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موردتاریخچة
باستانشناسیرادردانشگاهکمبریجآموختورسالةدکتریخویشرا()1979باموضوع

پل بان
نههای پسادکتری خود را از لیورپول و لندن و
پیش از تاریخ پیرنة فرانسه دفاع کرد .او کمکهزی 
همچنینکمکهزینةپسادکتریج.پلگِتی درموردتاریخهنر وعلومانسانیرادریافتکرد.ویدر

میانة دهة  1980میالدی سرگرم کارهای خویش شد و به ویراستاری و ترجمة کتابهای مختلف
باستانشناسیپرداخت،افزونبرآن،درمجالتادوارینیزقلممیزندوتاکنونسفرهایزیادیانجام

صخرهای درسراسر

ودلبستگیاصلیپژوهشیاو،هنرپیشازتاریخوبهویژههنر

دادهاست.عالقه 
باستانشناسی جزیرۀ ایستر دلبستگی خاصی دارد و

نهسنگی و 
جهان است .او همچنین به هنر پاری 
باستانشناسی:نظریهها،

یتوان به
باستانشناسینوشتهاستکهازجملةآنها م 

کتابهایزیادیدر


باستانشناسی :مفاهیم

روشها و تجربه و کاربندی ،چاپ ششم (با همکاری کولین رنفرو ،)2012 ،

کلیدی(باهمکاریکولینرنفرو،راتلج)2004،وتاریخکمبریج،پیشازتاریخجهان(ویراستارکولین
رنفرو)2013،اشارهکرد .

فهرستنویسندگانش

فهرست نویسندگان
باستانشناسی را در دانشگاه کمبریج آموخت و دکتری خود را از دانشگاه وِسترن

کارولین بِرد
سالها در دانشگاه ال تِروب و در برنامة موسوم به
استرالیا (استرالیای غربی) دریافت کرد .او برای  
باستانشناختی ویکتوریا تدریس کرد .او عالقة زیادی به پژوهش در زمینة

آموزش ناظر در محوطة 
پژوهشهای خود را در

باستانشناسی منظر دارد و 

ساختههای سنگی و 

تحلیل مصنوعات و  
دست
ویکتوریا و وسترن استرالیا ،مدیریت و هدایت کرده است .او همچنین به میراث فرهنگی و آموزش
برنامههاومنابعآموزشیدرباستانشناسی،میراثفرهنگیومفاهیمو
همگانیعالقهداردودرتوسعة 
مطالعاتمرتبطبامردمانبومیبرایدانشجویانتمامیمقاطع تحصیلی ،تالشزیادیکردهاست.او
باستانشناختیدروسترن

مشاورهایمیراث

درحالحاضرمدیرپژوهشیآرکئوس(،)Archaeausمرکز
استرالیاست .
پیتر بوگوسکی مدرککارشناسی  خودراازدانشگاهپنسیلوانیاودکتریشراازدانشگاههاروارد
()1981دریافتکرد.ازسال 1983میالدیدردانشگاهپرینستون ،مدیراموردانشجویانکارشناسی
در مدرسة مهندسی و علوم کاربردی بود و پیش از آن بهعنوانمدیر مطالعات کالج فوربِس فعالیت
باستانشناختی اودرموردپیشازتاریخ اروپا ،شاملپیدایشجوامعکشاورز،

میکرد.عالیقپژوهشی

کاوشهایی را در استقرارهای

باستانشناسی بومی و خانوار است .بوگوسکی 

جانورباستانشناسی و 

تجزیهوتحلیل

تخصصهایی همچون 

نوسنگی لهستان سرپرستی کرده و از همکاری پژوهشگرانی با 
محوطههانیزبهرهبردهاست .

استخوانهاومصنوعاتدراین

شیمیایی
آن سایفرز مدرک دکتری خویش را در سال  1987میالدی از دانشگاه مستقل ملی مکزیکو
( )UNAMدریافت کرد .او پژوهشگر ارشد مؤسسة پژوهشی انسانشناختی  UNAMدر مکزیکوسیتی
محوطههایی مانند خالکاتزینگو ،خوچیکالکو ،سن لورنزو

است و پژوهشهایی را در آمریکای مرکزی و 
تِنوچتیتالنوالگونادِالسِروباتمرکزمشخصبردورۀپیشاکالسیکوفرهنگاولمکانجامدادهاست .
باستانشناسیرادردانشگاههاییکمبریجوکَلگَریآموخت.اویکیازاستادانبزرگ

فیلیپ دوک
انسانشناسیدرکالجفورتلوئیزدورانگودرکلورادواستکهسابقةتدریس29سالهدراینکالجدارد.

دشتهایشمالیتاارتباطمیانصنعتگردشگریوگذشتة
اودرموضوعاتمختلفیازپیشازتاریخ 
باستانشناسی

کتابهایی را منتشر کرده است .عالیق کنونی پژوهشی او 
باستانشناختی ،مقاالت و  

همگانی ،میراث  فرهنگی و مسائل مرتبط با اعطای تابعیت یا بازگرداندن افراد به سرزمین بومی و
مادریشاناست .

صدرآمدیبرتاریخباستانشناسی


باستانشناسی وتاریخباستانرادردانشگاهنیوکاسل آموخت ورسالة دکتریخویش

دیوید گیل
را ( )1987در مورد سفال صیقلی سیاه آتنی نوشت .او پژوهشگر مرتبط با روم باستان در مدرسة
بریتانیایی رم ،عضو فرهنگستان سِر جیمز نات در نیوکاسل ،یکی از اعضای گروه آثار باستانی موزۀ
یآید.
یبهحسابم 
باستانشناسیمدیترانهدردانشگاهسوانز 

فیتزویلیامدرکمبریج،مفسرونظریهپرداز
باستانشناختی در پردیس دانشگاه سافولک

وی در سال  2011میالدی به سِمَت استادی میراث 
باستانشناسی

باستانشناسی تاریخکالسیکواصولاخالقیدر

منصوبشد.عالیقپژوهشیاوشامل
است .او در سال  2012میالدی برای کار در حوزۀ میراث فرهنگی ،جایزۀ خدمات برجستة عمومی
باستانشناختیرادریافتکرد .

آمریکاازمؤسسة
باستانشناسیرادردانشگاهمقدسکاتولیکپرو( Pontificia Universidad

اِنریکه لوپز-هورتادو

انسانشناسی خود را در سال  2011میالدی در دانشگاه
 )Católica del Perúآموخت و دکتری  
تهای پژوهشی او بر نقش ایدئولوژی در توسعة قدرت اجتماعی در
پیتزبورگ به اتمام رساند .فعالی 
پژوهشهای اوتوسط

ییها متمرکزبودهو سرمایهو هزینة 
سواحلمرکزیپرو پیشازوروداسپانیا 
باستانشناسی آمریکایالتینتأمینشدهاست.اودرحال

بنیادملیعلموبنیادهاواردهاینزوقفِ 
باستانشناسی پرودر دانشگاهمقدسکاتولیک

حاضریکیازپژوهشگرانمؤسسة مطالعاتوآموزش
محسوبمیشود .

پرو
باستانشناسیرادردانشگاهکمبریجآموختورسالةدکتریخویشرادرمورد

جِین مکینتاش
پژوهشهای نویناوبرتمدنسندو

کالنسنگیعصرآهنجنوبهند()1982نوشت.بیشتر
گورهای 
کاوشهایی را

سومهمعصرآنمتمرکزشدهاست.او

فرهنگهای هزارۀ 

بهویژهارتباطاتتجاریآنبا

بهعنوانرئیس مؤسسة پژوهشی آن
در بریتانیا ،اروپا و آسیا انجام داده و در کمبریج (که به تازگی  
بهعنوان پژوهشگر مستقل و
منصوب شده) تدریس کرده است .وی از دهة  1980میالدی بیشتر  
باستانشناسی و پیش از تاریخ ،هم در حوزۀ همگانی و عمومی مانند

بها و مقاالت 
نویسندۀ کتا 
دانشآموزانوهمدانشگاهیانمطرحبودهاست .

جورجینا ماسکِت دارای تخصص در زمینة هنر دنیای یونان باستان است .او تاریخ باستان و
باستانشناسی رادردانشگاهلیورپولآموخت ودکتریخودرادرزمینة هنرمیسینی دریافتکرد.او

موزهدار بخشآثارباستانی
موزهای وتدریس دردانشگاهلیورپولراانجامدادهوتازگی  
پژوهشهای  

دورۀ کالسیک در موزۀ ملی لیورپول بوده است .آثار منتشرشدۀ وی شامل کتب و مقاالتی حاصل
پژوهشهایش در مورد پیش از تاریخ اژه ،سفال منقوش یونانی و پیکرتراشی و موضوعات مرتبط با

مجموعههایموزۀملیلیورپولاست .


فهرستنویسندگانض
نشناسیوتاریخهنراروپارادربُنوهیدلبرگآموخت.
مارگارت پِراچ تاریخهنرشرقآسیا،چی 
سالهای
یک 
الکهایچینیسلسلةهان()1995بورسیةتحصیلی 
نامهاشباعنوان 
ان 
بهدلیلموضوعپای 
را از طرف فرهنگستان علوم آلمان برای دانشگاه پکن دریافت کرد .او مطالعات خود را در تایوان و
باستانشناسیوزبانچینیپرداخت.او

آمریکاادامهداد.پسازآنبهتدریستاریخهنرآسیایشرقی،
باستانشناسی

شگاههای مختلف فعالیت داشته و از کمیتة 
موزهدار برای نمای 
بهعنوان  
همچنین  ،
سالهای اخیرمقاالتیرا
فرهنگهای غیراروپایی()KAAKدربُنجایزه دریافتکردهاست.ویدر 

باستانشناسیآسیایشرقینگاشتهاست .

کتابهایینیزدرمورد
طرحهاینمایشگاهیمختلفو 
مورد 
باستانشناسیدیزنیدردانشگاه

کولین رنفرو (لرد رنفرو کایمستورن) استادبرجستهوشاخص
باستانشناختیمطرحاست.او

مکدونالددرپژوهشهای
بهعنوانمدیرارشدمؤسسة 
کمبریجاستکه 
باستانشناسی وپیشازتاریخ است؛ ازجمله

نویسندۀ کتابهای متعددوبسیارتأثیرگذاری درزمینة 
کتابهای
روشها وتجربهوکاربندی(باهمکاریپلبان) کهیکیاز 
باستانشناسی:نظریهها ،

کتاب
محسوبمیشود .

باستانشناسی

معیاروشاخصدرزمینة
باستانشناسی استکهدکتریخودرادرسال 1995میالدیازدانشگاهکِیپتاون

آن سالومون
پیشازآنکهبهعنوانپژوهشگرمستقلی مطرح

صخرهای آفریقایجنوبی دریافتکرد.

باموضوعهنر
لسآنجلس)درزمینة
پژوهشهایپسادکتریخودرادرگِتیسنتر( 

موزهدارارشدموزۀملیبودو
شود ،
صخرهای مرتبط

یهای 
تاریخهنر وعلومانسانیپیگرفت.زمینة پژوهشیتخصصیاو ،کارروینقاش 
قومشناسی مردمانسانبوده کهبهشناختو
بامردمانشکارگر-گردآورندۀ غذادرآفریقایجنوبیو 
صخرهای کمککردهاست.درمیان عالیق پژوهشینوین اومیتوان به

یهای 
ادراکتصاویرونقاش 
رهایاشارهداشت .
پرسشهاییدرموردتصویرسازی،و«هنرِ»هنرصخ 

ابهاماتو
اننامةاوبهتوسعه
سنپترزبورگآموختوپای 
باستانشناسیرادردانشگاهدولتی 

ایگور تیخونوف
سنپترزبورگ از سال  1724تا  1936میالدی اختصاص داشت.
باستانشناسی در دانشگاه  

و تکامل 
درسنپترزبورگ (از

باستانشناسی 

رسالة دکتریوی درسال 2013میالدیدرموردنهادینه شدن 
سدۀ هجدهم تا اوایل سدۀ بیستم) است .او از سال  1986میالدی ،مدیر موزۀ تاریخِ دانشگاه
باستانشناسی دانشگاهتدریسکردهاست.عالیقاصلیعلمی

سنپترزبورگ بودهو همچنیندرگروه 

دانشگاهها،تاریخعلومانسانی،موزهشناسی وحفاظتازمیراث فرهنگی

باستانشناسی،تاریخ

او،تاریخ
وعلمیاست .
باستانشناسی راپیشازآنکهبهآکسفوردبرایگذراندن دورۀ دکتری درزمینة

جویس تیلدِزلی
باستانشناسی پیشازتاریخ» برود،دردانشگاهلیورپولآموخت.پسازیکسالتدریسدرزمینة

«
بهصورت مستقل به نوشتن
پیش از تاریخ در دانشگاه لیورپول ،او در اواخر دهة  1980میالدی  

درآمدیبرتاریخباستانشناسی

ط


باستانشناسی ومصرشناسیپرداخت وعالیقپژوهشیخودرابهمطالعهدرمورد

کتابهایی درمورد

زنانمصرباستانهدایتکرد.اودرسال2006میالدی،مدیریتواحدهایبرخطِ(آنالین)مصرشناسی
بهعنوان مدرس و سخنران ارشد مصرشناسی و
هماکنون  
در دانشگاه منچستر را بر عهده گرفت و  
دستیارپژوهشیافتخاریِمرتبطباموزۀمنچسترمشغولبهکاراست .


پیشگفتار
دوسالونیمپیشدوستوهمکارارجمندآقایدکترسیروسفیضیازگروهتاریخ،ارائةترجمة
فارسی کتاب « »The History of Archaeology An Introductionرا به اینجانب پیشنهاد کردند.
پیشنهادیمیمونومسعود.ایشانپیشاپیشمقالةنخستکتابرابهقلمتوانایشان،نیکاززباناصلی
کتاب(انگلیسی)بهفارسیبرگرداندهبودندوبراهمیتکتابومقاالتومباحثمندرجدرآنکهبا
ارهای
باستانشناسی و تاریخ تکوین و بسط آن در مقیاسی سی 

رویکرد تاریخی نویسندگان به دانش 
ترجمهاش به

نوشتهشدهاست،آگاهبودند.کتابرابهامانتبهاینقلمسپردندکهخواندهودربارۀ
فارسیتصمیمگرفتهشود.کتابموردمالحظهومداقهقرارگرفت.ویراستاراثر،نویسندگانمقاالت،
باستانشناسیدر

انتشاراتیکهکتابرامنتشرکردهاست،رویکردتاریخیروندتکوینوبسطدانش
ارها ی،اشتیاقوعزموارادۀاینقلمرابهترجمةکتاب،مصممومطمئنکرد.
قارهایوسی 
مقیاسی 
ترجمهاش

یشد و برای این قلم مقدور نبود ،لیکن شوق 
ترجمة این اثر بهتنهایی ،به درازا کشیده م 
همچناندردلو عزمش درسربود.ترجمةکتاببهدانشجویانعزیزمدردورۀدکتری(کهدرس
شناختشناسی را با اینجانب میگذراندند ،به جای کار پژوهشی که باید متناسب با مباحث درس

یدادند) پیشنهاد شد؛ اتفاقاً پیشنهاد مورد استقبال قرارگرفت و
شناختشناسی در پایان ترم ارائه م 

مقررشددرپایانمردادماهسالبعد،ترجمةاولیةکتاببهفارسیبهانجامبرسد.ازآقایعلیاصغر
سلحشورعزیزخواستهشدپیگیرشوندواینجانبراازپیشرفتکارترجمةکتابمطلعکنند.ایشان
نیز چنین کردند و به وعده نیک وفا شد و روند کار ترجمة کتاب نیک به پیش رانده شد و آقای
نسخها یازپرینتترجمةاولیةکتابرامرتبومنتظم،برایمیناکاری
سلحشورعزیز،همفایل،هم 
ترجمهها وویراستنوپیراستنوآراستنشاندراختیاراینجانبقراردادند.مقاالتکتابیکدست

روی
ببندیهای
سندها یباادبیاتخاصخودنوشتهبود.کثرتوتنوعمفاهیموترکی 
نبود.هرکدامرانوی 
مفهومیکتابویافتنمعادلها یدقیقبرایهمةآنهااززباناصلیبهفارسی،نهتنهاهمیشهآسان
پارهایموارددشوارهمبود .
نبودکهدر 
تالشهای مزبور،
به هر روی آنچه باید ،از تصحیح و تنقیح لحاظ شد ،اما با وجود زحمات و  
یها یبیشترنیازدارد.ازآقایدکترحسینصبری
یشدکهترجمةکتاببهمیناکار 
همچناناحساسم 
برگرداندهاند،

عزیز که چند کتاب مهم را در همین حوزه طی سالهای اخیر از انگلیسی به فارسی 
خواسته شد که عنایت بفرمایند و متن ترجمة فارسی کتاب را با متن اصلی مقابله کنند و هر جا
احساسکردندوالزمدانستند،نظریاتشانراپیشنهادکنندتااعمالشود.ایشانبهمانندهمیشهبا

عدرآمدیبرتاریخباستانشناسی


اشتی اق،قبولزحمتفرمودندودرخواستاینجانبراپذیرفتند.بیشازدوماهکتابونسخةترجمه
روانتروهم
دراختیارایشانبودودقتومراقبتوپیشنهادهایمفیدشان،ترجمةفارسیکتابراهم 
منطبقترکرد.یکباردیگرترجمةفارسیکتابومقابلةآنبامتناصلیکه

بامتناصلیسازگارترو
ترجمههامیناکاریسپسینشدودوبارهدراختیار

دراختیاراینقلمبود،موردمداقهقرارگرفتوروی
آقایسلحشورعزیزقرارگرفت.ازایشاننیزخواستهشدبااینقلمدرتماسباشندوهرجانظریو
واژههایکلیدیو
معادلهای 

پیشنهادیدارند،بااینجانبدرمیانبگذارند.تماسهاوارتباطاتبرسر
یها یمفهومیکتابونحوۀتلفظواستعمالاسامیخارجیبهفارسیوهمچنینچگونگی
ببند 
ترکی 
واژهنام ةکتابکهباصفحاتاصلیمتنهمخوانینداشت،همچنانادامهیافتوادامهداشت.به
تنظیم 
یهایپیوستهو
باستانشناسی»بدونپیگیر 

یکنمکهترجمةکتاب«درآمدیبرتاریخ
صراحتاذعانم 
ینشستوبهنتیجة
ترجمههایروانآقایسلحشورعزیزونظریاتصائبایشان،چنینبهثمرنم 

بدون
تالشها همیناستکهاینکپیشارویخوانندۀارجمندماست.
یرسید.محصولخرمنآن 
مطلوبنم 
ارهاینگارششدهاستونویسندگانکتاب،هم
باستانشناسیدرمقیاسیسی 

کتابدرآمدیبهتاریخ
همازپژوهشگرانشناختهشدۀروزگارماهستند.رویکردنویسندگانبهروندتکوینو

باستانشناسان

از
باستانشناسی تاریخیست .تاریخ و روند تکوین و رشد و بسط دانش

مراحل رشد و بسط دانش 
منطقههاوکشورهایمختلف.کتاب«مردمزمین»هم

قارههاو
ارهایدر 
باستانشناسیدرمقیاسیسی 

ارهای به دانش
برگرداندهاند ،نگاهی سی 

که آقایان دکتر صبری و عباسنژاد از انگلیسی به فارسی 
ارهای،
منطقهای و سی 

قارهای ،
باستانشناسی و دستاوردهایش دارد .در میان چهار نحوۀ نگاه ملی  ،

باستانشناسی بیسر است؛ نه شناخت

باستانشناسی جامعة پساانقالبی ما همچنان یک 

شوربختانه ،
باستانشناسانة تاریخ ملی برایش مسئله است و

باستانشناسی به مفهوم شناخت 

تاریخ ملی و نه 
ارهایبرایشتفهیمشدهاست.
قارهایونهسی 
منطقهای،نه 

باستانشناسی

موضوعیتدارد،نهتاریخ،نه
ایندانشنوبنیادوبسیارمهموتأثیرگذاربراندیشهوآگاهی وروانورفتارانسانروزگارما،برای
روفلسفهواهلعلموافرادتحصیلکردۀجامعةماتفهیموتعریف

دولتیانوحتیبرایاصحابفک
شدهنیستوبراهمیتآننیزواقفوآگاهنیستندوضرورتآنرانمیفهمندوتمایلهمندارندکه
کردهاند .
باستانشناسانچهقیامتیرادرتاریخبهپا 

بدانند،بشناسندوبفهمندکه
هر که ناموخت از گذشت روزگار

هیچ ناموزد ز هیچ آمـوزگـار

یبینم ازدوستوهمکارگرانمایهآقایدکترسیروسفیضیکهپیشنهادترجمةکتاب
باریالزمم 
یدریغومنتآقایسلحشورعزیزکه
رابهمادادند،صمیمانهتشکرکنم.قدردانوسپاسگزارزحماتب 
بودهاند ودیگر
رفتهاند وپیگیرپیشرفتکارترجمةکتاب 
بخشمهمترجمةمقاالتکتابرابرشانهگ 
دانشجویانعزیزم،سرکارخانم فهیمهشهوند،آقایان مهدیجاهد،بیژنباجوروند،محمدفرجامی و

پیشگفتارغ
دهاندوبهوعدۀخودنیکعمل
حمزهقبادیزادهکهیکبهیکشاندرترجمةمقاالتکتابزحمتکشی 

کردهاند و همچنین  آقای دکتر حسین صبری عزیز هستم که در ویرایش کتاب ما را یاری
و وفا  
یها ی ترجمة کتاب به فارسی همه محصول خرمن زحمات همکاران و
یها و درست 
رساندهاند .راست 

دوستانارجمندودانشجویانعزیزیستکهناممبارکشانیکبهیکدرذکرودرقلمآمد.هرکاستی
وناراستیدرترجمةکتاب ردیابیورصدویافتهودیدهشود،مسئولیتآنرااینجانبکهکمترین
یگویم کهاگرترجمةفارسیکتابیکه
سهمرادرترجمةکتابداشتهاست،میپذیرد.بهصراحتم 
یدیدم نام
یشد،صالحنم 
پیشروستدرانتشاراتدیگریونهدرانتشاراتدانشگاهتهرانمنتشرم 
نیترجمةهیچیکازمقاالتکتابدرجشود .

اینقلمبرپیشا


ومن اهلل التوفیق
حکمتاهلل مالصالحی ،دانشگاه تهران 1397/8/28 ،هجری خورشیدی
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ف




پیشگفتارق

پیشگفتار
پل بان

مترجم:علیاصغرسلحشور 

تاریخمصورباستانشناسیکمبریجکتابیاستکهتوسطنگارندۀاینسطوروباهمکارییکگروه

نالمللی از متخصصان نگاشته شد و در سال  1996میالدی انتشار یافت .کتاب بهصورت
برجستة بی 
بهرووبهزبانچینیهمترجمهشد.ازآنجاکهاکنونکتاباز
وباموفقیتبسیاریرو 

گاهنگارانهتنظیم

نوبتچاپخارجشده،ویرایشنویی ازآننیازخواهدبود ،البته نهبا ارائة همانمطالبپیشین،بلکه
بافصلهایی کهبهبخشهای مختلفجهان

بااندیشهوروشمتفاوت بر اساسمناطق مختلف جهان ،
آن،بهندرتبررسیوتدقیقشده

کهتاریخباستانشناسیپربار

اختصاصدادهشدهاند،ازجملهروسیه

.بااینهمه ،دراینساختار،تمرکزبر مجموعة اطالعاتیخواهدبود کهتوسطافرادبرجستهو

است
نامهای آشناییبرای عمومهستندوبرخیازآنها شهرت
سرشناسبهدستآمدهو بسیاریازآنها  ،

کمتریدارند،ولیاطالعاتشانبسیارارزشمنداست .
میشوند نیز ،در
باستانشناختی استفاده  

پژوهشهای 

روشهای اصلی که در 
برخی فنون و  
جداگانهای گنجانده شدهاند .برخی از پژوهشگرانی که در انتشار جلد جدید این کتاب

جدولهای 

نیزمشارکتداشتهاند.

همکاریکردهاند،درسال1996میالدیودرجلدپیشین

مختلفتاریخباستانشناسی درهفدهسالآخرمنتهیبهاین

درموردجنبههای 

کتابهایزیادی 

1
دایرۀالمعارف پنج جلدیبودکه توسطگروهپژوهشی موری 
مهمترین آنها  
افتهاند که  
پژوهش انتشاری 
باستانشناسی،توسعهوتکاملاینعلم،ازطریقبولتنمختصبهآن(که

ویرایششدوعالقهبهتاریخ
2
درسال1990میالدیچاپشد)ادامهیافت.واضحاستکهپسازارائةاطالعاتارزشمندگلِندانیل 
و دیگر همکاران او در نیمة دوم سدۀ بیستم میالدی ،بر اهمیت تاریخ باستانشناسی افزوده شد.
زندگینامة پژوهشگران برجسته وسرشناس ومجموعهمقاالتآنهادرموضوعات تاریخی ،به دفعات در
اینکتابذکرشدهاست .
باستانشناسی» امروزه از نظر لغوی به معنای مطالعة باستان است و برای بررسی بقایای

واژۀ «
یرود.
بهکارم 
آمدهتازبالههای دیروز  

ساختههای به 
دست

انسانهاازنخستین مصنوعات و 
دست
گذشتة  
___________________________________________________________________
1- Tim Murray
2- Glyn Daniel

کدرآمدیبرتاریخباستانشناسی


(بهعنوان«آرخِئُلوگیا»1یاسخنگفتن درمورداشیای باستانی)
یها  
درابتدا،اینمطالعاتتوسطیونان 
یشد،برایمثال،درزمانامپراتورآگوستوس ،دیونیزوس
آغازشد واساساً بهادوارخیلیدور اطالقم 
3
باستانشناسیروم»

جنگهای پونیک نوشتکهبا نام«
هالیکارناسوس 2تاریخ رومراازابتدایآنتا  
میشود .
شناخته 
نمیالدیبهوجودآمد ،امروزهمعنایتخصصیبه

هرچنددرسدههایآغازی

باستانشناس» 

واژۀ «
بهگروهیازبازیگرانداللتداشتکهافسانهها

ینشین،اینواژه
نهاییونان 
خودگرفتهاست.درسرزمی 
میآوردند.پسازآن،هردوواژهبه
صورتغمانگیزیبهنمایشدر 


رارویصحنهبه
داستانهایکهن

و
4
قهشناس شهر لیون،با
فراموشیرفتند ،تااینکهدرسدۀهفدهممیالدی ،ژاکاسپون ،پزشکوعتی 
6
باستاننگاری » را

باستانشناسی ،5بلکه«

،نهتنهاواژۀ
دلبستگیفراوانیکه بهآثارباستانیرومداشت 
بهصورتگستردهاستفادهشد .
زبانهاانداختکهواژۀابتدایی 
نیزدوبارهسر 
دکهدرحالاجراونمایشافسانههای

باستانشناسان» بازیگرانیباشن

شایدبهنظرجالبآید که«
کهن و باستانی هستند ،البته این تصور امروزه نیز تنها کمی تغییر کرده است .پدیدۀ نوین
بهعنواندونمایش جداگانهو
،همانطورکهدراینکتابآمده است،تاحدودزیادی  

باستانشناسی

تهای مختلف،
باستانشناسان ،یعنی شخصی 

میشود .ابتدا خود 
البته موازی با هم در نظر گرفته  
طورکهدرهرنمایش،مرگومیر


آنهاوالبته،همان
وائتالفها،رقابتوتنفر 

یها 
تأثیراتآنها،دوست 
باستانشناسینیزچنین

یشود،در
تهاینو وتازهبه داستانم 
همیشگیاستوسبب ورودشخصی 
گروههای قدرت و مافیایی ،قدیسین و
یگیرند ،مانند  
واژههای دوگانه در کنار هم قرار م 
است  .
بههاوغیره؛
یهاوغری 
گناهکاران،ضعفاوقلدرها،خود 
دوم،دیدگاهباستانشناسی نسبتبهگذشته است کهبهطورمداومتغییر میکند و بااستفادهاز
شواهدومدارکنویافتهیاتفسیرشواهدومدارکقدیمیصورتمیگیرد،وهمیشهباشخصیتهاو
برهمکنشهای خودباستانشناساندرارتباطاست؛همانطورکهدرهرسریالخوب،شگفتیهای
ناگهانیوجوددارد وداستانعوضمیشود.نهنمایشها راپایانیاستو نهباستانشناسیرا،بلکه
هردوبهنوآوریهاوابداعاتمستمر،یعنیشخصیتهایغیرعادی،یافتههایچشمگیروخارقالعاده
برای جلب توجه بیش از پیش مخاطبان خود نیاز دارند که بدون آنها  ،احتماالً به بوتة فراموشی
سپردهمیشوند .
___________________________________________________________________
1- arkhaiologia
2- Dionysius of Halicarnassus
3- Punic
4- Jacques Spon
5- archaology
6- archaeography

پیشگفتارل
تهای آنها بسیار واقعگرا و دومین نمایش ،جمع
نخستین نمایش از باستانشناسان و شخصی 
باستانشناس است .بیشتر

رویدادهای گذشته بوده که بدون تردید ساخته و پرداختة ذهن یک 
گذشتهواقعگرایانه عملکنند تا«حقیقت»گذشتهرا بیابند،

باستانشناسانتالشمیکنند کهدربارۀ 

دادههااستنتاج
میآید،یکداستانخیالیاستکهاز 
امابهترینچیزیکهبدونماشینزمانبهدست 

باستانشناس

یشود وشایدحتیدادهها آزمایششوند،امادرنهایتنتیجه،ساختهوپرداختةذهن
م
یتوانیم بدانیمکهدرگذشتهچهاتفاقیافتاده،حتینتایجبرایدورههایتاریخی که
است.ماهرگزنم 
بهدستآمده،هموارهذهنیواغلبمتناقضهستند،امابرایادوارپیشازتاریخ
منابعنوشتاریازآنها 
باستانشناساست.

کهنوشتهایهمدردسترسنیست،تنهاراه،حدسوگمان

یهای تصویریگذشته همراه
شدهتوسطباستانشناساندربیشترموارد با بازساز 

گزارشهای  
ارائه

لهای انسانی،
یهایی ،ازجملهانواعمختلففسی 
ودرسالهای اخیربسیاریازچنینتصویرساز 

است 
نهتنها برای مردم سرگرمکننده و آموزشی هستند ،بلکه نقش بسیار مهمی در مباحث و تفاسیر

باستانشناسیدارند .

ازطریقداستانهایشفاهیوتصویری

یهایادبیونوشتاری»کهعلمرا
کجانبهنگریوسوگیر 

«ی
اسطورههای مرسوم و متداولی شده که در آن کلمات ،قدرتمند و

شکلگیری 
یکند ،سبب  
بازگو م 
تهای ملموسهستند.برای مثال،هنگامیکهماریاسانزدِ
یاتصاویر،شگفتانگیزتر ازواقعی 

تأثیرگذار 
یهایگاوهاینربزرگرارویسقف غار آلتامیرا 2مشاهدهکرد،او
ساوتوالی 1کوچکنخستین نقاش 
واژههای«گاونر،گاونر»3یاچیزدیگریرافریادنزد،بلکهگفت«:نگاهکنید،پدر،یکگاو!»4؛تصاویر

داستانهای

شگفتانگیز اسبسواریدرباالیصخرۀ سولوتره 5براینخستین بار ،برگرفتهاز 

مهیجو
پیش از تاریخ است و هرگز در دنیای واقعی و خود محوطه ،اثری از آن پیدا نشد ،چرا که اصوالً
یپرسد چه
امکانپذیر نبوده است .هاوارد کارتر 6به پرسش لرد کارنارون 7که م 
اسبسواری در آنجا  

یخواهد به آرامگاه توتنخامِن 8وارد شود؟ (صفحة  132را نگاه کنید) ،در حالیکه فکر هر
کسی م 
ادداشتهای خودکارتر،اوپاسخداد«:آری،

فوقالعادهاست ».طبقی
بهجز«آری  ،
پاسخی رامیکرد  
ادداشتهایخودکارتراستفاده

فوقالعادهاست»(نسخةمعروفترتوسطآرتورمِیس9نوشتهشدکهازی

___________________________________________________________________
1- Maria Sanz de Sautuola
2- Altamira
3- Toros, toros
4- Mira, Papa, bueyes
5- Solutré
6- Howard Carter
7- Lord Carnarvon
8- Tutankhamen
9- Arthur Mace
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میانشعلههایآتشدرکتابیکهدرکودکی

کردهاست).هاینریششلیمان1تنهاباتصویریازتروآدر
بهاوهدیهدادهشدهبود،عاشقودلبستةاینمکاننشد ،بلکهدلبستگیوعالقةاو به اینمکان ،به
ینادعاکهاوهنگامیکهمشغولحفاریدرگورپادشاهمیسینی2یونان

یشود.ا
زمانهای بعدمربوطم 

بابودباارسالتلگرافیشگفتیخودرابهاینصورتکه«بهچهرۀآگاممنون3خیرهشدم»(صفحة

بود،
یتواند ادعایدرستیباشد ،چهاینکه تلگرافپسازآن اختراعشد.یا
 69رانگاهکنید) بیانکرد،نم 
قتلعام و کشتار بوده است که بعدها توسط
خودکشی گروهی و قهرمانانة مدافعان ماسادا 4احتماالً  
طعنهآمیزی
فالویوس یوسیفوس (یوسف فالوی) 5مورخ یهودی اقتباس شد .البته بهصورت کنایی و  
باستانشناختی در محوطه ،بیانگر مهارت هنری او بود ،اگرچه ییگِل

کاوشهای 

یتوان گفت که 
م
بخشتررویدادهای
الهام 
بانسخههای  

باستانشناختی را 

یادین 6کاوشگر،سختتالشکردتادادههای 
تاریخیارتباطدهد(صفحة165رانگاهکنید) .
باستانشناسی را از تجارب سادۀ ابتدایی تا فعالیتهای پیچیدهتر

این کتاب مراحل رشد تدریجی 
تامتخصصانحرفهای امروز وپدیدآمدن

یکند.ازدانشمندانیکهجامععلومبودند 
امروزی ترسیمم 
نههابرایپاسخبهسؤاالتخاص.اینکتاب،
یهایخودتایافتنگنجی 
تخصصگرایی؛ازتقالبرایکنجکاو 

داستانیازواقعیتروبهرشد مدارکوشواهدیاستکه شایدبازسازیشوند ورازهای خودرابرمال
باستانشناختیدرآنجادیده

ازمکانهاییاستکهمدارکوشواهد

کنند؛درموردروندفزایندۀمحافظت
پیشرفتباستانشناسیوفناوری،ازعکاسیهوایی

شدهاندوبهتفسیرنیازدارندوازارتباطنزدیکمیان

انههاوازشیمیاستخوانتابازیابیوتحلیلDNAبقایایباستانیصحبت
خگذاریورای 
تاروشهایتاری 

جهگیری بابهرهگیریازحداقل
شرفتهایدورانمعاصر،توانایینتی 

یآورد .یکی از مهمترین پی
بهمیانم 

یتوان ازیکقطعة سفال استخراج
مدارک وشواهد است:برایمثال،اطالعاتمتنوعیراکهاکنونم 
کرد،مانندتاریخوتزییناتآن،موادخامومنبعآن،درجةحرارتپختآنوشایدحتیمحتوایظرف.
جهگیریاینکتاب،کولینرنفرو7دیدگاهخودرادرمورداینموضوعبیانمیکندکهچگونه
دربخشنتی 
بیستویکممیالدیوفراترازآنتوسعهخواهدیافت.

باستانشناسیدرسدۀ

یتوانداهمیتزیادیداشتهباشد)،
باستانشناسیتنهایافتناشیانیست(هرچند،هنوزهمم 

امروزه
بلکه بیشتر کشف حقیقت نهفته در اشیاست .اگرچه این کتاب گزارش جامعی از پیشرفت
یدهد،برخیازخوانندگانآناحتماالًبهایننتیجهمیرسند
یدرسراسرجهانبهدستم 

باستانشناس

___________________________________________________________________
1- Heinrich Schliemann
2- Mycenae
3- Agamemnon
4- Masada
5- Josephus
6- Yigael Yadin
7- Colin Renfrew

پیشگفتار 
ن
انهایعلومغربی»پایهگذاشتهشدهاست.البته
کهمطالبآنمتمرکزبراروپاستوبراساس«بنی 
باستانشناسی باتجاربیکهغربیها دراینزمینه

یتوان برایچنینچیزیعذرخواهیکرد،زیرا 
نم 
،شکلوقوام یافتهو اینامرعمدتاً دراروپاآغازشد،زیرامردمسعیکردنددورترین

آوردهاند
بهدست 

ییها ازطریقبررسی
یترین) دورانتاریخیخودراکهازآنآگاهی داشتند ،درککنند.اروپا 
(قدیم 
بهاینمنظور براییافتن

یها راادراککنند؛و 
یها وروم 
منابعدوران کالسیکتالشکردندتایونان 
ازتمدنهای دورانکالسیک وتاریخمسیحیت ،ابتدادرمصروخاورنزدیکبهمطالعه و

نشانههایی 

یشدند.
اینمناطقبهعنوانمهد بینشفکری،عقلی ومعنویغربدرنظرگرفتهم 

بررسی پرداختند .
باستانشناسی بهمناطقدیگر نیزتوجهنشانداد.بنابراینتأکیدبرنقشاروپا،بهدلیل

پسازآن ،
رویدادهایتاریخیاجتنابناپذیراست .

انتخاببخشهایالزموضروریوحذفبرخیمطالب

بزرگترینمشکلدرمسیرچاپاینکتاب،

یتوان گفت که تاریخ باستانشناسی جهان موضوع بسیار گسترده و
غیرضروری بود .بدون تردید م 
باستانشناس،

یتوان همة صفحات آن را در این کتاب گنجاند :همة همکاران 
جامعی است که نم 
دانستههاییکهاز منطقة خود دارند ،تکمیلوتصحیح

بخشهایی رابااطالعات و
یتوانند  
بهراحتیم 

شناختهشده و ناشناخته ،بزرگترین اکتشافات

کنند .ما در عوض بهدنبال برقرای تعادل میان 
باستانشناسی و اکتشافات معمولی هستیم که همگی از اهمیت زیادی در پیشرفت و تکامل

باستانشناسیبرخوردارهستند .

پل بان
آوریل 2013
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