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داستان باستان

در یــک میهمانی که متشــکل از افرادی با تحصیالت دانشــگاهی بود، 
میزبان با یادکــردن تخصصم، من را به دیگر میهمانــان معرفی کرد. پس 
از این معرفی مقدماتی، یکی از میهمانان که از اســتادان دانشگاهی بود، از 
من پرســید: «خب، در فارس چی پیدا کردید؟». پس از صاف کردن گلویم با 
یکی، دو سرفه، گفتم: «طرح پژوهشی که در چارچوب آن کار می کردم برای 
آزمایش فرضیه ای بود درباره شکل گیری حکومت های نخستین در ایران و 
نقش قبایل کوچ نشــین در چنین روندی». سپس افزودم: «اطالعاتی که از 
تپه های باستانی در بررسی به دست آوردیم از این فرضیه حمایت می کند» 
و اینکــه «...». همچنــان که صحبت می کردم، متوجه شــدم چشــم های 
مخاطبم در جســت وجوی راه گریــز از تنگنایی بود که خود را ناخواســته 
گرفتــارش کرده بود و در نتیجه بدن من شــروع کرد بــه عرق کردن، با این 
اندیشــه که هرچه بیشــتر درباره «گنجی» که پیدا کرده بودم توضیح دهم، 
گمان شــنونده را بیشــتر با این ایده که باستان شناسان یا افرادی هستند که 
شــاید از کرات دیگر بــه زمین مهاجرت کرده اند و بــا زبانی نامفهوم حرف 
می زنند یا این اندیشــه که «کلنگ این بابا به ســنگ خــورده و چیزی برای 
گفتن نــدارد»، تقویت می کنم. خوشــبختانه پیش از اینکــه فرصت ادامه 
«خزعبالتم» را داشــته باشم، مخاطبم من را به «قربانی» دیگر معرفی کرد 

و از «شر» من رها شد!
«چی پیدا کردی؟» پرسشــی است که پاســخ عمومی به آن برای بیشتر 
باستان شناسان دشوار است؛ چون پاسخ اغلب دربرگیرنده فهرستی از مواد 
به ظاهر پیش پاافتاده اما کلیدی اســت؛ مانند ســفال، استخوان، دانه های 
سوخته، گرده گل و... که همه برای بازسازی و تفسیر جوامع و محیط زیست 
باستانی بسیار کلیدی اند. بااین حال، اغلب تصور می کنند که باستان شناسی 
علم گنج یابی است و ما پیوسته در جست وجوی گنج هستیم. شکی نیست 
که در کاوش یک گورستان باستانی، باستان شناس حجمی بزرگ و چشمگیر 
از دست ســازهای کامل و اشیای تدفینی عامه پســند به دست می آورد که 
نزد مردم پراهمیت و جالب اســت و روزنامه ها هم آن را پوشش می دهند، 
اما اشــیای یک گورستان چه چیز مهمی درباره جامعه آن به ما می آموزد؟ 
موادی مانند ســفال، اســتخوان، تراشه ســنگی در نظر همگان چشمگیر 
نیســت، اما در بازسازی و درک فرهنگ یک جامعه باستانی بسیار پرارزش تر 
از یک جام طالیی هستند. پرســش کننده معمولی، اغلب یا انتظار بازگویی 
روایتــی رومانتیك از زندگی موقت در کوه و دشــت و دیدن اقوام گوناگون 
را دارد یا انتظار پاســخی ســاده و کوتاه درباره کشف گنج، مجسمه، کاخ و 
هر چیز چشــمگیری که درك عمومی جامعــه را از فعالیت ها و هدف های 
باستان شناســی تشکیل می دهد؛ درکی که با تأســف، ما باستان شناسان در 

پرورش آن سهمی چشمگیر داشته ایم.
اما گذشــته از بخــش رومانتیك و روح نواز زندگــی موقت در طبیعت، 
پژوهش میدانی، کاری دشوار و توان فرسا و گاه یکنواخت و کسل کننده است 
و تنها مســائل شیرین نظری است که کار دشوار میدانی را سرشار از هیجان 
می کند. بااین حــال، توده مردم چندان عالقه ای به شــنیدن درباره کارهای 
سخت میدانی و امر توان فرسای طبقه بندی و مطالعه مواد باستان شناختی 

ندارند و حق هم با آنهاست.
شناساندن باستان شناسی و اهمیت آن فقط در سطحی گسترده می تواند 
به پیشبرد این رشته کمك کند؛ اما در هر جامعه ای، باستان شناسان گروهی 
کوچك را تشــکیل می دهند که توان تبلیغ و آموزش همگانی رشته خود را 
در سطحی گسترده ندارند. برنامه های روشمند در شناساندن باستان شناسی 
فقط با برنامه ریزی دولتی در ســطح دبستان ها و دبیرستان های کشور میسر 
اســت. بی اعتنایی در آموزش میراث فرهنگی در دبستان ها و دبیرستان ها، 
نه تنهــا در نگهــداری درازمدت آثار فرهنگی ایران زیان آور اســت، بلکه به 

رکود نظری در فعالیت های آکادمیك در سطح عالی نیز می انجامد.
باستان شناســان هم زندگی روزانه و رســوم اقوام گذشــته را بازسازی 
می کننــد و هم در پــی درك دگرگونی های فرهنگی درازمــدت در جوامع  
هســتند و با روش های علمی به توصیف و توضیــح چنین دگرگونی هایی 
می پردازنــد. این تعریف در ظاهر با تعریف تاریخ و انسان شناســی فرهنگی 
شباهت دارد، اما ُبعد زمانی که باستان شناسان در چارچوب آن کار می کنند، 
بسیار گسترده تر از آن دو رشته است. انسان شناسی فرهنگی جوامع ابتدایی 
و سنتی موجود  و تاریخ دورانی را مطالعه می کند که در آنها مدارك تاریخی 
وجود دارند. باستان شناســان اطالعات و مواد پژوهشی مورد نیاز خود را با 
بررسی و کاوش در مکان های باستانی ای که انسان ها زمانی در آنها زندگی 
و کار می کردند، گردآوری می کنند. به بیان دیگر، باستان شناسی روش هایی 
را پرورانده اســت که گردآوری اطالعات از جوامعی که دیگر وجود ندارند، 

امکان پذیر می کند.
بازمانده هــای  مادی  می تواننــد همه  چیزهایی  را در بــر گیرند که  رفتار 
انســان  در شکل گیری  و آفرینش  آنها دخالت  داشــته  است؛ مانند ظرف ها، 

ســاختمان ها، ابزار، نقــوش ، تندیس ها، زبالــه ، چاله ، کانــال  آب  و گورها. 
چون  بازمانده های  مادی  ملموس  هســتند، می تــوان  آنها را از نظر کمی و 
کیفی  اندازه گیری  کــرد و مورد آزمایش های  گوناگون  فیزیکی  و شــیمیایی  
قرار داد. ازاین رو، باستان شناســان  از دیگر علوم  و فنون  نیز کمك  می گیرند. 
برای  نمونه ، از مهندســان  معمار در نقشه  کشــی  و نقشه  برداری  و مطالعه  
چگونگی  برپایی  ســاختمان ها، از گیاه شناسان  در مطالعه  دانه های  گیاهی  
و گرده  گل ها، از جانورشناســان  در مطالعه  استخوان  جانوران  و تعیین  نوع  
آنها، از آسیب شناســان  درباره بیماری هایی  که  همراه  با ضایعات استخوانی  

است  و مانند آن.
در جمع بندی مطالب ارائه شــده باید گفت غالبا بین آنچه درباره مردم 
و جامعه نوشــته شــده و می شــود و آنچه مردم واقعا انجــام می دهند و 
خواســت واقعی آنها، تفاوت وجود دارد. اگرچه مــدارک تاریخی مکتوب 
ممکن اســت بسیار مفید باشــند، اما بر اســاس باورها و اشتباهات کسانی 
که آنها را تهیه کرده اند، نوشــته شده و می توانند بســیار مغرضانه باشند. 
باستان شناسی اغلب گزارشی عینی تر از گذشته ما ارائه می دهد؛ زیرا اشیای 
باســتانی نمی توانند دروغ گفته یا واقعیت را تحریف کنند. به همین دلیل، 
کاوش باستان شناســی در محوطه های تاریخــی مدارکی گردآوری می کند 
که می توانند در ســنجش مدارک تاریخی به کار گرفته شــوند. گذشــته از 
این، باستان شناســی حاوی پیام های قدرتمندی درباره تغییرپذیری جوامع 

در طــول زمان، تحرک مردم و انطبــاق موفق یا ناموفق جوامع در مواجهه 
با نوســان های زیســت محیطی اســت که می تواند و باید در تصمیم گیری 
نهادهــای دولتــی در حفــظ و مدیریت محیط زیســت مدنظــر قرارگیرد. 
پژوهش های باستان شناســی سرشــار از مواردی اســت که نشان می دهد 
چقدر سوءمدیریت در دخالت های زیست محیطی، مانند سدسازی و آبیاری 
بی رویه و لجام گســیخته، سبب فرسایش منابع طبیعی، جابه جایی مردمی 

و فالکت اقتصادی می شود.
کمک به اکولوژی انســانی و درک پویایی هــای اکولوژیکی برای اهداف 
حفاظــت از محیط زیســت، مستندســازی اســتفاده های جدیــد از منابع 
گیاهی و درک اســتراتژی ها برای کشاورزی زمین های حاشیه ای نیز از دیگر 
آموزش های باستان شناســی اســت که می تواند به برنامه ریزی و انطباق با 
محیط  زیســت کمک کند. همچنین بازیابی بقایای گیاهی باستانی می تواند 
 DNA اطالعاتی بسیار مهم درباره گونه های گذشته ارائه دهد. تکنیک های
باستانی امکان مطالعه اپیدمی ها را فراهم می کند و بازیابی بقایای اسکلتی 
انسان به درک ما از علل و اثرات بیماری های کهن کمک خواهد کرد. اینها و 
بسیاری موارد دیگر، حاصل پژوهش های باستان شناسی است که این رشته 

علمی را برای هر جامعه ای باربط، معنادار و کاربردی کرده است.
*استاد باستان شناسی 
و مدیر پروژه پیش از تاریخ مؤسسه شرقی دانشگاه شیکاگو


