھاي آنھا در درهاند. بیشتر كاوش شناسایي كرده

اولداوي جرج در تانزانیا انجام شده است. ماري لیكي 
 قایاي رد پاي دو انسان را شناسایي كرد.ب 1976در 
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ما  یسھ با مغز گونھیكھ در مقا اند داشتھ
تر بوده است كوچك یسیس 1100حدود  )نسیھوموساپ(
)Liberman, 2001.(  

 ،سیك افرنسین معناست كھ یبھ ا قاً ین دقیا
-یس 400(حدود  ك شامپانزهیتر از كوچك یحت یمغز

 ،ن حالی). با اScott Allen, 2009) داشتھ است (یس
 ،ھاستیر نخستیش از سایھم ب ین حجم مغزیھم

 یمتریسانت 120 ش با بدن كوچكاكھ نسبتھمچنان
شتر دانشمندان یاست. ب ینسبت متعادل ،سیافرنس
ش یدو پا یتوانستھ رویس میكھ افرنس ندمعتقد

از  یدختر كوچك سھ سالھ ا یراه برود. آناتوم
 ،شد ییشناسا یوپیكتا در اتین گونھ كھ در دیا

توانستھ راه برود و ھم یھم م ،نشان داد كھ او
. اما اثر (Lewin and Foley, 2004)از درخت باال برود

 Stanley)،كردند ییشناسا یكیل یكھ خانواده یمھم
راه  مھمّ  یھاو ھنوز كھ ھنوز است از نشانھ (2007

كھ در  ستیثرا ،شودیم شمردهس یرفتن افرنس
دو  یپا ردمتر  21ل شامو شد  ییا شناسایتانزان

در  آنھا .بالغ یگریكودك و د یكی :است ینخست
شان بر یاثر پا و اند رفتھیراه مكنار ھم 
ون سال یلیم 5/3مربوط بھ  یآتشفشان یخاكسترھا

 ،ن اساسیمانده است. بر ھم یش باقیپ
س را قادر بھ راه رفتن یتكوس افرنسیاستراالپ

پا  دو یراه رفتن رو اند. دو پا دانستھ یرو
ا استفاده از ابزار یا و ساخت یامكان حمل اش

داده است. یباز و آزاد بھ او م یھارا با دست
پا و  دو یراه رفتن رو علتھنوز  ،ن حالیبا ا

  ).Stone and others ,2007( ستیتحول آن كامال مشخص ن
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. بازسازی انسان 20تصویر 
 استرالپیتکوس.

 ھای لوسی.. استخوان19تصویر 

 یرهیس را از تینھا اما چرا افرنسیا یبا ھمھ
مثل  ییھا یم و نھ مثًال نخستیدانیم 1ھومو یكل

 شامپانزه؟ 
این پرسش  بھ شاید بھتر باشد برای پاسخ دادن

ی كلیت ھوموھا بھ دست تری دربارهاطالعات بیش
 نام خویشاوند انسان كھ ھوموآوریم. نخستین 

است. ھوموھابیلیس یعنی  2ھوموھابیلیس ،گرفتھ
 5/2انسان ابزارساز. ھابیلیس احتماًال حدود 

 سال پیش بر روی زمین پدید آمد. لیونیم
-پژوھشگران استراالپیتكوس را نیای ھابیلیس می

-) از سنگ21). ھابیلیس (تصویر Foley, 1997دانند (
-ھمان ؛كردھای خشن بھ عنوان ابزار استفاده می

ھا بھ آن كوبنده و خراشنده شناس ھا كھ باستان
كھ ھر ھایی ) سنگAndrews and Stringer ,1989( گویندمی

-ی پارینھشناس متخصص دوره كس غیر از یك باستان
ھا را بھ كناری آن ،سنگی ممكن است بھ محض دیدن

 ندازد.بی

 نسان ریخت. ا1
2.Homo habilis. 
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 .بازسازی ھومو ھابیلیس .21 تصویر

سھ با یس در مقایلیخاص ھوموھاب ینكتھ
شوند ھومو یدر اضافھ شدن پ فقطتكوس یاستراالپ

 یكھ جمجمھ ست. نخست آنیبھ نامش نھفتھ ن
افتھ یر ییتكوس تغیس نسبت بھ استراالپیلیھاب

تر شده كیاو بھ انسان مدرن نزد یھااست. دندان
 .كاستھ شده است شیھاشین ی و از اندازه

س یتكوس در ھابلیصورت صاف استرالپ ،نیھمچن
 ,Sethدار شده است (ھیزاو یر فرم داده و كمییتغ

ن دو ین ایب ی تفاوتمھم درباره ینكتھ ).2003
شدن  دو برابر باً یتقرو  یش حجم مغزیافزاگونھ، 

 800تا 600س بالغ حدودیلیك ھوموھابیمغز است. آن
-یس 350سھ با مغز یحجم داشتھ كھ در مقا یس یس
را در طول  یآوررتیش حیتكوس افزایاستراالپ یایس

 ).1384 ،ریمادھد (یون سال نشان میلیك میحدود 

شوند. آنھا ي پستانداران را شامل ميھا باالترین ردهنخستي
ھایي از نخستي ھستند.  ترین پستاندارانبھ لحاظ مغزي پیچیده
-شامپانزه و گوریل و اورانگوتان اند،  كھ امروز باقي مانده

ترین خویشاوندي و بیشترین شباھت را با ھوموھا ھا نزدیك
 دارند.
ھاي ھاي دنیاي قدیم و دنیاي جدید و لمورھا در رتبھمیمون

 .بعدي شباھت با ھومو قرار دارند
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ن عضو یاز ایس و نیلیھابن مغز بزرگ ھومویھم
او  است كھ احتماالً  ییو غذا یحساس بھ مواد معدن

دھد. یسوق م ییم غذایر رژییرا بھ سمت تغ
ن و یس مجبور بوده گوشت بخورد تا پروتئیلیھاب

ن شود. او یمأش تااز مغز بزرگیفسفر مورد ن
و تخم پرندگان  یبھ خوردن ماھ ،گوشتعالوه بر 

). Cunnane and Moore Stewart ,2010آورده است ( یھم رو
وشت را از د گیبار یناگزخوردن گوشت  یبرا

معتقدند  ی. برخاست كردهیاستخوان و پوست جدا م
شكار  یایبقا یعنی ؛خوار بودهس مردهیلیھوموھاب

خورده یوانات مرده را میا حیوانات یح گرید
 یوهیشس در یلیھاب یكل، بھ طورنیبرا است. بنا

خوار توامان شكارگر و مرده ،شت گردآورندهیمع
 یكھ بھ گردآور آن نیدر ع یعنی ؛است بوده

وانات ی، حروی آورده بودھا وهیو م یاھان وحشیگ
شكار درندگان  یایكرده و بقایكوچك را شكار م

در ھر  .)Gray, 1995( خورده استیز میبزرگ را ن
كردن گوشت بھ تكھ  یبرا ازمند ابزاریاو ن ،حال

 قطعات كوچك بوده است. 
س یلیھوموھاب ،ن اطالعاتیا ی با توجھ بھ ھمھ
 یند تحولیدر فرا یاگانھیرخداد خاص و 
مغز  ،رفتھیدو پا راه م یھوموھاست. او رو

ساختن  یبرا .ساختھ استیداشتھ و ابزار م یبزرگ
از داشتھ كھ انگشت یتوانا ن یابزار بھ دستان

رد یر انگشتان قرار بگیشستش كامال در مقابل سا
ابزار را با  توانستھمیب او ین ترتیو بھ ا

است كھ  ین ھم تحولیا .ظرافت در دستش بچرخاند
دھد تا او بتواند بھتر و یس رخ میلیدر بدن ھاب

كھ ن است یگر اید یتر ابزار بسازد. نكتھیتخصص
دھد یس نشان میلیشده از ھابییشناسا یھااستخوان

 یریدن اختالف چشمگب یاندازه درن نر و ماده یب
را  یژگین ویشناسان استیز .وجود داشتھ است

 %20نر حدود س یلیھاب .نامندیم یجنس یدوگانگ
 Panopio and( تر بوده استماده بزرگس یلیھاباز 

Realidad, 1992.(  
كھ  یاستند و گسترهیزیقا میھا در آفرسیلیھاب

 ،شده ییست آنھا تا امروز شناسایز یاز منطقھ
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 یقاست. تا زمانیو جنوب آفر یشرق یھاشامل قسمت
بھ احتمال  ،جھان بودند یكھ آنھا تنھا ھوموھا

ی در محدوده فقط یانسان بھ طور كلاد یار زیبس
 ستھ است. یزیقا میآفر

رون آمدند؟ یقا بیچھ ھنگام ھوموھا از آفر
ثر ؤنھ مین زمیدر ا یابزار تخصص داشتنا یآ

 ...و بوده است؟

 است! یقا ھم جھانیرون از آفریب
 1ھاتكوسیھا و استراالپسیلیھاب ییش از شناسایپ

 یدر جنوب شرق یاگونھانسان یایقا، بقایدر آفر
 »اوژن دوبوآ« 1890شده بود. در  ییا شناسایآس

 ،كھ در آن زمان افسر ارتش انگلستان بود
 ییشناسا را جمجمھ و چند استخوان بلند یایبقا
بر اثر انتساب  یجنجال یدر آن ھنگام بحث .كرد

ھا بھ انسان درگرفت. دوبوآ معتقد ن استخوانیا
تعلق  یانسان یاھا بھ گونھن استخوانیبود ا

 »تكانتروپوس اراكتوسیپ«دارد و نام آن را 
آ قامت است و دوبوراست یاراكتوس بھ معنا .نھاد
كھ  ییھاده بود كھ استخوانیجھ رسین نتیبھ ا
تعلق داشتھ قامت راست یانسان بھ ،كرده ییشناسا

 مشھور شد بعدھا بھ انسان جاوه انسانن یاست. ا
 975ـ775. حجم مغز انسان جاوه حدود )22ر ی(تصو

كھ را  یچ ابزاریآ نتوانست ھبود. دوبو یسیس
  .كند ییشناساباشد، انسان جاوه مربوط بھ 

 شامل قطعات پراكنده یمشابھ یھانمونھ 1920در 
ان در چھل یدندان فك و جمجمھ در غار ژوكود ی

شد.  ییشناسا )23ر یشھر پكن (تصو یلیما
ك بھ انسان یكھ بھ لحاظ آناتوم ییھااستخوان

انسان پكن فك  ،جاوه شباھت داشتند اما در كل
ھا را بھ ن استخوانیداشت. كاوشگران ا یتربزرگ

منسوب كردند كھ انسان پكن نام گرفت.  یانسان
انسان  یھاان عالوه بر استخوانیدر غار ژوكود

شد. وجود  ییز شناساین یسنگ یابزارھا ،پكن

1.Australopithecus 
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انسان  یاجاق، كاوشگران را بر آن داشت كھ برا
غلبھ بر آتش و كنترل آن را قائل  ییپكن توانا

  ).Aczel, 2007( شوند
 

 
 .انسان جاوه. 22 تصویر
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 ی . بازسازی چھره23 تصویر

 انسان پکن
 

از  یریشگیپ یدوم برا یدر طول جنگ جھان
 ،انیغار ژوكود یھاھا و دادهاستخوان ینابود
امانت دادند تا بھ مقصد  یكشت یک بھرا آنھا 

 یتمام باً یغرق شد و تقر یكشتآن  .ببرد یامن
ن رفت. یانسان پكن از ب یاطالعات موجود درباره

 میدانیآنچھ از انسان پكن م، بین ترتیبھ ا
در ھمان زمان كاوش  کاوشگرانكھ است  ییھاگزارش

دتر یجد یھاشیسفانھ امكان آزماأو مت اند نگاشتھ
 رفتھ است.  انیماز 
در آلمان  1907مشابھ در  یانسان ،نیش از ایپ

دلبرگ یكھ بھ ھومو ھا ییھومو ؛شده بود ییشناسا
ش از یپ یانسان یھان گونھیا مشھور شده بود.

 ییشناساقا یتر در آفر یمیقد یھاگونھ ییشناسا
ھا شدند. اما سال یبررس یگریك جدا از دیو ھر 

ند یفرا ،ستم و پس از آنیقرن ب یانھیبعد در م
. شد یبررس نیزم ی در كره یانتشار آدم یكل

 یک دند كھ دریجھ رسین نتیان بھ اشناس باستان

گفتھ آیا اراكتوس سخن مي
است؟ شواھدي در حنجره و 
ساختار گلوي اراكتوس وجود 

دھد احتمال دارد كھ نشان مي
-اي براي سخن گفتن او ميقوي

توان قائل بود. با این حال، 
شناسان در سخنگو بودن  باستان

ھا شك ندارند. نئاندرتال
ھاي استخواني و عالوه بر داده

زبان  تحول حنجره و فك و
نئاندرتال، وجود شواھد 

ھاي تدفین و انتزاعي، شیوه
ي این مطلب دھندهھنر، نشان

است كھ در زندگي نئاندرتال 
ھایي وجود داشتھ كھ جز شاخصھ

با استفاده از زبان قابلیت 
انتقال از نسلي بھ نسل دیگر 

 را ندارد.
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قا بھ یدر آفر 1تحول ھومواراكتوس ،یند كلیفرا
از راه  و سپس )Mounier and others, 2009( وجود آمده

 یان كانال سوئز كھ در آن روزگار پھنھیامروز
 افتھ است. یا و اروپا راه یبھ آس ،بوده یخشك

ساختھ كھ یم ییابزارھا) 24ر ی(تصواراكتوس 
نامند. یم »نیفرھنگ آشول«ان آن را شناس باستان

 یابھ اندازه خشن و معموالً  ،ن گونھ ابزاریا
كند. یانسان بالغ را پر مك یبزرگ است كھ مشت 

 ،اھانیگ یھاشھیرون آوردن ریب یاراكتوس برا
وانات شكار شده و تكھ كردن قطعات یكندن پوست ح

بھ باور از داشتھ است. یبھ ابزار ن ،گوشت
توانست برای نخستین بار س اراكتو ،دانشمندان

 یھامسافرت ،نی. ھمچنآتش را بھ كنترل درآورد
رساند كھ بھ  ییھانیسرزماراكتوس را بھ  یطوالن

قا سردتر و ینسبت بھ آفر ییلحاظ آب و ھوا
توان فرض كرد كھ یم ،نیتر بودند. بنابرامرطوب

خود  یھم برا یلباس پوست شكار اراكتوس از
پاك كردن گوشت از  یده است. برایدیتدارك م

 نیاز زیت ھاییلبھبا  ییبھ ابزارھا ،پوست
ن مقدار یا ی ھیتھ ،گرید یداشتھ است. از سو

 از بھ ابزار خاص داشتھ است. یپوست و گوشت ن
 یھازهیزه است. او نیھومواراكتوس مخترع ن

اه بھ یو با قطعات گ )Ibbons, 1998( ساختھیم یسنگ
 كرده است. یبستھ و پرتاب میچوب م

1.Homo erectus 
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 .کتوساسان بھ یک ھومو اري یک گربھبازسازی حملھ .24 تصویر

 دانشمندان یبرخ، قرن گذشتھ یانھیدر م
-نوعژه انسان پكن را بھ ھمیھومواراكتوس بھ و

 ی اینبارهامروزه در  .كردندیمتھم م یخوار
سد ر ی. بھ نظر متردید جدی وجود داردھ یفرض

خود شده  یكھ قربان ش از آنیھومواراكتوس ب
 ،یعیطب یِ درندگان و موجودات وحش یقربان ،باشد

 . است شدهمی
ج یتدرن بھ یزم یش ھوایسال پصدھزار یسحدود 

آرام آرام یقطب یھاخیشروع بھ سرد شدن كرد. 
ن را دربرگرفتند. ھومواراكتوس یزم یشمال یمھین

تر گرم یاش در دورهایبود كھ زندگ ییكھ ھومو
 یمقابلھ با سرما ییتوانا ،شكل گرفتھ بود

ج از یخبندان را نداشت و بھ تدریجانكاه عصر 
. بھ جز انسان جاوه كھ )Rightmire, 1990( ن رفتیب

 ،خود ادامھ داد زندگیبعد ھم بھ  یھاتا سده
ھومواراكتوس  ،نیزم ی با سردتر شدن كره احتماالً 

 .ه استا نابود شدیش در كل دناراث با ارزشیو م
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 ھاھا و ماموتخیارباب  نئاندرتال:
 یانسان یكلھآرام سروآرام ،وا كھ سرد شدھ

ن ھومو یدا شد. ایتنومند و زمخت در اروپا پ
بزرگ داشت تا بھ  یافراگمیو د یقو ییھااستخوان

خبندان را وارد یسرد عصر  یبتواند ھوا یراحت
بزرگ و  ینیو ببود خود كند. صورتش پھن  اش ھیر
ن انسان ھومو یآمده داشت. نام اجلو یشانیپ
ا بھ زبان ساده انسان ی 1»سینئاندرتال«

 تصاویر متحرک ھمان كھ در .نئاندرتال است
م و با یشناسیھ میكودكان بھ عنوان انسان اول

. زندگی می کند كیپرت و تار یك چماق در غارھای
ر از انسان نئاندرتال درست ین تصویا ایاما آ

 یانسان نئاندرتال شكارچ !است؟ بھ واقع نھ
خبندان یعصر  یكشنده یبوده كھ در سرما یماھر

ر یپشمالو و سا یھاار ماموت و كرگدنشك با
 دوام آورده است.  ،پستانداران

 یكره یشمال یھادر قسمت نئاندرتال عموماً 
ن یشده است. تا امروز آثار ا یین شناسایزم

و  یا از جملھ عراق امروزیانسان در غرب آس
ن و كل اروپا بھ یو شمال چ یمركز یایآس ،رانیا

انسان  یابزارھا یدست آمده است. مجموعھ
شود. بھ  یده مینام »یفرھنگ موستر«نئاندرتال 

و  تبر ،زهیابزار نئاندرتال شامل ن ،یطور كل
. )Mellars, 1996( است بوده خوردهتراش یابزارھا

توسط استفاده از چوب  درباره ی یاریشواھد بس
 یابزارھا یژه در مورد برخیوبھ ،وجود دارداو 
آنھا بھ قطعات چوب مشخص شدن ھ محل بستھ ک یسنگ

 است.
 ییھانیص تدفخااز انسان نئاندرتال بھ طور 

بھ دست آمده كھ گواه وجود آداب و رسوم مشخص 
دار واقع در یدر غار شن. ن مردگان استیتدف

دفن  یامردگان بھ شكل چمباتمھ ،كردستان عراق
ل از قراردادن گُ  یاز گورھا شواھد یكیشده و در 

. در )Pettitt, 2010(شده است ییجسد شناسا با ھمراه
 ینوع یھا ھا استخوانموارد نئاندرتال یبرخ

1.Neanderthal. 
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را را با ل اخُ گِ  یھادانھدار و رنگ ش كوھانیگاوم
 . )27، و 26، 25ھای ری(تصو اند كرده یجسد دفن م

  

 
 

 ھا.ي تدفین نئاندرتال. شیوه27، و 26، 25تصویرھای 

مربوط بھ انسان نئاندرتال  ییھاسرپناه
شده است كھ از پوست و عاج ماموت  ییشناسا

جالب مربوط بھ  یھااز داده اند. شدهیساختھ م
استخوان ران خرس است كھ  یاھا قطعھنئاندرتال
قطعھ  .شد ییشناسا یك اجاق در اسلوونیدر كنار 

ك یچھار حفره در  یاستخوان مزبور دارا
د كھ ن باورنیاز پژوھشگران بر ا یراستاست. برخ
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 یل شدن بھ نوعیتبد یوان ران خرس براقطعھ استخ
  .)Conard and Richter, 2011( فلوت سوراخ شده است

ھا آثار زخم از نئاندرتال یاریدر استخوان بس
بھبود  ،مھم ی وجود دارد. اما نكتھ یو شكستگ

مذكور است. بھ طور  یھااز زخم یاریافتن بسی
-ییشناسا یھااز نئاندرتال یكی باره یدر  ،مثال

اھده شده در دنده مش یتگدار شكسیشنشده در غار 
ھا نئاندرتال یگروھ یسد زندگریاست. بھ نظر م

ن امكان را بھ یا
-یمار میافراد ب

داده تا استراحت 
ج یكنند و بھ تدر

ابند. یبھبود 
ر التھاب مفاصل د

ع یھا شانئاندرتال
بوده و آثار آن در 

 یھااستخوان
شده از ییشناسا
جنوب  یغارھا

فرانسھ مشاھده شده 
 است. 

ط یھنوز شرا
انقراض نئاندرتال 
ھا و نئاندرتال یاز زندگ یمحل بحث است. شواھد

مشترك وجود دارد.  یھوشمند در غارھا یھاانسان
افراد  یبرخ یمعتقد بھ ارتباط جنس یبرخ یحت
ن باورند یبر ا یدو گونھ با ھم ھستند. برخن یا

نئاندرتال را از سرپناه  ،كھ انسان ھوشمند
بر او  یریا با جنگ و درگیرانده رون یش بیخو

ن یتوان اینم اصالً  ،ن حالیق آمده است. با افای
 یجینكتھ را از نظر دور داشت كھ گرم شدن تدر

 یشمال یمكرهیكھ ن ییھاخین رفتن ین و از بیزم
 یانسان یبر زندگ مطمئناً  ،اند را پوشانده بوده

 ریتأث ،گرفتھ بودهد خویشد یسرماست دریكھ بھ ز
ت را نتوان از نظر یواقع یند ایشا .گذاشتھ است

 یج قربانیتدردور داشت كھ انسان نئاندرتال بھ
موجودات  ،شده باشد ییھاروسیھا و ویباكتر

نسان ھوشمند تنھا موجودي ا
است كھ قوانین سفت و سخت 
تحول را نادیده انگاشتھ است. 
-او با شوفاژ و كولر و لباس

سرما اش گرما و  ساختھ  ھاي دست
را مغلوب كرده و در سراسر 
جھان پخش شده است. آیا 
اختراعات او خود روزي مسبب 

شود یا ھمچنان اش ميانقراض
امكان زاد و ولد بیشتر و 
افزایش جمعیت را بھ او خواھد 

 داد؟
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 یقطب یھاخیر یآرام آرام از ز بسیار ریزی کھ
-و دیده ھم نمی شدندیر میآمدند و تكثیرون میب

 .)Finlayson, 2009( شدند

 م...ییآ ید میما پد
 انسان ھوشمندما 

 ؛میھست )نسیھوموساپ(
ا را یكھ كل دن یاگونھ
د بھ یر كرد و شایتسخ
نام خود را  سببن یھم

گذاشتھ انسان ھوشمند 
است. انسان ھوشمند در 

ش یسال پ ھزارچھلحدود 
 ردایدپ یتیگ یدر عرصھ

جھان  یشد و بھ سرعت ھمھ
ن ید. نخستیرا درنورد

كھ از انسان  یاگونھ
م، یشناسیھوشمند م

نام » ونیكرومان«
 ون احتماالً یكروماندارد.

از اروپا  ییھادر قسمت
ستھ است. ھنوز یزیم

م چگونھ یدانینم قاً یدق
ا پخش شده یی دندر ھمھ

 از او در یاست. شواھد
ا یجنوب فرانسھ و اسپان

درون غار  یھایشامل نقاش
كھ ما را با مانده  یباق

ون آشنا یفرھنگ كرومان
 یھایكند. نقاشیم

 یون در انتھایكرومان
غارھا و با استفاده از 

و گل  یوانیح یاز چرب یبیو ترك یاھیگ یھارنگ
 ی شده است. او عالقھیو دوده اجرا م اخرا

 ،اسب ،یوانات وحشیبھ نقش كردن ح یاریبس
. جز )Cowen, 2000( داشتھ است و... غزال ،ماموت

شناسایي مقادیر 
زیاد استخوان ماموت 

ھایي كھ در انتھاي دره
ھا در كنار نئاندرتال

، اند آنھا سكونت داشتھ
دانشمندان را بھ این 
نتیجھ رسانده كھ 

تالشي ھا در نئاندرتال
جمعي با استفاده از 

ھا آتش احتماًال ماموت
-ي دره ميرا بھ كناره

سقوط و مرگ  اند. رانده
ھر یك از آنھا كافي 

ھا بوده كھ نئاندرتال
ابزار تیز خود را 
براي پاره كردن گوشت 
و پوست حیوان مرده بھ 

وجود  كار گیرند.
ھاي طبیعي در یخچال

عصر یخبندان این 
امكان را بھ 

داده  ھا ميرتالنئاند
ي گوشت ماندهكھ باقي

شكارشان را در محلي 
كامًال سرد و دور از 
دسترس پنھان كنند و 
در مواقع لزوم بھ كار 

 برند.
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 ییھاانسان را نقش نكرده اما نقش ،دو سھ مورد
احتمال  م وییگویھم ھست كھ بھ آنھا نماد م

 یكیشتھ باشند. خاص و نمادین دا ییدارد معنا
در  یكوچك ینقش پرنده ،ھان نقشین ایتراز معروف

  .)28ر ی( تصو ك انسان استیكنار 
 یسازمجسمھ ،یون عالوه بر نقاشیانسان كرومان

او ونوس  یھامھم مجسمھ یكرده است. گونھ یھم م
ن یشود. ایده میالھھ مادر نام یھاكركیا پی
 یھاحالت نث ھستند و زنان را درؤھا مكركیپ
د یكأھا تن مجسمھیدھند. در ایستاده نشان میا

 ،كرك است و كمتر سریپ یجنس یھاھنرمند بر قسمت
. )Fagan, 2011(داخت نموده استھا و پاھا را پردست

 گان مادرِ ن الھیتر از معروف» ونوس ویلندورف«
 ھایری(تصو ست.د در اروپایجد یسنگنھیپار یدوره

ج دوران روان یر ادز ین یحكاك .)31، و 30، 29
 ینقش زن ،مشھور یشدهیحكاكاثر ك یداشتھ است. 
 یبر رو ورا در دست گرفتھ  یا ھاللیاست كھ شاخ 

از  یت. برخنقش شده اس یازده خط موازی ،ھالل
 یقمر یھان خطوط را معادل ماهیپژوھشگران ا

ون یانسان كرومان یابزارھا اند. هكرد یابیارز
 یدوزندگ ،و شامل ابزار شكار یتخصص كامالً 

 علتبزار است. انسان ھوشمند بھ زاَ یو ر )،سوزن(
ساخت  یبرا یشتریمغز و اندامش امكان ب یدگیچیپ

  ف داشتھ است.یظر ز و كامالً یابزار ر
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 .فرانسھ ؛ھای غار السکونقاشی .28 تصویر
قا یا و آفریانسان ھوشمند نخست اروپا و آس

ق تنگھ یاز طر احتماالً كند و سپس یر میرا تسخ
-ین قاره میكا وارد اینگ در شمال غرب آمریبر

ھا قیقا با ا را احتماالً یو استرال ینزیشود. پل
نوردد و یمخود در یو ساده زسادست یھایو كشت

 ،شودیم او طلقمتمام جھان ملك  یسرانجام وقت
با  ینیكجانشی یرد و آنگاه زندگیگیآرام م

آرام آغاز وانات آرامیاھان و حیتمركز او بر گ
 شود.یم

 
 

   
و  30یلندروف. تصویرھای ي ونوس وپیکره .(سمت راست) 29تصویر 

 سنگی جدید اروپا. ھای مربوط بھ پارینھ. پیکره31
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ن یا ھمان كھ ایون ھوشمند یانسان كرومان
ا یدن یدر ھر جا ،مینامیم اشروزھا انسان مدرن

ده یپرد و رنگیدارد. در اروپا سف یو نژاد یرنگ
 یا با موھایدر آس ،دهیكش و قِد یآب یبا چشمان

 ییموھا و بمورّ  یدور با چشمان یایآس در ،اهیس
درشت و  یكا با اندامیلخت و قد كوتاه و در آمر

شود. قدر مسلم آن است یگلگون مشاھده م یصورت
ن بھ یزم یكره یگرچھ انسان امروزه در ھرجااكھ 
او انسان ھوشمند  یایاما ن ،ودشیمشاھده م یشكل
 یگسترده بر رو یپژوھش 2003. در سال است

و  یاانیمختلف انجام شد كھ نشان داد د ینژادھا
و  1در تمام جھان مشابھ است یژنوم انسان امروز

 یھا طیاست كھ بر اثر مح ینسب ینژاد امر
بھ وجود آمده  یانسان یھاقاو انطب ییایجغراف

 م...یھست »ما«امروز،  یھاما انسان یاست. ھمھ
. 

 ی اوو ابزارھا یآدم
ما  یجیتدر ون سال آدم شدنِ یلیداستان چھار م

ب است. ینشو پرفراز و  یطوالن، نیزمی كره  یرو
شتر از انقراض و یب ،ین داستان طوالنیدر ا

م كھ جز یشنویف میار ضعیبس ینابود شدن موجود
نداشتھ  یگرید یی دفاعلھیچ وسیاش ھبزرگمغز 

 ییزھایاست. او دوام آورده چون توانستھ چ
 اند. توانستھیگر نمیاختراع كند كھ جانوران د

ا یرد كھ چوب یم بگیتصم یتوانستھ در لحظاتیم
را  یوان مھاجمیاش را پرتاب كند و حدست ساختھ
ترساندن مھاجمان  یا از آتش برایدور کند 

ھا بوكریش را از میاستفاده كند، گرم شود و غذا
 د.یبزدا

یم یباق یآنچھ از آدم ،پس از ھزاران سال
ھا و ابزار اوست. از استخوان یماند قطعات

-جستھ یھان تكھیھمشناسان شناسان و انسان باستان
د. کننیم یبررسو  ییشناسارا  ختھیگر

1.https://www3.nationalgeographic.com/genographic/atlas.html 
                                                      

https://www3.nationalgeographic.com/genographic/atlas.html
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 اشھای تخصصیدانستھبا استفاده از  شناس باستان
 ؛كند یھا را بازساز ن انسانیا یكند زندگیم یسع

دست  یھاساختھ یبر مبنا كامالً كھ  یایبازساز
 انسان و بدن خود اوست. 

 شناسان فرھنگ و باستان
ی د كھ رابطھیوقت فكر كرده اچیھ

 شناسان با فرھنگ چگونھ است؟ باستان
ا فرھنگ یگذارد یر میفرھنگ تأث برشناسی  باستان

ر یھم تأث ید ھر دو رویاصالً شا ؟شناسی باستان بر
 یسعشناسی  باستان م آن است كھبگذارند. قدر مسلّ 

از اركان  یكیكند و  یكند گذشتھ را بازسازیم
ند فرھنگ آن است. تصور یآفریكھ باز م یاگذشتھ

دو گزاره اشتراک نظر  یكی ،نیم در ایكن یم
 ریم تأثینیكھ بب نیا یم. اما برایھ باشداشت

 نخست ،و فرھنگ بر ھم چگونھ استشناسی  باستان
شناسان چگونھ بھ فرھنگ  م باستانیالزم است بفھم

شان از یم درك تخصصیا بھتر بگوی ؛كنندینگاه م
 فرھنگ چگونھ است. 

 یک سفر
بیایید این بخش را با یک سفر خیالی شروع 

کنید بھ کشور ھند سفر  تصوربرای مثال، کنیم. 
کشوری با غذاھای گیاھی تند و تنوع  ؛کرده اید

معابد عظیم  ھای رنگارنگ و، کشور ساریمذاھب
بودایی، کشور خدای شیوا. کشوری کھ زنان بھ 

روند، دور آتش مقدس پیوند خواستگاری مردان می
بندند و بھ خاطر شرایط آب و ھوایی زناشویی می

کنند. کشوری استفاده می ھای نازک نخیاز لباس
کھ ھنوز اعتقاد بھ تقدیر و سرنوشت در تعیین 

ر مھمی دارد. در این یمسیر زندگی افراد تأث
افراد ند معتقدسوزانند و ھا را میمرده ،کشور

شوند.  پس از مرگ در کالبدھای جدیدی متولد می
کھ کشور طبقات اجتماعی تغییر ناپذیر، ھمان

کنند اش میتعریف »کاست«عنوان  باشناسان  انسان
 ).32 ری(تصو
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 . مراسم در کنار رودخانھ گنگ، ھندوستان32 تصویر

این تصویر را بھ ذھن بسپارید تا سرزمین 
 .مصر :دیگری را تجربھ کنیم

ست با اکثریت مسلمان در شمال ا مصرکشوری
زنان با پوشش کامل اغلب  ،جا آفریقا. در این

در مجامع عمومی  ،اسالمی استیعنی حجاب کھ سنتی 
شوند. مردان بھ ویژه در شھرھای کوچک و ظاھر می

-ھای عربی ظاھر میبا دشداشھ ،مناطق روستایی
شوند. معماری خاص آفریقا مانند مساجد با 

در کنار اھرام  تیزھای متعدد باریک و نوکمناره
 .)33 کنند (تصویرخودنمایی می

گوییم سخن می در دنیای امروز وقتی از فرھنگ
-موضوع یا موقعیتی بھ ییا این واژه را درباره

بیش انتزاعی بھ ذھن وبریم، مفھومی کمکار می
منظور از این واژه چیست؟ در  .شودمتبادر می

آداب و  ،ی فرھنگاز واژه منظور ،مفھومی کلی
ھا. بگذارید از ھمین سنتو بھ عبارتی رسوم است 

گوییم کھ می . اینجا شروع کنیم: آداب و رسوم
فالن منطقھ، شھر یا کشور دارای فرھنگ متفاوتی 

-می ی تاریخی بھ ھمین آداب و رسوم اشاره ،است
مختلف  مناطقکنیم. چگونھ میان آداب و رسوم 



 شناسی چھل تکھ باستان      82

شویم؟ شاید پاسخ دھیم ل مییتفاوت و تمایز قا
-ھا را می بینیم و تفاوت»چیز«ما  ادراک بصری،
 کنیم.ھا را درک می

گردیم. ما از روی اختالف میمثال باال بربھ 
توانیم تفاوت را درک کنیم، ما میان چیزھا می

بھ  ماّدیبا دیدن چیزھا و ابزارھا و وسایل 
-ھای زندگی جوامع انسانی پی میتفاوت میان روش

 بریم. 

 

 .زنی در حال جمع کردن پنبھ در مصر .33تصویر 

کار بھ ھاای را برای توصیف این تفاوتچھ واژه
فرھنگ. اشیا، لوازم،  ،بریم؟ درست استمی

-ماده تولید می یوسیلھ ابزار، و ھر آنچھ بھ
 ماّدی یھا و آداب و رسوم ما جلوهبھ سنت ،شود
شود. ماده یکی بخشد. فرھنگ در ماده متجلی میمی

را شناسی  باستان از موضوعات مطالعاتی دانش
 .)Thomas, 2000( دھدتشکیل می

 شناس از نگاه باستان فرھنگ
ھای پیشتر گفتیم کھ فرق انسان با دیگر نخستی

در ساختار و عملکرد مغز است؛ در  ،خویشاوندش
-ھای مغز کھ کورتکس نامیده میمیزان چین خوردگی

شود. این تفاوت بھ انسان توانایی اندیشیدن، 
دھد. انسان قابلیت ریزی و ابداع میبرنامھ

ساختن چیزھا و ایجاد تغییرات پایدار و ھدفمند 
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در محیط را دارد. انسان قادر است ابزارھایی 
ھای را با فکر و اندیشھ بسازد و از توانمندی

محیط اطرافش بھره ببرد، انسان این رفتارھا را 
ھا دھد. ھمین تفاوتآگاھانھ و ھدفمند انجام می

می  عد فرھنگینسان را بُ ھا زندگی او توانایی
 کند.اش متمایز میو از خویشاوندان نخستی بخشد

ھای ساختھچیزھا؛ این واژه طیف وسیعی از دست
گیرد. از یک ابزار سنگی انسان را در بر می

خودرو یک  تا کوچک با قدمت صدھا ھزار سال
ای مربوط بھ یک روستای چینھ ی امروزی، یک خانھ

 ی آپارتمان امروزی. ھمھھزار سالھ تا یک شش
ك یاست. شناسی  باستان دانش یھازھا، دادهین چیا

ا استخوان تا یابزار كوچك ساختھ شده از سنگ 
 یهماد«شناس  ھمھ از نظر باستان ،ك برج صدطبقھی

 یان معنا كھ مادهیقًا بھ ایدق ؛است »یفرھنگ
است كھ فرھنگ در ساخت آن نقش داشتھ است نھ 

 ھایریعت تصادفًا ساختھ باشد (تصویكھ طب یاماده
 ). 35و  34

  
 .چیزھایی قدیمی ولی آشنا .35و  34ھای تصویر

این پرسش  گردیم.می بر فرھنگ ی بھ واژه 
ھای فرھنگی توانیم تفاوتمطرح شد کھ چگونھ می

-تشخیص دھیم؟ گفتیم کھ یکی از بھترین راهرا 

، آنچھ از فرھنگ گذشتھ باقي مانده
بقایایي جستھ و ھایي مادي و  داده

 گریختھ است.
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ھمین چیزھا ھستند.  ،ھاھای درک و شناخت فرھنگ
ھا ھمواره برای ھا و قرنانسان در طول ھزاره

ابزارھا و  خود، پاسخگویی بھ نیازھای گوناگون
است. نکتھ در ھمین  را ساختھل گوناگون وسای

ھای ھا و مکانھای انسانی در زمانجاست؛ گروه
ھای ھا و شکلبھ روشابزارھا را  دست ،گوناگون

 اند. تولید کردهمتفاوتی 
 ماّدیچیزھا و لوازم  ،جوامع گذشتھ درباره ی

ھا دارند. بھ دو نقشی کلیدی در بازشناسی فرھنگ
ھای فرھنگی اول اینکھ آداب و رسوم و سنت ،دلیل

و از طریق  اند بھ خودی خود مفاھیمی انتزاعی
جوامع گذشتھ  درباره ی ،شوند. دومماده مجسم می

ھا و بقایای انسان حضور ندارد و فقط نشانھ
شناسان  انده است. باستانزندگی او باقی م

ابزارھا  ھا بھ دستند برای شناخت فرھنگناگزیر
 روی آورند.

 تغییرات فرھنگی

ابزارھا و  ی دستشناسان بھ مطالعھ باستان
-ھای گوناگون می ھا و مکانتولیدات بشر در زمان

ای شکل خاصی از دازند. معموًال در ھر دورهپر
در دوران  برای مثال،ابزارھا رایج بوده است. 

-ھا در غار سکنی میزمانی کھ انسان ،سنگیپارینھ
ابزارھای سنگی و استخوانی ساده و خشن  ،گزیدند

زمانی کھ  ،رایج بوده است. در دوران نوسنگی
کشاورزی داری وو رمھ انسان از غارھا بیرون آمد

کرد، ظروف سفالی ابداع شد. در ھر پیشھ را 
ابزارھا شکل خاصی دارند و از  زمانی این دست

ساخت و فناوری پیروی  ییک الگو در زمینھ
ھای فرھنگی است كھ کنند. این موضوع ھمان سنت می

را برای توصیف  »دمُ « ی واژه ،در جوامع امروزی
بھ آرامی در  ھای فرھنگیبریم. سنتکار میآن بھ

ھرچند نباید ؛ کنند اثر گذشت زمان تغییر می
ابداعات  ،فراموش کنیم عامل اصلی این تغییرات

اندیشیم ھا میھای انسان است. ما انسانو نوآوری
کنیم. کشف این  ھای جدیدی پیدا میو ھمواره راه
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ھا و آداب و رسوم ھای جدید معموالً تغییر سنتراه
ھای ال دارد. یکی از بھترین راهرا بھ دنب

دنبال کردن آنھا در مسیر  ،پیگیری این تغییرات
 زمان است.

 بندی طبقھ
 یزمانشناسی  باستان م كھیش گفتیدر فصل پ

ش از یپ«خود مانند  یم اساسیآرام مفاھآرام
-ھا و داشتھافتھیدست آورد كھ  را بھ» خیتار
 ی كرد. واضح است كھ مطالعھ یبندش را طبقھیھا

از نظر  ،ھاك از دادهیش ھر یا آزمایدانھ دانھ
-و نھ اصالً امكاننھ مقرون بھ صرفھ وقت و بودجھ 

كھ  ین راھكار پژوھشیر است. نخستیپذ
ھاست. داده یبندطبقھ شناس برمی گزیند، نباستا

د یدارد؟ شا یقًا چھ مفھومیدق یبنداما طبقھ
 م.یشروع كن یامروز ییھامثالبھتر باشد با 

 سال پیش، فضای داخلی یک خانھ 30حدود 
در حیاط خانھ، آخرین مدل یک پیکان سفیدرنگ 
پارک شده است. فضای داخلی خانھ با دقت و 
وسواس زیادی چیده شده است. یک تلویزیون سیاه 

پذیرایی خودنمایی  وسطو سفید زیبای کمدی در 
را مفروش  پذیرایی صحن ،ھای دستبافکند. فرشمی

چینی شده با دقت پشتی آندورتادور  کرده است و
 ).36ر یاست (تصو

ھای رز قرمزرنگ در سرویس چینی سپیدرنگ با گل
حاشیھ و مرکز، گل سرسبد ظروف آشپزخانھ است؛ 

از قوری  ،ی آشپزخانھ چینی مرغوب کار چین. گوشھ
شود. بخار مطبوعی بلند می ،چای روی سماور

ھای کمرباریک با دقت در سینی کنار استکان
  اند. سماور چیده شده
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شده ی امروزی اما تخریب. یک الیھ در حال تشکیل: خانھ36تصویر 

 در بم.

 امروزی  ییک خانھ
یک خودروی زانتیای زغالی در حیاط پارک شده 

قیمت آراستھ شده است. تمام خانھ با لوازم گران
ای خانگی با است. مبلمان چرم زیبا، یک سینم

ھای ساتن و لوسترھای تجھیزات کامل، پرده
شود. در آشپزخانھ  درخشان در پذیرایی دیده می

ماشین ظرفشویی، یخچال فریزر ساید بای ساید، 
ھای ساز چک در کنار سرویسدست ھایکریستال

ای تماشایی منظره ،آرکوپال و آرکروک فرانسوی
 پدید آورده است.

ھای یک  وع کردیم. تفاوتبحث را با یک مثال شر
امروزی کامالً  ی سال پیش با یک خانھ 30 ی خانھ

شناس این  محسوس است. بیایید ببینیم یک باستان
 کند؟و بیان می تغییرات را چگونھ مطالعھ

-ھا و تفاوتشناسان این شباھت از نگاه باستان
کھ آداب و رسوم  دارند، یعنی این ھا معنا

ھا زمان و مکان (دوره عدجوامع انسانی در دو بُ 
کنند،  گیرند و تغییر میو جاھا) شکل می
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رات را در یتوانند این تغیشناسان می باستان
ھا دنبال کنند. ساختھمصنوعات و دست

ل مربوط بھ جوامع ایشناسان ابزارھا و وس باستان
کنند.  بندی میگذشتھ را مطالعھ، بررسی و دستھ

شان بھ ھایوتھا و تفاابزارھا بر اساس شباھت
شوند. بھ این کار ھای مختلفی تقسیم میگروه

ھای گویند. برخی ابزارھا بھ دورهمی» بندیطبقھ«
ھای جدیدتر تعلق  تر و برخی بھ دورهقدیم

شناس پس از  گیرند. در مثال باال یک باستان می
ھا، تاریخ بندی اشیای درون خانھمشاھده و طبقھ

و تاریخ  ھاانھتری را برای یکی از خقدیم
کند. جدیدتری را برای دیگری پیشنھاد می

شناسان این تغییرات را کھ خود را در  باستان
دھند، ابزارھا و وسایل زندگی روزانھ نشان می

زنیم.  ثال دیگری میمنامند. تغییرات فرھنگی می
 ،سنگی ابزارھای شکار انساندر دوران پارینھ

زی بود کھ روی تی ابزارھای سنگی و استخوانی نوک
-این ابزارھا با اسلحھ .شدھای بلند سوار میچوب

ھای شکاری امروزی بسیار متفاوت است. با این 
دیگری نیز  ی توانیم قضیھ را از جنبھ مثال می

ھای  طور کھ سنتپیگیری کنیم. در طول زمان ھمان
-نیز بھکنند، فناوری فرھنگی بھ تدریج تغییر می

 ).38و  37ھای ری(تصوکند تدریج پیشرفت می
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اي ) نی. (چپ37تصویر  ) یک فلوت امروزی.راست. (38تصویر 
 سنگی.ي پارینھاز دوره

 وریافن
بندی ھایی کھ بھ طبقھگفتھ شد یکی از شاخص 

سبک کار و فناوری یا ھمان  ،کندابزارھا کمک می
ابزار  بھ کار رفتھ در تولید یک دست فناوری

گذشت زمان در اثر آزمون و خطا است. معموال با 
ھای و تجربھ در زندگی جوامع انسانی، پیشرفت

انسان  ،افتد. بھ زبان سادهاتفاق می فناورانھ
ل و ابزارھای جدید را پیدا ھای تولید وسایراه
 کند.می

زمانی بود کھ انسان مجبور بود از چوب، 
ل و ظروف وسای ،استخوان یا شاید الیاف گیاھی

اما در زمانی حدود  ،خود را بسازدمورد نیاز 
ھزار سال قبل (حداقل در غرب ایران)  یازده

انسان موفق بھ ساخت سفال شد. تولید انواع 
در زندگی  فناورانھظروف سفالی یک پیشرفت 

انسان بود. اگر این فرایند را در مسیر زمان 
شویم کھ انسان از تولید پیگیری کنیم، متوجھ می
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ھای ظریف شن تا ساخت سفالانواع ظروف سفالی خ
ھای در ادوار جدیدتر تا انواع بلور و چینی

 پیش رفتھ است. ،ظریف امروزی

 زیست محیط 
عد دیگری نیز حال بیایید داستان را از بُ 

ھا در پیگیری کنیم. تا بھ حال از تفاوت فرھنگ
. آداب و رسوم زندگی در ایم طول زمان سخن گفتھ

ند متفاوت باشد. ما تواھای مختلف نیز میمکان
کنیم زندگی میدر جھانی سرشار از تنوع اقلیمی 

ھای خشک و سوزان آفریقا تا نواحی ؛ از بیابان
گرم و مرطوب استوا، از قاره سبز اروپا تا 

 ھای یخبندان قطب.سرزمین
ھای انسانی در گذشتھ نیز مانند امروز گروه

کردند. محیطی متفاوتی زندگی میدر شرایط زیست
ھای روش ،ھای جغرافیایی متنوعھا در اقلیمانسان

گیرند. این اختالف متفاوتی را در زندگی پیش می
ل، معماری، ھای زندگی خود را در وسایدر روش

 دھد. ھا نشان میاھا و نوشیدنیغذپوشاک و حتی 
در ھمین ایران خودمان آیا پوشاک، معماری یا 

و حتی غذاھای مناطق کویری با مناطق سرد 
شناسان  کوھستانی شمال غرب یکسان است؟ باستان

ھای اقلیمی را در انتظار دارند تأثیر تفاوت
ھای انسانی ھا و ابزارھای زندگی گروهروش

شناسان برای  باستان ،مشاھده کنند. در نتیجھ
استفاده  فرھنگ ی ھا از واژهتوصیف این تفاوت

کنند؛ مانند ایران باستان، مصر باستان، و می
 ین باستان.چ

 فرھنگ و زندگی

در این فصل تمام تالش نویسنده این بود کھ 
تعریفی ساده و در عین حال ملموس از فرھنگ 
ارائھ شود. فرھنگ از خالل زندگی ھرروزه افراد 

فرھنگ ابزارھایی  .کند گیرد و تغییر می شکل می
ست کھ ا  بریم، لباسی است کھ ھر روز بھ کار می

خوریم. فرھنگ جدا از  می پوشیم و غذایی کھ می
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ھا نیست. ھر رفتاری کھ انسان ی زندگی روزانھ
ھر تصمیمی کھ  و دھد انسان از خود بروز می

از آنجا کھ از روی آگاھی و اندیشھ  ،گیرد می
. حاصل شناختھ می شودیک رفتار فرھنگی  ،است

ھا و رفتارھا در چیزھایی کھ انسان  این کنش
 یابد. میکند، نمود  تولید می

ھایی  کھ بھ جای واژهاست اکنون وقت آن رسیده 
برای توصیف  ھمچون عتیقھ، زیرخاکی یا حتی شیء

شناختی، ھمان چیزھایی کھ  ھای باستان یافتھ
انسان گذشتھ از زندگی خود برای ما بھ یادگار 

ھایی مانند ماده یا آثار  گذاشتھ، از واژه
 ید؟ فرھنگی استفاده کنیم. شما چھ فکر می کن

 و زندگی انسان، فرھنگ
ش چطور صبح را شب یھزاران سال پ یھا انسان

و پژوھش  ییشناسان با شناسا ؟ باستاناند كرده یم
مانده از فرھنگ ی جا ماّدی بھ یھا داده روی بر

كنند. بر  یم یآنھا را بازساز یزندگ ،گذشتگان
خواھم داد از  یھا شرح كوتاھ ن دادهیاساس ھم

ش یھزار سال پ حدود پنج در یآنچھ در شھر
و  اند كرده یطور كھ مردم زندگ گذشتھ است: آن یم

 ده است.یو آنچھ بھ دست ما رس اند مرده

ھزار سال پیش، شھری در جنوب شرق ایران، یک  پنج
 روز صبح.

رود ھیرمند  ی جا یک شھر است در حاشیھ این
زن و مرد و بچھ و پیر  ؛با چند ھزار نفر جمعیت
ای با ھای خشتی و چینھو جوان. شھری با خانھ

اق و صیقلی بھ رنگ خاکستری. ھای ظریف، برّ سفال
کند،  طراحی فضای شھری از نظم خاصی پیروی می

-تقسیم شده است. محلھ ھای متعددی شھر بھ محلھ
ھا نیز بھ فضاھای تجاری ھای مسکونی برخی قسمت

ن شھر یاختصاص یافتھ است. ا یھای صنعت و کارگاه
در  یگدار گاه ساکنان آندارد كھ  یبزرگ یبناھا

شھر  یعموم یھ فضایشب ییشوند، جایمآن جمع 
ھم  یعبادتگاھ ی). شھر فضا1384(سیدسجادی، 
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-یخدا كنند و ازیم یكھ مردم قربان ییدارد، جا
و  39ھای ریخواھند (تصویشان را ماجاتیشان احت

40.( 
ھای صنعتگران، متخصصان و حرفھ ی در محلھ

-متعددی وجود دارد. سفالگری یکی از این حرفھ
ھاست. سفالگران در این شھر مشغول بھ 

حاصل کار آنھا تولید انواع ظروف  ند.ھست کار
خشن و  یھاسفالی ظریف و زیباست، در كنار سفال

-یبھ كار م یپخت و پز و آشپز یروزمره كھ برا
ھایی کھ روی آنھا نار سفالرود. این روزھا در ک

زیبا مثل قرمز و مشکی نقاشی  ھای طبیعیِ با رنگ
اخیرًا  ،ھای سال رایج بودشد و ساخت آنھا سالمی

ھایی سفال ؛ای از ظروف مد شده استنوع تازه
ظریف بھ رنگ خاکستری کھ سطح آنھا بھ دقت 

 ).41ر یرسد (تصوصیقلی شده و براق بھ نظر می
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ھای مختلف شھر سوختھ؛ پایین: بخش باال: .40و  39تصویرھای 
 .)1384(سجادی بنای یادمانی شھر سوختھ
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.

 
 ظروف سفالی از شھر سوختھ .41 تصویر
ھای تولید سفال و ھمچنین دیگر در کارگاه

بیشتر استادکاران بھ صورت تمام وقت  ،ھاکارگاه
ھای سفالگری دور تند چرخ ند.ھستمشغول کار

تواند در مدت زمان کوتاھی یک (نوعی چرخ کھ می
دور کامل دور محور خودش بچرخد) سرعت کار را 

در ساخت ظروف نیز  باال برده است و دقت و ظرافت
 بیشتر شده است. 

دیگری از افراد شھر بھ کار تجارت و  ی عده
تاجران شھر بھ علت موقعیت  ند.سوداگری مشغول

استراتژیک و خاص شھر و نزدیکی آن بھ مناطق 
ھای پرمعدن ھمچون افغانستان، بھ تجارت سنگ

ھایی مانند کھربا، ؛ سنگاشتغال دارندقیمتی 
جید، یشم، فیروزه، عقیق و الجورد کھ خواھان 

 ،ھای جواھرسازیزیادی دارد. در کارگاه
قطعھ کرده و پس  قطعھھا را کار سنگصنعتگران سنگ

ا بھ آنھا رسازی و تراش اولیھ، از آماده
در سنگ ھا د. کننھای دوردست صادر میسرزمین

بھ  و گذرندمسیر از شھرھا و روستاھای مختلف می
تا شھری بھ نام اور در می رسند غرب ایران 
ھا از کنند. بیشتر این سنگسفر می یعراق امروز
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شھرھا و روستاھای ای کھ در طریق تجار واسطھ
-مختلف میان راه وجود دارند، دست بھ دست می

-ھای دوردست برسند. خیلی وقت شوند تا بھ سرزمین
-ھا ھم بخشی از آنھا در میان راه فروختھ می

 شوند.
ھای قیمتی در خود شھر نیز مشتریان سنگ

فراوانی دارد. انواع گردنبند، گوشواره و 
-الوان ساختھ میھای دستبندھای زیبا از این سنگ
ای، بستھ بھ استطاعت شود. امروز در ھر خانھ

ھای زیبای تازه مد شده از این سفال ،افراد
ھای بزرگ شود. در کنار این ظروف از ظرفپیدا می

غالت و مواد ی ھا نیز برای ذخیره مانند خمره
شود. روی مصرفی مورد نیاز خانواده استفاده می

ھای فلزی تابھ ھای سفالین (چیزی شبیھ ساچ
-ای از این غالت درست میھای خوشمزهامروزی) نان

 شود.

 عصر ھمان روز، گورستان
 گورستان درست کنار شھر واقع شده است. این

گور کودکان، گور  ،شودجا ھمھ نوع گور پیدا می
اما بیشتر گورھا متعلق بھ افراد  ،افراد مسن
سالی است. بستگان فردی کھ ی میاندر آستانھ

تازه درگذشتھ است، مشغول تدفین پیکر او 
ھستند. این پیکر یک مرد فلزگر است. در زمان 
حیاتش صنعتگر قابلی بوده است. بھ تازگی فلز 
-جدیدی ابداع شده بھ نام مفرغ کھ در واقع گونھ

یعنی از ترکیب دو فلز دیگر بھ  ای آلیاژ است؛
ت. ید. مفرغ حاصل ترکیب مس و قلع اسآدست می
از آلیاژ  خود  ر متوفی در کارگاه کوچکصنعتگ

ل متنوعی تولید مفرغ دست ابزارھا و وسای
تیز و انواع تبر  ھای نوک کرد؛ از سرپیکان می

 ھا و مھرھای کوچک و زیبا. گرفتھ تا مجسمھ
پینھ بستھ  ھای صنعتگر در اثر کار مداوم دست

ش کمی دچار اعوجاج گشتھ و خشن است و انگشتان
ھای مداوم کمی ت در اثر خم شدناست. ستون فقرا

اش بھ خاطر نزدیکی  خمیده است و پوست صورت
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ی صنعتگر  سوختھ است. خانواده ،مداوم بھ آتش
ای از گل اخرا  پیکر او را با دقت با الیھ

ل کار او بھ دقت در . ابزار و وسای1اند پوشانده
ی مغموم صنعتگر  شود. خانواده کنارش چیده می

تا با  اند خاکستری را سفارش دادهبھترین ظروف 
ھای  ظروف با دقت کنار سر و دست .او دفن کنند
ھم کنار پای او  اشیاشود. بعضی  او چیده می
 شود.  قرار داده می

ی صنعتگر، مغموم باالی گور  نوادهخا
ی ی خستھ  آخرین تصویر چھرهتا  اند ایستاده

 تبدیل ای ھمیشگی صنعتگر را برای خود بھ خاطره
شود. با  ی مرد صنعتگر در خاک گم می ند. چھرهکن
 یلن وساییكھ بھتر ندخانواده خوشحال ،ن حالیا

ز خود دفن یشان بوده ھمراه با عز را كھ در توان
 ).42ر یابد (تصوید روح او آرامش ی، شااند كرده

 
 یک گور در شھر سوختھ. .42 تصویر

خرا نوعی خاک معدنی قرمزرنگ است کھ از آن در مراسم گل اُ .1
استفاده ھا  ھا و نقاشی دیوار خانھ تدفین، نقاشی روی سفال

 .شده است می
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 روستایی نزدیک شھر
نزدیک شھر جا یک روستای کوچک است  این

حدود صد نفر. روستا کنار  یداستان ما با جمعیت
قرار گرفتھ کھ شریان زندگی ی آبی  چشمھ

ست. اھالی از این آب برای کشاورزی، روستا
کنند. کار بیشتر  پز استفاده می و آشامیدن و پخت

ھای  اھالی روستا کشاورزی است. نگھ داشتن رمھ
 کوچک نیز رایج است.

رداشت محصول و جدا کردن در فصل درو پس از ب
اھالی مازاد محصول را  ، خانواده ی مصرف ساالنھ
برند تا با لوازم مورد نیاز خود  بھ شھر می
نند. روستایی داستان ما عازم شھر معاوضھ ک

باید برخی اقالم ضروری خانواده را تھیھ  ؛است
ی  پوشد و در کیسھ می اش را ھای چرمی کند. کفش
گذارد. در راه با  ردنی میش مقداری خوچرمی ظریف

اندیشد؛ محصول گندم امسال بد نبود،  خود می
بارندگی بھ موقع و کافی بود، از حشرات موذی و 

 ملخ ھم خبری نبود!
ش وب است، مرد روستایی محصول گندمنزدیک غر

را با اجناس متفاوتی معاملھ کرده است؛ ظروف 
آشپزخانھ، پارچھ و منسوجات و یک آویز الجورد 

 ی رنگ آبی تند الجورد است.  ا، ھمسرش شیفتھزیب

 ما در جستجوی زندگی
زندگی در گذشتھ نیز مثل امروز جریان داشتھ 

ای کمابیش متفاوت. انسان  است، ھرچند بھ شیوه
تالش می کرده است برای ھمانند امروز ھمواره 

کیفیت  افزایشو  خود  بوم سازگاری با زیست
اندیشد، صاحب  می دشوار است اما انسان ،اش زندگی

ھایی را از  فرھنگ است، آداب و رسوم و سنت
-خانھ اند. برده کھ باارزشنیاکان خویش بھ ارث 

ھای گذشتھ ھمیشھ مملو از  ھای خشتی انسان
ھای سکھ یا طال و جواھر نیست اما گوھر  خمره

ارزشمندتری در آن وجود دارد. وقتی ما 
مان ھای کاویم و با دستشناسان خاک را می باستان
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کنیم، وقتی یک  غبار را از روی یک پیکرک پاک می
 ھستی است.  ،نماید آنچھ رخ می ،شکافیم گور را می
مرگ و  درباره یشناسی دانش آموختن  باستان

بلکھ دانش جستجوی انسان و زندگی  ،عتیقھ نیست
خاکی است.  یاش روی کره چند میلیون سالھ

افتھ یدو فرھنگ نمو ماّدی یھا دادهشناسی  باستان
انسان گذشتھ را  یشناسد تا زندگ یمواد را مدر 

ی  نش دوبارهیآفرشناسی  باستان كند. یبازساز
در جستجوی شناسی  باستان از مرگ است؛ یزندگ

 زندگی است. 



 

 
 
 

 
 
 

 و چیزھا انسان،
 شناسانباستان

 )انیعمران گاراژ(

 مقدمھ
 ی،کشفشناس باستان

کشف چیزھایی در ارتباط شناسی  باستان ھا!»چیز«و
 ؛دند عتیقھ باشنتوان ست. چیزھا میھا با انسان

جویان دنبال آن ھستند. چیزھا  کھ عتیقھ چنان
کھ مردم در  چنان ؛تواند گنج قلمداد شود می

. (نک بھ فصل نخست) کنند چنین مرور می شان تخیل
چیزھای  ،دنند عتیقھ و گنج نباشنتوا چیزھا می

چیزھایی  ،دنھا باش در ارتباط با انسان یدیگر
ابزار و وسایل زندگی ی باقیماندهمانند 

ھا. چیزھایی مانند وسایل در ارتباط با  انسان
ھای  . چیزھایی مانند نخالھآنھای کار و حرفھ

خاک و  ھمچون ،ھا حاصل از ساخت و سازمعماری 
آنچھ  ی ھا. ھمھ انسان ھای دورریز خاکستر و زبالھ

عتیقھ یا گنج  اما چیز ھستند ،میاشاره کرد
اطالعات مفیدی مھم این است کھ چیزھا نیستند. 
اطالعاتی کھ با این  دھند. ھا می انسان درباره ی

 آید. دست نمی ھھای دیگر ب ضریب اطمینان از راه
 ھایھا و رفتار ی فعالیتھای مادّ  چیزھا نشانھ

موضوع چیزھا و  اگر بخواھیم ھا ھستند. انسان ما

 ھازبالھ
 ھمان دقیقاً 

 چیزھایي
 در كھ ھستند

 اوقات شتریب
 شناسباستان

 بر و یابدمي
 آن مبناي
 را زندگي

 بازسازي
 .كندیم
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ھای معاصر بھ زبان  انسان ی بارهھا را در  سانان
 :میدھمیشرح  چنینموضوع را  ،میشرح دھ ساده

- درست فھمیدهتان را درنظر بگیرید! یھازبالھ
 ؛یمیگو تان را می ھای زبالھ !تعجب نکنید ،اید

ندارد  معنوی و ماّدی آنچھ از نظر شما ھیچ ارزش
آن بار  روز یک ھر شبانھ .آنھا را دور می ریزیدو

شود کھ  گذارید. باورتان می بیرون از منزل میرا 
 درباره ی بسیاروی اطالعات حا ھا ھمین زبالھ

حاصل  )مواد(اینھا چیزھایی  باشد! شمازندگی 
رفتارھای روزمره شما ھستند. اگر امروز مرغ 

نکرده خریده باشید و پوست آن را در ک پا
آشپزخانھ کنده و شکمش را خالی کرده باشید؛ 

ھای امروز شکم مرغ جزء زبالھپوست و محتوای 
 ،ست. اگر شام پیتزا سفارش داده باشیدشما

ھای شما خواھد  حداقل جعبھ آن در مجموعھ زبالھ
نایلون  ،بود. اگر صبحانھ شیر نوشیده باشید

مقوایی شیرھای  ی ای یا جعبھ شیرھای یارانھ
آن در  )43ر ی(تصو بارمصرف دار یا ظرف یک مدت

چیزھایی  ی ھای منزل شماست. اینھا ھمھ بین زبالھ
 یحتی طبقھشما و  ی کھ زندگی روزمره ھستند

نھا قابل ردگیری آ یاقتصادی شما با مطالعھ
جھان  ی مواد و با واسطھ ی وسیلھھ ردگیری ب ؛است

 !ماّدی
ک روز منزل شما را ھای ی محتوای زبالھ دیبیای

نھا آنچھ آدر بین کنیم  فرض میکنیم. با ھم مرور
چند تکھ استخوان  ؛باشنددھم قابل تشخیص  شرح می

چند دانھ  اند. پز شده دنده و قلم گوسفند کھ آب
 نخود کھ پختھ شده، ھمراه چند دانھ برنجو ھ پل

رف غذای فرزند شماست. در ظ ی مانده کھ تھ (پختھ)
مقداری پوست و محتوای شکم مرغ کھ خام  کنار آن

 ی ھستند و چند تکھ مقوای مچالھ شده کھ جعبھ
مصرفی کھ بار ظرف یک ی بھ اضافھ ،اند پیتزا بوده

 ،ھمچنین پنیر در آن بوده و چند تکھ کوچک نان.
برخی از  ھای ھندوانھ. ھایی از پوست و دانھتکھ

شما اکنون قابل  ی ھای روزانھ رفتارھا و فعالیت
شما برنج  ی غذایھابازسازی است: یکی از وعده

دیگر پیتزا  یه. یک وعدبوده استخورشت قیمھ  با



 شناسی چھل تکھ باستان      100

تواند ھای نان میتکھ .اید و صبحانھ پنیر خورده
در این  یک از سھ وعده نسبت داده شود. بھ ھر

توان می اید.نھ ھم میل فرموده امیان ھندو
در آشپزخانھ پاک ھم  ،اید یافت کھ مرغ خریدهرد

ھ در زبالھ دانی اما طبخ نشده، چون آنچ ،شده
ھایی از  حال اگر تکھ .خام بود ،شما بود

داد کھ نشان می ،وان مرغ پختھ شده ھم بوداستخ
درباره م یتوان تر می حتی دقیق طبخ ھم شده است.

اما ضرورتی  ،دانی شما بحث کنیممحتوای زبالھ ی
 یزبالھ یبستھکھ  ایم  ندارد. چون متوجھ شده

العات بسیار متنوع و ی اطمنزل شما محتو
-تفعالی ؛ستھای شمافعالیتباره ی گوناگونی در

ھایی از دھید و نشانھھایی کھ روزانھ انجام می
ماند. می یجاھ صورت چیزھا بھ نھا در مواد و بآ

بھ آن فکر کرده  کھ خودتان دقیقاً  بدون این
شما و  درباره یباشید یا بدانید کھ آن چیزھا 

  کنند.ارائھ می یتان اطالعاتھای فعالیت

 
 .ھای خانگیزبالھ .43 تصویر

ھای روزانھ فعالیت ،حال شرح دادمھ ب آنچھ تا
ھای روزانھ بود. ما با فعالیتمرتبط و مواد 

ھای دیگری از جملھ فعالیت یھای گستردهفعالیت
ساز انجام  و ھای ساختای یا فعالیتکاری و حرفھ
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تان را در نظر بگیرید کھ والدین یدھیم. خانھمی
خانھ  ؛در پیش استچھ اتفاقی  است. کلنگی شده
چندین  ،ی جدیدو بر اساس طرح و نقشھتخریب شده 

د. شوساختھ می نو بھ جای آنخانھ و آپارتمان 
-جایی دورریز می شوند؟ھای معماری چھ مینخالھ

ھای معماری اطالعات خوبی ی نخالھشوند و مطالعھ
 ،مصالح ساختمانی درباره ی

زمان ساخت بنا و چیزھای دیگر 
منظور من از  دھند.بھ دست می

 نقلوقابل حمل یچیزھا فقط اشیا
 ھای روزانھبا فعالیت مرتبطو 

بلکھ مواد معماری و  ،نیست
 ست.مد نظر اساخت و ساز ھم 

حاال یک اثر باستانی  ،خوب
مانند یک تپھ را در نظر 

ممکن ھای باستانی بگیرید. تپھ
جاھا مانند کنار  شتریبدر است 

میان روستاھا و ، ھارودخانھ
ا ھای شمحتی زیر خانھو شھرھا 

ی چند تھا انباشباشند. این تپھ
سالھ از مواد و بقایای ھزار

جایی کھ ھایی است کھ در گذشتھ در زندگی انسان
پرسید می حتماً  اند. کردهزندگی می ،تپھ ھست

بیایید از شھر و  ؛؟ ساده استاند چگونھ تپھ شده
بھ روستایی برویم کھ  ویم وشھرداری دور ش

م شود. مردوری نمیآشھرداری جمع توسطھا زبالھ
 ھامانند شھرنشین در چنین روستایی تقریباً 

-ھایی کھ شرح میبا تفاوتالبتھ  ،کنندزندگی می
شان را کھ حاصل زندگی ھایبالھدھم. آنھا ز

ھا یا ھایی نزدیک خانھ، در گودالروزانھ است
ریزند. خوب مواد حاصل از شان میھایانتھای کوچھ

جایی دور از محل زندگی ھ ھای روزانھ بفعالیت
شان نیز از ھمین ھایساز خانھوساخت .شودحمل نمی

 ،یعنی ھنگام بازسازی ؛کندفرمول پیروی می
 ح و احتماالً یسطتھا و بقایای معماری را نخالھ
سازند. حاال تصور کنند و بنایی جدید میمیرا پی 

ھا طی ھزاران سال بھ سبب کنید گروھی از انسان

● ● ● 
 ھا آدم
 را شان اشیاي
 یم دور

 و زندیر
 كھ وقتي

 مكاني
 قابلیت
 زندگي
 نداشتھ

 را آن باشد،
 كنندمي رھا

... روندمي و
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آب زالل در کنار آن زندگی  باای چشمھ وجود مثالً 
ای روستایی روی تپھ ،کنید آنچھ مشاھده می .کنند

نی مواد حاصل از باستا یباستانی است. تپھ
. موادی کھ )44ر ی(تصو گان استفعالیت ھای گذشت

ھای زندگی طی صدھا سال روی ھم انباشت و روی آن
البتھ ما  شده است.غاز میجدید و دوباره آ

صورت متداوم را مثال ھ جریان جاری زندگی ب
در را جنگ یا زلزلھ وقوع  برای مثال،زدیم. 
-اره تودهبیک ،در این صورت .کنید تصورای منطقھ

ای ضخیم از مواد در زمان کوتاه جنگ یا زلزلھ 
کھ ـ شود. در این موارد روی ھم انباشت می

نکرده ممکن است مردم فرصت  ـ استثنایی ھم ھست
شان را با خود  ی باشند چیزھا و مواد مورد عالقھ

  ببرند.
توان  می ،مدآحاال کھ پای گذشتھ بھ میان 

پرسید منظور از گذشتھ چھ زمانی است؟ دیروز، 
گذشتھ، سال گذشتھ، صد سال یا قرن  یھفتھ

ماست. برای  حتی ھزاران سال پیش مد نظر ،گذشتھ
آن را بھ  ،گذشتھتر  یئتر و جز دقیق بررسی

 »دوره«کنیم کھ بھ آن  ھایی تقسیم می بخش
 گویند. می

 

 .باستانی یدانی در یک محوطھ زبالھ .44 تصویر

 یشناس باستانآن در  مبانی ھا ودوره
ی آثار برای مطالعھشناسی  باستان در علم

زمانی را در یک  یهھا یک بازه یا محدودانسان
و بھ آن  گیرند ی جغرافیایی در نظر میناحیھ

شامل  ای ممکن استچنین دوره گویند.می» دوره«
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 2 ای گسترده باشد.و مربوط بھ منطقھ1چند مرحلھ
طور ھ ب ،ای استنامھکھ لغت این توضیح با این

یعنی  هدھنداجزای تشکیل و تخصصی بھ حدود زمانی
ھا و وابستگی بھ مکان پرداختھ است. مرحلھ
 تنھا مفھومی زمانی در »دوره«اگر  واقعاً 

دارد یا زمان را در ظرف مکان در شناسی  باستان
شناسان چھ ضرورتی دارد کھ باستان ،گیرد مینظر 

ھا را نامگذاری کنند. دوره خودشان با اصطالحاتِ 
 یمانند دوره ھانام دوره ،منظورم از اصطالحات

 است. آھنی دوره  مثالً سنگ، پیش از تاریخ یا 
دو پسوند سنگی را  کھ ھر 4نوسنگی و 3سنگی پارینھ
 ,Patterson and Orser( 6و آھن 5کشند یا عصر مفرغیدک می

ھمھ و  ،آوری دارندای بھ فنکھ گویا اشاره )2004
ان برای شناس باستانکھ  ھستندھایی ھمھ نام

اگر متون  برند.کار میھ ھا در گذشتھ ب دوره
 ،کنیمبررسی  راشناسی  باستان تخصصی
 ھادورهو حتی متفاوتی از  ھای ریزتر بندی تقسیم

اصطالحاتی مانند  بھ توان دید. حتیرا می
خوریم کھ گویا برمی 8تولید غذا و 7غذا یگردآور

 این تا اند وضع شدهراھکارھای معیشتی  باره یدر
یا  مفھومی زمانی را تداعی کنند.بخواھند  کھ

 یاصطالحات اگر کنند. حداقل بھ ھر دو اشاره می
 و ،10روستانشینی ،9زندگی گردشی یا فصلیچون 

ھا و مقیاس سکونت و شیوه ی کھ درباره 11شھرنشینی
 و از )Renfrew and Bahn, 1996( استقرارھای انسانی است

خواننده  ،این دست را بھ این بحث اضافھ کنیم

1. phases. 
2.Oxford Concise Dictionary of Archaeology. 
3.Paleolithic. 
4.Neolithic. 
5.Bronze age. 
1.Iron age. 
2.food gathering. 
3.food production. 
4.foragers. 
5.villagers. 
6.urbanization. 
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با شناسی  باستان یدانشجویان مقاطع پایھ حتی
  .داشتد نخواھسروكار سردرگم  یکالف

 2یا ھمان گردآوری غذا 1سنگیپارینھ
تصور کنید در صدھا ھزار سال پیش اکنون 

سنگی در جایی زندگی کرده  ھای پارینھ»جمعیت«
ھایی سیار در طبیعت با تعداد کم. جمعیت ؛باشند

آثار و  یطی صدھا ھزار سال گذشتھ تقریبًا ھمھ
آثاِر مانده از آنھا بھ جز ی جاھای بھنشانھ

از بین رفتھ  ،پایدار مانند سنگ و استخوان
ھا است. آثاری کھ بھ سبب سیار بودن انسان

اند؛  شتر موارد پراکندهیمتمرکز نیستند و در ب
ھایی کھ ممکن است فقط بقایای مصنوعات انسان

). 45مانده باشد (تصویر  یسنگی از آنھا بھ جا
 ،حاال در این زمان پس از گذشت صدھا ھزار سال

اندازھای آن بارھا تغییر کرده  طبیعت و چشم
است. پوشش گیاھی و جانوری منابع طبیعی و 

کھ منابع آب در دسترس بوده، بارھا مناطقی 
ھای دگرگون شده و فرسایش و پوشش گیاھی دوران

آثار محدود را دور از دسترس قرار داده  ،بعد
است. شناسایی چنین آثاری بیشتر بھ معما و حل 

چندمجھولی شبیھ است تا موضوع پژوھشی  یامعادلھ
 شناختی.شناختی یا انسانباستان

7.Paleolithic. 
8.food gathering. 
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-آثار دوران پارینھ
 ،صورت پراکندهھ سنگی ب

 مربوط بھبقایای 
ابزارھای سنگی و 
بقایای انسانی است. 

ھای  غارھا، پناھگاه
کھ  مکان ھاییسنگی و 

جای  اصطالحاً 
، شودمی خوانده1بازرو

سنگی  دوران پارینھ آثار
د. نشومی ختھشنا

شناسایی چنین جاھایی 
 اطالعات بر افزون

-پارینھشناسی  باستان
نیازمند اطالعات  ،سنگی
شناسی و زمین

در  .است 2ژئومورفولوژی
تغییرات  نظر گرفتن

محیط طبیعی طی چندین 
برای ھزار سال گذشتھ صد

-جایابی آثار پارینھ
سنگی ضروری است. آثار 

شده در این شناسایی
ای از موارد مجموعھ

قطعات مصنوعات سنگی، 
و  ،بقایای استخوان

. تواند باشد میخاکستر 
شانس  شناس باستاناگر 

ھ آورده باشد و آثار ب
طور متمرکز در غار یا 

د، ممکن است نمانده باش یجاھ پناھگاه سنگی ب
(مواد  ھای فرھنگی ھایی از نھشتھالیھھ صورت ب

ست کھ طی زمان ھاحاصل از فعالیت و زیست انسان

1.open site. 
-ھای زمین ژئومورفولوژی میبھ علم شناسایی اشکال ناھمواری. 2

 گویند.

 سنگيپارینھ
 تریندیرین
 زیست زمان
 روي بر انسان
 از. است زمین
 او كھ زماني
 و آمده پدید
 امروز

 بر اندیشمندان
 كھ باورند این

 حدود احتماالً 
 میلیون چھار
 است پیش سال
 كھ زماني تا

 آرامآرام
-مي یكجانشین

 كشاورزي و شود
 دامداري و

 . كندمي پیشھ
  آدمیان یھمھ

 از پیش ھوشمند
 ھايانسان ما،

 در ھوشمند،
-پارینھ يدوره
-مي سنگي
 .اندزیستھ
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 ،چیدمان قطعات سنگ ،)اند روی ھم انباشت شده
 شدهشکاروانات یحھای و استخوان بقایای اسکلت

ھای تزیینی مھرهرود انتظار میرا شناسایی کند. 
لی ھای کوچک گصدف و پیکرهیا استخوان  ،از سنگ

 و سنگی نیز در چنین جاھایی شناسایی شود. 

 
 .ھایی از ابزارھای سنگینمونھ .45تصویر 

-خرم یكنونکھ شھر را  جایی ،آبادخرم یدره
در نظر بگیرید. این  ،آباد لرستان واقع شده

انداز ه مثال قابل قبولی بھ عنوان چشمدرّ 
 ،. بدیھی است)46ر ی(تصو است بودهسنگی  پارینھ

 باید منظرمعاصر را در این  یسازھاوساخت ی ھمھ
وجود ھ سنگی بحذف کنید چون پس از پارینھ

را غییرات و مسائلی تباید  ،ھمچنین اند. آمده
آباد پدید خرم ی هسنگی در درکھ پس از پارینھ

 دست کمدر نظر بگیریم. در کف دره است، آمده 
ھا دامنھ است. دو جریان آب دائمی جاری بوده

پوشش گیاھی است و حداقل سھ غار و  دارای
متر باالتر  1200پناھگاه سنگی در ارتفاع حدود 

-. نام)Smith, 1986( ھای آزاد وجود دارداز سطح آب
 و ارژنھ است ھای معاصر این غارھا ُکنجی، ُقمری

 ).47ر ی(تصو
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 .یعکس از جالل عادل ؛آباد انداز خرم چشم .46 تصویر

 

 .آباد خرم ی؛قمر غار یدھانھ .47 تصویر
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جمعیتی کمتر از   ھای انسانیبرای چنین گروه
. نیازھای ضروری توان متصور بودیم بیست نفر

آنھا خورد و خوراک، آب و سرپناه موقتی است. 
-این نیازھا الاقل در فصول گرم سال در دره یھمھ

آباد فراھم بوده است. وجود غارھا موجب خرم ی
و  دید آیپدھای فرھنگی شده تمرکز آثار و نھشتھ

ان شناس باستان توسطسادگی ھدر زمان معاصر ب
ھایی در محیط طبیعی چنین جمعیتشناسایی شود. 

درختان، گیاھان و  ی از میوه اند. سیار بوده
از  اند. کردهحیوانات موجود در طبیعت تغذیھ می

-سنگی نسبت بھ فرھنگھای پارینھنجا کھ انسانآ
بھ مکان کمتری ) وابستگی ھای جدیدتر (نوسنگی

کھ در صورت محدودیت  حدس زدتوان می ،دارند
-بومو غذا) بھ سادگی بین زیستمنابع زیستی (آب 

-زیستتوان چند جا شوند. حال میھجاب ھای ھمجوار
 یدره برای مثال،پیوستھ را تصور کرد. ھمبھ بوم
آن طیفی از ھای شمالی و جنوبی  هآباد و درخرم

-دھد. زیستوستھ را نشان میپیھمھای بھبومزیست
تر با پوشش ھای مرتفعبومی کوھستانی در دره

گیاھی درختان میوه (مانند سیب و گالبی وحشی و 
ھای کوھستانی کھ برای انواع زالزالک) و بوتھ

بز و قوچ وحشی در تابستان جذاب ھستند. جمعیت 
در چنین تابستان را توانند ھا نیز میانسان
ھا و ھایی سپری کنند. نزدیک چشمھبومزیست

ھا و حیوانات بھ آب برای انسانھای پررودخانھ
توان ھم می عنوان ُاتراقگاه جذاب ھستند. باز

سیار باشند و  ،ھا در محیطتصور کرد کھ انسان
جا کھ منابع غذا و آب  طور چرخشی در ھر ھب

گذار و گشت ،سایھ فراھم است موجود است یا مثالً 
توان تصور کرد کھ با سرد شدن . میكنندبیشتری 

بوم زیست ،ھوا در اواخر تابستان و اوایل پاییز
دوران ھای ھای کوھستانی مرتفع برای انساندره

ای ھای کوھپایھبومسنگی مطلوب نیست. زیستپارینھ
و  ھای منتھی بھ کوھستان دارای پوششو دامنھ

-ی کھ در آن دانھزارھایدرختان پراکنده و بوتھ
برای فصل پاییز  ،ھای خشک و غالت وجود دارند

ھای کوھستانی بھ نظر تر از درهتر و مناسبگرم
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-توان در نظر گرفت کھ انسانمی ،رسند. البتھمی
بوم ھمجوار برای رفع ھا از دو یا چند زیست

 شان در طول سال بھره ببرند.نیازھای ضروری
آباد دلفان در جنوب نور یمحدودهبرای مثال، 

رستان پل دختر را در جنوب ل یگرین و منطقھ کوهِ 
بوم مرکزی موقعیت کنونی در نظر بگیرید. زیست

و  آباد)(نور ھای شمالیبومآباد و زیستشھر خرم
روشن شدن  یبرا مثال خوبی آن (پل دختر) جنوبی

ھای پست و گرم  درهاست.  ھمجوار یھابومستیز
-با سردتر شدن ھوا در ماه ینجنوب لرستان كنو

بوم زیست ،ھای پایانی پاییز و طول زمستان
-است. زمستانبوده  یسنگنھیدر دوران پاری مطلوب

سنگی ھای پارینھغذا برای انسانھای سخت و کم
ھایی کھ وابستھ اما برای جمعیت ،قابل تصور است

ھمھ چیز بستگی بھ محیط و  ،بھ محیط ھستند
-شده ھمھدادهھای شرحبومشرایط آن دارد. در زیست

ھای شمالی و جنوبی از پل دختر تا دلفان دره ی
سنگی باشد.  ھای پارینھبوم گروهد زیستنتوانمی
توان تصور کرد کھ خوراک گوشتی یا تغذیھ از می

گیاھان در زمستان  یگیاھان خشک و حتی ریشھ
است. با فرارسیدن فصل بھار و  شدهمیاستفاده 

ھای بھاری گیاھان و بوتھ ،گرم شدن تدریجی ھوا
ھای پست پدیدار زودتر از ھر جایی در دره

شوند و در نتیجھ  می
، ھاحیوانات و انسان

جریان زندگی دوباره 
سوی ھ بدر بھار و را 

ھای مرتفع زیست بوم
 کنند.تجربھ می
ھای ھا و درهکوھپایھ

در مقام کوھستانی 
ھای موقعیت سرپناه،

تری نسبت بھ مناسب
 دارند،ھای پست دره

-در چنین زیست زیرا
ھایی احتمال وجود بوم

ھای غارھا و پناھگاه

اي نوسنگي دوره
آدمي است كھ 
شود و یكجانشین مي

اقدام بھ تولید 
كند. غذا مي

گیاھان و حیوانات 
كند، را اھلي مي

سازد و سفال مي
آرام در آرام

اش بھ اوقات فراغت
نقش كردن سفال و 
ابداع آثار ھنري 

 .پردازدمي



 شناسی چھل تکھ باستان      110

در ، برای مثالھای پست است. سنگی بیشتر از دره
توان می ،شدهاضافھ بر غارھای یاد آبادی خرمدره

نیز یاد  »ھومیان« یاز غار یافتھ و مجموعھ
ھا در شود کھ انسانبومی موجب میکرد. تکثر زیست

و  جا شوندھطول سال در مسافتی محدود جاب
ھای را سیر کنند. در دره خود بتوانند شکم
ھای ھای بھ ھم پیوستھ کھ در طیفبومزاگرس زیست

برای زندگی  ،اند مختلف ارتفاعی واقع شده
سنگی در طول یک سال مناسب بھ نظر پارینھ

 رسند. می
 ،شودمشاھده می یھای مثالکھ در نمونھچنان

بھ  یادیزسنگی وابستگی پارینھدوران ھای نسانا
بوم شان دارند. از گرما و سرمای زیستبومزیست

گرفتھ تا پوشش گیاھی و جانوری حتی جنس زمین و 
آن منابع ز اتر ھا (برای ابزار سازی) و مھمسنگ

سنگی نقش اساسی ھای پارینھ آب در زندگی انسان
استفاده در واقع سرپناه  یامعنکنند. ایفا می

-از امکاناتی است کھ طبیعت در اختیارشان می
ھا در محیط طبیعی انساناین، گذارد. با وجود 

سیار ھستند و با کمبود منابع غذایی و تغییر 
 بر عالوهشوند. تغییرات محیطی جا میھجاب ،شرایط

موجب تغییرات فرھنگی  ،ھابومجایی در زیست ھجاب
تواند رات محیطی فراگیر میشود. تغییھا میانسان

آورد و برعکس  تغییرات فرھنگی فراگیر را پدید
دخل و  ؛ سببآوریفن یتغییرات فرھنگی و توسعھ

شود. ھا در محیط طبیعی میتصرف بیشتر انسان
ھا با محیط طبیعی از طریق راھکارھای  انسان

کنش چند جانبھ . برھمكنندیمکنش شان برھمفرھنگی
محیط طبیعی و راھکارھای فرھنگی  ،ھاانسان ؛است

بھ یکی  ،ھا ھستند. در ادامھ کنشاجزای این برھم
ھای بنیادی در کنشھا و برھماز تغییرات و کنش

 پردازیم.ھا می فرھنگ انسان

 یا تولید غذا نوسنگی
ھا سال کھ کرد کھ در طول میلیون تصورتوان  می
محیط طبیعی و  ،شود سنگی خوانده میپارینھ یدوره
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د. تغییر کرده باش بارھا ھای انسانیبوم زیست
کھ در فصل پیشین چنانـ ھای انسانی حتی گونھ

ھا یعنی برخی گونھ اند. تغییر کرده ـ بحث شد
در طی  اند و برخی دیگر توانستھ اند منسوخ شده
برند. از بدر ھ مدت جان سالم ببلندتغییرات 

دھا انسان در نجا کھ در زمان معاصر میلیارآ
توان نتیجھ گرفت می ،کنندزمین زندگی می ی کره
ھا توانستھ در طول یکی از گونھ دست کمکھ 

تغییرات بھ زندگی خود ادامھ دھد. و ما 
 در برده ھستیم. ھجان ب ی بازماندگان این گونھ

ثیرگذار بر فرھنگ أگروھی از تغییرات طبیعی ت
پایانی  کنیم. مراحلانسان را با ھم مرور می

شناسی (پلیستوسن) با تغییرات سوم زمین یدوره
بھ  طی آن تغییراتی کھ ؛م ھمراه استھ پشت سر
ھای بارانی و ھای سردسالی، دورهدوره ترتیب
 /حدود ھفدهاز شود.  مرطوب تکرار میھای دوره

زمان پیشنھادی  ،جده ھزار تا ده ھزار سال پیشھ
چھارم  یبرای این تغییرات است. با آغاز دوره

طور تدریجی ثبات نسبی  ھشناسی (ھلوسن) ب زمین
شود. ما اکنون در در شرایط محیطی پدیدار می

چھارم  یاین ثبات نسبی و در دوره یادامھ
 کنیم. شناسی زندگی می زمین

ھای در سطور پیشین شرح دادیم کھ جمعیت
 ھای جدیدتر ھای دورهسنگی بیشتر از انسانپارینھ

 اند. (نوسنگی) وابستھ بھ محیط طبیعی بوده
 یسوم و آغاز دوره یتغییرات محیطی پایان دوره

ی ای در ھمھشناسی در مقیاس گستردهھارم زمینچ
بینی است کھ اما قابل پیش .داد رخ می ینزم ی کره

- ھلف بھای مختبوماین تغییرات در مناطق و زیست
ن فرض توا. میاست شدهصورت یکسان پدیدار نمی

با مطلوب شدن نسبی ھای انسانی کرد کھ جمعیت
 بر برای مثال آسان شدنِ  ،شانشرایط برای زندگی

. اندافزایش یافتھ   ،طرف کردن نیازھای ضروری
پس از سنگی (فراپارینھ یدر دوره ،برای مثال

سنگی  پارینھفرا سنگی جدید را اصطالحاً پارینھ
(مناطق جنوب کرمانشاه  در زاگرس مرکزی )گویند

آباد لرستان) چنین بوده است. تا جنوب خرم
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ھای سیار در کھ جمعیت حدس زدتوان می ،ھمچنین
 18ھزار سال (از کھ طی حدود ھشت ـ محیط طبیعی

ھزار سال پیش) تغییرات محیطی را تجربھ  10تا 
 بر یارتر بسبھای متنابومزیست ـ کرده بودند

شان را در ھر منطقھ شناسایی  طرف کردن نیازھای
پی  تغییرات پی در . از آنجا كھکرده باشند

ا باال برده این جمعیت ھا ر ی محیط طبیعی تجربھ
ھای گروه یتوان فرض کرد کھ تجربھ بود، می

ھای نسل بھ نسل منتقل شده باشد. جمعیت ،انسانی
سنگی مانند  فراپارینھسنگی یا اواخر پارینھ

سنگی وابستھ بھ پارینھخود در دوران نیاکان 
جا ھھا جاببوممحیط بودند و بھ سادگی بین زیست

ھای ھای دورهشدند. آنھا بیش از جمعیت می
وابستھ بھ  ؛وابستھ بھ محیط بودند ،جدیدتر

منابع آب، پوشش گیاھی، پوشش جانوری برای 
-جمعیت در گروهافزایش  امروزه . و ... ،شکار

-ییدأفرض ت ،سنگیفراپارینھدوران ھای انسانی 
  ای است.شده

ھای مثالی و ھمجوار باز گردیم. بومبھ زیست
 یتغییرات محیطی مراحل پایانی دوره فراینددر 

 شتریبدر  ،چھارم یشناسی و اوایل دورهسوم زمین
مطلوبی برای  نزدیک شرایط نسبتاً  مناطق خاور

وجود آمده بود. زاگرس ھ انسانی بھای گروه
شرایط ن یامثالی ما نیز از  یمرکزی منطقھ

ثیر پذیرفت. شرایط محیطی مطلوب در این أت
شد. افزایش جمعیت ھا موجب افزایش جمعیت جمعیت

ھای فرھنگی از چند طریق در انطباقممکن است 
ھا نخست جمعیت ینمود پیدا کند. در مرحلھ

 ی کنند. در مرحلھرا اشباع میھای مجاور  بوم زیست
گسترش طیف  ،تغییرات فرھنگی یاز جملھدوم 

سنگی ھای پارینھ دھد. در جمعیت ھا روی میخوردنی
استفاده از گوشت درختان،  یافزون بر میوهجدید 

ھای بومیید شده است. زیستأھا تپرندگان و بوتھ
طور تدریجی سیار بودن ھ ب ،شده و ھمجواراشباع
-مختلف را کاھش می فصل ھایھای انسانی در  جمعیت

 »زندگی فصلی«كنند یشناسان گمان مباستاند. ندھ
ھای استراتژیک کھ متناسب با نیازھای در موقعیت



      شناسان انسان، چیزھا و باستان –چھارم فصل 
113 

تا  ھزار سالدوازده از ،ھا ھستندضروری انسان
ھا در نن سیار بودن انسایگزیجاھزار سال پیش شش

 است.طول سال شده 
 یاستقرار مثالی برای دورهانداز و چشم

 ی عبدالحسینی در کنار رودخانھ یتپھ ،نوسنگی
(نورآباد لرستان) است. تپھ در  خاوه در دلفان

ای  کوه گرین در منطقھھای جنوبی رشتھدامنھ
خانھ خاوه در چند د. رواست سردسیر واقع شده

تر در ھای قدیم متری جنوب آن جاری است. الیھ
استقراری فصلی را  ،الحسینیاستقرار نوسنگی عبد

ساکنان از اواخر بھار تا  دھد. احتماالً نشان می
ھای در الیھ اند. ر تابستان در این محل بودهخاوا

ھای ھنوز ساخت سفال رایج نشده بود. الیھ ترقدیم
روستایی مربوط بھ  ،عبدالحسینی یباالتر در تپھ

ساکنان  .دھدنوسنگی با سفال را نشان می یدوره
 یترمدت طوالنی ،ترھای قدیمنسبت بھ دوره احتماالً 

 در شودیحدس زده م اند. ر این محل سکونت داشتھد
از عبدالحسینی  ی تپھ، ھای مختلف نوسنگیدوره

 استبوده  یمسكونسال پیش  7500تا  8900حدود 
)Pullar, 1990(کھ تحوالت فرھنگی نظر داشت  در . باید

صورت فراگیر و ھ ب ،غازینآھا در مراحل انسان
ه شدھای مختلف پدیدار نمیبومھمسان در زیست

ھای یک منطقھ انسان ی یعنی برای مثال ھمھ ؛است
ھای متناسب با نیازھای ضروری یکباره در موقعیت

طور ھ ب . تحوالت اصوالً شدندھا مستقر نمیانسان
موارد  شتریبتدریجی و در مقیاس محدود و در 

اده دبومی رخ میمتناسب با شرایط فرھنگی و زیست
شده در صورت موفق تحوالت تجربھ احتماالً  است.

. بھ ده استشی تدریجی فراگیر میفرایندبودن در 
ھای موفق ھای انسانی تجربھگروه ،زبان ساده

. برای تحوالت نددادھمدیگر را گرفتھ و گسترش می
خاور نزدیک را در  سھ منطقھ در ،نوسنگی یدوره

در خاور  دور از ھم (مثالً  یسھ منطقھ ؛نظر بگیرید
-ھایی با طیفبومھر منطقھ دارای زیست کھ نزدیک)

-ھای محیطی نزدیک بھ ھم است. در بین این زیست
 رویکی از این مناطق غالت وحشی خوددر  ھابوم

شود) در کھ امروزه کشت می گندمیو  جو(نیاکان 
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 ،چنینھمروید. ھا میرودخانھ ی کنارهمرغزارھا و 
از ھای غالت خودرو دانھ ،ھای ھمجواربومزیستدر 

برداری بھره یهاواخر بھار تا اواخر پاییز آماد
ھایی  بومھایی کھ در چنین زیستشوند. جمعیتمی

طور تدریجی در گردآوری غالت ھ ب ،کنندزندگی می
تبحر و آشنایی با مراحل رشد گیاھان تجربھ و 

شان تعداد ھا این جمعیتچھ چنانکنند. کسب می
با ـ افزایش پیدا کند و منطقھ بھ اشباع برسد 

برای بروز خالقیت در ـ ای کھ دارند زمینھپیش
از دیگر مناطق  ،غاز کشاورزیآ یزمینھ
شان نیز امکانات چنین بومزیست ند. ترمستعد
ات کند. امکانشان فراھم میھایی را برایتجربھ

فشار افزایش جمعیت و  ،بھ تنھایی کافی نیست
بھ غذا ھای سرد و بی تالش برای بقا در زمستان

در مناطقی کھ دارای پوشش جانوری فقیری  ویژه
ممکن است فکر ذخیره (غالت، خشکبار) را  ،ھستند

موفق کافی  ییک تجربھ فقط و فقطفراگیر کند. 
استقبال بوم از آن است تا جمعیتی در یک زیست

. در طول )48ر ی(تصو و آن را گسترش دھد ندک
شرط برای فراگیر شدن  گانھی ،زمان و سالیان

زنده ماندن حداقل تعداد  ،ھایی چنین تجربھ
ای را پی محدودی از جمعیتی است کھ چنین تجربھ

-بستھ بھ ضرورت ،افکنده است. در سالیان متوالی
اند بھ تو ای میچنین تجربھ ،ھازمینھھا و پیش

 کشاورزی منتج شده باشد. ی مراحل اولیھ
 بومیھای مختلف زیستدیگری را با طیف یمنطقھ

بومی با اختالف زیست برای مثال، در نظر بگیرید.
کھ از نظر پوشش جانوری غنی است.  ارتفاعی زیاد

بومی دارای رژیم غذایی ھا در چنین زیستانسان
شان از جانوران وابستھ بھ شکار ھستند. اطالعات

فصول بارداری و زایمان جانوران،  ھمچون
دیگری  ویژگی ھایھای بدنی جانوران و توانایی

-بومزیست از ساكنان ،ھامثل انس گرفتن با انسان
موفق در چنین  یاست. تجربھ بیشتر ھای دیگر

گوشت در زمستان سرد  یتواند ذخیرهبومی میزیست
 ھاو پرورش آنبز و گوسفند  بره ھاییا شکار 

موفق  یموفق یا ھر تجربھ یباشد. این تجربھ
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-ھا با حیوانات میانسان ی رابطھ یبارهدیگری در
را فراھم  ،ھای اھلی کردن حیواناتتواند زمینھ

کھ  نکتھ ضروری استاین  آورده باشد. یادآوری
کھ در فرایند ـ اھلی شدن دام  فرایندو کیف  کمّ 

جا  در اینـ تحوالت فرھنگی انسان اتفاق افتاده 
میان باره ویژه کھ در این وضوع بحث نیست. بھم

. بدون متخصصان اختالف نظرھای زیادی وجود دارد
ی کلی را فرایندان تویات میدر نظر گرفتن جزئ
 ملموس کرد. آن رابھ تصویر کشید و 

 

 .ھای نوسنگیمحوطھ .48 تصویر

-بومدر زیست ؛سومی را در نظر بگیرید یمنطقھ
ـ توانند متکثر باشند کھ میھای این منطقھ ـ 

انواع شکار یا تنوع گیاھان و غالت وجود دارد. 
سرد یا خیلی گرم  فصل ھایدر  ،این بر فزونا

ھای انسانی وجود ندارد. سرپناھی برای جمعیت
 یصورت گرما و سرما در فصل ھاھ بوم بفشار زیست

ای در طول مختلف سال یا حتی مانند مناطق قاره
-ھای چنین زیستروز قابل تصور است. جمعیتشبانھ

نیازمند  شان ضرورتاً بومھایی متناسب با زیستبوم
سیر کردن  ،سرپناه ھستند. مشکل در این مورد

گرم کردن تن است یا دور ماندن بلكھ  شکم نیست
خالقیت . ستانھای سرد زماز گزند سرما در طول شب

-ساخت یتواند در زمینھ ھای انسانی میچنین گروه
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اولیھ بروز  یپیرایھساز بناھای ساده و بیو
بوم ھمھ چیزی را مھیا کرده باشد. شرایط زیست

-کمبود موجود و فشارھای زیست .جز سرپناهه کرد
گیری تواند موجب شکلبومی یا جمعیتی می
روستاھایی کھ مراحل  ؛روستاھای فصلی شده باشد

الزم نیست  آغازین روستاھای نوسنگی ھستند. حتماً 
آغاز در .آوریمرا در نظربناھایی بزرگ و مجلل 

شده در زمین ھای کندهتوان گودالفصلی می سکونتِ 
 نیزم کمی از سطحشان یلبھرا در نظر گرفت کھ 

ھای و دارای سقف ھستند. سایبان باالتر است
در  ،درختان یو شاخھو برگ  مانند از چوبکپر

ھم  باز گرم نیز قابل تصور است. ل ھایطول فص
ھای موفق متناسب با نیازھای جمعیت ییک تجربھ

ھای انسانی جذب و گروه توسطتواند انسانی می
 گسترش داده شده باشد.

مناطق بینابینی را در نظر بگیرید  ،در نھایت
 اند. داشتھارتباط یادشده  یکھ با ھرسھ منطقھ

دریجی را تصور کنید کھ مناطق ی تفرایندیا 
کنش با ھمدیگر ارتباط و برھم حال شده دریاد

یعنی  ؛است ترنماحالت سوم حتی واقع اند. بوده
 موجب ،ی تدریجیفرایندطق بینابینی کھ در منا

تجربھ و  تبادل شوند.شده میکنش مناطق یادبرھم
ھایی کھ تجربھھای انسانی و انباشت دانش گروه

ھای گوناگون ھا و انواع مختلف در زمینھاز طیف
ھای مختلف بومو متناسب با مناطق و زیست

ن در طی چند ھزار سال تحولی بینادی، اند بوده
 ان آن راشناس باستانآورد کھ  فرھنگ بشر پدید

(یکجانشینی) یا  نوسنگی، روستانشینی یدوره
روستانشین  ھایخوانند. جمعیتتولید غذا می

-را برآورده می خود چگونھ نیازھای بنیادین
بھ آن د یبااست کھ تازه  پرسشی ؟ ایناند کرده

 یم!بپرداز
ھای ششم روستاھا و روستانشینی در طول ھزاره

در خاور نزدیک فراگیرشد. تا سوم پیش از میالد 
-تر و کمکوچکی ششم پیش از میالد ھزارهروستاھای 

ھای پنجم و چھارم روستاھای ھزاره اماتر جمعیت
نسبت بھ  و اند تر بودهیافتھپیش از میالد توسعھ
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در  اند. تر جمعیت بیشتری داشتھروستاھای قدیم
ی و زروستاھا تولید غذا با محوریت کشاور

راھکارھای معیشت ھستند اما کم و کیف  ،دامداری
بھ موقعیتی دارد کھ  یادیزمعیشت بستگی 

برای  اند. ن واقع شدهستایی در آواستقرارھای ر
 روستاھای واقع در مناطق مرتفع عموماً  ،مثال

ھای فصل سرد را در درهساكنان فصلی ھستند و 
وسعت ھای کمکنند. روستاھای درهست سپری میپَ 

ھای مختلفی و از روش اند ی داشتھجمعیت کمتر
این  اند. بردهخود بھره می نیازھایمین أبرای ت

ھای از چشمھبیاری کشاورزی متکی بر آھا از روش
-مخاطرهکھ ـ متکی بر کشت دیم  آب تا کشاورزیِ کم
و اتکا بر دامداری و شکار  نیزـ  دارد یادیز ی

 فصولی از سالھا درمواردی گردآوری بوتھحتی در 
ھای تر در دره . روستاھای بزرگشوندرا شامل می

نسبت  گرفتند. این روستاھا عموماً یمتر شکل وسیع
تری شرفتھیپ یھاوریافنتر بھ روستاھای قدیم

 ھای باالیی برداری از سرشاخھبھره اند. داشتھ
مراتع  استفاده از رودخانھ برای کشاورزی و

ست. این روستاھا ھایویژگی از ،برای دامپروری
جمعیت روستاھای یکجانشین را بین  متخصصانبرخی 

 1983 ،لفوس(د اند کردهبرآورد نفر  25000تا  8500
 ).1381 ،بھ نقل از فرانک ھول

 شھرھا و شھرنشینی
نیم تصور کنیم کھ روستاھای توامی اكنون
بھ تولید نیازھای شتر یبغذا کھ  یکنندهتولید

یافتھ توسعھ ،پرداختند می خود بومضروری در زیست
 از معاش امراری ھا راه کھ شرح نیبد باشند.
ی ھاحرفھی برخ صورتھ بی دامدار وی کشاورز
 لیوسا وسازساخت :مانند ھاتیفعال نیا بامرتبط 
 تبادل،ھادام مربوط بھ خدمات یارائھ،یکشاورز
 و ھیاول مواد تتجار وی دام وی کشاورز محصوالت

 از . این مواردگرفت شکل ،یمتیقمھینی ھاسنگ
ی روستاھا در یافتگیتوسعھ کھ ھستندیی ھاشغل

 .دھند یم نشان را ھیاولی شھرھا و شرفتھیپ
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و   کشاورز بودهـاین روستاھا دامدارساکنان 
-بھ تولید محصوالت دامی و کشاورزی می

 ،با افزایش جمعیت چنین روستاھایی اند. پرداختھ
مناطقی  تدریجگرفتند و بھروستاھای جدید شکل می

بین شھرھای ھای (سرزمین مرکزی مانند زاگرس
در  ویژهبھ لرستان)آباد کرمانشاه و خرم یكنون
 سرریز جمعیت شدند. چارد ،وسعتھای کمدره
ش جمعیت چندین روستا را یوسعت گنجاھای کم دره

تر روی  ھای وسیعھا بھ درهنداشت در نتیجھ جمعیت
ھایی مانند آوردند. تراکم جمعیت در دشتمی

 جایی در شمال خوزستان کھ شھر شوش -شوشان 
 باعث ایجاد كمكم - است در آن واقع شده یكنون

. روستاھا بزرگ و کوچک شد در مقیاس ییروستاھا
شان و موقعیتی کھ نسبت بھ بومبستھ بھ زیست

ھای زندگی گوناگونی شیوه ،دیگر روستاھا داشتند
روستاھایی مردم  ،پیشھ کرده بودند. برای مثال

بودند بھ سبب شیب زمین واقع ھا کھ در کوھپایھ
-بیشتر دامداری می ،مراتعو نزدیک بودن بھ 

روستاھایی کھ در سطح دشت و ساكنان  و کردند
بیشتر بھ  ،بودندواقع ھا نزدیک رودخانھ

کشاورزی در  کشاورزی روی آورده بودند.
-زمین بھشتر بی ،سنگی ـروستاھای نوسنگی و مس

ھای دائمی آب و در مقیاس محدود ھای اطراف چشمھ
 ،شھرنشینی. پیش از آغاز بود متکی معمول

ھا رودخانھ یحاشیھکشاورزی در ستاھای متکی بھرو
 گرفتشکل  مشھور است، بھ کشاورزی متمرکزکھ 

 .)1381 ،رایت(
روستاھایی کھ در بین چندین و چند روستای 

، ھا بودند یعنی سر چند راھی ،دیگر قرار داشتند
 .شدندتبدیل الت و بازارھای محلی دکز تبابھ مر

 یبازارھایتوان گفت در چنین روستاھایی یعنی می
محصوالت کشاورزی و دامی کھ  گردیدایجاد محلی

صاحبان  .شدنھا تبادل میآ درل ھر فصبستھ بھ 
 روستاھا نیز در روستاھای مربوط بھھای حرفھ
 سفالگران، مانند افرادی ؛تر مستقر شدند بزرگ

 مرتبطھنگرھا، نجاران و سازندگان ابزارھای آ
 تدریجبھرزی و دامداری. روستاھای بزرگ با کشاو
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ساکنان  شھرھای نخستین را پدید آوردند. یھستھ
بھ روستاھای  یادیزھای اولیھ وابستگی شھر

پایین بود و  نزدیک داشتند، چون سرعت تبادالت
فی برای تولید شان زمین کااین شھرھا و ساکنان

ار نداشتند. در عین یتدر اخخود اقالم ضروری 
روستاھای کوچک نیز برای تبادل محصوالت و  ،حال

خرید ابزار و وسایل وابستھ بھ مراکز نوظھور 
  بودند.مناسب  ،یا ھمان شھرھای اولیھ

حرفھ این است کھ در روستاھا صاحبان  فرض بر 
. پرداختندینمخاص  ی یک حرفھبھ  ،وقتتمام ھای
-حرفھبھ  پرداختنتوان تصور کرد کھ در کنار می

بھ  ،سفالگری ایھنگری یا نجاری آای مانند 
تا بتوانند  پرداختنددامداری و کشاورزی ھم می

 نبودِ  فصل ھایدر را شان زندگی یتھای معیشضرورت
 کھ تصور كردتوان می ،ھمچنین مین کنند.أکار ت

آھنگرھای ؛ مانندباشندبوده گرد دوره صنعتگران
گرد کھ ھم اکنون ھم ھستند. شھرھای اولیھ دوره

چون در  ندمحل خوبی بود حرفھ ھابرای دارندگان 
توانستند در طول سال شدند و میجا مستقر می نآ

 در شھرھای اولیھ احتماالً داشتھ باشند.  داریخر
نخستین  ،وریابا فن مرتبطھای  حرفھ صاحبان

 ،شھرنشینی ی با رشد و توسعھ اند. همتخصصان بود
ھایی مانند شغلی ھای خدماتی یعنی پیشینھ  حرفھ

ي آغاز شھرنشیني اتفاقي در دوره
ھا بھ آن شناس افتاد كھ باستان

 گویند و دقیقًا بھگرایي ميتخصص
ھاي ست كھ مشاغل و حرفھاین معنا

یكدیگر جدا شدند. مثالً گوناگون از 
كسي سفالگر و دیگري فلزگر و یك 
نفر كشاورز بود. در حالي كھ پیش 
از آن یك خانواده ممكن بود ھم 

شاورزي كنند و ھم سفال مورد ك
 را خودشان تولید كنند.  نیاز
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تبادالت  یحوزهھای ھا و پزشکان و حرفھرایشگاهآ
شھرھای  ،کلیبھ طور .وجود آمد ھو سرمایھ نیز ب

 ،ی روستاھای بزرگ ھستنداولیھ کھ شکل پیشرفتھ
شوند. شھرھای با مشخصاتی از روستاھا متمایز می

ھای لیھ مانند شھرھای امروزین، محلھاو
متوسط و  یھای متعلق بھ طبقھفقیرنشین، محلھ

در این اند. ی مختص طبقات مرفھ داشتھیھامحلھ
-ییامیدانگاه و بازار و جایی برای گردھم شھرھا

ھایی ھای یادمانی و حتی بخش ھای مردم و ساختمان
شد  نشین خواند، مشاھده میتوان آن را حاکمکھ می
 یی حاکم، طبقھ). از نظر سیاسی طبقھ49ر ی(تصو

عامھ مردم، و طبقات متوسط در این شھرھا زندگی 
-توان از مالکان عمده، آفتابحتی می اند. کردهمی

ھا، کارگران و صاحبان حِرف و مشاغل صنعتی نشین
ھایی »استقرار«ز یاد کرد. شھرھا یو خدماتی ن

دالتی، و حتی مرکزی بودند؛ مراکز جمعیتی، تبا
ای کھ در آن واقع شده بودند. صنعتی برای ناحیھ
شھرھا با  یتفاوت عمده ،ھااز نظر وضع حرفھ

ھای  روستاھا در این بود کھ در شھرھا رستھ
اما در روستاھا عمومًا این  ،معیشت متنوع بود
-شد و اکثریت جمعیت دامدارـتنوع مشاھده نمی

ھ تولیدات کشاروز بودند. تولیدات روستاھا ب
ھای مرتبط با آنھا و  کشاورزی و دامی و فرآورده

 ،شد. در شھرھاھمچنین شکار و گردآوری محدود می
داران  صنعتگران، صاحبان مشاغل خدماتی، سرمایھ

اندرکاران مبادالت و بازار ھم فعالیت و دست
 کردند. می

 ،دیگر بین روستاھا و شھرھا یتفاوت عمده
است. تعداد و بوده عیت تعداد جم ،مانند امروز

تراکم جمعیت و تنوع طبقات اجتماعی و فرھنگی 
. از بوده استبیشتر شھرھا نسبت بھ روستاھا 

ھایی کھ متناسب با جمعیت مکان ،بومینظر زیست
-می اند. در ھر منطقھ محدود بوده ،باشندشھرھا 
با سرعت پایین تبادالت در آغاز  حدس زد كھتوان 

وجود چندین روستا در اطراف ھر شھر  ،شھرنشینی
ضروری بوده است. این روستاھا بودند کھ 
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-ھا را تولید میرساکنان شھ زندگی اتیضرور
  کردند.

 

 .)1387 ، زادهیعل( شوشان دشتی ا ماھواره ریتصو. 49تصویر 

 یبا پیشرفت شھر و شھرنشینی در طول ھزاره
مسائل سرزمینی پدید آمد.  ،سوم پیش از میالد

 وابستھ ھا و نواحی تابعھ»استقرار«شھرھا بھ 
بودند. نواحی تابعھ یعنی نواحی وابستھ بھ یک 
مرکز کھ استعدادھا و منابع زیستی و معدنی 

یعنی یک مرکز و  ای متنوعی دارند. چنین مجموعھ
نواحی تابعھ و تحت مدیریت آن را در اصطالحات 

ھای گویند. منظومھ می »منظومھ«جغرافیایی 
 ،آنی  استقراری یعنی یک مرکز و نواحی تابعھ

بین  ایھای ناحیھطی رقابت و احتماالً  اندكاندك
 ،البتھ اند. متمرکز شده ،مناطق دارای حاکمیت

ھای کشاورزی متمرکز و ارزش پیدا کردن زمین
ورده ساالرھا را در روستاھا پدید آخان ،حاصلخیز
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شھرھا ھستند. در  یو مقدمھ بود کھ پیشینھ
ھای سیاسی بھ شکل متمرکز شکل شھرھا حاکمیت

از دیگر خصوصیت شھرھا وجود  ،گرفتند. در نتیجھ
اجتماعی است.  ـ یھای سیاسو حاکمیت حکومت
 ،ای بین مراکزھای منطقھھا و رقابتکشاکش

ی کھ فرایند ؛وردآھای سرزمینی را پدید مرزبندی
و  سرعت گرفت ی شھرنشینھابا افزایش جمعیت

مین امنیت و حفاظت فیزیکی أگیری ت ھای شکل زمینھ
ھ پیشرفتھ باز طریق حصارھا را در شھرھای نیمھ

حساب و اسناد  و ھای تبادالتوجود آورد. پیچیدگی
از دیگر مسائل تبادل با مناطق دوردست 

ھای با پیچیدگی كمكمھا نشینی است. در شھرشھر
و  ،ھاافزایش جمعیت، حاکمیتشکل گرفتھ در اثر 

مد کھ آوجود ھ خط و کتابت ب ،سرزمینیمسائل 
ھای شھر و ھھا و معرفخود از دیگر مشخصھ

 Trigger,برای اطالعات بیشتر نک بھ: ( شھرنشینی است
2003( . 

 ،گیری یک شھرھا برای شکلیکی از بھترین مثال
شوشان بھ مرکزیت شوش در جنوب غرب ایران است. 

خوزستان است کھ در  یكنونھای شھرکی ازشوش ی
 ھای باستانی شوش واقع شده است کنار تپھ

بیش از  یتانسبا یھاتپھ در شوش. )1390،نگھبان(
ھا بین دو ھکتار وسعت دارند. شھر و تپھ 400

 یدر کنار رودخانھ کرخھ و دز و دقیقاً  یرودخانھ
کھ اطالعات چنان .)50ر ی(تصو اند شائور واقع شده
 ،دھد نشان میشناسی  باستان ھایحاصل از کاوش

ترین بقایای  قدیم ،اول یا شوش الف یدوره
دھد.  باستانی را نشان میباستانی در این شھر 

-سفال بوده باروستایی  بلكھ نیستشھر  شوش الف
-ھای آن در استقراری شمالی ھای منقوش کھ نمونھ

ت. باد نیز مشاھده شده اسآجعفر ینام تپھ ھتر ب
را در  23تا  27ھای استقراری  اول شوش الیھ ی دوره

ھای معروف بھ سفال 23و 24ھای گیرد. در الیھبر می
 ،غاز نگارش ھستندآھای واریختھ کھ نشانھلبھ

ھای دوم در شوش با الیھ یهدور. پدیدار شده است
ھای در این دوره سفالاست. معرفی شده  17تا  22
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 17 یشده و در الیھ واریختھ خشن پدیدارلبھ
ھا در ھای توخالی، لوحھای شمارشی (گلولھنشانھ

 ،ای) در کنار مھرھای استوانھ18و  17 ھایالیھ
-معرف شھر و شھرنشینی را نشان می یھای مادّ داده

ب معرفی 14تا  16ھای سوم شوش با الیھ ی دھد. دوره
 الواح آغاز ایالمی دقیقاً  16 یدر الیھ است. شده
پرو، دلوفوس ( دھدنشان میخط و نگارش را  معالی
1384.(  

 
 ي باستانی شوشعکس ھوایی از محوطھ. 50تصویر 

ھای باستانی است کھ گاهشوش از استقرار
ھای شھر و شھرنشینی و تحول نشانھ یھمھ شیكماب

آن در این شھر باستانی در جنوب غرب ایران 
طور ھ بشوش  ،کھ ذکر شد چنانشناسایی شده است. 

شائور واقع شده و  یکنار رودخانھ کلی بر
در بین استقرارھای کشاورزی  آن استقرار مرکزیِ 

شمال خوزستان است. شھری کھ در کنار آن 
وجود استقرارھای بزرگ دیگری مانند چغامیش نیز 

 ھ است.داشت
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جوامع  یتوسعھتطور و  فراینددر نگارش خط و 
غاز شھرنشینی و طی زمانی حدود آانسانی پس از 

تاریخی  یجوامع دوره و آیدھزار سال پدید می
یابند. فراگیر شدن خط و نگارش و توسعھ می

-نیست کھ ھمھ ، بھ این معناتاریخی یجوامع دوره
؛ بلکھ بھ این شوندمیتبدیل استقراھا بھ شھر  ی

و  وضعاست کھ در ھر منطقھ بستھ بھ معن
برخی بھ  ،رھا دارندقراھایی کھ است موقعیت

وگرنھ  ،شوندمیتبدیل ھای شھرنشین استقرار
ھا روستاھا ھستند. حتی شتر استقراریبھمچنان 

ھایی مانند توان در نظر گرفت کھ در بخشمی
ھای منزوی و دور از تحوالت گسترده در  دره

غذا  ی ورندهآھای گردھمچنان جمعیت ،جوامع
در ایران با  ،برای مثال اند. کردهزندگی می

وجود فراگیر شدن شھرنشینی در شمال خوزستان 
ھایی مانند فارس و جنوب غرب و سرزمین یكنون

دوم قبل از  یپیش از حدود ھزاره تا ،ایران
ی در نیمھتوان نمی(چھار ھزار سال پیش)  میالد

کھ را یافت ھایی استقرار دقیقاً  شمالی ایران
  اشتھ باشند.مشخصات شھر و شھرنشینی را د یھمھ

رب، در جنوب غآثار آن عیالم تمدنی است کھ 
ھایی از غرب ایران شناسایی شده و بخش ،جنوب
 2700تا  2800حدود  از احتماالً  کھ تمدنی ؛است

پیش از میالد  700 تا 800پیش از میالد تا حدود 
از معدود  . عیالم)1385پاتس،( استاستمرار داشتھ 

 یكنونایران  یگسترهشده در ھای شناسایی تمدن
ن آمشخصات تمدن و شھرنشینی در  یاست کھ ھمھ

 فزوناز این دوره است کھ ا شناسایی شده است.
مقیاس محدود  ردمنابع مکتوب  ،یھای مادّ بر داده

آنچھ در منابع  گذشتھ وجود دارد. یبرای مطالعھ
شناسی  باستان در ،شودتاریخی، تمدن خوانده می

 رد.یگیرنشینی مد نظر قرار مبا عنوان شھر و شھ
ھای ساختارھای سیاسی و حکومت ،کلیورط بھ

شھرھا  ـدولت شوند:بھ دو گروه تقسیم میاولیھ 
ھا زمینی. در برخی از نظریھھای سرو حاکمیت

-حاکمیت نینخست یو مرحلھآھنگ ھا پیششھر ـدولت
یات شوند. در برخی نظرینی دانستھ میھای سرزم
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-میطور مجزا از ھم معرفی  ھاین دو نوع ب ،دیگر
 .)Trigger, 2006( شوند

جوامع دوران تاریخی کھ در جنوب غرب  یتوسعھ
آن بحث شد و مرکز اصلی آن یعنی  یایران درباره
وری پراتبا ام ،غاز شھرنشینی بودآشوش مثال 
نچھ در منابع آآن یعنی  درآمدپیشھخامنشی و 

جایگزین  ،شده است تاریخی بھ عنوان ماد معرفی
ای دوره »ماد« یسلسلھ ،رویکرد تاریخی درشد. 

اما در واقع و  ،از تاریخ ایران معرفی شده است
 یچنین دوره ،شناسی باستان ھایاساس دادهبر 

 یبھ ھمھآن را صورتی کھ بتوان ھ فراگیری ب
 ھایوجود ندارد. داده ،گستره ایران تعمیم داد

کھ را آھن  یمشھور بھ دوره یدوره ،شناسی باستان
در  ،شودوری ھخامنشی میپراتام مقدماتھی بھ تمن
-ی با دادهھای محل حاکمیتصورت ھ باسر ایران رس

 د.ندھنشان می ھای متفاوت و ناھمگن
ھای توان از حاکمیتھخامنشی می یدورهظھور با 

 یھای تابعھ در بخش؛ فراگیر در ایران یاد کرد
 ،شودساتراپی خوانده می نچھآیا  انیھخامنش

در  اند. ن محلی اختیارات فراگیری داشتھاحاکم
مثالی  یھا و نمونھوریپراتام باره یدر ،ادامھ

 بحث ،یعنی ھخامنشی ،ایران یر گسترهن دآ
  .کردخواھیم 

 ھاوریتامپرا
ھای صورت حاکمیتھ ب استقراریھای منظومھ

مناطق دادند.  شھرھا را شکل میـ دولتای ناحیھ
ھای متراکم شده دارای جمعیت ،غنی از نظر منابع

ھای جمعیتی را تشکیل داده  و منظومھ بودند
ھای ھای حاکمیتختار. از چندین منظومھ، سابودند
-شھرھا در اصل منظومھ ای پدید آمد. دولتمنطقھ

کھ یک شھر، چند شھرک و  ندھایی استقراری بود
- ـ دادند. دولتمی یستا را در خود جاھا رو ده

ھایی کھ متناسب با ناحیھ شھرھا یعنی حاکمیت
-ھای استقراری شکل گرفتند. میدر منظومھ ،بودند
طور ھ شھرھا ب  ـ کھ دولت تصور كردتوان 
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ای با ھم ای و منطقھی ناحیھھادر رقابتمتناوب 
چار ھا د دار کشاکششدند. یا در گیر و متحد می

توان از نظر نمی ،حالدر عین  اند. شدهمیھ قتفر
مختلف دارای شرایط  یھادور داشت کھ سرزمین

ای ھای ناحیھژئوپلوتیک، معادن معدنی و تفاوت
 ی بودند. اراز نظر کشاورزی و دامد

ای و بین ھا و جنگ در مقیاس منطقھاندازیدست
شھرھا شده  ـ تواند موجب اتحاد دولتمناطق می

مناطق گسترده وجود کھ در  شھرھایی ـباشد. دولت
 كمكمدادند. می تشکیل با ھم تمدن را ،داشتند

در دنیای قدیم چندین و چند تمدن شکل گرفتھ 
ھای نیل، سرزمین یالنھرین، دره جنوب بین ؛بود

کنونی،  یشرقی، کاپادوکیھ یا ترکیھ ی مدیترانھ
ھا سند و آسیای مرکزی این قطب ی عیالم، دره

-طیف گسترده ،ایھای منطقھدر این حاکمیت ھستند.
ھای ھا و استقرارھا در مقیاسبومای از زیست
دست تبادالت با مناطق دور اند. داشتھمختلف وجود 

ی ابھ معن ست دقیقاً ھادنکھ از شرایط وجود تم
ارتباطی  ؛ھای مختلف یادشده است بین قطبارتباط 

 ھای بینجانبھ کھ در عین حال زمینھ دو یا چند
  آورد.ھا را فراھم میدن ارتباطای ش منطقھ

ھای مشھور بھ تمدن ھستند کھ بھ ھمین حاکمیت 
بین شھری و بینا ـگروه سرزمینی، دولت چند

ھا در مقیاس مناطق شوند. این حاکمیتتقسیم می
ای ھا و تبادالت منطقھ گسترده شده بودند و کشاکش

 آوردند.وجود میھ را ب
ھای حاکمیت تر ازمقیاس فراتر و پیشرفتھ

ھا  امپراتوریھا ھستند. وریتامپرا ،ایمنطقھ
شکلی از دولت در سطح گسترده ھستند کھ از نظر 

-وریتامپراکنند. سیاسی بھ صورت متمرکز عمل می
 یھا در اصل از سازماندھی متمرکز در سطوح باالی

یا  وجود آمده بودندھ چند منطقھ ب و بین چندین
 ،ھای لشکرکشی، جنگفراینددر برخی موارد حاصل 

بھ احتمال زیاد . و تسخیر مناطق گوناگون ھستند
حاکمیت  ،ھای اولیھ مانند ھخامنشیوریتدر امپرا
مناطقی در سطوح  طور عمومیھ ب بود کھمتمرکز 

ھا بھ ساتراپی. کردمدیریت می را ترپایین
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احتمال زیاد در مسائلی مانند ضرب سکھ و مسائل 
 اند. داشتھای اختیارات  و منطقھداخلی  كوچك

-ھا شکلوریتدر امپراارتباط بین مناطق و مراکز 
طور کلی ھ داشتھ باشد. ب ستتوان ھای مختلفی می

ھای زمانی مشخص از مناطق در برھھاحتماًال 
 یا مراکز مرکز شان بھعایدات و محصوالت

ای و در مقیاس فرامنطقھو   پرداختھوری میتامپرا
نیرو و پشتیبان برای جنگ و  ،ضروریدر مواقع 

 Trigger( اند کردهمین میأای تاندازی منطقھدست
مدیریت در مقیاس بزرگ و  ،ھاوریتامپرا. )2003

-مین میأت مناطق تابعھ را و امنیت حفاظت
کھ مستلزم داشتن ارتش و نیروھای  اند کرده

  .یافتھ در مقیاس گسترده استنظامی سازمان
وری تامپرا ،ھاوریتامپرا بارزی نمونھ 

ھخامنشی بھ مرکزیت رسمی و اداری مرودشت فارس 
متانھ ھم شوش و ھگ چند مرکز مانند ،البتھاست. 

جا برای  کرد اما در این فرضن توان برای آمی
یعنی تخت جمشید  نمونھ بھ یک مرکز اصلی و رسمی

 پردازیم. می در مرودشت فارس
رکز ھای متموری ھخامنشی یکی از دولتتامپرا

 حاصل نزدیک باستان است کھ احتماالً  خاور
سازماندھی افراد و نیروھای انسانی در قالب 

 ،بھ بیان ساده .می باشدھای سازمان یافتھ ارتش
وری از طریق لشکرکشی و تسخیر تاین امپرا
-ن سرزمینآھای مختلف ایران و پس از  تدریجی بخش

و حتی  یونان ،ھای ھمجوار مانند عراق، ترکیھ
 یھای شرقی در فرایند و سرزمین مصر باستان

قبل از روی کار آمدن  موجودیت یافت. مدت،بلند
 احتماالً  ،اول قبل از میالد ی ان در ھزارهیھخامنش

ھای کوچک  حاکمیت ھای ایران در قلمرو بیشتر بخش
ندرت بھ ثبات در ساختار سیاسی کھ بھ محلی بود

 . رسیدمی
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 .عکس ھوایی از تخت جمشید .51 تصویر
ماندھی اداری زمند سازنیا ھخامنشیوری تامپرا
در قالب شده وسیع تسخیر یھاسرزمین و سیاسی

چندین استان یا ھمان ساتراپی بود. از سوی 
و برای کنترل و نگھداری نیازمند مراکزی  ،دیگر

ھا یا ھمان نظارت بر عملکرد ساتراپ الً احتما
دشت مرودشت در جنوب غربی  استانداران بود.

ایران و در شمال استان فارس قرار گرفتھ است. 
مرودشت دشتی  ،محیطیھای زیست از نظر توانمندی
 ی معتدل با بارش سالیانھ یاحاصلخیز در منطقھ

داری و ھمچنین  ھای کشاورزی، رمھقابلیت ومتوسط 
منابع معدنی مانند سنگ است کھ از دوران پیش 

استقرارھای انسانی را در خود جای از تاریخ 
 داده است.
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 .تخت جمشید .52 تصویر
در نظر  مرودشترس و فا دالیل انتخاب و اھمیت

تاریخی ات ای توجیھ گذشتھ از پارهھخامنشیان، 
 ،سرزمین مادریدر قبال  یعاطف یھازهیانگھمچون 
 احتماالً  .چندان روشن نیستشناسی  باستان از نظر

 ،گفتھپیش محیطیھای زیستتوانمندی افزون بر
مناطقی بوده کھ بھ دلیل نبود  نخستینفارس از 

 ،حکومت محلی قدرتمند با ساختار سیاسی منسجم
، از سوی دیگر ان افتاده است.یبھ دست ھخامنش

 ویژهو بھ مناطق خوزستان فارس بھ نزدیک بودن
ثیر أتدر این انتخاب بی ،النھرینبین نیز شوش و
معماری عظیمی کھ امروز بھ  یمجموعھ است. نبوده

یکی از چندین و  فقط، شناسیمنام تخت جمشید می
 وری ھخامنشی است.تامپرا اداریِ  سمیِ چند مرکز ر
تخت  یخزانھ بزرگ الواح گلی در یکشف مجموعھ

با  نشانگر مرکزیت این مجموعھ است. ،جمشید
ویژه نقش شناختی بھتوجھ بھ شواھد باستان

 یبھ منزلھرسد تخت جمشید بھ نظر می ،ھا برجستھ
کرده  وری نیز عمل میتامپرایک مرکز نمادین 

پیشکش بھ حضور شاه ھخامنشی  یھدامراسم ا .است
ھای مختلف و ھای نمایندگی سرزمیناز سوی ھیئت
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سوی دیگر تدفین شاھان ھخامنشی در تخت  از
 بھ .استاھمیت نمادین این مرکز بیانگر  ،جمشید

در تخت جمشید بھ عنوان یک مرکز یا  ،حال رھ
ھا و عملکرد بخشی از فعالیت ،پایگاه اداری

 بطضثبت و  دست کمھای تابعھ کنترل یا ساتراپی
ھای فعالیت ،بھ عنوان نمونھ .شده است می

ھای تابعھ  صنعتگران و ھنرمندان و افراد سرزمین
نگھداری شده  در این الواح گلی گزارش و بھ دقت

 است.
بھ  رسد تمرکز ساختار سیاسی الزاماً بھ نظر می

مرکز سیاسی مشخص در ی وجود یک پایتخت و امعن
ھخامنشیان برای حفظ و  .نیست وریتسطح امپرا

بھ ارتش ، عالوه بر نیاز کنترل قلمرو وسیع خود
نیازمند  ،یافتھ برای جنگدائمی و سازمان

شوش،  .ی بودندمراکزی برای کنترل و سازماندھ
(در جنوب شرق ایران)  غالمان یو دھانھ ھگمتانھ
 یعملکردھای ، چنینمانند تخت جمشید احتماالً 
ھا گرانب یایانباشت حجم عظیمی از اش اند. داشتھ

کھ در شوش  یتخت جمشید یا مجموعھ یدر خزانھ
منابع تاریخی بھ آنھا اشاره شده و برخی نیز 

، اند شناسایی شدهشناسی  باستان ھایاز طریق کاوش
نشانگر اھمیت این مراکز در مقایسھ با دیگر 

 است. یھخامنش وریتاستقرارھای امپرا
مواد خام  ،نیاز بھ منابع یلھئمس ،بھ ھرحال 

-و نیروھای انسانی برای استخراج و بھره ،اولیھ
 ،ھای مختلف اقتصادیانجام فعالیتو  برداری

در نھایت بقای و حتی نظامی کھ  رانیعم
ی و دیگر در معمار ،کردمین میأوری را تتامپرا

در  ،شناختی و منابع مکتوب موجودشواھد باستان
شوش و تخت جمشید نمود یافتھ  دمراکزی مانن

 بھ ،ھای شوش الواح گلی تخت جمشید و کتیبھ است.
واردات مواد  و صنعتیھای تولیدی و کارگاهوجود

انجام  در راستایھای تابعھ  خام از ساتراپی
کنند. چنین بھ نظر اشاره می ھای عمرانیفعالیت

ھا میان و حتی ملکھرسد کھ شاھان ھخامنشی می
شاھی کھ  یجاده اند. هآمد بودواین مراکز در رفت

ھای ایران داخلی را بھ شوش و در نھایت سرزمین
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ارتباط  کرد،وصل می ھغربی مانند سارد در لیدی
چنین  .ساختاین مراکز با یکدیگر را میسر می

یافتند و شاید ج گسترش مییرتدبھ مراکزی عموماً 
-عملکردھای آنھا نیز بھ مرور زمان تغییر می

پاسارگاد اولین مرکز  ،یافت. برای نمونھ
بھ مرور ماھیتی  ،ھخامنشی با ماھیت حکومتی

بھ  دفن کوروش نمادین و یادمانی یافت کھ ظاھراً 
ھخامنشی در  یار سلسلھعنوان بنیانگذ

کرد. تخت  این نقش را تقویت می ،پاسارگارد
جمشید کھ ساخت آن در زمان داریوش اول آغاز 

تدریج وری ھخامنشی بھتامپرا یتمام دورهدر ، شد
ھای آن اضافھ گسترش یافت و بر فضاھا و ساختمان

بھ حفظ و گسترش عملکرد این  شد کھ احتماالً 
ھای فضا دارد.اشاره عھ در دوران ھخامنشی مجمو

تواند ستون کھ میبزرگ و عمومی مانند تاالر صد
 ،تعداد قابل توجھی افراد را در خود جای دھد

اھمیت این  بیانگر ،یا تاالرھای وسیع آپادانا
 یوجود مجموعھ .است مجموعھ نزد ھخامنشیان

ی اسناد نیز این فرض را تقویت خزانھ و بایگان
شاید پایان دردناک حیات این  ،نھایت رکند. د می

 رمجموعھ و بھ آتش کشیده شدن آن توسط اسکند
بھ علت ھمین اھمیت اداری و نمادین آن  ،مقدونی

سکندر با بھ اشاید  .باشدبوده ان ینزد ھخامنش
پایان حیات  ،تش کشیدن این مرکز حکومتی مھمآ

 ای نمادین اعالموری ھخامنشی را بھ گونھتامپرا
 د.كر

ھای شرقی سرزمینوری ھخامنشی ازتامپراقلمرو 
را لنھر تا مصر در آفریقا ءاامانند سغد و ماور

ھا مانند مصر از . برخی از این سرزمینشامل بود
تمدنی و شھرنشینی داشتند کھ  ی دیرباز سابقھ

ھای حاصلخیز آن ھا و جلگھنیل و دره ثیرأتحت ت
سیاسی و حتی بود. شرایط و اقتضائات حاکمیت 

در چنین قلمرو  الگوھای زندگی و ھای زیستشیوه
 بود و ھخامنشیان عموماً  وسیعی بسیار متنوع
-واسطھنیز ھا ساتراپ .کردندنظارت کلی اعمال می

 .بودنداین ارتباط و پیوند سیاسی  ی
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-باستانی را پیدا میآثار ان چگونھ شناس باستان
 کنند؟

جویی گنجشناسی  باستان کھ تصور می کنندمردم 
ھای گنج را در اختیار  ان نقشھشناس باستاناست و 
ی غیر واقعی بیش واقع این ذھنیتدر اما  ؛دارند

 درباره یانسان و مسائل کلی  یستیچنیست. 
 ،اوھای نیازھا و تمایالت و توانایی

مکان ھای ان را برای پیدا کردن شناس باستان
ھا بھ ھوا برای انانس کند.باستانی راھنمایی می

و غذا برای  ،آب برای نوشیدنبھ نفس کشیدن، 
-اینھا نیازھای ضروری انسان .خوردن نیاز دارند

ھا انسان ،این . عالوه برھاستزمان یھھا در ھم
سرپناھی کھ آنھا را از  ؛بھ سرپناه نیاز دارند

و مھاجمان  ،گرما و سرما، گزند باد و باران
فضایی برای روابط اجتماعی و حفظ کند احتمالی 

طور  ھا بھ. انساننمایدشان فراھم و خانوادگی
-کلی نیازھایی ضروری دارند کھ از انسان بودن

برآورده کردن این  ی وهیش. شودشان ناشی می
 تیت و قابلیفیكبھ  ،زمان ھر در نیازھا

ای کھ در آن زندگی  ناحیھ فناوری، شرایط طبیعیِ 
تجربھ و ی فرھنگی (پیشینھو  ھاکنند، سنتمی

ترکیب بھ ھمچنین  و )ھای پیشین ھای نسلدانستھ
 ھا بستگی دارد. جمعیتی انسان

-ھا در ناحیھکنید تعدادی از انسانفکراکنون 
را  جغرافیایی چھ موقعیت اند. کردهزندگی میای 

گزیده برای خود بر ممکن استدر آن ناحیھ 
-ترجیح میرا مکان ھایی کھ چھ ؟ اینباشند
و انتظاری  ھاانسان، بھ نیازھای اساسی اند داده

شان طرف کردن نیازھای برای بر مکانکھ از آن 
کھ  جایی ،در ھر صورت .، بستگی دارداند داشتھ

جایی کھ  بھ نسبت ،بھ آب دسترسی داشتھ باشد
 کھ جاییاما دور از آب باشد، برتری دارد. 

ش ازیامت، ز باشدین خیز سیل ولینزدیک آب باشد 
نھ تنھا در زمان  چنین جایی دھد.را از دست می

 نداشتھ، بلکھ احتمال باقی یازیامتاستفاده 
ھا از زمان استفاده تا انسان زندگی ماندن آثار
 محلھر پس . ك استاند  زین در آن زمان معاصر
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نیازھای در برآوردن ھایی است کھ یژگیودارای 
 تر استمتناسب دیگر محلنسبت بھ  ھاضروری انسان

در نظر  .ه استدشو بھ ھمین سبب ترجیح داده می
بھ  ،ھاگرفتن نیازھای ضروری انسان

باستانی  مکان ھایپیدا کردن  دران شناس باستان
 د.دھمی یاری

 

 .ي باستانیای از یک تپھنمونھ .53تصویر 

ھای موقعیت ،ھای از انسانھایتصور کنید جمعیت
شان ترجیح با نیازھای خاصی را بھ سبب تناسب

 ھای خاصی درمکان  ھزاران سال در داده باشند و
پی در  ھای. اگر نسلکرده باشندای زندگی ناحیھ

نسل ممکن است منتقل  بھبا شناختی کھ نسل  پی
ھای خاصی زندگی کرده مکان در  ،شده باشد
 ھای معماریھا، نخالھاز زبالھ یاتودهباشند، 

و  ،)ھاوساز خانھساختمانده از  مواد باقی(
ر ی(تصو شودشان روی ھم انباشت می ھای خاکروبھ

، چھ مردم بھ زندگی در . پس از ھزاران سال)53
 ھمان نقطھ ادامھ دھند و چھ آن را ترک کنند،

ان شناس باستانھمان است کھ  ،ماندجا میھ آنچھ ب
ممکن  ای کھتپھ ؛گویندمیباستانی  یتپھ بھ آن

-فرھنگ انسان ماّدیبھ سبب انباشت بقایای  است
از بودن آن بلندتر  .باشداز اطراف  تربلند ،ھا
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آید و نظر این نظر اھمیت دارد کھ بھ چشم می
این یکی از  کند.را جلب می شناس باستانپژوھشگر 

  ثار باستانی است.آھا برای پیدا کردن راه
ان برای شناسایی شناس باستاندر زمان معاصر 

ھای مختلفی ھا از روشھای انسانآثار و نشانھ
ھا آنھا انسان اشاره کردیم کھ کنند. استفاده می

گیرند. شان را در نظر میو نیازھای ضروری
کھ متناسب با این را طبیعت  جاھایی در

کنند. آنھا ممکن است با بررسی می ،ستنیازھا
انباشت مواد  ،ھا مشاھده و دقت در ناھمواری

را  ی گذشتھھای انسان ھاحاصل از فعالیتفرھنگی 
ھا حتی جنس ھا و چشمھ شناسایی کنند. رودخانھ

تواند راھنمای خوبی یزمین از نظر حاصلخیزی م
آنھا ممکن است برای  .ان باشدشناس باستانبرای 

ھای عکس ،ھاھای انسانپیدا کردن آثار و نشانھ
ھای نقشھ و کنندای را مرورھوایی و ماھواره

ھا را در ناھمواری ،جغرافیایی را بررسی کنند
ھا را روی نقشھ و مسیر رودخانھ ،نظر بگیرند

موقعیت منابع و ، ری کنندیروی زمین پیگ
را ارزیابی  حال گذشتھ تااز ھای آب  چشمھ
و تغییرات ز جنس زمین یو ن )55و  54 ھایری(تصو

ھای سطحی در طول زمان را مطالعھ ناھمواری
کھ مناسب و را ھایی نھایت موقعیتند. در كن

-نیازھایبرآوردن ھا و انسانست یزمتناسب برای 
. این نمایندبازدید  دھند،یص میتشخشان ی

آزمونی برای  ؛نھاستآبازدیدھا آزمونی برای 
شان را ارزیابی ھایکھ واقعی بودن فرضیھ این

ھای ھا و موقعیتدر محلآنھا کنند. چنانچھ 
ھا را حاصل از فعالیت انسانشده، مواد بازدید

ند، شناسایی اثر باستانی بھ كنمشاھده 
 سرانجامی رسیده است. 

دیگر برای پیدا کردن آثار  ی یک راه ساده
پرسیدن از انسان ھای معاصر است.  ،باستانی
-ناحیھ ان ممکن است از شما درباره یشناس باستان

ق یبپرسند و از این طر ،کنیدای کھ زندگی می
 محل زندگی شما یباستانی را در ناحیھآثار 

اطالعات  ،پیدا کنند. ممکن است از متون تاریخی
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-اگر چنین نوشتھ ،البتھ ؛و راھنمایی بگیرند
اگر وجود نداشتھ باشد  ،ھایی وجود داشتھ باشد

  شود.می رفتھگبھرهھای دیگر از روش

 
 .ي باستانییک محوطھ .55و  54ھای تصویر

-ملموس شدن توضحیات ارائھ میای برای نمونھ
گنج از  یکنم تا متوجھ شوید کھ نقشھ و نقشھ

اساس است. برای بازدید اثر باستانی از پایھ بی
یکی از شھرھای جنوب شرق  بھ ایشدهپیش شناسایی

کویر بود  یرفتھ بودیم. منطقھ در حاشیھ ایران
ھای شنی ھای باستانی از تپھو شناسایی تپھ

یعنی از روی ناھمواری امکان  ؛ممکن بودنا
ساکنانی  شناسایی آثار در منطقھ وجود نداشت.

ب و آمنطقھ خشک و بی نھا بپرسیم.آنداشت کھ از 
گیاھی و ، از روی پوشش بنابراین .علف بود

شد آثار را شناسایی کرد. اما منابع آب نیز نمی
مھم وجود داشت. آن مسئلھ این بود  ییک مسئلھ

آن آثار تک و تنھا در آن امکان نداشت كھ 
کردیم. ھ باشد. چند بار منطقھ را بازدیدمنطق

اثر باستانی را کھ  ،در یکی از این بازدیدھا
 از دور دقیق ،ای برآمده از سطح بودبھ شکل تپھ

انداز و از دور جالب بھ نظر نگاه کردم. در چشم
و  اثر از اطراف متمایز بودی آمد: رنگ محدوده 

موضوع را رھا نکردم. در اطراف  زد.سیاه می بھ
ای بھ ذھنم دور و نزدیک را نگاه کردم. فرضیھ
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-در چشم ،آثار باستانی در منطقھ .رسیده بود
ید دزنند. پس از بازسیاه میبھ از دور  انداز

متوجھ شدم انبوه  ،کھ شناختھ شده بوداثری  از
سطح تپھ را پوشانده  ،ھای کوچک سیاهسنگقلوه

. دیآیبھ چشم مسبب از دور سیاه بھ ھمین است، 
یعنی اطراف را  ؛میفرضیھ را بھ آزمون گذاشت

را برای  ،زدسیاه میبھ جا کھ  ھرو نگاه 
کھ سیاه سپس بھ جاییکردیم. بازدید انتخاب می
 کردیمشدیم و سطح را بررسی میمی زد نزدیک می

 . فرضیھ تقریباً )59و  58، 57، 56 ھایری(تصو
ھا و آثار اثبات شده بود. فرمول پیدا کردن تپھ

مده بود. طی آ کویری بھ دست ی در این منطقھ
ای کویری و یم در منطقھتکمتر از یک ھفتھ توانس

اثر شناختھ شده در آن وجود  خشک کھ تنھا یک
کنیم. اثر باستانی شناسایی  65بیش از  داشت،

 كاراھای معمول و شناختھ شده پس ھمیشھ روش
با توجھ بھ مشخصات یک اثر  ،. در این موردستین

ھا اثر دیگر با ساختن یک الگوی ده ،شدهشناختھ
 ساده شناسایی شد.

  

  
ھای باستانی در شناسایی محوطھ. 59و 58، 57، 56رھای تصوی

 کویری یمنطقھ
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 ؟كنندیكاوش مچگونھ ان شناس باستان
پزشکان طور کلی مثل جراحی است. ھ کاوش ب

ھای کنند. آزمایشجراحی نمیاول کاردر  عموماً 
را جمع اطالعات زیادی و دھند انجام می یمتعدد

ھای کنند. علت مشکالت و دردھا و نارساییآوری می
بھ در آخرین مرحلھ و شناسند میرا  ھاانسان

نیز شناسی  باستان ھای. کاوشكنند یاقدام مجراحی 
زیادی دارد تا زمان مراحل و مقدمات  ؛چنین است

نخستین مرحلھ برای  رسد.ب عملی کردن کاوش فرا
گردآوری اطالعات پایھ است. این  ،انجام کاوش

ھای و بررسی ھاگردآوری ممکن است از بازدید
برداری سطحی برای  نمونھ از یا ردیصورت گسطحی 

. حاصل شودھا تجزیھ و تحلیل آماری داده
برداشت اطالعات  قیطر از ھیپا اطالعات یگردآور

طیسی یا ھای الکتریکی، مغناروشبا زیر سطحی 
ز ممکن ین ،مغناطیسییعنی الکترو ،ترکیب ھر دو

  .)62، و 61، 60 ھایری(تصواست 

  

 
 BenechT Christopher( وری اطالعات پایھآگرد .62، و 61، 60ھای تصویر

 ی آل راودا در سوریھ.)؛ محوطھ2007
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ھای مقدماتی بررسیھا و در ارزیابی
گردآوری اطالعات پایھ چند موضوع مھم ،ھمچنین
کھ برای کھ ارزیابی شود جایی این نخستاست. 

مربوط بھ چھ دوره یا  ،کاوش در نظر گرفتھ شده
-ھایی است. این مھم از طریق گردآوری دادهدوره

تحلیل آنھا ممکن و ھای سطحی و مقایسھ و تجزیھ 
از نظر مکانی و  طور کلیھ ب ،شود. دوممی

 ییھامورد کاوش چھ ویژگی یموقعیتی، محوطھ
در  ای استنزدیک رودخانھ  ،دارد. برای مثال

 .قرار داردکشاورزی مناسب برای ھای میان زمین
 متناسب با تولیدات کشاورزی دارد یعنی موقعیتی

روی بلندی واقع شده و موقعیتی  نھ، کھ یا این
راف دارد و چندین ِاشراف بر اطاستراتژیک برای 

ھای سوم در ارزیابی یده حالت دیگر. نکتھو چند
این است کھ محل کاوش چھ  انھشناس باستانکاوش 

گیری در چھ  از زمان شکل ؟است سرگذشتی داشتھ
چگونھ توسعھ یافتھ و طی چھ  ؟بافتی شکل گرفتھ

و در  ؟ی تبدیل بھ اثری باستانی شده استفرایند
از زمانی کھ  ،کھ اینتر از ھمھ نھایت مھم

ھا ؟ اینمتروک شده چھ سرگذشتی داشتھ است
نی برای ھای باستاتپھ باره یمسائلی است کھ در
 مطرح کرد.  توانھریک از مراحل می

پزشکی در  یمعادل معاینھ ،آنچھ شرح دادیم
کھ جراحی یعنی کاوش  مثال باالست. قبل از این

ھا مایشاین آز .ھایی الزم استآزمایش ،عملی شود
زنی گمانھ میدانی عموماً شناسی  باستان در

زنی آزمایشی کاوش شود. گمانھآزمایشی خوانده می
ھای مشخص الؤسافتن پاسخ ی یبرادر مقیاس محدود 

و کاربردی برای کسب اطالعات کلی پیش از کاوش 
ھای پزشکی انجام آزمایش حكم یعنی دقیقاً ؛ است

 پس از اینقبل از انجام عمل جراحی را دارد. 
زمان کاوش  ،کھ مراحل شرح داده شده انجام شد

 رسد.می فرا
ضروری شناسی  باستان ھایداشتن روش در کاوش

 ھایدر کاوش راھبردسھ  ،طور کلیھ است. ب
 راھبردوجود دارد و متناسب با ھر شناسی  باستان

 راھبرد. ش گرفتیپا ر یتوان روش میدانی خاصمی
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و روش  راھبرداست. در این  »زمانیھم«نخست 
کاوش و شناسی  ھدف گروه باستانمتناسب با آن، 

کھ از نظر  استرونمایی و ظاھر کردن آثاری 
گسترده  محلھمزمان ھستند و در  زمانی تقریباً 

بھ این روش کاوش  ان اصطالحاً شناس باستان اند. شده
ھای ترین روشافقی از قدیمگویند. کاوش افقی می
 گروهاست. تصور کنید شناسی  باستان کاوش در
کھ را ای گسترده قصد دارد محوطھشناسی  باستان

کاوش ،بقایا و ساختارھای شھری متروک شده است
ھای مختلف شھر نسبت بخشارتباط و  ینحوهکند. 

ھای مسکونی و ھا، بخشمانند بازار میدانگاه
چنین کاوشی باشد.  یاند مسئلھتوتجاری بھ ھم می
متر  5×5ھای بزرگ مثال ھایی محدودهدر چنین کاوش

شوند. متر و در کنار ھم کاوش می 10×10یا حتی 
یعنی بھ  ،کاوش با عمق کم، راھبرددر این 

ھای یک ھای ساختمانی و نھشتھ عمق الیھ یاندازه
گردد. مقیاس مکانی در عملی می ،دوره یا مرحلھ

 گسترده و مقیاس زمانی محدود است این روش
 . )63ر ی(تصو

 
 .یزمان وی مکان اسیمق در کاوش ازیی ھانمونھ. 63تصویر 
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-اید و میتازه وارد شھری شده تصور کنید 
ھای مختلف آن را ببینید. بازار، خواھید بخش

نشین، نشین و فقیرھای مرفھ ھای اصلی، بخشمیدان
ھای مختلفی بخشحتی گورستان شھر و  ھایادمان

ر کاوشگ شناس باستانکنید. ازدید میھستند کھ ب
موقعیت  ،ھمزمانی و روش کاوش افقی راھبردبا 

عمده کھ شھر یا با این تفاوت  ؛شما را دارد
وگذار کند یا خواھد در آن گشت روستایی کھ او می

ھا پیش متروک و مدت ،آن را بھ شما نشان دھد
،گروه این زمانخراب شده است. حاال و در 

نقشھ را تھیھ کند و باید  نخستشناسی  باستان
تصمیم . سپس انجام دھدرا ھای دقیق بندیبخشسپس 

 ی تر از ھمھمھمبگیرد کھ از کجا شروع کند.
کار  ھرا ب یھای دقیقکھ چھ روش اینھا این

ال و از سف -ھا بگیرد تا بتواند انبوه داده
ھان، استخوان ابزار سنگی گرفتھ تا بقایای گیا

را ابتدا شناسایی،  -ھاحتی زبالھ و ،و فلزات
ھای ضبط کند. روشو در نھایت ثبت و سپس رونمایی

ھایی در یک یافتھ متناسب با ثبت و ضبط او
ھای زمانی کوتاه اما پراکنده در بخش یمحدوده

 مختلف است.
است. روش متناسب با  »درزمانی«دوم  راھبرد

کاوش بھ اصطالح عمودی است. در این  ،راھبرداین 
مسائل را در شناسی  باستان تیم ،و روش راھبرد

جای ھ ب ،طول زمان مد نظر دارد. برای مثال
ھای مختلف کھ در روش گستره و وسعت و نسبت بخش

در این روش طول مدت زندگی  ،پیشین مد نظر بود
باستانی مد نظر  ی یا استفاده از محوطھ یا تپھ

در این روش  ،مقایسھ با روش پیشیناست. در 
زمانی مورد پژوھش  یی محدود و بازهمقیاس مکان

 تر و یعنی مقیاس زمانی گسترده ؛تر است طوالنی
در روش عمودی کھ بھ تر است. مقیاس مکانی محدود

شناسی  باستان تیم ،شودگفتھ مینگاری نیزآن الیھ
 ،شدهھای انجامبراساس اطالعات مقدماتی و آزمایش

کند کھ جایی را برای کاوش انتخاب می عموماً 
-گمانھ یاندازهبیشترین طول مدت را نشان دھد. 

ھای عمودی در طور کلی روشھ نگاری و بھای الیھ
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کمتر ابعاد گمانھ  مثالً  است؛ اسیمقکوچک ،کاوش
. اما عمق کاوش در این روش است متر 5×5از 

 ،رزیاد است و تا روی خاک دست نخورده یا بک
از  شناس باستان ،در این روش رود.پیش می

و با ثبت و ضبط  می کندباالترین سطوح شروع 
ھای زیرین ھبھ الی ،برداشت آن و دقیق ھر الیھ

 کانی نیز درعنوان پلبا یابد. روشی دست می
با استراتژی درزمانی وجود دارد شناسی  باستان

 ھای ثبتشود. روشکھ محل کاوش در شیب انتخاب می
متکی بھ واحدھایی  و ضبط در کاوش عمودی عموماً 

-عمل میھستند کھ در مقیاس سطح افقی محدود 
 (ارتفاعھای روی ھم ھا و نھشتھالیھ اما ،کنند
 ھایری(تصو کنند خوبی ثبت و ضبط میھ را ب) تپھ

 . )65و  64
-ترکیبی از دو روش پیش ،سوم راھبردروش و 
ھر دو موضوع  ،ھا و مسائلالؤیعنی س ؛گفتھ است

-را در نظر می )پراکنش مکانی و طول مدت زمان(
توانند در دو محل متفاوت ھا میگیرند. این روش

و  بھ كار گرفتھ شونداما در یک اثر باستانی 
و در نھایت نتایج آن با ھم ترکیب و تجزیھ 

 د. شوھا ارائھ تحلیل
ھای کاوش و ثبت و ضبط روششناسی  باستان در

ھا کارایی چنانچھ این روش .ی داردبسیاراھمیت 
متناسب انتخاب نشوند  الزم را نداشتھ باشند یا

 دقیقاً  ،کار گرفتھ نشوندھ با دقت و تبحر ب و
ھمانند این است کھ بیمار زیر تیغ جراحی 

توان بیمار مرده را نمی ھمان طورکھ بمیرد.
ثار آھای کاوش شده در موقعیت ،زنده کرد

ز یدھلوباره بھ توان د باستانی را نیز نمی
شکل و فرم واقعی  و ھا برگرداندھا و سدهھزاره

ھمین واقعیت بھ  با توجھجا گذاشت. ھ داد و ب
-منابع فرھنگی برگشت«است کھ آثار باستانی را 

 خوانند.می »ناپذیر
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 برای کاوش اینمونھ ،خان یقلعھ

ای در میان روستایی از تپھ ه.ش، 1382در سال 
ای با تپھ ؛بازدید کردیم »خان یقلعھ«نام ھ ب

ھایی ارتفاع بیش از پانزده متر با دیواره
موجب  پایینی ھایعمودی کھ رطوبت در بخش قریباً ت

 یچند ساعتھ یبررسشده بود. تپھ ریزش تدریجی 
ھای نشان داد کھ تپھ دارای آثاری از دوره ما

پیش از میالد) تا حدود شصت  6000(حدود  نوسنگی
ھا ادامھ پیدا ازدید و بررسیبسال پیش است. 

بررسی  زمان برداری انجام شد. اکنوننقشھ کرد و
ھای گذشتھ بود. اطراف دقیق سرگذشت تپھ در سال

ھایی کھ از  گودال ؛ھای بزرگی داشتتپھ گودال
 یشده بود. نخستین مرحلھھای معاصر پر زبالھ

ھا از اطراف تپھ پاکسازی بود. زبالھ ،ركا
ھای گروھی در اطراف تپھ بردارینمونھو  ھبرداشت

ھای آزمایشی یکی پس از دیگری انجام شد. گمانھ
ھایی مناسب کاوش با ھدف جایابی دقیق محل

در بعضی ز ینھا دیوارهایجاد گردید.  ،عمودی
بر کاغذ ھای آزمایشی برشو  ھا تمیز شدقسمت
شناختی نسبی  ،ھای آزمایشیگمانھشد. در میترس

ھمچنین سطح خاک  ،ھای فرھنگیھا و نھشتھاز دوره
زمان  اکنون بکر در اطراف استقرار حاصل شد.

 نگاری فرا رسیده بود.ھای الیھ انتخاب محل گمانھ
 ی کھ ھمھشدندمی ای انتخابھا باید بھ گونھگمانھ

از باالترین سطح  ؛ارتفاع استقرار را پوشش دھند
جایی  ،ھای دقیق تا روی خاک بکر. پس از بررسی

 ؛تپھ برای شروع انتخاب شد سطحدر باالترین 
کھ امتداد آن را بتوان تا روی سطح زمین جایی

 متر انتخاب 2×2عت این گمانھ ھا کاوش کرد. وس
تا زمان و بودجھ برای اتمام پژوھش بسنده  شد

 باشد.
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 .بم دارستان، ،یافق اسیمق در کاوش(باال).  64 تصویر

 .خان ی  قلعھ ،یزمان اسیمق در کاوش(پایین).  65 تصویر

ایجاد  یک در باالترین سطح استقرار ی گمانھ
قطر حدود پنج ھای کمبا برداشت شد و حفر آن

صورت گرفت و اطالعات و تا پایین  متر یتسان
ھای نزدیک  خانھ :شد ضبط ھا بھ دقت ثبت وداده
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روستایی در باالی تپھ، بھ زمان معاصر، تنورھای 
صفوی. آثار  یھای فلزگری پیش از دوره آثار کوره
اسالمی در اطراف دیواری بھ  یدورهی پراکنده 

متر کھ بھ دیواری یتسان 90قطر تقریبی حدود 
شد. عریض نزدیک بھ شش متر در شیب تپھ وصل می

روی  رهروی کفی رسیدند کھ چندین خم دیوارھا بھ
-نقشھ وآن افتاده و شکستھ بود. روی بارو تمیز 

 .)66ر ی(تصو برداشت شد دقتبھھا خشت ی

 
 
 
 

 .خان ی  قلعھ تپھ ؛ي یکگمانھ .66 تصویر

دیگری در برش  ییک بھ گمانھ یمحل گمانھ
دو خوانده شد.  ی عمودی تپھ وصل شد کھ گمانھ

ھای زیر آن خشت بزرگ تمیز شد و یسازه یدیواره
-الیھ .قرار داشت ،بزرگ کھ افقی چیده شده بودند

ھای خاکستر ھمراه با ھا با تودهی زیر این خشت
. حتی در برخی شناسایی شد ھای خاکستری سفال

رنگ ساختھ شده  خاکستریھای سفالھا از موارد خشت
سمت  کار را بھ دوم یھم در گمانھ بود. باز

ھای نرم کھ  جایی پس از خاک ؛ادامھ دادیم پایین
 . آنچھشدشان بقایای معماری مشاھده نمیدر بین

ھای اجاق بھ این شرح است: ،مشاھده کردیم
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ھای  ھا کنده شده بود. زیر خاکخاکستر در کفپر
با نقوش منفی و  بود ھا قرمز رنگ سفال، نرم

ھایی  کف. چندرنگ داشت ھایدیوارھایی کھ تزیین
دیوارھایی کھ و  استفاده شده بودمدت کھ طوالنی

ھای  نشانھ ھا. اینھا بار اندود شده بودده
. زیر آن باز ھم طوالنی از بنا بودی استفاده 

. کاوش ادامھ پیدا وجود داشت دیوارھایی ھمانند
سانتیمتر بھ دقت و ظرافت برداشت  5کرد. ھر می
خاکستر تا  و از زغال ،ھاداده یشد. ھمھمی

ثبت و ضبط ھ ترتیب ب ،استخوان و ابزارھای سنگی
دو بھ روی سطح ی . حاال سطوح پایینی گمانھ شدمی

 یكنونجایی کھ کف کوچھ ـ زمین در کنار تپھ 
دھیم. نان ادامھ میرسیده است. ھمچـ ست روستا

ل اخری اندود گ کھ بارا گورھایی بقایای 
ھای نرم خاک انیمدر کنیم کھ مشاھده می اند شده

ھم تغییر  نرم باز ھایزیر خاک اند. دفن شده
ابزارھای سنگی و معماری مشھود است.  و ھاسفال
ھا کھ مشھور بھ  ھمان ؛ھای بزرگ و باریکخشت

مشاھدات بھ این  .)67ر ی(تصو سیگاری ھستند
نقوش  بیشترشانھایی کھ  سفال صورت ادامھ دارند:

ھای ھای پیکرهگلی و تکھ یبا اشیادارند ھندسی 
. )68ر ی(تصو انسانی و حیوانی ی شدهکوچک شکستھ

کھ جایی ھ ھمچنان ادامھ دارد تا باین داستان 
-نخورده میرنگ دستدر سطحی گسترده بھ خاک قرمز

یای رسد. خاکی کھ ھیچ سفال، خاکستر یا بقا
 شود.معماری در بین آن مشاھده نمی
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ی ھاخشت(راست).  67 تصویر
 .یگاریس

ی ھاکرکیپ(چپ).  68 تصویر
 .یگل

ھا کھ پس از ماه چقدر خوشایند است ھنگامی
! رسیبھ آنچھ انتظارش را داری می ،تالش گروھی

 دوِ ی مانند رسیدن بھ خط پایان برای دونده 
آنچھ انتظارش را استقامت است. جالب است کھ 

بدون  یخاک ده است؛رخاک دست نخو ،ای کشیده می
اول کاوش  ی فرھنگی. حاال تازه مرحلھ یھیچ داده

عمودی تمام شده است. از باال بھ پایین و 
 کھاست  اول ی مرحلھو ثبت و ضبط برداشت دقیق 
کھ توصیف آنچھ ـ . این مرحلھ رسدبھ پایان می

خوانده  1»بندیالیھ«ـ  است ،مده بودآت زیر دس
 ،در کاوش عمودی )69ر ی(تصو بندی شود. الیھ می

کاوش  فرایندشده در  ھای شناسایی توصیف واقعیت
 عمودی است.

از پایین بھ  ،اول ی دوم برخالف مرحلھ ی مرحلھ
 )70ر ی(تصو »نگاری الیھ«و  گیرد صورت میباال 

ھا در کنار  مستندات و گزارششود. حاال  خوانده می
 رییتصوشود. بازسازی  ھا بررسی می و عکس ھا طرح

خان بھ  ی برای آغاز تا انجام سکونت در قلعھ
بھ این شرح  ،سال 8000حدود  یتناوب در طول زمان

ھایی  انسان ،ھزار سال پیش از میالداست. حدود شش

1.stratification. 
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و  ھای منقوش، ابزارھای سنگی کھ دارای سفال
شده از  ھایی ساختھ در خانھ ،ھای گلی بودند پیکره

خان  ی زندگی در قلعھکش،  ھای سیگاری و پنجھ خشت
سال یعنی تا  700آنھا حدود  اند. کردهرا شروع 

محلی زندگی ، در پیش از میالد 5300حدود 
نگاری ما در آن  کاوش الیھ ی کھ گمانھ اند کرده می

تغییرات  ،واقع شده بود. در طول ھفتصد سال
ھا و ساخت  پز سفالو گیری در نوع و کیفیت پختچشم

شود. از پایین بھ باال  ابزارھای سنگی مشاھده می
 ،سوم کھ روی خاک بکر شناسایی شد ی و در گمانھ

 ، ھا ، زبالھھای فرھنگی نھشتھ، 24 ی تا حدود الیھ
  دھد. شان را نشان می مواد فرھنگی و بقایای زندگی

ھای  خاک، 27 ی الیھ و احتماالً  26، 25ھای  الیھ
آن  ھایی از در بخش فقطدھد کھ  نرمی را نشان می

در بین  ،چنینھمتدفین مردگان انجام شده بود. 
 تریھای قدیم ھای متفاوت با سفال ھا سفال این خاک

ھای معماری قابل توجھ  شود. یافتھ مشاھده می
ھ کھ ساکنان ب حدس زدتوان  می ،در نتیجھ ،نیست

 ی ھای دائمی در محل گمانھ طور دائم و در خانھ
این موضوع از روی  اند. کرده سھ زندگی نمی

ھای  سفال ی مقایسھ و ھای فرھنگی و جنس آن نھشتھ
اما برای اطمینان  .شود میھای مختلف مشخص  الیھ

از  آمده دست ھب ی روی بقایای موجودات زنده
شد کھ محل گمانھ  مشخص ،27 ی ھای روی الیھ الیھ

سال برای سکونت استفاده  1000 تقریباً  احتماالً 
 شده است. نمی
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 .خان ی  قلعھ ،یبندھیال(باال).  69 تصویر
 .خان ی  قلعھ ،ینگارھیال(پایین).  70 تصویر

از نظر  ی راتر فرھنگ پیشرفتھ 38تا  28ھای  الیھ
معماری و سفالگری و ساخت ابزارھای سنگی نشان 

ھا با  سازی در خانھ ھا کف این الیھ دھد. در می
با رنگ شده است و دیوارھا  سنگریزه انجام می
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سکونت در  ھا،این پدیده .قرمز اندود شده بودند
اواسط  ازدھد.  نشان می راتر  روستایی پیشرفتھ

ان شناس باستانطوالنی کھ  ی این دوره تا اواخر
سفال و ساخت  گویند، سنگی می ـ بھ آن مساصطالحًا 

در این دوران  .است منقوش کردن آن توسعھ یافتھ
 ھستند و »سازظریف«کھ  اند رایج شده ھایی سفال

و  )72و  71رھای ی(تصو دان با دقت شکل داده شده
ھ ب ،ایجاد شده نھا کھ با تبحر تمامنقوش روی آ

یعنی اطراف نقش رنگ شده  ؛منفی است شونق رتصو
و جای خالی از رنگ نقشی زیگزاگی را نشان است 

پیش از  ۴۳۰۰تا  4400دھد. این دوره از حدود  می
پیش از میالد را در  ۳۷۰۰تا  3800میالد تا حدود 

ھای ساختار ،دو یدر محل گمانھگیرد.  بر می
ـ ھای منقوش  صورت ساختمانھ ب ھمعماری پیشرفت

 .شوددیده می ـ شده است ستفاده میمدت ا کھ طوالنی
 احتماالً ی ھاخانھ کف مشاھدات بھ این شرح است:

 نشان را ھمی رو زیری لیخی ھاھیال ،یمسکون
 نشان) عدد 36( ھاھیال نیا ادیز تعداد. دھد یم
 بدونی طوالن یزمان در محلاین  کھ دھدیم

 می شده استفاده ،یبازساز ای یاساس راتییتغ
 ھاکف نیھم بھ وابستھ کھیی وارھاید در. است

 گلی ھااندود ھمِ ی رو و متعددی ھاھیال ،ھستند
 استفاده زین اندودھا نیا. شودیم مشاھدهی ُاخر
 ،بنا دیتجد ای یاساس رییتغ نوبدرا  محل از
 کھی طوالنی ا دوره طول در ھاسفال. کندیم دییأت

 رای کم راتییتغ ،شد بحث اشیمعمار یدرباره
 دری اساس راتییتغ ،ھا دوره نیا در. داد نشان
ی ھاھیالی عنی ،باالتری کم. شودینم مشاھده محل
 سفال وی معمارآثار  40 و 39ی ھاھیال در ،دتریجد

 و است نرمی ھاخاک ھیال جنس. شودینم مشاھده
ھ ب. است بوده شده ترک محل کھ است نیا آن یامعن
 کھ دیفھم توان یم ھا ھیال مجموعھ نیا از ،یکل طور

 و راتییتغ بدونی فرھنگ نطقھ،م نیا در ھاانسان
 و اند داشتھی طوالنی ا دوره در یاساسی ھا ینوآور
 نیب از حدس کی نیا البتھ ؛است شده ترک محل سپس
 .استنظریھ  نیچند
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از نظر  ،بندی در برداشت الیھ 50تا  41ھای  الیھ
ھای گلی  رهکھمچنین پی ،ھا و معماری سفالکیفیت 

تغییرات  ،نبود ابزارھای سنگیدر  و تقریباً 
دھد.  تر را نشان می ھای قدیم اساسی نسبت بھ دوره

ھای  جایگزین سفالخاکستری  ھای سفال ،41 ی از الیھ
ھا با رنگ قرمز از اندود دیوار اند. شده ،قرمز

ھا با  شود. در برخی موارد کف مینشانی مشاھده ن
ھا نسبت بھ دیوار اند. ود شدهاند گچ یا آھک

تر  ھا دقیق خشتو   تر قطورتر شده ھای قدیم دوره
ھا از گلی  در مواردی خشت اند. شکل داده شده

ر ی(تصو دخاکستری دارکھ رنگ  اند ساختھ شده
لیاژ مفرغ مشاھده آبقایای  ھا یھ. در این ال)73
شده در  اضافھ بر تغییرات مشاھدهشود.  می

انجام آزمایش روی  شناسی، باستان ھای یافتھ
 ای از دوره ،ھایی از بقایای موجودات زنده نمونھ
ھای  را برای الیھ پیش از میالد 2800تا  2200حدود 

در ابتدای این دوره بین  دھد. عصر مفرغ نشان می
 سال محلِ  1000مدت ھ ب احتماالً  41تا  39ھای  الیھ

خان  ی نگاری در استقرار قلعھ الیھ یدو ی گمانھ
ه شد ھا استفاده نمی برای سکونت و زندگی انسان

 است.
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 .خان ی  قلعھ؛ منقوش قرمزی ھاسفال(باال).  72و  71یرھای تصو

 .یخاکستر رنگ بایی ھاخشت(پایین).  73 تصویر

باالترین  50 یالیھ ،باالبھ ترتیب از پایین بھ 
نگاری است. روی این الیھ  دوم الیھ یگمانھ یالیھ
در یک  )متر سانتی 70× 70حدود (ھای بزرگ  خشت

بزرگی پی  ی روی آن سازه کھ ردیف شناسایی شد
کھ ھنگام ساخت  حدس زدتوان  افکنده شده است. می

 ،متر عرض دارد 6عظیم کھ باروی آن حدود  یسازه
ھای قدیم استفاده شده است.  ی دورهاز بقایا

ھای آزمایشی در اطراف تپھ نشان  گمانھ ،ھمچنین
بزرگ در بین بقایای  یدھد کھ پی سازه می

 تر تپھ کنده شده است. ھای قدیم دوره
نگاری یک  الیھ ی در گمانھ ،57تا  51ھای  الیھ

ای کھ روی تپھ جایابی  شناسایی شد. ھمان گمانھ
ھای تپھ بھ پایین تا  باالترین بخششده بود و از 
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 ی بزرگ ادامھ داده شد. الیھ ی سازه مرتبط باکف 
چندین خمره در داخل فضایی در  .کفی غنی است 51

 ی روی کف شناسایی شد. بنای سازه یداخل بارو
در قرن سوم یا دوم پیش از میالد  عظیم احتماالً 

در قرون دوم  پی افکنده شده است. بعدھا احتماالً 
اساسی تعمیر شده است و  ، بھ طوردییا سوم میال

قرون  ھایی مثالً  از آن زمان بھ تناوب در دوره پس
در  ،مغوالن ی از حملھ پسسوم ھجری، و  دوم و

ه است. حتی شدمقیاس گسترده استفاده 
سال پیش بھ سبب کمبود  60حدود یانی کھ یروستا

در پای تپھ  آب سطح باالیی تپھ را ترک کرده و
روی این ساخت و ساز عظیم  ،اند گزیده یسکن

 .)74ر ی(تصو اند کرده زندگی می
کھ ساکنان سطح باالیی  خورشیدی 1350 ی در دھھ

 خاک خان محلی برای تقویت ،اند تپھ را ترک کرده
 ھبرداشت ، شیب اطراف تپھ راھای کشاورزی زمین

کھ بعدھا با ـ ھای اطراف تپھ  است. گودال
 ن پر شده استخا ی روستای قلعھھای معاصر  زبالھ

 ده بود.در این زمان کنده شـ 
خان بھ عنوان کاوش  ی قلعھ ی جا نمونھ تا این

وسعت کھ از  ھای کم گمانھ؛عمودی نشان داده شد
با  گرفت و باال تا پایین تپھ را در بر می

نگاری کاوش شده  و با روش الیھ »زمانیدر « راھبرد
در طول زمان سیر این پژوھش  کاوشگر در بود.

را ثبت و ضبط شناسی  باستان ھای کرده و یافتھ
 است. نموده

 ی ار قلعھنخست پژوھش در استقر ی در مرحلھ
ال اصلی طول مدت زندگی در این تپھ ؤس ،خان

اساس  آن نشان داد کھ بری نتیجھ . باستانی بود
 ی قلعھ ی تپھ ،ھای یک تا سھھای محل گمانھیافتھ

پیش از میالد تا سال  6000خان بھ تناوب از حدود 
سال پیش برای محل زندگی مورد استفاده  60حدود 

دوم پژوھش در  ی گرفتھ است. مرحلھقرار می
غاز شد کھ آخان با این مسئلھ  ی استقرار قلعھ

خان چقدر  ی وسعت آثار باستانی در استقرار قلعھ
نگی و ھای نوس گرچھ گورھای دورهاھمچنین  ؟است
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ھای مسکونی یعنی در  ی زیر خانھسنگ ـ  خاصھ مس
اما مشخص نبود کھ  ،ن استقرار شناسایی شدورد

کجا بوده در استقرار این  گورستان عصر مفرغِ 
 است.

 
 .یخیتار میعظ یسازهی رو بر معاصر استقرار. 74تصویر 

از  دقیقاً ، ھرچند گفتھ برای حل مسئلھ پیش
کاوش افقی استفاده زمانی و گسترش  ھم راھبرد

توان روش استفاده شده را بینابین  می ،نشد
ھا در  گمانھ ،دوم پژوھش ی قلمداد کرد. در مرحلھ

ثار شناسایی آواحد سطح پراکنده شدند. ھرجا 
. در گرفت نگاری نیز انجام می الیھ ،شد می

 ،نپیوستھ از پای ارتفاع بھ بیرو ھم ای بھ مجموعھ
ھای حاصل  اساس داده ربھا پراکنده شدند.  گمانھ
مساحت کلی  ،ھای اطراف استقرار نھاماز گ

با  ،طور دقیق مشخص شد. ھمچنینھ استقرار ب
ھا کھ  ھای گمانھ یافتھ ی تحلیل و مقایسھ و تجزیھ

توان  می ،اند اطراف تپھ پراکنده شده ی در ھمھ
ھایی کھ  در دورهرا وسعت تقریبی استقرار 
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نشان  ،است شده ھا شناسایی ثارشان در گمانھآ
وش مشخص شد کھ در در این ر ،داد. ھمچنین

ھای  استقرار و بیرون از نھشتھھای غربی  بخش
محلی بھ عنوان  ،زندگی ی یعنی محدوده ،فرھنگی

 ه است. شد می گورستان استفاده

  کنند؟ان چرا کاوش میشناس باستان
ان شناس باستانچرا ال کھ ؤدر پاسخ بھ این س

 ھای الزم است انواع کلی کاوش ،کنند کاوش می
 کنیم.معرفی از نظر ضرورت را شناسی  باستان

با ھم  ھا کاوش از نظر چرایی انواع ھاکاوش
ھا و  این تفاوت در روش دارند. اساسی تفاوت

سھ  ،طور کلیھ ب گذارد. ثیر میرویکردھا نیز تأ
ھای  وجود دارد: کاوششناسی  باستان نوع کاوش

یعنی  ؛ی و ترکیبی از این دوھای علم نجات، کاوش
 .گیرند صورت میھای نجات کھ با اھداف علمی  کاوش

در معرض خطر نابودی  سبب  بھ ھای نجات کاوش
انجام  ،یا تخریب آثار باستانی قرار گرفتن

از جملھ کشورھای  ،شوند. در برخی کشورھا می
در  ھای نجات اصوالً  کاوش ،اروپای غربی ی پیشرفتھ

گیرند.  قرار می »مدیریت منابع فرھنگی ی مجموعھ«
ھای نجات برای  کاوش،آید شان برمی کھ از نام چنان

آثار باستانی در  دربازیافت و نجات اطالعات 
 انجام می شود. ،معرض خطر

ھای  در اثر فعالیتممکن است آثار باستانی 
ھای حفاران غیر  حتی فعالیت، گوناگون توسعھ

در معرض خطر  ،سعھمجاز در کشورھای در حال تو
 ،یافتھ در کشورھای توسعھ قرار گیرند. عموماً 

ھای  در الیھ برخورد اتفاقی بھ آثار باستانی مثالً 
ھای نجات  زیر سطحی ممکن است موجب انجام کاوش
سفانھ أمت ،شود. اما در کشورھای در حال توسعھ

ثار آشده از  بندی آنجا کھ شناخت دقیق و طبقھاز 
ناشناختھ دارای  ندارد و مناطقباستانی وجود 

کھ  بھ سبب این ،ھمچنین ند.آثار بسیار زیاد
 ی اولویت نخست این کشورھا توسعھ از نوع توسعھ

در کنار آثار باستانی بسیار  ،بعدی است تک
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شود و  ، طراحی و انجام میعملیات توسعھ مشھور
ھای نجات  انجام کاوش ،ھای اولیھ در پی طراحی

سد  ،ھترین مثال در کشور ایرانیابد. ب ضرورت می
روش در پاسارگاد یا خط کو ی سیوند و مقبره

جای دنیا با  توسعھ در ھمھاست.  متروی اصفھان
اما مھم این است  ،کند آثار باستانی برخورد می

بین این دو  کھ در چھ فرایندی و چگونھ نسبتِ 
ھای توسعھ  طرحالزم است  ،اصل شود. در تعریف می

ر اولیھ و مطالعاتی حتی قبل از در مراحل بسیا
صدمات زیست  با در نظر گرفتن ،ھای اولیھ طراحی

تی کھ بھ آثار باستانی امھمچنین صدو محیطی 
 زنند، میناپذیر  یعنی منابع فرھنگی برگشت

 ،ارزیابی شوند. اما در کشورھای جھان سوم
یعنی ابتدا  .شود این مھم انجام نمی عموماً 
 شوند و برده میھا نھایی و تا مراحلی پیش  طراحی

آنگاه تازه موضوع احتمال برخورد با آثار 
. دگیر مورد توجھ قرار مینشده  باستانی شناختھ

بھ  ،ھا تی طرحامدر مراحل مقدکھ شود  ی مییادآور
 صدمات ،موقع ھھای ب توان با مشاوره میسادگی 
 بھ آثار باستانی را بھ حداقل رساند. احتمالی

بھ سبب کھ ھای نجات  کاوش ھای نمونھکی از ی
مردم با ھدف  توسطِ ھای قاچاق  عمومیت حفاری

 ھایکاوش ،اخیر انجام شد ی یابی در دھھ گنج
ای بود کھ  جیرفت است. عمق فاجعھ بھ اندازه

فرھنگی یاد  ای توان از آن بھ عنوان فاجعھ می
ای  کرد. موضوع از این قرار بود کھ مردم منطقھ

 طور اتفاقی بھ آثارھ جنوب شرق ایران بدر 
ی فرایندباستانی ارزشمندی برخورده بودند. در 

قدر فراگیر شده  ھای غیر مجاز آن حفاری ،تدریجی
و  ھمھ مردم روستاھای اطراف بود کھ تقریباً 

چنین کسان دیگری از مناطق دیگر برای پیدا ھم
کردن و فروش آثار باستانی بھ منطقھ ھجوم 

کھ بھ جا بود  آنند. عمق این فاجعھ آورده بود
کسانی کھ  ،م از میراث فرھنگیسبب نآگاھی مرد
قاتل آن شده بودند.  بودند، میباید حافظ آن 

فرھنگی در منطقھ  صورت یک بیماریھ موضوع ب
جیرفت در حفاری غیر مجاز در شده بود.  فراگیر
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 یدنیای اھ یکی از معدود فاجعھ ،جنوب شرق ایران
 یمردم بومی در مقیاسدر آن کھ معاصر است 

ھای غیر قانونی روی آورده  گسترده بھ حفاری
 بودند.

دولت  ،ھای غیر مجازپس از فراگیر شدن حفاری
ھای  را برای انجام کاوششناسی  باستان گروه ھای

نجا کھ آبھ منطقھ اعزام کرد و از  نجات
ثار در منطقھ را آغنای شناسی  باستان ھای کاوش

 ھای علمی صورت کاوشھ ھای نجات ب کاوش ،نشان داد
 ادامھ یافت.طی چندین سال 

ھای نجات الزم است برداشت  کاوش درباره ی
، یادآوری رواج داردکھ در کشور ما  را ینادرست

ھ بھا  گرای دولت ھای توسعھ برداشتی کھ بخش کنم؛
نابجایی از و انتظارھای  زنند ن دامن میآ

. تصور در کنند اد میدر اذھان ایجان شناس باستان
گرا این است کھ در ازای پرداخت  ھای توسعھ بخش

پس از انجام  ،کاوش مین اعتبارِ أت در قالبوجھی 
ھای توسعھ را  توان طرح می محدود یکاوش در زمان

ھای  اجرا کرد. گویا برخی مدیران دولتی در بخش
ھای اخیر بھ این  در سالشناسی  باستان تخصصی

واقع امر این است کھ  اند. موضوع دامن زده
ترین  ترین و ضروری حیاتیھای نجات حتی در  کاوش

ھا و  نیازمند ارزیابی ،ھای توسعھ پروژه
 آثار باستانی ھستند. پس ازھای اولیھ از  بررسی
زنی یا  گمانھ وانت کھ می است ارزیابی ی مرحلھ
اساس  بر شناس باستانتازه  را آغاز کرد. کاوش

 نتیجھ یکند.  رشناسی ارائھ مینظر کا ،اطالعات
این نظر کارشناسی بستھ بھ اھمیت و جایگاه اثر 

تواند جلوگیری  می ،در بین آثار دیگر و منطقھ
از انجام عملیات توسعھ بھ سبب اھمیت اثر 

ھ و ب باستانی باشد. منظور این است کھ ضرورتاً 
ھای  بدون ارزیابیو شده  طور از پیش تعیین

کاوش  مین اعتبارِ أدر ازای ت توان کارشناسی نمی
انجام عملیات توسعھ را قطعی دانست. سبب 

در ارزیابی صدمات  شناس باستانمشارکت متخصصان 
ھای توسعھ ھمین  در نخستین مراحل طراحی پروژه

است. مثال بارز برای چنین تصمیماتی از طرف 
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مشھد و  ن ـخط دوم راه آھن تھرا ی دولت پروژه
جنوب  ی حصار در حاشیھ م تپھبرخورد آن با اثر مھ

شرقی شھر دامغان در استان سمنان است. طی 
 مجری کاوش شناس باستانانجام این پروژه 
ثار بسیار مھمی برخورده آ(اسماعیل یغمایی) بھ 

بود و عبور خط دوم راه آھن از میان تپھ 
کرد.  یید نمیرا تأ )75یر (تصو حصار باستانی تپھ

ت ابتدا او را تحت اما مسئوالن غیر متخصص وق
موجب  شناس باستانو ایستادگی  ندفشار قرار داد

 ی ن او از کارش و ادامھشدبازنشستھ و برکنار 
 . پروژه شد

از  عموماً  ھای نجات ھای کاوش، کاوش وشاز نظر ر
کنند کھ سرعت عمل داشتھ  ھایی استفاده می روش

در معموًال باشند. حفاظت آثار در جای خودشان 
جایگاھی ندارد. بیشترین کسب  ،نجاتھای  کاوش

اطالعات در کمترین زمان ممکن از خصوصیات 
ھای نجات  ھای نجات است. در کاوش ھای کاوش روش

مانند  ،ھا سرعت عمل و ثبت و ضبط دقیق یافتھ
ای کھ  . نکتھبسیاری داردھا اھمیت  دیگر کاوش
توان اضافھ  ھای نجات می ھای کاوش روش درباره ی

ھای توصیفی و  روش :اقعیت استاین و ،کرد
ھای نجات محوریت  در کاوشھمچنان استقرایی 

تدا بھ سبب ضرورت، اب شناس باستانیعنی  دارند؛
و اطالعات را از خطر نابودی  کاوش را انجام

در مراحل بعدی  تجزیھ و تحلیل و دھد نجات می
شود. حتی طرح مسائل برای پژوھش در  انجام می

آنچھ مطرح  ،تدا مطرح نیستھای نجات در اب کاوش
 ـ لی است. مسائلای ک است روش کاوش و برنامھ

پس از انجام ـ ھا  و یافتھ ھا متناسب با داده
 ھای روش ،ھای نجات شود. در کاوش کاوش مطرح می

یعنی رویکردھای  ،فرھنگی ـتاریخی شناسی  باستان
 ،بندی و مقایسھ بندی و سری توصیفی در کنار طبقھ

 محوریت دارند.
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 از عکس؛ است گذشتھ حصارتپھ نایم از کھ آھنراه خط. 75تصویر 

 .بوربور مسعود
ھای نجات باید کاوش یبارهکھ در کلیدی ینکتھ

کھ این  ھستند انیشناس باستان رد،ک اشاره ھ آنب
دھند. برخالف آنچھ در ایران  ھا را انجام میکاوش

 توسط ھای نجات عمدتاً  کاوش ،رایج است
شود. سبب این تجربھ انجام میان باشناس باستان
برای  فرصتی ،ھای نجاتدر کاوشاست کھ  آنمھم 

 ،ین. ھمچنوجود نداردآموزش و آزمون و خطا 
د پس از کاوش رامو خود اثر نیز در بیشتر عموماً 

 ھاھا و یافتھبرای تکمیل اطالعات و بازنگری روش
ضروری است کاوش  ،در نتیجھ .در اختیار نیست

ان مجرب و کارآزموده انجام شناس باستان توسط
اھمیت ھای نجات در کاوش شناس باستانشود. تعھد 

شود کاوش می یک بار فقطاثر  زیرا ی دارد،بسیار
 گرا وران توسعھ یمد م فشارو آن یک بار ھ

بر دی محدودیت بودجھ رامحدودیت زمان و در مو
. زمانی برای ن افكنده استیسنگ یاھیآن سا

چنین در تکرار یا تکمیل پژوھش وجود ندارد. ھم
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ھای گرایان از روشتوسعھ ھایی اصوالً چنین کاوش
-شان استفاده میھای فگوناگون برای رسیدن بھ ھد

کنند و در صورت نبود تعھد علمی در 
-ھای نجات را انجام میانی کھ کاوششناس باستان

آن ی معاوضھ حتی  ،بیم از بین رفتن آثار ،دھند
 .وجود دارد ،ماّدیبا کسب سودھای 

 ھایکاوشاز دوگونھ ،ارطور کلی و گذ ھب
ھای کاوش«و  »ھای نجاتکاوش«یعنی  شناسی، باستان

و  »اند شدهمنجر لمی ھای عکاوش بھنجات کھ 
-را شرح دادیم. حال نوبت کاوشچرایی انجام آن 

 ھای علمی است.
ای علمی مسئلھ برای طرح یا حلّ  ھای علمیکاوش

-شوند. این کاوشانجام میشناسی  باستان در دانش
 ھا بسیار متنوع ھستند. اصوالً نظر روشمھا از 
ھای زمانی و فشارھای بیرونی مانند محدودیت

ھا وجود گرایان در این نوع کاوشفشار توسعھ
و مدیران غیر متخصص  حضورندارد. در ایران 

در شناسی  باستان از اندكھمچنین نبود شناختی 
موجب شده این  ،حاکمیت سیاسی و ساختار قدرت

بھ کناری نھاده كامًال اخیر  یھا در دھھکاوش
 شود.

ھای علمی ممکن کاوش،ھای زمانیبا دید مقیاس
-ھای ناحیھریزی و پیشنھاد توالیاست برای پایھ

یعنی  ،ای طراحی شوند. بھ زبان سادهمنطقھ ای و
-پروژه یا پژوھشی علمی در منطقھھدف ممکن است 

گردآوری اطالعات برای پاسخگویی بھ این  ،ای خاص
ھا در آن منطقھ از باشد کھ زندگی انسان پرسش

چھ مراحل تطوری را طی  ؟چھ زمانی آغاز شده
 ؟ھایی داشتھ استکرده و چھ کیفیت

ھای علمی ممکن کاوش ،ھای مکانیدید مقیاس با
 ویژگیھایاست برای تجزیھ و تحلیل شرایط و 

 یجوامع انسان یثیر آن بر توسعھأبومی و تزیست
ای خاص پیشنھاد گردد. بدیھی در ناحیھ یا منطقھ

ھای زمانی ھای مکانی در ساختار تطورپژوھش ،است
-ھای منطقھ در طول دورهشوند. مرزبندیپیگیری می

و تطور آن  ییرات وھای مختلف و پیگیری تغ
تر یا بھ بیانی امروزیات ثرأت وثیر أھمچنین ت
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ای نیز از مسائلی است کھ در ھای منطقھکنشبرھم
 گیرد.ھای مکانی مد نظر قرار میمقیاس

-زمانی در برخی کاوش و دو گروه مسائل مکانی
در  ،د. در مواردینشومی ترکیبھای علمی 

-ھایی در مقیاسکشورھای در حال توسعھ چنین کاوش
 خوراک ،فرھنگی ـ ھای مختلف اجتماعی و سیاسی

کنند. ھای ناسیونالیستی فراھم میبرای دیدگاه
ھای عصبیت یگاه کھ در ورطھ نآھایی  چنین کاوش

ھای ساختار یوسیلھھ افتند یا بای میمنطقھ
دست کم  ،گیرندغات قرار مییحاکمیت دستاویز تبل

ھای علمی ارچوب پژوھشھدر برخی رویکردھا از چ
 ،ھااولین ،ھانخستینمسائلی چون شوند. خارج می

جویی برتری یھا کھ گاه دستمایھو بزرگترین
شناسی و بوی ناخوشایند انسانشوند ای میمنطقھ

از  كامالً  ،آورند  نژادپرستانھ را بھ مشام می
 اند. ھای علمی خارج شدهفعالیت یگستره
-گستره،طرح مسائل علمی ز نظرھای علمی اکاوش

ای منطقھ یھای توسعھ ای بسیار فراخ دارند. پایھ
 یشناسی توسعھحتی آسیبو اسکان  و چگونگی تطور

جوامع انسانی در  یپایدار یا بررسی تطور توسعھ
ن یدر ا ند از مسائل بنیادیتوامی ،ای خاصمنطقھ
ھای علمی کاوش،در مقیاس خردتر د.باشھا  كاوش

 ی بارهبرای ارزیابی تئوری خاصی در ممکن است
ھا و تطور آن طراحی شوند. حتی فرھنگ انسان

-ھای ناحیھھای فرھنگکاوش با ھدف شناسایی شاخص
تواند کاوشی علمی و می ،ھای مختلفای در دوره

 اساسی قلمداد شود.
ای از نمونھ بھ عنوانآنچھ در صفحات پیشین 

 یاستقرار قلعھکاوش عمودی شرح دادم و مثال آن 
تواند می ،خان در استان خراسان شمالی بود

ھا در مثالی برای کاوش علمی قلمداد شود. دولت
ھای علمی چنین انجام کاوشھمو طراحی و پیشنھاد 

اعتبارات و  یخیز کھ ھمھدر کشورھای نفت بویژه
 .نقش بسزایی دارند ،بودجھ در اختیار دولت است

ھا و مسائل پژوھش ھالسؤا ،در پایان این فصل
-می مطرح ھ اجمالرا بشناسی  باستان ھایکاوشو 

نگاری  سنجی یا گاهزمان ،مسئلھنخستین کنیم. 
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 بھ(سنجی . این زمانشناختی استھای باستانیافتھ
ی خیتار زمان بھ محل ای اثر دادن نسبتی معنا
ی معنا بھ( شناسیسبک ی وهیبھ شممکن است ) خاص
 شناس باستان نظر از کھ ھاسبک قیطر از سھیمقا

از  ای صورت پذیرد )دارندی خیتاری معنا
ارچوب کلی مطالعھ و بررسی جنس مواد فرھنگی ھچ

ممکن است کھ  اینا ی ؛کندپیروی  ھاساختھو دست
 گاه ی یعنی ارائھ ؛باشدمتکی ھای میدانی بھ روش

. ھانگاری و ترتیب نھشتھنگاری از طریق الیھ
ھای علمی ممکن است از طریق روش ،ھمچنین

... وآرگون  -پتاسیم ،14سالیابی مانند کربن 
 است یادآوری ، شایستھ یبھره بگیرد. در نھایت

از ترکیب چند ھمزمان تواند می شناس باستانکھ 
برای  ،شان ذکر شد ی کھ نامھایز روشروش ا

 نگاری بھره ببرد.  گاه
کاربری دانستن ، شناس باستان یدومین مسئلھ

ست. شود، ابا آن مواجھ می ماّدیآنچھ در بافتار 
ای ھای چندگانھدر مورد این مسئلھ ھم او راه

 درشده ھای شناختھ پیش رو دارد. نسبت بین داده
 شده استفاده ابزار کھی محلی عنی( یاصل بافتار

 رھا از پسیی ھازمان در و اند شده رھا سپس و
ی کی ھم، با ارتباط در )باشند نشده جاھجاب شدن
 یارائھی برادلیلی  ،موجود نیقرا و شواھد از

 ،مثال عنوان بھ. استی کاربر باره یدری نظر
 ،باشدی فلزی اغھیت کنار در استخوانی ا تکھ اگر
 استخوان کھ گفت توانیم آنھای ھمجواری رو از
 اما. چاقوست برنده بخش غھیت و دستھ، عنوان بھ

 با ،باشند افتاده ھم از جدا قطعھ دو نیھم اگر
 .کرد معلوم را دشانکاربر توانینم اننیاطم نیا

از دیگر رویکردھایی است کھ  1مقایسھ و تمثیل
 ھاافتھیبرای تشخیص کاربری شناسان  باستان

در مورد  د. مقایسھ عمدتاً كنناستفاده می
 انندم ؛دشواستفاده می بافتارھای ھمانند

ھمزمان  یهبافتار مرده با بافتار مرد یھایسمق
یعنی مبنا قرار دادن وجھی  افق. تمثیلیا ھم

1.analogy 
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نظر بر مبنای آن و خاص بین دو یا چند پدیده 
کاربری از ھمان روشن کردن  برای مثال، دادن؛

است کھ بیشتر بین  یكردیل روی. تمثمنظر خاص
بھ زمانی ارھای ناھمسان و ناھمزمان یا فرابافت

ی، شناس باستان ـد. قومشومی ھكار گرفت
 وسط و ھای حدرویکردھای مبتنی بر تئوری

بیشتر از  ،شناسیمبتنی بر انسانشناسی  باستان
گیرند. تخیل سازنده کھ این رویکرد بھره می

از دیگر رویکردھا  ،مبنایی تمثیلی دارد عمدتاً 
ھای علمی  در بازسازی کاربری است. انجام آزمایش

حدس یی است کھ برای بازسازی و ھانیز از روش
گیرد. رویکردھای  مورد استفاده قرار می ،کاربری

 ھایتجربی نیز از روششناسی  باستان تجربی و
سنجی عملی بودن امکان یھا . این روشمعمول است

و حدس زدن کنم کھ یمست. یادآوری ھاکاربری
ه از بازسازی کاربری نیز ممکن است با استفاد

 .رویکرد انجام شودیک یا چند 
پیش از تاریخ،  شناس باستان یمسئلھسومین 

ال ؤست. سھا گیری یا سرگذشت دادهشکل فرایند
در زمان معاصر در میان اصلی این است: آنچھ 

دست  ھبھای باستانِی درون ترانشھ داده
از سر گذارنده و چھ  ،رسیده است شناس باستان

و کیف آن  بر کمّ  ھاییثیرأاین سرگذشت چھ ت
ھا و مسائل گوناگونی ال مدخلؤاین س ؟داشتھ است

بر ھا فرایندگشاید. می شناس باستان پیش رویرا 
-کھ بر مواد و بافتارھا می ھاییثیرأت اساس

ھای طبیعی و فرایندگذارند، بھ دو گروِه 
گیری ھای شکلفرایند. شوندیم یبندطبقھ ،فرھنگی

 ؛شودزمان می ھا شامل طول مدتهداد سرگذشتِ  ای
ی شکل فرایندکھ آثار طی  پس از این یعنی

ھم تغییرات جزئی در  در طول زمان باز ،گرفتند
در طول مدت آثار  ،در نتیجھ .دھدرخ می آنھا

در عین  ھستند.تغییر دستخوش ھمچنان زمان 
بستھ ھا فرایندثیر أت تیاولو، الزم است پیچیدگی

نیز مد  )یا ھر دو فرھنگی ،(طبیعیگروه آن بھ 
 .نظر قرار گیرد
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، نوع بافتار و شناس باستان یھچھارمین مسئل
 گیری آن است. بافتارھا نیز عموماً  کم و کیف شکل

شوند.  دوم تقسیم می  بھ انواع اصلی و درجھ
ای زکھ نسبت بین اج است بافتاری ،صلیابافتار 

بھ آن دست  معاصر شناس باستان ی کھزمان تاآن 
. و باشد ساسی پیدا نکردهتغییر ا ،یافتھ است

شان ھایھا و نسبتیعنی داده ،دوم یدرجھبافتار 
 1کھ شکل گرفتھ و در بافتار مرده پس از آن

 اند. تغییرات اساسی پیدا کرده ،اند قرار گرفتھ
قابل تصور است کھ آثار، چندین و چند بار 

دیگر در ھمین  یھدگرگون شده باشند. مسئل
گیری  ست. شکلگیری بافتارھاو کیف شکل کمّ  موضوع،

رباره ھایی بین این دو د دفعتی یا تدریجی و طیف
گیری) بافتارھا قابل طرح  (شرایط شکل کیفیتی 

است. کمیت بافتار نیز بھ این صورت قابل طرح 
دھنده بھ آن تا چھ حد  است کھ عامل اصلی شکل

 .استثنایی یا تا چھ حد عمومی و فراگیر است
، مقیاس و شناس باستان یھمسئلال و ؤپنجمین س

پژوھش است. این دو موضوع با ھم  راھبرد
مان مطرح أتوآنھا را بھ ھمین سبب  ند.مرتبط

دو  ،شناسی باستان ھای کنم. مقیاس در پژوھش می
پژوھش  راھبردکلی زمانی و مکانی دارد.  نوعِ 

 3»زمانیھم«و  2 »زمانیدر«نیز دو گروه کلی 
ھا نسبت نزدیک راھبرد ینتواند داشتھ باشد. ا می

ھای زمانی و مکانی دارند. در عین  با مقیاس
موضوع پژوھش و مقیاس آن کھ در راستای  ،حال

باالتر در سطحی  ،شوند ھدف پژوھش سازماندھی می
  .استمرتبط  با این بحث

 شد، مطرح مسائل و ھا السؤ عنوان تحت آنچھ
 نیا ،حال نیع در. استی کلی راھبرد و کردیرو

 یھاپژوھش ی ھمھ در کھ است یادیبن قدرنآ مسائل
. استی ضروری امر نھاآ بھ پرداختنشناسی  باستان

 ؤال ھایس و مسائل طرحی برا را راه موارد نیا

1.Death Context 
 1.Diachronic. 
2.Synchronic. 
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-نھیزم آنھا طرحبرای  تینھا در و باز تریجزئ
 بھ پرداختن کھ داشت توجھ دیبا. ندکنیمی ساز

 بر کھی بیترت ؛ردیگ صورت خاصی بیترت در مسائل
 .دباش شده مرتبی پژوھشی ھاتیاولو اساس

  



 

 
 
 

 
 
 

 گانھھای چھلتکھ
مریم ، لیال پاپلی یزدی ،یوخ عمران گاراژیان، مریم دژم(

 )نعیمی و آرمان مسعودی

 باید بگوییم کھ .شدیمبھ پایان نزدیک 
بین ما و شما در شناسی  باستان برداشتی از

شناسی  باستان کھ است ایران فراگیر شده یجامعھ
ارچوب ھت فرھنگ انسان را در چو تغییرا تتحوال
کند. در این رویکرد ھای زمانی بررسی میدوره

 .دنگیرھا بیشتر مد نظر قرار میھا و دادهیافتھ
 »روش«عموما  آن در کھـ  گاهدیدن ایل تکمی در

 راشناسی  باستان ای ازتکھما چھلـ  است بغای
 یھارویکردشان شتریبکنیم کھ معرفی می

در دنیای شناسی  باستان انھ ھستند.شناس باستان
 یدر ھمھآنچھ م و دانشی پویا است.نظا ،معاصر
محوریت مواد  ،مشترک استشناسی  باستان ھایشاخھ

-طور عام یعنی پیھ فرھنگی است. مواد فرھنگی ب
 حتی پندارھای انسان و ،جویی رفتارھا، کردارھا
 ان برشناس باستان. ما ماّدیو نمود آن در دنیای 

ھا را از طریق توان انسانکھ می یم این باور
 ، و آنچھدبرنیآنچھ بھ كار مسازند، آنچھ می

بھ دست  یاطالعات و دكر مطالعھ ،می ریزند دور
 ھا ومان از دیگر روشیھایآگاھکھ مکمل  آورد

مواد  ی مطالعھ است. مانند متونگر یدمنابع 
قرارکردن ارتباط و پژوھش راھی برای بر ،فرھنگی

کسب درکنارمکمل راھی  ؛ستھاانسان باره یدر
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 اطالعات کسب العات از طریق خواندن متون.طا
 طرق از ماّدیی ایدن قیطر از ھاانسان رباره ید

ی ھاتفاوت ھم با گھگاه کھ ردیپذیم صورتی مختلف
 ریز در کھی اتکھ چھل ھر تکھ از. دارندی اریبس

 در شناسانباستان کھ استیی ھاافتیرھ ،ایم آورده
 اند. برده کارھ ب راستا نیا

 Diffusionist( انتشارگرایانھ شناسی باستان. 1
Archaeology:( این بر انتشارگرا انشناس باستان 
 پویا چندان ھافرھنگ از بسیاری کھ باورند
 ،رو ینا از .دارند محدودی پویایی یا نیستند
 از را نوین ھایوریافن و راھکارھا از بسیاری
 نوع این در. گیرندمی وام دیگر جوامع

 رفتارھای ،فلز وریافن ،ھافالس ،شناسی باستان
 از اقتباس فرض با معیشت ھایشیوه و ،فرھنگی
 این .شوندمی بررسی ،دیگر ھایفرھنگ
 اصلی ھایمنشأ یافتن درصدد عموماً  انشناس باستان

 در گذارأثیرت فرھنگی ھایپدیده از کدام ھر
 .ھستند خود ی مطالعھ مورد فرھنگ
 د بھ:یمراجعھ كن ،شتریاطالعات ب یبرا

Duke, G. 1978. Diffusion and migration: their roles in cultural 
development. University of Calgary. 

Johnson, M. 1999. Theoretical archaeology, an introduction. 
Blackwell publishing. 

 

 ):Fascistic Archaeology( یستیفاششناسی  باستان .2
استفاده از  ءدر واقع سو یستیفاششناسی  باستان

بر  یمجادالت مبتن یدر راستاشناسی  باستان دانش
ن یاست. بھتر ینیو سرزم یا قومی ینژاد یبرتر
آلمان شناسی  باستان ،یتیفاششناسی  باستان مثال

 یبھ رھبر یھاست. حزب ناز یناز یدر دوران سلطھ
 یرا بھ بررسشناسی  باستان تلر مطالعاتیھ
ھا یبھ عنوان اجداد آلمان ییایقوم آر ینھیشیپ

ن یع خونیآن فجا ی جھینتكھ  و قوم برتر سوق داد
 گناهیھا انسان بونیلیكشتار م دوم و یجنگ جھان

 ییایاز قوم برتر آر یبود كھ از نظر حزب ناز
 رفتند. یبھ شمار م »نژاد پست« ونبودند 
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 د بھ:یمراجعھ كن ،شتریاطالعات ب یبرا
Forte, V. 2008. Archaeology and Nationalism: The Trojan Legend 

in Etruria. Proquest. 
Galaty, M. and C. Watkinson (eds.) 2006. Archaeology Under 

Dictatorship. Springer. 
 

 Nationalist( یستیونالیناسشناسی  باستان .3
Archaeology:( کھ در ایران افرادی بسیاری از، 

تصوری زندگی می کنند،  و... مصر ،چین
آنان . باوردارند شناسی باستاناز  اسیونالیستین
راھکاری برای شناسی  باستان است کھ نیا

 شانیت ملیبازنمایی گذشتگان آنھا و برساختن ھوّ 
 است. در ایران نیز نگاه حکومت پھلوی بھ

یت ملی بھ سبب شد کھ ساخت ھوّ شناسی  باستان
مطرح شود.  ،شناسی باستان کارکردگانھ یان وعن

 یھای دوره بب شد دادهاین نکتھ بھ صورت کلی س
ھ نطرفاھخامنشی بی یویژه دورهتاریخی و بھ

شناسی  باستان .نشودبررسی و بازسازی 
فاشیستی شناسی  باستان بھ ناسیونالیستی عموماً 

 یک بھ اصل را انجامد. این طرز تفکر عموماً می
ھا و دھد و انسانیت سایر انسانخاص می نژاد

 گیرد. میفرایندھای تاریخی را نادیده 
 :مراجعھ کنید بھ ،برای اطالعات بیشتر

Díaz-Andreu García M.  and T. C. Champion (eds.) 1996. 
Nationalism and archaeology in Europe. West view Press. 

Kohl, P. and C. Fawcett .1996. Nationalism, Politics and the 
Practice of Archaeology. Cambridge University Press. 

Meskell, L.(ed.) 1998. Archaeology Under Fire: Nationalism, 
Politics and Heritage in the Eastern Meditteran and Middle 
east.Routledge. 

 

): Soviet Archaeology( ی شورویشناس باستان. 4
با شوروی مبنایی مارکسیستی داشت. شناسی  باستان

دار وامشناسی  باستان بھ طور کلیكھ  ود آنجو
ماتریالیسم تاریخی و تا حد زیادی نگاه 

ھای دیکتاتورمنشانھ  بخشنامھ، مارکسیستی است

http://books.google.de/url?id=OEnd58DfwmIC&pg=PA69&q=http://www.springer.com&clientid=ca-print-springer-kluwer_academic&channel=BTB-ca-print-springer-kluwer_academic+BTB-ISBN:0387362142&linkid=1&usg=AFQjCNHjnASwg1IfXr99II9dVPxOS7Qr9Q&source=gbs_pub_info_r
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شوروی را بھ شناسی  باستان ،حکومت استالین
ان شوروی موظف بودند شناس باستانقھقھرا برد. 
 ،شدهیش تعیینپارچوب مشخص و از ھبر اساس یک چ

 ھا بپردازند.توصیف دادهنگاری و  بھ گاه
-ژوھشپ از منظر حجم ،شوروی سابقشناسی  باستان

سفانھ أھای انجام گرفتھ قابل توجھ است اما مت
شده قابل ھای ارائھو توضیح سیرھابسیاری از تف

-ھایان و فعالیتشناس باستان ھچون ب ،اتکا نیست
 ؛برسند یجیكھ بھ چھ نتا شده استمیحكم شان 

دستوری با باستان شناسان و طور بھیعنی 
  .شان برخورد می شده است ھای فعالیت

 د بھ:یشتر مراجعھ كنیاطالعات ب یراب
Soviet Anthropology and Archeology .1997. International Arts and 

Sciences Press. the University of California. 
Trigger, B. 1990. A History of Archaeological Thought. Cambridge 

University Press. 
 

شتر در یب ):Art History( خ ھنریمطالعات تار. 5
ج بود و شكل غالب یستم رایاول قرن ب ی مھین

-یل مین دوره را تشكیاشناسی  باستان یھاپژوھش
 و كالً  یمواد فرھنگبا كرد ین رویداد. در ا

مانده از جوامع گذشتھ بھ یبرجا ماّدی یایبقا
 یشناختییبایكھ واجد ارزش ز یآثار ھنر یمنزلھ
ا یاش نیا ،ن رویشود. از ایبرخورد م ،ھستند
مطالعھ و  ،ك ساختیبر اساس سبك و تكن عموماً 

 شوند.یسھ میو مقا یبندقھبط
ھا از سكھ یمطالعھ): Numismatics( یشناسسكھ. 6
اطالعات  ،خط و نوشتھ ھستند ین نظر كھ حاوآ

و  مانند سال ضرب، محل ضرب، نام پادشاه یمھم
انجام  ،نی. ھمچنگذارد یار میدر اخترا .... 

 ار آنھایھا و عجنس سكھ باره یدر شیزماآ
كھ از فلزات گرانبھا ضرب  ییھاسكھ یباره(در
مردم  یان از زندگشناس باستان) بر دانش اند شده

و زمینھ را برای تکمیل اطالعات  دیافزایم
-سکھ ،در نتیجھکند.اقتصادی و مالی فراھم می

http://books.google.com/books?id=vdDOLQNGjW4C&pg=PA574&dq=archaeology+Soviet&hl=en&sa=X&ei=At7EUOLcAsbYtAajtoHgBQ&sqi=2&ved=0CDUQ6AEwAw
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اطالعات یکدیگر را تکمیل شناسی  باستان وشناسی 
 کنند.می

 د بھ:یشتر مراجعھ كنیاطالعات ب یبرا
Casey, P. and R. Reece 1998. Coins and the archaeologist .Seaby 
Casey, P. 1986 . Understanding ancient coins: an introduction for 

archaeologists and historians. Batsford. 
 
د اعتراف یبا): Antiquarianism( ییجوقھیعت. 7
 شناس باستانھم  یلیھ خیاول ناشناس باستانم یكن

الت یھ تحصیان اولشناس باستانشتر یب نبودند!
 یھاكشف كاخ در جستجوی اغلبك نداشتند و یآكادم

 یاین و اشیمشرق زم ژه دریوبھ یاافسانھ
مقدس تورات و  یھا باد كھ در كتنبود ییگرانبھا

ن یا ،حال اد شده بود. بھ ھری آنھا ل ازیانج
ھای در بیشتر بخش یجوی و عتیقھ بود آغازك ی

 بوده است.شناسی  باستان یمقدمھدنیا 
 د بھ:یشتر مراجعھ كنیاطالعات ب یبرا

Miller, P.(ed.) Momigliano and Antiquarianism: Foundations of the 
Modern Cultural Sciences. University of Toronto Press. Copyright. 
2007. 

 

): Theoretical Archaeology( ینظری شناس باستان. 8
 یعنی ینظرشناسی  باستان اند معتقد یرخب

 ناشناس باستان و» زیم«پشت در شناسی  باستان
دفتر  در كھ تمام عمر دھستن یافراد ینظر

. دننكیم یپردازھیو نظر نشینندین ماكارش
ن یبر ا ینظرشناسی  باستان كھ است نیت ایواقع

 یِ دانیت میفعال كھ قبل از شروع ھر است وراب
پژوھش  یمطالعات بارچوھد چیبا شناسی، باستان

ھا ل دادهیتحل یبرا ھایھو از نظر دمشخص باش
لوم مثل فرمول در ع ،كمك گرفت. بھ زبان ساده

با چنین نظری شناسی  باستان .یا فنیھ یپا
دست  ھ وجود آمد و برای خود جایگاھیبباورھایی 
 و پا کرد.

 د بھ:یمراجعھ كن ،شتریاطالعات ب یبرا
Chippindale, C., R. Alexander Bentley and D.G. Maschne 2009 . 

Handbook of Archaeological Theories. Rowman & Littlefield. 

http://books.google.de/url?id=RylVZrxG9K8C&pg=PA248&q=http://www.utppublishing.com&clientid=ca-print-uoftoronto_press&channel=BTB-ca-print-uoftoronto_press+BTB-ISBN:0802092071&linkid=1&usg=AFQjCNEVK9B1cu7g1bJoYP0KuGkjlmNDVA&source=gbs_pub_info_r
http://books.google.de/url?id=RylVZrxG9K8C&pg=PA248&q=http://www.utppublishing.com&clientid=ca-print-uoftoronto_press&channel=BTB-ca-print-uoftoronto_press+BTB-ISBN:0802092071&linkid=1&usg=AFQjCNEVK9B1cu7g1bJoYP0KuGkjlmNDVA&source=gbs_pub_info_r
http://books.google.de/books?id=RylVZrxG9K8C&printsec=copyright&source=gbs_pub_info_r
http://books.google.de/url?id=JlXFBKQjgisC&pg=PP1&q=http://www.rowman.com&clientid=ca-print-rowmanlittlefield_default&channel=BTB-ca-print-rowmanlittlefield_default+BTB-ISBN:0759100330&linkid=1&usg=AFQjCNHXU8r7aprxcyiZwShK5lFL4VXdJw&source=gbs_pub_info_r
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Renfrew C, P.G. Bahn 2008. Archaeology: theories, methods and 
practice. Thames and Hudson. 

 ی ترجمھ ،ینظر یشناس باستان 1380. ك دارك،
 یدانشگاھ نشر ،یعبد اریكام

 

): Material Culture Studies( اد فرھنگیمومطالعات . 9
ا ھمان یمواد فرھنگی  ،چنینی انی اینشناس باستان
از بافت یافت شناختی را فارغ ھای باستانیافتھ

بر  ،شانمطالعات کنند و در شان مطالعھ میشدن
و اطالعاتی تمرکز  ی فرھنگییافتھ یا ھمان ماده

آید. بھ دست می ءواسطھ از خود شی کھ بی دارند
وجود دارند ز ین انشناس باستان از گروه دیگری

اخھ نزدیک ھستند. با کھ بھ رویکردھای این ش
پس از  ھا از پژوھش بخش عمده ای کھ توجھ بھ این

-ھا انجام میشناختی در موزهھای باستانکاوش
ھا در موزه ،انشناس باستان از این گروه ،گیرد

ای و قابل موزهاشیای  وبندی را طبقھ ھایافتھ
ھای افتھی، ھمچنین. کنندنمایش را جدا می

 .كنندیمرا آزمایش  شیآزماازمند ین
ف یمطالعھ و توصشتر بھ یب یاان موزهشناس باستان

 یا حتیھا یھا، بررسكھ از كاوش ییایاش
، اند ھا درآوردهقاچاق سر از موزه یھا تیفعال
 ند. مندعالقھ

 

): Field Archaeology(یدانیمشناسی  باستان .10
-باستان یھاتیھ فعالیكل بھ یدانیمشناسی  باستان
 قین تحقیشود كھ در زمیاطالق م یشناخت

 ،یشناختباستان یھا محوطھ یعنیشناسی  باستان
ن یترمھم ،و كاوش یشود. بررسیانجام م

روند یبھ شمار مشناسی  باستان یدانیم یھا تیفعال
 یھابا روش ،شناسانباستان یھابستھ بھ پرسش كھ

 .گیرندمیانجام  یمتنوع
 د بھ:یمراجعھ كن ،شتریاطالعات ب یبرا

Drewet, P. 2012, Field Archaeology: An Introduction. Routledge.  
 

http://www.google.com/search?hl=en&tbo=d&biw=1280&bih=709&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Colin+Renfrew%22
http://www.google.com/search?hl=en&tbo=d&biw=1280&bih=709&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Paul+G.+Bahn%22
http://books.google.com/books?id=3BsNAQAAMAAJ&q=archaeology+theory&dq=archaeology+theory&hl=en&sa=X&ei=zODEULXIB8vWsgb9w4HQDQ&sqi=2&ved=0CDIQ6AEwAg
http://books.google.com/books?id=3BsNAQAAMAAJ&q=archaeology+theory&dq=archaeology+theory&hl=en&sa=X&ei=zODEULXIB8vWsgb9w4HQDQ&sqi=2&ved=0CDIQ6AEwAg
http://books.google.com/books?id=CbZQjJlXDdEC&printsec=frontcover&dq=archaeology+field&hl=en&sa=X&ei=zeLEUK7vH4nVsgbPhIDgDQ&ved=0CCwQ6AEwAA
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): Evolutionary Archaeology( تطوریشناسی  باستان. 11
-بندی و قالب ھاارچوبھاز چشناسی  باستان ن نوعای

 ،برای مطالعھ (منشأ انواع) ورطت ییھھای نظر
-و بررسی فرھنگ انسان بھره می ،تحلیل و زیھجت

نخستین رویکرد نظری  ،تطوریشناسی  باستان برد.
است کھ در شناسی  باستان شده درگرفتھ کارھ ب

 بھ شکل نظری خود یمعاصر نیز با پویای دوران
 ـ تطوریشناسی  باستان و البتھـ تطور  ینظریھ

  .دھدادامھ میبھ پژوھش و آموزش 
 د بھ:یمراجعھ كن ،شتریاطالعات ب یبرا

Teltser, P. A.. 1995. Evolutionary archaeology: methodological issues. 
University of Arizona Press.  

 

 Anthropological( انھشناسانسانشناسی  باستان. 12
Archaeology(: دانش در یمختلف یھا دگاهید 
 كردھاین رویاز ا یكی ؛وجود داردشناسی  باستان
شناسی  باستانشناسانھ است.  انسانشناسی  باستان
 یھا دچار بحران یشمال یكایآمرکھ  1960 یدر دھھ
 یھاگروهنبود. یكاربرد عمالً  ،شد یاقتصاد
 .بود دنیاز ھم پاشآستانھ ی  درشناسی  باستان
شناسی  باستان ان بھ فكر افتادند كھشناس باستان

 و مواد بندیطبقھ بھ تنھاو  كنند یرا كاربرد
و پردازند ن کاوش از حاصل ھای یافتھ صرف توصیف

 تحلیل و توضیح ،رفتھ فراتر گام یکبدین ترتیب 
(مانند  مختلف سطوح در فرھنگی تغییراتو نیز 
 جوامع میان زمانھم حتی و زمان در تغییرات

 در و افزودند خود ھایپژوھش بھ را )مختلف
 یجامعھ در گاه کھرا  الگوھایی و ھا مدل نھایت

بھ عبارت  کردند. ارائھ ،بود کاربردی نیز روز
 یبھ جا انھسشنا انسانشناسی  باستان ،دیگر
ھای یافتھ یبندف و طبقھیبھ توص ت دادنیمحور

 یانسانھای دادهرای ت را بیمحور ،شناختیباستان
 یھا و الگوھامدل ی و با ارائھل شد قای

ـ  1970ی در طول دھھرا شناسی  باستان ،یكاربرد
 ـ ان اقتصادی بودربح در امریکای شمالیکھ 

 .نجات داد

http://books.google.com/books?id=lq9KKmsZx-oC&printsec=frontcover&dq=evolutionary+archaeology&hl=en&sa=X&ei=I-PEUNiAPYTFtAbY5oDIDA&sqi=2&ved=0CCwQ6AEwAA
http://books.google.de/url?id=lq9KKmsZx-oC&pg=PP1&q=http://www.uapress.arizona.edu/&clientid=ca-print-university_of_arizona_press&channel=BTB-ca-print-university_of_arizona_press+BTB-ISBN:0816515093&linkid=1&usg=AFQjCNHkEIIZr4NYxvNWn00xDOEuWlSN-g&source=gbs_pub_info_r
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 د بھ:یمراجعھ كن ،شتریاطالعات ب یبرا
Gibbon, G.E. 1984. Anthropological Archaeology. Columbia 

University Press. 
 

): Cognitive Archaeology(یادراكشناسی  باستان. 13
 یبر داده آدمی مطمئناً  یاحساس و اراده ،فکرت

ذارد. در گثیر میأت ،ستوا کھ حاصل نگرش ماّدی
ان شناس باستانتعدادی از  ،قرن بیستم یمیانھ

 ماّدیھای ذھنی دادهھای مدرن تصمیم گرفتند قسمت
را بازسازی کنند و ادراک و تفکر آدمیان گذشتھ 

 ،شناسانرا بازیابند. بھ این باستان
 شود. می گفتھادراکی  شناس باستان
 د بھ:یمراجعھ كن ،شتریاطالعات ب یبرا

Abramiuk, M.A. 2012. The Foundations of Cognitive Archaeology . MIT 
Press. 

 

 Biblical( كتاب مقدسشناسی  باستان. 14
Archaeology :(ده جان کالسیک در قرون ھشناس باستان

 جاھایی ـو نام ھاوزده در پی شناسایی نامنو 
-یل آمده بود. میجبودند کھ در تورات و ان

 ھاینشانھتوانند خواستند ببینند کھ آیا می
حضرت موسی در کوه طور را  یماجرا طوفان نوح یا

شناسی  باستان ای ازبھ شاخھ كردیروند. این ببیا
شھرت  ،مقدسکتاب شناسی  باستان د کھ بھامیجان

 دارد. 
 د بھ:یمراجعھ كن ،شتریاطالعات ب یبرا

Hoerth, A.J. 2006. Bible archaeology: an exploration of the history and 
culture of early civilizations. Baker Books. 

MacRae, A.A. 2007. Biblical Archaeology .Sovereign Grace Publishers. 
): Underwater Archaeology( آب ریزشناسی  باستان. 15

و  اند ھای بسیاری غرق شده کشتی ،در طول تاریخ
ان شناس باستان اند. شھرھای بسیاری زیر آب رفتھ

بررسی  راود در زیر آب جمو ماّدیھای دادهآب زیر
کاوش بھ ھای خاص در ھمان محل و با روشمی کنند 

 .پردازندمی
 د بھ:یمراجعھ كن ،شتریاطالعات ب یبرا

http://books.google.de/url?id=Opqvj_1U3HsC&pg=PR12&q=http://www.columbia.edu/cu/cup/&clientid=ca-print-columbia_university_press&channel=BTB-ca-print-columbia_university_press+BTB-ISBN:0231056621&linkid=1&usg=AFQjCNHeIbFN4R1GDJpPYovN1ndQCzD1RQ&source=gbs_pub_info_r
http://books.google.de/url?id=Opqvj_1U3HsC&pg=PR12&q=http://www.columbia.edu/cu/cup/&clientid=ca-print-columbia_university_press&channel=BTB-ca-print-columbia_university_press+BTB-ISBN:0231056621&linkid=1&usg=AFQjCNHeIbFN4R1GDJpPYovN1ndQCzD1RQ&source=gbs_pub_info_r
http://books.google.com/books?id=yf25055KtvsC&printsec=frontcover&dq=cognitive+archaeology&hl=en&sa=X&ei=2ePEUPTgDcjzsgaa7YDwAQ&sqi=2&ved=0CDsQ6AEwAw
http://books.google.de/url?id=yf25055KtvsC&pg=PP1&q=http://mitpress.mit.edu&clientid=ca-print-mit_press&channel=BTB-ca-print-mit_press+BTB-ISBN:0262017687&linkid=1&usg=AFQjCNEessG_tKWG3kvkCusFxbkUYjwFBQ&source=gbs_pub_info_r
http://books.google.de/url?id=yf25055KtvsC&pg=PP1&q=http://mitpress.mit.edu&clientid=ca-print-mit_press&channel=BTB-ca-print-mit_press+BTB-ISBN:0262017687&linkid=1&usg=AFQjCNEessG_tKWG3kvkCusFxbkUYjwFBQ&source=gbs_pub_info_r
http://books.google.com/books?id=Jirb7BcJIxgC&printsec=frontcover&dq=Biblical+Archaeology&hl=en&sa=X&ei=duTEULfKIdCSswbO4YFQ&ved=0CDIQ6AEwAA
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Catsambis A, B. Ford, D.L. Hamilton 2011. The Oxford Handbook 
of Maritime Archaeology .Oxford University Press.  

 

): Geoarchaeology(یشناس باستان ـایجغراف. 16
جغرافیا بیشتر بھ موضوعات و مسائل مربوط بھ 

-پردازد. مسائل مربوط بھ تغییرات سطحیمکان می
بھ فرھنگ  و دكنمیزمین را بررسی  یترین الیھ

-معاصر می دورانھای نزدیک بھ ھا در زمانانسان
 یزندگنشینی، مانند مسائل کوچ ؛پردازد

 .... و شھری، توسعھ یزندگروستایی، 
 باره یدر کسب اطالعاتمدرن مدعی شناسی  باستان

است. آنگاه کھ  طوالنی یابرھھ فرھنگ انسان در
با ھم ترکیب ) یشناسا و باستانی(جغرافاین دو 

گیرد. در ی شکل میشناس باستان ـجغرافیا ،شوندمی
و مکان و تجزیھ  یبررسھای روش ،رشتھاین میان

-است و روش ییجغرافیا ییھاروش ،ھای آنتحلیل
 یھادوران ماّدیھایی کھ کسب اطالعات از دنیای 

شناسی  باستان ،کندرا بررسی می گذشتھ طوالنی
-توان بھ پژوھشرشتھ میھای این میان. با روشاست

ھای فضایی، الگوی استقرار و ھایی مانند تحلیل
ن اول ھزارطدر ھا پراکندگی استقرارو اسکان 

ھا دورانآن در ردشان را و پرداخت  گذشتھ سال
 .كرد پیگیری

 مراجعھ كنید بھ: ،برای اطالعات بیشتر
Brown, A.G., L.S. Basell and K.W. Butzer 2011. Geoarchaeology, 

Climate Change, Sustainability. Geological Society of America. 
 

از  :)Zooarchaeology(یشناس باستان رـجانو. 17
شان ھایان در پژوھششناس باستانجملھ موادی کھ 

-در بخشبقایای جانوران است.  ،ورندآدست می ھب
م یواھد رژخیم شناس باستانم كھ یدیش دیپ یھا

 یرا بازساز ھانسانا یروزمره یو زندگ ییغذا
م یدر رژ ،سیھوموھابل یاز دوره مشخصاً  كند.
ھمواره  یآدم .ھا گوشت وجود داردآدم ییغذا

 یوحش واناتیانواع ح رامون اویپكند و یشكار م
 شناس باستانك ی. بھ نظر شما وجود دارد یاھل و

ا ی یاھل و شدهشكار تواند نوع جانورِ یچطور م

http://books.google.de/books?id=3QKGg7o3Ug4C&printsec=frontcover&dq=Underwater+Archaeology&hl=en&sa=X&ei=t-TEUMShIsTBswbXvoCgCQ&ved=0CDQQ6AEwAg
http://books.google.de/books?id=3QKGg7o3Ug4C&printsec=frontcover&dq=Underwater+Archaeology&hl=en&sa=X&ei=t-TEUMShIsTBswbXvoCgCQ&ved=0CDQQ6AEwAg
http://books.google.de/url?id=3QKGg7o3Ug4C&pg=PP1&q=http://www.oup.com&clientid=ca-print-oxford_us&channel=BTB-ca-print-oxford_us+BTB-ISBN:0195375173&linkid=1&usg=AFQjCNECPtkZuSnTholJ4neBPD3XqtxyUw&source=gbs_pub_info_r
http://www.google.de/search?hl=en&tbo=d&biw=1280&bih=709&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Antony+G.+Brown%22
http://www.google.de/search?hl=en&tbo=d&biw=1280&bih=709&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Laura+S.+Basell%22
http://www.google.de/search?hl=en&tbo=d&biw=1280&bih=709&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Karl+W.+Butzer%22
http://books.google.de/url?id=GcMHCR8P8ysC&pg=PP1&q=http://www.geosociety.org&clientid=ca-print-geosociety&channel=BTB-ca-print-geosociety+BTB-ISBN:0813724767&linkid=1&usg=AFQjCNEAJtqcdYeWVx4NSvrHXI8l-zXU6A&source=gbs_pub_info_r
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ص یقطعات استخوان تشخ یاز روش را ابودن یوحش
 یھااز شاخھ یكی ،ن موردیدر ا دھد؟

 ،یشناس باستان رـجانوبھ نام شناسی  باستان
 یامعن بھ یشناس باستان رـجانو. راھگشا ست

كھ از است  یجانور یھا استخوان یایبقا یطالعھم
-رـد. جانویآیم دستھ ب یشناختباستان یھاكاوش

 ،ھان استخوانیا یشناسان با مطالعھباستان
 یھاوهیش باره یدررا  یارزشمند و مھماطالعات 

مردمان گذشتھ و  ییم غذای، اقتصاد و رژیزندگ
آنھا وجود  طیمحستیز كھ در ینوع جانوران یحت

  دھند.یارائھ م ،اند ھداشت
 د بھ:یمراجعھ كن ،شتریاطالعات ب یبرا

Reitz, E. and E.S. Wing 2008.Zooarchaeology. Cambridge University 
Press. 

 

امروز  :)Archaeobotany(یشناس باستان ـهایگ. 18
خوردن، نان  یسبزد. یتان دقت كنناھار یسفره بھ
بھ نظر شما مردم گذشتھ  اند. اهیحبوبات ھمھ گو 
ا ممكن یآ اه بوده است؟یشان گیاز غذا ھ میزانچ

 یباستان ھایاھان در محوطھین گیا یایاست بقا
ژه بھ صورت یوالبتھ كھ ممكن است. بھ ؟پیدا شود

كھ فرصت رشد  ییھادانھ ایسوختھ و زغال 
ن یا یكھ كارش بازسازشناسی  باستان اند. افتھین

نام  شناس باستان ـهایگ ،است یقسمت از زندگ
عمل  شناسباستان رـجانومانند  باً یتقردارد كھ 

كار  یاھیگ یایبقا ین تفاوت كھ رویبا ا ،دكنیم
-مطالعھ و طبقھ با شناس باستان ـهایگكند. یم

مردم در  یھیتغذی شیوه ،یاھیمنابع گ یبند
توانند این متخصصان می كند.یگذشتھ را مشخص م

ھای محیطی، پوشش بازسازی اطالعاتی درباره ی
 .آورند بھ دستھا رانداز استقراگیاھی و چشم

 

شما ی : ھمھ )Genetic Studies( كیمطالعات ژنت. 19
 یھاا كتابی یونیزیمستند تلو یھالمیدر ف
مربوط بھ  یھاعكس اسكلت ،یخیو تارشناسی  باستان

وقت فكر كرده چید. ھیا دهیگذشتھ را د انسان ھای
؟ اند با ھم داشتھ یھا چھ نسبتن آدمید كھ ایا

http://www.google.de/search?hl=en&tbo=d&biw=1280&bih=709&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Elizabeth+J.+Reitz%22
http://www.google.de/search?hl=en&tbo=d&biw=1280&bih=709&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Elizabeth+S.+Wing%22
http://books.google.de/books?id=aCRaCrdENQ8C&printsec=frontcover&dq=zooarchaeology&hl=en&sa=X&ei=iOXEUIO1A4ratAaLxICoDQ&ved=0CCsQ6AEwAA
http://books.google.de/url?id=aCRaCrdENQ8C&pg=PP1&q=http://www.cambridge.org&clientid=ca-print-cambridge&channel=BTB-ca-print-cambridge+BTB-ISBN:0521857260&linkid=1&usg=AFQjCNG09kyD4DPpLoAY6qAmVXeSt3vuoQ&source=gbs_pub_info_r
http://books.google.de/url?id=aCRaCrdENQ8C&pg=PP1&q=http://www.cambridge.org&clientid=ca-print-cambridge&channel=BTB-ca-print-cambridge+BTB-ISBN:0521857260&linkid=1&usg=AFQjCNG09kyD4DPpLoAY6qAmVXeSt3vuoQ&source=gbs_pub_info_r
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ا سالم؟ ی اند مار بودهی؟ باند داشتھ یتیچھ جنس
و  اند كرده مانیچند بار زا ،اند اگر زن بوده

پرسش ن یا . ...و با ما دارند؟ یچھ نسبت اصالً 
ك ید كھ در ژنتندھیجواب م یانشناس باستانرا  ھا

پاسخ بھ  افراد، DNA ید و با بازسازنتخصص دار
 . سؤال ھا می رسند

 

-باستاندر  یگذارخیعات تارمطال. 20
وقت دوست داشتھ چی: ھ(Chronology in archaeology)یشناس

ا یچقدر قدمت دارد  یباستان یك محوطھید یبدان دیا
 ،دینیبیك كتاب میرش را در یكھ تصو یاسكلت انسان
 ییھابھ كمك روش یگذارخیمرده است؟ تار یدر چھ زمان

بھ  است، گرفتھ شده یمیگر علوم مانند شیكھ از د
دھد. چون بدن تمام جانداران از یھا پاسخ من پرسشیا

آنھا  ن سنّ ییكھ امكان تع است ساختھ شده یمواد آل
 كند.یرا فراھم م

 

-: جنس الیھ)Geoarchaeology( یشناس باستان ـنیزم. 21
و مواد مفید و  آن، قدمت ،نیزم ، سرگذشتزمینھای 
 زیو ن ...ربردی موجود در آن مانند معادن وکا
ی کھ در گذشتھ ھا و موجوداتبقایای فسیل یستیچ

از  ،شناسیچینھ نیچنو ھم اند کردهزندگی می
ھا روی کھ انساناز آنجا  شناسی است.مسائل زمین

کنند و با زمین و مسائل زمین زندگی کرده و می
شان را ماّدیبقایای  ،آن در تعامل بوده و ھستند

شناسی و شناسی، چینھ مسائل زمین یبارهتوان درمی
 .دكرھای گذشتھ بررسی ول زمانطتغییرات آن در 

این مھم را  ،یشناس باستان ـزمین ی رشتھمیان
ط انقشناسی  باستان شناسی و. زمیندھدانجام می

-دارند. مانند استفاده از مواد و نھشتھ یمشترك
شناسی  ھای زمینبرخی روش و ھا برای کسب اطالعات

شناسی  باستان نگاری کھ با تغییرات درمانند الیھ
خود شوند. فرھنگ انسان و کار گرفتھ می ھب

در طول زمان  ،انسان نیز بھ عنوان موجودی پویا
ھای فرھنگی  با زمین در تعامل بوده است. الیھ

جاذبھ و عوامل از  ھای زمیننیز مانند الیھ
 ھای اشتراک ،ھجنتی در .ندشومیر ثأتمفرسایش 
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 ـوجود دارد. زمین آنھا میانھی جقابل تو
بین  ،ھااشتراکوجھ ی براساس این شناس باستان

 .زند پل میشناسی  باستان شناسی وزمین
 

 Environmental(یطیمحستیزشناسی  باستان. 22
Archaeology :( یكلعمومی و  یدیبا دزمین ی کره، 

با گذشتی دارد. سرگذشتی کھ راز نظر محیطی س
ھمراه  ھای گذشتھمختلف در طول زمان اتفاق ھای

 محیطی از دیدی کلیشناسی  باستان است. بوده
شان را با ھا و فرھنگھای انسانکنشھا و برھم کنش

ھا اهگد. در برخی دیدكنمحیط بررسی و مطالعھ می
 ،شدانسان تابعی از محیط ارزیابی و معرفی می

 تعدیل و در ھاگاهھای گذشتھ این دیداما طی دھھ
ھا و عاملیت و محیطی بھ انسانشناسی  باستان

سھمی داده شد. شان نیز  یھا اختیار و توانایی
مسائل فرھنگی  یطور فراگیر ھمھ ھمحیط طبیعی ب

 دھد وثیر قرار میأھا را تحت تو زیستی انسان
ھ این موضوع محیطی از منظری کلی بشناسی  باستان

در محیط  ماّدیذشت بقایای گو مسائل مربوط بھ سر
 .پردازدطبیعی می

 د بھ:یمراجعھ كن ،شتریاطالعات ب یبرا
Wilkinson, K. and C.Stevens 2003. Environmental archaeology: 

approaches, techniques and applications. Tempus 
 

): Ecological Archaeology( یبومستیزشناسی  باستان. 23
-جزئیتر و نانچھ مسائل محیطی در مقیاسی کوچکچ

بوم و مسائل زیست آندر  ،دشونتر بررسی 
كھ گیرد میموضوعات مربوط بھ آن مد نظر قرار 

-شود. زیستبومی گفتھ میزیستشناسی  باستان بھ آن
 ،منطقھ واقع شده باشندھا حتی اگر در یک بوم

 یبرا .ناپذیری با ھم دارندھای انکارتفاوت
شان در مقیاس ھا و فرھنگکنش انسانبرھم یمطالعھ

-زیستشناسی  باستان ھایرویکردھا و روش ،بومزیست
 شود. بومی استفاده می

 

http://www.google.de/search?hl=en&tbo=d&biw=1280&bih=709&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Keith+Wilkinson%22
http://www.google.de/search?hl=en&tbo=d&biw=1280&bih=709&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Chris+Stevens%22
http://books.google.de/books?id=9KcWAQAAIAAJ&q=Environmental+Archaeology&dq=Environmental+Archaeology&hl=en&sa=X&ei=U-bEULD2FYvAtAaL-oHAAQ&ved=0CCsQ6AEwAA
http://books.google.de/books?id=9KcWAQAAIAAJ&q=Environmental+Archaeology&dq=Environmental+Archaeology&hl=en&sa=X&ei=U-bEULD2FYvAtAaL-oHAAQ&ved=0CCsQ6AEwAA
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): Digital Archaeology( یتالیجیدشناسی  باستان. 24
ھای وریافن یھا تیاز قابلدر دنیای معاصر 

 وھا ھا و فیلمعکس یتھیھ ھمچوندیجیتال 
 محیطی دربومی و زیستھای زیستبازسازی
ان در شناس باستاند. شواستفاده میشناسی  باستان
- ھای تغییر شکلبھ نشانھ ،ھای دورگذشتھ شناخت

 یشدهیافتھ و دگرگونفرسایش یافتھ و عموماً 
یابند. دست میشان ھا و فرھنگ بقایای انسان

ھ ھا ب ھای دیجیتال برای انواع بازسازیوریافن
 آن در درشوند و کارب کار گرفتھ می

-دیجیتالی خوانده میشناسی  شناسی، باستان باستان
  شود.
 د بھ:یمراجعھ كن ،شتریاطالعات ب یبرا

Evans, T. 2006. Digital archaeology: bridging method and theory . 
Routledge  

 

 Cybernetic( كیبرنتیساشناسی  باستان. 25
Archaeology :( ھا و تحلیل و تجزیھاستفاده از

ھای وریاو فناینترنت  یھا و شبکھکاربرد رایانھ
 با ھدف فراھم ،شناسی باستان مربوط بھ آن در
. ردیگیصورت مھای مجازی کردن بازسازی

 ،وری سایبریاسایبرنتیک با استفاده از فن
کند. می فضاھای مجازی را فراھمسازی مدلامكان 
ھای دنیای مجازی کھ بازدیدکننده بدون بازسازی

از طریق شبکھ بھ بازدید  فقطحضور در محل و 
مثال  ،پردازدھای مختلف اثر باستانی می بخش

 نتایجاز خوبی برای معرفی برخی محصوالت و 
  سایبری است.شناسی  باستان

 

): Experimental Archaeology( یبتجری شناس باستان. 26
كھ  خشتی وجود دارد یِ میقد ی ك خانھید یفرض كن

 زیوه نیشآن بھ ساز ورھا شده و ساختست  ھامدت
 یسازھاورا ساخت آن یو جا ستیگر مرسوم نید

ساز و روش ساخت دیاگر بخواھ .ستا مدرن گرفتھ
ن یچن دیبا ،دیریاد بگین دست را یاز ا ییبنا

د و سپس دست بھ یكن یرا بھ دقت بررس یاخانھ
بر  یتجربشناسی  باستان د.یآزمون و خطا بزن

http://books.google.de/books?id=V8zPRL1Mj4AC&printsec=frontcover&dq=Digital+Archaeology&hl=en&sa=X&ei=IufEUKXhKsSVswags4CADg&ved=0CCsQ6AEwAA
http://books.google.de/url?id=V8zPRL1Mj4AC&pg=PP1&q=http://www.routledge.com&clientid=ca-print-tandf_uk-routledge&channel=BTB-ca-print-tandf_uk-routledge+BTB-ISBN:0415310504&linkid=1&usg=AFQjCNEYIZlKAKYgD9BJoLANtOYQ6UsRwQ&source=gbs_pub_info_r
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 ،مثالبھ عنوان وار است. تاس ین اصولیچن
 یھاخانھ یایبقا یبا بررس یان تجربشناس باستان

آن را در زمان  یكنند نمونھیم یسع ،آھنعصر
 كنند. یاستفاده بازسازو  یآبادان
 د بھ:یمراجعھ كن ،شتریاطالعات ب یبرا

Coles, J.M. 2010 .Experimental Archaeology. Blackburn Press. 
 

): Behavioral Archaeology( یرفتارشناسی  باستان. 27
ل شد یرفتار قا ماّدی یھایافتھشود برای آیا می

ای رفتار آدمی و طبیعت را در آن یا بھ گونھ
ال ؤاین س رفتاری بھشناسی  باستان دید؟ نھفتھ

کھ برای یک را  یحوادث تمامدھد و اسخ مثبت میپ
بھ شکل رفتار  ،رخ دادهول زمان طدر  یافتھ

 کند.فرھنگی و طبیعی مشاھده می
 بھ:د یمراجعھ كن ،شتریاطالعات ب یبرا

Schiffer, M. 1995. Behavioral archaeology: first principles. University of 
Utah Press. 

 

ا یآ): Ethnoarchaeology( شناسی باستان ـقوم. 28
 یان فقط بھ مطالعھشناس باستاند یكنیفكر م

-یبرا یانسان امروز پردازند ویجوامع گذشتھ م
 بایدد یكنیفكر م چنینگر ا ؟ت نداردیشان موضوع

-باستان ـقوم .دینظر كن دیر خود تجددر تصو
را امروز  انسان یھستندكھ زندگ افرادی ،انشناس

 سازند؟ یكھ چگونھ خانھ م نیا .بررسی می کنند
-یخود چھ م یھاكنند؟ با زبالھیم یچگونھ سفالگر

ان از رفتار مردم و شناسباستان ـقومكنند؟ 
بھ  ،لیفاده آنھا از مواد و وساتاس ینحوه
مردم در جوامع  یزندگ یھاوهیش باره یدر یجینتا

 رسند.یگذشتھ م
 د بھ:یمراجعھ كن ،شتریاطالعات ب یبرا

David, N. and C. Kramer 2001. Ethnoarchaeology in Action. Cambridge 
University press 

 

): Social Archaeology( یاجتماعشناسی  باستان. 29
 یند، زندگیآیا میدر جامعھ بھ دن یھا ھمگانسان

خود را  یابند و اثر اجتماعییت میكنند، ھو یم

http://www.google.de/search?hl=en&tbo=d&biw=1280&bih=709&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22John+Morton+Coles%22
http://www.google.de/search?hl=en&tbo=d&biw=1280&bih=709&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+B.+Schiffer%22
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-كھ بھ مطالعھ یانشناس باستانگذارند. یبھ ارث م
 ،عالقھ دارند او یاجتماع ینھیانسان در زم ی

 نید. انشویده مینام یان اجتماعشناس باستان
 یابعاد مختلف زندگ ،شناسی باستان شاخھ از

مند و فرھنگ یاجتماع یبھ عنوان موجودرا انسان 
ت، یمانند سن، جنس ی. موضوعاتبررسی می کند

 ی عالقھموضوعات مورد از  ،تیقوم ،مذھب
 است. یان اجتماعشناس باستان
 د بھ:یمراجعھ كن ،شتریاطالعات ب یبرا

Meskell, L. and R.W. Preucel (eds.) 2008 .Companion to Social 
Archaeology. John Wiley and sons.  

 

): Gender Archaeology( تیجنسشناسی  باستان. 30
-و می اند ھا ساختھنده را ھم زنیحال و آ ،گذشتھ
 انشناس باستانھا. اما بچھ وھم مردان  و سازند

نقش انسان  گذشتھ یدر بازسازمدرن  یو حت یسنت
 ژهیورا بھكودكان  و زنان نقشو  یطور كلرا بھ 

شد امر موجب ن ی. ھمگرفتند نادیده می
ن یبھ اآرام آرام 1960 یان زن در دھھشناس باستان

ز یفكر افتادند كھ گذشتھ را از نگاه خود ن
ت شكل یجنسشناسی  باستان بین ترتینند و بھ ایبب

جوامع  تیساختار جنس، تیجنسشناسی  باستان گرفت.
ھا و نقش ،یت جنسیھو یریگ مانند شكل یو موضوعات

م كار در ین تقسیھر جنس و ھمچن ھایانتظار
. را بررسی می کندمختلف  یھاجوامع و فرھنگ

 ندن باوریر ابان جنسیت شناس باستان برای مثال،
می کردند شكار دان عمدتاً مر ،ھیجوامع اولكھ در 

 یاھیمحصوالت گھا و دانھ یو زنان بھ گردآور
 پرداختند. یم

 د بھ:یمراجعھ كن ،شتریاطالعات ب یبرا
Gilchrist, R. 2012. Gender and Archaeology: Contesting the Past. 

Routledge. 
 

): Landscape Archaeology( اندازچشمشناسی  باستان. 31
 محیطی وشناسی  باستان مانند یھایویکردر

ی و شناس باستان ـبومی و زمینزیستشناسی  باستان
در کنار تجزیھ و تحلیل  ،یشناس باستان ـجغرافیا

http://books.google.de/books?id=NGc7D3mT6DkC&printsec=frontcover&dq=Social+Archaeology&hl=en&sa=X&ei=EenEUOiOBsGztAbY3YHgDA&ved=0CCsQ6AEwAA
http://books.google.de/books?id=NGc7D3mT6DkC&printsec=frontcover&dq=Social+Archaeology&hl=en&sa=X&ei=EenEUOiOBsGztAbY3YHgDA&ved=0CCsQ6AEwAA
http://www.google.de/search?hl=en&tbo=d&biw=1280&bih=709&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Roberta+Gilchrist%22
http://books.google.de/books?id=SGW7PWampI4C&pg=PA15&dq=gender+archaeology&hl=en&sa=X&ei=h-nEULHLGIzSsgaenoDoDQ&sqi=2&ved=0CDcQ6AEwBA
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ھمچنین استفاده  و ایھای ھوایی و ماھوارهعکس
و  47اس .یآ .جی سیستم اطالعات جغرافیاییاز 
مدرن فراگیر شناسی  باستان یابی جھانی درمکان

مدرن نشان داد شناسی  باستان شد. نقد و ارزیابی
شناسی  باستان ھا در کناررشتھمیانکھ این 

ھای انسانی و دیدگاه وشناسانھ انسان و اجتماعی
 نیازمند ،امریکای شمالیشناسی  باستان فرھنگی

-انسان رویکردی کلی و جدید است. رویکرد جدید
در موضوعات و  اندیشمحور و نسبیمحور و فرھنگ
در مسائل ھای ھنرشناسانھ کردروی ،مسائل انسانی

با  ،بھ عبارت دیگر. گرفتھنری را در بر می
ھای کلی محوریت رویکردھای ترکیبی در گروه

 ـ یاجتماعی و ھنرـ بومی، انسانی زیست ـ محیطی
اندیشانھ شکل گرفت فرھنگی رویکردی کلی و نسبی

انداز نام گرفتھ است. چشمشناسی  باستان کھ
ش امنظری بھ انسان و فرھنگوجھی و چندنگاھی چند

ن بھ پرداخت با بھ گذشتھ و حال ھمراه ھمچنین
 ثیرأکھ ھمگی تحت ت سائلی فراتر از استقرارم

گیری این در شکل ،ھستند بافتاریشناسی  باستان
 عموماً  است.  دخیل بودهشناسی  باستان در رویکرد
و ارزیابی وری آانداز و گردچشمشناسی  باستان

 ھایرشتھمیانھا و متکی بھ روش ،آناطالعات در
ھای جغرافیایی و  مانند تحلیل مدرنشناسی  باستان

حالی است کھ خود  این در .است محیطبررسی زیست
فرھنگی و  ،گرایانھرویکرد نگرشی کلی، نسبیاین 

 .ش داردافرامدرن بھ انسان و فرھنگ
Johnson, M. 2007 .Ideas of landscape. Wiley  

 

): Interpretive Archaeology( یریتفسشناسی  باستان. 32
در  .دینیبیز میك می یرا رو یوانید لیفرض كن
 متعلق بھوان ید لیست كھ بپرسین یز كسیاطراف م

د و یداریمرا بر آنجاست.  نیا چرا ایست یك
-یص میتشخ آن نخست با نگاه بھ اندازه و رنگ

ا آب استفاده یر ی، شیخوردن چا ید كھ برایدھ
تواند بھ شما كمك یم ن لیوانشده است. رنگ و وز

1 .GIS،  مخففGeographic Information Systems .است 
                                                      

http://books.google.de/books?id=H_HKjUChLUYC&pg=PA68&dq=Landscape+Archaeology+mattew+johnson&hl=en&sa=X&ei=JurEUMTJI4HDtQbQyoDgDA&ved=0CC0Q6AEwAA
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 احتمال متعلق بھ كودكد بھیشوكند كھ متوجھ 
حك شده بر تھ  نشانِ  یا بزرگسال و از رویاست 

آن چقدر است.  یبیمت تقرید كھ قیفھمیوان میل
حاال در نظر  .ندیگویف میتوص ،ندین فرایبھ ا

كھ  یزیوان و مین لید كھ با استفاده از ایریبگ
وان ید كھ لیشرح دھ ،قرار دارد آن یرووان یل

ا چھ ی، است ریا فقیثروتمند  یمردمانمتعلق بھ 
آن را  یازهیا با چھ انگی یتیاز چھ جنس یانسان

 ند.یگویر میتفس ،ندین فرایبھ ا .تده اسیخر
 ن باورند كھیبر ا یریتفس انشناس باستان
 یبندف و طبقھیتواند از توصیمشناسی  باستان

ھا ریتفس یراتر برود و بھ ارائھف یمواد فرھنگ
 .بپردازدمردم  یزندگ یساختارھا یو بازساز

با  یكھ بھ صورت تخصصرا  یانشناس باستان
را  یآدم یزندگ، فرامدرن یھاھیده از نظراستفا

نامیده  یریان تفسشناس باستانبازسازی می کنند، 
 . می شوند

 مراجعھ كنید بھ: ،برای اطالعات بیشتر
Hodder, Ian  (ed.) 1997. Interpreting Archaeology: Finding Meaning in 

the Past. Routledge 
Thomas, J. 2000. Interpretive Archaeology: A Reader .Continuum 

International Publishing Group 
 

 The Archaeology ofگذشتھ نزدیک( یشناسباستان.33
Recent Past(: است كھ شناسی  باستان نو از یاشاخھ
شناسان گذشتھ باستانافت. یرواج  1990 یاز دھھ
نھ مختص بھ گذشتھ  یرا روششناسی  باستان ،نزدیک

 ماّدی یھال دادهیتحل یكھ قابل استفاده برابل
گذشتھ شناسی  باستان دانند.یھر زمان و مكان م

 نسبت بھ یریتفسـ  یاسیس یكردیرو نزدیک
در شناسی  باستان ن رشتھ ازیاست. اشناسی  باستان

شناسی  باستان مانند ییھاتر بھ شاخھیشكل جزئ
شود. یم میتقس ،فاجعھشناسی  باستان ایحقوق بشر 

بھ شناسی  باستان ن شاخھ ازیا یبھ طور كل
 300مانده از حدود یباق ماّدیِ  یایدادھا و بقایرو

 پردازد. یش تا امروز میسال پ
 د بھ:یمراجعھ كن ،شتریاطالعات ب یبرا

http://www.google.de/search?hl=en&tbo=d&biw=1280&bih=709&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Ian+Hodder%22
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2001. Buchli, V., G. Lucas, and M. Cox, 2001. Archaeologies of 
the Contemporary Past. Routledge 

 

 The Archaeology of( استعمارشناسی  باستان. 34
Colonialism :(م كھ در یدانیان میرانیما ا یھمھ

ج فارس یخل یھاھا بھ آبیالغپرت یصفو ی دوره
ھرمز و  جزیزه ی ریتا تسخورش بردند و ی

م كھ یدان یھمھ م .ش رفتندیبندرعباس پ
 یالدیقرن ھفدم م یانھیھا در مییایتانیبر

 ایم دهیو شن خود كردند یھندوستان را مستعمره
 ،یاستعمار ی بر اثر توطئھ یعثمانری توامپراكھ 

ھ شد. یز و درشت تجزیھا كشور ربھ ده
 ی بھ مطالعھ ،استعمارموضوع ان شناس باستان

ك یاستعمار سبب ند كھ دمنعالقھ ییندھایفرا
ھر دو  ی. آنھا مواد فرھنگه استن شدیسرزم

ند یو فرا یزبان و مھاجم را بررسیفرھنگ م
 كنند.یم یاستعمار را بازساز

 د بھ:یمراجعھ كن ،شتریاطالعات ب یبرا
Claire Lyons, C. and J.K. Papadopoulos 2002. The 

Archaeology of Colonialism .Getty Publications.  
Given, M. 2004. The Archaeology of the Colonized .Psychology Press.  
 

): Slavery Archaeology( یداربردهشناسی  باستان. 35
توسط مھاجران  یداراه و تلخ بردهیداستان س

 .ایم بیش شنیدهاکم كا رایزبان آمریسیانگل
 یانھیوحش یاز رفتارھا و ترسناك یر واقعیتصاو

شان رنگ كھ تنھا گناه ییھااربابان با انسان
مو مستند یھالمیفدر  ،شان بودهتیا قومیپوست 

ن یمل اما اأقابل ت ی. نكتھکندمیخ یبر تن ما س
اھان یتنھا در مورد س یداراست كھ برده

اقوام زردپوست ساكن  است.داده یرخ نم ییقایآفر
گاه طعمھ و گاه خود مسبب ز یا نیدر شرق آس

 اند. بوده یایر انسانین راھكار غیچن
 یگدك دھھ است تالش كرده زنیحدود شناسی  باستان

شان یكند و دردھا و رنجھا یھا را بازسازبرده
كند كھ  یادآوریھ ما ب و ر بكشدیرا بھ تصو

گر ید یھاانسان یبرا یحقوق انسان نشدنل یقا
داشتھ باشد. بھ  یممكن است چھ فرجام تلخ

http://www.google.com/search?hl=en&sa=G&tbo=d&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Victor+Buchli+Gavin+Lucas%22
http://www.google.com/search?hl=en&sa=G&tbo=d&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Margaret+Cox%22
http://www.google.com/search?hl=en&sa=G&tbo=d&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Margaret+Cox%22
http://www.google.com/search?hl=en&sa=G&tbo=d&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Margaret+Cox%22
http://books.google.de/books?id=xB7EZ9L7y-gC&printsec=frontcover&dq=The+archaeology+of+Colonialism&hl=en&sa=X&ei=EfHEUNe_O4eLswbFi4GIBQ&ved=0CCsQ6AEwAA
http://books.google.de/books?id=xB7EZ9L7y-gC&printsec=frontcover&dq=The+archaeology+of+Colonialism&hl=en&sa=X&ei=EfHEUNe_O4eLswbFi4GIBQ&ved=0CCsQ6AEwAA
http://books.google.de/url?id=xB7EZ9L7y-gC&pg=PP1&q=http://www.gettypublications.org&clientid=ca-print-getty_publications&channel=BTB-ca-print-getty_publications+BTB-ISBN:0892366354&linkid=1&usg=AFQjCNHrOAMAX5ONkP9Y39ad3omz4gABkg&source=gbs_pub_info_r
http://www.google.de/search?hl=en&tbo=d&biw=1280&bih=709&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+Given%22
http://books.google.de/books?id=YsHCvRW-swUC&printsec=frontcover&dq=The+archaeology+of+Colonialism&hl=en&sa=X&ei=EfHEUNe_O4eLswbFi4GIBQ&ved=0CDQQ6AEwAw
http://books.google.de/url?id=YsHCvRW-swUC&pg=PP1&q=http://www.psypress.com&clientid=ca-print-tandf_us_psychology_press&channel=BTB-ca-print-tandf_us_psychology_press+BTB-ISBN:0415369924&linkid=1&usg=AFQjCNGUDB-RHfgof7On-tJYdmRQ9rCCJA&source=gbs_pub_info_r
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 ،وزهحن یمند بھ اان عالقھشناس باستان
 ند. یگویم یداران متخصص بردهشناس باستان
 د بھ:یمراجعھ كن ،شتریاطالعات ب یبرا

Sharpe , J. 2003. Ghosts of Slavery: A Literary Archaeology of Black 
Women's Lives. University of Minnesota Press.  

 

در ): Political Archaeology( یاسیسشناسی  باستان. 36
 یھمھ یزندگ رگذار بریتأث یامراست یس حال حاضر

ن یچن یخیتار یهھاست و البتھ دست كم از دورآدم
دن، یاست در غذا خوردن، لباس پوشیبوده است. س

كھ  یونیزیتلو یھابرنامھ یو حت ،حرف زدن
در توان یا میآدارد.  ریتأث ،میكنیانتخاب م

را از  یعامل مھمن یچن شناس باستانك یمقام 
ك انسان یتوان یھا حذف كرد؟ چطور مآدم یزندگ
 یم را بررسیا ساكن در بابل قدی یساسان یدوره

ن یاما بھ قوان ،كرد یاو را بازساز یو زندگ
 ؟كرده نپرداختیكھ او را محدود م ییاسیس

 یاست در زندگیس یھاریتأثكھ  یانشناس باستان
 یھاداده یق مطالعھیان و جوامع را از طریآدم

 ،كنندیم یبررس استیمرتبط با س ماّدی
 شوند. یم خوانده یاسیان سشناس باستان
 د بھ:یمراجعھ كن ،شتریاطالعات ب یبرا

McGuire, R.H. 2008. Archaeology as a political action. California Series 

in Public Anthropology, University of California Press.  
 

: این )Conflict Archaeology( تعارضشناسی  باستان. 37
بھ موضوع تعارض در جوامع شناسی  باستان شاخھ از
پردازد. مسائلی مانند ھای اجتماعی میو گروه

 گونھو ھر  ھای طبقاتی، اعتراض ھا جنگ، تعارض
ھای میدانگاه یاز جملھ ،گروھیبرخورد میان

 این شاخھ است. یاتمطالع
 د بھ:یشتر مراجعھ كنیاطالعات ب یبرا

Schofield, J. 2008 .Aftermath: Readings in the Archaeology of 

Recent Conflict .Springer 
 

http://www.google.de/search?hl=en&sa=G&tbo=d&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Jenny+Sharpe%22
http://books.google.de/books?id=41QNql2mMkcC&printsec=frontcover&dq=Slavery+Archaeology&hl=en&sa=X&ei=7_HEUNW5AsTctAaWtYHwCg&ved=0CC4Q6AEwAA
http://books.google.de/books?id=41QNql2mMkcC&printsec=frontcover&dq=Slavery+Archaeology&hl=en&sa=X&ei=7_HEUNW5AsTctAaWtYHwCg&ved=0CC4Q6AEwAA
http://books.google.de/url?id=41QNql2mMkcC&pg=PP1&q=http://www.upress.umn.edu&clientid=ca-print-uofminnesota_press&channel=BTB-ca-print-uofminnesota_press+BTB-ISBN:0816637229&linkid=1&usg=AFQjCNHnSLNwK7nTV79VUq9cx6a8wfhVyQ&source=gbs_pub_info_r
http://www.google.de/search?hl=en&sa=G&tbo=d&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Randall+H.+McGuire%22
http://books.google.de/url?id=gTtgyFUCq9UC&pg=PP1&q=http://www.ucpress.edu&clientid=ca-print-uocp&channel=BTB-ca-print-uocp+BTB-ISBN:0520254902&linkid=1&usg=AFQjCNFaZidf9F9HS_OHNztOfiwIu61Sxw&source=gbs_pub_info_r
http://www.google.de/search?hl=en&tbo=d&biw=1280&bih=709&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22John+Schofield%22
http://books.google.de/books?id=XMqSBKRkjy8C&printsec=frontcover&dq=conflict+archaeology&hl=en&sa=X&ei=4vLEUJ3nOIXAswb9roCoAg&ved=0CC4Q6AEwAQ
http://books.google.de/books?id=XMqSBKRkjy8C&printsec=frontcover&dq=conflict+archaeology&hl=en&sa=X&ei=4vLEUJ3nOIXAswb9roCoAg&ved=0CC4Q6AEwAQ
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 Human Right( شرب قوقحشناسی  باستان. 38
Archaeology :(ن یآن ا یھاو روششناسی  باستان دانش

 یط زندگیت را دارد كھ بھ بھتر شدن شرایقابل
ا یاز مناطق دن بسیاریدر  .انسان كمك كند

خشونت  و جنگ چون یمسائل یھا قربانانسان یزندگ
توانند بھ روشن یم یچھ كسان .شودیو كشتار م

كشتار مردم  (مثالً  یعین فجایشدن ابعاد چن
طول جنگ) كمك كنند؟ ا عراق در یران یگناه ا یب

مانند سازمان ملل كھ  یالمللنیب یھاسازمان
 بھ ،ھستند افراد یق انسانت از حقویحما یمدع

؟ ییاھاز دارند، اما چھ تخصصیمتخصص ن یھایروین
شتر بھ ذھن متبادر یب ین نظاماد متخصصیشا

ن یاز ا یكیتوانند یان مشناس باستان اما ،شوند
 یھا روشاستفاده از با  .باشند یتخصص یگروھا

ھا) در محوطھ در (مانند كاوششناسی  باستان
علت و ھا و ھمحوط بیتخرا ی ند تركیفرا یبازساز

در را  یارزشمنداطالعات   ،رگ افرادم ینحوه
-ن پژوھشیچن نھاد.می توان ح لاار مراجع صیاخت
و  آلمان ،ایاسپان عراق، یھاردر كشو ییھا
 ش انجام شده است.یرتا

 د بھ:یمراجعھ كن ،شتریاطالعات ب یبرا
Ferllini, R. 2007. Forensic Archaeology and Human Rights Violations 

.Charles Thomas Publisher.  
 

واد ): مGarbagology( زبالھناسی ش باستان .39
 ،ییو غذا یمواد مصرف یھامانده یز و باقیدورر

-وهیش درباره ی ین منابع اطالعاتیاز بھتر یكی
ویلیام «نخستین بار  .استمردم  یزندگ یھا

ھای با پژوھش بر روی زبالھ 1970 یدر دھھ »راثجھ
توانست  ،ھزار خانھ در آمریکابیش از دویست

توسط  ماندهجابھ ماّدیھای رژیم غذایی و داده
طبقات مختلف را بازسازی کند و از این اطالعات 

-دولت آمریکا برای بستھ یدر راستای کاھش ھزینھ
. از پژوھش نمایدبندی مواد غذایی استفاده 

در مناطق مختلف جھان بارھا  ،کاربردی راثجھ

http://www.google.de/search?hl=en&sa=G&tbo=d&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Roxana+Ferllini%22
http://books.google.de/books?id=xNMJXjzXqUgC&printsec=frontcover&dq=Human+Right+Archaeology&hl=en&sa=X&ei=WvPEUJCEBcTFswa3hIHIDA&ved=0CC4Q6AEwAA
http://books.google.de/url?id=xNMJXjzXqUgC&pg=PP1&q=http://www.ccthomas.com&clientid=ca-print-pub-7584106135179049&channel=BTB-ca-print-pub-7584106135179049+BTB-ISBN:0398077347&linkid=1&usg=AFQjCNHdbN2Fj2ajmQHYjo0i2Q5s101ezw&source=gbs_pub_info_r
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-یکی از دامنھست و این پژوھش برداری شده اگرتھ
 در جھان است. شناسی  باستان ھایین پژوھشتردار

 د بھ:یمراجعھ كن ،شتریاطالعات ب یبرا
Rathje, W. and C. Murphy 2001. Rubbish!: the archaeology of garbage 

.University of Arizona Press.  
 

): Industrial Archaeology( یصنعتشناسی  باستان. 40
ر داد. ییرا تغ یع غربجوام یچھره ،یانقالب صنعت

ق یو ساعات دقآنھا ، دود حاصل از ھاكارخانھ
 یھازن یحت. کرد دگرگونشكل شھرھا را  ،كار

كنند و  ھیتھآماده  یغذا كارگر مجبور شدند
د شد. یجد یھاساخت كارخانھ موجب خود امرن یھم

 ی وهیو ش دادندر شكل ییھا تغھا و رستورانخانھ
ش یت شھرھا افزایكباره جمعیر كرد و ییتغ یزندگ

شان مجبور  یھیمواد اول یھا براكارخانھافت. ی
بیشتری داشتھ باشند  ییایدر یھاشدند كھ مسافرت

ا یدن یچھره سرعتشدت و  ھھا و قطارھا بیو كشت
ند ین فرایا یان صنعتشناس باستانرا عوض كردند. 

 و سر یكھ انقالب صنعت نیا .دكننیم یرا بررس
ان یآدم ید چگونھ زندگیجد یبرآوردن ساختارھا

 در ،ر دادیین را تغیژه در مغرب زمیوبھ
 . شودمی یو بررسصنعتی مطالعھ شناسی  باستان
 د بھ:یمراجعھ كن ،شتریاطالعات ب یبرا

Neaverson, P. and M.Palmer 2012. Industrial Archaeology: Principles 
and Practice. Psychology Press. 

 

[باستان شناسی مردم یبراشناسی  باستان. 41
 از یابھ شاخھ): Public Archaeology( عمومی]
-ھا و روشكھ برنامھ دكنیاشاره مشناسی  باستان

 مردم با ییآشنا یبرا ار یمتنوع یھا
 یبراشناسی  باستان كند.یف میتعرشناسی  باستان

 یبراشناسی  باستان مثل یمتنوع یھاشاخھ ،مردم
-شن رویتراز جالب یكیدارد.  ھاو رسانھ كودكان

فمند از دھ یدھایبازد یطراح ،ن شاخھیا یھا
 است. یشناختباستان یھامحوطھ
 د بھ:یمراجعھ كن ،شتریاطالعات ب یبرا

Merriman, N. 2004. Public Archaeology .Routledge. 

http://www.google.de/search?hl=en&sa=G&tbo=d&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22William+L.+Rathje%22
http://www.google.de/search?hl=en&sa=G&tbo=d&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Cullen+Murphy%22
http://books.google.de/books?id=1i_B1c573OQC&printsec=frontcover&dq=Garbage+Archaeology&hl=en&sa=X&ei=l_PEUP7nLc_ptQa33oCIBA&ved=0CC4Q6AEwAA
http://books.google.de/url?id=1i_B1c573OQC&pg=PP1&q=http://www.uapress.arizona.edu/&clientid=ca-print-university_of_arizona_press&channel=BTB-ca-print-university_of_arizona_press+BTB-ISBN:0816521433&linkid=1&usg=AFQjCNHkEIIZr4NYxvNWn00xDOEuWlSN-g&source=gbs_pub_info_r
http://www.google.de/search?hl=en&sa=G&tbo=d&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Peter+Neaverson%22
http://www.google.de/search?hl=en&sa=G&tbo=d&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Marilyn+Palmer%22
http://books.google.de/books?id=Ei1IdqGUXQAC&printsec=frontcover&dq=Industrial+Archaeology&hl=en&sa=X&ei=5PPEULDtLM_Tsgb33ICgCA&ved=0CC4Q6AEwAA
http://books.google.de/books?id=Ei1IdqGUXQAC&printsec=frontcover&dq=Industrial+Archaeology&hl=en&sa=X&ei=5PPEULDtLM_Tsgb33ICgCA&ved=0CC4Q6AEwAA
http://books.google.de/url?id=Ei1IdqGUXQAC&pg=PP1&q=http://www.psypress.com&clientid=ca-print-tandf_us_psychology_press&channel=BTB-ca-print-tandf_us_psychology_press+BTB-ISBN:0415166268&linkid=1&usg=AFQjCNGUDB-RHfgof7On-tJYdmRQ9rCCJA&source=gbs_pub_info_r
http://www.google.de/search?hl=en&sa=G&tbo=d&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Nick+Merriman%22
http://books.google.de/url?id=7-LKEDXA8H8C&pg=PP1&q=http://www.routledge.com&clientid=ca-print-tandf_uk-routledge&channel=BTB-ca-print-tandf_uk-routledge+BTB-ISBN:041525888X&linkid=1&usg=AFQjCNEYIZlKAKYgD9BJoLANtOYQ6UsRwQ&source=gbs_pub_info_r
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 گامی ،تکھلھچشناسی  باستان کتاب میدواریام
 یتوسعھ. دردارب مردم با ارتباطی برا ثرؤم

 و فرھنگ شناخت نظام نیا شناسی، باستان ریفراگ
 بوده ریچشمگ قدرآن 1960 ی دھھ از ھاانسان تمدن

 آنچھ و گنجدینم مختصر نیا در آن بسط و شرح کھ
 .ستا یاوارهفھرست فقط ،شد ارائھ
 میدید و میشد ھمراه کتاب نیا در گریکدی با
ی ھاراه رانیا درشناسی  باستان سفانھأمت کھ

 و کرده محدود اریبس را جامعھ با خود ارتباط
 افکار در آن حذف میب کھییجا تا، است بستھی حت

 یخچھیتار بھ قدم بھ قدم. رودیمی عموم
 رانیا با را آن و پرداختیمجھان شناسی  باستان

 فقطشناسی  باستان کھ میدید و میکرد سھیمقا
 شیپ. است بوده کشورمانی برای وارداتیی کاال
ی زندگ دری فرھنگی  ماده تیاھم بھ و میرفت

 ھزار صدھا بھ مربوط چھ م،یبردی پ مانروزمره
 کی گریکدی با. امروز نیھم چھ و باشد شیپ سال

 ھیال بھ ھیال و میکرد کاوش رای باستان ی محوطھ
 با را شما و میکرد مرور و میبرداشت را آن

 آشنای شناختباستانی ھاتیفعال ازی اگوشھ
 یجامعھ وشناسی  باستان داستان اما. میساخت

 کی ؛دارد رو دو کھ است سکھ کی مانند رانیا
 ی جامعھ با وندیپی ھاراه مودنیپ عدم آنی رو

 گریدی رو اما است، شناسانباستان توسط معاصر
 در زین رانیا مردم. ھستند کشورمان مردمان آن

ی اچھیدر ،پھناور نیسرزم نیا گوناگونی نواح
 بھ ما اند. نگشودهشناسی  باستان با ارتباطی برا

 اذعان شناسباستان عنوان بھ شیخوی ھانقصان
ی ھا تیفعال از کھ سال ھمھ نیا در اما ،میدار

 گذرد،یم رانیا دری حفاظت وی آموزش ـ یپژوھش
 نشده طرح رانیا مردم طرف ازی پرسش گاه چیھ

 و شناسانباستان بری فشار چیھ آنھا. است
 توقع و نکرده وارد امر نیای متولی ھاسازمان
 اند. نداشتھ انآن ازیی پاسخگو وی ریپذتیمسئول

 کتاب نیا میدواریما اما چرا؟ میدانینم قاً یدق
-جامعھ و شناسانباستان نیبی ارتباط راه آغازگر
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 .یناگسستن و ماندگاری وندیپ باشد، رانیا ی
 غاز است نھ اینآاین کتابی برای فراموش نکنید 

-خواندننوشتن آن توسط ما یا با  کنیمتصور کھ 
 .یمداندیگر چیزھای زیادی می ،خوانندهتوسط اش 



 

 

 ھا و مأخذ آنھاریتصو فھرست
 

 . یک صندلی؛1تصویر 
http://www.home-designing.com/2009/03/recycled-chairs 

 . ھیتلر؛2تصویر 
 http://skepticism.org/timeline/july-history/7441-hitlers-policy-art-
must-beautiful-edifying-easily-understood.html 

 سالھ. 2500. جشن ھای 3تصویر 
-، کاوشی نزدیکگذشتھشناسی . باستان5و  4تصویرھای 

 جنگی صدام؛ ھای ت ھای پرینگل در خصوص جنای
(http://www.archaeology.org/0901/etc/iraq.html)  

ی بھرام پنجم مربوط بھ دورهی . نقش برجستھ 6تصویر 
 ساسانیان در تنگ چوگان؛ عکس از خبرگزاری فارس.

ھای باستانی تورنگ تپھ و . محوطھ8و  7تصویرھای 
ی شرق  تپھ از موسسھی تورنگیحیی (عکس محوطھتپھ

 شناسی شیکاگو).
ی بودا قبل و بعد از تخریب  . مجسمھ10و  9تصویرھای 

 توسط طالبان؛
http://www.treklens.com/gallery/Asia/Afghanistan/photo134540.htm 

 . نمایی از فیلم ایندیانا جونز.11تصویر 
 شناسی عتیقھ جویی . باستان12تصویر 

(Vestiges of an Antiquarian, July 2009, The Pilot Web-site, 
http://www.bateman.dept.sheffield.ac.uk/, Accessed: 20 November 
2012) 

 شناسی زبالھ. . ویلیام راثجھ، باستان13تصویر 
-ھای باستاننگاری و یافتھ. الیھ15و  14تصویرھای 

 خان.ی  قلعھ ی شناختی تپھ
 . تامسون 16تصویر 

(httpp://www.mitchellteachers.net/WorldHistory/MrMEar) 
ی دامغانی، . بقایای انسانی از محوطھ17تصویر 

)، عکس 1391سبزوار؛ سرپرست کاوش: عمران گاراژیان (
 از مونا باقری.

عکس از لیال پاپلی  شناس؛ . اتاق کار باستان18تصویر 
 یزدی
 . استخوان ھای لوسی؛19تصویر 

(http://www.foxnews.com/images/234001/1_61_lucy_skeleton.jpg) 
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 . بازسازی انسان استرالپیتکوس؛ 20تصویر 
(http://www.redicecreations.com/ul_img/11481lucy.jpg) 

 . بازسازی ھومو ھابیلیس؛ 21تصویر 
(http://eternitynessy8.blog.com/2011/09/06/homo-habilis) 

 سان جاوه؛. ان22تصویر 
(http://zahariahtcs.blogspot.de/2010/11/history-of-java-island.html) 

 ی انسان پکن؛. بازسازی چھره23تصویر 
(http://www.steinershow.org/last-human-slideshow/page-172-homo-

pekinensis) 
سان بھ ھومو ی یک گربھ. بازسازی حملھ24تصویر 

 ارکتوس؛ 
http://www.uiowa.edu/~bioanth/courses/Peking1.htm 

 ھا؛ ي تدفین نئاندرتال. شیوه27، و 26، 25تصویرھای 
http://www.ffzg.unizg.hr/arheo/ska/tekstovi/neanderthal_dead.pdf 

 ھای غار السکو، فرانسھ؛ . نقاشی28تصویر 
(https://bucks.instructure.com/courses/200544/files/2586465?modu

le_item_id=1474278) 
 ي ونوس و یلندروف.پیکره .(باال) 29تصویر 

سنگی  ھای مربوط بھ پارینھ. پیکره31و  30تصویرھای 
 جدید اروپا.

 . کشور ھند، فستیوال رنگ.32تصویر 
 مصر.. زنی در حال جمع کردن پنبھ در 33تصویر 

 . چیزھایی قدیمی ولی آشنا.35و  34تصویرھای 
ی امروزی اما . یک الیھ در حال تشکیل: خانھ36تصویر 
 شده در بم.تخریب
 سنگی.ي پارینھاي از دوره. (راست) نی37تصویر 
 . (چپ) یک فلوت امروزی.38تصویر 
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