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پیشگفتار
«باستانسنجی» کاربرد شیمی تحلیلفی در باستانشناسی تعریف شده است که
سالیابی مطلق 2و نیز شناخت علمی ساختار آثار باستانی و مواد فرهنگی را دربرمیگیرد؛
بدین تعریف ،باستانسنجی یک نظام مطالعاتی یا دانش میانرشتهای است که از رهیافت
دانشهای پایه و طبیعی ریاضیات ،شیمی ،فیزیک و زمینشناسی و مانند اینها در
باستانشناسی و مرمت آثار فرهنگی -تاریخی بهره میجوید تا مرزهای شناخت و معرفت
دانشمندان را نسبت به عرصههای گوناگون هنر و میراث فرهنگی گسترش دهد؛ و به
همین سبب ،باستانسنجی یکی از ارکان مطالعات میراث فرهنگی است.
با این حال ،علیرغم گذشت بیش از  150سال از شکلگیری مطالعات میراث فرهنگی
و باستانشناسی ایران ،از هنگامی که کنت لفتوس کندوکاو شوش را آغاز کرد تا وقتی
که سازمان میراث فرهنگی کشور رسما تشکیل شد ،باستانسنجی یکی از کمبودها و
کاستیهای اساسی عرصهی باستانشناسی و مطالعات میراث فرهنگی ایران بوده است؛
که علیرغم تکاپوی شماری از باستانشناسان و موزهداران و معماران پیشکسوت ایرانی،
چون شادروان عزتا ...نگهبان و مهدی بهرامی و یا علیاکبر سرفراز و مرحوم سراجالدین
کازرونی ،برای بنیان نهادن شالودههای یک نظام ملی برای پژوهشهای میراث فرهنگی
ایران ،بدان هیچ توجهی نشده بود!
البته این بیتوجهی به معنی عدم آشنایی بزرگان و پیشکسوتان با دانش میانرشتهای
باستانسنجی و یا عدم توانایی زیرساختهای علمی و فنی کشور نبود؛ بلکه سهولت
دسترسی پژوهشگران ایرانی به آزمایشگاههای باستانسنجی اروپایی و آمریکایی ،در کنار
دخالتهای بیحد و حصر باستانشناسان بیگانه در مسائل میراث فرهنگی ایران ،سبب
شده بود تا ضرورت بنیانگزاری باستانسنجی در ایران احساس نشود .کما اینکه غربیان
هم بدان رضایت نداشتند؛ زیرا ،با وجود ادعای مکرر شماری از غربگرایان وطنی ،مبنی
بر تحول شگرف و شگفت و همه جانبۀ باستانشناسی و مطالعات میراث فرهنگی ایران
در پیش از انقالب اسالمی و نیز در دهههای  1370و  1380ه.ش .که درهای میراث
فرهنگی ایران را به روی اروپا و آمریکا گشوده بودند ،تاریخ ایران گواه آن است که دوستان
اروپایی و آمریکایی ایشان نه تنها کوچکترین و کمترین گامی و حرکتی برای انتقال
دانش و فناوری و فراهم کردن زیر ساختهای علمی و فنی مطالعات میراث فرهنگی
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ایران برنداشتند ،بلکه بالعکس ،نوعی سیاست تحریم خاموش و اعالم نشدهای نیز به یاری
هماندیشان داخلی خویش به پیش راندند!
اما تحت مدیریت داهی ریاست وقت دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،جناب آقای دکتر
کینژاد ،عضو محترم شورای عالی انقالب فرهنگی ،استادان گروه مرمت آثار تاریخی این
دانشگاه ،فرمان تاریخی مقام معظم رهبری ،حضرت آیتا ...العظمی خامنهای ،مبنی بر
ضرورت شکستن سد تحریمها و برداشتن گامهای استوار برای استقالل علمی و فرهنگی
کشور و تبدیل کردن جمهوری اسالمی ایران به قدرت برتر علمی و فنی منطقه تا افق
سال  1404ه.ش .به منظور بنیان نهادن شالودههای تمدن نوین اسالمی و گذر از پیچ
گردنهی حساس تاریخ ایران را لبیک گفتند؛ و با مطالعهی سرفصلهای درسی بیش از
بیست دانشگاه معتبر اروپایی و آمریکایی ،و با بررسی امکانات فنی و زیر ساختهای علمی
دانشگاههای شهرستان تبریز و حومه ،سرانجام اولین سرفصلهای مقطع کارشناسی ارشد
باستانسنجی تدوین شد؛ و تشکیل اولین گروه باستانسنجی در شهر اولینهای ایران
به تأیید هیئت رییسهی محترم دانشگاه رسید؛ و در فاصلهی مهرماه سالهای  1391تا
 1393به مدت سه دورهی متوالی ،از میان فارغالتحصیالن کارشناسی رشتهی مرمت آثار
تاریخی 30 ،دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد باستانسنجی دانشگاه هنر اسالمی تبریز
پذیرفته شده و ثبتنام کردند .و اینک ،مایهی خشنودی است که وزارت علوم و تحقیقات
و فناوری در پاییز  1393سرفصلهای مدون دانشگاه هنر اسالمی تبریز را رسماً تصویب،
و به عنوان الگو و سرمشق توسعهی رشتهی باستانسنجی در دانشگاههای کشور تأیید
کرده است3.
در اینجا شایسته است که از جمیع زحمات ارزندهی استادان دانشگاه تهران ،آقایان
دکتر حسن طالیی و دکتر کمالالدین نیکنامی ،و اعضاء هیئت علمی دانشگاه هنر اسالمی
تبریز ،آقایان مسعود باقرزاده کثیری ،وحید عسکرپور ،علی نعمتی بابایلو ،محسن چارهساز،
محمدتقی پیربابایی و مرتضی پورمحمدی ،که هر یک بأینحوا در مطالعه و تدوین و یا
تأیید و تصویب سرفصلها نقشی مهم و بیبدیل ایفاء کردند ،یاد کرده و تشکر و قدردانی
شود.
در آبانماه سال  1381ه.ش .به کوشش شادروان دکتر مسعود آذرنوش ،ریاست وقت
پژوهشکدهی باستانشناسی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی سابق ،اولین نشست علمی
باستانسنجی در تهران تشکیل شد؛ که سبق تاریخی و فضل تقدم این حرکت عالمانه
به ایشان میرسد؛ اما ،اولین همایش ملی و فراگیر باستانسنجی ایران ،با مساعدت و
پشتیبانی مادی و معنوی ریاست محترم دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،آقای دکتر کینژاد،

با مشارکت استادان و پژوهشگرانی ملی از دانشگاههای تهران ،تبریز ،محقق اردبیلی،
هنر اصفهان ،صنعتی سهند ،علوم پزشکی تبریز ،مرکز تحقیقات اتمی بناب ،سازمان
زمینشناسی کشور -واحد تبریز و سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
در سال  1391ه.ش .در محل پردیس مرکزی دانشگاه هنر اسالمی تبریز تشکیل شد؛ که
با توجه به استقبال شایسته-ی استادان ،دانشجویان و پژوهشگران ایرانی ،دومین همایش
ملی با عنوان مصوب «کاربرد تحلیلهای علمی در باستانسنجی و مرمت میراث فرهنگی»
در روزهای  25و  26اردیبهشت ماه  1392در همان محل تاالر بعثت پردیس مرکزی
دانشگاه ادامه یافت؛ که در پایان همین همایش ،با حضور نمایندگانی از دانشگاههای هنر
اسالمی تبریز ،تهران ،هنر اصفهان و سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
«بیانیهی تبریز» به عنوان سند اولیه و چشمانداز توسعهی ملی رشتهی باستانسنجی
در ایران تدوین و تصویب شده؛ و به دست توانای آقای دکتر کینژاد رسما در مؤرخهی
 1392/07/27در دبیرخانهی شورای عالی انقالب فرهنگی کشور به ثبت و استحضار و
تأیید اعضاء محترم این شورای عالی که همگی از منتصبین طرف اعتماد مقام معظم
رهبری (مد ظلهالعالی) هستند ،رسیده است4.
پس از پایان اولین و دومین همایشهای ملی «کاربرد تحلیلهای علمی در باستانسنجی
و مرمت میراث فرهنگی»  5مجموعهای منتخب از  17مقاله ،از مجموع  40مقالهی واصله،
فراهم آمده است که اینک با حمایتهای مادی و معنوی ریاست دانشگاه هنر اسالمی
تبریز توفیق نشر یافته است .تا چه قبول افتد و که در نظر آید.
                                                      مهدی رازانی  -بهرام آجورلو   6
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 -1ن .ک .شیمی تحلیلی در باستانشناسی ،نوشتۀ مارک پوالر و دیگران ( ،2007انتشارات دانشگاه آکسفورد).
ترجمهی مسعود باقرزاده کثیری .از سری انتشارات دانشگاه هنر اسالمی تبریز.
2- Absolute dating

 - 3برنامهی مطالعه و تدوین سرفصلهای کارشناسی ارشد باستانسنجی در زمان مدیریت آقای دکتر مسعود
باقرزاده کثیری ،و تصویب نهایی این سرفصلها در وزارت علوم و تحقیقات و فناوری با پیگیریهای مستمر آقای
دکتر وحید عسکرپور به ثمر نشسته است؛ که حق است ،از ایشان تشکر شود.
 - 4متن کامل «بیانیهی تبریز» در همین کتاب منعکس و مندرج شده است .این سند با شمارهی /92/8722
دش در شورای انقالب فرهنگی کشور ثبت شده؛ و برای اجراء ،به کمیسیون ویژهی فرهنگ و هنر شورا ارجاع داده
شده است.
 -5دبیران اجرایی همایشهای اول و دوم به ترتیب آقایان دکتر باقرزاده کثیری و محسن چارهساز بودند؛ که جای
دارد از ایشان تقدیر و قدردانی شود.
 -6دبیر علمی و عضو کمیتهی سیاستگزاری همایشهای اول و دوم.

بيانيهی تبريز
بيانيهی دومين همايش ملي تحليلهاي علمي در باستانسنجي
و مرمت ميراث فرهنگي

ت ماه )1392
(تبريز ،دانشگاه هنر اسالمي تبريز 25-26 ،ارديبهش 

پس از برگزاري موفق اولين همايش باستانسنجي كشور در دانشگاه هنر اسالمي تبريز
(ارديبهشت ماه  )1391و استقبال و همكاري قابل تقدير اساتيد و پژوهشگران دانشگاههاي
هنر اصفهان ،تهران ،تبريز و سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري ،دومين
همايش در سطح ملي و با عنوان مصوب تحليلهاي علمي در باستانسنجي و مرمت
ميراث فرهنگي و با همكاري و مشاركت دانشگاههاي هنر اسالمي تبريز ،هنر اصفهان،
تهران و سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري آذربايجان شرقي برگزار شد.
شركتكنندگان در دومين همايش ملي تحليلهاي علمي در باستانسنجي و مرمت
ميراث فرهنگي كه طي روزهاي  25و  26ارديبهشت ماه  1392در پرديس مركزي
دانشگاه هنر اسالمي تبريز برگزار شد ،با تشكر و قدرداني از رياست محترم دانشگاه
هنر اسالمي تبريز ،جناب آقاي دكتر محمدعلي كي نژاد ،و همچنين هيئت ریيسهی
دانشگاه كه با حمايت صميمانهی مادي و معنوي خود امكان برگزاري اين همايش علمي و
دانشگاهي را فراهم كردند و نيز با سپاس از ادارهی كل ميراث فرهنگي و صنايع دستي و
گردشگري استان آذربايجانشرقي ،طي بيانيهی حاضر ،در راستاي اهداف علمي و فرهنگي
نظام جمهوري اسالمي ايران و رهنمودهاي مقام معظم رهبري در موضوع ضرورت تالش و
مجاهدت براي استقالل علمي و فرهنگي كشور و ارتقاء جايگاه علوم و فناوري ايران در افق
سال  1404ه.ش .و سند چشمانداز بيست سالهی كشور و با در نظر گرفتن سند توسعهی
هنر و كاربردي شدن ماهيت و اهداف و سمت و سوي تحقيقات علمي و فني و فرهنگي
در كشور ،از مسئوالن عاليرتبهی نظام جمهوري اسالمي ايران و اعضای محترم شوراي
عالي انقالب فرهنگي براي توسعه و ارتقاء رشتهی باستانسنجي و مطالعات باستانسنجي
درخواست ميكنند كه:
 -1انجمن علمي باستانسنجي و علوم مرتبط با آن با مساعدت مادي و معنوي وزارت

علوم ،تحقيقات و فناوري تشكيل شود.
 -2هيئت مؤسس انجمن علمي باستانسنجي و علوم مرتبط با آن با مشاركت و همكاري
اساتيد دانشگاههاي هنر اسالمي تبريز و هنر اصفهان ،مؤسسهی باستانشناسي دانشگاه
تهران و سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري تشكيل گردد.
 -3يك مجلهی علمي -پژوهشي باستانسنجي در سطح ملي توسط اين انجمن راه-
اندازي شود.
 -4با توجه به اينكه رشتهی باستانسنجي براي اولين بار در ايران در دانشگاه هنر
اسالمي تبريز راهاندازي و فعال شده است ،دفتر و دبيرخانهی انجمن علمي باستانسنجي
و علوم مرتبط با آن در اين دانشگاه تأسيس و مستقر ميشود كه وظيفهی اين دفتر و
دبيرخانه هماهنگي ف ّعاالن و پژوهشگران عرصهی باستانسنجي كشور ميباشد.
 -5ايجاد شبكهی ملي آزمايشگاههاي تخصصي باستانسنجي ايران ،تحت پوشش
شبكهی شاعا ،و توسعه و تجهيز امكانات فني و ما ّدي آن با حمايت وزارت علوم ،تحقيقات
و فناوري تحت نظارت انجمن علمي باستانسنجي.
 -6تشكيل كنگرهی بينالمللي دوساالنهی باستانسنجي ايران به صورت موضوعي
(تماتيك) با مشاركت و همكاري دانشگاه هنر اسالمي تبريز ،هنر اصفهان ،مؤسسهی
باستانشناسي دانشگاه تهران و سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري.
 -7دبيرخانه و دفتر كنگرهی بينالمللي دوساالنهی باستانسنجي در ايران در دانشگاه
هنر اسالمي تبريز تاسيس و مستقر مي شود.
 -8سياستگزاري علمي كنگرهی بينالمللي دوساالنهی باستانسنجي ايران و تعيين
زمان و مكان برگزاري آن توسط انجمن علمي باستانسنجي و هيئتي مركب از اساتيد
منتخب دانشگاههاي هنر اسالمي تبريز ،هنر اصفهان ،مؤسسهی باستانشناسي دانشگاه
تهران و سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري ميباشد.
 -9تاريخ اولين كنگرهی بينالمللي دوساالنهی باستانسنجي ايران با مشاركت و همكاري
دانشگاههاي هنر اسالمي تبريز ،هنر اصفهان ،مؤسسهی باستانشناسي دانشگاه تهران و
سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري در سال  1393پيشنهاد ميشود.
 -10با هدف توسعهی روشمند و بسامان باستانسنجي در ايران و قطع وابستگي به
بيگانگان ،صدور مجوز تأسيس رشته و گروههاي باستانسنجي در دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالي كشور ،توسط شوراي گسترش آموزش عالي و وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري ،با مشاورت انجمن باستانسنجي ،بايد به صورت كام ًٌ
ال تخصصي و با تعريف و
تدوين گرايشهاي جديد و ضمن در نظر گرفتن شرايط احراز كامل جميع امكانات علمي

و مادي و معنوي و توانمنديهاي علمي و فني بالفعل شهرها و استانهاي متقاضي باشد.
 -11با هدف اشتغال فارغ التحصيالن رشتهی باستانسنجي و قطع وابستگي كشور به
بيگانگان ،اولويت جذب و استخدام متخصصان باستانسنجي با فارغ التحصيالن داخل
كشور باشد.
 -12وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و
گردشگري تدابير الزم را براي جذب فارغ التحصيالن رشتهی باستانسنجي با اولويت فارغ
التحصيالن داخلي اتخاذ كند.
 -13پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري پذيرش طرحهاي
پژوهشي باستانشناسي و مرمت را به وجود حداقل يك متخصص باستانسنجي با اولويت
فارغ التحصيالن داخلي مشروط و ملزم كند.
 -14با هدف قطع وابستگي كشور به بيگانگان و ايجاد زمينههاي شكوفائي علمي و
فناوري كشور عطف به رهنمودهاي مؤكد مقام معظم رهبري ،سازمان ميراث فرهنگي،
صنايع دستي و گردشگري و ديگر نهادهاي ذيربط ،با در نظر گرفتن اينكه آثار باستاني
و اموال تاريخي و فرهنگي ايران بأينحوا بيتالمال محسوب ميشوند ،از خروج دادهها و
نمونههايي كه بأينحوا امكان مطالعات باستانسنجي آنها در داخل كشور فراهم ميباشد،
جدا ممانعت كنند.
 -15با توجه به حساسيت و اهميت رشتهی باستانسنجي و نياز كشور به متخصصان
باستانسنجي براي قطع وابستگي علمي و فرهنگي به بيگانگان ،وزارت علوم و تحقيقات
و فناوري و سازمان سنجش كشور تدابير الزم را براي جذب دانشجويان كارشناسي ارشد
باستانسنجي بر مبناي مدرك معتبر در يكي از رشتههاي كارشناسي مرمت آثار تاريخي
و يا علوم پايه و تجربي مانند شيمي ،فيزيك ،رياضيات ،زمينشناسي و امثالهم اتخاذ كنند.
 -16با توجه به فقدان فهرست مرجع ساليابي به روش گاهشناسي درختي و يا
همان دندروكرونولوژي ،وزارت علوم و تحقيقات و فناوري و سازمان ميراث فرهنگي و
صنايع دستي و گردشگري از دانشگاههاي هنر اسالمي تبريز و هنر اصفهان و مؤسسۀ
باستانشناسي دانشگاه تهران براي اجراي يك طرح تحقيقاتي مشترك و جامع و ملي
با هدف تهيه و تدوين نقشه و فهرست مرجع گاهشناسي درختي ايران حمايت مادي و
معنوي كند.
 -17از شوراي عالي انقالب فرهنگي درخواست ميشود كه بيانیهی تبريز را به عنوان
سند اوليه و سند مبناي توسعهی رشتهی باستانسنجي و سياستگزاري ملي و كشوري
براي تربيت متخصصان باستانسنجي و بوميسازي اين رشته و تخصص در كشور مورد

عنايت و توجه ويژه قرار داده و به وزارت علوم و تحقيقات و فناوري و ديگر وزارتخانهها و
نهادهاي ذيربط و ذينفع رهنمودهاي الزم را عرضه كند .با تشكر
...
به نمايندگي از شركتكنندگان و اعضای كميتههاي علمي و سياستگزاري دومين
همايش ملي تحليلهاي علمي در باستانسنجي و مرمت ميراث فرهنگي:
 -1دكتر محمد تقي پيربابايي :معاونت آموزشي و پژوهشي و فناوري دانشگاه هنر
اسالمي تبريز و عضو كميتهی سياستگزاري دومين همايش.
 -2دكتر تراب محمدي :قائم مقام سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري
و عضو كميتهی سياستگزاري دومين همايش.
 -3دكتر بهرام آجورلو :مدير پژوهش و فناوري دانشگاه هنر اسالمي تبريز و مدير مركز
تحقيقات مرمت بناها و بافتهاي تاريخي و فرهنگي و دبير علمي همايشهاي اول و دوم.
 -4دكتر مسعود باقرزاده كثيري :مدير گروه مرمت آثار تاريخي و باستانسنجي دانشگاه
هنر اسالمي تبريز و عضو كميتهی سياستگزاري همايشهاي اول و دوم.
 -5دكتر حسين احمدي :معاونت دانشكدهی مرمت دانشگاه هنر اصفهان و عضو
كميته-ی علمي دومين همايش
 -6دكتر غالمرضا وطن خواه :عضو هيئت علمي دانشكدهی مرمت دانشگاه هنر اصفهان
و عضو كميتهی علمي دومين همايش.
 -7دكتر حميدرضا بخشنده فر :عضو هيئت علمي دانشكدهی مرمت دانشگاه هنر
اصفهان و عضو كميتهی علمي دومين همايش.
 -8دكتر حسن طاليي :مدير گروه باستانشناسي دانشگاه تهران و عضو كميتهی علمي
دومين همايش.
 -9دكتر رحيم واليتي :مدير مؤسسهی باستانشناسي دانشگاه تهران و عضو كميتهی
علمي دومين همايش.
 -10دكتر احمد چايچي اميرخيز :عضو هيئت علمي پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي
و صنايع دستي و گردشگري و عضو كميتهی علمي دومين همايش.
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