
16

140
د 1

سفن
14  ا

   
به 

شن
یک

داستان باستان

کسانی که از تاریخ نیاموزند محکوم به تکرارش خواهند بود.
جورج سانتایانا، ادیب و فیلسوف شهیر اسپانیایی قرن نوزدهم

درك تحول ایده هــا و نهادهای فرهنگی، نیاز بــه مطالعه تاریخ تحول  
آنها در بافتی رفتاری دارد. چون بیشتر رفتارهای انسان بازتاب مادی دارند، 
مطالعه آثار مــادی ای که نیاکان مــا برجای گذاشــته اند، مهم ترین روش 
در بازســازی گذشته اســت و باستان شناســی کارآمدترین روش ها را برای 
انجام این کار پرورانده اســت. پزشــکی، مهندســی، زمین شناسی، فیزیک و 
ســایر رشــته های آکادمیک و علمی کاربردهای مشخصی دارند، اما کاربرد 
باستان شناســی چیست؟ در بیشــتر جوامع غیرصنعتی این پرسش مطرح 
می شود که باستان شناسی چه سودی دارد و چرا ما باید در انجام آن، زمان 
و بودجه صرف کنیم. باستان شناسان و دانشجویان باستان شناسی اغلب با 
این پرســش روبه رو می شــوند. گاه چنین پرسشی را کسانی مطرح می کنند 
کــه در محیط های دانشــگاهی فعالیــت دارند و باید آگاهی شــان از توده 
مردم بیشــتر باشد. با وجود این، ما نه از مردم عادی و نه از سیاست مدارها 
نمی توانیم انتظار داشــته باشیم پاسخ به این پرســش مهم را بدانند و این 
وظیفه ما باستان شناســان اســت کــه جامعه را از اهمیت این رشــته آگاه 
کرده و صرف بودجه ای را کــه از جیب مردم از راه مالیات به فعالیت های 

باستان شناختی اختصاص داده می شود، توجیه کنیم.
در آغاز باید گفت اگر منظور از این پرســش آن است که باستان شناسی 
چه خاصیت کارکردی ملموســی در جامعه دارد؟ با صداقت باید گفت به 
تقریب هیچ، به جز ســرگرم کردن مردم در موزه ها. اما این فقط ظاهر قضیه 
است و در دنباله این بحث، به چند مورد از اهمیت کارکردی باستان شناسی 
در جوامع اشــاره خواهم کرد. چیزی که هســت، این اســت کــه اگر از این 
دیدگاه ســطحی به رشــته های علوم انســانی و اجتماعی نــگاه کنیم، این 
پرســش را می توان درباره همــه علومی که جزء علــوم طبیعی و تجربی 
نیستند نیز مطرح کرد. با این «معیار» می توان حتی در فایده کارکردی برخی 
از علوم مانند کیهان شناســی و فیزیك ستاره ای یا حتی ریاضیات نظری نیز 
تردید کرد یا پرســید شــعر، ادبیات و هنر چه فایده کارکردی دارند؟ فلسفه 
چه ســودی دارد یا تاریخ و...؟ اگر این برخــورد کوتاه بینانه را ادامه دهیم، 

آنگاه فقط خوردن و آمیزش جنسی را می توانیم توجیه کنیم.
از نظر زیســتی البته ما مجبور نیســتیم برای مطالعــه پدیده هایی که با 
رفتارهای فرهنگی و اجتماعی انســان ها ســروکار دارنــد، توجیه کارکردی 
بیاوریم. میلیون ها ســال تحول از ما انســان ها جانوری به شدت کنجکاوی 
ســاخته که از معما بیزار اســت و کوشــش در درک و فهم ناشناخته دارد. 
ســاختار مغز انســان به گونه ای است که همیشــه دنبال حل مسائل است 
و نیاز به دانســتن از ویژگی های زیســتی یاخته های مغزی انسان است. این 
نیاز بیولوژیک و ذاتی مغز در دانســتن اســت که آبشــخور خرافات از یک 
سو و دســتاوردها و پیشرفت های علمی از ســوی دیگر است. در عین حال، 
مغز انســان نیازهای غیرمادی نیز دارد که از برآوردن آنها به ســادگی لذت 
می برد؛ مانند خواندن یا سرودن شعری نغز، نقاشی، خطاطی و...  . اما برای 
روشن شــدن اینکه تاریخ و باستان شناســی چه اهمیتی در زندگی انسان ها 

می توانند داشته باشند، بهتر است مثالی ساده بیاوریم.
تصــور کنید روزی از خواب بیدار می شــوید و حــس می کنید همه چیز 
بیگانه اســت  و هیچ چیــز را به یاد نمی آورید و همــه خاطره ها از ذهن تان 
زدوده شده است. چون شناسایی افراد و مکان ها نیز بخشی از کارکرد خاطره 
اســت، تشخیص اینکه کجا هستید و چه می کنید ناممکن است. از این بدتر، 
اطرافیان و آشــنایان یا دشــمنان و دوســتان خود را نخواهید شناخت. این 
وضع آهســته و به  گونه ای طبیعی در بیماران آلزایمری به  وجود می آید و از 
یك انســان سالم، موجودی از خود و از دیگران بیگانه می سازد. این حافظه 
ماســت که به ما کمك می کند تا در موقعیت های گوناگون، رفتار متناســب 

از خود نشان دهیم. زندگی اجتماعی بدون نیروی حافظه ناممکن است.
در ســال ۱۹۸۷ فیلمی ســینمایی با عنوان «از روی عرشه» با هنرمندی 
کورت راســل و گلدی هاون به نمایش درآمد. داســتان این فیلم از این قرار 
بود: زنی ثروتمنــد (جوآنا)، نجاری (دین) را برای ســاخت یک کابینت در 
قایق شخصی اســتخدام می کند. پس از پایان کار، جوآنا دبه درمی آورد که 
دین به جای چوب ســرو از چوب بلوط استفاده کرده است و به  همین دلیل 
دســتمزد او را نمی پردازد. دین افسرده به خانه نزد چهار پسر بسیار شرور و 

بازیگوش اش برمی گردد (همسر دین فوت کرده بود).
پــس از این ماجرا، جوآنا و همســرش با قایق شــان به بنــدری نزدیک 
رهســپار می شــوند، اما در حین ســفر جوآنا تعادل خود را از دست داده و 
از عرشــه به دریا ســقوط می کند. بر اثر این حادثه، جوآنــا حافظه خود را 
به کلی از دســت داده و همســر او نیز که از پیش می خواست از شر او رها 
شــود، جوآنا را ترک و با معشوقه اش از آن شهر می روند. دین پس از دیدن 
اخبار در تلویزیون از وضع جوآنا، به بیمارســتان رفته و ادعا می کند شوهر 
جوآنا ســت و او را به خانه می برد. در خانه به او می گوید چهار پسر دارد و 
تمــام کارهای خانه و خرید و فروش را پیــش از حادثه او انجام می داده و 
باید این وظایف را از سر گیرد. خالصه بعد از مدت ها که با جوآنا مانند برده 
رفتار می شــود، دین و پسرانش به او عالقه مند شــده و کمکش می کنند تا 

گذشته اش را به خاطر بیاورد.
وضع جوآنا درســت مانند ملت یا قومی است که کوچک ترین آگاهی ای 
از گذشــته خود نداشته باشــد و در این حالت بی هویتی می تواند از راه های 
گوناگون مورد سوءاســتفاده و بهره کشــی قرار گیرد. این امر زمانی بســیار 

خطرناک تر خواهد شــد کــه دولت هایی برای اســتثمار و انقیاد ملتی، یک 
گذشــته جعلی و موهــوم را برای ملت یا قومی تبلیغ کننــد. در این موارد 
است که تاریخ و باستان شناسی می تواند با چنین هویت زایی جعلی مقابله 
کند. در مقیاســی بسیار بزرگ تر، تاریخ و باستان شناسی دفتر حافظه گروهی 
ملت ها و اقوام هســتند. ملت های دنیا برای دانســتن هویت تاریخی خود، 
همیشــه در پی یافتن و بازســازی گذشته ای هســتند که در آن پیروزی ها، 
شکســت ها و تجربه هــای گوناگون به آنها شــکل داده اســت. در جوامع 
شهرنشین، این آگاهی با پژوهش مدارك تاریخی گذشتگان و از راه مطالعه 
و آموزش این مدارك صورت می گیرد؛ درحالی که در جوامع غیرشهرنشین و 
بدون مدارك نوشــته، این نیاز با اسطوره ها، َمَتل ها و ضرب المثل ها برآورده 

می شود.
اما در مقایســه با چندین میلیون ســال از تحول انســان، تاریخ مدارك 
نوشته بسیار جدید است و به زحمت حتی یك درصد آن را شامل می شود. 
به روشــنی با دانســتن این بخش بســیار کوچك از سرگذشــت نوع انسان، 
ما نمی توانیم درکی درســت از تحول انســان و جامعه اش داشــته باشیم. 
بنابراین، بیش از ۹۹ درصد زندگی جوامع انســانی را پشــت ســر داریم که 
نمی تواند با کمك مدارك تاریخی مطالعه و درك شــود. در اینجاســت که 
اهمیت باستان شناســی آشــکار می شــود. تاریخ مدارك نوشــته محتوای 
اطالعــات تاریخــی بــه زحمت به هزاره ســوم پیــش از میالد می رســد؛ 
درحالی که باستان شناســان می توانند جوامع انسانی را از آغاز پیدایش آن 

یعنی سه میلیون سال پیش، مطالعه کنند.

برداشت های نادرست از باستان شناسی در جامعه
گرچه باستان شناســان از اهمیت رشته خود و روش های آن در مطالعه 
جوامع گذشــته آگاهی دارند، اما این آگاهی هنوز در توده های مردم رخنه 
نکرده است. در هر جامعه ای، دیر یا زود، باستان شناسان با پرسشی به ظاهر 
آســان اما پیچیده از سوی مردم روبه رو می شوند. هنگامی که مردم متوجه 
می شوند من یك باستان شناس هستم، به ویژه زمانی که از کاوش یا بررسی 
میدانی برگشته باشم، از من می پرســند: «چی پیدا کردی»؟ چنین پرسشی 
مانند «مگســی سمج» در همه  جا پدیدار می شــود؛ در مجالس رسمی، در 

میهمانی ها و حتی روی صندلی «شکنجه» دندان پزشکی!

چرا باستان شناسی؟
 عباس علیزاده*


