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  مقدمه مترجم
  

تغییرات مربوط بـه انسـان و    باستانشناسى، رشته علمى جالب توجه و پرهیجانى است؛ زیرا تمام تحوالت و
  دهد.جامع قرار مى جوامع انسانى را اساسا مورد بررسى و مطالعه دقیق و

فتـار انسـانى را از   ر اى اسـت کـه  هاى مختلف علوم اجتماعى، باستانشناسى تنها رشـته در میان رشته
کند، و به مقایسـه و مطالعـه   بازسازى مى طریق تحلیل فرهنگ مادى انسان در دورانهاى گذشته بررسى و

  پردازد.مى هاى رفتارى انسان کنونىآن با انگاره
  19841گاى گیبون، 

  

کشـاورزى حـداقل بـه     بالغ گردیده؛ آغـاز  میلیون سال 5/2اکنون، قدمت دورانهاى گذشته انسان به بیش از 
اند. اقوامى متجاوز و خونخوار شناخته شده به عنوان» مایا«حدود ده هزار سال پیش تخمین زده شده؛ و اقوام 

اند و غالبا هـم از  صدها نفر بودند، امروز به هزاران نفر بالغ شده اى که در سالهاى گذشتهباستانشناسان حرفه
 هـا و کامل و جامع دانشگاهى و تخصصهاى الزم برخوردارند، و [نیز] به مدیریت برنامـه  آموزشها و تحصیالت

در سراسـر جهـان    طرحهاى تحقیقاتى و آموزشى، و هدایت و سرپرسـتى کاوشـها و مطالعـات باستانشناسـى    
  اشتغال دارند.

یان و مفهـوم مطالعـه و   جر هاى مختلف علمى روى داده، جهتتحوالتى که طى سالهاى اخیر در زمینه
هـاى مختلـف زنـدگى    علمى و تخصصى، و جنبـه  هاىتحقیق را نه تنها در باستانشناسى، بلکه در تمام رشته

(کامپیوترهـا) و روشـهاى علمـى جدیـد، میـزان انجـام بررسـیها و         هـا انسان تغییر داده است؛ از جمله رایانه
  اند.ریع در دستیابى به نتایج تحقیقات شدهتوجهى افزایش داده و سبب تس تحقیقات را تا حد قابل

ابـزارى بسـیار مهـم و     اکنون استفاده از رایانه در مطالعات و تحقیقات باستانشناسى بـه صـورت روش و  
کتـانى پیچیـده شـده بـرروى اجسـاد       ناپذیر است؛ به طورى که حتى براى از هم گشـودن نوارهـاى  اجتناب

  اند.استفاده کرده و نتیجه گرفته هاناطق دیگر، از رایانهمومیایى شده مصر باستان یا م
شود، ولى مومیایى شده استفاده مى هم جهت بازکردن نوارهاى دورتادور اجساد 2»اشعه ایکس«گرچه از 

کـت  «دارى برخوردار است. اکنون با ابـداع و گسـترش تصـویربر    اىکاربرد رایانه در این زمینه از اهمیت ویژه
 مؤسسـه «کننـد. پژوهشـگران   تر مطالعه مـى تر و گستردهشده را از هر جهت عمیق ، اجساد مومیایى3»اسکن
مومیایى شده به کمک  [مثالً] براى تحلیل و بررسى طول و عرض یک جسد 4»شناسى دانشگاه شیکاگوشرق

سپس یک رایانه نیز تصاویر را به شکل تصویر  اند وس سه میلیمترى تصویربردارى کردهدر مقیا» کت اسکن«
  مومیایى شده تهیه و تنظیم نموده و در اختیار پژوهشگران قرار داده است. سه بعدى مربوط به جسد شخص

است؛ که نمونه مهم کرده  در بررسى و بازسازى تمدنهاى گذشته، به باستانشناسان بسیار کمک» رایانه«
در منطقـه جنگلـى گوآتمـاال، بـه منظـور      » مایـا « آن در تحقیقات مربوط به بازسازى معبدى متعلق به اقوام

                                                             
1 . Guy E. Gibbon, 1984. 
2 . X-Ray 
3 .Cat Scan 
4 .Chicago Oriental Institute 
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  شود.مشاهده مى تشخیص دقیق محل و ابعاد معبد،
سـال گذشـته، تحـوالت     ها و موارد مختلف تحقیق و اکتشاف در باستانشناسى طى پنجـاه بررسى زمینه

درس و بحث مربـوط بـه باستانشناسـى، و از     سازد که لزوما باید از یک سو در هرانگیزى را آشکار مىشگفت
  تحوالت و پیشرفتهاى علمى جهانى در نظر گرفته شود. سوى دیگر در بررسى و مطالعه تاریخ و سابقه

منجر به دریافت جایزه نوبل  ،1940اواخر دهه  در 1»ویالرد لیبى«ابداع روش علمى تاریخگذارى توسط 
باستانشناسى شد. تاریخگذارى با استفاده از روش کربن  گردید و سبب تغییر و تحول عظیمى در تاریخگذارى

در ارتباط با دورانى بالغ بر چهـار هـزار سـال گذشـته و حتـى اواخـر دوران        ، تاریخگذارى دقیق نسبى را14
آورد.  ه در منطقه امریکا، منشأ کشـاورزى و آغـاز تمـدن و شهرنشـینى بـه وجـود      استقرارهاى اولی یخبندان،

مورد منشأ و آغاز کشـاورزى   در 3»رابرت برایدوود«و  2»کاتلین کانیون«تحقیقات و کاوشهاى باستانشناسى  
ردن و اطراف کوههاى زاگرس بسیار جالب توجه حائز اهمیت بود و به حدود هشت هزار سال پیش  و در دره اُ

اى را در منطقـه  سرپرسـتى گـروه تحقیقـات چنـد رشـته     » برایدوود«تحقیقات،  شد. مقارن با اینمربوط مى
ئولیتیک) حـوزه زاگـرس بـود ـ بـه عهـده گرفـت و         ـ» جارمو« متخصصـان   که یک محل دوران نوسنگى (ن

نخستین بار در عرصه تحقیقـات و   هاى علمى دیگر را براى، و رشتهشناسىشناسى، حیوانشناسى، گیاهزمین
علوم طبیعى و بازسازى اوضاع اقلیمى نیـز بـه مـوارد     4کاوشهاى باستانشناسى با هم در یک محل جمع کرد.

هـاى گیـاهى،   هـا و گـرده  انـد. تحلیـل دانـه   باستانشناسى اضافه شـده  هاى مختلف علمى دراستفاده از رشته
 شناسى در باستانشناسى، یاهاى درختان، حیوانرادیوکربن با استفاده از شمارش حلقه گیرى تاریخهاىاندازه

مهـم دیگـر در    باستانشناسى حیوانى، تشـخیص از راه دور، و تحلیـل ایزوتوپهـاى کـربن، از جملـه تحـوالت      
  اند.باستانشناسى  بوده
تـر و روزافـزون از   گسترده گیرى آمارى، استفاده، تحوالت روش حفارى باستانشناسى، نمونهافزون بر این

اطالعات در مقایسه با گذشته شده است. اکنون یک  ها نیز سبب گسترش دامنه تحقیق و افزایش میزانرایانه
اورى ، و وسایل و تجهیز5»قابل حمل رایانه کوچک«باستانشناس بدون  ات پیشرفته علمى و بدون آگاهى از فنّ

  شود.تحقیق و سنجش، وارد میدان تحقیق و اکتشاف نمى در مورد
واقع  7»استار کار«قدیمى  ، در محل1951تا  1949از دانشگاه کمبریج، طى سالهاى  6»گراهام کالرك«

شرایط طبیعى منطقه پرداخت و بـا اسـتفاده از روش    ررسى و بازسازى اوضاع ودر شمال شرقى انگلیس، به ب
  پیش از میالد را در مورد قدمت محل تعیین نمود. 8250 تاریخگذارى رادیوکربن، تاریخ

، 9»گوردون ویلى«نام  به 8»هاروارد«در قلمرو باستانشناسى دنیاى جدید امریکا، باستانشناسى از دانشگاه 

                                                             
1 .Willard Libby 
2 .Cathlyn Canyon 
3  Robert Braidwood  . 
4 . multidisciplinary approach 
5 . lap top computer 
6 . Graham Clark 
7 . Star Carr 
8 . Harvard University 
9 . Gordon R. Willey 
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آغاز کرد که همزمان با این تحقیق، حوزه جدیـد   طرح تحقیق علمى مهمى را در منطقه جنوب شرقى امریکا
و بسرعت گسترش پیدا کرد و اکنون به صورت یک رویکرد مهـم و   تحقیقاتى در باستانشناسى وارد عمل شد

  آید.اساسى به شمار مى
ها مربـوط  2»تسینآسترا لوپى« ، منجر به کشف بقایایى از شجره1959در سال  1»مرى لیکى«تحقیقات 

انگیـز در حـوزه   در تانزانیا شـد، کـه تحـولى شـگفت     3»اولدووایى«میلیون سال پیش در دره  75/1به حدود 
اى در منطقه شرق افریقا طـى پنجـاه سـال    آورد. اکتشافات سنگواره ور انسان به وجودمطالعات مربوط به تط

  آگاهى، زمان و منشأ تحول انسان را به دو برابر افزایش داده است. گذشته نیز، میزان
اى، علمـى چنـد رشـته    طى نیم قرن گذشته، متوجه شدیم که باستانشناسى مبتنى بر تحقیق و بررسى

گذشـته اسـت. طـى سـالهاى گذشـته،       اه علمى شناخت تغییر و تحول فرهنگـى انسـان در دورانهـاى   تنها ر
هاى تحقیق و توان به تهیه و تأمین هزینهجمله مى باستانشناسى  مرتباً دستخوش تغییر و تحول بوده، که از

دد اصـول و رویکردهـاى   مربوط به دورانهاى گذشته، و نیاز بـه ارزیـابى مجـ    سازى آثار و منابعمطالعه، ویران
منـاطق   هاى باستانشناسـى اشـاره کـرد. اکنـون سرخپوسـتان     اندرکاران امور و برنامهانسانى دست اخالقى و

باستانشناسـى را در زمینـه رویکـرد     امریکاى شمالى، بومیان استرالیا و مناطق دیگـر جهـان، ارزش و اعتبـار   
در این مورد که درباره اصل و منشأ فرهنگ بومیان و  اند وبازسازى سابقه و زمینه سنتى اقوام، زیر سؤال برده

اند و در ایـن راسـتا زمینـه جدیـدى از     ندارند، به بحث و تبادل نظر پرداخته اقوام اصلى نیازى به علوم غربى
  تحقیق در باستانشناسى پدید آمده است. روش بررسى و

خواهد مانـد یـا نـه،     قرن بیست و یکم همچنان باقىمردم اکنون در مورد اینکه باستانشناسى  در طول 
اقدامات و تحقیقات علمى پنجاه سـال   کنند. در پاسخ به این پرسش باید بگوییم چنانچه کشفیات وبحث مى

بررسى و بازسازى و نگهدارى میراث فرهنگى بشر نقشى داشته،  گذشته از ارزش و اعتبار برخوردار بوده و در
  انشناسى  نیز طى قرون آینده قطعى و مسلم خواهد بود.باست پس بقا و اعتبار

در تمـام  » فرهنگـى  مـدیریت منـابع و مـدارك   «در حال حاضر، موضوع جدیـد و مهمـى تحـت عنـوان     
انسانى دانشگاههاى جهان طـرح و تنظـیم    هاى آموزشى و تحقیقاتى بخشهاى مختلف علوم اجتماعى وبرنامه

غنا، محتوا، و کثرت حجم منـابع و مـدارك باستانشناسـى، از     توجه به پراکندگى، شود و باگردیده و اجرا مى
 اى در سطوح دانشگاهى بـراى برخوردار است؛ و حتى مقاطع تخصصى و آموزشى ویژه اهمیت و اعتبار خاصى

  است. اى نیز در این حوزه به وجود آمدهآن در نظر گرفته شده، و مشاغل و تخصصهاى حرفه
کند، نابودى منابع تهدید مى اى که منابع و مدارك باستانشناسى را مرتباًون شک، خطر بزرگ و عمدهبد

در کتاب حاضـر، آن را بررسـى کـرده و فصـل      4»برایان فاگان« و مدارك باستانشناسى است که خوشبختانه
 در» نجـات «جدیـد دیگـرى تحـت عنـوان     اختصـاص داده اسـت. اکنـون موضـوع      اى را نیـز بـه آن  جداگانه

موجود، از خطر نابودى  اندیشى و حفظ آثار باستانىباستانشناسى مطرح گردیده که در مورد جلوگیرى و چاره

                                                             
1 . Mary Leakey 
2 . Austra Lopithecine 
3    Olduvai. 
4 . Brian M. Fagan. 
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  جویان و موارد دیگر است.کشاورزى، سوداگرى عتیقه ها و طرحهاى توسعه صنعتى، توسعهدر پى اجراى برنامه
نهـم خـود رسـیده و در     ، اکنون به چاپ»برایان فاگان«نوشته  1ر باستانشناسىسرآغاز، درآمدى بکتاب 

و همچنان در ردیف مهمترین کتابهاى  انتشار یافته، 2»النگمن«میالدى توسط مؤسسه انتشاراتى  1997سال 
شناسـى، در دانشـگاهها و   هـاى باستانشناسـى و انسـان   رشـته  لوم اجتماعى، بویژههاى مختلف عمرجع رشته

شناسـى در  اسـتاد رشـته انسـان   » فاگـان «سایر کشورهاى جهان قـرار دارد.   مؤسسات آموزش عالى امریکا و
باستانشناسـى و   الت زیـادى دربـاره  در ایالت کالیفرنیـاى امریکاسـت و کتابهـا و مقـا     3»سانتاباربارا دانشگاه«

از جمله تألیفات مهم و سـودمند او   سرآغاز: درآمدى بر باستانشناسىشناسى تألیف کرده است و کتاب انسان
این است که طى پانزده سال که از آغـاز چـاپ اول آن    گردد. یکى از نکات بارز اعتبار این کتابمحسوب مى

پ نهم رسیده و چاپ دهم آن نیـز بـزودى انتشـار خواهـد یافـت یـا       چا ) به1997گذرد، اکنون (در سال مى
  انتشار متن ترجمه فارسى کتاب، چاپ دهم ممکن است منتشر و توزیع شده باشد. احتماالً در زمان

دانشـگاهى ایـران بـه آخـرین و      مترجم امیدوار است این کتاب بتواند جوابگوى نیاز مبرم جامعه بـزرگ 
هاى مختلف علـوم  جهانى باشد و مورد استفاده رشته و کتابهاى علمى و تحقیقاتى در سطحجدیدترین متون 

  مؤسسات آموزش عالى ایران قرار گیرد. انسانى و اجتماعى دانشگاهها و
، پیشـنهاد  باستانشناسـى  سـرآغاز: درآمـدى بـر   با توجه به تنوع و گستردگى مطالب و نیز حجم کتـاب  

پیش از آغاز تدریس و مطالعه هر فصل کتاب،  المقدوردانشجویان و اساتید محترم حتىمترجم این است که 
بردارى موارد مهم مراجعه نموده و در نهایت دقت و حوصله، و یادداشت در پایان هر فصل» خالصه«به بخش 

فصـول   ربخش مزبور، کار و جریان بحث و بررسى و تدریس کتاب را آغـاز نماینـد. همچنـین د    و اساسى در
بسیار جالب توجه و مهمى جهت  هاى آموزشى، مواردمختلف کتاب در مورد طرح و تنظیم موضوعها و برنامه

هـاى تحقیقـاتى در سـطح محلـى و     تنظـیم برنامـه   تحقیق و مطالعه وجود دارد کـه جهـت طـرح تحقیـق و    
تـرین مبـانى و   رین و پیشرفتهمفید است؛ و دانشجویان را با جدیدت المللى، براى اساتید و محققان محترمبین

ها و موارد مهم علمى و فرهنگى آشنا کرده، و آنهـا را بـراى ورود بـه عرصـه     و زمینه اصول تحقیق و بررسى،
  نماید.تحقیقاتى در سطح جهانى آماده مى علمى و

فتـه شـده و   نظـر گر  ها و اصطالحات انگلیسى متن اصلى کتاب، عیناً در مـتن ترجمـه نیـز در   اصل واژه
آورد. اى را بـه وجـود مـى   کتابخانه مندان به تحقیق و بررسى بیشتر و مراجعه به منابعسهولت مراجعه عالقه

  و دسترسى به آنها درج گردیده است. منابع عمومى مندرج در متن اصلى نیز عیناً براى استفاده
نظمى و نیـز سـهولت   بى از هرگونه خدشه وترتیب و شماره تصاویر متن اصلى کتاب، به منظور اجتناب 
اصلى توسط نویسنده کتاب تنظـیم گردیـده،    دسترسى به تصاویر، عیناً به همان صورت و ترتیبى که در متن

  در ترجمه آمده است.
راهنماى مطالعه «عنوان  در پایان هر فصل متن اصلى کتاب، منابعى جهت مراجعه و مطالعه بیشتر تحت

اساتید و دانشجویان، ایـن منـابع عینـاً بـه      در نظرگرفته شده است، و جهت آشنایى و استفاده بیشتر» بیشتر

                                                             
1 . In the Beginning: An Introduction to Archaeology (1997) 
2 . Longman 
3 . Santa Barbara University 
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  زبان اصلى در پایان هر فصل کتاب آمده است.
» خالصه فصل«تحت عنوان  همچنین در پایان هر فصل متن اصلى کتاب، مطالب و موضوعهاى آن فصل

خالصه و فشرده به موضـوعهاى اصـلى منـدرج در هـر      به صورتى کامالً وار، ودر نظر گرفته شده که فهرست
اهمیت خاصى برخوردار است؛ با مراجعه به آن و پیش از آغـاز مطالعـه هـر     کند. این بخش ازفصل اشاره مى

فصل را آسانتر  بندد و درك و مطالعه آنمورد مباحث هر فصل، تصویرى در ذهن خواننده نقش مى فصل، در
  نماید.مى

موضـوعهاى مـتن اصـلى     الزم به ذکر است که در مواردى، با توجه به عدم هماهنگى و تطبیق برخـى از 
  ترجمه آنها خوددارى شده است. کتاب با موازین و اصول فرهنگى و آموزشى جامعه ایران، از

پـذیرى  گونـه آسـیب   از از هرشود، با توجه به حجم زیاد کتاب و درسى بودن آن و نیز احتریادآورى مى
باستانشناسى سازمان مطالعه و تدوین (سـمت)،   ناشى از ضرورت مراجعه مکرر، با مشورت و نظرخواهى گروه

  گردد:کتاب در دو جلد منتشر مى
  جلد اول: از ابتداى کتاب تا پایان فصل دهم.

  (پایان کتاب). جلد دوم: از فصل یازدهم تا پایان فصل بیست و یکم
  

  دکتر غالمعلى شاملو
  1382شهریور         

  

  
  مقدمه نویسنده

  
دربـاره اهـرام مصـر،     اى پرجاذبهکنند باستانشناسى موضوعى رمانتیک یا سرگرمىبسیارى از مردم تصور مى

تصـورى از قـرن نـوزدهم آغـاز شـد کـه        هاى مدفون است. در واقـع چنـین  هاى اسرارآمیز، و گنجینهنوشته
اى در آمـد.  هایى افسـانه صورت پدیدهآنها نائل گردیدند، به اى که به کشفانشناسان و تمدنهاى باستانىباست

سال بررسى و مطالعه در زمینه باستانشناسى، این علم به صورت رشته علمى مهم  امروز، پس از صد و پنجاه
آن در شـمارى از   هـاى ر و جلـوه اى در آمده است، ولى شور و هیجان همچنان باقى است و مظـاه پرجاذبه و

گردد. تالش و کوشش علمى مشاهده مى بازسازیهاى بسیار دقیق و گوناگون زندگى در دوران گذشته، در پرتو
زندگى قـدیمترین انسـانها نمـوده، بـه بررسـى و ثبـت شـمارى از         هاىباستانشناسان اقدام به بازسازى شیوه

 ریانهاى کشت غالت را مطالعه و طرح کرده، و حتى به بررسى وجهان پرداخته، ج هاى هنر درکهنترین نمونه
کتاب به توصیف نحـوه   اند. من در اینتحقیق وضعیت و جریان فضوالت در جامعه شهرنشین امریکا پرداخته

  پردازم.حیات گذشته انسانى مى اقدام و بررسى و تحقیق این گونه آثار در زمینه روشن ساختن
پردازد. من زمان حاضر مى ابتدا به معرفى پیشینه و روشهاى باستانشناسى و اهمیت آن در سرآغازکتاب 

دهـم کـه   پـردازم و نشـان مـى   باستانشناسـى مـى   در این کتاب به بحث دربـاره مفـاهیم و روشـهاى علمـى    
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اقبـل  بخشى از زمان و مکان به منظور توصـیف و تفسـیر دوران م   باستانشناسان چگونه فرهنگها را به عنوان
 یکى از اهداف این کتاب، فراهم آوردن خالصه جـامعى در زمینـه باستانشناسـى بـراى     دهند.تاریخ شرح مى

هـدف دوم در کتـاب    افرادى است که داراى اطالعات و تجربه اندك، یا فاقـد تجربـه و آگـاهى الزم هسـتند.    
ستانشناسى بـا آن مواجـه اسـت.    زمان با اى است که در اینحاضر، آگاه کردن خواننده کتاب از بحران عمده

اند و اگر نابود شـوند، دیگـر   و مدارك محدود دوران گذشته هاى باستانشناسى حاوى آثارتمام مناطق و حوزه
جویى افراد و افزایش دامنه فعالیتهاى انفجارى در عرصـه سـاخت   اشتیاق عتیقه جایگزینى ندارند. ولى شور و

بدون دسترسى به  حوزه باستانشناسى را در سراسر جهان نابود کرده است.راهها، سدها و غیره، هزاران  بناها،
تکمیل تصویرى از گذشته بشـر بپـردازیم.    توانیم بههاى بکر و دست نخورده باستانشناسى، احتماالً نمىحوزه

 شناختى است کههمان اهمیت بحران نابودى محیط زیست و بوم هاى باستانى، داراىبحران نابودسازى حوزه
 ، با هدف آگاه کردن شما (به عنوان خواننده) جهت برخـورد مسـؤوالنه بـا   سرآغازکتاب  با آن مواجه هستیم.

  میراث فرهنگى در طول زندگى نوشته شده است.
ها و مزایاى برخوردار از زمینه طى سالهاى اخیر، باستانشناسى به صورت یک رشته علمى کامالً پیچیده و

اورى پیشرفت اى شـاغل  اکنون تعداد بیشترى باستانشناس حرفه ه در آمده و در مقایسه با یک دهه گذشته،فنّ
نه تنها اشباع و انفجار اطالعات، بلکه توسعه و پیشرفت روشهاى حتى  و فعال وجود دارند. نتیجه این فعالیتها

 ى از ایـن روشـهاى  تـوانیم حتـى بخـش کـوچک    براى بررسى دوران گذشته است. ما نمى تر و دقیقترپیچیده
تـوانیم عمیقـا بـه    نمـى  پرجاذبه و کارآمد و غالبا  گران را با توجه به محدودیت این کتاب بررسى کنیم و نیز

عرصـه باستانشناسـى امـروز بپـردازیم. کتـاب       اى رایـج در مطالعه روشهاى پرتوان آمارى و رویکردهاى رایانه
ى اهمیت کاربرد یک بیلچه در حفـارى، سیسـتم   باستانشناسى؛ ی حاضر، اصول و مبانى اساسى رشته عنى حتّ

قـرار   اى مربوط بـه گذشـته را مـورد توجـه و بررسـى     لیزرى، یا برنامه طراحیهاى پیچیده رایانه ثبت و ضبط
تـر  تـر و تخصصـى  پیشـرفته  هـاى درسـى  تان را در جریان دورهدهد. امیدوارم شما موضوعهاى مورد عالقهمى

مهمى که در فهرست منابع انتهاى کتاب آمده و  راجعه به تعدادى از کتابها و مقاالتباستانشناسى، از طریق م
  در پایان هر فصل، دنبال کنید. نیز با توجه به راهنماى مطالعات بیشتر

طرحها و تصاویر هر یـک   پذیرد.اى از فهرست موضوعها و مفاهیم اصلى پایان مىفصول کتاب با خالصه
هـا و  االمکـان از واژه کنـد. حتـى  روشـنتر مـى   ضوعهایى را که در متن شرح داده شده اسـت در جاى خود مو

و اصطالح جدید در همان مرحله نخست تعریف و تفسیر شـده   اصطالحات تخصصى استفاده نشده و هر واژه
 ه در مـتن و نیـز  کـار رفتـ  هاى بـه اى در پایان کتاب آمده که به ارائه تعاریف واژهنامهواژه است. افزون بر این،

  پردازد.هایى که ممکن است در منابع دیگرى با آنها روبرو شوید، مىاحیاناً واژه
نخست اینکـه، مطالعـاتم    ام:زبان نوشتهمن این کتاب را به دو دلیل عمده بر اساس منابع کامالً انگلیسى

اکثراً به زبان انگلیسى بـوده اسـت. ثانیـا،     در گستره ادبیات وسیع باستانشناسى لزوما جنبه گزینشى داشته و
شناختى و زمان، این آید. گرچه تواناییهاى زبانبه شمار مى براى اکثر شما زبان انگلیسى زبان بومى و مادرى

زبـان سـوق داده اسـت، ولـى     هـاى باستانشناسـان انگلیسـى   کوششـها و نوشـته   کتاب را در جهـت تالشـها،  
اى هر گوشه جهانى است که با صرف نیروى زیاد و هوشمندى هر ملتى، در واقع یک فعالیت باستانشناسى در

  رسد.از جهان رهبرى شده و به سرانجام مى
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استفاده نمایید و لـذت   ام، از دنیاى باستانمند شدهبا امید به اینکه شما هم به همان میزان که من بهره
  دارم! رزوى موفقیتببرید، در سیر و سفرتان در عرصه باستانشناسى آ

  
  برایانْ فاگانْ

  

  
  سخن نویسنده با استادان

  
از گذشت یک ربـع   کردم که بعدنوشتن این کتاب را آغاز کردم، هرگز تصور نمى 1968هنگامى که در سال 

نظر چاپ نهم آن بپردازم. معمـوالً تـألیف    قرن، همچنان چاپ و منتشر گردد؛ و روزى فرا رسد که به تجدید
فرد است و در این میان اساتید و دانشجویان بسیارى از طریق  بهایى از این دست، خارج از حد و توان یککتا

که از  اند؛هاى خود، اینجانب را یارى نمودههایى از آثار و نوشتهانتقادات، یا حتى ارائه نسخه ارائه پیشنهادها و
بـه مؤلـف و خواننـدگان     در واقع اثرى متعلـق  غازسرآانتقادات و حمایتهاى صمیمانه آنها سپاسگزارم. کتاب 

  است.
  

  رویکردهاى تازه به باستانشناسى
سازد که شامل توجه مى گرایش چشمگیر به باستانشناسى را طى سالهاى اخیر نمودار سرآغازچاپ نهم کتاب 

توان از نه مىدوران باستان است. در این زمی و تأکید بیش از پیش بر روشهاى غیر مخرب مربوط به تحقیقات
نام برد که در عین پیچیدگى، مـورد اسـتفاده بسـیار دارد. آگـاهى      1»سنجش از راه دور«وسایل و تجهیزات 

و صرف وقت بیشتر در زمینه حفظ و نگهدارى آثار و مدارك باستانشناسى  کـه   اى نیز پیرامون توجهفزاینده
افـزایش   گردد. همزمان، قوانین جدید مربوط به آثـار باسـتانى و  ىدر حال نابودى است، مشاهده م به سرعت

مسـاعد و امیدبخشـى در مـورد     موج انتقاد و اعتراض از طرف سرخپوستان امریکا و دیگران، نه تنهـا زمینـه  
و ادامه باستانشناسـى منطقـه امریکـاى شـمالى       رعایت موازین اخالقى در باستانشناسى و نیز راههاى انجام

باستانشناسان دنیا را با افراد بومى و محلى نیز پدیـد آورده اسـت،    هاى روابط میانورده، بلکه زمینهوجود آبه
 نظریات باستانشناسى به جاى توجه و تأکید بیشتر درباره مسائل و موضوعهاى کلى [بنابراین] این مسأله که

آثـار ایـن تأکیـد و     تصادفى نیست.جریانهاى تغییر و دگرگونى فرهنگ، بر باستانشناسى مردمى تأکید دارد، 
نابرابرى، و نیز در زمینه پذیرش نه چنـدان   توجه در تحقیقات و مطالعات جدیدى در مورد جنسیت، قومیت،

باستانشناسى «گردد که به عنوان یک گرایش نظرى عمده، بعضاً مى نمودار 2»باستانشناسى شناختى«سریع 
 شـود. قابـل توجـه اسـت کـه در مـورد نظریـات و روشـهاى باستانشناسـى،         نیز نامیده مى 3»ذهنى یا فکرى

پـردازد و  نظریـات مـى   شوند؛ یک گروه بـه مطالعـه گسـترده   باستانشناسان به گروههاى مختلفى تقسیم مى
                                                             

1 .remote sensing 
2 cognitive archaeology 
3 archaeology of mind 
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پردازند که سـالهاى متمـادى   مطالعات تجربى مى تر، به تحقیقات وگروههاى دیگر، با اتخاذ روشهاى پیچیده
مباحثات وسیعى را در مـورد آینـده علـم باستانشناسـى و نقـش آن در       نیز ادامه داشته است. باستانشناسان

 اند که انگیزه آن تا حدودى مربوط به اوضاع و احوال زمانى اسـت کـه در آن زنـدگى   کرده دنیاى معاصر آغاز
اتفـاق افتـاده و علـم     دهد، در بسیارى از علوم دیگـر نیـز  مى کنیم. آنچه در قلمرو علم باستانشناسى روىمى

ها و روشهاى ویژه و علمى باستانشناسـى  نظریه هنوز درگیر این رویدادهاست: تحول و توسعه 4شناسىزیست
دهـد. چنـین   شده، بلکه آگاهى ما را در مورد خودمان افزایش مى نه تنها سبب افزایش شناخت ما از گذشته

اورى«شدن هر چه بیشتر  یانى سبب تخصصىجر و تحقیقات جهانى شده است. خـواهش مـن    5»روشهاى فنّ
بیندیشند، نه به عنـوان   6»اینترپرایز«است که دانشجویان سعى کنند درباره باستانشناسى به عنوان یک  این

کنند که همه چیز اعم از تصاویر کوچک  [استادان] آنها را تشویقیک رشته فعالیتهاى نامرتبط. افزون بر این، 
پیشرفتها در کلیه علوم و بویژه در علم باستانشناسـى صـرفاً از روى    و بزرگ را در نظر بگیرند؛ زیرا بزرگترین

ى نگرش هاى ناشى ازتخصصى عمل کردن به نتیجه نرسیده، بلکه در اثر الهامات و مکاشفه تقلید کورکورانه یا
  گسترده روى داده است.

  

  تغییر در چاپ نهم
مباحث مربوط به روشها،  صدها تغییر داده شده که بسیارى از آنها تجدید نظر در سرآغازدر چاپ نهم کتاب 

و پیشـنهادهاى خواننـدگان، طـرح و مـتن      ها، و موارد کار و تحقیق عملى است. بـر اسـاس دیـدگاهها   نظریه
برخى فصلها در فصلهاى دیگر، طرح متن حاضر همچون طـرح   رغم ادغامعلىام. چاپهاى قبلى را حفظ کرده

مندان قابل استفاده و مطلوب بوده است. ولى به هرحال، براى اکثر خوانندگان و عالقه چاپهاى هشتگانه قبلى،
را در بخشـهاى   پیشنهاد خوانندگان، مبحث مربوط به آثار و مدارك باستانشناسى و مباحـث عمـده دیگـر    به

آمده است. در تصاویر کتاب تجدید  ام؛ به طورى که پیش از مبحث مربوط به زمان و مکانمیانى کتاب آورده
استفاده شود. علـى اى حـال، رنـج حاصـل از محرومیـت       نظر کرده و سعى شده است از عکسهاى جدیدترى

فاده از تصـاویر و نیـز   موضوعهاى مختلف با توجه به کمبود منابع مـالى در اسـت   نگارش کتابى مطلوب درباره
تعـدادى   سـرآغاز فضا در ارائه طرح مناسب، همچنان به قوت خود باقى است. در چاپ نهم کتـاب   محدودیت

ام، مطالب بیشترى بیشتر کرده را» تشخیص از راه دور«تغییر عمده نیز صورت گرفته است: مبحث مربوط به 
باستانشناسى جنسیت «و فصل جدیدى نیز به بحث  مابه مباحث سازمان اجتماعى، بازرگانى، و مذهب افزوده

ام. ظهـور  مطلـوب در حـال توسـعه در باستانشناسـى اسـت، اختصـاص داده       ، که زمینه یک بحث»و گروهها
بحث و  به عنوان یک رویکرد نظرى اساسى، در واقع رهنمون امیدبخش آینده است.» شناختى باستانشناسى«

مکانها و کشورهاى اصلى آنها و نیز  به 7ى استخوانها و آثار و وسایل تدفینىتبادل نظر درباره بازگرداندن بقایا
بود، و نمودار آخرین تغییـرات قـانونى در ایـن فصـل را      8»مدیریت منابع فرهنگى«فصل بیستم را که درباره 

                                                             
4 .biology 
5  high-tech methods 
6  Interprise 
7 . repatriation of burials and funerary artifacts 
8 . cultural resource management 
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مند به مطالعه بیشتر درباره موضوعهایى هسـتند کـه بـه    کسانى که عالقه ام. براىتجدید نظر قرار داده مورد
 کتاب مطرح شده، مانند چاپهاى قبلى، فهرست کوتاهى براى بررسـى و مطالعـه و رجـوع بـه     طور خالصه در

  کتاب معذورم. درمنابع بیشتر آمده است. به لحاظ محدودیت فضا، از طرح و بحث هر رویکرد دیگرى 
این کتـاب بـه صـورت     کتاب حاضر اثرى قطور، مشتمل بر مباحث بسیار است. به راحتى ممکن بود که

شـامل هـزاران صـفحه نیـز بشـود. ولـى،        آمیزى از نظریات و روشهاى باستانشناسى  درآید وفهرست کسالت
محتـوا در واقـع   باستانشناسى خشک و بى«دارد: اظهار مى 9»مورتیمر ویلر«آنچنان که باستانشناس برجسته 

 ام تا این کتاب را به صورت؛ بنابراین، تماماً سعى کرده»خاکى است که وجود دارد محتواترینخشکترین و بى
و رعایـت ایجـاز    کننـده را بـه حـداقل برسـانم. در جهـت     آور و خستهجالب توجهى ارائه کنم و موارد کسالت

ام و از طرح گیرى جمعیتى بودهنمونه اختصار، ناگزیر به طرح و بحث عجوالنه موضوعهایى مانند زمینه توان و
شـود،  موجب افزایش تعداد صفحات ادبیات باستانشناسـى مـى   و بحث روش شناختیهاى تجربى نامأنوس که

مطـرح   ا مستقیماً با اهداف اساسىگرچه این مباحث مهم و ارزشمندند، ولى بسیارى از آنه ام.خوددارى کرده
کنـد دربـاره آن   تصـور مـى   شده در این کتاب ارتباطى ندارند. من شرح و بسط موضـوعهایى را کـه خواننـده   

خواهم در مورد بحران فزاینده مربوط به آثـار و  مى ام، و از شماتوضیحى داده نشده، به خود شما واگذار کرده
هـاى مقـدماتى تحصـیلى توجـه جـدى و      د. این موضوع در تمام دورهکنی مدارك باستانشناسى  بیشتر توجه

با اندیشه  گیرد که خود دانشجویان نیزطلبد، و این مهم [معموالً] در حالى صورت مىهر جهت مىکاملى را از
برخورد کرده و درگیر چگـونگى   آورى آثار و اشیاى باستانىهاى مدفون یا جمعو تجربه کشف آثار و گنجینه

باستانشناسى  باید در مورد مسؤولیت حفظ گذشته بـه طـور    شوند. هر دوره درسى درمسائل مربوط مىحل 
ریزى و طراحى شده باشد. به همین دلیل است که جامعه و متخصصان، برنامه عاطفى و احساسى توسط افراد

همگـان پایـان    ى براىبا شرح و بسط قاطعى در مورد اصول و مقررات اساسى رفتار در باستانشناس این کتاب
  پذیرد.مى

کنـد. در اولـین چاپهـا    مـى  اى از نظریات و روشهاى باستانشناسى را بررسىطیف گسترده سرآغازکتاب 
خوددارى کنم، ولى در عین حال سـعى کـردم    تصمیم گرفتم از حمایت درباره نظریات مختلف باستانشناسى

ت متن کتاب، مبنایى به آنها ارائه نمایم. ایـن تصـمیم مـن از    جهت تقوی ضمن تشویق دیدگاههاى اساتید در
کتـاب،   از خوانندگان کتاب نیز حمایت شد و یکى از خوانندگان در یکـى از چاپهـاى گذشـته    طرف بسیارى

  مستدام باد. اىتداوم چنین زمینه» این کتاب با سرگرمى همراه است«چنین اظهار کرد: 
  

  منابع الحاقى به کتاب
دانشـگاه ایـالتى   « از 10»پروفسـور کـاترین کـروز ـ یوریـب      «ویژه استادان و بانک آزمونها را کـه  متن درسى 

دانشگاهها قرار دارد. این مـتن درسـى شـامل     تهیه کرده است، در دسترس هیأت علمى 11»آریزوناى شمالى
پیشنهادهایى در مورد تدریس؛ فهرست اصطالحات مهـم بـه صـورت     زیر است: خالصه هر فصل؛موضوعهاى 

  آزمونى شامل سؤاالت چند جوابى، پاسخهاى کوتاه، و پرسشهاى تشریحى. تشریحى؛ بانک
                                                             

9 .Sir Mortimer Wheeler 
10 .Professor Kathryn Cruz-Uribe 
11 . orthern Arizona State University 
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  سپاس و قدردانى
اى و فهباستانشناسان حر چاپ حاضر این کتاب نیز مثل همیشه مرهون زحمات و راهنماییهاى عده زیادى از

بـه زبـان    سـرآغاز ام و خوشحالم کـه کتـاب   داشته دانشجویان است. مکاتباتى نیز از استرالیا، اسلواکى و ژاپن
دار بـوده اسـت؛ و فقـط    من به مکاتبات، پیوسته با انگیزه و جهت اندونزى نیز ترجمه شده است، و پاسخهاى

ام نم همـراه باشـد. از دوسـت خـوب و صـمیمى     این راه با پذیرش و تأییـد مخاطبـا   امیدوارم که تالشهایم در
صـمیمانه   انـد، که مـتن کتـاب را قرائـت کـرده     2براى تشویق و ایجاد انگیزه و نیز از افرادى 1»مایکل جورج«

  سپاسگزارم.
  

  برایان فاگان
  
  
  

                                                             
1 .George Michaels 
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