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فاطمه صحتی

کارشناسی ارشد باستانسنجی ،دانشکده حفاظت آثار فرهنگی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،ایران
تاریخ دریافت9911/09/91 :

تاریخ پذیرش9911/04/01 :

باقرزاده کثیری مسعود .روشهای آزمایشگگاهی سگا یگابی آثگار
باستانی .تبریز :دانشگاه هنر اسالمی تبریز؛ .9911
بیش از نیمقرن از آغاز پژوهشهای باستانسنجی بهعنوان یگ
رویکرد میانرشتهای در حوزۀ علوم میراث فرهنگی (بگهخصگو
باستانشناسی بهعنوان رشته مبدأ یا مادر) میگذرد کگه محققگان
حوزههای مختلف علوم انسانی ،علوم پایه ،فنی و مهندسی و هنر
را بهواسطۀ عالقهمندیشان به یافتههای باستانی و کنجکاوی در
حل مسائل پیرامون گذشته بشری با در اختیار داشتن تجهیزات و
روشهای مختلف تجزیهوتحلیل دادهها گرد هگم آورده و تحگت
لوای رویکردی میگانرشگتهای بگهنگام باسگتانسگنجی بگه یگ
همکاری علمی و پژوهشگی قگادر سگاخته اسگت .بگا نگگاهی بگه
تاریخچۀ پژوهشهای باستانسنجی در ادبیات پژوهشی غگر از
دهۀ  ،9110هنگامیکه این واژه بهطور رسمی ،به فعالیت گروهی
یگگا عملکگگرد تلفیقگگی ایگگن دسگگته از پژوهشگگگران در آزمایشگگگاه
تحقیقات باستانشناسی و تاریخ هنر در دانشگاه آکسفورد اختصا داده شد تا به امروز ،میتوان گسترۀ ورود پژوهشگگران و
متخصصان علوم مختلف را به مرز این میان رشتگی پژوهشی فراتر از قبل دانست.
بهطوریکه امروزه حوزهها و گرایشهایی ،پژوهشگران این رویکرد علمی را به خود فرا میخواند که نسگبت بگه دنگدین
موضوعات محدود اولیه گسترده شده و به نظر میرسد آن را به فرارشتهای شدن تبدیل کرده است .بیش ایگن گسگتردگی
عملکرد و ورود آن را به مرزهای ناشناختهتر باید مدیون پیشرفت علوم مختلف بهخصو شناخت فنگون و تجهیگزات نگوین
* مسئو مکاتبات :تبریز ،خیابان آزادی ،میدان حکیم نظامی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،دانشکده هنرهای صناعی اسالمی ،کد پستی196379619 :
پست الکترونیf.sehati@tabriziau.ac.ir :
«این نشریه با احترام به قوانین اخالق در نشریات تابع قوانین کمیته اخالق در انتشار ( )COPEاست و از آییننامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابلگه بگا تقلگ
در آثار علمی پیروی مینماید».
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دانست .امگروزه رویکگرد پژوهشگی باسگتانسگنجی در حگوزههگای پژوهشگی نظیگر سگا یگابی ،منشگایابی ،ساختارشناسگی،
اصالتسنجی ،دانش حفاظت و مرمت و غیره بهطور گستردهتری ورود پیداکرده است.
سا یابی (تعیین قدمت ،تاریخگذاری و گاهنگاری) از همان ابتدا از اصلیترین گرایشهای تحقیقاتی پژوهشگگران علگوم
باستانشناختی و باستانسنجی در رابطه با یافتههای باستانی بوده است و بیتردید پیش از ظهور علم باستانسگنجی ،تعیگین
قدمت اشیاء پس از کشف یافتههای مدفون ،یکی از دغدغههای مهم باستانشناسان محسو میشد .سگا یگابی بگه تعیگین
سن مواد طبیعی یا تعیین تاریخ دقیق شکلگیری مواد بازمانده شامل اشیاء ،نهشتهها ،سازهها و هر یافتۀ باستانشناختی دیگر
بر پایۀ میزان تغییری که در ی جزء قابلاندازهگیری با روند ثابگت ر مگیدهگد ،نیگز اطگالق مگیشگود کگه نخسگتین بگار
زمینشناسان روش تاریخگذاری را ،برای تعیین قدمت سنگ با استفاده از عناصر پرتوزا مورداستفاده قراردادند که در ادامه این
روش ،در تحقیقات باستانشناسی و بهمرات در حوزههای پژوهشی دیگر همچون باستانسنجی موردتوجه قرار گرفت.
ازآنجاکه در دندین دهۀ اخیر پژوهشهای باستانسنجی بهعنوان ی رشتۀ وارداتی به کشور عزیزمگان ایگران ،در حگوزۀ
علوم میراث فرهنگی راه پیداکرده و سرمنشا ظهور آن از پژوهشگاه بوده و مقرر اصلی آن دانشگاه شده است ،بیدریغ باید در
جهت رشد و اعتالی آن ،گامها و تالشهایی بیوقفه صورت گیرد تا بتواند مخاطبان و عالقهمندان به این حگوزه را بگا خگود
همگام سازد .از این حیث ،تاکنون درزمینۀ حوزههای این رویکرد پژوهشی ،منابع اطالعاتی بسیار کمی تدوینشده اسگت کگه
با توجه بهسرعت و رشد تغییرات در علوم مختلف ،گاهی برخی از همین تعداد انگشتشمار منابع موجود نیز نیاز بگه بگازنگری
و بهروزرسانی مجدد دارند« .روشهای آزمایشگاهی سا یابی آثار باستانی» نام کتابی است کگه اخیگرا توسگ دکتگر مسگعود
باقرزاده کثیری دانشیار گروه باستانسنجی دانشکده حفاظت آثار فرهنگگی دانشگگاه هنگر اسگالمی تبریگز تگالیف شگده و در
دانشگاه هنر اسالمی تبریز به داپ رسیده است .مؤلف در این کتا با بیانی روان و شگیوا مخاطبگان خگود را در رشگتههگای
باستانشناسی ،باستانسنجی و دیگر علوم وابسته در حوزه علوم میراث فرهنگگی بگا خگود همگراه سگاخته و در روشگنی از
روشهای آزمایشگاهی و اهداف آنها به خوانندگان کتا عرضه داشته است.
همانطور که میدانیم با شروع قرن بیستم تحوالتی در جمعآوری و پگردازش دادههگا و پگژوهشهگای باسگتانشناسگی
صورت گرفته که تاکنون ادامه داشته و نتیجۀ آن به کشف روشهای نوین تجزیهوتحلیل دادهها بگهخصگو تکنیگ هگای
تاریخگذاری منجر شده است .ازاینرو ،نویسندۀ این کتا با پرداختن به روشهای گاهنگاری مطلق و نسگبی کگه بسگیاری از
دانشمندان علوم طبیعی برای تعیین سن مواد در حوزۀ تحقیقات باستانشناسی ارائه کردهاند ،بگه توسگعه اطالعگات پایگهای و
علمی موردنیاز مخاط بهخصو در رابطه با توسعۀ کاربردی روش « »FUNکه از دستاوردهای پژوهشی ایشان و تعگدادی
از همکارانشان در ایران هست ،همت گماشته است.
این کتا در قال دهارفصل تدوینشده است .فصل او کوتاهترین مبحث را با عنوان «تاریخگذاری» دارد و مقدمگهای
مختصر برای آشنایی مخاطبین با اولین و مهمترین مرحلۀ مطالعات تاریخگذاری یافتههای باستانی در باسگتانشناسگی اسگت
که با تکیهبر مطالعات دینهشناسی (الیهنگاری) نهشتههای دربردارندۀ یافتهها یا توالی گونه شناختی آنها صورت میگیگرد و
به دلیل اهمیتی که این روشها در تاریخگذاری نسبی دارند مؤلف در این فصل با ذکر تعاریف و مفاهیم اولیگه پیرامگون ایگن
موضوعات و مثا هایی ملموس همراه با تصاویر گویا به طریقۀ گاهنگاری یافتههای باستانی یا دیدن و مرت کردن آنها در
ی توالی زمانی اشاره دارد .در ادامۀ فصلِ نخست به گاهنگاریهای تقویمی و تاریخی پرداختهشده اسگت کگه از روشهگای
ارزشمند دوران باستان قبل از بروز روشهای علمی تاریخگذاری قرن بیستم محسو میشود که امروز نیز همچنگان ،بسگیار
حائز اهمیت است .بااینحا برای مطالعات دقیقتر و همهجانبه ،مخاطبان میتوانند به دیگر منابع التین موجود در این زمینه
رجوع کنند و در اینجا تنها کلیات موضوع را مطالعه خواهند کرد و این مطل  ،بهخصو برای دانشگجویان مقگاطع مختلگف
که در پی دریافت اطالعات مروری و زمینهای در این با هستند ،مفید خواهد بود.
فصل دوم ،حجیمترین فصل کتا با عنوان «روشهای تاریخگذاری مطلق» است که به سه بخش اصلی تاریخگگذاری
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حلقهدرختی ،ساعتهای رادیواکتیو و دیگر روشهای تاریخگذاری مطلق به انضمام زیر بخشهای مربوط به هر ی  ،به نگام
مبانی روشها ،کاربردها و عوامل محدودکنندۀ روشهای سا یابی مطلق ،اختصا یافته است .اسامی روشهای فوقالگذکر،
شامل تاریخگذاری رادیو کربن ،پتاسیم -آرگون ،سریهای اورانیوم ،رد شکافت هستهای ،ترمولومینسانس ،تاریخگذاری نوری
و رزونانس اسپین الکترون است که در هر زمینه مختصر مطالبی گنجاندهشده است .کثیری ،مطال این فصل را بگا گلچینگی
از جداو و تصاویر برجسته و گهگاه فرمو ها که فهم مگتن اصگلی را بگرای خواننگده تسگهیل کگرده ،همگراه نمگوده اسگت.
بهطوریکه بسیاری از مطال مفید از جمله محدودههای زمانی قابگلمطالعگۀ متناسگ بگا روشهگای تگاریخگگذاری مطلگق،
روشهای اصلی تاریخگذاری به همراه میزان نمونههای موردنیاز برای برخی انواع سا یابی در نمونههای آلی و معدنی ،دقگت
اندازهگیری و محدوده زمان کاربرد و غیره را خالصهوار در جداو ذکر کرده است .نکته بسیار مهم آن نیگز اشگاره بگه منگابع
درونمتنی در رابطه با تصاویر و دیگر بخشها است که مخاطبان ضمن اینکه در ایگن کتگا اطالعگات جگامعی بگه دسگت
میآورند ،میتوانند برای کس اطالعات بیشتر و دقیقتر به منابع اصلی آنها مراجعه کنند.
مؤلف در فصل سوم کتا که عنوانآن «روشهای تاریخگذاری نسبی کگالیبره شگده» اسگت ،بگه معرفگی دهگار روش
آبگیری ابسیدین ،راسمیزاسگیون اسگیدهای آمینگه ،آرکئومغنگاطیس و وارونگگیهگای ژئومغناطیسگی و روش دیگگری کگه از
مهمترین روشهای موردبحث کتا است -تاریخگذاری  -FUNبر پایگۀ تگاریخگگذاری نسگبی پرداختگه اسگت FUN .روش
سا یابی شیمیایی استخوان است که مطالعات آن بر پایۀ اندازهگیری میزان غلظت سه عنصر فلوئور ،اورانیگوم و نیتگروژن در
نمونۀ استخوان استوار است و به کم سا یابی هر ی از این سه عنصر (فلوئور ،اورانیگوم و نیتگروژن) در نمونگههگا انجگام
میگیرد و کثیری ،در این فصل با معرفی این روش ،مخاطبانِ خود را با شیوهای نگوین از تعیگین قگدمت نسگبی نمونگههگای
استخوانی آشنا کرده و به معرفی این مورد ،در ضمن اشاره به پژوهشی که پیشازاین در ایران انجام داده ،پرداخته است و بگا
اشاره به وجود خطاها ،کالیبراسیون نادرست دستگاهها و تحلیلهای نادرست که منجر به بروز احتماالت نادرست در نتگای آن
میشود ،روش آمادهسازی نمونه را نیز در این روش کاربردی کامال شرح داده است.
فصل دهارم نیز مختصر و مفید در رابطه با « ارتباطات گاه نگاشتی بر پایۀ روشهای تاریخگذاری» در دو بخش وقگایع
جهانی و تاریخگذاری جهانی است .نخستین مبحث آن به نتای محکم و قابلاطمینان همراه با دقت و اعتماد قابلتوجه برای
پژوهشگران اشاره دارد که حاصل پشتیبانی روشهای مطلگق از دیگگر روشهگا همچگون روشهگای تگاریخگگذاری نسگبی،
تاریخگذاری تقویمی و تاریخی است که آن را در بستر برخی وقایع جهانی شرح میدهگد .در آخگرین عنگوان ایگن کتگا بگر
اساس مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته گاه نگاری باستانشناختی جهان را بهطور خالصه مطالعه خواهید کرد.
کتا بالغبر  996صفحه ،با فونتی متناس است که صفحات آن به فراخور موضوعات دارای جداو  ،نمودارها و تصگاویر
سیاهوسفید کمکی در تفهیم متن فصو است .ازاینرو با توجه بهسادگی مطال مندرج در کتا  ،روانی بیگان و گفتگار مگتن،
شیوه صفحهبندی و تصاویر و جداو گویا مطالعه کتا بهخصو برای دانشجویان رشتههای مرتب اکیدا توصیه میشود.

