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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 paleoclimatologists 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, archaeometallurgy, 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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چکیده
توسعه و پیشرفتِ هر رشته ،گرایش علمی یا رویکرد پژوهشی درگرو شناخت اهداف ،گستره و حوزههای مطالعاتی آن است .بررسیِ اصول و
مبانیِ اقداماتی ذیلِ مفهوم باستانسنجی؛ بهعنوان یک رویکرد پژوهشی علمی و کمّیِ کارآمد درزمینۀ تحقیقات علوم میراث فرهنگی در
دهههای اخیر ایران ،به دلیل میانرشتهای بودن و کثرت موضوعات ،چندان موردمطالعۀ دقیق قرار نگرفته است .به سبب آنکه دستیابی به
این موضوع درگرو شناخت رویکردها و گرایشهای باستانسنجی است ،شناخت حدودوثغور و گسترۀ این حوزۀ مطالعاتی به الزامی برای این
گرایش علمی تبدیلشده است .آنچنانکه میدانیم خاستگاه باستان-سنجی در غرب ،حاصل ارتباط باستانشناسان با دانشمندان علوم پایه،
فنی مهندسی و حتی پزشکی بوده است و در ایران تالش شده که از همان بدو شکلگیری ،این رشتۀ وارداتی ،با سایر علوم میراث فرهنگی
همچون مرمت ،باستانشناسی و موزهداری تلفیق شود و با حل مشکالت آنها اقدام به پژوهش کند ،ازاینرو بررسی حوزههای مختلف آن
بهعنوان اصل بنیادین باهدف ایجاد زبان مشترک میان متخصصان و دانشجویان و کارورزان ضروری به نظر میرسد و در مفهومسازی
عملکرد این رویکرد چندجانبه بسیار حائز اهمیت است .بنا بر مطالعات صورت گرفته ،مهمترین محورهای قالب و موردبحث این نوع
پژوهش سنجهپذیر شامل موارد اصلی :سالیابی ،ساختارشناسی منشأیابی ،اصالتسنجی ،شناسایی کاربری اشیاء و بازسازی فناوریهای
باستانی ،دانش حفاظت و مرمت ،دورسنجی و پیشیابی ،باستانزیستشناسی ،باستان زمینشناسی و دیریناقلیمشناسی ،سایبر
باستانشناسی هستند که پژوهشگران این عرصه با شناخت هر چه بیشتر این حوزهها میتوانند دامنۀ فعالیتهای پژوهشی خود را گسترش
دهند .بهعالوه مباحث جدی همانند :عدم تخصیص سرمایۀ مکفی در مطالعات میراث فرهنگی برای پژوهشهای باستانسنجی ،عدم ایجاد
گفتمان کارآمد میان باستانشناسی و باستانسنجی ،برنامۀ آموزشی باستانسنجی در دانشگاههای کشور و معضل ورود دانشجویان غیر
مرتبط ،عدم وجود بانک اطالعات و دادههای باستانسنجی و پراکنده بودن دادههای علمی کشور ،و درنهایت کیفیت انتشارات باستان
سنجی ،میتوانند آیندۀ باستانسنجی را در کشور با چالش مواجه کنند.
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باستانسنجی در مطالعات میراث فرهنگی و هنر (تعاریف ،گرایشها و چالشهای آینده)

 .1مقدمه
توسعه و عمقبخشی به حوزۀ وسیع علتوم مترتبط بتا
میراث فرهنگی در قالب شناخت ابعاد مختلف زنتدگی
بشر بر اساس آثار و بقایا و مواد فرهنگی بهجای مانده
از گذشتۀ دور تا هنر معاصر ،نیازمند همکاری بسیاری
از متخصصان در رشتهها و گرایشهای مختلف علمی
و فنی است .در طی سدۀ اخیر غالباً بتا بهترهگیتری از
علوم پایه و مهندسی در رابطه با آثار و بقایای میتراث
فرهنگتی ،آثتار متوزهای و کشتفیات باستانشناستی
مطالعاتی انجامشده است؛ که این قبیل مطالعات بین-
رشتتهای از ستال .1958م بتا عنتوان باستتانستتنجی
" "Archaeometryشتتناخته متتیشتتوند [ .]1علتتم
باستانسنجی بهعنوان یک رویکرد پژوهشی تلفیقتی،
بتتتا بتتتهکارگیری روشهتتتای علمتتتی ازجملتتته
تجزی تهوتحلیلهای فیزیکتتی ،شتتیمیایی ،ریاضتتی بتته
مطالعۀ مصنوعات ،مواد و یافتههای باستانی میپردازد
و علیرغم اینکه در ابتدا فعالیت آن محدود به حتوزه-
های پژوهشی نظیر سالیابی ،منشأ یتابی ،روشهتای
تولید ،توزیع و چگتونگی استتفاده از مصتنوعات بتود،
امروزه با پیشرفت و توسعۀ علوم مختلف و دستیابی به
فناوریهای نوین توانسته به جایگتاهی نامحتدودتر از
پیش ،در میان علوم دیگر دست یابتد کته نتیجتۀ آن
گسترش روزافزون حوزههای تحقیقاتی ایتن رویکترد
پژوهشی است [ .]2,3چگونگی ورود باستانسنجی به
ایتتران موضتتوع جالتتبتوجهی استتت و پیشتتتر بتتدان
پرداخته شده است [ ]4اما باستانسنجی بهعنوان یک
گرایش جدید از سال  1391با توجه به نیازهای جامعۀ
علمی کشور خصوصاً حتوزۀ علتوم میتراث فرهنگتی،
تأسیس و راهاندازی شتده استت و از ایتن حیتث کته
بنیانهای شکلگیری این رشتۀ وارداتی بته کشتور از
بدو ورود چندان در مسیر صحیحی پیش نرفتته ،نیتاز
است در جهت بومیستازی آن عتالوه بتر توجته بته
فراهمسازی زیرساختهای پژوهشتی در حتوزۀ علتوم
فنی و مهندسی (تجهیزات و ابزار و غیتره ،،در ستویۀ
دیگر این رویکرد تلفیقی ،ابعاد گستردۀ حوزۀ مطالعات
باستانسنجی در علوم میراث فرهنگتی و هنتر بترای
 │ 2سال هفتم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1400

پژوهشگران و متخصصان شناخته شتدهتتر شتود [.]5
شناخت این حوزهها و عرصهها بتا توجته بته ماهیتت
تلفیقی این رویکرد ،کمک خواهد کرد که متخصصان
بیشتری از حوزههای مختلف علوم پایه ،توانایی ختود
را در پاستتخگویی بتته ستتئوا تی بتتا زمینتتۀ علتتوم
باستانشناسی و میراث فرهنگی محک بزنند؛ بنابراین
با توجه به ماهیتت کمتتر شناختهشتدۀ ایتن رویکترد
تلفیقی ،معرفی مهمترین حوزههای تحقیقاتی رویکترد
پژوهشی باستانسنجی موضوع اصلی این مقاله است.
این مقاله در راستای تحقیقات و حوزههتای باستتان-
سنجی به دنبال پاسخگویی به پرسشهتایی استت از
قبیل این که تعاریف اصلی ،مفاهیم ،محتدودیتهتا و
گسترۀ باستانسنجی چیستت مهمتترین حتوزههتای
پژوهشی فعال در زمینۀ باستانسنجی کدام هستند و
همچنین سایر پرسشهایی که حول ایتن موضتوعات
به رشتۀ تحریر درآمدهاند.
 .2تعارف و مفاهیم باستانسنجی
باستانسنجی از ترکیب دو واژۀ یونانی  -archaeosبه
معنای کهن و باستانی و – metronبه معنای ستنجه
کتتردن و انتتدازهگیتتری ،ساختهشتتده استتت .ازنظتتر
ریشهشناختی این علم ،موضوع میانرشتهای است که
با استفاده از ابزارهای دقیق ،اندازهگیریهایی بتر روی
مواد باستانی (مصنوعات و آثار ،یادمانهای تاریخی و
بقایای محیطهای گذشته ،برای تعیین پتارامتری کته
ارتباط جداییناپذیری با باستانشناسی ،تاریخ و میراث
فرهنگی دارد ،انجام میدهد [.]6
باستانسنجی نخستین بار در سال  1958میالدی بته
مفهوم «کاربرد روشها و فناوریهتای علمتی بترای
مطالعتتات باستانشناستتی» بهکاررفتتته استتت (بتترای
مطالعات بیشتتر در رابطته بتا تتاریخ باستتانستنجی
مراجعه شود بته [ ]6,7و بته نقتل از ستالیوان [ ]8بته
تعیین سن یافتههای باستانشناسی و همچنین مکان-
ها و شرایط منشأ آنها با استفاده از روشهای علمتی
میپردازد .باستانسنجی بهمثابه بهکارگیری روشهای
تجربی بتهویتژه آزمتایشهتای فیزیکتی ،شتیمیایی و
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ریاضیات ،برای تجزیهوتحلیل متواد باستتانشتناختی،
تعیین قدمت و فناوری ساخت آنها است ؛ اما شواهد
و تحقیقاتی که در زمینههای مختلف باستانشناسی و
دیگر حوزههای میراث فرهنگی صورت گرفتته استت،
مؤید آن است که در چند دهتۀ اخیتر ایتن واژه دارای
مفاهیم گستردهتری شده است و با توجه به پیشترفت
علم و فنّاوری ،میتواند پهنۀ وسیعتری از پژوهشهتا

را در برگیرد .برخی مفاهیم باستانستنجی موجتود در
فرهنگ لغتها و نیز دیدگاه پژوهشگران ایتن حتوزه،
در جدول  1آمده است .این تعاریف نشان میدهند که
گهگاه دیدگاههای متخصصان رشتههتای مختلتف در
رابطه با حوزۀ باستتانستنجی بتهمرورزمان در مقابتل
یکدیگر قرار میگیرند.

جدول  :1تعاریف و مفاهیم باستانسنجی
Table 1: Definitions and concepts of Archaeometry

مفهوم
کاربرد روشها و فناوریهای علمی برای مطالعات باستانشناسی.
کاربرد روشهای فیزیکی ،شیمیایی و ریاضی در مطالعۀ مصنوعات ،مواد و دادههای باستانشناسی ،شامل روشهای
تاریخگذاری رادیومتری ،سنجش از راه دور ،طیفسنجی و مدلسازی ریاضی است که علوم باستانشناختی هم نام دارد.
 استفاده از علم و روشهای مدرن در باستانشناسی ،بهمنظور بررسی و تفسیر یافتههای باستانشناسی.های باستانشناسی که با روشهای خاص سروکار دارد .مثل تاریخگذاری ای از باستانشناسی ،با تاریخگذاری نمونه -شاخه
رادیو کربن و اسیدآمینه.
تعیین سن یافتههای باستانشناسی و همچنین تعیین مکان و شرایط منشأ آنها با استفاده از روشهای علمی.
جداییناپذیری باستانسنجی از باستانشناسی و تأکید بر وجود نواقصی در تعریف باستانسنجی از دیدگاه برخی باستانشناسان.
تعیین سن یافتههای باستانشناسی و همچنین مکانها و موقعیت منشأ (منشأ یابی ،آنها با استفاده از روشهای علمی .تأکید
بر نقش باستانسنجی بهعنوان یک میانرشتهای تحقیقاتی در حوزۀ میراث فرهنگی با طیفهای گستردهای از تحقیقات .هدف
های باستانشناسی ،میراث فرهنگی یا تاریخی مرتبط است.آن با حوزه
باستانسنجی مجموعه همکاریهای بین علوم طبیعی و باستانشناسی است که حوزههای اصلی آن شامل مطالعه قدمت،
روشهای تولید ،توزیع و چگونگی استفاده از مصنوعات است.
میان باستانسنجی و حوزۀ میراث فرهنگی ارتباط وجود دارد.
علیرغم اشتراک وظیفه هر دو گروه دانشمندان و نظریهپردازان باستانشناسی در درک جوامع گذشته از طریق رسانههای
مادی ،جونز سعی بر نقد تناقض این دو دارد و به چرایی و چگونگی تفاوت دیدگاههای نظری معاصر و دانشمندان
باستانشناسی میپردازد.
این علم ،اعمال فنون و روشهای علوم دقیقه مانند فیزیک ،شیمی ،زیستشناسی و همچنین مهندسی برای پاسخ به
پرسشها و مسائل باستانشناسی ،تعریف شده است.
باستانسنجی کاربرد علوم مختلف در باستانشناسی بهمنظور تعیین سن ،ترکیبات ،منشأ ،روشهای تولید ،منابع بهرهبرداری و
محیطزیست است .باستانسنجی یکرشتۀ تخصصی در باستانشناسی است که در آن انواع روشهای علمی ازجمله تجزیه
شیمیایی و فیزیکی بر روی یافتههای باستانشناسی اعمال میشود .باستانسنجی بر تحقیقاتی که هدف آنها بررسی و
آزمایش سئوا ت باستانشناسی ،دربارۀ مسائل تاریخی است یا بر پدیدههای مرتبط با فعالیتهای فرهنگی بشری ،متمرکز
است .این زمینۀ تحقیقاتی شامل رادیو کربن ،لومینسانس و دیگر روشهای تاریخگذاری عددی ،تجزیۀ زمینشیمی و کانی-
شناسی ،مطالعات متالورژی و شیمی ایزوتوپ پایدار است.
باستانسنجی در میان دو گروه میراث فرهنگی که در جستجوی روشهای مناسب تشخیص هستند و دانشمندانی که برای
پیشرفت فنی خود به مواد مناسب و برنامههای کاربردی نیاز دارند ،معلق است.
در علوم باستانشناختی (یا باستانسنجی ،باستانشناس روشهای تحقیق و استنتاج خود را از روی علوم طبیعی شکل میدهد
و دیدگاهش با باستانشناسی علمی متفاوت است.
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 .3گرایشهای باستانسنجی
نویستتندگان متعتتدد ،تقستتیمبنتتدیهتتای مختلفتتی از
گرایشهای باستانسنجی در طول هفتاد ستال اخیتر
مطرح کردهاند ،که پترداختن بتهتمامی ایتن متوارد از
مجال این مقال خارج است ،امتا برختی از مهمتترین
محورهتتای قالتتب و موردبحتتث در حتتوزۀ مطالعتتاتی
باستانسنجی که بخشی از ادبیات پژوهشی اینگونتۀ

مطالعاتی را شکل دادهاند ،شتامل متوارد اصتلی ذیتل
هستند (شکل  .،1زم به ذکر است در موارد بسیاری
این گرایشها مرزهای مشتترک بتا یکتدیگر دارنتد و
تفکیک و استقاللدهی به ایتن حتوزههتای وستیع و
درهمتنیده دانشهایی که میتواننتد درزمینته میتراث
فرهنگی و هنری اقدام به مطالعات سنجهپتذیر کننتد،
بسیار فراوان است.

شکل  :1مهمترین گرایشهای حوزۀ مطالعات باستانسنجی

Fig 1: Main divisions of the field of archaeometric studies

 .3-1حوزۀ مطالعاتی سالیابی و روشهای
تاریخگذاری
سالیابی یا سنیابی ( ،)Dating 1مرتبسازی زمتانی
دادهها و پیشدرآمدی ضتروری بترای درک تتوالی و
مراحل وقتایع گذشتته استت [ ]19کته از موضتوعات
اصلی موردمطالعه در حوزۀ باستتانستنجی محستوب
میشود .با توجه به روش و نوع متواد ،محتدودههتای
متفاوتی را میتوان برای سن نمونههتای موردمطالعته
تعیین کرد .به بیان واضحتر ،ایتن حتوزۀ مطالعتاتی در
فرهنگ واژگان مصوب فرهنگستان به دو معنا تعبیتر
شتتده استتت .نخستتت ،بتته تتتاریخگتتذاری در حتتوزۀ
باستانشناسی که به تعیین سن مواد طبیعی یا تعیتین
تاریخ دقیق شکلگیری متواد بازمانتده شتامل اشتیاء،
نهشتهها ،سازهها و هر یافتۀ باستانشناختی دیگر ،بتر
پایۀ میزان تغییری که در یک جزء قابلاندازهگیری بتا
 │ 4سال هفتم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1400

روند ثابت رخ میدهد ،اطالق میشود .دیگر ایتن کته
سنیابی در حوزۀ زمینشناسی به معنای تعیتین ستن
مواد طبیعی یا مواد بازمانده به روشهای مختلف ،بتر
پایۀ میزان تغییری که در یک جزء قابلاندازهگیری بتا
روند ثابت رخ میدهد ،تعریفشده است 2.اما نخستین
بار زمینشناسان روش تاریخگتذاری را ،بترای تعیتین
قدمت سنگ با استفاده از عناصر پرتتوزا مورداستتفاده
قراردادند کته در ادامته ،در تحقیقتات باستانشناستی
موردتوجه قرار گرفت [.]20
بهمنظور مطالعۀ گذشته ،تعیین دقیق اینکه یتک بتازۀ
زمانی یا یک واقعۀ ختاص چنتد وقتت (ستال ،پتیش
رخداده است ،ضروری نیست و تنها تعیین ایتن نکتتۀ
ساده که یک واقعه قبتل و یتا بعتد از واقعتۀ دیگتری
رخداده است ،به بسیاری از سئوا ت طرحشده ،پاستخ
خواهد داد .مرتبسازی توالی یافتهها و دادهها ،ذخایر،

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

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
پیش ،چنین تغییراتی رخداده است .در باستانشناستی،
این تفکر که یههای باستانشناسی و یافتههتای آن
نسبت به واقعۀ دیگری قدیمیتر و یا جدیتدتر استت،
اساس و پایۀ تاریخگذاری نستبی ()Relative dating
است .بااینحال ،نکتۀ مهم در مطالعات مربوط به مواد
باستانی ،تعیین سن مطلق و یا کامل وقایع مختلتف و
یا قسمتهایی از یک توالی است که در ایتن صتورت
نیاز به روشهای تتاریخگتذاری مطلتق ( Absolute
 )datingدارد .تنها از اوایل قترن گذشتته روشهتای
تاریخگذاری مطلق توستط دانشتمندان علتوم طبیعتی
برای تعیین ستن متواد ارائهشتدهاند و درزمینتۀ علتوم
مرتبط با میراث فرهنگتی ،باستانستنجی را متحتول
ساختهاند [.]21
الف) سالیابی نسبی :کاربرد این روش به دلیل
ارائۀ نتایج نسبی ،محدودیتهایی دارد اما بهعنوان
گام نخست در باستانشناسی برای تعیین سن نسبی
یههای باستانی ،مصنوعات و رویدادهای تاریخی،
مورداستفاده قرار میگیرد [ ]19گاهی سالیابی با
استفاده از تغییرات شیمیایی (تأثیر عوامل محیطی
نظیر درجه حرارت و رطوبت ،و تغییرات غلظت ،جزو
دستهبندی نسبی هستند .در این زمینه ،نمودارها و
جداول شاهدی بر اساس تعیین سن نمونهها با روش-
های دیگر سالیابی تهیه میشود که تفسیر سالیابی
نمونه ،بر اساس تفسیر نتایج همه روشهای
مورداستفاده در تعیین قدمت موجود در این جداول
صورت میگیرد و بدون این تفسیر ،تنها میتوان تقدم
و تأخر زمانی نمونههای مشابه را ازنظر محدودۀ
مکانی مشخص کرد [.]21,22
ب) سالیابی مطلق :سالیابی مطلق ،روش
تاریخگذاری دقیق محسوب میشود که شامل اندازه-
گیری زمان ساخت و یا وقوع یک حادثه است و می
تواند قدمت مواد باستانی را مشخص میکند .از این
روش تاریخگذاری ،گاهی با عنوان تاریخگذاری

تقویمی نیز یاد میشود .روش کار آن نیز بر اساس
نسبت دادن یک محدودۀ زمانی به یک پدیدۀ طبیعی
است .در این روش ،اغلب نیازی به مطابقت و تفسیر
سن به کمک دیگر روشها نیست (بهاستثناء رادیو
کربن  .]19, 22-24[ ،14از جمله برخی از انواع
روشهای سالیابی نسبی میتوان به :چینه شناسی،
گونه شناسی ،ترتیب سری بندی مصنوعات ،تاریخ
گذاری متقابل ،تجزیه و تحلیل صیقل و جال و زنگار
و همچنین در روشهای سالیابی مطلق میتوان به
برخی روشها همانند :سالیابی ابسیدین هیدراته،
سالیابی پتاسیم آرگون ،سالیابی رادیوکربن ،سالیابی
ترمولومینسانس ،سالیابی تشدید اسپین الکترونی،
سالیابی رد شکافت هستهای ،روشهای دیرین
مغناطیسسنجی مطلق ،روشهای تاریخ گذاری
ایزوتوپی ،سالیابی درختگاهشناسی و سالیابی سری
اورانیم اشاره کرد []23-25-26
معیار اصلی برای تعیین تاریخگذاری در مواد
مورداندازهگیری ،تغییرات محسوس و تدریجی مواد در
طی زمان ،در اثر پدیدههای زیستمحیطی و طبیعی
است .اگر همۀ عوامل مؤثر بر یک تغییر،
قابلاندازهگیری و سرعت آن معلوم باشد ،امکان انجام
دادن سالیابی مطلق (سالیابی کرونومتری ،وجود
دارد؛ اما اگر فقط دلیل این تغییرات شناختهشده باشد
یا اگر همۀ عوامل مؤثر بر سرعت یک تغییر را نتوان
بهطور دقیق اندازهگیری کرد ،فقط میتوان بهوسیلۀ
بررسیهای مقایسهای و تطبیقی ،توالی زمانی و
درنتیجه ،قدمت نسبی یک واقعه را تعیین کرد .با
تکمیل اطالعات دربارۀ عواملی که این تغییرات را
تحت تأثیر قرار میدهند ،میتوان سالیابی دقیقتری
ارائه کرد .زمان آغاز تغییر در یک ماده بهعنوان
ساعت صفر در نظر گرفته میشود .این زمان برای هر
روش سالیابی به پدیدهای که با اندازهگیری آن
سالیابی انجام میگیرد ،بستگی دارد .شناسایی
ساعتهای طبیعی در مواد با کشف اثر پرتوزایی
(رادیواکتیویته ،آغاز شد [( .]19شکل  ،2بازۀ زمانی
برای مهمترین روشهای سالیابی و نیز (جدول ،2
سال هفتم ،شماره اول ،بهار و تابستان │ 1400
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نشاندهندۀ برخی روشهای سالیابی در ارتباط با
مواد مختلف است .بررسی هفتاد سال ،تحقیقات
صورت گرفته در مجلۀ باستانسنجی دانشگاه
آکسفورد نشان میدهد که در عمدۀ تحقیقات صورت
گرفته در رابطه با سالیابی در پنج حوزۀ توسعۀ

فنّاوری ،به مبحث ساخت پایگاه دادههای مرتبط،
بهکارگیری روشهای مختلف سالیابی بر روی مواد
باستانی و گاهنگاری محوطههای باستانی ،و هم-
سنجی ( ،Calibrationسامانهها و دستگاهها و روش-
ها پرداختهشده است.

شکل  :2محدودۀ سنی برخی روشهای سالیابی []21
Fig 2: Temporal range for major Quaternary physical dating method. Solid line indicates routine capability

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

روشهای سالیابی
dating Methods

 Materialsمواد
چوب ،گیاه ،دانه و
غیره

سالیابی
درختی
Den

رادیو
کربن

RC

پتاسیم-
آرگون
PR

سری-
های
اورانیوم
US

Wood, plants,
seeds and etc.

استخوان ،شاخ ،عاج
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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رد شکافت
هستهای
FAD

ترمو
لومینسانس
TL

تشدید
اسپین
الکترونی
ERS

اسید
آمینه

AAD

هیدراته
شدن
HD

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

سرباره
slag

سنگ و سنگ چخماق
Stones and flint

رسوب ناشناس
Unknown
sediment

ابسیدین
Obsidian

شیشه
glass

بقایای آتشفشانی
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

 .2-3حوزۀ مطالعاتی ساختارشناسی و
منشأیابی
مطالعات ساختارشناسی را میتوان بهمنزلۀ استتفاده از
روشهای فیزیکی -شیمیایی و روشهای شتناخت و
بررستتی ستتاختار و ستتاختمان و ختتواص شتتیمیایی،
فیزیکی مواد در نظر گرفت .این مطالعه ،در رابطته بتا
آثار باستتانی نستبتِ اجتزای ستازنده آلتی و معتدنی،
عناصر و ترکیبات را بررسی میکند .بتا ایتن اوصتاف
میتوان ساختارشناسی را از اصتلیتترین حتوزههتای
مطالعاتی باستانسنجی در نظر گرفت [ ]27,28که در
مبحث منشأیابی مواد و منابع خام بتا تشتریح آمتاری
مناسب کارایی با یی دارد [.]6
میتوان گفت اغلتب حتوزههتای مطالعتاتی باستتان-
سنجی ،نخستین گام را در ساختارشناسی مواد باستانی
برمیدارنتتتد و بستتتیار بتتته آن وابستتتته هستتتتند.
ساختارشناسی بااینکه میتواند راهگشای دیگر حوزهها
باشتتد ،امتتا در متتوارد بستتیاری مستتتقالً اقتتدامی
باستانشناسی قلمداد میشتود .بتهطور مثتال ،تعیتین
دقیق ماهیت یک مادۀ فرهنگتی و رفتع تشتویش در
رابطه با آن و استنباطهای متفاوتی که در منابع آمده،
بهتنهایی یکتی از کارکردهتای اصتلی ساختارشناستی
است .در این زمینه ،به مطالعات صورت گرفته بر روی
اشیاء سنگی تمدن جیرفت که تا متدتهتا بتا استامی
سنگ صابون معرفی میشدند ،ارجاع داده میشود که

مطالعات در این زمینه ،اثبات کرد کته ایتن اصتطالح
توصیفی چندان صحیح نیست و باید از نام علمی آن-
ها «سنگ کلریت» استفاده کرد [.]29
همچنین ازجمله مثالهای جالبتوجته ساختارشناستی
در حوزۀ باستانسنجی ،مطالعات انجامشده در رابطه با
کتاربرد رنتگ در تختت جمشتید بتر استاس بقایتای
کاوشهای باستانشناسی هیئت هرتسفلد و اشمیت و
نمونههایی است که بقایا و ردهایی از رنگ بهصتورت
محدود بر روی آنها باقیمانده بود که محقق ،در این
زمینه موفق شد بر اساس ساختارشناسی شواهد اندک
بهصورت علمی ،گونۀ رنگهتای بهکاررفتته را اثبتات
کند [ .]30در مثال دیگری از ساختارشناسی میتتوان
به سایر مطالعاتی که بر روی اشیاء سنگی معروف بته
جورد در موزه ملی انجام شد ،اشاره کترد کته در آن
اثبات شد کلیۀ آنها آبی مصری هستند و هیچکدام از
سنگ جورد ،ساخته نشدهاند [ .]31ازجملته بختش-
های مهم مطالعات ساختارشناستی در باستتانستنجی
کته امتروزه در برختی منتتابع [ ]34ختود بته گتترایش
تبدیلشدهاند و آن را یک حوزۀ علمی مستتقل متی-
دانند ،میتوان به شناخت فعالیتت انستانی ( Human
 )Activityدر محوطتتههتتای باستتتانی اشتتاره کتترد.
فعالیتهای انسانی شتامل آنتالیز ختاک و رستوبات و
بقایای موجود در محوطههای باستانی است کته متی
تواند اطالعاتی را در رابطه با قلمرو استفاده و سکونت
سال هفتم ،شماره اول ،بهار و تابستان │ 1400
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انسان و حیوانهای اهلی آن ،نحوۀ سکونت و استفاده
از بخشهای مختلف محوطه تاریخی بهمثابه کارگتاه،
آشپزخانه ،طویلته و انبتار ارائته دهتد .یکتی از اولتین
کاربردهای این نوع ،تجزیهوتحلیل فسفات موجتود در
خاکها در سال  1929میالدی توسط او ف آرنیتوس
( ،Olaf Arrheniusسوئدی بتود کته بتهطور علمتی
مستند کترد کته فعالیتت انستان در ختاک ،اثراتتی از
افزایش میزان فستفات بتهجای متیگتذارد و از ایتن
اطالعات بترای یتافتن محوطتههتای پیشازتتاریخی
استفاده کرد .از آن زمتان تتاکنون باستتانشناستان و
دانشمندان خاک سعی کردند تا اطالعات جدیتدی بتا
استفاده از آنالیز خاک در محوطههای باستتانی بیابنتد
[.]34
منشأیابی ،از دیگر حوزههای مهم باستانسنجی است
و در ارتبتتاط بتتا دو واژۀ [ Provenanceبتته معنتتای
زادگتتاهم محتتل تولیتتد مصتتنوع یتتا منتتابع آن] و
[ Provenienceبتته معنتتای محتتل کشتتف مصتتنوع،
یافتگاه و زمینه ( )Contextباستانشناسی] است کته
گاهی بهاشتباه بهجای همدیگر به کار میروند .امتا بتا
توجه به مطالعتاتی کته در شتمارگان مختلتف مجلتۀ
 Archaeometryدر حوزۀ منشأیابی صتورت گرفتته،
این نکته برمیآید که مهمترین سئوال مطرح در حوزۀ
منشأیابی باستانسنجی «کجا ساختهشتده » استت و
منشأ مصنوعات به محلی که مصنوع در آنجا تولید یتا
ساختهشده است ،بتازمیگردد؛ بنتابراین درستتتترین
واژه ،برای این تعریتف  Provenanceاستت .بایتد در
نظر داشت که طیف وسیعی از فعالیتتهتای مختلتف
بشر نظیر تجارت ،دادوستد ،توزیتع ،مهتاجرت و کتو
گروهی میتواند عامل جابتهجتایی اشتیاء باستتانی از
محل تولید خود بته محلتی کته در آن کشفشتدهاند،
باشد []32-33؛ بنابراین محتل کشتف مصتنوع لزومتاً
نمیتواند محتل تولیتد آن در نظتر گرفتته شتود و در
برختتورد بتتا مصتتنوعات تتتاریخی هممحتتل کشتتف و
هممحل تولید موردتوجه استت کته حتوزۀ تحقیقتات
منشأیابی در اینجا بروز مییابد .بهعالوه ،زم به ذکر
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است که بنیان مسئلۀ منشأیابی در ساختارشناسی مواد
موجود و منشأهای احتمالی آنها استوار است.
مطالعات منشأیابی در ارتباط با تعاریف اولیۀ باستتان-
ستتنجی ،بتتهگونتتهای از مطالعتتات متترتبط بتتا میتتراث
فرهنگی و آثار تاریخی اطالق میشتود کته مرزهتای
مشترکی با معدنکاری و شناخت معادن و منتابع متواد
اولیه دارد .درواقع ،آنجا که بحث بر سر معادن استت،
باستانسنجان بهغیراز جستتجو بترای یتافتن شتواهد
علمی مبتنی بر ساختارشناسی و نیز مقایسه و تطبیتق
مواد فرهنگی و اجزام اشیاء تاریخی با معادن ،به دنبال
شواهد باستانی و اقدامات معدنکاری باستانی (مانند رد
ابزار و بقایتای نیمتهکاره ،و اقتداماتی بترای شتناخت
ماهیت موقت اسکان یا شواهد استتقراری (موقتت یتا
دائمی ،همجوار با معادن نیز هستند که این امر موجب
مستندتر شدن اقدامات علمتی آنتان متیشتود .نظیتر
مطالعاتی که بتر روی شتواهد معتدنکاری باستتانی و
اس تتخراج ستتنگ در رابطتته بتتا کاخهتتای هخامنشتتی
برازجان انجامگرفته است [ ،]34مطالعاتی که در رابطه
با تخت جمشید و پاسارگاد در کوههتای اطتراف ایتن
ابنیه صتورت پذیرفتته استت [ .]35مطالعتاتی کته در
رابطه با معدنکاری سنگهای کلریتی تپته یحیتی در
کوههای اطتراف شهرستتان بردستیر در دهتۀ پنجتاه
شمسی [ ]36و متعاقب آن در دهۀ هشتاد شمسی بتر
روی آثار سنگ کلریتتی و پیشازتتاریخی شهرستتان
جیرفت در معادن و منابع اطتراف آن صتورت گرفتته
است [ .]29در بررسی ویژگی تمامی ایتن متوارد کته
ذیل معدنکاری تقسیمبندی میشوند ،پیشفرض اولیۀ
محققان بر معتدن بتودن و ارائتۀ شتواهد باستتانی در
معدنکاری و در ادامه ،مطالعۀ آنها است (جدول .،3
بهطورکلی مطالعات منشأیابی با دو هدف مهم صورت
میگیرند (شتکل  .،4نخستت ،بتا هتدف شناستایی و
تطبیق مواد فرهنگی تاریخی بهدستآمده از محوطه-
های تاریخی با معادن ،منابع و منتاطق باستتانی کته
مصتتنوع در آنجتتا تولیدشتتده ،استتت .در ایتتن رابطتته،
سئوا ت متعددی که در رابطه بتا بتومی بتودن و یتا
وارداتی بودن مصنوعات فرهنگی است ،مطترح متی-

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

شود .دیگر ،با هدف مطالعه برای یتافتن منتابع متواد
خام جهت استفادههای در ارتباط بتا میتراث فرهنگتی
متتثالً :حفاظتتت و مرمتتت و بازستتازی محوطتتههتتای
باستانی ،منشأیابی صورت میگیرد (مثالً یافتن معادن
و منابع مواد خام سنگ بترای استتفاده در حفاظتت و

مرمت و یا جایگزینی آثار فرسوده شده .،بتهعتالوه از
مطالعات منشأیابی برای بازسازی روند تولید یتا درک
روابط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جوامتع گذشتته
نیز بهرهبرداری میشود.

جدول  :3وجه تشابه و مرزهای مشترک منشأیابی با معدنکاری
Table 4: The similarity and common boundaries of Provenance with the mining

منشأیابی
Provenance

زیرشاخهها

اهداف باستانسنجی

Sub-branches

Archaemetrical Objectives

ساختارشناسی

شناسایی و تطبیق مواد فرهنگیِ محوطههای تاریخی با معادن ،منابع و مناطق باستانی

Characterization

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

فناوری

بازتولید منابع و بهکارگیری در ترکیب با آثار تاریخی

Technology

Reproduction of resources and use in combination with historical
monuments

منابع مواد خام اولیه
معدنکاری
Mining

Sources of Raw
Materials

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

جستجوی شواهد علمی در راستای شناسایی مراکز فعالیتهای صنعتی
Searching for scientific evidence to identify centers of industrial activity

معادن فلزات باستانی

مقایسه و تطبیق یافتههای باستانی با معادن

Ancient Metal
Mines

Comparison and matching of ancient findings with mines

یافتن شواهد معدنکاری باستانی (مانند رد ابزار و بقایای نیمهکاره،
منابع سنگها
Stones Sources

Find ancient mining evidence (such as rejection of tools and semi(finished remains

اقدام برای شناخت ماهیت شواهد استقرارهای موقت همجوار یا نزدیک معادن

Take action to identify the nature of evidence of temporary settlements in
the vicinity of or near mines

از طرفتتی در ایتتن مبحتتث ،واژۀ دیگتتری بتتا عنتتوان
«منابع» نیز مطرح میشود .منابع مواد ختام یتا متواد
اولیه ،در دو دستۀ کلی میتواننتد تقستیمبندی شتوند.
دستۀ نخست ،منابع تجدیدشونده ماننتد منتابع ختاک
رس ،آمیزه و مواد افزودنی هستند که بعضاً در دلتتای
رودخانهها بهصورت فصلی رسوب میکننتد و امکتان
استفاده از این منابع میتوانسته در هزاران سال بترای
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-
سنجان بتهواقتع اطالعتات و شتواهدی در رابطته بتا
استقرار و یا معدنکاری در آنها نیافتهاند ولی میتوانند
تخمین بزنند که ایتن منتابع بتاوجود مستتعد بتودنم

نبودن حتی در دورۀ باستان نیز شناختهنشده بودند یتا
میتوانستهاند بر اساس آنتالیز ترکیبتات مورداستتفاده،
شناختهشده باشند؛ اما شتواهد باستانشناستی ،انجتام
فعالیت زیستی و معدنکاوی را در آنها تأییتد نمتی-
کند .ازاینرو ،محققان ،آنها را بهعنوان منتابع بتالقوه
معرفی میکنند .در این زمینه ،مطالعتاتی کته در چنتد
سال اخیر درباب تعیین معادن و منابع احتمالی بر روی
ابسیدینهای سهند انجامگرفته است ،قابلذکر هستند
[ .]37اینگونه مطالعات ،همچنین سبب شناخت بشتر
از محیط پیرامون خویش شده کته در متواردی آن را
نیز دچار پیشرفت کرده است .زم به ذکر است که در
تتتداوم اینگونتته مطالعتتات ،در زمینتتههتتای دیگتتری
همچون مبحث حفاظت از میراث فرهنگی ،مطالعتات
سال هفتم ،شماره اول ،بهار و تابستان │ 1400
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نهم دارد .مقایسۀ دادههای ایزوتتوپی الرقته بتا نتتایج
منتشرشده از دیگر شیشههای خاورمیانه و آلمان نشان
میدهد که ایزوتوپهای استرانسیوم بتهطتور ختاص،
ابزار قابلاعتمادی برای تمایز بتین منتابع متواد ختام
شیشه خاکستر گیاهی هستند و این امر در متورد اثتر
ایزوتوپهای اکسیژن و سرب کمتر قابلتوجته استت
[ .]39در ایتتن زمینتته ،بتته مطالعتتات جالتتبتوجهی در
مجموعه مقا ت باستان متالورژی در دیتدگاه جهتانی
روشها و سنتزها میتتوان اشتاره کترد کته در طتی
مقا ت متعدد به جنبههای مختلف باستان متتالورژی
بهمثابه یکی از شاخههای باستانسنجی پرداخته شتده
و مستتئلۀ منشتتأیابی و شتتناخت فنتتاوریهتتای فلتتزات
باستانی در آنها مطرح شده است [.]40-41

جالتتبتوجهی درزمین تۀ نگهتتداری از معتتادن تتتاریخی
بتتهعنوان منتتابع متتواد جتتایگزین و همچنتتین یاف تتِ
شواهدی از تاریخ فناوری صنعتی ،انجامگرفتته استت
[.]38
مثال جالبتوجه دیگر در این موضوع ،شرح متیدهتد
که تعیین ایزوتوپهای اکسیژن ( ،،Oاسترانسیوم (،Sr
و سرب ( ،Pbمیتواند امکان ایجاد پیوند میان منتابع
زمینشناستیِ متواد ختام شیشتههتای تولیتدی را در
محوطههایی کته شیشته در آنهتا ذوبشتده استت،
فتتراهم کنتتد .آنالیزهتتای ایزوتتتوپی ،نشتتان از وجتتود
ایزوتوپهای پایدار استرانسیوم ( ،Srدر میان مواد خام
ساخت خاکستر گیاهی و شیشتههای نتاترونی (نمتک
قلیای طبیعی ،ناحیۀ الرقه سوریه ،در قترن هشتتم تتا

اهداف مطالعات منشأیابی

Objectives of Provenance Studies

محوطه های باستانی
تطبیق داده ها
Matching data

شناسایی و تطبیق مواد فرهنگی از

Ancient sites

Identify and adapt cultural
materials from

معادن و منابع باستانی
Ancient mines & resources

مواد تجدید شونده

خاک رس ،تمپر و مواد افزودنی

اکتشاف منابع خام

Renewable materials

Clay, tamper and additives

Exploration of raw
resources

غیر تجدیدشونده

مانند سنگ جایگزین

Non-renewable

such Replacement stone

شکل  :4برخی از اهداف مطالعات منشأیابی در باستانسنجی
Fig 4: Objectives of Provenance Studies

 .3-3حوزۀ مطالعاتی اصالتسنجی
اصالت ( )Authenticityرا میتوان اصلی ،دستتاول
(برخالف بدل ،یا واقعی ،حقیقتی و اصتیل (بترخالف
ساختگی ،معنا کترد .در مقابتل آن ،آثتار غیتر اصتیل
مطرح میشوند که بسته به نیت ارائۀ آنهتا تعتابیر و
تعاریف متعددی مانند :جعلی ،تقلبی ،بتدلی ،تقلیتدی،
تکتتراری ،کپتتی و متتو ژ بتته کتتار بتترده متتیشتتوند.
بهعبارتیدیگر میتوان گفت آن چیزی اصتیل نیستت
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
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در پاتین ،اصالت در شکل و فرم ،اصتالت در نقتش و
کتیبه ،اصالت در سبک ،اصالت تتاریخی و اصتالت در
انتساب ،را نداشته باشد [ .]42همچنین اصالتسنجی،
یکی از مهمترین عوامتل تعیتینکننتده در رابطته بتا
اقدامات مربوط به حفاظتت از میتراث استت .امتروزه،
اصالت در سادهترین وجه ،به معنای وجود مواد اصتلی
است؛ اما این واژه ،بیش از اینها میتواند معنتا دهتد.
چنانکه در مرمت ،قبل از اقدام به درمانهای حفاظتی،
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

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

پیرامون .این چهار شترط تعیتین اصتالت ،در مصتوبۀ
اجرایی کنوانسیون میراث جهانی .1972م به تصتویب
رسیده است و شاید بتوان برای هر اثری به کار گرفت
و تعیین اصالت آن را بر این منطتق تعیتین کترد کته
دراینبین اصالت در مواد و مصالح مقدم بر اصتالت در
طرح و طرز ساخت و محیط و بستتر فرهنگتی استت.
باید توجه داشت که مطرح کردن اصتالت ،توجته بته
شکل و ساختار اصلی را محدود نمیکند ،بلکه شتامل
همۀ اصالحات و الحاقات در طی زمان متیشتود کته
بهخودیخود ارزشهای هنری یا تاریخی دارنتد [43-
.]46
اصالت در حوزههای تشتخیص متواد ستازنده ،شتیوۀ
ساخت ،شناسایی نقوش و اشکال و کتیبهها بتهعالوه
اطالعات دقیق در رابطه با محل کشتف ،قابلبررستی
است .بهطورکلی در حتوزۀ باستتانستنجی متیتتوان
موضوع تعیین اصتالت و اصتالتستنجی را ایتنگونته
تعریف کرد :تشخیص آثار اصتیل از آثتار مشتکوک و
غیتتر اصتتیل یتتا استتتفاده از بررستتیهتتای علمتتی
آزمایشگاهی و کنکتاش در ستاختار و ستاختمان آثتار
[ .]47آنچنانکه مشخص است ،جعل آثار تتاریخی و
هنری در زمینتههتای مختلتف معتانی متفتاوتی دارد،
ازاینرو اصتالتستنجی آثتار ،بتهخصتوص در هنگتام
نمایش در متوزههتا و در دعتاوی موجتود در محتاکم
قضایی ،از اهمیت زیادی برخوردار است .با توجته بته
اینکه در زمینۀ جعل آثار تاریخی ابعاد مختلفی ازنظتر
میزان جعل دارد ،باستانسنجان باید با تسلط کامل بر
موارد مربوط به شناخت مواد سازنده و فرایندهای طی
شده در تولید و تتزئین اثتر ،بتهعالوه درک چگتونگی
آسیبهای ایجادشده و شرایطی کته منجتر بته درک
چگونگی ایجاد گونههای آسیب و پاتینهای موجود بر
روی شیء میشوند ،بتوانند اصالت اشتیاء را تعیتین و
حدود آن را با توجه به گستردگی اقدامات و تعاریف و

با استفاده از اطالعات کیفی ناشی از مطالعات تطبیقی
و مطالعات کمّی برآمده از آنالیزهای علمی ،مشتخص
کنند .گستردگی موضوع مبانی جعل بتهغیراز مباحتث
کالمی و تعاریف ،نمود ظاهری و عینی نیز دارد که در
قالب آثار جعلتی ،آثتار نیمتهجعلتی ،آثتار تقلبتی ،آثتار
تقلیدی ،آثار بتدلی و غیتره بتروز متیکنتد و وظیفتۀ
محققان باستانسنجی را در تشتخیص آنهتا دشتوار
میگرداند [.]42-48
بررسی اصالتسنجی اشیاء تاریخی و باستانی ،شتامل
چهتتار مرحلتته مطالعتتات ستتبکشتتناختی ،مشتتاهدات
ماکروستتکپی و میکروستتکپی و انجتتام آزمایشهتتای
تشخیصتتی ستتاده ،آنتتالیز متتواد ستتازنده و درنهایتتت
سالیابی قطعات است کته عمتدتاً در مرحلته ستوم و
چهارم ،باستانسنجان درگیر مسئله میشوند و مرحلتۀ
اول و دوم را میتتوان بهوستیلۀ اقتدامات تشخیصتی
مرمتگران آثار فرهنگی و تاریخی و باستانشناسان به
انجام رساند و البته استثناهایی نیز در این زمینه وجود
دارد [.]47
در تعریف اصالت باید توجه داشتت کته ایتن واژه ،در
فرهنگهتای مختلتف دارای معتانی متفتاوتی استت.
همچنین اصالت و تغییرات آن «در دورههای تتاریخی
و دورۀ مدرن» تفاوت دارند .میزان مداخله در اقدامات
مربوط به حفاظت و مرمت در دورههای مختلف متی-
تواند اصالت شیء را مخدوش کند [ .]47,49شناسایی
اشیاء جعلی و تقلبی بته روشهتای متعتددی صتورت
میگیرد که میتوان با استفاده از آنهتا بته شناستایی
اشیاء مشکوک پرداخت .به عنوان مثال ،نتور متاوراء-
بنفش اولین روش بررسی علمی آثار جعلی استت کته
هنتتوز بتتهطور گستتتردهای بتترای بررستتی دقیتتق آثتتار
تصویری ،نقاشیها و غیره حتی مرمرهتای مشتکوک
(شتتکل ،5مورداستتتفاده قتترار متتیگیتترد [.]50-51
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شکل  :5دست چپِ تندیس مرمری ونوس جنیتریکس در موزۀ لوور تصویر ( ،aزیر نور طبیعی و تصویر ( ،bزیر نور  .UVدر نور  UVمرمر
قدیمی بهصورت کهربایی و طالیی دیده میشود ،درحالیکه سطح تازه به رنگ ارغوانی دیده میشود .فلورسانس ارغوانی بهروشنی نشان
میدهد که این دست ،الحاق شده به مجسمه است .سطح آهکی یا مرمری جدید (که مدت زیادی نیست سطح آن کارشده است ،،فلورسانس
ارغوانی-قرمز واضحی از خود نشان میدهد ،درحالیکه سطح باستانی فلورسانس سفید ،زرد و یا نارنجی از خود نشان میدهد .این روش
مدتها است بهصورت مفیدی برای مشخص کردن بخشهای کارشده و یا اضافهشده به مجسمه بهکاررفته است [.]50
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

 .3-4حوزۀ مطالعاتی شناسایی کاربری
اشیاء و بازسازی فناوریهای باستانی
بررستتی نحتتوۀ کتتاربرد و استتتفاده از اشتتیاء تتتاریخی
درگذشته و بازسازی فناوریهای تولید آنهتا ازجملته
مهمترین حوزههای باستانسنجی است [ .]51پیشتر،
این زمینه مطالعاتی در قالب دو گترایش دیگتر یعنتی
باستانشناستتتتتی تجربتتتتتی ( experimental
 ،archaeologyو تتتا حتتدی حفاظتتت و مرمتتت آثتتار
تاریخی بروز و ظهور کرده بود .برای تفهیم بهتتر هتر
یک از موضوعات این دو حوزۀ مطالعاتی ذکتر برختی
مفاهیم ،زم به نظر میرسد.
باستانشناسی تجربی بدین معنا است که نحوۀ تولیتد
و کارکرد اشیاء در موضوعات باستانشناختی با استتناد
به فرضیات ،آزمودن نحتوۀ ستاخت و کتارکرد شتیء
قابلبررسی و تجربه است و میتوان با دقت ،مشاهده
و اندازهگیری کترد .ایتنچنتین فعالیتتهتایی تقریبتاً
بهاندازه رشتۀ باستانشناسی ،قدیمی است و از همتان
ابتدا شاخهای از آن محسوب میشد و نمونههای اولیه
 │ 12سال هفتم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1400

شامل بستیاری از فناوریهتای ماقبتل تتاریخ ،ماننتد
ساخت ابزارآ ت ستنگی و متتالورژی بتود [.]52-53
رابرت اشچر ( ،1961اولین فردی بود که رسالۀ نظری
خود را در باب باستانشناسی تجربی ،نوشت .وی ،بین
استفاده از آزمایشها برای ارزیابی فناوریهای متدرن
(ازنظتتتر هتتتر دو روش حفتتتاری و تجزیتتتهوتحلیل
مصتتتنوعات ،و بهاصتتتطالح «بتتتازآفرینی تجربتتتی»
( ،Imitative experimentتفاوت قائل شد .از دیدگاه
او در آزمایش تقلیدی شتکل دادن و استتفاده کتردن،
متتاده ،بتترای پاستتخ بتته س تئوا ت ختتاص و ستتاخت
استنتاجهای جدید ،با روشهتایی مشتابه بته گذشتته
شبیهستازی متیشتود []54؛ بنتابراین باستانشناستی
تجربی یا باستانشناسی از طریق تجربته [ ،]55کلیتۀ
اقدامات و تجربیاتی است که در راستتای شترح یتک
موضوع باستانشناختی گام برمیدارد [.]52
پنج رده آزمایشهتای مهمتی کته در باستانشناستی
تجربی موردتوجه قرار میگیرند شامل:

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

 .1ساختوساز ( :)Constructآزمایش فرضتی بترای
یک سازه (بهعنوانمثال خانته ،استت کته بتر استاس
شواهد باستانشناسی سازههایی با مقیاس  1 :1متورد
آزمایش واقع میشوند ،با ایتن فرضتیه کته آیتا دارای
ایستایی است یا میافتد.
 .2آزمایشهتای فراینتد و کتاربرد ( Processes and
 :،function experimentsتحقیقتتتات در متتتورد
چگونگی دستیابی به امور گذشته که شامل تحقیقتات
در مورد این است که چه ابزارهایی وجود داشته ،نحوۀ
استفادۀ آنها چگونه بوده ،و نیتز دستتیابی بته ستایر
فرایندهای فناوری چگونه است (بهعنوانمثال گتودال
ذخیرهسازی (.،،Pit storage
 .3شبیهستازی ( :)Simulationتحقیقتات تجربتی در
متتورد فراینتتدهای تشتتکیل متتدارک باستانشناستتی و
تافونومی پس از رسوب است.
 .4آزمتتایش احتمتتالی ( :)Eventuality trialدر ایتتن
آزمایشها اغلب ،هر سه دستۀ فتوق را بتاهم ترکیتب
میکنند ،این آزمایشهتا در مقیتاس بتزر و نستبتاً
طو نیمدت انجام میگیرند ،آزمایشهتای احتمتالی،
م تیتواننتتد نظامهتتای پیچی تده (ماننتتد کشتتاورزی ،را
موردبررسی قرار دهند و تغییرات نمودار ناشی از وقایع
غیرمنتظره یا نادر (مانند هوای شدید ،را بررسی کنند.
 .5نوآوری فناورانته (:)Technological innovation
در این مورد خود روشهای باستانشناسی در حتا ت
واقتتعگرایانتته آزمتتایش متتیش توند .یعنتتی تجهی تزات
ژئوفیزیکی مورداستفاده در تحقیقات باستانشناستی را
در محوطههای باستانشناسی متدفون و شتبیهستازی
شده مورد آزمایش قرار میدهند [.]56
درزمینۀ ویژگیها و جنبتههتای مهتم باستانشناستی
تجربی ،متیو ،به چهار جنبۀ ذیل اشاره میکند:
 مهار پذیری و تکرارشوندگی تجربیات گذشته.
 تجربهها باوجود تکرارشوندگی ،بازآفرینی شدهاند
اما اشیاء و رفتار اصیل گذشته تکرار نمیشوند

 استفاده از تجربیات بهمنظور بازآفرینی و آزمتون
فرضیات مختلف درباره گذشته
 هدف نهایی این آزمونها مقایسه (نسبی ،جهتت
تفسیر و تحلیل نشانههای فرایندها و کنشهتای
گذشته است [.]57
ازاینرو اهداف اصلی باستانشناسی تجربی را میتوان
بر سه مورد کلی تقسیم کرد که شامل مورد زیر است:
 .1تقویت دانش در مورد متالورژی باستان؛
 .2به دست آوردن دادهها و ایدههای جدید؛
 .3تأیید یا جعل فرضیه [.]52
نیز مطالعه فناوری نقش مهمتی در انجتام متداخالت
مناسب مرمتی دارد که این امتر در گترایش فتوق بتا
عنوان فنشناستی و شتناخت فنتون مورداستتفاده در
اجزاء سازنده و چگونگی ترکیب این اجزا متجلی می-
شود.
از طرفی بنا بته نظتر برختی پژوهشتگران ،اصتطالح
فناوری برای باستانشناسان و مورّخان عمومتاً فراینتد
تولید را به ذهن متبادر میسازد ،درحالیکه مورّختان و
فالسفۀ فناوری معمو ً آن را فرایند طراحی به شتمار
میآورند [ .]58فرانکلین ،فناوری را شیوۀ انجتام دادن
چیزی یا آفرینش یک شیء نظیر سفال میداند [.]59
بااینحال از دیدگاه برخی دیگر همچون میلر فنتاوری
شامل :فرایندها ،فعالیتهای مرتبط با تولید و مصترف
از طراحی تا دورریز است [.]60
همچنین فناوری شامل تعامل انسان و محیط استت و
مجموعه اقداماتی محسوب میشود که انسانها برای
به دست آوردن منابع و اصالح دنیتای اطتراف بته آن
متوستتل شتتدهانتتد و همچنتتین کتتاربرد اشتتیاء و آثتتار
دراینبین به چگونگی استفاده از ابزارهتا ،تجهیتزات و
امکانات انسانهتا درگذشتته اشتاره دارد .مثتالهتای
زیادی را میتوان در رابطه با شناخت فناوری باستتانی
و کاربرد اشیاء در دورههای قبتل ذکتر کترد .متثالً در
رابطه با استفاده از ظروف باستانی میتوان بته ظترف
غتتذایی از دانمتتارک اشتتاره کتترد کتته رستتوبات متتواد
باقیمانتتده باستتتانی در آن متتیتواننتتد در بختتشهتتای
مختلفی از آن رسوب کنند و از این طریتق متیتتوان
سال هفتم ،شماره اول ،بهار و تابستان │ 1400
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متوجه شد که از این ظرف چته استتفادهای در دوران
باستان شده است .مطالعات صورت گرفته نشان متی-
دهند که غلیظترین آثار و بقایای غذایی بر روی لب و
گردن بیرونی ظرف وجتود دارد کته احتمتا ً در طتی

جوشیدن مواد غذایی به وجود آمده است .بختش دوم
این باقیماندههای مواد غذایی غلیظ در پایین ظترف و
قسمت داخلی آن یافت میشود [( ]61شکل .،6

شکل  :6آثار پختوپز و باقیماندههای آن در داخل و خارج از سفالهای مزولیتیک ( ،Mesolithicاز محوطه تایبریند ویگ ،دانمارک .مناطق
تیرهتر تجمع قشری از غذا را در داخل و خارج نشان میدهد [.]61
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

در مطالعات باستانستنجی ،مطالعتۀ فنتاوری چنتدین
موضوع را دنبال میکند .نخست بررسی خود فناوری،
دوم چگونگی ایجاد یتا تولیتد محصتو ت و دیگتری
اطالعات مربوط به مواد مورداستفاده در یک منطقته،
بهعالوۀ شرایط و روشهای تولید فترآوری و تکامتل
فناوری را در برمیگیرد.
 .3-5حوزۀ مطالعاتی دانش حفاظت آثار
فرهنگی
این حوزه ،شتامل مطالعتات شتیمیایی -فیزیکتی در
رابطتته بتتا فراینتتدهای تخریتتب و توستتعه روشهتتای
درمانی جدید در حفاظت و مرمت از اثر است که ذیل
مطالعات باستانسنجی بدان پرداخته میشود [.]6
در اکثر تعاریف و نوشتههایی که در رابطه با باستتان-
سنجی وجود دارد ،دانشهتای مترتبط بتا حفاظتت و
مرمت از میراث فرهنگی بتهعنتوان بختش مهمتی از
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حوزههای مترتبط بتا باستتانستنجی ذکرشتده استت
[ .]62,64این بخش خود شامل چند زیر محور اصتلی
است که بهصورت کلی عبارت هستند از:
 مطالعتته در مکانیستتم تخریتتب و فرستتایش متتوادمختلف در طی زمان؛
 مطالعه در روشهای نوین حفاظت و مرمت و متوادمورداستفاده و مطالعۀ برهمکنشهای میتان متواد بتا
متتواد باستتتانی و نتتتایج تحلیتتلهتتای برآمتتده از
آزمایشهای باستانسنجی [.]63
 مطالعۀآسیبشناستی آثتارم یادمتانهتای طبیعتی وتاریخی در اقلیمهتای بیرونتی وم یتا شترایط متدفون
خاکیم آبی؛ اینگونه مطالعات خود در تحلیل مطالعات
منشأیابی و ساختارشناسی برای مواد تاریخی که دچار
تزلزل و تخریبهایی در ساختار شیمیایی خود شدهاند،
ضروری است [.]51

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

 مطالعۀ ویژگیهای عملکردی و خواص ذاتتی متوادتاریخی و ارتباط آنها بتا متواد مرمتتی و روشهتای
حفاظتی [.]63
 تئوریهایی که وابسته به شتناختهتای حاصتل ازپژوهشهتای باستتانستنجی هستتند متیتواننتد در
اقدامات حفاظتی تأثیرگذار باشند.
خوشبختانه در این زمینه ،مثالهای فراوانتی در طتی
چندین سال آموزش دانشتگاهی در زمینته حفاظتت و
مرمت انجامشده است ،زیرا ارتباط میان باستانسنجی
و حفاظتتت و مرمتتت آثتتار تتتاریخی در ایتتران بستتیار
متفاوتتر از کشورهای دیگر است .بهنحویکه تتا بته
امروز حجم عمدۀ مطالعتات باستتانستنجی بتر روی
میتتراث فرهنگتتی و اشتتیاء تتتاریخی ایتتران را دانتتش-
آموختگان رشتۀ حفاظت و مرمت آثار تتاریخی انجتام
دادهاند و اخیراً گرایشهای دیگر علمی در حتال ورود
به عرصۀ باستانسنجی هستند.
 .3-6حووووزۀ مطالعووواتی ووویشیوووابی و
دورسنجی
روشهای کاوش و مطالعات باستانشناستان امتروزی
نسبت به عملکرد سنتی درگذشته پیشرفتهای شایان
توجهی کرده است .بهطوریکته گمانتهزنتی و ایجتاد
ترانشههتای بتیهتدف بتر استاس پیمتایش ستطوح
فرسایش یافته و مورد دختل و تصترف قرارگرفتته در
محوطۀ شناختهشده قبلی دیگر کارایی چندانی ندارد و
باستانشناسان با استفاده از مزیتهای توستعۀ روش-
های دورسنجی و پیشیابی که در زمینتههتای نفتت،
آب و چینتتهشناستتی یتتا فراینتتدهای نظتتامی ،در ابتتتدا
کاربرد داشتند و تطبیقدهی آنها ،کاوشهای ختود را
با هدفمندی بیشتری دنبال متیکننتد [ .]6امتروزه بتا
حمایت روشهای پیشیابی از اقدامات باستانشناسان
در حتتتوزۀ کتتتاوش از یکستتتو هزینتتتههتتتا بستتتیار
مقرونبهصتترفه شتتده و از ستتوی دیگتتر منجتتر بتته
هدفمندتر شدن کاوشها و تمرکز بر بقایای قابلارائته
شدهاند .به عبارتی میتوان گفتت کتاوشهتا بهتتر و
بیشتتتر در ختتدمت پتتژوهشهتتای باستانشناستتی

قرارگرفتهاند و زمینه برای طترح مستائل مهتمتتر در
برنامههای پژوهشی و پرسشهای علمتی فراهمشتده
است .مهمتترین روشهتای کتاربردی ایتن حتوزه از
مطالعات باستانستنجی را متیتتوان ذیتل دو محتور
اصلی سنجش از راه دور و پتیشیتابی بتا استتفاده از
روشهای ژئوفیزیک دانست .حوزۀ دورسنجی شتامل
طیف وسیعی از روشهای علمی برای مطالعۀ ستطوح
زمین و زیرزمین از فواصل دور و نزدیک است کته بتا
برونتتدادهایی هماننتتد تصتتویربرداری بتته شتتیوههتتای
گونتتتاگون و اختتتذ اطالعتتتات از محوطتتتههتتتای
باستانشناستتتی بتتتدون استتتتفاده از کتتتاوشهتتتای
باستانشناسی عملی ،همراه است .عکسهای هتوایی
حدوداً از صد سال گذشتته بته ختدمت بررستیهتای
نظامی و شناساییهای هوایی درآمدهاند .در ایران نیتز
نخستین عکتسبترداریهتای هتوایی بتا کتاربری در
باستانشناسی به همت اریک اشمیت در دهۀ -1315
 1316شمسی انجام شد .اقدام پیشتگامانۀ وی تتا بته
امروز ،همچنان بزر ترین پروژۀ پژوهشی این حتوزه
در ایران است و عکسهای هوایی او کماکان تصاویر
ارزشتتمندی در حیطتتۀ مطالعتتات باستانشناستتی و
حفاظت از آثار ایتران برجتای گذاشتته استت [.]5-65
ازاینرو باستانشناسان از این قبیل اطالعات بهطور -
ویژه برای شناسایی و مستندسازی و پایش محوطته-
های باستانی بهره میبرند .ازجمله روشهای سنجش
از راه دور میتوان انواع تصتویربرداریهتای فضتایی،
هوابرد و سامانههای زمینی را برشمرد (شکل.،7
امتتتروزه اکتشتتتافات پتتتیشیتتتابی ژئتتتوفیزیکی
( ،)Geophysical prospectingهمتتتتراه بتتتتا
باستانشناسی هوایی و روشهتای استکن لیتزری ،و
لیدار 3روشهای مؤثر و غیتر مخترب بترای بازیتابی،
درک و پیگیری تحقیقات باستانشناسی هستند [.]66
بررسیها و روشهتای ژئتوفیزیکی در باستانشناستی
رشد چشمگیری داشته ،بهطوریکه منجر به پیتدایش
رشتهای تخصصی با عنتوان باستتان آرکئوژئوفیزیتک
( )Archaeo-Geophysicsشتتده استتت .ایتتن شتتاخۀ
تحقیقاتی عبارت استت از تطبیتق و اجترای مناستب
سال هفتم ،شماره اول ،بهار و تابستان │ 1400
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روشهتتای ژئوفیزیتتک اکتشتتافی در محوطتتههتتای
باستانی که بتا استتفاده از ارزیتابی تغییترات فیزیکتی
نقتتاطی در ستتطح زمتتین بتته متتدلستتازی و تفستتیر
ساختارهای سطوح زیرزمین میپردازد .بهعبارتدیگر،
بررستتیهتتای ژئتتوفیزیکی ( )Geoghysicsمجموعتته
روشهایی هستند که در راستتای ثبتت ویژگتیهتای
فیزیکتتی بختتشهتتای نزدیتتک بتته ستتطح زمتتین،
گسترشیافتهاند .بهطوریکه بتا انتدازهگیتری نقتاطی
خاص در روی زمین ،میتوان به بخشی از ویژگیها و
تغییرات رخداده در شترایط فیزیکتی زیترین زمتین و
تفاوتهای موجود در نقاط مختلف پتی بترد .انتدازه-
گیتتری و تعیتتین ایتتن تفتتاوتهتتا (بتتیهنجتتاری،
 ،Anomalyدر بخشهای مختلف ،به سبب تغییتر در
مقادیر مورداندازهگیری در یک محل به نسبت محیط
اطراف آن به دست میآید و سپس با انجام پردازش-
های ویژه بر رویدادهها و درنهایت ،تهیۀ نقشتههتای
مربوطه میتوان یک توده را که نستبت بته اطترافش

دارای تفاوتهای فیزیکی محسوستی استت ،در زیتر
سطح زمین آشکار کرد [.]67-68-69
لنفتتورد ،روشهتتتای مورداستتتتفاده در پتتتیشیتتتابی
ژئوفیزیکی را شامل روشهای الکتریکتی (تصتاویر 2
بعتتدی و  3بعتتدی در تومتتوگرافی یتتا تصتتویربرداری
مقاومتتتت ویتتتژه الکتریکتتتی ( ERT Electrical
 ،،resistivity tomographyروشهتای مغناطیستی
(با مغناطیسسنجهای دوگانه ،مغناطیسسنج پروتونی
و گرادیومتر ،زمتین رادارهتا (رادار نفوذکننتده زمینتی
 ،GPRو عکاسیهای هوایی و متاهوارهای متیدانتد
[ .]70درمجموع ،کاربرد زمینۀ تحقیقتاتی ژئوفیزیتک-
باستان در علوم میراث فرهنگی شامل استفاده از ابزار
فنی برای مکانیابی ،نقشهبرداری و تولید تصاویری از
مواد فرهنگی دفن شده در زمین است .همانطور کته
گفتتته شتتد از کاربردهتتای وستتیع علتتم ژئوفیزیتتک در
اکتشافات باستانشناسی است و هرکدام از روشهتای
آن قابلیتتت بستتیار در اکتشتتافات متتواد و ستتاختارهای
باستانی دارند ،اما انتخاب روش مناسب دارای اصول و
اهمیت ویژهای است [.]71

شکل :7شکل ترسیمی سامانههای سنجشازدور برای کاربردهای باستانشناسی و میراث فرهنگی []75
Fig.7: The schematic diagram of remote sensing for archaeological and cultural heritage applications
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بهعالوه ،جامعه باستانشناسان در دهۀ هفتاد میالدی
در مکتتانیتتابی و نقشتتهبتترداری از ویژگتتیهتتای
باستانشناسی محوطههای مدفون و رسوبات و یته-
هتای ختاک ،متوجته پتانستیل استتفاده از روش رادار
نفوذکنندۀ زمینی شدند که یکی از روشهتای پتیش-
یابی محسوب میشود .ازاینرو میتتوان بته یکتی از
نخستین کاربردهای آن در سال  1975میالدی بترای
تصویربرداری از دیوارهای مدفون در عمق یک متتر،
اشاره کرد [.]72

باستانشناسان به کمک این روشها ،میتوانند قبل از
شروع به کاوش محل ،پراکندگی آثار مدفون را تعیین
و با استفاده از آنومالیهای ژئوفیزیکی ،یک و یا چنتد
نوع نقشه از محوطۀ موردنظر تهیته و ستپس بتا دیتدِ
بازتری کاوش را آغاز کنند .این روشها ،بتهخصتوص
در مناطقی که وجود آثار قابل پیشبینی است ولی بته
علت قرار گرفتن در زیر آبرفتها و رسوبات جتوان در
ظاهر ،هیچگونه اثری از آنها دیده نمیشتود ،کتاربرد
پیدا میکند .این روش نیز سبب کتاهش هزینتههتای
عملیات حفاری میشود که با محدود شتدن مرزهتای
کاری و صرف زمان کمتر و انجتام ستریعتتر حفتاری
میتوان به آن دستیافت و جستجوی باستانشناسان
را با سرعت و بدون تخریب امکانپذیر میسازد [.]73
بنا بر هتدف متدنظر ،معمتو ً از یتک یتا چنتد روش
ژئتوفیزیکی کته مکمتتل یکتدیگر هستتتند ،متیتتتوان
استفاده کرد که منجر بته افتزایش اعتبتار و اطمینتان
نسبت به نتایج تفسیرهای بهدستآمده خواهد شد .در
باستانشناسی روشهای ژئتوفیزیکی را متیتتوان در
شناسایی و بازسازی ساختار معماری مدفون در خاک،
تعیین محل ،اندازه و عمتق آثتار باستتانی (تشتخیص
پالن مدفون ،بقایای پیها و دیوارها و تعیتین جتنس
مواد ستازنده آنهتا [خشتت ،آجتر و ستنگ] ،تعیتین
راهروها ،سنگفرشها و آجرفترشهتا ،تعیتین محتل
آرامگاهها ،پلها و خنتدقهتا ،حفترههتا و چالتههتای
باستانی مربوط به ذخیرۀ غذا یا دفع مواد زائد ،تعیتین
محل و ابعاد معادن باستانی و تعیین محل اجتاقهتا و
کورههای متدفون در منتاطق مستکونی بترای پختت

سفال و ذوب فلز ،تعیین محل و ضخامت ختاکهتای
سوخته یههای خاکستر و ختاکهتای دستتختورده
توسط بشر ،بهکار رود [.]73-71, 74

توجه به این نکته حائز اهمیت است که اجرای صحیح
روشهای ژئوفیزیک اکتشافی و نیز رسیدن به نتتایج
معتبر ،مستلزم شرایط محیطی خاصتی بترای انتدازه-
گیری است و در هر جا و هر شترایطی ایتن روشهتا
قابتتلاجرا نیستتتند .عوامتتل تأثیرگتتذار در روشهتتای
ژئوفیزیتتک اکتشتتافی عبتتارت هستتتند از :نامستتاعدی
موقعیت ساختاری زمین بترای برداشتت ژئتوفیزیکی،
سنگالخ بودن ،وجود عدسیهای رسی در یتههتای
زیرین ،نزدیکی به سازههتای فلتزی و ستاختمانهتا،
نزدیکی به خطوط انتقال نفت و گاز ،سیمهای تتوری
و جادههای پر رفتو آمد ،اوضاع جوی و توفتانهتای
مغناطیسی و خورشتیدی .همچنتین محتدودیتهتای
روشهای ژئوفیزیک ،شتامل آلتودگیهتای آهنتی در
خاک ،کابلهای برق و فتنسکشتیهتای موجتود در
منطقه ،توسعه اراضی کشاورزی ،متواد صتنعتی ،رشتد
زندگی شهرنشینی و ارتباطات است کته ستبب ایجتاد
نوفههایی ( ،Noiseدر دادههتای ( ،Dataتولیتدی در
برخی از روشهتای ژئتوفیزیکی متیشتوند []73-71
موارد فوق نشاندهندۀ تخصص در تفستیر دادههتای
این گونه مطالعات است.
 .3-7حوزۀ مطالعاتی باستانزیستشناسی
باستانزیستشناستتتتتی ( ،Bioarchaeologyواژهای
استتت کتته نخستتتین بتتار توستتط گراهتتام کتتالرک
( ،Grahame Clarkباستانشناس بریتانیایی ،در سال
 1972م .بتتهمنظتتور توصتتیف تحلیتتلهتتای بقایتتای
استتتخوانهای جتتانوری متعلتتق بتته یتتک محوطتتۀ
پیشازتاریخ بتهکتار گرفتته شتد [ .]76-77امتا ایتن
اصتتطالح در اواختتر دهتتۀ هفتتتاد ( 1977م ،.بتتهطور
مستقل و ختاص توستط جتین بویکستترا ( Jane E.
 )Buikstraانسانشناس و زیستتشتناس آمریکتایی،
برای مطالعۀ بقایتای استکلتهتای انستانی اختتراع و
بازتعریف میشود .وی تحت تتأثیر باستانشناستی نتو
سال هفتم ،شماره اول ،بهار و تابستان │ 1400
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قرار میگیرد و طی مقالهای به تعریفِ نوینی از زیست
باستانشناس تی و کتتاربرد روشهتتای آن در بررستتی
مشکالت باستانشناسی دست مییابد []78؛ بنتابراین
اگرچه باستانزیستشناستی اولتین بتار بترای طیتف
گستتتردهای از دادههتتای بیولتتوژیکی در مکتتانهتتای
باستانشناسی که میتوانست از آنها بترای بازستازی
محیطهای باستانی استفاده کند ،بهکار برده شتد []76
بهزودی در آمریکای شمالی برای مطالعتات جمعیتتی
بقایتتای انستتانی مورداستتتفاده قتترار گرفتتت [.]78-79
بهطوریکه امروزه باستانزیستشناسی در انگلستان و
کشورهای اروپایی ،همچنان بهمنظور مطالعتۀ بقایتای
غیرانسانی شامل :جانوری ،گیاهی و بتهطورکلی تمتام
مواد زیستی و ارگانیتک بهدستتآمده از محوطتههای
باستانی (باستان انگلشناسی ،مطالعه مدفوع و غیتره،
کاربرد دارد اما این اصطالح در ایالت متحده کته بته-
عنوان یک تحول کامالً آمریکایی محسوب میشتود،
به مفهوم مطالعۀ بقایای انستانی استت [.]76, 80-81
باستانزیستشناستتی بتتهعنوان یتتک میانرشتتتهای
دانشگاهی با مطالعۀ علمی بقایای اسکلتهای انسانی
بهدستتتآمده از محوطتتههای باستانشناستتی ،پتتل
ارتبتتتاطی بتتتین علتتتوم زیستشناستتتی ،پزشتتتکی،
انسانشناسی و علوم اجتماعی برقرار میکنتد .ستنگ
بنای باستانزیستشناسی ،تعامل متقابل بین فرهنگ
و بیولوژی استت .امتروزه ایتن تحقیقتات بته ستمت
مطالعات منسجم و علمی و در سطح جمعیتتی (بترای
مثال :خویشتاوندی ژنتیکتی ،رژیتم غتذایی ،بیمتاری،
سبک زندگی مردمان باستتانی ،تکامتل بیولتوژیکی و
فرهنگی ،قدم برداشته است [.]82
تحلیل یافتههای جانوری مانند استخوان ،دندان ،شاخ
حیوانات و پوستۀ حلزون ،صدف و غیره کته غالبتاً در
کتتاوشهتتای باستانشناستتی بتته دستتت میآینتتد و از
مهمترین مراحل بررستیهتای دیترین جانورشناستی
[امروزه تحلیل علمی این بقایا ذیل اقدامات باستتان-
سنجی بوده] محسوب میشود ،تشخیص و طبقهبندی
استخوانها بر اساس نوع حیوان است که عمدتاً روش
مقایسهای با مجموعهها است .برای نمونه میتوان به
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پستانداران اشاره کترد و اینکته بتر استاس متواردی
همچون وضعیت دندانهتا متیتتوان ستن حیتوان را
تشخیص داد و بررسی میکروستکوپی دنتدانهتا گتاه
حتی محل ذبح حیوان را مشخص میکنند .جمجمه و
بدنۀ شاخ و استخوان لگن جنسیت حیوان را مشخص
میکنند و در مورد اندازه و فرم بدن حیوان میتوان بر
اساس میزان تراکم استتخوان نتیجتهگیتری کترد .در
تحلیل استخوانها گتاه تغییراتتی در ستالمت و نتوع
بیماری حیوان و آزمایشهای ایزوتوپ پایدار و عناصر
کمیاب برجایمانده از مواد ژنتیکتی در  DNAانجتام
میگیرد ،یتا از روی  DNAو ایزوتتوپهتا بته نتتایج
مهمی درزمینۀ شناسایی پیشینههای انستانی ،قبیلته و
تیره و نژاد و غیره انسانی و مهاجرت و عادات غتذایی
اقوام کهن میتوان پتی بترد [ .]83از طرفتی اقلتیم و
محیط زندگی انسانهای باستانی در منتابع غتذایی و
بهتبع آن ،رژیم غذایی آنها نقش مهمی داشته است.
این رابطه هم ازنظر نوع خاص گیاهان و حیواناتی که
در دستتترس بتتودهانتتد بتتر شتترایط تغییتتر آبوهتتوا
بهمرورزمان و به دنبال آن ،بر جمعیتت انستان تتأثیر
میگذارد [ .]84مطالعتات اقلیمتی در حتوزۀ باستتان-
سنجی میتوانتد شتامل انتواع مطالعتات مربتوط بته
تغییرات اقلیمی باشد که در رشد و انقراض گونههتای
گیاهی ،جانوری و نیز مهاجرت و استقرار انسانی نقش
دارد و نیز درحوزۀ تغییرات خُرد اقلیم انجام شتود کته
امروزه میتواند در رابطه با حفاظت از میراث فرهنگی
مؤثر باشد.
لیریتزیس و دیگران [ ]6توستعۀ ایتن دانتشهتا را در
زمینۀ علوم میراث فرهنگی در دوشاخۀ اصلی دیترین
ژنومیک در باستانشناسی و ایزوتوپی تقسیمبندی می
کند و در دستۀ نخست که مربوط به مطالعات زیستت
موکولی است ،از محورهایی همانند بررسی خاستتگاه-
های انسانی ،اهلی کردن جانوران و گیاهان ،خاستگاه
بیماریهتا ،و عامتل بیمتاریزا ،مهتاجرت و تغییترات
جمعیتتتی و مطالعتتات  DNAباستتتانی و مطالعتتات
ایزوتتتوپی استتتخوانهتتا و بقایتتای مولکتتولی در اشتتیا
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باستانی و محتتوای متواد غتذایی استفادهشتده استت
[.]85
مطالعتتات ایزوتتتوپی بتته دلیتتل گستتترۀ وستتیعی از
موضوعاتی که در برمیگیرد ،زمینۀ تحقیقاتی در حال
رشد جهانی را تشکیل میدهد .رویکرد ایزوتتوپی بته
گذشتۀ انسان توسط باستانشناسان از دهتۀ  1970تتا
 80میالدی مورداستفاده قرارگرفتته استت و در ابتتدا
برای بازسازی دیرینه غذایی استفاده میشتد و بعتدها
هدف ردیابی مسیرهای مهاجرتهتای باستتانی قترار
گرفت .تحلیل ایزوتوپ پایدار به دلیل اهمیت و دامنته
علمی گستردهای کته پوشتش متیدهتد ،امتروزه بته
یکرشتۀ فرعی برای خود تبدیلشده است [.]6
سازگاری مردم با محیطهای در حال تغییر و گتذار در
جوامع ماقبل تتاریخ از شتکار و گتردآوری گرفتته تتا
امرارمعاش در بستر کشاورزی از موضوعات مهتم در
حیطه باستانشناسی است .این تغییرات را میتتوان از
طریق اندازهگیری ایزوتتوپهتای پایتدار کتربن  13و
نیتروژن  15بهدستآمده از مواد اسکلتی و گیاهتان و
حیوانات خوراکی بهتر درک کترد [ .]86-87ترکیبتات
ایزوتوپی ،در استخوان حیوانات که عمتدتاً از گیاهتان
خاصی تغذیه میکنند ،استخوانهایی با ترکیب مشابه
خواهند داشتت .بتهعنوانمثال ،مطالعتات مربتوط بته
دیرینه تغذیه مردم ساکن در جنوب انتاریو ،کانادا []88
و ستتاحلی نیوانگلنتتد ،ایا تمتحتتده [ ]89نشتتان داده
استتت کتته تغذیتته افتتراد در طتتول دورۀ وود لنتتد
( ،Woodlandمتأخر بهجای ذرت یا حبوبتات ،متکتی
به پروتئینهای حیوانی بوده است.
توجه به نحوۀ شکلگیری ساختار استخوان و دندان و
حضور عنصر استرانسیوم در ستاختار ایتن دو بافتت و
همچنین مقاوم بودن آن در برابر فرایندهای دیتاژنز و
تخریب ،این امکان را فراهم میکند تا بتتوان نستبت
ایزوتوپی استرانستیوم را بتهعنتوان شتیوهای مناستب
جهت بررسی مهاجرت در باستانشناسی معرفی کترد.
در مطالعاتی که در رابطه با رختداد مهتاجرت جوامتع
باستانی غرب ایران با نمونه موردی محوطه باستتانی
تپه سیلوه انجام گرفت ،نتایج مقایسۀ نسبت ایزوتوپ-

های استرانسیوم نشان داد ،اهالی ستاکنم متدفون در
تپه سیلوه غیربومی بودهاند ،زیرا نسبتهای متفاوتی از
استرانسیوم در نمونههای آنالیز شده ،حاصل شد [.]90
 .3-8حوزۀ مطالعاتی باستانزمینشناسی و
دیریناقلیمشناسی
اصطالح باستانزمینشناسی برای اولین بار در اوایتل
دهۀ هفتتاد متیالدی معرفتی شتد و در حتال حاضتر
گذشته قابلتوجهی دارد و با رشتههای دیگری ماننتد
زمینشناسی ،جغرافیا ،محیطزیست ،باستانشناستی در
ارتباط است و به مجموع رویکردهای زمینشناستانه و
در ارتبتتاط بتتا باستانشناستتی اطتتالق متتیشتتود کتته
اطالعاتی در مورد مناظر گذشته ،اقلیم دیرینه ،گیاهان
و جانوران ارائه میدهد .بهعالوه باستتانزمینشناستی
یک حوزۀ میانرشتهای بهسرعت در حال رشتد استت
کتته در آن باستانشناستتان و زمتتین ریختشتتناسها
تالش میکنند تا از اصتول هتر دو علتم بترای حتل
مسائل موردعالقۀ متقابل استفاده کنند که این متوارد
شامل استفاده از اصول ریختشناسی ،رسوبگتذاری،
زمینشیمی ایزوتوپ و سنگشناسی است .در تعبیتری
دیگر باستانزمینشناسی علم شناخت و تفسیر عوامل
و خصوصتتیات زمتتینشتتناختی متتؤثر در پایتتداری و
ناپایداری [میراث باستانی همانند] بناهتای باستتانی و
عوامل مؤثر در تغییرات ساختاری اثر باستتانی استت.
بهعبارتدیگر ساخت رژیم زمینریختشناستی حتاکم
بر منطقه نظیر تأثیر رودخانه ،باد ،سفرۀ آب زیرزمینتی
و قنات و حیوانات و بهطتورکلی اثترات فرستایش بتر
سازه و بررسی رژیم تکتونیکی و زمینستاخت منطقته
به قصد شناخت محیط دربرگیرندۀ ستازنده و تحلیتل
آن و شناسایی تخریب و جلوگیری احتمالی از آن و یا
تقویت سازه بتا توجته بته نتوع ستامانههای مخترب
(فیزیکی -شیمیایی – زیستی ،است که در درازمتدت
در مقیاسهای متفاوت ظهور میکند [.]91
از عمتتدهتتترین کارکردهتتای ایتتن حتتوزۀ مطالعتتاتی
بازسازی دوران کهن در مقیاس محلی و منطقتهای ،و
مناطق دیرینه اقلیمی در مناطق مختلف جهان است.
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در دیرینه اقلیمشناسی یا مطالعۀ اقلتیمهتای گذشتته،
دانشمندان ازآنچه بهعنوان دادههای پروکسی شناخته
میشود ،برای بازسازی شترایط آب و هتوایی گذشتته
استفاده میکنند .این دادههای پروکسی ،ویژگیهتای
فیزیکی محیطزیست هستتند .دیرینته اقلتیمشناستان
دادههای پراکسی را از ثبتکنندههای طبیعی تغییترات
آب و هوایی مانند حلقههای درختان ،هستههای یتخ،
گردههای فسیلی ،رسوبات اقیتانوسهتا ،مرجتانهتا و
دادههای تاریخی جمعآوری میکنند [.]6
بتتهعنوانمثال ،پژوهشتتگران دیریناقلیمشناستتی بتتر
اساس مطالعات ختود معتقتد هستتند در طتول عصتر
مفرغ در برخی محوطههای شمال ایران ،یتک افتول
فرهنگی پدید آمد که علت آن ،تحلیل شرایط اقلیمتی
رو به خشکی در اواخر هتزارۀ پتنجم ق.م در ایتران و
کشتتورهای همجتتوار بیتتان شتتده استتت .مطالعتتات
دیریناقلیمشناسی انجامشده در محوطههای مافینآباد
اسالمشهر و میمنتآباد رباط کریم در استان تهتران و
قرهتپه قمرود در استان قم ،بر اساس نتتایج مطالعتات
رسوبشناسی محیطی نشان متیدهتد کته هتر سته
محوطه در اواسط و اواخر هتزارۀ چهتارم ق.م در اثتر
طغیان رودخانههای همجوارشان ،به زیر رسوبات سیل
رفتهاند .زمان وقوع این ستیلها کتامالً بتا دورههتای
خشکسالی شدید هزارۀ چهارم ق.م مطابقتت دارنتد.
زیرا سیلهای سهمگین ناشی از بارشهای متمرکز و
سیلآسا ،اصو ً یکی از مشخصههای اصلی دورههای
تغییر اقلیم و خشکسالی هستند که با شتدت گترفتن
شرایط اقلیمی خشک ،بهویژه از اواسط هتزاره چهتارم
ق.م ،جمعیت انسانی در منطقۀ فرهنگی شمال ایتران
مرکزی رو به کاهش گذاشته ،بهطوریکته منجتر بته
یک افول فرهنگی در عصر مفترغ شتده استت [.]92
امتتروزه باستتتانزمینشناستتی در چتتارچوب ستتایبر
باستانشناسی توسعهیافته است و تلفیق این دو باهم،
در کنار آنالیزهایی شیمیایی -فیزیکی و یهشناسیهتا
بهصورت جدی در تحلیل اطالعات مربوط بته زمتین
سیمای گذشته و تأثیر آن در زندگی جوامع باستتانی و
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علل مختلف تغییرات زندگی این جوامتع ،مفیتد واقتع
شده است.
 .3-9حوزۀ مطالعاتی سایبرباستانشناسی
در ابتدا باید گفت این واژه بسیار بتزر و تتا حتدی
ناملموس است و نیاز است تا جایگزین مناسبی هم در
معادلسازی و هم در زمینۀ علمتی بترای آن انتختاب
شتتود امتتا آنچتته در ستتایبر باستانشناستتی (Cyber-
 ،Archaeologyبیان میشود درواقع یتک مجموعته
ترکیبی و پیوندی میان باستانشناستی ،علتوم رایانته،
مهندسی و علتوم طبیعتی استت و در آن راهحلهتای
قرن  21برای محافظت از گذشتته بترای نستلهتای
آینده ارائه میشود و شامل اقتداماتی در قالتب شتبیه
سازی مانند بازسازیهای دیجیتالی در محیط مجازی
است [ .]93امروزه با پیشرفت علتوم و فنتون ،ستایبر
باستانشناستتی شتتاخهای از پتتژوهشهتتای علتتوم
باستانشناسی محسوب متیشتود و بته شتبیهستازی
دیجیتالی اعصار گذشته میپردازد .دیدگاه این رشتته،
به تعامالت گذشته ،در قالب سناریوها و شبیهستازی-
های متعدد و ایجاد تجستمهتای دیجیتتالی مختلتف
است .اصطالح سایبر باستانشناسی همچنین رویکترد
سایبرنتیک اکولوژیکی را به یاد میآورد که اطالعتات
آن مبتنتتی بتتر مدلستتازی روابتتط بتتین ارگانیستتمهتتا
(موجودات زنده ،و محیط است .در این راستتا فراینتد
شناختی -تفسیری بتا دنبتال کتردن مستیر شتناختی
غیرخطی بهواسطۀ یتک حلقته بازخوردهتای تعتاملی
(میان موجودات زنده و محیط ،در بستر یتک محتیط
واقعیت مجازی حاصل میشود [ .]94شتاید بته زبتان
ستتتاده بتتتتوان کلیتتتت زیتتتر بختتتشهتتتای حتتتوزۀ
سایبرباستانشناستتی را در  ،1توستتعه نتترمافزارهتتای
آماری و اطالعاتی مرتبط با علوم باستانشتناختی،2 ،
ایجتاد و ستتاخت پایگتتاههتای اطالعتتاتی ،3 ،مباحتتث
مربوط به مستندسازی و مستندنگاری دیجیتال آثتار و
ابنیه تتاریخی ،در قالتب انتواع روشهتای عکاستی و
تصویرسازی بیان کرد [.]95
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بهکارگیری فرایند فناوری اطالعات دیجیتتال جهتت
شبیهسازی ،بازسازی و مدیریت فراینتدهای باستتان-
سنجی در رابطه بافرهنگ مادی در حوزۀ علوم طبیعی
است که موضوعاتش بته طترق مختلتف (ستالیابی،
پیشیابی ،تجزیه ،فنّاوری ،منشأ یابی و غیره ،با ارائتۀ
تصاویر یا جستجوهای پژوهشی هدفمند موردبررستی
قرارگرفته است [ .]94از رویکردهای جالبتوجته ایتن
رویکرد تلفیقی ،استفاده از علوم رایانهای در انطباق بتا
اطالعات و یافتههای باستانی و بازسازی نزدیتک بته
واقعیتی از اشیاء ،مناظر و ابنیته در زنتدگی پیشتینیان
است [( ]96شکل .،8

در این زمینه میتوان به مطالعاتی در کشور اشاره کرد
که عمر آنها کمتر از دَه سال است .از این قبیل می-
توان به استفاده از روشهتای مختلتف تصتویربرداری
ازجملتته تصتتویربرداری واریختگتتی بازتابشتتی (،RTI
(،]97[ )Reflectance Transformation Imaging
استفاده از فناوریهای مرتبط با سهبعدی سازی بترای
بازسازی اشیاء فرهنگی و تاریخی بهصورت مجازی و
در ادامتته حفاظتتت و مرمتتت آنهتتا بهصتتورت واقعتتی
(شیشه و سفال ،اشاره کرد [ .]98-99افقهتای پتیش
روی این گرایش با توجه به ورود آن در سرفصلهای
درسی دانشگاهی بسیار نویدبخش است.

شکل  :9بازسازی سهبعدی قطعات مبلمان تاریخی از شهر کارانیس []96
Fig. 8: 3D Reconstruction of Furniture Fragments from the Ancient Town of Karanis

 .4چووالشهووای آینووده بوورای توسووع
باستانسنجی
همچنتتان کتته متتیدانتتیم باستانستتنجی یتتک حتتوزۀ
پژوهشی ،میتانرشتتهای و بتینالمللتی در رابطته بتا
سئوا ت و مسائل مربوط به میراث فرهنگتی ،هنتر و
باستانشناسی است .حوزههای مختلف علمتی و فنتی
هستند که همگام با رشد و توستعۀ ختود ،همگتی در
یک وحدت به هتم پیوستتهای ذیتل بررستی مستائل
متترتبط بتتا زنتتدگی انستتان دیتترین و پتتیش از آن بتته
پژوهشهای علمی در رابطه با موضتوعات ناشتناخته
گذشته میپردازند .اگر بخواهیم به زبان ستاده حیطتۀ

مطالعات باستانسنجی و باستانستنجان را مشتخص
کنیم باید گفت تمامی افرادی که در زمینههای علمی
و سنجهپذیر در راستای پاسخ بته ستئوا ت جتذاب و
مبهوتکننتده دنیتای باستانشناستی و علتوم میتراث
فرهنگی و هنر مشغول هستتند بته نحتوی ،از انحتاء
باستانسنجی تلقی میشوند و اقدام ایشان متیتوانتد
ذیل مفهوم باستانسنجی قرار گیرد.
باستانسنجی ازنظر فنی و مهندسی و حتتی پزشتکی
بترای ارتقتاء علمتی و فرهنگتی جامعته مهتم استتت.
بهعنوانمثال ،یک زیستتشتناس کته در پتیِ یتافتن
بیماریهای انسانی یتا حیتوانی در دوران گذشتته بتا
استفاده از استخوانها و دندانهای باستانی است ،یک
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اقدام سراسر باستانسنجانه انجام متیدهتد ،زیترا بتر
اساس این مطالعات میتتوان بته تغییترات جستمی و
جمعیتهای انسانی یا حیوانی آن عصر و تتأثیر آن در
توسعۀ فرهنگ جتامع بتا دقتت بیشتتری نگریستت و
د یل تجمتع و یتا تفترق جمعیتتی دوران باستتان را
بیشتر درک کرد .از طرفی ،مطمئناً علم باستانسنجی
با توجه به سئوا ت پیچیده و کالنتی کته در مستائل
مربوط به زندگی گذشته انسان با آن مواجته استت ،از
ابتدا بهعنوان یک گرایش علمی بینرشتهای ضرورت
انجام و توسعۀ بیشتر مطالعات میانرشتهای را در خود
نهادینه کرده است .زیرا این مطالعات بینرشتهای هم
میتوانند به سئوا ت عمیقتری پاستخ دهنتد و هتم
موجب توسعه و پیشترفت هتر یتک از گترایشهتای
بههمپیوسته بهصورت مستقل شوند .به نظر متیرستد
ازجمله چالشهای مهتم در مبحتث توستعۀ باستتان-
سنجی که باید پژوهشگران این حوزه بهصورت جدی
آنها را پیگیری کنند عبارت هستند از:
تخصوویس سوورمایه در مطالعووات میووراثفرهنگی برای ژوهشهای باستانسونجی:
یکی از مهمترین مسائل مطالعات باستانسنجی جذب
سرمایههای ملتی بترای انجتام تحقیقتات استت ،امتا
ازآنجاکه مطالعتات باستتانستنجی در فضتایی میتان
رشتگی بین حوزههای تاریخی و فرهنگی با اقتدامات
علمی و پایهای اتفاق میافتند ،کمتر ارگان و ستازمان
و صاحبان سرمایهای را میتوان برای تأمین بودجهای
برای این تحقیقات توجیه کرد .هماکنتون در ایتران و
اقصا نقاط جهان ،عالقه به مطالعات باستانسنجی در
میان باستانشناسان بسیار فراوان شده است ،اما تقریباً
در اکثتتر متتوارد بتتهخصتتوص در کشتتورهای چنتتدان
توستتعهنیافته ،هیئتهتتای باستانشناستتی حاضتتر بتته
تخصتتیص بودجتتهای از کتتاوشهتتا بتترای مطالعتتات
باستانسنجی نیستند .این معضل ،نشان میدهتد کته
باستانسنجان کماکان نتوانستتهانتد ختود را در قالتب
گروههتتای متخصتتص وارد مطالعتتات حتتوزۀ میتتراث
فرهنگی و باستانشناسی کنند .ازاینرو ایجاد ارتباط با
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صنعت و رونق اقتصادی در این عرصه اولین و شتاید
مهمترین چالش توسعۀ این رشتۀ علمی است.
ایجاد گفتمان میان باستانشناسی وباستانسنجی :هنگامیکه یک باستانسنج نتایج
خود را که مبتنی بر آزمایشهای محاسباتی و آماری
هستند ،برای متخصصان باستانشناسی توضیح می-
دهد ،احتما ً با این مشکل مواجه میشود که
همکاران باستانشناسی وی درک چندانی از جوانب
مختلف مطالب ارائهشده ندارند و این شخص متوجه
میشود که همکاران باستانشناسی او تنها عالقهمند
به شنیدن نتایج هستند و شاید این موارد را تا حدی
طفره رفتن از گفتن اصل ماجرا بپندارند .به احتمال
زیاد ،این مسئله بهصورت برعکس نیز وجود دارد،
بهنحویکه باستانسنجان عالقهمند به ارتقاء روشها
و مطالعات خود هستند اما آنها را از منظر سئوا ت
برآمده از هنر و علوم انسانی نمیبینند ،که در این
صورت اتفاق افتادن یک تبادل میانرشتهای
غیرممکن خواهد بود .ازاینرو بهترین راهکار،
گذراندن واحدهای درسی در رشتۀ باستانسنجی برای
باستانشناسان و در باستانشناسی برای باستان-
سنجان و آنانی که در علوم پایه تحصیلکرده و به
باستانسنجی واردشدهاند ،است .تنها راهکار واقعی،
ایجاد گفتگو میان این دو قشر است تا بتوان به
نقطهای رسید که باستانشناسان سئوا ت دقیق از
باستانسنجان بپرسند ،سئوالهایی که بر اساس
نمونهها و آزمایشها و از طریق اطالعات حاصل از
آنالیزهای علمی بتوان به آنها پاسخ مقتضی داد.
 برنام آموزشی باستانسنجی :در ایرانهمانند کشورهای اروپایی نیز باستانسنجی در مقاطع
تحصیالت تکمیلی در برنامۀ آموزشی دانشگاهها
قرارگرفته است .در این زمینه ،بسیاری از متخصصان
باستانسنجی معتقد هستند که آموزش باستانسنجی
باید متمرکز بر روی افرادی شود که در علوم پایه
تحصیل کردهاند و نمیتوان به دانشجویانی که پایۀ
علوم انسانی و هنر دارند ،مسائل آماری و زمین-
شناسی و شناخت مواد را در طی مدت کوتاه
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تحصیالت تکمیلی آموزش داد ،بهطوریکه در آینده
بتوانند در این زمینه فعالیت کنند .حال ،سئوال اینجا
است که آیا برای باستانسنجی با روشهای
اینچنینی مانند پذیرش دانشجو و ضعف در منابع
آموزشی و تجهیزات آزمایشگاهی و عدم متخصصان
کارآمد ،آیندهای قائل هستیم در ایران وضعیت در
زمینۀ جذب و آموزش دانشجویان به نحو اسفباری،
وخیم است .زیرا رشتۀ باستانسنجی در میان
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
پایه و فنی در دانشگاههای کشور مواجه هستیم که
بهسادگی نمیتوان در طی دو سال مقطع کارشناسی
ارشد چندان امیدوار بود که فارغالتحصیالن این حوزه
آنقدر کارآمد شوند تا بتوانند در میان گروههای
باستانشناسی جایی را بهعنوان باستانسنج برای خود
باز کنند .بهعالوه ،در کشور با کمبود مراکز
آزمایشگاهی تحقیقاتی مواجه هستیم که این امر
موجب شده بسیاری از مطالعات با دقت زم انجام
نشوند و دیگر اینکه سیل نمونهها برای انجام
مطالعات به آزمایشگاههای معتبر خارجی روانه شوند.
عوودو ودووود بانووا اط عووات و دادههووایباستانسنجی :عدم وجود بانک اطالعتات و داده-
های باستانسنجی یتک مشتکل بینالمللتی استت و
بسیاری از کشورهای مشترکالمنافع به فکر ایجاد آن
هستند ،اما هنوز هیچ مرکز مطالعاتی اقدام بته تمرکتز
بخشی و گردآوری بانک اطالعات مربوط به انتشارات
و پژوهشهای باستانستنجی کشتور نکترده استت و
دوبارهکاری در بسیاری متوارد در آینتده گریبتانگیتر
مطالعات این حوزه خواهد شد ،بهخصتوص اینکته بته
دست آوردن نمونه به علتت عتدم ثبتت و نگهتداری
نمونتتههتتای آمتتادهستتازی شتتده مطالعتتاتی ،ختتود از
مشکالت جدی این حوزه است .بهنحویکته متثالً در
بنایی ماننتد پاستارگاد چنتدینبار ستنگهتا از طترف
متخصصان مختلف شناساییشده امتا بتار دیگتر اگتر
کسی بخواهد بر روی آن نمونهها کار کنتد ،حتتی در

پایگاه پژوهشی پاسارگاد نمونتههتای مطالعتات قبلتی
نگهداری نمیشوند.
ارتقاء کیفیت انتشارات باستانسونجی :تتاچند ستال قبتل و هماکنتون در بستیاری از مجتالت
باستانشناسی مقا ت حوزۀ باستانستنجی نیتز نشتر
میشوند که در هنگام مقایسه با ستایر گترایشهتای
علمی از بسیاری استتانداردهای مرستوم دور هستتند.
علت این امر هتم انتشتار مطالتب باستتانستنجی در
مجتتالت و انتشتتارات حتتوزه باستانشناستتی استتت.
متأسفانه داوری چنتدان علمتی و حرفتهای بتر آنهتا
استوار نیست و عمدتاً تنها بخشهتای باستانشناستی
از دید باستانشناسان موردانتقاد اندکی قرار میگیرد و
مقاله عمدتاً بهواسطۀ گرافها و نمودارهتا و کارهتای
مبتنتتی بتتر آنالیزهتتای علمتتی کتته انجتتام داده استتت،
موردپتتذیرش و انتشتتار قتترار متتیگیتترد .ایتتن آستتیب
بهصورت جدی میتواند در آینتده نته چنتدان دور بته
بیارزش و غیرعلمی شدن محتویتات باستتانستنجی
مجالت باستانشناسی در نزد متخصصان بینجامد.
 .5نتیجهگیری
بر اساس آنچه از محتوای مقالته برمیآیتد ،باستتان-
سنجان در رابطه با ستئوا ت دنیتای باستتان ،نتتایج
متفاوتی را از اقتدامات علمتی ختود در ذیتل رویکترد
باستانسنجی به جامعه ارائه میدهند .مطالعات ایشان
گاه در خدمت اهتداف سیاستی قترار میگیترد و گتاه
اهداف اقتصادی حمایتکننده از این قبیتل مطالعتات
متمرکز بر ایجاد ارزشافزودهای هستند که ایتن نتوع
مطالعات به آثار باستانی میافزایند .مطالعات باستتان-
سنجی گاه در خدمت ستاخت بختشهتایی از هویتت
تاریخی -فرهنگی و قومشناستی و نتژادهتای بشتری
قرار میگیرد ،گاه در زمینۀ پایش و ستنجش بالیتای
مخرب و ارزیابی فرایندهای درمانی برای آثار و ابنیتۀ
تاریخی ظهور میکنتد و گتاه در بازستازی و شتناخت
مصالح و مواد تشتکیلدهنده ،کتاربری و منشتأ اشتیا
باستانی کاربردی متیشتود ،بتهعالوه باستتانستنجی
گاهی به تفاهمات و تعارضات در منافع متادی و ملتی
سال هفتم ،شماره اول ،بهار و تابستان │ 1400
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جوامتتع یتتا افتتراد بتتا پاستتخ علمتتی در تاریخگتتذاری و
اصالتسنجی اشیاء توجته ویتژه متیکنتد و درنهایتت
گاهی پیشبینی میکند و گاهی با دید به گذشتته آن
را تحلیل و کنکاش میکند .گاهی در اعماق غارهتای
ماقبل تاریخ و یههای دیرین زمینشناسی کنکتاش
میکند و گتاهی بته آستمان متینگترد ،جهتتهتای
جغرافیایی ابنیه را تطبیق میدهد و تقویم ستال نتو و
سال کهنته را تفکیتک متیکنتد .حترف آختر اینکته
باستانسنجی تماماً ستخن تتازه و نفتس تتازه بترای
شتتناخت باستتتان و گذشتتته متتا استتت .پتترداختن بتته
گتترایشهتتای علمتتی ماننتتد گردهشناستتی ،باستتتان
استخوانشناسی ،باستانحیوان شناسی ،باستان گیتاه-
شناسی ،باستان متالورژی ،اختر باستتانشناستی ،کته
هرکدام میتوانند بهسادگی زیر بخشهتایی جتدی از
چندگانۀ مطالعتات باستانستنجی باشتند پیشتنهاداتی
است که میتوانند در آینده مورد بررسی پژوهشتگران
قرار گیرند .به نظتر متیرستد در ادامتۀ حرکتت ایتن
گرایش پژوهشی ،تدوین اخالق باستانسنجی از گام-
های بعدی توسعۀ آن باشد.
سپاسگزاری
بدین وسیله از دانشگاه هنر اسالمی تبریز کته بتا در
اختیار نهادن امکانات مادی و معنتوی موجتب انجتام
این تحقیق شد ،سپاسگزاری میشود.
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Restoration of Cultural Heritage,
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ی نوشت ها
« .1تاریخگتتذاری» هتتمارزِ «Dating« 1؛ منبتتع :گتتروه
واژهگزینی باستانشناسی و زیر نظر غالمعلی حداد عتادل،
دفتر ششم ،فرهنگ واژههای مصوب فرهنگستان ،تهتران:
انتشارات فرهنگستتان زبتان و ادب فارسی،شتابک 978-
.964-7531-85-6
« .2سنیابی» همارزِ «»Dating 2؛ منبع :گروه واژهگزینی
باستانشناسی و زیر نظر غالمعلی حداد عادل ،دفتر ششم،
فرهنگ واژههای مصوب فرهنگستتان ،تهتران :انتشتارات
فرهنگستان زبان و ادب فارسی،شابک 978-964-7531-
.85-6
 .3لیدار ( ،LIDARیک فنّاوری ستنجش از راه دور استت
که باهدف قرار دادن نقاط مختلف با لیزر و تجزیتهوتحلیل
نور منعکس ،فواصل را اندازهگیری میکند .لیدار بتهعنوان
یک فنّاوری محبوب برای ایجاد نقشه-های باکیفیت با ،
در نقشهبرداری ،باستانشناستی ،جغرافیتا ،زمتینشناستی،
زمینریختشناسی ،زلزلهشناسی ،جنگلداری ،فیزیک جتو
و غیره مورداستفاده قرار میگیرد .در باستانشناختی بترای
پژوهشهای بررسی و الگوهای استتقراری از ایتن روش
اخیراً در کشورهای اروپایی بتهطور گستترده بترای تفستیر
منظر تاریخی استفاده میشود [.]78
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