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هـاي پژوهشـی    هـا و روش  شناسی از آغاز حیات خویش ناگزیر بوده است از نظریه دانش باستان
بنـدي،   طبقـه سایر علوم از جمله علوم تجربی، انسانی، اجتماعی و هنري بهره گیرد و همواره بـراي  

  ا وام گرفته است.ه هاي این حوزه ها و روش هاي خویش از نظریه تبیین و تحلیل داده
هـا بـراي آن    یافتگی ترکیبی این شاخه از دانش بشري، خلق مبـانی نظـري و روش   با قوام

هـا   ْ غیرشرقی است، آبشخور نظریـه  گریزناپذیر شد. از آنجا که مبنا و ماهیت این شاخه از دانش
یـن علـم   شناسـی کشـورهاي پدیدآورنـدة ا    بینی و جهـان  هاي فکري آن نیز متأثر از جهان و نحله

هـاي آن در کشـورهاي    هـا بـراي تحقـق مبـانی و نظریـه      رو نخستین گام قرار گرفته است. از این
هایشان به  که بتوانند در پژوهش صاحب این دانش آغاز شد. روشن است که همۀ علوم براي آن

هـاي علمـی    نتایج درست و داراي اعتبار علمـی نائـل شـوند، ناگزیرنـد از مبـانی نظـري و روش      
ــژوهشِ آن اســتفا ــش  ده کننــد تــا زمینــۀ افــزایش اعتبــار نتــایجِ حاصــل از پ هــا فــراهم آیــد. دان
شناســی نیــز بــراي اثرگــذاري بیشــتر در جهــان اندیشــه و قلمــروي عمــل خــود، نیازمنــد   باســتان

هـاي علمـی اسـت و پژوهشـگران و دانشـمندان ایـن حـوزه در پـی          گیري از مبانی و نظریـه  بهره
  تري برخوردار شود. هایشان از پایایی افزون اند تا یافته ي تازهها ها و روش آفرینش نظریه

شناســانه در حــوزة  هــا و مطالعــات معرفــت تــوجهی بــه رهیافــت فقــدان مبــانی نظــري و بــی
اند تا اهمیت این رشته در میان دانش انسانی و علوم اجتماعی کمتـر   شناسی کشور سبب شده باستان

شناسـانه موجـب    آن است، دست نیـازد. نبـود نگـاه معرفـت     به چشم آید و به جایگاهی که سزاوار
شده است تا متون تولیدشده در این حوزه به زبان ویژة خود دست نیابد و همچنان آبشـخور تولیـد   

هـاي علـوم انسـانی و اجتمـاعی باشـد کـه البتـه ایـن موضـوع           گیري از دیگـر رشـته   متون آن با وام
آید سهم کم ایـن دانـش و اثربخشـی     بیشتر به چشم میخود امر مذمومی نیست، اما آنچه  خودي به

هاي انسانی اسـت و لـذا شایسـته اسـت تـا زمینـه و بسـتر بـراي          هاي نظري سایر دانش آن در حوزه
  شناسانۀ تولید دانش نظري در این عرصه فراهم آید. هاي معرفت ها و روش کردن بینش غنی

هـاي   دانش بشري، عمـوم دانشـگاه  در راستاي اعتباربخشی به ماهیت علمی این شاخه از 
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شناسی چند واحد از دروس مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد را بـه درس   داراي رشتۀ باستان
انـد. از آنجـا کـه در کشـور منـابع زیـادي بـراي         شناسی اختصاص داده هاي باستان مبانی و نظریه

میـد پـر کـردن قسـمتی از     هاي فوق وجود ندارد، لذا این کتاب به ا استفادة دانشجویان در حوزه
  این خأل و با اهداف ذیل به زبان فارسی برگردان شده است:

  . جبران بخشی از کمبود منابع مرجع فارسی در این حوزة مهم و تأثیرگذار؛1
گیـري   هاي پیچیدة موجـود در کتـاب بـه سـبب بهـره      پذیر کردن مباحث و نظریه . فهم2

  ا؛ه هاي رایج در دیگر رشته مؤلفان از نظریه
  ها در فضاي دانشگاهی؛ سازي این قبیل نظریه . ایجاد بستر براي بومی3
  . روزآمد کردن دانش پژوهشگران این حوزه؛4
انسـانی و اجتمـاعی     هـاي علـوم   هاي سایر حـوزه  گیري از نظریه . ایجاد زمینه براي بهره5

  براي هدفمند کردن و تبیین تأثیرگذار مباحث؛
هـاي   هـاي حاصـل از کـاوش    ژوهشگران در مواجهه با یافته. تقویت مبانی اندیشگانی پ6

  اي؛ هاي موزه شناختی و بوده باستان
  شناسی؛ . تولید متون جدید در حوزة در حال رشد دانش باستان7
هـاي مـرتبط بـراي بسـط      . ایجاد زمینه براي آشناسازي دانشجویان با متون سـایر حـوزه  8

  شناسی. دانش باستان
شناسـی جدیـد اسـت کـه کوشـیده اسـت تـا فضـاي          وزة باستانهادر یکی از پیشروان ح

، 2012روزشـدة کتـاب او در    شناسی جهان ایجاد کند. ویراست جدید و بـه  اي را در باستان تازه
نظران برجستۀ این رشـته   شناسی از منظر صاحب تفسیري موثق از وضعیت کنونی نظریات باستان

شناسـی آورده   هـا در حـوزة باسـتان    ین پیشـرفت اي از آخـر  دهد. در این کتاب، خالصه ارائه می
هاي تأثیرگذار، مسیر آینـدة ایـن رشـته بـه تصـویر کشـیده شـده         شده و با بررسی بعضی از ایده

  است.
اند. برخی از نویسندگان  شناسی گردآوري شده هاي مختلف باستان در این کتاب، نظریه

برخـی دیگـر معتقدنـد فرهنـگ     به اتخاذ رویکـردي نزدیـک بـه علـوم طبیعـی اعتقـاد دارنـد و        
هاي گذشته باید بررسی شود. برخی ارتباط فرهنگ با تغییرات اجتماعی را حداقل تصور  دوران

کننـد.   مـدت تمرکـز مـی    کنند، برخی بر تحوالت محلی و برخی دیگر بر تحـوالت طـوالنی   می
رنــد، شناســان معــدودي بــه انتخــاب رویکــردي واحــد و متمرکــز اعتقــاد دا کــه باســتان درحــالی

هاي مختلف تأکید دارند. ایـن   هاي دیدگاه نویسندگان این کتاب بیشتر بر ارتباطات و همپوشانی
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اي  رشـته  شناسی و علوم بین اند کتاب از جملۀ خطیرترین متون حوزة باستان ها باعث شده ویژگی
  به حساب آید و نقد و نظرات متعددي در ارتباط با آن به رشتۀ تحریر درآید.

یکـی از مراجـع ضـروري بـراي      شناسی امروز ها در باستان نظریهویراست جدید بنابراین 
آید. در این کتـاب،   شناسی و حتی علوم اجتماعی به حساب می دانشجویان و اندیشمندان باستان

آوري کرده اسـت کـه در کنـار هـم، نمـایی       اي از مقاالت را جمع العاده ایان هادر مجموعۀ فوق
دهنـد. تنـوع مطالـب، گسـتردگی، عمـق و       نظري معاصـر ارائـه مـی    جامع و جذاب از روندهاي

هـا تبـدیل کـرده اسـت. کتـاب       مانند در حوزة نظریه سرزندگیِ علمی، این کتاب را به منبعی بی
اي از علـوم   شناسـی را بـه عنـوان شـاخه     فقط بازگویی تفکرات مدرن نیست، بلکه اهمیت باستان

  کشد. انسانی به تصویر می
اي بودن مطالبِ کتاب برگردان آن را صدچندان دشوار  رشته ی و بینگستردگی موضوع

اي  هاي مختلف علوم انسانی، ترجمه گیري از فرهنگ ایم تا با بهره کرده بود، با این همه کوشیده
اسـت، برگـردان    روان ارائه دهیم. اطمینان داریم با همۀ تالش و وسواس و دقتی که انجام شـده  

ست. در ضمن نکتۀ شایان ذکر آن است که نمایۀ ترجمۀ حاضر منطبـق  کتاب عاري از اشکال نی
با نمایۀ کتاب اصلی نیست. خرسند خواهیم شـد اگـر خواننـدگان گرامـی نکـات و اصـالحات       

  ها بهره بگیریم. هاي بعدي از آن راهگشاي خویش را دراختیار مترجمان قرار دهند تا در چاپ
زشـمند جنـاب آقـاي دکتـر مهـدي احمـدي،       هاي ار در پایان، سزاوار است از همکاري

دکتر محمدرضا سعیدي، دکتر مجتبی مرادي نوروزي، دکتر بلمکی، سـرکار خـانم کشـوري و    
  سرکار خانم شجاعی نهایت سپاس و امتنان را اعالم داریم.

  
  آبادي افسانه محمدي شاهرخ  

  نوراهللا مرادي نوروزي  
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