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Abstract 
Understanding and investigation of the principles, fundamentals, and the actions during the last 
century; following the emergence of the concept of “archaeometry” or “archaeological science”, 
that have encompassed the areas of cultural heritage, has have become a must for understanding 
the nature of scientific trends in archaeometry. Therefore, it is important to clarify the main 
definitions as the most important fundamental principles in conceptualization to create a common 
language. The purpose of this study was to investigate the origins of archaeometry by studying the 
approaches, areas, and boundaries of the related studies, to achieve the principles and basis of this 
scientific discipline. In Europe, archaeometric activities have been developed over the last century, 
with a focus on the topics and issues raised in the form of various interdisciplinary research 
approaches, and today, much of the research in this field of cultural heritage science is being 
conducted in an interdisciplinary approach, due to the variety of topics. According to a historical 
study of this interdisciplinary area of science, it can be said that archaeometry in the West has an 
archaeological origin and is related to the natural sciences. But in Iran, archaeometry was officially 
initiated under the domain of restoration of historical objects at the universities, began with the 
establishment of laboratories dedicated for archaeometrical studies in museums and research 
centers, and continued recently as an independent university discipline. Today, the most important 
axis of this scientific discipline includes: Characterization, Dating, Provenance, Authentication, 
Identification the objects application, Reconstruction of the ancient technologies, Science of 
conservation and restoration, Prospection & Remote sensing methods in archaeometry, 
Bioarchaeology, Geoarchaeology & Paleoclimatology, and Cyber-archaeology. The results of the 
investigations and studies realized in this research showed that due to the interdisciplinary nature of 
archaeometry in a discourse and research approach, it could not have a theoretical foundation. 
Meanwhile, understanding and adhering to the principles and foundations of the methodology of 
this interdisciplinary research approach in relation to the other sciences must be admitted. As if 
some rules and principles, such as the ethics in archaeometry, as a basic concern, have shaped the 
limitations and developed the archaeological methodological approach. 
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Introduction 
The development and deepening of the vast area of sciences related to cultural heritage in the form 
of recognition of different aspects of human life based on the cultural relics and works that 
remained from the distant past to the contemporary art require the cooperation of many experts in 
various scientific and technical fields and majors. In the recent century, mostly by using physical 
science and engineering, some studies have been conducted about the cultural heritage relics, 
museum artifacts, and archaeological discoveries, and since 1958, such interdisciplinary studies have 
been known as “Archaeometry” [1]. Archaeometry, as an integrated research approach, has dealt 
with the physical, chemical, and mathematical analysis of the archaeological finding and materials 
using the scientific method, and although initially it was limited to the research areas such as the 
dating, provenance, production methods, distribution, and the way to use the artifacts, todays, with 
the advancements and developments in various sciences and access to the modern technologies, it 
has been able to achieve a more significant position among other sciences, whose result is the 
growing scope of research in this research approach [2, 3]. Archaeometry has been established as a 
new trend since 2012 based on the needs of the scientific community, especially in the field of 
cultural heritage sciences. Since foundations of this imported discipline have not progressed in the 
right direction since its entry, it is needed to, besides paying attention to the preparation of the 
research infrastructure regarding technical and engineering sciences (equipment, tools, etc.), on the 
other side of this integrated approach, make the broad dimensions of archaeometry studies in the 
cultural heritage and art sciences better known to the researchers and professionals, to localize it [5]. 
Recognition of these areas and fields regarding the integrated nature of this approach would help 
more experts from physical science fields try their hand in responding to the questions related to 
archaeology and cultural heritage. Therefore, regarding the lesser-known nature of this integrated 
approach, the introduction of the most important research fields of archaeometry is the main 
objective of the current study. 

Discussion 
Some of the most dominant and debated topics in the field of archaeological studies, which have 
also formed the related literature of the current study, are the following (Figure 1):

Dating and Dating Methods 
Dating is a temporal soring of the data and an essential prologue to understanding the sequence and 
stages of past events [19], which is among the main study topics in archaeometry. The main 
criterion of dating the measurable materials is the tangible and gradual changes due to 
environmental and natural phenomena. If all the factors effective on a change are measurable and 
their speed is known, absolute dating (chronometric dating) will be possible. Nevertheless, if only 
the reason for these changes is known, or all the factors effective on a change speed cannot be 
measured precisely, the time sequence and relative ancientness of an event can be determined only 
through contrastive and comparative studies. 

The Morphology and Origin 
The morphological studies can be considered the use of physicochemical methods and the methods 
of recognition and investigation of the morphology and structure and the physical and chemical 
characteristics of the materials. In terms of antiquities, the ratio of organic and mineral 
components, elements, and compounds can be studied. Nevertheless, morphology can be 
considered one of the main fields of study in archaeology [27, 28], which is highly efficient in 
material origin and raw sources with appropriate statistical descriptions [6]. 
The origin is another important area in archaeology, related to the two words “Provenance” (the 
beginning of something's existence; something's origin) and “Provenience” (the place of discovery 
and the place of origin, and the archaeological context). It should be considered that a wide range 
of human activities such as trade, transaction, distribution, immigration, and group migration can 
be the cause of the movement of the artifacts from their place of production to the place of 
discovery [32-33]. 
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Authenticity 
Authenticity can mean original, first-hand (as opposed to counterfeit), real, true, and original (as 
opposed to fictitious). On the contrary, we face unoriginal artifacts based on the intention behind 
their presentation; we can face various definitions such as fake, counterfeit, imitation, duplicate, 
copy, and moulage. In other words, it can be said that what is not original, whose creation is not 
original and does not have at least one of the originality criteria (such as the originality of the main 
material, form, originality in pattern and inscription, originality in style, historical originality, and 
originality in attribution) [42]. Also, authenticity is one of the most important determiners in terms 
of measures related to protecting the heritage.

Identification of the Use of the Objects and Reconstruction of the Ancient Technologies 
Investigating the way of use of objects in the past and reconstructing their production technologies 
are among the most important areas of archaeometry [51]. It had been previously manifested in the 
form of two other trends: experimental archaeology and, somehow, protection and restoration of 
monuments. To better clarify each topic in these two fields, some concepts have to be noted.  
In archaeometric studies, technology research pursues several topics. First, evaluation of the 
technology itself, second, how the products are produced, and third, the information about the 
materials used in an area, in addition to conditions and methods of production, processing, and 
evolution of the related technology.

Science of Protection of Cultural Relics 
This science includes physiochemical studies about the demolition processes and the development 
of new medical methods related to the protection and restoration, which is discussed under the 
archaeometry discipline [6] [62, 64]. This field itself includes several main sub-disciplines, which 
generally include: Study on the mechanism of degradation and erosion of various materials over 
time; study of the pathology of natural and historical monuments, study of the functional 
characteristics and intrinsic properties of historical materials and their relationship with restoration 
materials and protection methods, study of modern methods of protection and restoration and 
materials used and finally, study of interactions between modern and ancient materials, and the 
results of analyses from archaeological experiments [63]. 

Prospecting and Remote Sensing 
The methods of excavation and study by modern archaeologists have made significant advances 
over the traditional practice of the past. Today, with the support of prospecting methods from the 
archaeologists’ measures in the field of excavation, the costs have economized on the one hand, 
and on the other hand, it has made the excavations more targeted and focused on the available 
remains. The most important functional methods in this field of archaeometry can be classified 
under two main axes: remote sensing and prospecting by using geophysical methods. Remote 
sensing includes a wide range of scientific methods to study ground and underground surfaces at 
close and far distances, which act with outcomes such as imaging in various ways and obtaining 
information from archaeological sites without practical archaeological excavations. 
The geophysical prospecting discoveries are associated with aerial archeology and laser scanning 
methods, effective and non-destructive methods for restoration, and understanding and following 
up archaeological research [66]. This field of research is contrasting and properly implementing the 
experimental geophysical method in the archaeological sites, which deals with the interpretation and 
modeling of underground surface structures by analyzing the physical changes of some points on 
the ground. It has been developed to record the physical traits of the parts close to the ground 
surface in a way that by measuring some specific points on the ground, it would be possible to 
understand some of the characteristics and changes that have occurred in the physical conditions of 
the underground and the differences in different places. The measurement and determination of 
these differences (anomalies) in different points can be done by changing the measured values in 
one place compared to its surrounding environment. Then, by special processing of the data, and 
ultimately, preparation of the related maps, a mass with significant physical differences from its 
surroundings can be detected below the ground surface [67-68-69].  
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Bioarchaeology 
Today, bioarchaeology is still used in England and other European countries to study non-human 
remains, including animal, plant and in general, all biological and organic materials obtained from 
ancient sites (archeology, stool analysis, etc.), however, in the United States, this term, which is 
considered as an all-American evolution, is only used for human remains [76, 80-81]. As an 
academic interdisciplinary research area, bioarchaeology acts as a connecting bridge between 
sciences such as biology, medicine, anthropology, and social sciences through studying the human 
bone remains. The cornerstone of bioarchaeology is the interaction between culture and biology. 
Today, these studies have stepped in the path of coherent and scientific research at the 
demographic level (genetic kinship, diet, disease, lifestyle of ancient peoples, biological and cultural 
evolution) [82]. 

Geoarchaeology and Paleontology 
The term “Geoarchaeology” was first introduced in the early 1970s, and now it has a noticeable history, 
connected with other disciplines such as geology, geography, environment, archaeology. It refers to 
geological and archaeological approaches that provide information on past landscapes, ancient climates, 
plants, and animals. In addition, geoarchaeology is a fast-growing interdisciplinary major in which 
archaeologists and geomorphologists try to use both sciences to solve mutually-interested problems. It 
includes the use of the principles of morphology, sedimentation, isotope geochemistry, and petrology. 
Among the main usages of this field of study is the restoration of the ancient time on the local and 
regional scale and the ancient climate zones in different parts of the world. In paleoclimatology or the 
study of previous climates, the scientists use what is known as proxy data to restore past weather 
conditions. These proxy data are the physical characteristics of the environment. The paleo-
climatologists gather the proxy data from the natural recorders of climate change such as tree rings, ice 
cores, fossil pollens, ocean sediments, corals, and historical data [6].

Cyber-archaeology 
Cyber-archaeology is a combined and linked set complex of archaeology, computer science, engineering, 
and natural sciences, and provides 21-century solutions to protect the past and preserve it for the future. 
It includes measures in the form of digital reconstruction in the virtual environment [93]. In simple 
terms, it is possible to summarize the sub-categories of the field of cyber archeology in 1) development 
of statistical and information software related to archaeological sciences, 2) creation and construction of 
databases, 3) topics related to digital documentation of historical monuments and buildings in the form 
of various methods of photography and illustration [95].

Conclusion 
As is known, archaeometry is an interdisciplinary research area concerning the questions and problems 
about cultural heritage, art, and archaeology. Different scientific and technical fields, which are in line 
with their development and growth, deal with the scientific research related to the unknown ancient 
subjects, all in an interconnected unity following the study of issues related to the life of ancient humans 
and before. Any of these related disciplines is developing independently. It seems among the important 
challenges in the development of archaeometry; the archaeologists must seriously follow these: 

‒ Investment in cultural heritage studies for archaeological research 
‒ Creation of discourse between archeology and archaeometry 
‒ Archaeometry training courses 
‒ Creation and completion of the archaeometry databases 
‒ Promotion of the archaeometry publications 

Scientific disciplines such as pollenology, archaeo-osteology, archaeo-zoology, archaeobotany, archaeo-
metallurgy, and archaeo-astronomy can be easily subdivided into several archaeological studies; and are 
suggestions that the researchers can evaluate in the future. It seems like that in the continuance of this 
research approach, the development of archeological ethics can be the next step in its development way.  
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و هنر یفرهنگ راثیدر مطالعات م سنجیباستان
(ندهیآ هایو چالش هاشیگرا ف،ی)تعار

 3یرکثی زاده، مسعود باقر2 ی، فاطمه صحت*1یرازان یمهد
رانیا ز،یتبر یدانشگاه هنر اسالم ،یدانشکده حفاظت آثار فرهنگ ،سنجیگروه مرمت و باستان یعلمئتی. عضو ه3و1

 رانیا ز،یتبر یدانشگاه هنر اسالم ،یحفاظت آثار فرهنگ ،سنجیارشد باستان کارشناسی آموخته. دانش2
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 چکیده

اصول و  یِآن است. بررس یمطالعات هایدرگرو شناخت اهداف، گستره و حوزه یپژوهش کردیرو ای یعلم شیهر رشته، گرا شرفتِیتوسعه و پ
در  یفرهنگ راثیعلوم م قاتیتحق ۀنیکارآمد درزم یِو کمّ یعلم یپژوهش کردیرو کی عنوانبه ؛سنجیمفهوم باستان لِ یذ یاقدامات یِمبان
به  یابیقرار نگرفته است. به سبب آنکه دست قیدق ۀبودن و کثرت موضوعات، چندان موردمطالع ایرشتهانیم لیبه دل ران،یا ریاخ هایدهه
 نیا یبرا یبه الزام یمطالعات ۀحوز نیا ۀاست، شناخت حدودوثغور و گستر سنجیباستان هایشیو گرا کردهایموضوع درگرو شناخت رو نیا

 ه،پای علوم دانشمندان با شناساندر غرب، حاصل ارتباط باستان یسنج-خاستگاه باستان مدانییکه مچنان. آنتاس شدهلیتبد یعلم شیگرا
 یفرهنگ راثیعلوم م ریبا سا ،یواردات ۀرشت نیا ،یرگیتالش شده که از همان بدو شکل رانیبوده است و در ا یپزشک یو حت یمهندس یفن

مختلف آن  هایحوزه یبررس رونیها اقدام به پژوهش کند، ازاشود و با حل مشکالت آن قیتلف یرداو موزه یشناسهمچون مرمت، باستان
 سازیو در مفهوم رسدیبه نظر م یو کارورزان ضرور انیمتخصصان و دانشجو انیزبان مشترک م جادیباهدف ا نیادبنی اصل عنوانبه

نوع  نیقالب و موردبحث ا یمحورها نیترات صورت گرفته، مهممطالع براست. بنا  تیحائز اهم اریچندجانبه بس کردیرو نیعملکرد ا
 هاییفناور یو بازساز اءیاش یکاربر ییشناسا ،سنجیاصالت ،یابیمنشأ یساختارشناس ،یابی: سالیشامل موارد اصل رپذیپژوهش سنجه

 بریسا ،یشناسمیاقلنیریو د یشناسنیباستان زم ،یشناسستیزباستان ،یابیشیو پ یدانش حفاظت و مرمت، دورسنج ،یباستان
خود را گسترش  یپژوهش هایتیفعال ۀدامن توانندمی هاحوزه نیا شتریعرصه با شناخت هر چه ب نیهستند که پژوهشگران ا یشناسباستان
 جادیعدم ا ،یسنجستانبا یهاپژوهش یبرا یفرهنگ راثیدر مطالعات م یمکف یۀسرما صیهمانند: عدم تخص یعالوه مباحث جددهند. به

 ریغ انیکشور و معضل ورود دانشجو یهادر دانشگاه سنجیباستان یآموزش ۀبرنام ،سنجیو باستان یشناسباستان انیگفتمان کارآمد م
انانتشارات باست تیفیک تیکشور، و درنها یعلم یهاو پراکنده بودن داده سنجیباستان هایمرتبط، عدم وجود بانک اطالعات و داده

 را در کشور با چالش مواجه کنند. یسنجباستان ۀندیآ توانندیم ،سنجی
یفرهنگ راثیاصول، علوم م ،ایرشتهانیم ،سنجیباستان : یدیکل واژگان

: ی. کتد پستتیدانشکده حفاظتت آثتار فرهنگت ز،یتبر یدانشگاه هنر اسالم ،یگنجو ینظام میحک دانیم ،یآزاد ابانیخ ز،ی: تبرمکاتبات مسئول سندهینو *
5164736931 
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 . مقدمه1

بخشی به حوزۀ وسیع علتوم مترتبط بتا عمق توسعه و
میراث فرهنگی در قالب شناخت ابعاد مختلف زنتدگی 

جای مانده بشر بر اساس آثار و بقایا و مواد فرهنگی به
سیاری از گذشتۀ دور تا هنر معاصر، نیازمند همکاری ب

های مختلف علمی ها و گرایشاز متخصصان در رشته
گیتری از غالباً بتا بهترهدر طی سدۀ اخیر و فنی است. 

در رابطه با آثار و بقایای میتراث  علوم پایه و مهندسی
 شناستیای و کشتفیات باستانفرهنگتی، آثتار متوزه

-این قبیل مطالعات بین که شده است؛انجاممطالعاتی 

ستتنجی .م بتا عنتوان باستتان1958 ای از ستالرشتته
"Archaeometry" علتتم [1]شتتوند شتتناخته متتی .

عنوان یک رویکرد پژوهشی تلفیقتی، سنجی بهباستان
 ازجملتتتههتتتای علمتتتی ی روشریکارگبتتتها بتتت
بتته  ی فیزیکتتی، شتتیمیایی، ریاضتتیهالیوتحلهیتتتجز
 پردازدهای باستانی میمصنوعات، مواد و یافته ۀمطالع
-ه در ابتدا فعالیت آن محدود به حتوزهرغم اینکو علی

هتای یتابی، روش ی، منشأابیسالهای پژوهشی نظیر 
تولید، توزیع و چگتونگی استتفاده از مصتنوعات بتود، 
امروزه با پیشرفت و توسعۀ علوم مختلف و دستیابی به 

های نوین توانسته به جایگتاهی نامحتدودتر از فناوری
ه نتیجتۀ آن پیش، در میان علوم دیگر دست یابتد کت

های تحقیقاتی ایتن رویکترد حوزه روزافزونگسترش 
سنجی به [. چگونگی ورود باستان2,3]پژوهشی است 

توجهی استتت و پیشتتتر بتتدان ایتتران موضتتوع جالتتب
یک  عنوانبه سنجیاما باستان [4] پرداخته شده است

با توجه به نیازهای جامعۀ  1391گرایش جدید از سال 
علمی کشور خصوصاً حتوزۀ علتوم میتراث فرهنگتی، 

استت و از ایتن حیتث کته  شتدهاندازی تأسیس و راه
گیری این رشتۀ وارداتی بته کشتور از های شکلبنیان

بدو ورود چندان در مسیر صحیحی پیش نرفتته، نیتاز 
ه بتر توجته بته ستازی آن عتالواست در جهت بومی

های پژوهشتی در حتوزۀ علتوم سازی زیرساختفراهم
فنی و مهندسی )تجهیزات و ابزار و غیتره،، در ستویۀ 
دیگر این رویکرد تلفیقی، ابعاد گستردۀ حوزۀ مطالعات 

سنجی در علوم میراث فرهنگتی و هنتر بترای باستان

[. 5] تتر شتودپژوهشگران و متخصصان شناخته شتده
ها بتا توجته بته ماهیتت ا و عرصههشناخت این حوزه

تلفیقی این رویکرد، کمک خواهد کرد که متخصصان 
های مختلف علوم پایه، توانایی ختود بیشتری از حوزه

را در پاستتخگویی بتته ستتئوا تی بتتا زمینتتۀ علتتوم 
بنابراین  ؛شناسی و میراث فرهنگی محک بزنندباستان

ۀ ایتن رویکترد شتدشناخته کمتتربا توجه به ماهیتت 
های تحقیقاتی رویکترد ترین حوزهمعرفی مهم فیقی،تل

سنجی موضوع اصلی این مقاله است. پژوهشی باستان
-هتای باستتاناین مقاله در راستای تحقیقات و حوزه

هتایی استت از پاسخگویی به پرسش دنبال بهسنجی 
هتا و قبیل این که تعاریف اصلی، مفاهیم، محتدودیت

هتای تترین حتوزهمهم سنجی چیستت گسترۀ باستان
سنجی کدام هستند  و پژوهشی فعال در زمینۀ باستان

هایی که حول ایتن موضتوعات همچنین سایر پرسش
 اند.به رشتۀ تحریر درآمده

 

 سنجی. تعارف و مفاهیم باستان2
ه ب -archaeosترکیب دو واژۀ یونانی  سنجی ازباستان

ستنجه  به معنای metron– معنای کهن و باستانی و
 ازنظتتر شتتده استتت.گیتتری، ساختهانتتدازه کتتردن و

ای است که رشتهنمیاموضوع  شناختی این علم،ریشه
 روی بتر هاییگیریاندازه دقیق، هایبا استفاده از ابزار

و  خیتاری هاییادمان باستانی )مصنوعات و آثار، مواد
 هتعیین پتارامتری کت برای گذشته، هایمحیط بقایای
 میراث و تاریخ شناسی،باستان با ناپذیریجدایی ارتباط

 [.6] دهددارد، انجام می فرهنگی

میالدی بته  1958بار در سال  سنجی نخستینباستان
هتای علمتی بترای ها و فناوریکاربرد روش» مفهوم

استتت )بتترای  کاررفتتتهبه «شناستتیمطالعتتات باستان
ستنجی مطالعات بیشتتر در رابطته بتا تتاریخ باستتان

بته  [8] از ستالیوان نقتل بتهو  [6,7]بته  مراجعه شود
-همچنین مکان شناسی وهای باستانتعیین سن یافته

های علمتی ها با استفاده از روشها و شرایط منشأ آن
های ی روشریکارگبه مثابهبهسنجی پردازد. باستانمی

هتای فیزیکتی، شتیمیایی و ویتژه آزمتایشتجربی بته
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شتناختی، متواد باستتان لیوتحلهیتجزریاضیات، برای 
اما شواهد  ؛ ها استتعیین قدمت و فناوری ساخت آن

شناسی و های مختلف باستانو تحقیقاتی که در زمینه
های میراث فرهنگی صورت گرفتته استت، دیگر حوزه

مؤید آن است که در چند دهتۀ اخیتر ایتن واژه دارای 
تری شده است و با توجه به پیشترفت مفاهیم گسترده

هتا تری از پژوهشتواند پهنۀ وسیعی، میفنّاور علم و

ستنجی موجتود در برخی مفاهیم باستان .ردیبرگرا در 
ها و نیز دیدگاه پژوهشگران ایتن حتوزه، فرهنگ لغت
دهند که آمده است. این تعاریف نشان می 1در جدول 

هتای مختلتف در های متخصصان رشتهگهگاه دیدگاه
مرورزمان در مقابتل ستنجی بتهرابطه با حوزۀ باستتان

 گیرند.یکدیگر قرار می
 

 

 سنجی: تعاریف و مفاهیم باستان1جدول 
Table 1: Definitions and concepts of Archaeometry 

 مفهوم منبع
Merriam 

Webster/1958]9[ 
شناسی.های علمی برای مطالعات باستانها و فناوریکاربرد روش  

Ah-Dictionary]10[ های شناسی، شامل روشهای باستانهای فیزیکی، شیمیایی و ریاضی در مطالعۀ مصنوعات، مواد و دادهکاربرد روش
شناختی هم نام دارد.سازی ریاضی است که علوم باستانسنجی و مدلی رادیومتری، سنجش از راه دور، طیفگذارخیتار  

Collins-
dictionary1968]11[ 

شناسی.های باستانیافته منظور بررسی و تفسیرشناسی، بههای مدرن در باستانتفاده از علم و روشاس -  

شاخه - گذاری نمونهشناسی، با تاریخباستان از ای ی گذارخیتار خاص سروکار دارد. مثل هایروش که با شناسیباستان های
.نهیدآمیاسکربن و  رادیو  

Sullivan 1981 ]8[ های علمی.ها با استفاده از روشمنشأ آن و شرایط شناسی و همچنین تعیین مکانهای باستانتعیین سن یافته  
Ehrenreich 1995 ]12[ شناسان.سنجی از دیدگاه برخی باستاننی در تعریف باستانواقصبر وجود  دیتأکو  شناسیسنجی از باستانناپذیری باستانجدایی  

Stern 2001 ]3[ های علمی. تأکید ها با استفاده از روشی، آنابی منشأها و موقعیت منشأ )شناسی و همچنین مکانای باستانهتعیین سن یافته
ای از تحقیقات. هدف های گستردهای تحقیقاتی در حوزۀ میراث فرهنگی با طیفرشتهعنوان یک میانسنجی بهبر نقش باستان

با حوزه آن تاریخی مرتبط است.شناسی، میراث فرهنگی یا های باستان  
Tite 2004 ]2[ های اصلی آن شامل مطالعه قدمت، شناسی است که حوزههای بین علوم طبیعی و باستانهمکاری سنجی مجموعهباستان

عات است.های تولید، توزیع و چگونگی استفاده از مصنوروش  
Martini  & Piacentini 

2004 ]13[ 
سنجی و حوزۀ میراث فرهنگی ارتباط وجود دارد.میان باستان  

Jones 2004 ]14[ های شناسی در درک جوامع گذشته از طریق رسانهپردازان باستانرغم اشتراک وظیفه هر دو گروه دانشمندان و نظریهعلی
های نظری معاصر و دانشمندان چگونگی تفاوت دیدگاه این دو دارد و به چرایی و تناقضمادی، جونز سعی بر نقد 

پردازد.شناسی میباستان  
Oxford Dictionary of 

Archaeology 2008 
]15[ 

شناسی و همچنین مهندسی برای پاسخ به مانند فیزیک، شیمی، زیستدقیقه  های علومعمال فنون و روشاین علم، ا
است.، تعریف شده شناسیها و مسائل باستانپرسش  

Encyclopedia of 
Global Archaeology 

]16[ 
 

برداری و های تولید، منابع بهرهتعیین سن، ترکیبات، منشأ، روش منظوربهشناسی سنجی کاربرد علوم مختلف در باستانباستان
تجزیه  ازجملههای علمی که در آن انواع روش شناسی استۀ تخصصی در باستانرشتکسنجی یباستان است. ستیزطیمح

ها بررسی و سنجی بر تحقیقاتی که هدف آنشود. باستانشناسی اعمال میهای باستانشیمیایی و فیزیکی بر روی یافته
های فرهنگی بشری، متمرکز های مرتبط با فعالیتشناسی، دربارۀ مسائل تاریخی است یا بر پدیدهآزمایش سئوا ت باستان

-ی و کانیمیشنیزمگذاری عددی، تجزیۀ های تاریخ، لومینسانس و دیگر روشکربن ویراد است. این زمینۀ تحقیقاتی شامل

 شناسی، مطالعات متالورژی و شیمی ایزوتوپ پایدار است.
Artioli 2010 ]17[ و دانشمندانی که برای  های مناسب تشخیص هستندسنجی در میان دو گروه میراث فرهنگی که در جستجوی روشباستان

های کاربردی نیاز دارند، معلق است.فنی خود به مواد مناسب و برنامه پیشرفت  
Martinón-Torres & 

Killick 2015 ]18[ 
دهد های تحقیق و استنتاج خود را از روی علوم طبیعی شکل میشناس روشباستان سنجی،شناختی )یا باستاندر علوم باستان

شناسی علمی متفاوت است.و دیدگاهش با باستان  
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 سنجیهای باستان. گرایش3
هتتای مختلفتتی از بنتتدینویستتندگان متعتتدد، تقستتیم

سنجی در طول هفتاد ستال اخیتر های باستانگرایش
تمامی ایتن متوارد از اند، که پترداختن بتهمطرح کرده

 نیتترمهممجال این مقال خارج است، امتا برختی از 
ر حتتوزۀ مطالعتتاتی محورهتتای قالتتب و موردبحتتث د

گونتۀ سنجی که بخشی از ادبیات پژوهشی اینباستان

اند، شتامل متوارد اصتلی ذیتل مطالعاتی را شکل داده
،.  زم به ذکر است در موارد بسیاری 1هستند )شکل 
ها مرزهای مشتترک بتا یکتدیگر دارنتد و این گرایش

هتای وستیع و دهی به ایتن حتوزهتفکیک و استقالل
تواننتد درزمینته میتراث هایی که میدانشتنیده درهم

پتذیر کننتد، فرهنگی و هنری اقدام به مطالعات سنجه
 بسیار فراوان است.

 

 سنجیهای حوزۀ مطالعات باستانگرایش نیترمهم: 1شکل 
Fig 1: Main divisions of the field of archaeometric studies 

 

 
های ی و روشابیسالۀ مطالعاتی حوز .3-1

 گذاریتاریخ

سازی زمتانی ، مرتب(Dating 1) یابیی یا سنابیسال
درآمدی ضتروری بترای درک تتوالی و ها و پیشداده

کته از موضتوعات [ 19] مراحل وقتایع گذشتته استت
ستنجی محستوب در حوزۀ باستتان موردمطالعهاصلی 

هتای . با توجه به روش و نوع متواد، محتدودهدشویم
 موردمطالعتههتای توان برای سن نمونهمتفاوتی را می

ۀ مطالعتاتی در حتوزتر، ایتن تعیین کرد. به بیان واضح
فرهنگ واژگان مصوب فرهنگستان به دو معنا تعبیتر 

 ۀدر حتتوزگتتذاری تتتاریخبتته  شتتده استتت. نخستتت،
 یتینتع یا یعیسن مواد طب یینتعبه که شناسی باستان

، ءایمتواد بازمانتده شتامل اشت یریگشکل یقدق یختار
بتر  یگر،د یشناختباستان یافتۀ هرها و ها، سازهنهشته

بتا  یریگاندازهجزء قابل یککه در  ییریتغ یزانم یۀپا

شود. دیگر ایتن کته یاطالق م دهد،یروند ثابت رخ م
تعیتین ستن  عنایشناسی به مدر حوزۀ زمینیابی سن

های مختلف، بتر مواد طبیعی یا مواد بازمانده به روش
گیری بتا اندازهپایۀ میزان تغییری که در یک جزء قابل

اما نخستین  2است. شدهفیتعر، دهدروند ثابت رخ می
گتذاری را، بترای تعیتین شناسان روش تاریخبار زمین

 مورداستتفادهقدمت سنگ با استفاده از عناصر پرتتوزا 
شناستی کته در ادامته، در تحقیقتات باستان قراردادند
 .[20] گرفتقرار  موردتوجه

مطالعۀ گذشته، تعیین دقیق اینکه یتک بتازۀ  منظوربه
زمانی یا یک واقعۀ ختاص چنتد وقتت )ستال، پتیش 

است، ضروری نیست و تنها تعیین ایتن نکتتۀ  دادهرخ
ساده که یک واقعه قبتل و یتا بعتد از واقعتۀ دیگتری 

، پاستخ شدهطرح ا تئوساست، به بسیاری از  دادهرخ
ها، ذخایر، ها و دادهسازی توالی یافتهخواهد داد. مرتب
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جوامع و وقایع سبب خواهد شد تا بازشتناختی نستبت 
به گذشته، به دست آید، بدون دانستن این نکتته کته 
هر مرحله چند سال به طول انجامیده و یا چنتد ستال 

 شناستی،باستاندر است.  دادهرخی پیش، چنین تغییرات
هتای آن شناسی و یافتههای باستاناین تفکر که  یه

تر و یا جدیتدتر استت، نسبت به واقعۀ دیگری قدیمی
( Relative dating) ینستبی گذارخیتاراساس و پایۀ 

، نکتۀ مهم در مطالعات مربوط به مواد حالنیباا. است
وقایع مختلتف و  باستانی، تعیین سن مطلق و یا کامل

هایی از یک توالی است که در ایتن صتورت یا قسمت
 Absolute) مطلتقگتذاری های تتاریخنیاز به روش

dating)  ی هتاروشدارد. تنها از اوایل قترن گذشتته
دانشتمندان علتوم طبیعتی ی مطلق توستط گذارخیتار

و درزمینتۀ علتوم اند شتدهبرای تعیین ستن متواد ارائه
ی را متحتول ستنجباستانهنگتی، مرتبط با میراث فر

  [.21] اندساخته

 کاربرد این روش به دلیلی نسبی: ابیسالالف( 

ان عنوهایی دارد اما بهارائۀ نتایج نسبی، محدودیت
شناسی برای تعیین سن نسبی گام نخست در باستان

خی، های باستانی، مصنوعات و رویدادهای تاری یه
ی با ابیسالی گاه[ 19گیرد ]مورداستفاده قرار می

 یطیاستفاده از تغییرات شیمیایی )تأثیر عوامل مح
زو درجه حرارت و رطوبت، و تغییرات غلظت، ج رینظ

 ها وبندی نسبی هستند. در این زمینه، نموداردسته
-شها با روتعیین سن نمونه اساس برجداول شاهدی 

ی ابیسالشود که تفسیر می ی تهیهابیسالهای دیگر 
های تفسیر نتایج همه روش اساس برنمونه، 

ول در تعیین قدمت موجود در این جدا مورداستفاده
 تقدم توانو بدون این تفسیر، تنها می گیردصورت می

ۀ محدود ازنظرهای مشابه را و تأخر زمانی نمونه
 [.21,22مکانی مشخص کرد ]

یابی مطلق، روش سال ی مطلق:ابیسالب( 

-شود که شامل اندازهمیگذاری دقیق محسوب تاریخ

است و میزمان ساخت و یا وقوع یک حادثه گیری 
کند. از این تواند قدمت مواد باستانی را مشخص می

گذاری عنوان تاریخ ی باگاهگذاری، روش تاریخ

 اساس برشود. روش کار آن نیز تقویمی نیز یاد می
نسبت دادن یک محدودۀ زمانی به یک پدیدۀ طبیعی 

روش، اغلب نیازی به مطابقت و تفسیر  است. در این
رادیو  استثناءبه) ستینها سن به کمک دیگر روش

[. از جمله برخی از انواع 24-22 ,19، ]14کربن 
توان به: چینه شناسی، ی نسبی میابیسالهای روش

گونه شناسی، ترتیب سری بندی مصنوعات، تاریخ 
زنگار گذاری متقابل، تجزیه و تحلیل صیقل و جال و 

توان به های سالیابی مطلق میو همچنین در روش
ها همانند: سالیابی ابسیدین هیدراته، برخی روش

سالیابی پتاسیم آرگون، سالیابی رادیوکربن، سالیابی 
ترمولومینسانس، سالیابی تشدید اسپین الکترونی، 

های دیرین ای، روشسالیابی رد شکافت هسته
تاریخ گذاری های سنجی مطلق، روشمغناطیس

شناسی و سالیابی سری گاهایزوتوپی، سالیابی درخت
 [26-25-23] اورانیم اشاره کرد

گذاری در مواد معیار اصلی برای تعیین تاریخ
ی، تغییرات محسوس و تدریجی مواد در ریگمورداندازه

و طبیعی  یطیمحستیزهای طی زمان، در اثر پدیده
یر، است. اگر همۀ عوامل مؤثر بر یک تغی

 ی و سرعت آن معلوم باشد، امکان انجامریگاندازهقابل
ی کرونومتری، وجود ابیسال) ی مطلقابیسالدادن 
باشد  شدهشناختهاما اگر فقط دلیل این تغییرات  ؛دارد

یا اگر همۀ عوامل مؤثر بر سرعت یک تغییر را نتوان 
ۀ لیوسبهتوان گیری کرد، فقط میدقیق اندازه طوربه

ای و تطبیقی، توالی زمانی و های مقایسهبررسی
، قدمت نسبی یک واقعه را تعیین کرد. با جهیدرنت

تکمیل اطالعات دربارۀ عواملی که این تغییرات را 
تری ی دقیقابیسالتوان دهند، میتحت تأثیر قرار می

 عنوانبهارائه کرد. زمان آغاز تغییر در یک ماده 
این زمان برای هر شود. ساعت صفر در نظر گرفته می

گیری آن ای که با اندازهی به پدیدهابیسالروش 
گیرد، بستگی دارد. شناسایی ی انجام میابیسال

های طبیعی در مواد با کشف اثر پرتوزایی ساعت
، بازۀ زمانی 2)شکل  .[19] ، آغاز شدتهیویواکتیراد)

، 2ی و نیز )جدول ابیسالهای روش نیترمهمبرای 
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ی در ارتباط با ابیسالهای برخی روشدهندۀ نشان
بررسی هفتاد سال، تحقیقات  مواد مختلف است.

سنجی دانشگاه صورت گرفته در مجلۀ باستان
دهد که در عمدۀ تحقیقات صورت آکسفورد نشان می

ی در پنج حوزۀ توسعۀ ابیسالگرفته در رابطه با 

های مرتبط، داده ساخت پایگاه مبحث ی، بهفنّاور
ی بر روی مواد ابیسالهای مختلف کارگیری روشبه

-های باستانی، و همنگاری محوطهباستانی و گاه

-و روش هادستگاهها و ، سامانهCalibrationسنجی )

 .است شدهپرداختهها 
 

 
 [21] یابیسالهای : محدودۀ سنی برخی روش2شکل 

Fig 2: Temporal range for major Quaternary physical dating method. Solid line indicates routine capability 

 
 

 [17-16] مختلف مواد با رابطه در کاربرد مورد یابیسال هایروش ترینمهم: 2 جدول
Table 3: the main methods of dating and the applications 

یابیسالهای روش  

dating Methods  

 
  Materials مواد

 یابیسال
 درختی

Den 

رادیو 
 کربن

RC 

 -پتاسیم
 آرگون

PR 

-سری

های 
 اورانیوم

US 

رد شکافت 
 ایهسته

FAD 

 ترمو
 لومینسانس

TL 

تشدید 
 اسپین
 الکترونی

ERS 

 دیاس
 نهیآم

AAD 

هیدراته 
 شدن

HD 

چوب، گیاه، دانه و 
 غیره

Wood, plants, 
seeds and etc. 

         

شاخ، عاجاستخوان،   

Bone, horn, ivory 
         

 دندان و مینای دندان
Teeth and enamel 

         

 صدف
 shell 

         

 استا کیت و کلسیت
Stalactite and 

calcite 

         

 سرامیک، گل پخته

Ceramic, 
Cooked Mud 
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ی و ساختارشناس مطالعاتی . حوزۀ2-3

 منشأیابی
ۀ استتفاده از منزلبهتوان مطالعات ساختارشناسی را می

های شتناخت و یمیایی و روشش -های فیزیکیروش
بررستتی ستتاختار و ستتاختمان و ختتواص شتتیمیایی، 

ه بتا فیزیکی مواد در نظر گرفت. این مطالعه، در رابطت
 آثار باستتانی نستبتِ اجتزای ستازنده آلتی و معتدنی،

ف کند. بتا ایتن اوصتاعناصر و ترکیبات را بررسی می
هتای تترین حتوزهناسی را از اصتلیتوان ساختارشمی

 [ که در27,28]سنجی در نظر گرفت مطالعاتی باستان
 آمتاری تشتریح مبحث منشأیابی مواد و منابع خام بتا

 [.6مناسب کارایی با یی دارد ]
-باستتانهتای مطالعتاتی توان گفت اغلتب حتوزهمی

سنجی، نخستین گام را در ساختارشناسی مواد باستانی 
بستتتیار بتتته آن وابستتتته هستتتتند.  و دارنتتتدیبرم

ها ی دیگر حوزهراهگشا تواندمی نکهیبااساختارشناسی 
باشتتد، امتتا در متتوارد بستتیاری مستتتقالً اقتتدامی 

مثتال، تعیتین  طوربتهشتود. شناسی قلمداد میباستان
دقیق ماهیت یک مادۀ فرهنگتی و رفتع تشتویش در 

آمده، های متفاوتی که در منابع رابطه با آن و استنباط
تنهایی یکتی از کارکردهتای اصتلی ساختارشناستی به

است. در این زمینه، به مطالعات صورت گرفته بر روی 
هتا بتا استامی اشیاء سنگی تمدن جیرفت که تا متدت

شود که شدند، ارجاع داده میسنگ صابون معرفی می

مطالعات در این زمینه، اثبات کرد کته ایتن اصتطالح 
-و باید از نام علمی آن توصیفی چندان صحیح نیست

 [.29استفاده کرد ]« سنگ کلریت»ها 
ساختارشناستی  توجتهجالبهای مثال ازجملههمچنین 

با  در رابطه شدهانجامسنجی، مطالعات در حوزۀ باستان
استاس بقایتای  کتاربرد رنتگ در تختت جمشتید بتر

هرتسفلد و اشمیت و  ئتیهشناسی های باستانکاوش
صتورت ایا و ردهایی از رنگ بههایی است که بقنمونه

بود که محقق، در این  ماندهیباقها محدود بر روی آن
زمینه موفق شد بر اساس ساختارشناسی شواهد اندک 

را اثبتات  کاررفتتهبههتای علمی، گونۀ رنگ صورتبه
تتوان در مثال دیگری از ساختارشناسی می. [30کند ]

عروف بته به سایر مطالعاتی که بر روی اشیاء سنگی م
 جورد در موزه ملی انجام شد، اشاره کترد کته در آن 

از  کدامچیهها آبی مصری هستند و اثبات شد کلیۀ آن
-بختش ازجملته[. 31اند ]سنگ  جورد، ساخته نشده

ستنجی های مهم مطالعات ساختارشناستی در باستتان
[ ختود بته گتترایش 34] کته امتروزه در برختی منتتابع

-و آن را یک حوزۀ علمی مستتقل متی اندشدهلیتبد

 Human) یانستانتوان به شناخت فعالیتت دانند، می

Activity) هتتای باستتتانی اشتتاره کتترد. در محوطتته
های انسانی شتامل آنتالیز ختاک و رستوبات و فعالیت

های باستانی است کته متیبقایای موجود در محوطه
نت تواند اطالعاتی را در رابطه با قلمرو استفاده و سکو

 سرباره
 slag 

         

 سنگ و سنگ چخماق

Stones and flint 
         

 رسوب ناشناس
Unknown 
sediment 

         

 ابسیدین
 Obsidian 

         

 شیشه
 glass  

         

یفشانآتشبقایای    

Volcanic remains 
         

Den:  Dendrochronology/ DR:  Radiocarbon Dating/ PAD:  Potassium Argon Dating / TL:  Thermoluminescence 
Dating / HD:  Hydration Dating / US D:  Uranium Series Dating/ FAD:  Fission Track Dating/ AAD:  Amino Acid 

Dating/ ERS: Electron Spin Resonance Dating 
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های اهلی آن، نحوۀ سکونت و استفاده انسان و حیوان
کارگتاه،  مثابهبههای مختلف محوطه تاریخی از بخش

 اولتین از آشپزخانه، طویلته و انبتار ارائته دهتد. یکتی
 در موجتود فسفات لیوتحلهیتجز نوع، این کاربردهای

آرنیتوس  میالدی توسط او ف 1929در سال  هاخاک
(Olaf Arrhenius ،علمتی  طوربتهکته  ئدی بتودسو

مستند کترد کته فعالیتت انستان در ختاک، اثراتتی از 
گتذارد و از ایتن ی متیجابتهافزایش میزان فستفات 

ی خیازتتارشیپهتای اطالعات بترای یتافتن محوطته
 و شناستانباستتان تتاکنون زمتان آن از استفاده کرد.
جدیتدی بتا  اطالعات کردند تا سعی خاک دانشمندان
های باستتانی بیابنتد آنالیز خاک در محوطهاستفاده از 

[34.] 

سنجی است های مهم باستانمنشأیابی، از دیگر حوزه
]بتته معنتتای  Provenance و در ارتبتتاط بتتا دو واژۀ

زادگتتاهم محتتل تولیتتد مصتتنوع یتتا منتتابع آن[ و 
Provenience  ،بتته معنتتای محتتل کشتتف مصتتنوع[
کته است  شناسی[باستان (Context) یافتگاه و زمینه

امتا بتا . روندکار می جای همدیگر بهبه اشتباهبهی گاه
توجه به مطالعتاتی کته در شتمارگان مختلتف مجلتۀ 

Archaeometry در حوزۀ منشأیابی صتورت گرفتته ،
سئوال مطرح در حوزۀ  نیترمهمآید که این نکته برمی

استت و «  شتدهساختهکجا » یسنجمنشأیابی باستان
به محلی که مصنوع در آنجا تولید یتا  منشأ مصنوعات

تترین بنتابراین درستت گردد؛یبتازم ،است شدهساخته
استت. بایتد در  Provenanceواژه، برای این تعریتف 
 مختلتف هتایاز فعالیتت وسیعی نظر داشت که طیف

کتو   و مهتاجرت توزیتع، ،دادوستد تجارت، رینظ بشر
 از جتایی اشتیاء باستتانیتواند عامل جابتهگروهی می

 ،اندشتدهکشفمحلتی کته در آن  بته خود تولید محل
بنابراین محتل کشتف مصتنوع لزومتاً  ؛[33-32] باشد
و در  تواند محتل تولیتد آن در نظتر گرفتته شتودنمی

محتتل کشتتف و برختتورد بتتا مصتتنوعات تتتاریخی هم
محل تولید موردتوجه استت کته حتوزۀ تحقیقتات هم

عالوه،  زم به ذکر یابد. بهمنشأیابی در اینجا بروز می

است که بنیان مسئلۀ منشأیابی در ساختارشناسی مواد 
 ها استوار است.موجود و منشأهای احتمالی آن

-استتانمطالعات منشأیابی در ارتباط با تعاریف اولیۀ ب

ای از مطالعتتات متترتبط بتتا میتتراث گونتتهستتنجی، بتته
شتود کته مرزهتای فرهنگی و آثار تاریخی اطالق می

د ی و شناخت معادن و منتابع متوامعدنکارمشترکی با 
ستت، ااولیه دارد. درواقع، آنجا که بحث بر سر معادن 

د جستتجو بترای یتافتن شتواه رازیغبهسنجان باستان
یتق علمی مبتنی بر ساختارشناسی و نیز مقایسه و تطب
ال ه دنبمواد فرهنگی و اجزام اشیاء تاریخی با معادن، ب

 نند ردی باستانی )مانکارمعدشواهد باستانی و اقدامات 
ی شتناخت و اقتداماتی بترا ،کارهمتهینابزار و بقایتای 

ماهیت موقت اسکان یا شواهد استتقراری )موقتت یتا 
امر موجب  با معادن نیز هستند که این جوارهمدائمی، 
 ریتنظشتود. تر شدن اقدامات علمتی آنتان متیمستند

ی باستتانی و معتدنکارمطالعاتی که بتر روی شتواهد 
ی هخامنشتتی هتتاکاختخراج ستتنگ در رابطتته بتتا استت

ه در رابطه ، مطالعاتی ک[34است ] گرفتهانجامبرازجان 
 هتای اطتراف ایتنو پاسارگاد در کوه دیجمش تختبا 

مطالعتاتی کته در [. 35] ابنیه صتورت پذیرفتته استت
 های کلریتی تپته یحیتی دری سنگمعدنکاررابطه با 

دهتۀ پنجتاه های اطتراف شهرستتان بردستیر در کوه
[ و متعاقب آن در دهۀ هشتاد شمسی بتر 36شمسی ]

ان ی شهرستتخیازتتارشیپروی آثار سنگ کلریتتی و 
جیرفت در معادن و منابع اطتراف آن صتورت گرفتته 

[. در بررسی ویژگی تمامی ایتن متوارد کته 29است ]
اولیۀ  فرضشیپشوند، بندی میی تقسیممعدنکارذیل 

 ۀ شتواهد باستتانی درمحققان بر معتدن بتودن و ارائت
 ،.3جدول ) ستا های و در ادامه، مطالعۀ آنمعدنکار

ی مطالعات منشأیابی با دو هدف مهم صورت طورکلبه
،. نخستت، بتا هتدف شناستایی و 4 شتکل) رندیگمی

-از محوطه آمدهدستبهتطبیق مواد فرهنگی تاریخی 

های تاریخی با معادن، منابع و منتاطق باستتانی کته 
، استتت. در ایتتن رابطتته، دشتتدهیتولنجتتا مصتتنوع در آ

سئوا ت متعددی که در رابطه بتا بتومی بتودن و یتا 
-وارداتی بودن مصنوعات فرهنگی است، مطترح متی
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شود. دیگر، با هدف مطالعه برای یتافتن منتابع متواد 
های در ارتباط بتا میتراث فرهنگتی خام جهت استفاده

هتتای متتثالً: حفاظتتت و مرمتتت و بازستتازی محوطتته
گیرد )مثالً یافتن معادن انی، منشأیابی صورت میباست

و منابع مواد خام سنگ بترای استتفاده در حفاظتت و 

عتالوه از مرمت و یا جایگزینی آثار فرسوده شده،. بته
درک  تولید یتاروند برای بازسازی  مطالعات منشأیابی
 اجتماعی جوامتع گذشتته اقتصادی و روابط سیاسی و

 شود.برداری مینیز بهره

 

 
عنتتوان  از طرفتتی در ایتتن مبحتتث، واژۀ دیگتتری بتتا

شود. منابع مواد ختام یتا متواد نیز مطرح می «منابع»
شتوند. ی بندمیتقستتواننتد ۀ کلی میدست دواولیه، در 

 منتابع ختاک ماننتددستۀ نخست، منابع تجدیدشونده 
رس، آمیزه و مواد افزودنی هستند که بعضاً در دلتتای 

کننتد و امکتان فصلی رسوب می صورتبهها رودخانه
توانسته در هزاران سال بترای استفاده از این منابع می

ساکنان حواشی این نواحی جهت ساخت سفال و آجتر 
و کاشی میسر بوده باشد و دستتۀ دیگتر، منتابع غیتر 
-تجدیدشونده یا همان معتادنی هستتند کته باستتان

واقتع اطالعتات و شتواهدی در رابطته بتا سنجان بته
توانند اند ولی میها نیافتهی در آنمعدنکاراستقرار و یا 

تخمین بزنند که ایتن منتابع بتاوجود مستتعد بتودنم 

بودند یتا  نشدهشناختهنبودن حتی در دورۀ باستان نیز 
، مورداستتفادهآنتالیز ترکیبتات  اساس براند توانستهمی

شناستی، انجتام اما شتواهد باستان ؛باشند شدهشناخته
-ها تأییتد نمتیکاوی را در آنفعالیت زیستی و معدن

منتابع بتالقوه  عنوانبهها را حققان، آن، مرونیازاکند. 
کنند. در این زمینه، مطالعتاتی کته در چنتد معرفی می

سال اخیر درباب تعیین معادن و منابع احتمالی بر روی 
 هستند ذکرقابلاست،  گرفتهانجامهای سهند ابسیدین

بشتر  ختشناگونه مطالعات، همچنین سبب [. این37]
 شده کته در متواردی آن را از محیط پیرامون خویش

کرده است.  زم به ذکر است که در نیز دچار پیشرفت 
هتتای دیگتتری مطالعتتات، در زمینتته گونتتهنیاتتتداوم 

همچون مبحث حفاظت از میراث فرهنگی، مطالعتات 

یمعدنکاری با ابیمنشأ: وجه تشابه و مرزهای مشترک 3 جدول  

Table 4: The similarity and common boundaries of Provenance with the mining 
هارشاخهیز   

Sub-branches 
یسنجباستاناهداف   

Archaemetrical Objectives 
 
 

یابیمنشأ  

Provenance 

 ساختارشناسی

Characterization 
ع و مناطق باستانیهای تاریخی با معادن، منابشناسایی و تطبیق مواد فرهنگیِ محوطه   

Identifying and matching the cultural materials of historical sites with 
mines, resources and ancient sites 

اورینف  

Technology 
ی در ترکیب با آثار تاریخیریکارگبهبازتولید منابع و   

Reproduction of resources and use in combination with historical 
monuments 

 
 

 

یمعدنکار  

Mining 

 

 منابع مواد خام اولیه
Sources of Raw 

Materials 

 استخراج منابع اولیه کانی از معادن
Extraction of primary mineral resources from mines 

صنعتی یهاتیفعالدر راستای شناسایی مراکز جستجوی شواهد علمی   

Searching for scientific evidence to identify centers of industrial activity 
 معادن فلزات باستانی

Ancient Metal 
Mines 

ی باستانی با معادنهاافتهمقایسه و تطبیق ی  

Comparison and matching of ancient findings with mines 

 

 
هامنابع سنگ  

Stones Sources 

،کارهمهینی باستانی )مانند رد ابزار و بقایای معدنکاریافتن شواهد   
 Find ancient mining evidence (such as rejection of tools and semi-

finished remains  (  

یا نزدیک معادن جوارهماقدام برای شناخت ماهیت شواهد استقرارهای موقت   
Take action to identify the nature of evidence of temporary settlements in 

the vicinity of or near mines 
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ۀ نگهتتداری از معتتادن تتتاریخی نتتیدرزمی توجهجالتتب
منتتابع متتواد جتتایگزین و همچنتتین یافتتتِ  عنوانبتته

 استت گرفتتهانجامیخ فناوری صنعتی، شواهدی از تار
[38.] 

دهتد توجه دیگر در این موضوع، شرح متیمثال جالب
، Sr) استرانسیوم ،،O) اکسیژن هایایزوتوپ که تعیین

پیوند میان منتابع ایجاد  امکان تواندمی، Pb) سرب و
تولیتدی را در  هتایشیشته ختام متواد شناستیِزمین

استت،  شتدهبذو هتاآن در شیشته کته هاییمحوطه
آنالیزهتتای ایزوتتتوپی، نشتتان از وجتتود . کنتتد فتتراهم
 خام در میان مواد ،Sr) های پایدار استرانسیومایزوتوپ
نتاترونی )نمتک  هایشیشته و گیاهی خاکستر ساخت

 تتا هشتتم قترن سوریه، در ناحیۀ الرقه قلیای طبیعی،

 نتتایج بتا الرقته ایزوتتوپی هایمقایسۀ داده. دارد نهم
 نشان آلمان و خاورمیانه هایشیشه دیگر از منتشرشده

 ختاص، طتوربته استرانسیوم هایایزوتوپ که دهدمی
 ختام متواد منتابع بتین تمایز برای اعتمادیقابل ابزار
 اثتر و این امر در متورد گیاهی هستند خاکستر شیشه

 توجته استتقابل کمتر سرب و اکسیژن هایایزوتوپ
توجهی در در ایتتن زمینتته، بتته مطالعتتات جالتتب [.39]

 جهتانی دیتدگاه متالورژی در مجموعه مقا ت باستان
تتوان اشتاره کترد کته در طتی سنتزها می و هاروش

متتالورژی  های مختلف باستانمقا ت متعدد به جنبه
سنجی پرداخته شتده های باستانمثابه یکی از شاخهبه

هتتای فلتتزات و مستتئلۀ منشتتأیابی و شتتناخت فنتتاوری
  [.41-40]ها مطرح شده است باستانی در آن

 
 سنجیباستان در منشأیابی مطالعات اهداف از برخی: 4 شکل

Fig 4: Objectives of Provenance Studies 

 

 سنجی. حوزۀ مطالعاتی اصالت3-3

 اولدستتتوان اصلی، را می (Authenticity)اصالت 
بترخالف ) لیاصتو  برخالف بدل، یا واقعی، حقیقتی)

اصتیل  کترد. در مقابتل آن، آثتار غیتر اساختگی، معن
هتا تعتابیر و شوند که بسته به نیت ارائۀ آنمطرح می

تعاریف متعددی مانند: جعلی، تقلبی، بتدلی، تقلیتدی، 
شتتوند. تکتتراری، کپتتی و متتو ژ بتته کتتار بتترده متتی

چیزی اصتیل نیستت  توان گفت آندیگر میعبارتیبه
که ماهیت آن ازنظر آفرینش اصتیل نباشتد و حتداقل 
یکی از معیارهتای اصتالت )هماننتد اصتالت در متادۀ 
اصلی، اصالت در فن ساخت، اصالت در آسیب، اصالت 

در پاتین، اصالت در شکل و فرم، اصتالت در نقتش و 
اصتالت در  کتیبه، اصالت در سبک، اصالت تتاریخی و

سنجی، [. همچنین اصالت42انتساب، را نداشته باشد ]
کننتده در رابطته بتا عوامتل تعیتین نیترمهمیکی از 

اقدامات مربوط به حفاظتت از میتراث استت. امتروزه، 
معنای وجود مواد اصتلی  ترین وجه، بهاصالت در ساده

تواند معنتا دهتد. ها میاما این واژه، بیش از این ؛است
های حفاظتی، در مرمت، قبل از اقدام به درمانچنانکه 

ابتدا باید اصالت فیزیکتی را بتا چهتار ویژگتی مهتم، 
تشخیص داد و در نظر گرفت: اصالت در مواد، اصالت 
در طرز ساخت، اصالت در طراحی، اصتالت در محتیط 
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چهار شترط تعیتین اصتالت، در مصتوبۀ  این .یرامونپ
م به تصتویب .1972 یجهانمیراث  ونیکنوانساجرایی 

کار گرفت  رسیده است و شاید بتوان برای هر اثری به
کته  و تعیین اصالت آن را بر این منطتق تعیتین کترد

اصالت در مواد و مصالح مقدم بر اصتالت در  نیبنیدرا

 .طرح و طرز ساخت و محیط و بستتر فرهنگتی استت
توجته بته  ،اصتالتباید توجه داشت که مطرح کردن 

بلکه شتامل  ،کندینما محدود ر یشکل و ساختار اصل
کته  شتودمتیزمان  یدر ط الحاقاتاصالحات و  ۀهم
-43] ددارنت یخیتار ای یهنر یهاارزش خودیخودبه

46.] 
های تشتخیص متواد ستازنده، شتیوۀ در حوزهاصالت 

 عالوهبتهها ساخت، شناسایی نقوش و اشکال و کتیبه
ی بررستقابلاطالعات دقیق در رابطه با محل کشتف، 

تتوان ستنجی متیی در حتوزۀ باستتانطورکلبهاست. 
گونته ستنجی را ایتنموضوع تعیین اصتالت و اصتالت

تعریف کرد: تشخیص آثار اصتیل از آثتار مشتکوک و 
هتتای علمتتی غیتتر اصتتیل یتتا استتتفاده از بررستتی

آزمایشگاهی و کنکتاش در ستاختار و ستاختمان آثتار 
و مشخص است، جعل آثار تتاریخی  کهچنانآن[. 47]

هتای مختلتف معتانی متفتاوتی دارد، هنری در زمینته
خصتوص در هنگتام ستنجی آثتار، بتهاصتالت رونیازا

هتا و در دعتاوی موجتود در محتاکم نمایش در متوزه
قضایی، از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجته بته 

 ازنظتراینکه در زمینۀ جعل آثار تاریخی ابعاد مختلفی 
ن باید با تسلط کامل بر سنجامیزان جعل دارد، باستان

موارد مربوط به شناخت مواد سازنده و فرایندهای طی 
درک چگتونگی  عالوهبتهشده در تولید و تتزئین اثتر، 

و شرایطی کته منجتر بته درک  جادشدهیاهای آسیب
های موجود بر های آسیب و پاتینچگونگی ایجاد گونه

شوند، بتوانند اصالت اشتیاء را تعیتین و روی شیء می
حدود آن را با توجه به گستردگی اقدامات و تعاریف و 

با استفاده از اطالعات کیفی ناشی از مطالعات تطبیقی 
از آنالیزهای علمی، مشتخص  برآمدهو مطالعات کمّی 

مباحتث  رازیغبتهکنند. گستردگی موضوع مبانی جعل 
عینی نیز دارد که در کالمی و تعاریف، نمود ظاهری و 

جعلتی، آثتار تقلبتی، آثتار قالب آثار جعلتی، آثتار نیمته
کنتد و وظیفتۀ تقلیدی، آثار بتدلی و غیتره بتروز متی

هتا دشتوار سنجی را در تشتخیص آنمحققان باستان
 [.42-48] گرداندمی

ل سنجی اشیاء تاریخی و باستانی، شتامبررسی اصالت
هدات شتتناختی، مشتتاچهتتار مرحلتته مطالعتتات ستتبک

ی هتتاشیآزماماکروستتکپی و میکروستتکپی و انجتتام 
 تیتتدرنهاتشخیصتتی ستتاده، آنتتالیز متتواد ستتازنده و 

یابی قطعات است کته عمتدتاً در مرحلته ستوم و سال
لتۀ و مرح شوندمی مسئلهسنجان درگیر چهارم، باستان

صتی ۀ اقتدامات تشخیلیوستبهتتوان اول و دوم را می
به  شناسانباستان مرمتگران آثار فرهنگی و تاریخی و

جود ینه وانجام رساند و البته استثناهایی نیز در این زم
 [. 47] دارد

در تعریف اصالت باید توجه داشتت کته ایتن واژه، در 
هتای مختلتف دارای معتانی متفتاوتی استت. فرهنگ

های تتاریخی در دوره» آنهمچنین اصالت و تغییرات 
تفاوت دارند. میزان مداخله در اقدامات « و دورۀ مدرن

-های مختلف متیمربوط به حفاظت و مرمت در دوره

شناسایی [. 47,49] کندرا مخدوش  تواند اصالت شیء
هتای متعتددی صتورت اشیاء جعلی و تقلبی بته روش

هتا بته شناستایی توان با استفاده از آنگیرد که میمی
-ر متاوراءاشیاء مشکوک پرداخت. به عنوان مثال، نتو

اولین روش بررسی علمی آثار جعلی استت کته  بنفش
ای بتترای بررستتی دقیتتق آثتتار گستتترده طوربتتههنتتوز 

 مشتکوکها و غیره حتی مرمرهتای تصویری، نقاشی
[.51-50گیتترد ]قتترار متتی مورداستتتفاده، 5شتتکل)
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 مرمر UV نور در. UV ورن زیر، b) تصویر و طبیعی نور زیر، a) تصویر لوور موزۀ در جنیتریکس ونوس مرمری تندیس چپِ دست: 5 شکل
 نشان روشنیبه ارغوانی فلورسانس. شودمی دیده ارغوانی رنگ به تازه سطح کهدرحالی شود،می دیده طالیی و کهربایی صورتبه قدیمی

 فلورسانس ،،است شدهکار آن سطح نیست زیادی مدت که) جدید مرمری یا آهکی سطح. است مجسمه به شده الحاق دست، این که دهدمی
 روش این. دهدمی نشان خود زا نارنجی یا و زرد سفید، فلورسانس باستانی سطح کهدرحالی دهد،می نشان خود از واضحی قرمز-ارغوانی

 [.50] است کاررفتهبه مجسمه به شدهاضافه یا و کارشده هایبخش کردن مشخص برای مفیدی صورتبه است هامدت
Fig 5: UV light Life-size marble statue, Venus Genitrix, Louvre UV light reveals that the hand is not the original Douma, 

M. curator. “Ultraviolet (UV) Light. In Pigments through the Ages. 

 

 

عاتی شناسایی کاربری . حوزۀ مطال3-4

 های باستانیبازسازی فناوریاشیاء و 
بررستتی نحتتوۀ کتتاربرد و استتتفاده از اشتتیاء تتتاریخی 

 ازجملتههتا های تولید آنو بازسازی فناوری درگذشته
 ،ترشیپ [.51]سنجی است های باستانترین حوزهمهم

این زمینه مطالعاتی در قالب دو گترایش دیگتر یعنتی 
 experimental) یتجربتتتتتشناستتتتتی باستان

yarchaeolog، تتتا حتتدی حفاظتتت و مرمتتت آثتتار  و

تاریخی بروز و ظهور کرده بود. برای تفهیم بهتتر هتر 
یک از موضوعات این دو حوزۀ مطالعاتی ذکتر برختی 

 رسد.مفاهیم،  زم به نظر می
نحوۀ تولیتد  کهاست  معنا نیبد شناسی تجربیباستان

شناختی با استتناد کارکرد اشیاء در موضوعات باستان و
، آزمودن نحتوۀ ستاخت و کتارکرد شتیء به فرضیات

توان با دقت، مشاهده است و می ی و تجربهبررسقابل
 بتاًیتقر ییهتاتیتفعال نیچنتگیری کترد. ایتنو اندازه

از همتان و است  یمیقد ،شناسیباستان ۀرشت اندازهبه
 هیاول یهانمونهو  شدای از آن محسوب میابتدا شاخه

 ، ماننتدخیماقبتل تتار یهتایفناوراز  یاریشامل بست
 .[52-53] بتود یو متتالورژ ساخت ابزارآ ت ستنگی

 ینظر ۀرسالفردی بود که  نی، اول1961رابرت اشچر )
 نیب ی،و نوشت. ی،شناسی تجربباستانباب در خود را 

 متدرن یهااوریفن یابیارز یبرا هاشیآزمااستفاده از 
 لیوتحلهیتتتتجزو  یهتتتر دو روش حفتتتار ازنظتتتر)

« بتتتازآفرینی تجربتتتی» اصتتتطالحبهمصتتتنوعات، و 

(Imitative experiment، .از دیدگاه  تفاوت قائل شد

کتردن، و استتفاده دادن  شتکلی دیتقل شآزمای او در
ا ت ختتاص و ستتاخت ئوپاستتخ بتته ستت یبتترا متتاده،
بته گذشتته  مشتابه هتاییا روشب ،دیجدی هااستنتاج

شناستی بنتابراین باستان ؛[54] شتودمتی یستازهیشب

کلیتۀ  [،55]شناسی از طریق تجربته تجربی یا باستان

اقدامات و تجربیاتی است که در راستتای شترح یتک 
 [.52] داردیبرمگام  شناختیموضوع باستان

شناستی ی مهمتی کته در باستانهتاشیآزماپنج رده 
 گیرند شامل:قرار می موردتوجهتجربی 
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 یبترا یفرضت شیآزما: (Construct) وسازساخت .1

بتر استاس  ت کتهاستخانته،  مثالعنوانبهسازه ) کی

 متورد 1: 1 اسیمق یی باهاسازه شناسیشواهد باستان
 یآیتا داراکته  هیفرضت شوند، با ایتنیمواقع  شیآزما
 افتد.یم ای یی استستایا

 Processes andهتای فراینتد و کتاربرد ). آزمایش2

function experiments:، در متتتورد  قتتتاتیتحق

 قتاتیشامل تحق که گذشتهامور به  یابیدست یچگونگ
 یی وجود داشته، نحوۀچه ابزارها است که نیدر مورد ا

 ریبته ستا یابیدستتده، و نیتز بو هچگون هانآ ۀاستفاد
 لگتودا مثالعنوانبه) ی چگونه استفناور یندهاایفر

 .،،Pit storage) یسازذخیره

در  یتجربت قتاتی: تحق(Simulation) یستازهیشب. 3

شناستتی و باستان متتدارک لیتشتتک ینتتدهاایمتتورد فر

 .است پس از رسوب یتافونوم

در ایتتن : (Eventuality trial) یاحتمتتال . آزمتتایش4

 بیتترک بتاهمفتوق را  ۀهر سه دستها اغلب، آزمایش
اً نستبتبتزر  و  اسیتدر مق هتاشیآزما نید، انکنیم

ی احتمتالی، هتاشیآزما، گیرندانجام می مدتیطو ن
ا ، ری)ماننتتد کشتتاورز دهیتتچیپ یهتتانظامتواننتتد یمتت

 عیقاواز  ینمودار ناش راتییقرار دهند و تغ یموردبررس
 نند.ک ی، را بررسدیشد یهوانادر )مانند  ای رمنتظرهیغ

: (Technological innovation) فناورانته ینوآور. 5

 حتا ت شناسی درباستان یهاروش خود در این مورد

 زاتیتتتجهیعنتتی . وندشتتآزمتتایش متتی انتتهیگراواقتتع

شناستی را باستان قاتیمورداستفاده در تحق یکیزیژئوف
 یستازهیشناسی متدفون و شتبباستان هایمحوطهدر 

 [.56] دهندمیقرار  شیشده مورد آزما
شناستی هتای مهتم باستانها و جنبتهۀ ویژگینیدرزم

 کند:اشاره می لیذبه چهار جنبۀ  متیو،تجربی، 
 و تکرارشوندگی تجربیات گذشته پذیری مهار . 

 انددهشبازآفرینی  تکرارشوندگی، باوجود هاتجربه 
 شوندنمیاما اشیاء و رفتار اصیل گذشته تکرار 

 منظور بازآفرینی و آزمتون استفاده از تجربیات به
 فرضیات مختلف درباره گذشته

 ها مقایسه )نسبی، جهتت هدف نهایی این آزمون
هتای های فرایندها و کنشیل نشانهتفسیر و تحل
 [.57] گذشته است

توان شناسی تجربی را میاهداف اصلی باستان رونیازا
 ت:بر سه مورد کلی تقسیم کرد که شامل مورد زیر اس

 ؛باستان یدانش در مورد متالورژ تتقوی. 1

 ؛دیجد یهادهیها و اآوردن داده دست به. 2

 [.52] هیفرضجعل  ای دتأیی. 3

مطالعه فناوری نقش مهمتی در انجتام متداخالت  نیز
بتا  که این امتر در گترایش فتوق مناسب مرمتی دارد

در  مورداستتفادهشناستی و شتناخت فنتون عنوان فن
-متجلی می اجزاء سازنده و چگونگی ترکیب این اجزا

 شود.
از طرفی بنا بته نظتر برختی پژوهشتگران، اصتطالح 

اینتد عمومتاً فر شناسان و مورّخانفناوری برای باستان
مورّختان و  کهیدرحالسازد، تولید را به ذهن متبادر می
مار شتفرایند طراحی به  را آنفالسفۀ فناوری معمو ً 

دادن  فناوری را شیوۀ انجتام فرانکلین، [.58] آورندمی
[. 59داند ]یا آفرینش یک شیء نظیر سفال می چیزی

اوری نتفاز دیدگاه برخی دیگر همچون میلر  حالنیباا
صترف مهای مرتبط با تولید و شامل: فرایندها، فعالیت
 [.60] استاز طراحی تا دورریز 

همچنین فناوری شامل تعامل انسان و محیط استت و 
 برای هاشود که انسانمجموعه اقداماتی محسوب می

بته آن  اطتراف دنیتای اصالح و منابع آوردن دست به
انتتد و همچنتتین کتتاربرد اشتتیاء و آثتتار متوستتل شتتده

 و تجهیتزات ابزارهتا، استفاده از به چگونگی نیبنیدرا
هتای دارد. مثتال اشتاره درگذشتته هتاانسان امکانات

توان در رابطه با شناخت فناوری باستتانی زیادی را می
 های قبتل ذکتر کترد. متثالً درو کاربرد اشیاء در دوره

توان بته ظترف تانی میرابطه با استفاده از ظروف باس
غتتذایی از دانمتتارک اشتتاره کتترد کتته رستتوبات متتواد 

هتتای تواننتتد در بختتشباقیمانتتده باستتتانی در آن متتی
تتوان مختلفی از آن رسوب کنند و از این طریتق متی
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ای در دوران متوجه شد که از این ظرف چته استتفاده
-باستان شده است. مطالعات صورت گرفته نشان متی

 و لب روی آثار و بقایای غذایی بر ینتردهند که غلیظ
 طتی در احتمتا ً کته ظرف وجتود دارد بیرونی گردن

مواد غذایی به وجود آمده است. بختش دوم  جوشیدن
پایین ظترف و  در غلیظ غذایی مواد هایاین باقیمانده

 ،.6)شکل  [61]شود می یافت داخلی آن قسمت

 

 
 

 مناطق. دانمارک وطه تایبریند ویگ،مح ، ازMesolithic) کیتیمزولهای از سفال خارج و داخل در آن هایماندهباقی و وپزپخت : آثار6 شکل
 [.61] دهدمی نشان خارج و داخل در را از غذا تجمع قشری تررهیت

Fig 6: Cooking traces and residues on the inside and outside of Mesolithic pottery from the site 
of Tybrind Vig, Denmark. The shaded areas show the concentration of food crusts inside and out 

 

 چنتدین فنتاوری مطالعتۀ ستنجی،در مطالعات باستان
، نخست بررسی خود فناوری .کندمی دنبال را موضوع
محصتو ت و دیگتری  تولیتد یتا ایجاد چگونگی دوم

، منطقته در یک مورداستفاده مواد به مربوط اطالعات
ل تولید فترآوری و تکامت هایروش و عالوۀ شرایطبه

 .ردیگیبرمرا در  فناوری

 

. حوزۀ مطالعاتی دانش حفاظت آثار 3-5

 فرهنگی

فیزیکتی در  -این حوزه، شتامل مطالعتات شتیمیایی 
هتتای ه روشرابطتته بتتا فراینتتدهای تخریتتب و توستتع

ل درمانی جدید در حفاظت و مرمت از اثر است که ذی
 [.6]شود سنجی بدان پرداخته میمطالعات باستان

-هایی که در رابطه با باستتاندر اکثر تعاریف و نوشته

هتای مترتبط بتا حفاظتت و سنجی وجود دارد، دانش
عنتوان بختش مهمتی از مرمت از میراث فرهنگی بته

استت  ذکرشتدهستنجی باستتانهای مترتبط بتا حوزه
این بخش خود شامل چند زیر محور اصتلی  [.62,64]

 از: ندهست عبارتصورت کلی است که به

واد متتدر مکانیستتم تخریتتب و فرستتایش  مطالعتته -
 مختلف در طی زمان؛

ت و مرمت و متواد های نوین حفاظمطالعه در روش -
ی میتان متواد بتا هاکنشبرهمو مطالعۀ  مورداستفاده

هتتای برآمتتده از اد باستتتانی و نتتتایج تحلیتتلمتتو
 [.63] یسنجی باستانهاشیآزما
ای طبیعتی و هتشناستی آثتارم یادمتانمطالعۀآسیب -

 هتای بیرونتی وم یتا شترایط متدفونتاریخی در اقلیم
لعات گونه مطالعات خود در تحلیل مطاخاکیم آبی؛ این

چار منشأیابی و ساختارشناسی برای مواد تاریخی که د
اند، شیمیایی خود شده هایی در ساختارلزل و تخریبتز

 [.51] استضروری 
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متواد تتی ی و خواص ذاعملکرد یهایژگیومطالعۀ  -
 هتایها بتا متواد مرمتتی و روشآنو ارتباط  یخیتار

 [.63] یحفاظت

صتل از هتای حاهایی که وابسته به شتناختتئوری -
تواننتد در ستنجی هستتند متیهتای باستتانپژوهش

 باشند. رگذاریتأثاقدامات حفاظتی 
ی طتهای فراوانتی در خوشبختانه در این زمینه، مثال

چندین سال آموزش دانشتگاهی در زمینته حفاظتت و 
سنجی شده است، زیرا ارتباط میان باستانمرمت انجام

و حفاظتتت و مرمتتت آثتتار تتتاریخی در ایتتران بستتیار 
تتا بته  کهینحوبهتر از کشورهای دیگر است. متفاوت

ستنجی بتر روی امروز حجم عمدۀ مطالعتات باستتان
-میتتراث فرهنگتتی و اشتتیاء تتتاریخی ایتتران را دانتتش

 آموختگان رشتۀ حفاظت و مرمت آثار تتاریخی انجتام
ورود  های دیگر علمی در حتالاند و اخیراً گرایشداده

 .سنجی هستندبه عرصۀ باستان
 

یوووابی و . حووووزۀ مطالعووواتی  ووویش3-6 

 دورسنجی
شناستان امتروزی های کاوش و مطالعات باستانروش

های شایان نسبت به عملکرد سنتی درگذشته پیشرفت
زنتی و ایجتاد کته گمانتهطوریتوجهی کرده است. به

هتدف بتر استاس پیمتایش ستطوح هتای بتیترانشه
فرسایش یافته و مورد دختل و تصترف قرارگرفتته در 

کارایی چندانی ندارد و شده قبلی دیگر محوطۀ شناخته
-های توستعۀ روششناسان با استفاده از مزیتباستان

هتای نفتت، یابی که در زمینتههای دورسنجی و پیش
شناستتی یتتا فراینتتدهای نظتتامی، در ابتتتدا آب و چینتته

های ختود را ها، کاوشدهی آنکاربرد داشتند و تطبیق
[. امتروزه بتا 6کننتد ]با هدفمندی بیشتری دنبال متی

شناسان از اقدامات باستان یابیهای پیشایت روشحم
هتتتا بستتتیار ستتتو هزینتتتهدر حتتتوزۀ کتتتاوش از یک

صتترفه شتتده و از ستتوی دیگتتر منجتتر بتته بهمقرون
 ارائتهقابلها و تمرکز بر بقایای تر شدن کاوشهدفمند
هتا بهتتر و توان گفتت کتاوشعبارتی می اند. بهشده

ستتی شناهتتای باستانبیشتتتر در ختتدمت پتتژوهش

تتر در اند و زمینه برای طترح مستائل مهتمقرارگرفته
 شتدهفراهمهای علمتی های پژوهشی و پرسشبرنامه
ایتن حتوزه از  کتاربردی هتایروش نیتترمهماست. 

 محتور دو ذیتل تتوانمتی را ستنجیباستان مطالعات
یتابی بتا استتفاده از دور و پتیش راه از اصلی سنجش

سنجی شتامل دورهای ژئوفیزیک دانست. حوزۀ روش
های علمی برای مطالعۀ ستطوح طیف وسیعی از روش

زمین و زیرزمین از فواصل دور و نزدیک است کته بتا 
هتتای بتته شتتیوه برونتتدادهایی هماننتتد تصتتویربرداری

هتتتای گونتتتاگون و اختتتذ اطالعتتتات از محوطتتته
هتتتای شناستتتی بتتتدون استتتتفاده از کتتتاوشباستان
ی هتوایی هاشناسی عملی، همراه است. عکسباستان

هتای حدوداً از صد سال گذشتته بته ختدمت بررستی
اند. در ایران نیتز های هوایی درآمدهنظامی و شناسایی
هتای هتوایی بتا کتاربری در بتردارینخستین عکتس

-1315در دهۀ اریک اشمیت شناسی به همت باستان
شمسی انجام شد. اقدام پیشتگامانۀ وی تتا بته  1316

ژۀ پژوهشی این حتوزه پرو نیتربزر  امروز، همچنان
های هوایی او کماکان تصاویر در ایران است و عکس

شناستتی و ارزشتتمندی در حیطتتۀ مطالعتتات باستان
[. 65-5حفاظت از آثار ایتران برجتای گذاشتته استت ]

-طور شناسان از این قبیل اطالعات بهرو باستانازاین

-ویژه برای شناسایی و مستندسازی و پایش محوطته

 سنجش هایبرند. ازجمله روشبهره میهای باستانی 
هتای فضتایی، توان انواع تصتویربرداریدور می راه از

 ،. 7های زمینی را برشمرد )شکلهوابرد و سامانه

 یکیزیژئتتتوفیتتتابی پتتتیش اتاکتشتتتافامتتتروزه 
(Geophysical prospecting)،  همتتتتراه بتتتتا

 و ،یزریتاستکن ل یهتاو روش ییشناسی هواباستان

، یابیتباز یبترا مخترب غیترو  ثرؤم هایروش 3لیدار
 [. 66] هستندشناسی باستان قاتیتحق یریگیدرک و پ
شناستی در باستان هتای ژئتوفیزیکیها و روشبررسی

که منجر به پیتدایش طوریگیری داشته، بهرشد چشم
باستتان آرکئوژئوفیزیتک ای تخصصی با عنتوان رشته

(Archaeo-Geophysics)  شتتده استتت. ایتتن شتتاخۀ
از تطبیتق و اجترای مناستب  استت عبارتتحقیقاتی 



 (ندهیآ یهاو چالش هاشیگرا ف،ی)تعار و هنر یفرهنگ راثیدر مطالعات م یسنجباستان                      

    1400 بهار و تابستان ،اول، شماره هفتمسال     │    16
 
 
 

هتتای هتتای ژئوفیزیتتک اکتشتتافی در محوطتتهروش
باستانی که بتا استتفاده از ارزیتابی تغییترات فیزیکتی 

ستتازی و تفستتیر نقتتاطی در ستتطح زمتتین بتته متتدل
، گریدعبارتبهپردازد. می نیرزمیزساختارهای سطوح 

مجموعتته ( Geoghysics)هتتای ژئتتوفیزیکی بررستتی
هتای هایی هستند که در راستتای ثبتت ویژگتیروش

هتتای نزدیتتک بتته ستتطح زمتتین، فیزیکتتی بختتش
گیتری نقتاطی که بتا انتدازهطوری. بهاندافتهیگسترش

ها و توان به بخشی از ویژگیخاص در روی زمین، می
در شترایط فیزیکتی زیترین زمتین و  دادهرختغییرات 
-قاط مختلف پتی بترد. انتدازههای موجود در نتفاوت

 ،هنجتتاریهتتا )بتتیگیتتری و تعیتتین ایتتن تفتتاوت

Anomalyهای مختلف، به سبب تغییتر در ، در بخش
ی در یک محل به نسبت محیط ریگمورداندازهمقادیر 

-آید و سپس با انجام پردازشاطراف آن به دست می

هتای ، تهیۀ نقشتهتیدرنهاو  هادادهیروهای ویژه بر 
توان یک توده را که نستبت بته اطترافش مربوطه می

های فیزیکی محسوستی استت، در زیتر دارای تفاوت
 .[67-69-68سطح زمین آشکار کرد ]

یتتتابی هتتتای مورداستتتتفاده در پتتتیش، روشلنفتتورد
 2های الکتریکتی )تصتاویر ژئوفیزیکی را شامل روش

تومتتوگرافی یتتا تصتتویربرداری بعتتدی در  3بعتتدی و 
 ERT Electrical) مقاومتتتت ویتتتژه الکتریکتتتی

resistivity tomography ،هتای مغناطیستی ، روش
سنج پروتونی های دوگانه، مغناطیسسنج)با مغناطیس

و گرادیومتر، زمتین رادارهتا )رادار نفوذکننتده زمینتی 
GPR ،دانتدای متیهای هوایی و متاهوارهو عکاسی 

 -زمینۀ تحقیقتاتی ژئوفیزیتک کاربرد، درمجموع [.70]
علوم میراث فرهنگی شامل استفاده از ابزار باستان در 

برداری و تولید تصاویری از یابی، نقشهفنی برای مکان
کته  طورهمانمواد فرهنگی دفن شده در زمین است. 

گفتتته شتتد از کاربردهتتای وستتیع علتتم ژئوفیزیتتک در 
هتای از روش هرکدامو  شناسی استاکتشافات باستان

و ستتاختارهای  آن قابلیتتت بستتیار در اکتشتتافات متتواد
باستانی دارند، اما انتخاب روش مناسب دارای اصول و 

 [.71ای است ]اهمیت ویژه
 

 
 

 [75] شناسی و میراث فرهنگیکاربردهای باستان برای ازدورسنجش هایسامانهترسیمی  : شکل7شکل
Fig.7: The schematic diagram of remote sensing for archaeological and cultural heritage applications 
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یالدی در دهۀ هفتاد م انشناسجامعه باستانعالوه، به
هتتای بتترداری از ویژگتتییتتابی و نقشتتهدر مکتتان

-وبات و  یتههای مدفون و رسشناسی محوطهباستان

روش رادار  استتفاده از لیپتانستهتای ختاک، متوجته 
-هتای پتیششدند که یکی از روش نفوذکنندۀ زمینی

ز اتتوان بته یکتی می رونیازاشود. یابی محسوب می
 میالدی بترای 1975های آن در سال نخستین کاربرد

 تصویربرداری از دیوارهای مدفون در عمق یک متتر،

 [.72]اشاره کرد 

ل از توانند قبها، میشناسان به کمک این روشباستان
ین کاوش محل، پراکندگی آثار مدفون را تعیشروع به 

ا چنتد یهای ژئوفیزیکی، یک و و با استفاده از آنومالی
 تهیته و ستپس بتا دیتدِ موردنظرنوع نقشه از محوطۀ 

 خصتوصها، بتهبازتری کاوش را آغاز کنند. این روش
بته  بینی است ولیدر مناطقی که وجود آثار قابل پیش

در  ها و رسوبات جتوانعلت قرار گرفتن در زیر آبرفت
، کتاربرد شتودها دیده نمیاثری از آن گونهچیهظاهر، 
هتای کند. این روش نیز سبب کتاهش هزینتهپیدا می

شود که با محدود شتدن مرزهتای عملیات حفاری می
تتر حفتاری کاری و صرف زمان کمتر و انجتام ستریع

 شناسانو جستجوی باستان افتیدستتوان به آن می
 [.73سازد ]پذیر میت و بدون تخریب امکانرا با سرع

، معمتو ً از یتک یتا چنتد روش متدنظرهتدف  بر بنا
تتتوان ژئتوفیزیکی کته مکمتتل یکتدیگر هستتتند، متی

که منجر بته افتزایش اعتبتار و اطمینتان  استفاده کرد
خواهد شد. در  آمدهدستبهنسبت به نتایج تفسیرهای 

وان در تتهای ژئتوفیزیکی را متیشناسی روشباستان
ی ساختار معماری مدفون در خاک، بازسازشناسایی و 

تشتخیص ) یباستتانتعیین محل، اندازه و عمتق آثتار 
ها و دیوارها و تعیتین جتنس پالن مدفون، بقایای پی

خشتت، آجتر و ستنگ[، تعیتین ] هتامواد ستازنده آن
هتا، تعیتین محتل ها و آجرفترشفرشراهروها، سنگ

هتای هتا و چالتههتا، حفترهها و خنتدقها، پلآرامگاه
باستانی مربوط به ذخیرۀ غذا یا دفع مواد زائد، تعیتین 

هتا و محل و ابعاد معادن باستانی و تعیین محل اجتاق
های متدفون در منتاطق مستکونی بترای پختت کوره

هتای سفال و ذوب فلز، تعیین محل و ضخامت ختاک
ختورده هتای دستتهای خاکستر و ختاکسوخته  یه

 [.73-71 ,74] رودکار به توسط بشر،
ح توجه به این نکته حائز اهمیت است که اجرای صحی

ج های ژئوفیزیک اکتشافی و نیز رسیدن به نتتایروش
-معتبر، مستلزم شرایط محیطی خاصتی بترای انتدازه

هتا گیری است و در هر جا و هر شترایطی ایتن روش
هتتای عوامتتل تأثیرگتتذار در روش .ستتتندین اجراقابتتل

اکتشتتافی عبتتارت هستتتند از: نامستتاعدی  ژئوفیزیتتک
موقعیت ساختاری زمین بترای برداشتت ژئتوفیزیکی، 

هتای های رسی در  یتهسنگالخ بودن، وجود عدسی
هتا، هتای فلتزی و ستاختمانزیرین، نزدیکی به سازه

 های تتورینزدیکی به خطوط انتقال نفت و گاز، سیم
ی هتاو آمد، اوضاع جوی و توفتانهای پر رفتو جاده

هتای محتدودیت همچنتین مغناطیسی و خورشتیدی.
هتای آهنتی در های ژئوفیزیک، شتامل آلتودگیروش

هتای موجتود در کشتیهای برق و فتنسخاک، کابل
منطقه، توسعه اراضی کشاورزی، متواد صتنعتی، رشتد 

کته ستبب ایجتاد  زندگی شهرنشینی و ارتباطات است
در  ، تولیتدیDataهتای )، در دادهNoiseهایی )نوفه

 [71-73شتوند ]هتای ژئتوفیزیکی متیبرخی از روش
هتای دهندۀ تخصص در تفستیر دادهموارد فوق نشان

 این گونه مطالعات است.

 

  شناسیزیست. حوزۀ مطالعاتی باستان3-7
ای واژه ،Bioarchaeology)شناستتتتتی زیستباستان

 توستتط گراهتتام کتتالرک بتتار استتت کتته نخستتتین

(Grahame Clark، شناس بریتانیایی، در سال باستان

هتتای بقایتتای توصتتیف تحلیتتل منظتتوربتته .م 1972
 ۀمحوطتت متعلتتق بتته یتتک جتتانوری یهااستتتخوان

 . امتا ایتن[76-77] شتدکتار گرفتته بته خیازتارشیپ

 طوربتتهم.،  1977اصتتطالح در اواختتر دهتتۀ هفتتتاد )
 .Jane E) کستترایبوجتین مستقل و ختاص توستط 

Buikstra) شتناس آمریکتاییو زیستتشناس انسان، 

اختتراع و  هتای انستانیبرای مطالعۀ بقایتای استکلت
شناستی نتو شود. وی تحت تتأثیر باستانبازتعریف می
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 ستیز نوینی از تعریفِای به گیرد و طی مقالهمی قرار
هتتای آن در بررستتی و کتتاربرد روش یشناستتباستان

بنتابراین  ؛[78] ابدیشناسی دست میمشکالت باستان

 فیتطرای بتار بت نیاولتشناستی زیستباستان اگرچه
 یهتتادر مکتتان یکیولتتوژیب یهتتادادهاز  یاگستتترده
 یبازستاز یبترا هااز آن ستتوانیشناسی که مباستان
[ 76] شتد کار بردهبهد، کناستفاده  یباستان یهاطیمح
جمعیتتی مطالعتات  رایب یشمال یکایدر آمر یزودبه

. [78-79] گرفتتتقتترار  مورداستتتفاده بقایتتای انستتانی
در انگلستان و ی شناسستیزباستانامروزه  کهیطوربه

مطالعتۀ بقایتای  منظوربه همچنان ،کشورهای اروپایی
تمتام  یطورکلبتهو غیرانسانی شامل: جانوری، گیاهی 

 هایمحوطتهآمده از دستتمواد زیستی و ارگانیتک به
 ره،ی، مطالعه مدفوع و غیتشناسانگل )باستان باستانی

-کاربرد دارد اما این اصطالح در ایالت متحده کته بته

شتود، عنوان یک تحول کامالً آمریکایی محسوب می
[. 76 ,80-81به مفهوم مطالعۀ بقایای انستانی استت ]

 ایرشتتتهیانم یتتک عنوانبتته شناستتیزیستباستان
 انسانی یهاعلمی بقایای اسکلت ۀمطالع بادانشگاهی 

پتتل  ،شناستتیباستان یهامحوطتته آمده ازدستتتبه
، پزشتتتکی، شناستتتییستارتبتتتاطی بتتتین علتتتوم ز

. ستنگ کنتدیو علوم اجتماعی برقرار م یشناسانسان
فرهنگ بین ، تعامل متقابل شناسیزیستباستانبنای 

بته ستمت  . امتروزه ایتن تحقیقتاتو بیولوژی استت
)بترای  و در سطح جمعیتتی علمی منسجم ومطالعات 
یی، بیمتاری، ای، رژیتم غتذخویشتاوندی ژنتیکتمثال: 

تکامتل بیولتوژیکی و  ،سبک زندگی مردمان باستتانی
 [.82] استه قدم برداشت ،فرهنگی

های جانوری مانند استخوان، دندان، شاخ تحلیل یافته
حیوانات و پوستۀ حلزون، صدف و غیره کته غالبتاً در 

و از  نتتدیآیمشناستتی بتته دستتت هتتای باستانکتتاوش
 یجانورشناستهتای دیترین مراحل بررستی نیترمهم
-امروزه تحلیل علمی این بقایا ذیل اقدامات باستتان]

بندی شود، تشخیص و طبقهسنجی بوده[ محسوب می
نوع حیوان است که عمدتاً روش  اساس برها استخوان
توان به ها است. برای نمونه میای با مجموعهمقایسه

متواردی  استاس بتر کتهنیاپستانداران اشاره کترد و 
تتوان ستن حیتوان را هتا متیهمچون وضعیت دندان

هتا گتاه تشخیص داد و بررسی میکروستکوپی دنتدان
کنند. جمجمه و حتی محل ذبح حیوان را مشخص می

بدنۀ شاخ و استخوان لگن جنسیت حیوان را مشخص 
 برتوان کنند و در مورد اندازه و فرم بدن حیوان میمی

گیتری کترد. در یجتهمیزان تراکم استتخوان نت اساس
ها گتاه تغییراتتی در ستالمت و نتوع تحلیل استخوان

های ایزوتوپ پایدار و عناصر بیماری حیوان و آزمایش
انجتام  DNAاز مواد ژنتیکتی در  ماندهیبرجاکمیاب 

هتا بته نتتایج و ایزوتتوپ DNAگیرد، یتا از روی می
های انستانی، قبیلته و ۀ شناسایی پیشینهنیدرزممهمی 
نژاد و غیره انسانی و مهاجرت و عادات غتذایی  تیره و

از طرفتی اقلتیم و  [.83] بتردتوان پتی اقوام کهن می
های باستانی در منتابع غتذایی و انسان محیط زندگی

 ها نقش مهمی داشته است.آن غذایی آن، رژیم تبعبه
 که حیواناتی و گیاهان خاص نوع ازنظر رابطه هم این
 وهتتواآب تغییتتر شتترایطبتتر  انتتدبتتوده دستتترس در
 تتأثیر انستان جمعیتت بر و به دنبال آن، مرورزمانبه
-[. مطالعتات اقلیمتی در حتوزۀ باستتان84] گذاردمی

توانتد شتامل انتواع مطالعتات مربتوط بته سنجی می
هتای باشد که در رشد و انقراض گونه تغییرات اقلیمی

گیاهی، جانوری و نیز مهاجرت و استقرار انسانی نقش 
و نیز درحوزۀ تغییرات خُرد اقلیم انجام شتود کته  دارد

تواند در رابطه با حفاظت از میراث فرهنگی امروزه می
 مؤثر باشد.

هتا را در [ توستعۀ ایتن دانتش6لیریتزیس و دیگران ]
ۀ اصلی دیترین دوشاخزمینۀ علوم میراث فرهنگی در 

بندی میشناسی و ایزوتوپی تقسیمژنومیک در باستان
ستۀ نخست که مربوط به مطالعات زیستت و در د کند
-ی است، از محورهایی همانند بررسی خاستتگاهموکول

و گیاهان، خاستگاه  جانورانهای انسانی، اهلی کردن 
زا، مهتاجرت و تغییترات هتا، و عامتل بیمتاریبیماری

 مطالعتتات و باستتتانی  DNAجمعیتتتی و مطالعتتات 
 ااشتتی در مولکتتولی بقایتتای و هتتااستتتخوان ایزوتتتوپی
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استت  شتدهاستفاده محتتوای متواد غتذایی و باستانی
[85.] 

 از گستتترۀ وستتیعی دلیتتل بتته ایزوتتتوپی مطالعتتات
 الح در تحقیقاتی زمینۀ گیرد،میبر در که موضوعاتی

 بته ایزوتتوپی رویکرد دهد.می تشکیل را جهانی رشد
 تتا 1970 دهتۀ از شناسانباستان توسط انسان گذشتۀ
 داابتت در استت و گرفتتهقرار میالدی مورداستفاده 80
 هابعتد و شتدغذایی استفاده می دیرینه بازسازی برای

باستتانی قترار  هتایمهاجرت مسیرهای هدف ردیابی
 منتهدا و اهمیت دلیل به پایدار ایزوتوپ گرفت. تحلیل

 بته امتروزه دهتد،متی پوشتش کته ایگسترده علمی
 [.6]است  شدهتبدیل خود برای فرعی رشتۀیک

 رد گتذار و تغییر حال در هایمحیط با مردم سازگاری
 گتردآوری گرفتته تتا و شتکار از تتاریخ ماقبل جوامع

در  مهتم موضوعات در بستر کشاورزی از  امرارمعاش
 از تتوانمی را تغییرات این. است شناسیباستان حیطه
 و 13پایتدار کتربن  هتایایزوتتوپ گیریاندازه طریق

 و گیاهتان و کلتیاس مواد از آمدهدستبه 15نیتروژن 
 کیبتاتتر [.87-86د ]کتر درک بهتر خوراکی حیوانات
 هتاناز گیا عمتدتاً که در استخوان حیوانات ایزوتوپی،
 بهمشا ترکیب با هاییاستخوان کنند،می تغذیه خاصی
 بته مربتوط مطالعتات مثال،عنوانبته. داشتت خواهند
 [88] اکاناد انتاریو، جنوب ساکن در تغذیه مردم دیرینه

 داده نشتتان [89] متحتتدهایا ت نیوانگلنتتد، ستتاحلی و
 دورۀ وود لنتتد طتتول تغذیتته افتتراد در کتته استتت

(Woodlandمتکتی  حبوبتات، یا ذرت جایبه ، متأخر
  حیوانی بوده است. هایپروتئین به

گیری ساختار استخوان و دندان و توجه به نحوۀ شکل
حضور عنصر استرانسیوم در ستاختار ایتن دو بافتت و 
همچنین مقاوم بودن آن در برابر فرایندهای دیتاژنز و 

کند تا بتتوان نستبت تخریب، این امکان را فراهم می
ای مناستب عنتوان شتیوهایزوتوپی استرانستیوم را بته

شناسی معرفی کترد. جهت بررسی مهاجرت در باستان
در مطالعاتی که در رابطه با رختداد مهتاجرت جوامتع 

نه موردی محوطه باستتانی باستانی غرب ایران با نمو
-تپه سیلوه انجام گرفت، نتایج مقایسۀ نسبت ایزوتوپ

های استرانسیوم نشان داد، اهالی ستاکنم متدفون در 
های متفاوتی از اند، زیرا نسبتتپه سیلوه غیربومی بوده
 [.90های آنالیز شده، حاصل شد ]استرانسیوم در نمونه

 

ی و شناسزمین. حوزۀ مطالعاتی باستان3-8

 شناسی اقلیمدیرین
 اوایتل رد بار اولین برای شناسیزمیناصطالح باستان

 حاضتر حتال در شتد و معرفتی هفتتاد متیالدی دهۀ
 ماننتد یدیگر هایرشته با و دارد توجهیقابل گذشته
در  شناستیباستان زیست،محیط جغرافیا، شناسی،زمین
 وشناستانه است و به مجموع رویکردهای زمین ارتباط

 کتته شتتودشناستتی اطتتالق متتیباستان در ارتبتتاط بتتا
 یاهانگ دیرینه، اقلیم گذشته، مناظر مورد اطالعاتی در

 شناستیزمیننعالوه باستتادهد. بهمی ارائه جانوران و
 استت رشتد حال در سرعتبه ایرشتهمیان حوزۀ یک
 هاشتتناسریختزمتتین  و شناستتانباستان آن در کتته
 حتل بترای علتم دو هتر اصتول از تا کنندمی تالش
ارد این متو که کنند استفاده متقابل موردعالقۀ مسائل
 گتذاری،رسوب شناسی،ریخت اصول از استفاده شامل
در تعبیتری  .است شناسیسنگ و ایزوتوپ شیمیزمین

شناسی علم شناخت و تفسیر عوامل زمیندیگر باستان
شتتناختی متتؤثر در پایتتداری و و خصوصتتیات زمتتین

 انی ویراث باستانی همانند[ بناهتای باستتناپایداری ]م
ت. عوامل مؤثر در تغییرات ساختاری اثر باستتانی است

شناستی حتاکم ریختدیگر ساخت رژیم زمینعبارتبه
ی رزمینتبر منطقه نظیر تأثیر رودخانه، باد، سفرۀ آب زی

 طتورکلی اثترات فرستایش بترو قنات و حیوانات و به
ستاخت منطقته مینسازه و بررسی رژیم تکتونیکی و ز

به قصد شناخت محیط دربرگیرندۀ ستازنده و تحلیتل 
یا  آن و شناسایی تخریب و جلوگیری احتمالی از آن و

های مخترب تقویت سازه بتا توجته بته نتوع ستامانه
زیستی، است که در درازمتدت  –شیمیایی  -)فیزیکی
 [.91کند ]یهای متفاوت ظهور مدر مقیاس

یتتن حتتوزۀ مطالعتتاتی تتترین کارکردهتتای ااز عمتتده 
 و ای،منطقته و محلی مقیاس دوران کهن در بازسازی
 است. جهان مختلف مناطق در اقلیمی دیرینه مناطق
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 گذشتته، هتایاقلتیم مطالعۀ یا شناسیاقلیم دیرینه در
 شناخته پروکسی هایداده عنوانبه ازآنچه دانشمندان

 گذشتته هتوایی و آب شترایط بازسازی برای شود،می
 هتایویژگی پروکسی، هایداده این. کنندمی استفاده
 شناستاناقلتیم هستتند. دیرینته زیستمحیط فیزیکی
 تغییترات طبیعی هایکنندهثبت از را پراکسی هایداده
 یتخ، هایهسته درختان، هایحلقه مانند هوایی و آب
 و هتامرجتان هتا،اقیتانوس رسوبات فسیلی، هایگرده
 [.6کنند ]می آوریجمع تاریخی هایداده

شناستتی بتتر اقلیمپژوهشتتگران دیرینمثال، عنوانبتته 
عصتر اساس مطالعات ختود معتقتد هستتند در طتول 

یتک افتول های شمال ایران، در برخی محوطهمفرغ 
 شرایط اقلیمتی پدید آمد که علت آن، تحلیلفرهنگی 

ایتران و در  پتنجم ق.م ۀاواخر هتزاردر رو به خشکی 
مطالعتتات جتتوار بیتتان شتتده استتت. همکشتتورهای 

آباد های مافینمحوطهدر  شدهشناسی انجاماقلیمدیرین
آباد رباط کریم در استان تهتران و اسالمشهر و میمنت

بر اساس نتتایج مطالعتات ، تپه قمرود در استان قمقره
کته هتر سته  دهتدنشان متیشناسی محیطی رسوب

در اثتر  چهتارم ق.م ۀمحوطه در اواسط و اواخر هتزار
، به زیر رسوبات سیل جوارشانهمهای طغیان رودخانه

هتای بتا دوره ها کتامالًاند. زمان وقوع این ستیلرفته
چهارم ق.م مطابقتت دارنتد.  ۀشدید هزار سالیخشک
و  های متمرکزشهای سهمگین ناشی از بارسیلزیرا 
های های اصلی دورهیکی از مشخصه آسا، اصو ًسیل

شتدت گترفتن که با هستند  سالیخشکو تغییر اقلیم 
از اواسط هتزاره چهتارم  ویژهبه شرایط اقلیمی خشک،

فرهنگی شمال ایتران  ۀق.م، جمعیت انسانی در منطق
کته منجتر بته طوری، بههمرکزی رو به کاهش گذاشت

 .[92ه استت ]عصر مفترغ شتد دریک افول فرهنگی 
ستتایبر  چتتارچوب شناستتی درزمینباستتتان امتتروزه

است و تلفیق این دو باهم،  یافتهشناسی توسعهتانباس
هتا شناسیفیزیکی و  یه -در کنار آنالیزهایی شیمیایی

صورت جدی در تحلیل اطالعات مربوط بته زمتین به
ثیر آن در زندگی جوامع باستتانی و أسیمای گذشته و ت

علل مختلف تغییرات زندگی این جوامتع، مفیتد واقتع 
 شده است.

 

 شناسیباستانبرمطالعاتی سای. حوزۀ 3-9
در ابتدا باید گفت این واژه بسیار بتزر  و تتا حتدی  

نیاز است تا جایگزین مناسبی هم در  ناملموس است و
سازی و هم در زمینۀ علمتی بترای آن انتختاب معادل

-Cyber)شناستتی شتتود امتتا آنچتته در ستتایبر باستان

Archaeology ،شود درواقع یتک مجموعته بیان می
 رایانته، علتوم شناستی،باستان بی و پیوندی میانترکی

 هتایحلطبیعتی استت و در آن راه علتوم و مهندسی
 هتاینستل بترای گذشتته از محافظت برای 21 قرن
شامل اقتداماتی در قالتب شتبیه و شودمی ارائه آینده

 مجازی محیط در دیجیتالی هایسازی مانند بازسازی
امروزه با پیشرفت علتوم و فنتون، ستایبر   .[93است ]
علتتوم  هتتایپتتژوهشاز  یاشناستتی شتتاخهباستان
 یستازهیبته شتب و شتودمحسوب متیشناسی باستان

 ،دیدگاه این رشتته. پردازدمیگذشته اعصار  یتالیجید
-یستازهیو شب وهایسنار ، در قالبگذشتهتعامالت  به
 مختلتف یتتالیجید یاهتمتجست جادیاو متعدد  یها
 کتردیرو نیشناسی همچنباستاناصطالح سایبر ست. ا
 که اطالعتات آوردیم ادیرا به  یکیاکولوژ کیبرنتیسا

هتتا ستتمیارگانبتتین روابتتط  یستتازمدل آن مبتنتتی بتتر
 نتدایفردر این راستتا است.  طیمح )موجودات زنده، و

 یشتناخت ریمست کتردندنبتال  ابت یریتفس -یشناخت
ی تعتامل هتایبازخورد حلقته کیت واسطۀبه یرخطیغ

 طیمحت کبستر یتدر  )میان موجودات زنده و محیط،
شتاید بته زبتان  .[94شود ]ی حاصل میمجاز تیواقع

هتتتای حتتتوزۀ ستتتاده بتتتتوان کلیتتتت زیتتتر بختتتش
افزارهتتای ، توستتعه نتترم1شناستتی را در سایبرباستان

، 2شتناختی، آماری و اطالعاتی مرتبط با علوم باستان
، مباحتتث 3اطالعتتاتی، هتای ایجتاد و ستتاخت پایگتتاه

مربوط به مستندسازی و مستندنگاری دیجیتال آثتار و 
هتای عکاستی و ابنیه تتاریخی، در قالتب انتواع روش

 .[95تصویرسازی بیان کرد ]
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جهتت  تتالیجیدفناوری اطالعات  ندایفرکارگیری به 
-انباستت ینتدهاایفر تیریو مد یبازساز ،یسازهیشب

 یعیعلوم طب ۀحوز در یماد بافرهنگدر رابطه  سنجی
 ،یابیستال) مختلتف رقبته طتموضوعاتش است که 

 با ارائتۀ، هریو غ یابی منشأ ،یاورفنّ ،تجزیه، یابیپیش
 موردبررستی هدفمند پژوهشی هایجستجو ای راویتص

توجته ایتن از رویکردهای جالب .[94] است قرارگرفته
بتا  نطباقای در ارویکرد تلفیقی، استفاده از علوم رایانه

ه بتهای باستانی و بازسازی نزدیتک اطالعات و یافته
 ینیانواقعیتی از اشیاء، مناظر و ابنیته در زنتدگی پیشت

 ،.8)شکل  [96]است 

توان به مطالعاتی در کشور اشاره کرد در این زمینه می
-ها کمتر از دَه سال است. از این قبیل میکه عمر آن

اری هتای مختلتف تصتویربردتوان به استفاده از روش
، RTIازجملتته تصتتویربرداری واریختگتتی بازتابشتتی )

(Reflectance Transformation Imaging) [97،] 
سازی بترای  بعدیهای مرتبط با سهاستفاده از فناوری

صورت مجازی و بازسازی اشیاء فرهنگی و تاریخی به
صتتورت واقعتتی هتتا بهدر ادامتته حفاظتتت و مرمتتت آن

هتای پتیش . افق[99-98] )شیشه و سفال، اشاره کرد
های روی این گرایش با توجه به ورود آن در سرفصل

 درسی دانشگاهی بسیار نویدبخش است.
 

 
 [96]انیس بعدی قطعات مبلمان تاریخی از شهر کار: بازسازی سه9شکل 

Fig. 8: 3D Reconstruction of Furniture Fragments from the Ancient Town of Karanis 

 

هووای آینووده بوورای توسووع  . چووالش4

 سنجیباستان
ستتنجی یتتک حتتوزۀ دانتتیم باستانهمچنتتان کتته متتی
المللتی در رابطته بتا ای و بتینرشتتهپژوهشی، میتان

سئوا ت و مسائل مربوط به میراث فرهنگتی، هنتر و 
علمتی و فنتی های مختلف شناسی است. حوزهباستان

هستند که همگام با رشد و توستعۀ ختود، همگتی در 
ای ذیتل بررستی مستائل یک وحدت به هتم پیوستته

متترتبط بتتا زنتتدگی انستتان دیتترین و پتتیش از آن بتته 
های علمی در رابطه با موضتوعات ناشتناخته پژوهش

پردازند. اگر بخواهیم به زبان ستاده حیطتۀ گذشته می

ستنجان را مشتخص سنجی و باستانمطالعات باستان
های علمی کنیم باید گفت تمامی افرادی که در زمینه

پذیر در راستای پاسخ بته ستئوا ت جتذاب و و سنجه
شناستی و علتوم میتراث کننتده دنیتای باستانمبهوت

فرهنگی و هنر مشغول هستتند بته نحتوی، از انحتاء 
توانتد شوند و اقدام ایشان متیسنجی تلقی میباستان

 سنجی قرار گیرد. تانذیل مفهوم باس
سنجی ازنظر فنی و مهندسی و حتتی پزشتکی باستان

بترای ارتقتاء علمتی و فرهنگتی جامعته مهتم استتت. 
شتناس کته در پتیِ یتافتن مثال، یک زیستتعنوانبه

های انسانی یتا حیتوانی در دوران گذشتته بتا بیماری
های باستانی است، یک ها و دنداناستفاده از استخوان
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دهتد، زیترا بتر سنجانه انجام متیباستان اقدام سراسر
تتوان بته تغییترات جستمی و اساس این مطالعات می

های انسانی یا حیوانی آن عصر و تتأثیر آن در جمعیت
توسعۀ فرهنگ جتامع بتا دقتت بیشتتری نگریستت و 
د یل تجمتع و یتا تفترق جمعیتتی دوران باستتان را 

نجی سبیشتر درک کرد. از طرفی، مطمئناً علم باستان
با توجه به سئوا ت پیچیده و کالنتی کته در مستائل 
مربوط به زندگی گذشته انسان با آن مواجته استت، از 

ای ضرورت رشتهعنوان یک گرایش علمی بینابتدا به
ای را در خود رشتهانجام و توسعۀ بیشتر مطالعات میان

ای هم رشتهنهادینه کرده است. زیرا این مطالعات بین
تری پاستخ دهنتد و هتم ه سئوا ت عمیقتوانند بمی

هتای موجب توسعه و پیشترفت هتر یتک از گترایش
رستد صورت مستقل شوند. به نظر متیپیوسته بههمبه

-های مهتم در مبحتث توستعۀ باستتانازجمله چالش

صورت جدی سنجی که باید پژوهشگران این حوزه به
 هستند از: ها را پیگیری کنند عبارتآن

تخصوویس سوورمایه در مطالعووات میووراث -

سونجی: های باستانفرهنگی برای  ژوهش
سنجی جذب ترین مسائل مطالعات باستانیکی از مهم

های ملتی بترای انجتام تحقیقتات استت، امتا سرمایه
 ستنجی در فضتایی میتانازآنجاکه مطالعتات باستتان

های تاریخی و فرهنگی با اقتدامات رشتگی بین حوزه
افتند، کمتر ارگان و ستازمان ای اتفاق میعلمی و پایه

ای توان برای تأمین بودجهای را میو صاحبان سرمایه
اکنتون در ایتران و برای این تحقیقات توجیه کرد. هم

سنجی در اقصا نقاط جهان، عالقه به مطالعات باستان
شناسان بسیار فراوان شده است، اما تقریباً میان باستان

خصتتوص در کشتتورهای چنتتدان در اکثتتر متتوارد بتته
شناستتی حاضتتر بتته هتتای باستاننیافته، هیئتتوستتعه

هتتا بتترای مطالعتتات ی از کتتاوشاتخصتتیص بودجتته
دهتد کته سنجی نیستند. این معضل، نشان میباستان
انتد ختود را در قالتب سنجان کماکان نتوانستتهباستان
هتتای متخصتتص وارد مطالعتتات حتتوزۀ میتتراث گروه

رو ایجاد ارتباط با ناسی کنند. ازاینشفرهنگی و باستان

صنعت و رونق اقتصادی در این عرصه اولین و شتاید 
 ترین چالش توسعۀ این رشتۀ علمی است. مهم

شناسی و اد گفتمان میان باستانایج-

سنج نتایج که یک باستانهنگامیسنجی: باستان

 ماریهای محاسباتی و آخود را که مبتنی بر آزمایش
-شناسی توضیح میمتخصصان باستان هستند، برای

شود که دهد، احتما ً با این مشکل مواجه می
شناسی وی درک چندانی از جوانب همکاران باستان

شده ندارند و این شخص متوجه مختلف مطالب ارائه
مند شناسی او تنها عالقهشود که همکاران باستانمی

دی حا به شنیدن نتایج هستند و شاید این موارد را ت
ال حتمطفره رفتن از گفتن اصل ماجرا بپندارند. به ا

د، صورت برعکس نیز وجود دارزیاد، این مسئله به
ها مند به ارتقاء روشسنجان عالقهکه باستاننحویبه

 ت ها را از منظر سئواو مطالعات خود هستند اما آن
ین ر ابینند، که دبرآمده از هنر و علوم انسانی نمی

ای رشتهافتادن یک تبادل میان صورت اتفاق
رو بهترین راهکار، غیرممکن خواهد بود. ازاین

ای سنجی برگذراندن واحدهای درسی در رشتۀ باستان
-شناسی برای باستانشناسان و در باستانباستان

کرده و به سنجان و آنانی که در علوم پایه تحصیل
، اند، است. تنها راهکار واقعیسنجی واردشدهباستان

ه میان این دو قشر است تا بتوان ب ایجاد گفتگو
سان سئوا ت دقیق از شناای رسید که باستاننقطه
هایی که بر اساس سنجان بپرسند، سئوالباستان
ها و از طریق اطالعات حاصل از ها و آزمایشنمونه

 اد.ها پاسخ مقتضی دآنالیزهای علمی بتوان به آن

در ایران  سنجی:برنام  آموزشی باستان -

سنجی در مقاطع همانند کشورهای اروپایی نیز باستان
ها تحصیالت تکمیلی در برنامۀ آموزشی دانشگاه

قرارگرفته است. در این زمینه، بسیاری از متخصصان 
سنجی سنجی معتقد هستند که آموزش باستانباستان

باید متمرکز بر روی افرادی شود که در علوم پایه 
توان به دانشجویانی که پایۀ نمیاند و تحصیل کرده

-علوم انسانی و هنر دارند، مسائل آماری و زمین

شناسی و شناخت مواد را در طی مدت کوتاه 



  یسنجدو فصلنامه پژوهه باستان                                                                                                                      
 

 

 23     │    1400 بهار و تابستان ،اول، شماره هفتمسال 

 
 
 

که در آینده طوریتحصیالت تکمیلی آموزش داد، به
بتوانند در این زمینه فعالیت کنند. حال، سئوال اینجا 

های سنجی با روشاست که آیا برای باستان
نی مانند پذیرش دانشجو و ضعف در منابع چنیاین

آموزشی و تجهیزات آزمایشگاهی و عدم متخصصان 
ای قائل هستیم  در ایران وضعیت در کارآمد، آینده

باری، زمینۀ جذب و آموزش دانشجویان به نحو اسف
سنجی در میان وخیم است. زیرا رشتۀ باستان

دانشجویان و متخصصان علوم پایه و فنی ناشناخته 
است و از طرفی با جذب دانشجویان از طریق کنکور 
سراسری با خیلی از دانشجویان غیر مرتبط با علوم 

های کشور مواجه هستیم که پایه و فنی در دانشگاه
توان در طی دو سال مقطع کارشناسی سادگی نمیبه

التحصیالن این حوزه ارشد چندان امیدوار بود که فارغ
های وانند در میان گروهقدر کارآمد شوند تا بتآن

سنج برای خود عنوان باستانشناسی جایی را بهباستان
عالوه، در کشور با کمبود مراکز باز کنند. به

آزمایشگاهی تحقیقاتی مواجه هستیم که این امر 
موجب شده بسیاری از مطالعات با دقت  زم انجام 

ها برای انجام نشوند و دیگر اینکه سیل نمونه
 های معتبر خارجی روانه شوند.ه آزمایشگاهمطالعات ب

هووای عوودو ودووود بانووا اط عووات و داده-

-عدم وجود بانک اطالعتات و دادهسنجی: باستان

المللتی استت و سنجی یتک مشتکل بینهای باستان
المنافع به فکر ایجاد آن بسیاری از کشورهای مشترک

 هستند، اما هنوز هیچ مرکز مطالعاتی اقدام بته تمرکتز
شی و گردآوری بانک اطالعات مربوط به انتشارات بخ

ستنجی کشتور نکترده استت و های باستانو پژوهش
گیتر کاری در بسیاری متوارد در آینتده گریبتاندوباره

خصتوص اینکته بته مطالعات این حوزه خواهد شد، به
دست آوردن نمونه به علتت عتدم ثبتت و نگهتداری 

از  ستتازی شتتده مطالعتتاتی، ختتودهتتای آمتتادهنمونتته
کته متثالً در نحویمشکالت جدی این حوزه است. به

هتا از طترف بار ستنگبنایی ماننتد پاستارگاد چنتدین
شده امتا بتار دیگتر اگتر متخصصان مختلف شناسایی

ها کار کنتد، حتتی در کسی بخواهد بر روی آن نمونه

هتای مطالعتات قبلتی پایگاه پژوهشی پاسارگاد نمونته
 شوند.نگهداری نمی

ا تتسونجی: یفیت انتشارات باستانارتقاء ک-

اکنتون در بستیاری از مجتالت چند ستال قبتل و هم
ستنجی نیتز نشتر وزۀ باستانحشناسی مقا ت باستان
هتای شوند که در هنگام مقایسه با ستایر گترایشمی

 علمی از بسیاری استتانداردهای مرستوم دور هستتند.
ستنجی در علت این امر هتم انتشتار مطالتب باستتان

شناستتی استتت. و انتشتتارات حتتوزه باستانمجتتالت 
هتا ای بتر آنمتأسفانه داوری چنتدان علمتی و حرفته

شناستی هتای باستاناستوار نیست و عمدتاً تنها بخش
و  گیردیشناسان موردانتقاد اندکی قرار ماز دید باستان
دارهتا و کارهتای ها و نموواسطۀ گرافمقاله عمدتاً به

انجتتام داده استتت، مبتنتتی بتتر آنالیزهتتای علمتتی کتته 
گیتترد. ایتتن آستتیب موردپتتذیرش و انتشتتار قتترار متتی

نتدان دور بته چتواند در آینتده نته صورت جدی میبه
 ستنجیشدن محتویتات باستتان و غیرعلمی ارزشبی

 شناسی در نزد متخصصان بینجامد.مجالت باستان

 

 گیری. نتیجه5
-آیتد، باستتانبر اساس آنچه از محتوای مقالته برمی

در رابطه با ستئوا ت دنیتای باستتان، نتتایج سنجان 
متفاوتی را از اقتدامات علمتی ختود در ذیتل رویکترد 

دهند. مطالعات ایشان سنجی به جامعه ارائه میباستان
گیترد و گتاه گاه در خدمت اهتداف سیاستی قترار می

کننده از این قبیتل مطالعتات اهداف اقتصادی حمایت
ستند که ایتن نتوع ای هافزودهمتمرکز بر ایجاد ارزش

-افزایند. مطالعات باستتانمطالعات به آثار باستانی می

هتایی از هویتت سنجی گاه در خدمت ستاخت بختش
هتای بشتری شناستی و نتژادفرهنگی و قوم -تاریخی
گیرد، گاه در زمینۀ پایش و ستنجش بالیتای قرار می

مخرب و ارزیابی فرایندهای درمانی برای آثار و ابنیتۀ 
کنتد و گتاه در بازستازی و شتناخت می تاریخی ظهور

دهنده، کتاربری و منشتأ اشتیا مصالح و مواد تشتکیل
ستنجی عالوه باستتانشتود، بتهباستانی کاربردی متی

گاهی به تفاهمات و تعارضات در منافع متادی و ملتی 
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گتتذاری و جوامتتع یتتا افتتراد بتتا پاستتخ علمتتی در تاریخ
ت کنتد و درنهایتسنجی اشیاء توجته ویتژه متیاصالت

با دید به گذشتته آن  کند و گاهیبینی میگاهی پیش
کند. گاهی در اعماق غارهتای را تحلیل و کنکاش می

شناسی کنکتاش های دیرین زمینماقبل تاریخ و  یه
هتای نگترد، جهتتکند و گتاهی بته آستمان متیمی

دهد و تقویم ستال نتو و جغرافیایی ابنیه را تطبیق می
حترف آختر اینکته کنتد. سال کهنته را تفکیتک متی

سنجی تماماً ستخن تتازه و نفتس تتازه بترای باستان
شتتناخت باستتتان و گذشتتته متتا استتت. پتترداختن بتته 

شناستتی، باستتتان هتتای علمتتی ماننتتد گردهگتترایش
-شناسی، باستان گیتاهحیوان شناسی، باستاناستخوان

شناستی، کته شناسی، باستان متالورژی، اختر باستتان
هتایی جتدی از گی زیر بخشسادتوانند بههرکدام می

ستنجی باشتند پیشتنهاداتی چندگانۀ مطالعتات باستان
توانند در آینده مورد بررسی پژوهشتگران است که می

رستد در ادامتۀ حرکتت ایتن قرار گیرند. به نظتر متی
-سنجی از گاماخالق باستان نیتدوگرایش پژوهشی، 

 های بعدی توسعۀ آن باشد.
 

 سپاسگزاری
بدین وسیله از دانشگاه هنر اسالمی تبریز کته بتا در  

اختیار نهادن امکانات مادی و معنتوی موجتب انجتام 
 شود.این تحقیق شد، سپاسگزاری می

  ی نوشت ها
 گتتروه: منبتتع ؛Dating» 1» ارزِهتتم «گتتذاریتاریخ». 1

 عتادل، حداد غالمعلی نظر زیر و شناسیباستان گزینیواژه
: تهتران فرهنگستان، مصوب هایواژه فرهنگ ششم، دفتر

-978 فارسی،شتابک ادب و زبتان فرهنگستتان انتشارات
964-7531-85-6. 

 
 گزینیواژه گروه: منبع ؛«Dating 2» ارزِهم «یابیسن». 2

 ششم، دفتر عادل، حداد غالمعلی نظر زیر و شناسیباستان
 انتشتارات: تهتران فرهنگستتان، مصوب هایواژه فرهنگ

-7531-964-978 فارسی،شابک ادب و زبان فرهنگستان
85-6. 

 
 استت دور راه از ستنجش فنّاوری یک، LIDAR) لیدار. 3
 وتحلیلتجزیته و لیزر با مختلف نقاط دادن قرار باهدف که
 عنوانبته لیدار. کندمی گیریاندازه را فواصل منعکس، نور
 با ، باکیفیت های-نقشه ایجاد برای محبوب فنّاوری یک
 شناستی،زمتین جغرافیتا، شناستی،باستان برداری،نقشه در

 جتو فیزیک داری،جنگل شناسی،زلزله شناسی،ریختزمین
 بترای شناختیباستان در. گیردمی قرار مورداستفاده غیره و

 روش ایتن از  استتقراری الگوهای و بررسی هایپژوهش
 تفستیر بترای گستترده طوربته اروپایی کشورهای در اخیراً
 [.78] شودمی استفاده تاریخی منظر
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