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چکیده

آنچــه نگارنــده را بــه نــگارش ایــن مقالــه واداشــت بــه نوعــی بیــان اهمیــت بهرهگیــری از
تئوریهــا در فعالیتهــای میدانــی میباشــد .متأســفانه یکــی از رفتارهــای غلــط علمــی کــه
در گذشــته در اروپــا و امریــکا صــورت پذیرفتــه ،توجــه صــرف در چــاپ گــزارش حفاریهــا
و بررســیهایی کــه هنــوز در صحــت و ســقم نتایــج آن تردیــد وجــود دارد ،بــوده اســت؛
بــا اینحــال ،بعدهــا دریافتنــد کــه صــرف پرداختــن بــه گزارشهــای میدانــی مشــکلی را
از جوامــع باســتانی برطــرف نمیکنــد .طــی دو دهــهی اخیــر و در پــی گســترش ارتبــاط
باستانشناســان ایرانــی بــا پیشــرفتهای علمــی باستانشناســی خصوصــ ًا در زمینــه
نظریــات و چارچوبهــای فکــری کــه جامعــه باستانشناســی دنیــا آنهــا را در دهههــای 60
و  70م .تجربــه کــرده بودنــد ،جامعــه باستانشناســی ایــران بــا حجمــی وســیعی از اطالعــات
علمــی ،روشهــا و نظریــات مواجــه شــدند .جالــب اســت ایــن اطالعــات در جوامــع اروپایــی
و امریکایــی بــه مــرور زمــان و در پــی بحثهــا و ســمینارهای مختلــف مطــرح میشــدند.
برایــن اســاس ،طبیعــی اســت تــا باستانشناســانی کــه در ایــن کشــورها فعالیــت مینمودنــد،
بــه درک درســتی از نظریــات ارائــه شــده برســند؛ البتــه بحــث بــر ســر درســتی یــا نادرســتی
نظریــات نیســت ،منظــور فهــم و برخــورد بــا ایــن نظریــات اســت کــه بــه مــرور بــوده اســت.
در مقابــل در ایــران طــی ســالهای اخیــر باستانشناســان جــوان و جویــای علــم ایــن حجــم
اطالعــات را در دو یــا ســه منبــع آنهــم بهصــورت ترجمــه جســتجو نمودنــد .آنهایــی هــم
کــه از زبــان انگلیســی سررشــتهای داشــتند بــه مقــاالت مربوطــه مراجعــه مینمودنــد .در
هــر دو صــورت بهدلیــل مواجهــه ناگهانــی باستانشناســان جــوان ایرانــی بــا مطالبــی کــه
در جریــان چگونگــی آنهــا نبودنــد ،یــک ســردرگمی را بهوجــود آورد؛ حتــی برخــی تصــور
میکردنــد کــه بــا آمــدن یــک تفکــر ،تفکــر و یــا چارچــوب فکــری قبلــی منســوخ شــده
اســت.
کلیدواژگان :باستانشناسی ،روندگرا ،پس روندگرا ،تاریخ -فرهنگی ،راهبرد.
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مقدمه

در دنیــای امــروز ،باستانشناســی ،علمــی جاافتــاده و موجــه اســت کــه زیربنــای محکمــی
دارد و نــه تنهــا زیــر مجموعــه هیــچ علمــی نیســت ،بلکــه رابطــه منطقــی بــا ســایر علــوم نیز
دارد .همیــن امــر باعــث شــده اســت تــا بــر اعتبــار ایــن رشــته بیافزایــد .البتــه بایــد متذکــر
شــد کــه بــرای مدتهــا میــان محققیــن در خصــوص اینکــه «آیــا باستانشناســی زیــر
مجموعــه علــوم انســانی اســت یــا علــوم تجربــی» ،بحــث بــوده اســت .نظریــات متفاوتــی در
ایــن خصــوص ارائــه شــده اســت کــه از حوصلــه ایــن کار تحقیقــی خــارج اســت ،امــا بایــد بــه
ایــن نکتــه اشــاره نمــود کــه وســعت حــوزه مطالعاتــی باستانشناســی باعــث شــده اســت تــا
باستانشناســان در ایــن خصــوص بــه مباحثــه بپردازنــد .ارتبــاط تنگاتنــگ باستانشناســی بــا
مباحــث حوزههــای علــوم انســانی همچــون جامعهشناســی ،علــوم اجتماعــی ،انسانشناســی
و غیــره ،همچنیــن ارتبــاط آن بــا ســایر علــوم همچــون زمینشناســی ،فیزیــک ،شــیمی،
زیستشناســی و غیــره موجبــات ایــن اختــاف نظرهــا را بهوجــود آورده اســت .البتــه شــاید
زیــاد مهــم نباشــد کــه باستانشناســی در کــدام شــاخه از علــوم گنجانــده میشــود ،هــدف
ایــن مقالــه اینســت تــا ضمــن معرفــی راهبردهــای اصلــی فکــری در باستانشناســی ،خصوص ًا
«روندگــرا» و براســاس روش تحلیلی-تداومــی بــه ایــن ضــرورت کــه باستانشناســی بــه
دلیــل ارتبــاط تنگاتنگــی کــه بــا ســایر علــوم دارد ،بهعنــوان یــک علــم مجــزا در نظــر گرفتــه
میشــود ،بپــردازد .ایــن رشــته دارای راهبردهــای و نظریــات خــاص خــود میباشــد .هــر
چنــد بیشــتر ایــن نظریــات از ســایر علــوم بــه عاریــه گرفتــه شــدهاند ،امــا مهــم اینســت کــه
آنهــا را مطابــق نیازهــای باستانشناســی بـهکار ببریــم .آگاهــی از ویژگیهــا ،محدودیتهــا
و مشــکالت راهبردهــای مختلــف بــه باستانشناســان در انتخــاب راهبــر مناســب یــاری
خواهــد رســاند.
یکــی از مهمتریــن مباحثــی کــه در باستانشناســی وجــود دارد و بخــش جدایــی ناپذیــر
آن میباشــد ،نظریــات باستانشناســی اســت .باستانشناســی نظــری شــاخهای مجــزا از
باستانشناســی نیســت کــه گروهــی باستانشــناس راحــت طلــب کــه حوصلــه کار میدانــی
ندارنــد بــه آن روی آورده باشــند ،بلکــه نظریــات باستانشناســی بخشــی جداییناپذیــر از
باستانشناســی هســتند کــه بــه تمامــی جنبههــای باستانشناســی ،از بررســی و کاوشهــای
میدانــی گرفتــه تــا مطالعــات کتابخانــهای و بررســیهای آزمایشــگاهی ،اســتداللها،
تفســیرها و نظریهپردازیهــای باستانشناســان میپردازنــد .البتــه نــگاه بــه باستانشناســی
نظــری در طــی قــرون مختلــف دچــار تحــوالت شــگرفی شــده اســت .در واقــع پیشــرفت
ســریع باستانشناســی در بیــش از یــک ربــع اخیــر ،مرهــون پیدایــش «باستانشناســی
جدیــد» بــا تأکیــد بــر باستانشناســی نظــری و شــکلگیری مکاتــب مختلــف نظــری
در باستانشناســی و تــاش باستانشناســان بــرای تشــکیل و پاالیــش نظریههایــی
اســت کــه در مطالعــات خــود بــهکار میبرنــد .امــروزه کمتــر مکتبــی در باستانشناســی
وجــود دارد کــه زیــر بنــای نظــری مدونــی نداشــته باشــد؛ حتــی باستانشناســانی کــه
بــا ســماجت در تالشــند تــا مکاتــب مهجــوری چــون «باستانشناســی ســنتی» را از
انقــراض کامــل نجــات دهنــد ،تــاش میکننــد تــا بــا تدویــن نوعــی زیربنــای نظــری
بــرای ایــن قبیــل مکاتــب بــه آنهــا رنــگ و لعابــی علمــی دهنــد (.)Dark, 1995: 10
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بحثهــای طوالنــی در رابطــه بــا ماهیــت تئوریهــای باستانشناســی تــا قبــل از ظهــور
باستانشناســی جدیــد وجــود دارد .برخــی از باستانشناســان معتقدنــد ســده قبــل از 1960
م .یــک دوره خــواب طوالنــی از تئوریهــای باستانشناســی بــه جهــت فقــدان بحثهــای
روشــن بــوده اســت .اســتدالل آنهــا ایــن بــود کــه باستانشناســان بــر روی جمــعآوری
حجــم وســیعی از مــواد باستانشــناختی بــا یــک چهارچــوب عمومــی و بــدون پرســش
تمرکــز میکردنــد .بــه هــر حــال در ایــن دوره مباحثــات فراوانــی در زمینــه تئوریهــای
باستانشناســی در مجامــع مختلــف رد و بــدل میشــد ( .)Johnson, 1999: 15ایــن مباحثات
بعدهــا زمینهســاز ظهــور باستانشناســی تحــت عنــوان «باستانشناســی روندگــرا» گردیــد.
البتــه در همیــن دوره و همزمــان بــا ورود باستانشناســان اروپایــی و امریکایــی بــه کشــور،
شــاهد تحوالتــی اساســی در باستانشناســی ایــران هســتیم .امــا بــا بــروز انقــاب اســامی
و بعــد از آن جنــگ تحمیلــی ارتبــاط باستانشناســان ایرانــی بــا ســایر باستانشناســان کــه
در حــال تمریــن روشهــای جدیــد در باستانشناســی بودنــد ،قطــع میشــود و در پــی آن
جامعــه باستانشناســی ایــران در آن زمــان کــه بســیار معــدود نیــز بــود ،از گردونـهی توســعه
علمــی بــاز میمانــد.
در ســال  1959م .جــوزف کالــدول ،مقالــهای را در مجلــهی « »Scienceبــا عنــوان:
باستانشناســی جدیــد امریکایــی منتشــر کــرد؛ وی کــه در ایــن مقالــه گرایشهــای اصلــی
کــه باعــث تغییــرات در باستانشناســی شــده اســت را مــورد بررســی قــرار داده بــود ،اظهــار
داشــت کــه توجهــات ویــژهای بــه بومشناســی و الگــوی اســتقرار بهعنــوان شــواهد جدیــدی
از یــک رونــد فرهنگــی در حــال شــکلگیری اســت .وی معتقــد بــود کــه فرهنگهــای
باستانشناســی صرفـ ًا شــامل مجموعـهای از انــواع مصنوعــات دســتی محافظــت شــده نبــود،
بلکــه هــر کــدام از آنهــا میتوانــد بهعنــوان مجموعـهای کامـ ً
ا مســتقل و مشــخص مــورد
مطالعــه قــرار بگیرنــد .همچنیــن میتــوان آنهــا را مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار داد و از
آنهــا بهعنــوان سیســتم کاملــی از یــک شــکل و یــا حتــی عملکردگرایانــه مــورد تحقیــق
قــرار داد .ایــن مفاهیــم توســط باستانشناســان جــوان آمریکایــی مــورد حمایــت قــرار گرفتنــد.
از جملــه ایــن باستانشناســان جــوان ،میتــوان بــه لوییــس بینفــورد در دانشــگاه میشــیگان
اشــاره نمــود .وی کــه خدمــات شــایان توجهــی را بــه جامعــه باستانشناســی نمــوده بــود،
مطالــب جدیــدی را در باستانشناســی جدیــد آمریکایــی شناســایی کــرد و در پــی آن بــا
مباحثــات فــراوان ،فوایــد باستانشناســی جدیــد را در مقابــل باستانشناســی ســنتی ارائــه
کــرد (.)Trigger, 1989: 294
در مجموعـهای از مقــاالت و کتابهــای منتشــر شــده بــا عنــوان« :چشـماندازهای جدیــد
در باستانشناســی» ،بینفــورد و همکارانــش خــط مشــیهای دیگــری از باستانشناســی
را ارائــه دادنــد .آنهــا در برابــر آنچــه کــه جعــل تاریــخ نامیدنــد ،واکنــش نشــان دادنــد و
از پتانســیل بــاالی علــم باستانشناســی فراتــر از بازســازی زندگــی اجتماعــی و اقتصــادی
گذشــتگان خبــر دادنــد .آنهــا ،همچنیــن معتقــد بودنــد کــه اســتدالل در باستانشناســی
جدیــد بایــد روشــن و واضــح باشــد و نتیجهگیریهــا نــه براســاس ســایق شــخصی افــراد،
بلکــه مبتنیبــر یــک پایــه علمــی دقیــق و منطقــی باشــد ( .)Fritz & Plog 1970ایــن
رفتــار علمــی نیــاز ده ـهی  60م .در جامعــه باستانشناســی آمریــکا و بعدهــا در ســایر نقــاط
جهــان ،خصوص ـ ًا اروپــا بــود .نارضایتــی از روشهــا و راهبردهــای ســنتی ،باستانشناســان را

9

10

شماره  ،9دوره پنجم ،پاییز و زمستان 1394

آمــاده پذیــرش راهبــردی جدیــد و منطقــی نمــود ،هــر چنــد ایــن راهبــرد نیــز محدودیتهــا
و مشــکالت خــاص خــود را داشــت؛ امــا بهرحــال ،پاســخگوی بســیاری از ســواالت
باستانشناســان در آن زمــان بــود .باوجــود محدودیتهایــی کــه بعض ـ ًا در همــان ابتــدا بــر
باستانشناســان آشــکار شــده بــود ،باستانشناســی روندگــرا پــا بــه عرصــه گذاشــت تــا بــا
رویکــردی جدیــد بــه مطالعــات باستانشناســی اعتبــار بخشــد .جالــب اســت کــه بدانیــم،
نقطــه قــوت ایــن باستانشناســی ،تمرکــز بــر روی رونــد تغییــرات فرهنگــی بــود ،نــه تاریــخ
فرهنگهــا .پذیــرش ایــن شــکل از اثباتگرایــی احتــرام علمــی بــه باستانشناســی بخشــید
و زیــر شــاخههای تخصصــی را شــکل داد (.)Earle et al. 1987: 501
ایــن تحــوالت بــه باستانشناســی هویــت بخشــید و باعــث شــد تــا بهعنــوان یــک
رشــته منســجم مطــرح گــردد؛ البتــه بایــد اشــاره نمــود کــه باستانشناســی جدیــد در ابتــدا
یــک ســازمان نظــری یکپارچــه نبــود ،بخاطــر انحرافــات متناقضــی کــه در ابتــدا وجود داشــت
و ماننــد شــاخههای یــک درخــت در حــال رشــد بــود .یکــی از مهمتریــن شــاخههای
آن ،باستانشناســی روندگــرا بــود ( .)Patterson, 1990: 191آنچــه مهــم اســت ،درک
باستانشناســان و احســاس نیــاز آنهــا بــرای ایــن تغییــرات بــود .تغییــر در نــوع نــگاه آنهــا
بــه شــواهد باســتانی ضرورتــی انکارناپذیــر بــود؛ چراکــه نــگاه عتیقهجویانــه بــا باستانشناســی
آن را بــه مثابـهی یــک رشــته مــالآور ســاخته بــود.

ظهور باستانشناسی روندگرا
واژهی روندگرا

واژه انگلیســی « »Procesualرا منابــع مختلــف فارســی بــه طــرق متفاوتــی ترجمــه
کردهانــد؛ مث ـ ً
ا کامیــار عبــدی ،در ترجم ـهی کتــاب مبانــی نظــری باستانشناســی (دارک،
 ،)1379آن را تحــت عنــوان« :باستانشناســی روندگــرا» ترجمــه کــرده اســت؛ در کتــاب
تئــوری و عمــل در باستانشناســی ،تألیــف عبــاس علیــزاده ( ،)1380ایــن واژه را بــه عنــوان:
«باستانشناســی رونــد محــور» معرفــی نمــوده اســت و در کتــاب ســرآغاز در آمــدی بــر
باستانشناســی ،غالمعلــی شــاملو ،آن را تحــت عنــوان« :باستانشناســی پردازشــی» ترجمــه
کــرده اســت (فــاگان .)1382 ،بــرای جلوگیــری از تداخــل الفــاظ و اصطالحــات در ایــن تحقیق
واژهی«باستانشناســی روندگــرا» مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.

هدف باستانشناسی روندگرا

باستانشناســی روندگــرا کــه تــا حــدود زیــادی متأثر از مدرنیســم بــود ،در دهههــای 1950-60
م .پدیــد آمــد ( .)Hodder et al. 1995: 243در واقــع ظهــور ایــن نــوع از باستانشناســی،
حرکتــی مثبــت در ایــن علــم محســوب میگــردد .ایــن نــوع از باستانشناســی کــه براســاس
اندیشــههای مــدرن و اثباتگرایانــه پدیــد آمــده بــود (Preucel, 1991: 26; Hodder et
 ،)al. 1995: 241همچنیــن ســعی در توضیــح دادههــا و فهــم آنهــا براســاس تحلیلهــای
آمــاری ،محاســبه و اســتفاده از روشهــای ریاضــی داشــت ( .)Shaw, 2002: 479امــروزه
اســتفاده از مدلهــا بــا ســاختار حقیقــی (ریاضــی و آمــار) جایــگاه ویــژهای را در تبییــن
فرایندهــای باستانشــناختی پیــدا نمودهانــد؛ چراکــه او ًال ،اغلــب دادههــای باستانشــناختی
دارای ماهیتــی کمــی هســتند و ثانیــ ًا ،تعییــن و تبییــن الگوهــا و بافتهــای داده هــا
و روابــط بیــن آنهــا فقــط از طریــق آنالیزهــای کمــی و ایجــاد مدلهــای تفســیری در

گفتهها و ناگفتههایی در بارهی باستانشناسی روندگرا

غالــب طرحهایــی بــا قضایــای حقیقــی امکانپذیــر اســت (نیکنامــی .)14 :1384 ،مدلهــا
پلــی بیــن مشــاهدات و نظریــات میباشــند ()Hodder, 1972: 887؛ بــه همیــن دلیــل ،در
واقــع هــدف باستانشناســی روندگــرا یافتــن قوانیــن عمومــی بــرای توضیــح سیســتمها و
تغییــرات فرهنگــی اســت (.)O'Brien & Lyman, 2000: 164; McNairn, 1980: 105
چــاپ کتــب و مقــاالت متعــدد توســط بینفــورد و دیویــد کالرک ،از جملــه انتشــار دو کتــاب:
چش ـماندازهای جدیــد در باستانشناســی توســط بینفــورد و باستانشناســی تحلیلــی توســط
دیویــد کالرک ،ســبب دگرگونــی نظرهــای مطــرح در باستانشناســی گردیــد و دورهای نویــن
در پژوهشهــای میدانــی را گشــود .بینفــورد همچنیــن امــکان بازســازی نهادهــای ناشــناخته
پیــش از تاریــخ و توانایــی شــناخت آنهــا را در باستانشناســی مطــرح کــرد (علیــزاده :1380
88؛ .)Patterson 1990: 191
از طــرف دیگــر ،انتقادهــای شــدیدی از توانایــی باستانشناســی جدیــد در تأســیس
قوانیــن جهانگســتر و تأکیــد بیــش از انــدازه بــر نقــش تعییــن کننــده محیــط زیســت در
تحــول فرهنگــی ،ســرانجام «باستانشناســی نــو» را بــه «باستانشناســی روندگــرا» تغییــر
داد (علیــزاده .)88 :1380 ،در اینجــا ،بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره نمــود کــه بینفــورد در
همــان ابتــدا اشــاره کــرده بــود کــه در باستانشناســی روندگــرا ،باستانشناســان قادرنــد
کــه دادههــای باســتانی را حفــاری کننــد ،امــا قــادر بــه حفــاری سیســتم اجتماعــی ،آیینهــا
و ســمبلها مردمــان گذشــته نیســتند ()Binford, 1962: 218-219؛ شــاید توجــه بیــش از
انــدازه روندگرایــان بــه علــوم تجربــی همچــون :شــیمی ،فیزیــک ،زیستشناســی و غیــره
باعــث شــده بــود کــه آنهــا فرضیاتــی را ،فرضیــات باستانشناســی بداننــد کــه از طریــق
علــوم مختلــف و در آزمایشــگاهها قابــل آزمایــش باشــند .مســائل آیینــی ،اجتماعــی و حتــی
فکــر یــک حاکــم را کــه نمیتــوان در یــک آزمایشــگاه تجربــی بازســازی کــرد.
باستانشناســی روندگــرا کــه یــک عکسالعمــل منطقــی در مقابــل باستانشناســی
ســنتی و یــا همــان تاریخ-فرهنگــی اســت ( ،)Shanks & Hodder, 1995: 3ماهیتــ ًا
متفــاوت از باستانشناســی تاریخ-فرهنگــی کــه فقــط کارش گونهشناســی ،فازبنــدی
تاریخــی و توصیــف میباشــد ،اســت؛ در حالیکــه روندگرایــان ســعی در توضیــح رونــد
تغییــرات فرهنگــی دارنــد ( )Fuller & Boivin, 2002: 160و ایــن امــر امکانپذیــر نیســت،
مگــر بــا یــاری گرفتــن از متخصصیــن ســایر علــوم.
در اعتــراض بــه رویکــرد تاریــخ فرهنگــی ،باستانشناســان روندگــرا میپندارنــد کــه
مقولــه بندیهــای فرهنگــی و بازســازی تاریــخ فرهنــگ از راه مطالعــه نــوآوری ،مهاجــرت،
و انتشــار ایدههــا چیــزی دربــاره گذشــته بــه مــا نمیگویــد و مطالعــات تاریخ-فرهنگــی
نمیتواننــد دگرگونیهــای فرهنگــی را توضیــح دهــد؛ البتــه ایدههــای باستانشناســان نــو
و روندگــرا متأثــر از نظریــات انسانشناســان آمریکایــی ،همچــون :لســلی وایــت ،جولیــان
اســتوارت ،المــان ســرویس و مورتــون فریــد بودنــد و باستانشناســان نــو و روندگــرا ایدههــای
تحــول و رونــد تغییــرات فرهنگــی را در اصــل از ایــن انسانشناســان اخــذ کردنــد (علیــزاده،
.)96 :1380

باستانشناسی روندگرا و نظریه سیستمها

یکــی از مهمتریــن مباحثــی کــه در باستانشناســی روندگــرا مطــرح اســت ،نــگاه سیســتمی
بــه دادههــای باســتانی اســت .در ایــن سیســتم ارتبــاط واقعــی بیــن زیرسیســتمها وجــود دارد.
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بهعنــوان مثــال رابط ـهی محصــوالت کشــاورزی و دامــی و محیــط طبیعــی یــک منطقــه و
یــا ارتبــاط میــان شــرایط آبوهوایــی و چگالــی جمعیــت کــه همگــی آنهــا بــر رفتارهــای
انســانی و جوامــع تأثیراتــی را میگذارنــد ()Renfrew, 1987: 133; Hodder, 1986: 12
ایــن موضــوع در دورانــی کــه بشــر تخصصگــرا میشــود و در روســتاها و در نهایــت در
شــهرها ســاکن میشــود ،بیشــتر قابــل لمــس اســت .در واقــع بــا پیچیدگــی یــک جامعــه بــر
پیچیدگــی بازســازی رفتارهــای آنهــا افــزوده میشــود .در اینجاســت کــه باستانشناســی
روندگــرا بــا عنایــت بــر مطالعــات سیســتمی قــادر اســت تــا اینگونــه جوامــع را بازســازی
نما ید .
«نظريــه سيســتمها» ،از جملــه رهيافتهايــي اســت كــه باستانشناســان و
جامعهشناســان بــراي توضيــح تغييــرات از آن استفـــــــاده میكننــد .براســاس ايــن نظريــه،
سيســتم كــه نمونــه بــارز آن ميتوانــد يــك شــهر باشــد ،از بخشهــاي متعــددي تشــكيل
يافتــه اســـــت كــه «زيرسيســتم» خوانــده ميشــوند؛ ايــن زيرسيســتمها در مــورد شــهر،
دربــر گيرنــدهی نهادهــاي اقتصــادي ،اجتمـــاعي ،فرهنگــي ،مذهـــبي و ماننــد آن ميباشــد.
دارك ( ،)1379معتقــد اســت كــه تمامــي زيرسيســتمهاي يــك سيســتم كمابيــش بــا
يكديگــر در ارتبــاط و در حــال برهمكنشانــد و ايــن برهمكنــش را ميتوانيــم بــا ميــزان
«پســخوراند» بيــن سيســتمها بســنجيم .پســخوراند ،مجموع ـهی دروندادهايــي اســت كــه
موجــب ثبــات يــا تغييــر سيســتم ميشــوند .دروندادهايــي را كــه موجــب ثبــات سيســتم
ميشــوند« ،پســخوراند منفــي» ميخواننــد و آنهايــي را كــه تغييــري را بهدنبــال ميآورنــد،
«پســخوراند مثبــت» مينامنــد .ارتبــــاط بیـــن زيرسيســتمهاي يــك سيســتم را «خط ســير»
آن سيســتم ميخواننــد .اگــر ارتبــاط بيــن زيرسيســتمها تغييــر كنــد ،سيســتم تغييــر ميكنــد
و اگــر ايــن ارتبــاط تغييــر نكنــد سيســتم ثابــت ميمانــد و آن را «همترازمــان» ميخواننــد.
بنابرایــن اگــر یــک باستانشــناس بــدون در نظــر گرفتــن یــک سیســتم اقــدام بــه مطالعــه
زیرسیســتمهای آن را نمایــد ،کاری بــس بیهــوده و عبــث نمــوده اســت .فــرض کنیــد یــک
باستانشــناس بــرای بازســازی آبوهــوای یــک منطقــه اقــدام بــه مطالعــه نقــوش گیاهــی و
حیوانــی روی ســفالهای محوطههــای آن منطقــه نمایــد و براســاس آن اقــدام بــه بازســازی
آبوهــوای آن منطقــه نمایــد .ایــن اقــدام کــه نمونههایــی از آنهــا در غالــب پایاننامههایــی
دانشــجویی نیــز انتشــار یافتــه اســت ،نــه تنهــا کمکــی بــه بازســازی آبوهــوای منطقــه مورد
نظــر نمیکنــد ،بلکــه کاری بــس ســبک و بیهــوده اســت .در واقــع بــا مطالعــه سیســتماتیک
منطقــه مــورد نظــر ،در ابتــدا بایــد تعلــق ایــن ســفالها را بــه آن منطقــه اثبــات نماییــم.
امــروزه مطالعــات  XRFو  XRDکمکــی شــایان توجهــی بــا باستانشناســان در خصــوص
تعییــن منشــاء شــواهد باســتانی نمــوده اســت .در واقــع دادههــای باســتانی بســیار زیــادی
وجــود دارنــد کــه بــه یــک باستانشــناس در زمینــه بازســازی آبوهــوای باســتان ،یــاری
میرســاند .عمــده ایــن دادههــا از طریــق آزمایشــات مربوطــه ،اطالعــات ارزشــمندی در
خصــوص آبوهــوای باســتان ارائــه میدهنــد؛ شــاید نقــوش ســفال نیــز پــس از مطالعــات
آزمایشــگاهی در تأییــد آن موثــر باشــد ،امــا بــه تنهایــی نمیتوانــد اقــدام بــه بازســازی
بوهــوای باســتان نمایــد.
آ

تقسیمبندیهای عمدهی باستانشناسی روندگرا

در واقــع باستانشناســان روندگــرا را میتــوان بــه دو گــروه عمــده تقســیم کــرد-1 :روندگرایان

گفتهها و ناگفتههایی در بارهی باستانشناسی روندگرا

کارکــردی کــه همچنــان روشهــای توضیــح و منطــق «باستانشناســی جدیــد» را دنبــال
میکننــد -2 .روندگرایــان ادراکــی کــه بیــش از پیــروان اولیــه «باستانشناســی جدیــد»
بــه نکاتــی چــون نقــش افــراد ،مســائل ادراکــی ،مبادلــه اطالعــات و تصمیمگیــری اهمیــت
میدهنــد .گــروه اخیــر تصدیــق میکننــد کــه باستانشــناس بــا تاریــخ ارتبــاط دارد و معتقدنــد
کــه میــان دادههــا و نظریــات باستانشــناختی ارتباطــی پیچیــده وجــود دارد .هــر دو گــروه از
ایــن باستانشناســان بــر رونــد تغییــرات فرهنگــی و توضیــح آن و ارزیابــی نظریــات براســاس
دادههــای باستانشــناختی تأکیــد دارنــد؛ هــر دو گــروه ،معتقدنــد کــه باستانشناســان
میتواننــد بفهمنــد کــدام یــک از تفسیرهایشــان دربــاره گذشــته ممکــن اســت و کدامیــک
ممکــن اســت نادرســت باشــد ،هــر دو همچنیــن عنــوان میکننــد کــه ارزیابــی نظریــات
باعــث افزایــش دانــش باستانشناســی و پیشبــرد آن میشــود (دارک.)15 :1379 ،
در اواخــر دهــه  1970و در دهــه  1980م .رهیافــت دیگــری موســوم بــه «پسروندگــرا»
کــه بعضــ ًا ضــد روندگرایــی خوانــده میشــود ،بــاب شــد .ایــن رهیافــت بیشــتر ناشــی از
نارضایتــی برخــی از باستانشناســان از رهیافــت باستانشناســی جدیــد و جانشــین آن
باستانشناســی روندگــرا بــود (دارک .)15 :1379 ،اصطــاح باستانشناســی پسروندگــرا
را نخســتینبار در ســال  1985م .یــان هــادر انگلیســی پیشــنهاد کــرد (علیــزاده.)97 :1380 ،
یکــی از اصــول پسروندگرایــان ایــن اســت کــه نظریــات باستانشــناختی را نمیتــوان
ســنجید .عالوهبــر ایــن ،پسروندگرایــان معتقدنــد کــه بایــد بــه جنبههــای نمادیــن و
فرهنگــی اهمیــت بیشــتری داد .برخــاف باستانشناســان روندگــرا کــه بــه تشــابهات جوامــع
باســتانی و الگوهــای جهانشــمول توجــه دارنــد ،بیشــتر باستانشناســان پسروندگــرا در
پــی آننــد کــه تفاوتهــای فرهنگهــای مختلــف را بشناســند (دارک15 :1379 ،؛ Renfrew
 .)& Bahn, 2000: 39از دهــه  1980م .تاکنــون بحــث و جــدل باستانشناســان روندگــرا
و پسروندگــرا دربــارهی مســائل نظــری ادامــه یافتــه اســت ،امــا هنــوز باستانشناســانی
هســتند کــه از مکاتــب دیگــری پیــروی میکننــد؛ از جملــه باستانشناســان پیــرو رهیافــت
تاریخ-فرهنگــی و باستانشناســان پیــرو مکتــب مارکسیســم کــه راه خــود را از بقیــه جــدا
کردهانــد.

مفاهیم کلیدی در باستانشناسی روندگرا

همانطــور کــه در بخشهــای پیشــین اشــاره شــد ،در اوایــل ظهــور باستانشناســی
جدیــد در دهــه  1960م .رویکردهــای عمــده آن باعــث برتــری بــر محدودیتهایــی بــود
کــه باستانشناســی ســنتی (تاریخ-فرهنگــی) بهوجــود آورده بودنــد .مفاهیــم کلیــدی
باستانشناســی روندگــرا ،در حقیقــت وجــه تمایــز این نــوع از باستانشناســی از باستانشناســی
ســنتی اســت .روندگرایــان ایــن مفاهیــم را در مقابــل مفاهیــم کلیــدی باستانشناســی ســنتی
قــرار دادنــد و ســعی نمودنــد ،تــا از نقــاط ضعــف آنهــا بــرای خــود نقــاط قوتــی را بســازند.
هــر چنــد ،از همــان ابتــدا نقــاط ضعفــی در باستانشناســی روندگــرا نیــز قابــل مالحظــه بــود.
در ذیــل ســعی میشــود تــا بــه مهمتریــن مفاهیــم کلیــدی در باستانشناســی روندگــرا
پرداختــه شــود.

ماهیت باستانشناسی :توضیح (تبیین) در مقابل توصیف

بــا ظهــور باستانشناســی جدیــد تحولــی در ماهیــت ایــن رشــته بهوجــود میآیــد و محققیــن
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ســعی میکننــد تــا بــا توضیــح و تبییــن دادههــای باســتانی بــه بازســازی گذشــته بپردازنــد.
پیــش از ایــن باستانشناســان و محققیــن کــه بــه مطالعــه گذشــته میپرداختنــد ،سعیشــان
فقــط گــردآوری و توصیــف دادههــای فرهنگــی و جوامــع گذشــته بــود .در حقیقــت آنهــا
بــدون هیــچ کوششــی جــدی ســعی مینمودنــد تــا بــا توصیفــی ســاده از گذشــته به بازســازی
چگونگــی زندگــی مردمــان باســتان بپردازنــد .در ایــن اثنــا ،آنهــا تــاش مینمودنــد تــا بــا
دخــل و تصــرف در دادههــای مــادی ،آنهــا را مطابــق میــل و ســلیقه خویــش تفســیر کننــد.
مطمئنـ ًا در ایــن رهگــذر ،آنهــا خواســته یــا ناخواســته بــه تحریــف گذشــته میپرداختنــد؛ بــه
عبارتــی ،مهمتریــن کارهایــی کــه توســط باستانشناســان ســنتی یــا همــان تاریخ-فرهنگــی
صــورت مــی پذیرفــت همانــا توصیــف ،گاهنــگاری و طبقهبنــدی صــرف دادههــای مــادی
بــود ،امــا بــا ظهــور باستانشناســی جدیــد کــه ارتباطــی تنگاتنــگ بــا ســایر علــوم دارد ایــن
وضــع در کشــورهای امریکایــی و اروپایــی متحــول شــد و توصیــف صــرف جایــگاه خویــش
را بــه توضیــح ســپرد .باستانشناســان بــا دیــدگاه توضیحــی ،معتقدنــد کــه دادههــای مــادی
کــه از کاوشهــا و بررس ـیهای باستانشناســی بهدســت میآینــد ،بــه تنهــا چیــزی بــرای
گفتــن در خصــوص گذشــته ندارنــد و توصیــف ســاده و صــرف نمیتوانــد بــه بازســازی
گذشــته بپــردازد ( .)Renfrew & Bahn, 2000: 39از دیــدگاه توضیحــی ایــن مهــم ،یعنــی
بازســازی گذشــته ،نیازمنــد اســتفاده از یــک تئــوری روشــن و واضــح میباشــد .در واقــع ایــن
بزرگتریــن ایــرادی بــود کــه باستانشناســان روندگــرا بــه باستانشناســان تاریخ-فرهنگــی
میگرفتنــد و آنهــا را متهــم بــه ناتوانــی در بهکارگیــری از چهارچوبهــای مقبــول بــرای
بازســازی گذشــته مینمودنــد .کنــت فالنــری ،میگویــد کــه بیشــتر باستانشناســان تاریــخ
فرهنگــی ،دارای چهارچــوب نظــری توصیفــی و نقلــی میباشــند (.)Flannery, 1967: 119
روندگرایــان ،معتقدنــد کــه بــا توســعه چهارچــوب نظــری در باستانشناســی میتــوان بــه
آن ســوی بازماندههــای مــادی دســت یافــت و بــه عملکــرد و ســاختارهای آنهــا پــی بــرد.
همانطــور کــه ذکــر شــد بینفــورد و کالرک بــا ایــن دیــدگاه بــر اهمیــت ایــن چهارچــوب
نظــری پافشــاری کردنــد .آنهــا معتقــد بودنــد کــه توضیــح علمــی و روشــمند دادههــای
باســتانی بــدون ایــن چهارچــوب امــری محــال و حتــی غیــر ممکــن میباشــد (علیــزاده،
 .)1380طبیعتـ ًا عــدم وجــود تناقــض در توضیــح دادههــای ملمــوس و الگوهای گذشــته دلیلی
بــر روشــمند بــودن ایــن توضیــح میباشــد .در اینجاســت کــه ســعی شــد تــا از میــزان اتــکای
نتایــج باستانشناســی بــر نظریــات شــخصی افــراد باستانشــناس کاســته شــود .بهرهگیــری
از روشهــای علمــی بــه باستانشناســان ایــن امــکان را میدهــد تــا از ابــراز نظــر شــخصی
جلوگیــری کننــد .آنچــه در اینجــا ضــروری بــه نظــر میرســد تــا بــدان اشــاره شــود،
اینســت کــه هــدف باستانشــناس در باستانشناســی روندگــرا میتوانــد توضیــح رخدادهــای
گذشــته در عینحــال توصیــف آنهــا هــم باشــد .بــا آمیختگــی توصیــف و توضیــح دادههــای
باســتانی ،باستانشناســان قــادر خواهنــد بــود تــا تصویــری واضــح از گذشــته را آشــکار ســازند
(.)Patterson, 1990: 191
یــان هــادر ،معتقــد اســت کــه هــر چنــد باستانشناســی ســنتی مشــتمل بــر یکســری
نظریــات میباشــد ،امــا بیشــتر شــبیه یــک روش اســت تــا یــک نظریــه و راهبــرد (Hodder,
 .)1991 a: 4هجــوم روندگرایــان بــر باستانشناســان ســنتی ،شــاید بعدهــا موجــب شــد
کــه آنهــا نیــز محدودیتهــای موجــود در مطالعــات خویــش را کمتــر ببیننــد؛ امــا تصــور
میشــود ،بهکارگیــری توامــان توصیــف و توضیــح راندمــان کار را بــاال خواهــد بــرد .البتــه

گفتهها و ناگفتههایی در بارهی باستانشناسی روندگرا

بایــد توجــه نمــود کــه بــا توجــه بــه نــوع ســوال و فرضیــه اقــدام بــه یافتــن پاســخ آن
نمــود ،در ایــن خصــوص رنفــرو و بــان ،معتقدنــد کــه مســائل مختلــف نیازمنــد توضیحــات
متفاوتــی میباشــند .آنهــا ،معتقدنــد نکتــه کلیــدی در توضیــح گذشــته فهــم و دریافــت
گذشــته میباشــد .اگــر توضیــح چیــزی برفهــم باستانشــناس نیفزایــد ،آن دیگــر توضیــح
نیســت ()Renfrew & Bahn, 2001: 474

توضیــح در باستانشناســی :رونــد تغییــرات فرهنگــی در برابــر تاریــخ
فرهنگــی

تقریبـ ًا از همــان زمــان کــه نظریــه تطــور مطــرح شــد ،دانشــمندان معتقــد بودنــد کــه جوامــع
نیــز همچــون موجــودات زنــده تطــور مییابنــد .نظریــه تطــور بــر ایــن اســاس اســتوار اســت
کــه موجــودات بــر اثــر فشــارهای خارجــی یــا عوامــل داخلــی کــه چنیــن فشــارهایی را پدیــد
م ـیآورد ،بــه مــرور زمــان تغییــر میکننــد .انطبــاق بــا وضعیــت جدیــد معمــو ًال مهمتریــن
عاملــی اســت کــه در توضیــح تطــور در نظــر گرفتــه میشــود و عقیــده بــر ایــن اســت کــه
ایــن تغییــر در جهــت پیشــرفت اســت .بســیاری از باستانشناســان جدیــد عقیــده داشــتند کــه
تطــور فرهنگــی ،همــراه بــا رهیافتــی زیســت بومشــناختی ،بهتریــن روش بــرای توضیــح
دگرگونیهــای فرهنگــی اســت (دارک.)217 :1379 ،
باستانشناســی ســنتی بــرای توضیــح تاریخــی اســت ،در حالیکــه در باستانشناســی
جدیــد ترســیمی از فلســفه علــم وجــود دارد کــه بــه مراحــل فرهنــگ میاندیشــد؛ اینکــه
چطــور تغییــرات در سیســتمهای اقتصــادی و اجتماعــی رخ میدهــد کــه بــه عمومیــت دادن
تعبیــر میشــود .در باستانشناســی تاریخ-فرهنگــی آنچــه ســوال اصلــی اســت «ماهــو» یــا
همانــا «چیســتی» مســائل میباشــد؛ در حالیکــه در باستانشناســی روندگــرا مهمتریــن
ســواالت بــا «چــون و چــرا» آغــاز میشــوند .باستانشناســی ســنتی متکــی بــر شــرح
تاریخــی میباشــد ،در حالیکــه باستانشناســی جدیــد یــا روندگــرا کــه متکــی بــر نتایــج
ســایر علــوم ،چــون :فیزیــک ،شــیمی ،زیستشناســی ،اقلیمشناســی و غیــره میباشــد ،رونــد
تغییــرات فرهنگــی را مطالعــه میکنــد؛ مث ـ ً
ا در خصــوص چگونگــی تغییــرات در سیســتم
اقتصــادی و اجتماعــی جوامــع باســتان بحــث میکنــد (;Renfrew & Bahn, 2001: 39
.)Johnson, 2000: 25
در اوایــل ظهــور باستانشناســی جدیــد قوانیــن مربــوط بــه فرایندهــای فرهنگــی در
بیــن روندگرایــان بســیار رواج داشــت .باستانشناســان جدیــد فــرض را بــر ایــن نهــاده بودنــد
کــه توضیحاتــی از ایــن دســت بــه باستانشناســی شــخصیتی علمیتــر میدهنــد؛ زیــرا
ایــن قبیــل قوانیــن ،بــه قوانیــن علــوم طبیعــی چــون قوانیــن جاذبــه شــباهت دارنــد .امــا
دیــری نپاییــد کــه پیشپــا افتــاده بــودن بیشــتر قوانینــی کــه ایــن باستانشناســان مطــرح
کردنــد آشــکار شــد و فالنــری در مقالــهای اننتقــادی آنهــا را قوانیــن بچهگانــه خوانــد.
باستانشناســان روندگــرا چنــدی اســت کــه از طــرح قوانیــن فرهنگــی دســت کشــیده و
بــه عمومیــت بخشــی روی آوردهانــد .امــا دارک ،از قــول بــل مینویســد کــه مطــرح کــردن
قوانیــن جهانشــمول بــا اینکــه کاری ســنجشناپذیر اســت ،در پیشــرفت مباحــث اســتداللی
در باستانشناســی اهمیــت دارد .بــل ،اشــاره میکنــد کــه در باستانشناســی هیــچگاه
نمیتــوان بهدرســتی یــک قانــون جهانشــمول پیبــرد ،زیــرا چهبســا مدرکــی بهدســت
آیــد کــه نادرســت بــودن آن را نشــان دهنــد (دارک.)211 :1379 ،
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همانطــور کــه در بــاال اشــاره شــد ،نظریــه سیســتمها از جملــه رهیافتهایــی اســت
کــه باستانشناســان بــرای توضیــح تغییــرات فرهنگــی بـهکار بســتهاند .کاربــرد ایــن نظریــه
از دهــه  1960م .در «باستانشناســی جدیــد» بــاب شــد .براســاس ایــن نظریــه ،کلیــت
(سیســتم) ،کــه نمونــه بــارز آن در باستانشناســی یــک فرهنــگ اســت ،از بخشهــای
متعــددی تشــکیل شــده کــه زیرسیســتم خوانــده میشــود .ایــن زیرسیســتمها در مــورد
فرهنــگ دربرگیرنــدهی اقتصــاد ،ســاختار اجتماعــی ،روانشناســی ،محیطزیســت ،مذهــب
و ماننــد آن اســت .تمامــی ایــن زیرسیســتمها ،کمابیـــش در ارتبــاط و در حــال کنـــش و
برکنـــش بــا یـکدیـــگراند (دارک .)212 :1379 ،باستانشناســی روندگــرا قـانـونـــمند اســت و
درپــی شــناخت قوانیــن حاکــم بــر انســان در طــول فرایندهــای فرهنگــی دراز مــدت اســت.
بهعبــارت دیگــر انســان را زیرسیســتمی فاقــد فردیــت در چهارچــوب سیســتمهای فرهنگــی
در نظــر گرفتــه و عاملیــت او را نادیــده میگیرنــد .آنهــا قائــل بــه توضیــح ،بــه شــکلی
علمگرایانــه و اثباتــی هســتند و تفســیر را در مــورد دادههــای باستانشناســی ناممکــن
میداننــد (فــاگان.)40 :1382 ،
همانطــور کــه پیــش از ایــن ذکــر شــد ،ثبــات در سیســتم را همترازمــان گوینــد ،پــس
میتــوان اینگونــه ذکــر کــرد کــه سیســتمها در جهــت ترازمنــدی گام بــر میدارنــد و
زیرسیســتم هایشــان را بــه شــکلی تنظیــم میکننــد کــه بــه ایــن مهــم نایــل آینــد (دارک
 .)1379محققیــن ترازمنــدی را بــه صورتهــای مختلفــی تعریــف کردهانــد از جملــه عــده ای
آن را تغییــر متــوازن در داخــل سیســتم میداننــد و عــده دیگــر ثبــات کامــل یــک سیســتم را
نشــانه ترازمنــدی آن سیســتم میداننــد (.)Clarke, 1971: 102

دو ویژگــی سیســتمها کــه در توضیــح تغییــرات فرهنگــی کاربــرد
دارنــد را میتــوان بــه دو صــورت مشــاهده نمــود

نخســت ،فرآینــدی موســوم بــه تغییــر خــودزا میباشــد؛ در ایــن فرآینــد تغییــر یک زیرسیســتم
موجــب تغییــر در زیرسیســتمهای دیگــر میشــود و ایــن تغییــر معمــو ًال بــه شــکل رشــد یــا
گســترش زیرسیســتم ظاهــر میشــود ،پــس بنابرایــن تغییــر خودبهخــود بهوجــود میآیــد
یــا بــه عبارتــی زاده میشــود.
ویژگــی دیگــر ،اَبَــر انســجام بــودن یــک سیســتم اســت کــه در آن وابســتگی بیــش
از حــد عوامــل تشــکیل دهنــده یــک سیســتم بــه یکدیگــر قابــل مشــاهده اســت .در ایــن
صــورت اگــر قســمتی از شــبکه ارتباطــات سیســتمی از کار بیفتــد ،سیســتم دچــار اضمحــال
و فروپاشــی میشــود ( .)Johnson, 2002: 69شــاید بتــوان اینگونــه بیــان کــرد کــه اَبَــر
انســجام هنگامــی واقــع میشــود کــه ثبــات سیســتم در گــرو برقــراری ارتبــاط دقیــق بیــن
اجــزای تشــکیل دهنــده آن باشــد .در ایــن شــرایط زیرسیســتمها یــا اجــزای سیســتم چنــان
بــه یکدیگــر وابســتهاند کــه تغییــر در یکــی از آنهــا بــه ســرعت باعــث تغییــر در آن سیســتم
میشــود .کارآیــی مفهــوم ابــر انســجام در مطالعــه چگونگــی فروپاشــی جوامــع پیچیــده بــه
خوبــی قابــل مشــاهده میباشــد.
نظریــه سیســتمها در علوماجتماعــی ،ماننــد جامعهشناســی طــرفداران خــاص خــود را
دارد .والتــر باکلــی ،معتقــد اســت کــه نظریــه سیســتمها از علــوم ســخت اســتخراج شــده
اســت و چنــد ســطحی اســت ،یعنــی هــم میتوانــد بــا مقیاسهــای بزرگتــر و هــم بــا
مقیــاس کوچکتــر هــم بــا عینیــت و هــم بــا ذهنیــت دنیــای اجتماعــی ســرو کار داشــته
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باشــد .او همچنیــن جوامــع را بــا توجــه بــه نظریــه سیســتمها در علــم جامعهشناســی بــه
جوامــع مکانیکــی بســته ،نظامهــای اُرگانیــک نیمهبــاز و نظامهــای اجتماعــی فرهنگــی کــه
جــزء بازتریــن نظامهــا هســتند ،تقســیم نمــوده اســت .میــزان بــاز بــودن نظــام بســته بــه
دو مفهــوم قطعــی در نظریــه سیســتمها دارد -1 :مرحلــه رکــود یــا حرکــت نظــام بهســوی
تغییــر شــکل ظاهــری؛  -2مرحلــه آغازیــن یــا حرکــت نظــام بــرای ایجــاد ساختارهاســت.
نظامهــای بســته رو بــه مرحلــه رکــود و نظامهــای بــاز بــه ســمت ایجــاد ســاختارهای درســت
حرکــت میکننــد .نظامهــای اجتماعــی فرهنگــی بهنظــر دارای تنــش بیشــتری از دو نظــام
دیگــر هســتند .ســر انجــام نظامهــای اجتماعــی فرهنگــی هــدفدار میباشــند؛ چــرا کــه بــه
شــکل بازخــوردی بــا محیــط در ارتبــاط هســتند تــا ایــن امــکان را بهدســت آورنــد کــه بــه
ســمت اهدافــی کــه دارنــد حرکــت کنــد (ریتــرز.)456 :1373 ،
در حقیقــت ،باستانشناســان روندگــرا بــا اتــکا بــه نظریــه سیســتمها و براســاس
فرآیندهــای درونزاد یــک سیســتم ،تغییــرات فرهنگــی را توضیــح میدهنــد .پــس نظریــه
سیســتمها بــه باستانشناســان کمــک میکنــد تــا ارتباطــات چنــد ســویه را در مســائل
اجتماعــی یــا اقتصــادی کــه در وحلــه اول بیربــط بــه نظــر میرســند ،شناســایی کننــد.
روشــن اســت کــه در تمامــی فرهنگهــا تغییــر و تحــول در یــک زیرسیســتم ،اساسـ ًا آنچنــان
تأثیــری بــر ســایر اجــزاء یــک سیســتم یــا بــر دیگــر زیرسیســتمها نمیگــذارد کــه موجــب
تغییــر و تحــول فرهنگــی شــود.

استدالل در باستانشناسی :قیاس (استنتاج) در مقابل استقراء

اســتدالل در مفهــوم کلــی بــه معنــای کشــف احــکام مجهــول بهوســیله احــکام معلــوم
میباشــد .اســتدالل پیچیدهتریــن عمــل و کاملتریــن عمــل ذهنــی اســت کــه پیشــرفت
تمــدن و فرهنــگ و کشــف قضایــای هندســی و معــادالت جبــری و فرمولهــای فیزیکــی و
شــیمیایی و خالصــه هرگونــه تحقیــق و تتبــع را میســر ســاخته اســت .حجــت یــا اســتدالل
یعنــی رفتــن از قضایــای معلــوم بــه قضیــه مجهــول بــه دو روش صــورت میپذیــرد .روش
اول اینکــه ذهــن از قضایــای کلــی بــه نتایــج جزیــی میرســد ،در ایــن صــورت از قیــاس
یــا اســتنتاج اســتفاده میشــود .مثــ ً
ا وقتــی میگوییــم هــوا جســم اســت و هــر جســمی
دارای وزن اســت ،پــس میتــوان نتیجــه گرفــت کــه هــوا دارای وزن میباشــد .امــا در روش
دوم کــه در واقــع در مســیری مخالــف مســیر قیــاس حرکــت میکنــد ،یعنــی از قضایــای
جزیــی بــه طریــق تعمیــم بــه قضایــای کلــی میرســد و در اینحــال بــه اســتقرا پرداختــه
میشــود (خوانســاری .)301 :1387 ،بهعبــارت دیگــر ،اســتقرا شــامل گــردآوری اطالعــات و
دادههــا و نتیجهگیــری عمومــی بــر پایــه آنهاســت (علیــزاده)152 :1380 ،؛ مثـ ً
ا اگــر امــکان
ایــن باشــد کــه بتوانیــم تمــام محوطههــای پارینهســنگی و نوســنگی را حفــاری کنیــم ،آیــا
میتوانیــم در مــورد مکانیســم اهلــی شــدن گیاهــان و حیوانــات صحبــت کنیــم؟
باستانشناســان ســنتی اســتدالل را ماننــد یــک معمــا در نظــر میگیرنــد کــه وظیفــه آن
کنــار هــم نهــادن اتفاقاتــی میباشــد کــه درگذشــته رخ دادهانــد .در مقابــل باستانشناســان
روندگــرا آن را بهصــورت رویــه و عملکــردی میبیننــد کــه فرضیاتــی در آن تنظیــم
میشــوند ،مدلهایــی را میســازند و بــه اســتنتاج نتایــج میپردازنــد .در روش اســتقرا ،اگــر
حتــی یــک مــورد متناقــض وجــود داشــته باشــد ،کل نتیجهگیــری نادرســت خواهــد بــود.
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اعتبــار و صحــت مطالعــات باستانشناســی :آزمایــش در مقابــل
صالحدیــد شــخصی

همانطــور کــه اشــاره شــد ،در باستانشناســی جدیــد یــا روندگــرا فرضیههایــی ارائــه
میشــوند و بعــد باستانشناســان ســعی میکننــد تــا ایــن فرضیههــا را بــه بوتــه آزمایــش
بگذارنــد .برخــاف باستانشناســی ســنتی کــه نتایــج بــر پایـهی صالحدیــد افــراد اســت ،در
باستانشناســی جدیــد نتایــج نبایــد بــر پایــه صالحدیــد و نظریــات شــخصی باستانشناســان
باشــد.
پــس بنابرایــن آزمایــش یــک فرضیــه و مــدل از اصــول اساســی باستانشناســی روندگــرا
اســت .بهعبارتــی در مطالعــات باستانشناســی متکــی بــر مکتــب روندگــرا شــهرت و
قدرتهــای فــردی اشــخاص در پذیرفتــن یــا رد نظرشــان جایگاهــی نــدارد و ماننــد علــوم
تجربــی تنهــا معیــار بــرای اعتبــار نظرهــا تطبیــق آن بــا شــواهد و مــدارک میباشــد .پــس
بنابرایــن آزمایشپذیــری یــک فرضیــه نیــز از مهمتریــن اصــول روندگرایــان میباشــد ،در
حالیکــه باستانشناســان ســنتی ( تاریخ-فرهنگــی) بــا اتــکا بــه نظریــات شــخصی خویــش
ســعی در بازســازی گذشــته داشــتند.

مرکزیــت تحقیــق در باستانشناســی :طــرح تحقیقاتــی در مقابــل
گــردآوری دادههــا

در باستانشناســی جدیــد ،باستانشناســان تــاش میکننــد تــا بــا طــرح ســواالت خــاص
بــه آنهــا پاســخ دهنــد نــه اینکــه بــه صــورت خیلــی ســاده بــا گــردآوری انبــوه دادههــا اقدام
بــه تولیــد اطالعاتــی کــه بعضـ ًا بــا یکدیگــر ارتباطــی هــم ندارنــد ،کننــد .در واقــع گــردآوری
بــدون طــرح و برنامــه و انباشــتگی اطالعــات و دادههــا باعــث ســردرگمی باستانشناســان
میشــود و قــدرت پاســخگویی را از وی میگیــرد.
قبــل از ظهــور باستانشناســی نــو کــه متکــی بــر اســتنتاج و تنظیــم فرضیههــا براســاس
مــدارک مــادی میباشــد ،باستانشناســان ســنتی کوشــش میکردنــد تــا از میــان انبــوه مــواد
باستانشــناختی ،گذشــته را بازســازی کننــد .امــا چــون ایــن دادههــا بــدون در نظــر گرفتــن
چهارچــوب نظــری و منطقــی گــردآوری میشــدند ،اســتنتاج و نتیجهگیــری سیســتماتیک
از آن دادههــا غیــر ممکــن بــه نظــر میرســد .در باستانشناســی روندگــرا اســتدالل
اســتنتاجی بــا فرضیهســازی آغــاز و بــا ســاختن مــدل بــرای توضیــح فرهنگهــای گذشــته
و آزمایــش دادههــای آن تــداوم مییابــد .آنچــه از ایــن جملــه بــر میآیــد ،اینســت کــه در
باستانشناســی جدیــد ،اینکــه چــه میدانیــم ،پرســش علمــی محســوب نمیشــود ،بلکــه
پرســش علمــی آن اســت کــه آنچــه کــه میدانیــم را چگونــه مــیدانیــم .در اینجاســت
کــه وظیفــه باستانشــناس ،در باستانشناســی جدیــد اینســت کــه یــاد بگیــرد تــا کشــف
کنــد ،نــه ماننــد باستانشناســان ســنتی کشــف کننــد تــا یــاد بگیرنــد (Patterson, 1990:
)190
بــه عبــارت دیگــر باستانشناســی روندگــرا وســیلهای اســت بــرای بررســی دقیــق جریــان
یــا پویــش فرهنگــی و نیــز وســیله و روش معتبــر جســتجو بــرای توصیــف تغییــر و دگرگونــی
فرهنــگ در دوران ماقبــل تاریــخ میباشــد .ایــن نــوع باستانشناســی براســاس روشهــای
علمــی اســتوار اســت و از طرحهــای تحقیقاتــی ،تنظیــم فرضیههــای تحقیقــی صریــح و
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آشــکار و آزمــون نتایــج در مــورد اطالعــات جدیــد اســتفاده میکنــد .روش کار بــه ایــن
صــورت اســت کــه فرضیههــای مقدماتــی طــرح و تنظیــم شــده ،ســپس یــک نمونــه کار و
عمــل (مدلســازی) را جهــت بیــان تغییــر فرهنــگ پیشــنهاد مینماینــد .ایــن فرضیههــا
در ارتبــاط بــا دادههــای جدیــد مــورد ســنجش و آزمــون قــرار گرفتــه ،برخــی از آنهــا حــذف
شــده و فرضیههــای باقیمانــده دیگــر تــا زمانــی کــه عوامــل موثــر در تغییــر فرهنــگ معلــوم
و مجــزا شــوند ،تحــت آزمــون مجــدد و مکــرر قــرار میگیرنــد .دادههــای باستانشناســی
تلفیــق شــده براســاس گروههــای متوالــی فرضیههایــی کــه چندیــن بــار مــورد آزمایــش
قــرار گرفتهانــد ،توصیــف میشــوند (فــاگان.)696 :1382 ،
پــس بنابرایــن روش تحقیــق در اســتدالل اســتنتاجی ،پرورانــدن فرضیــه یــا فرضیههایــی
میباشــد کــه ســعی میشــود بــا طــرح ایــن فرضیههــا مشــکل و ســوال بهصــورت
سیســتماتیک توصیــف و توضیــح داده شــود.
شــاید بتــوان مطالــب بــاال را در خصــوص باستانشناســی روندگــرا در دیاگــرام ذیــل
خالصــه کــرد.

برخــورد بــا مشــکل ،بیــان مشــکل ،فرضیــه ،منطــق و اســتنتاج ،مدل،
گــردآوری دادههــا ،آزمایــش و نتیجهگیــری
همانطــور کــه ذکــر شــد ،باستانشناســان روندگــرا پــس از برخــورد و بیــان مشــکل،
بــا طــرح ســواالتی اقــدام بــه فرضیهســازی و جمــعآوری شــواهد مینمودنــد؛ یعنــی ،در
ابتــدا آنهــا بــا توجــه بــه نــوع ســوال خویــش ،اقــدام بــه ارائــه فرضیــه و انتخــاب راهبــرد
مینماینــد .حســن ای ـنکار ،در اینســت کــه باستانشــناس براســاس ســوال از قبــل طــرح
شــده اقــدام بــه جم ـعآوری دادههــای خویــش مینمــود و کاری بــه ســایر دادههــا نداشــت،
شــاید دادههــای باقیمانــده پاســخ ســواالت باستانشناســان بعــدی بــود کــه بــرای مطالعــه
بــه محوطههــای باســتانی مراجعــه مینمودنــد ،در مقابــل باستانشناســان ســنتی بــدون
هیچگونــه ســوالی و بــر حســب یــک وظیفــه اداری اقــدام بــه گــردآوری دادههــا در ســطحی
وســیع میکردنــد .در نهایــت اگــر خیلــی ســعی مینمودنــد ،اقــدام بــه طــرح ســوال از
درون دادههــای گــردآوری شــده مینمودنــد کــه شــاید پاســخ بــه چنیــن ســواالتی مبرهــن
و آشــکار باشــد .از طرفــی ممکــن اســت گمــراه کننــده نیــز باشــد؛ در واقــع آنهــا نگاهــی
بســیار ســادهلوحانه بــه بازســازی گذشــته داشــتند و هماننــد یــک پــازل و بــا کنــار هــم
چیــدن دادههــای مــادی اقــدام بــه بازســازی گذشــته میکردنــد .در اینجاســت کــه آنهــا
بــدون توجــه بــه بافــت اولیــه و ثانویــه دادههــای مــادی ،آنهــا را متعلــق بــه بافتهایــی
ا هیچگونــه ارتباطــی بــا آنهــا نداشــتهاند؛ مثــ ً
مینمودنــد کــه اصــ ً
ا ممکــن اســت داده
مــادی در یــک بافــت بهدســت آمــده باشــد کــه نــه در آنجــا درســت و یــا اســتفاده شــده
باشــد و فقــط در آنجــا دور ریختــه شــده باشــد .باستانشــناس تاریخ-فرهنگــی بــدون توجــه
بــه بافــت اصلــی دادههــای مــادی ،اقــدام بــه بازســازی آنهــا میکنــد کــه مطمئن ـ ًا چنیــن
رفتــاری غیــر علمــی اســت.
ذکــر ایــن نکتــه کــه همــواره مــورد غفلــت قــرار میگیــرد ،ضــروری اســت کــه
مهمتریــن و اساسـیترین بخــش از دیاگــرام فــوق ،بــه نظــر نگارنــده برخــورد بــا مســئله یــا
مشــکل اســت .در واقــع ایــن امــر در طــی یــک دوره زمانــی طوالنــی و بــه حســب تجربــه
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و دانــش محقــق بهوجــود میآیــد؛ اگــر محقــق بــه صــورت واقعــی بــا مشــکل برخــورد
داشــته باشــد ،در بیــان آن موفــق خواهــد بــود .متأســفانه باستانشناســان ســنتی نــه تنهــا بــه
ایــن امــر توجــه ندارنــد ،بلکــه فرضیــات خویــش را نیــز مطابــق بــا نظریــات شــخصی خویش
مدیریــت میکننــد .در همینجاســت کــه ورود عقایــد شــخصی آنهــا صدمــات جبــران
ناپذیــری بــر رونــد تحقیــق وارد مینمایــد.

انتخاب راهبرد در باستانشناسی :کمیت در مقابل کیفیت ساده

امــروزه رویکــرد باستانشناســی جدیــد بــه شــناخت و آگاهــی از چگونگــی ســاختار کمــی
دادههــای باستانشــناختی و کیفیــت بافــت ذاتــی آن دادههــا معطــوف اســت .اغلــب دادههــا
کــه در بازســازی رفتارهــای گذشــته جوامــع باستانشــناختی بــهکار گرفتــه میشــوند،
عمومــ ًا در مقیاسهــای کمــی مــورد ســنجش واقــع میگردنــد .از آنجاییکــه تفاســیر
باستانشــناختی در هــر مــورد از بازســازی رفتارهــای گذشــته بــا تبییــن و تعییــن خصوصیــات
الگوهــا و بافتهــای دادههــای مربــوط بــه آن امکانپذیــر اســت؛ بهعــاوه ،چــون کار
باستانشناســی شــناخت و تبییــن آن الگوهــا و بافتهــا اســت ،نــه ایجــاد آنهــا و از طــرف
دیگــر ،بهدلیــل اینکــه بســیاری از دادههــا ذاتــ ًا کمــی هســتند؛ بنابرایــن فقــط در ســایه
ایجــاد مدلهــای کمــی اســت کــه باستانشناســان قــادر میشــوند تــا بــا تعییــن ســاختار
الگوهــای مــورد نظــر نتایــج قابــل ســنجش را بهدســت آورنــد (نیکنامــی.)15 :1384 ،
نیکنامــی ،از قــول دیویــد کالرک مینویســد کــه «کالرک ،اندیشــههای ریاضــی را
موثرتریــن عامــل رســیدن بــه مقصــود میدانــد .باستانشناســی نیازمنــد ســه روش اســتفاده
از معــادالت کمــی اســت تــا بتوانــد بــه ایدئولــوژی مــورد نظــر دســت یابــد .ایــن ســه روش
عبارتنــد از -1 :ضــرورت شــناخت کمیــت دادههــا از طریــق اســتفاده از آمــار توصیفــی.
-2ضــرورت شــناخت روابــط دادههــا از طریــق اســتفاده از آمــار تحلیلــی و اســتنتاجی-3 .
ضــرورت شــناخت قواعــد در دادههــای بســیار پیچیــده ماننــد بیــان سیســتم همنواختــی
ســمبلها کــه در غالــب طرحهــای قضایــای حقیقــی و مدلهــا مرتــب شــدهاند» (نیکنامــی،
 .)15 :1384طراحــی یــک تحقیــق توضیحــی در محــدوده اصــول و مبانــی باستانشناســی
روندگــرا ،مراحــل متعــددی را ســپری میکنــد .در ابتــدا ،باستانشــناس نیــاز بــه فرضی ـهای
دارد کــه آزمایــش شــود .ایــن فرضیــه نیــاز بــه شــروطی دارد کــه بهعنــوان توضیــح بایســتی
یــک پدیــده یــا قوانیــن آن را پیشبینــی کنــد .فرضیــه ،بایــد از مــدارک و شــواهدی از علــوم
اجتماعــی گرفتــه شــود .مرحلــه دوم ،مدلســازی اســت کــه یــک فرضیــه میدهــد و داللــت
بــر رابطــه بیــن متغیرهایــی اســت کــه فرضیــه پیشبینــی میکنــد .ایــن ارتبــاط بایســتی
همخــوان بــا اطالعــات جمـعآوری شــده باشــند؛ اگــر اطالعــات جمـعآوری شــده مشــخص
و روشــن باشــند ،آزمایشــات بــرای ارزیابــی منطقــی روابــط ،مدلســازی میشــوند.
طــرح روش تحقیــق ،مرحلــه بعــدی اســت کــه اقدامــات اولیــه در آن انجــام میگیــرد.
در ایــن مرحلــه تحقیــق یــا پژوهــش یــک نمونهبــرداری اتفاقــی آمــاری و یــا هــر نــوع
نمونهبــرداری مناســب بــرای جمــعآوری اطالعــات مناســب مطــرح میشــود .پــس از
اینکــه اطالعــات جم ـعآوری شــد ،بــه تجزیــه و تحلیــل اطالعاتــی کــه از میــدان حفــاری
بهدســت میآیــد ،پرداختــه میشــود .در آزمــون فرضیــه ،آزمایشــات خــاص در ارتبــاط
بــا متغیرهــا انجــام میگیــرد .بررســی پژوهــش ،مرحلــه نهایــی طراحــی یــک تحقیــق
بــه روش روندگرایــان میباشــد کــه ایــن مرحلــه در ارتبــاط بــا ارزیابــی توضیحــی اســت

گفتهها و ناگفتههایی در بارهی باستانشناسی روندگرا

کــه بهوســیله اشــاره بــه آزمایــش اســتنتاج میشــود؛ اگــر توضیــح معتبــر باشــد ،بایســتی
رابطــه بیــن متغیرهــا بهدســت آیــد .پــس از آن قضیــه توضیحــی ثابــت میشــود ،امــا اگــر
پیشبینیهــا درســت نباشــد ،توضیــح بایــد مــردود اعــام شــود.)Fritz & Plug 1970( .
در واقــع ،در باستانشناســی روندگــرا ،طبقهبنــدی آمــاری اطالعــات و دادههــای
باســتانی باستانشناســان را در تحلیــل نمونهبــرداری و آزمایــش یــاری میدهنــد .ایــن
روش توســط باستانشناســان جدیــد بــر راهبــرد ســنتی و شــفاهی صــرف ترجیــح داده شــد.
باستانشناســان تاریخ-فرهنگــی ،معتقدنــد کــه کار آنهــا دارای کیفیــت باالیــی اســت ،در
حالیکــه وقتــی بــه مطالعــات آنهــا دقــت میکنیــم ،تعمیمپذیــری نتایــج آنهــا جــای
شــک دارد؛ چراکــه آنهــا بهدنبــال شــاخصهایی هســتند کــه از دیــد آنهــا نماینــده جامعــه
یــا محوطــه مــورد مطالعــه میباشــند؛ در حالیکــه در باستانشناســی روندگــرا ،شــانس بــه
همــه واحدهــای یــک محوطــه داده میشــود؛ بــه عبارتــی شــانس برابــر یــا نابرابــر ،ولــی
مســاوی تــا صفــر اســت؛ یعنــی همــه واحدهــای یــک جامعــه ،شــانس انتخــاب شــدن را دارا
میباشــند .حــال ممکــن اســت انتخــاب بشــوند یــا نشــوند؛ در حالیکــه در روش ســنتی،
شــانس فقــط بــه شــاخصها داده شــده اســت .جالــب اینکــه شــاخص در باستانشناســی
ســنتی از دیــد باستانشناســان گوناگــون متفــاوت اســت .فــرض کنیــد مــا براســاس مطالعــات
باستانشناســان ســنتی در خصــوص کیفیــت ســفالگری و تخصصگرایــی در یــک منطقــه
و یــا محوطــه مشــخص اظهــار نظــر کنیــم ،چــون اقــدام بــه گــردآوری شــاخص نمودیــم و
شــاخصها هــم بهترینهــا هســتند؛ مطمئنـ ًا آنچــه گفتــه خواهــد شــد ،براســاس بهترینهــا
اســت؛ امــا در مقابــل وقتــی اقــدام بــه بررســی براســاس روش آمــاری مینماییــم ،شــانس
بــه همگــی داده میشــود و ممکــن اســت در نتیجهگیــری بــه ایــن مهــم نائــل آییــم کــه
صنعــت ســفالگری در فــان محوطــه آنقــدر کــه ســفالهای آن میگوینــد ،پیشــرفته
نیســت .بنابرایــن ســفالهای شــاخص نماینــده کل جامعــه آمــاری نیســت؛ چراکــه در اینجــا
نظــر شــخصی فــرد دخیــل بــوده اســت .مثــال دیگــر ،شــاید بــه فهــم بهتــر ایــن امــر کمــک
کنــد؛ فــرض کنیــد در یــک کالس درس کــه حــدود  50نفــر دانشــجو دارد ،قصــد داریــم در
مــورد عملکــرد معلــم آن کالس اظهــار نظــر داشــته باشــیم ،اگر مســتقیم ًا ســراغ دانشــجویانی
برویــم کــه از دیــد معلــم آن درس ،شــاخص هســتند و یــا معلــم از آنهــا رضایــت دارد مطمئن ًا
پاســخ بــه نفــع معلــم خواهــد بــود ،در حالیکــه آنهــا نماینــده کل کالس نیســتند ،امــا نظــر
آنهــا در مــورد آن کالس تعمیــم داده شــده اســت .در مقابــل ،اگــر انتخــاب بــه شــانس
بســتگی داشــته باشــد ،نــه نظــر شــخصی ممکــن اســت افــراد مختلــف بــا ایدههــای متفاوتــی
انتخــاب شــوند ،در اینجاســت کــه تعمیمپذیــری مصــداق پیــدا میکنــد؛ چراکــه دخالــت
نظــر شــخصی فــرد مطالعــه کننــده بــه صفــر رســیده اســت.

آزادی عمل در باستانشناسی :خوشبینی در مقابل بدبینی

باستانشناســان ســنتی ،اغلــب از اینکــه اطالعــات باستانشــناختی بــا ســازمانهای
اجتماعــی بازســازی شــده ســازگار و موافــق نیســتند ،شــکایت میکننــد؛ در حالیکــه
باستانشناســان جدیــد بــا نگاهــی خوشبینانــه توافــق دارنــد کــه دریافــت روابــط بیــن
اطالعــات باستانشــناختی و بازســازی ســازمانهای اجتماعــی بســیار ،بســیار ســخت
میباشــد ()Patterson, 1990: 190 & Johnson, 2000: 24؛ البتــه زمانــی کــه پاســخ آن
داده میشــود ،آن را ســاده میســازد.
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یکــی از مهمتریــن دالیــل نارضایتــی باستانشناســان ســنتی از نتایــج کار خویــش،
همانــا بیپایــه بــودن مطالعــات آنهاســت .آنهــا آگاه هســتند کــه نظــرات شــخصی آنهــا،
آســیبپذیر و ممکــن اســت دادههــای جدیــد و مطالعــات جدیــد نظــرات آنهــا را رد نماینــد.
امــا وقتــی مطالعــات براســاس اصــول علمــی باشــد ،پاســخ در هــر زمــان یکســان اســت؛
مگــر آنکــه دادههــای جدیــد حرفهــای جدیــدی بــرای گفتــن داشــته باشــند .ایــن
خوشبینــی نتیجــه اعتمــاد آنهــا بــه روشهــای علمــی کــه بــهکار بردهانــد ،میباشــد.
منظــور از روشهــای علمــی ،فقــط آزمایــش فرضیــات در آزمایشــگاههای علــوم تجربــی
نیســت .آزمایــش یــک فرضیــه ،ممکــن اســت براســاس چهارچــوب نظــری رایــج کــه برخــی
از آنهــا از رشــتههای جامعهشناســی و یــا انسانشناســی وام گرفتــه شــده باشــند ،اســتوار
باشــند؛ البتــه هریــک از آنهــا ممکــن اســت محدودیتهــا و در نهایــت خطاهایــی را داشــته
باشــند ،امــا ایــن خطاهــا قابــل اندازهگیــری اســت.

پس از باستانشناسی روندگرا

از همــان ابتــدای ظهــور باستانشناســی روندگــرا ،نقــاط ضعفــی در رفتارهــای علمــی
آنهــا دیــده میشــد کــه بعدهــا باعــث ظهــور ایدههــای جدیــدی شــد .شــیوهی اثباتــی
و علمگرایانــه باستانشناســی روندگــرا در دهــهی  1970-80م .مــورد انتقــاد قــرار گرفــت
(فــاگان)70 :1382 ،؛ بنابرایــن ظهــور باستانشناســی «پسروندگــرا» بهدلیــل مخالفــت در
مقابــل رفتارهــای روندگرایــان میباشــد تــا یــک برنامــه تحقیقاتــی پایــدار (Preucel 1995:,
 .)147منتقــدان کــه بــه شــدت تحــت تأثیــر اندیشـههای پســت مــدرن بودنــد ،عمدتـ ًا خــارج
از ایـ�االت متحـ�ده امریـ�کا بـ�ه فعالیـ�ت میپرداختنـ�د Patterson, 1990: 192; Whit�,(,
 .)ley 1998: 2اندیشــههایی کــه حــدود چهــار دهــه پیــش از ورود بــه باستانشناســی
ســایر دانشهــا را تحــت تأثیــر قــرار داده بــود .باستانشناســان منتقــد بــه پیــروی از پســت
مدرنهــا ،نــام پسروندگــرا را بــر رهیافــت خــود نهادنــد .پســتمدرنها ،رهیافــت خــود
را عموم ـ ًا نــه راهــکاری مســتقل کــه در ادامــه یــا حداکثــر در ادام ـهی منتقدانــه مدرنیســم
میداننــد .بــه نظــر میرســد نــام پسروندگــرا ،خــود نشــانگر آن باشــد کــه منتقــدان
باستانشناســی روندگــرا راهــکار خــود را رهیافــت یــا مکتبــی مســتقل نمیداننــد؛ بلکــه آن
را در ادامــه یــا نقــد باستانشناســی نویــن میانگارنــد ( .)Marciniak, 1997:410در واقــع
مخالفــت پــس روندگرایــان ،کــه ســعی در بهکارگیــری تفســیر در مطالعــات خویــش داشــتند،
بــا ایدههــای اثباتگرایــان مخالفــت ورزیدنــد و بــه باستانشناســان ضــد علــوم مشــهور
شــدند (.)Whitley, 1998: 6
در دهــهی  70م .باستانشناســی جدیــد بهوســیلهی «یــانهــادر» و طرفدارانــش
مــورد انتقــاد واقــع شــده اســت ،چراکــه معتقــد بودنــد کــه توضیــح در بازســازی رفتارهــای
گذشــته ناتــوان اســت؛ مخصوص ـ ًا منتقــدان افراطــی روش علمــی و قوانیــن عمومــی آن را
بهعنــوان جایگزینــی بــرای اثباتگرایــان رد میکننــد .آنهــا ســودمندی چشــماندازهای
نمــادی ،ســاختاری و ســاختار مارکسیســتی را بیــان میکننــد .بــرای اعتبــار ایــن رهیافــت
پیشــرفتهای فلســفی را در باستانشناســی فضایــی در زمینــه پیشــرفتهای مــوازی بــا
جغرافیــای انســانی بررســی میکننــد ( .)Earle et al. 1987: 502هــادر ،معتقــد اســت کــه
اختالفاتــی کــه در درون چهارچــوب نظــری پسروندگــرا وجــود دارد ،بــه مراتــب بیشــتر
از اختــاف «میانروندگرایــان» و «پسروندگرایــان» اســت ()Hodder, 1991 b: 37؛

گفتهها و ناگفتههایی در بارهی باستانشناسی روندگرا

البتــه ایــن امــر بهدلیــل ماهیــت تفســیری باستانشناســی پسروندگــرا اســت کــه در آن
باستانشناســان ســعی در مطالعــه گذشــته براســاس برداشــتهای خویــش دارنــد.
ســرانجام باستانشناســان افراطــی بــه باستانشناســی جدیــد بــرای فقــدان آگاهــی
اجتماعــی آن حملــه کردنــد .طبــق نظــر  1984م .هــادر ،باستانشناســان بایــد مســئولیت
اجتماعــی تفســیر گذشــته را بــرای حــال و آینــده بپذیرنــد .پرســشهای مشــکلی ماننــد:
مــردم گذشــته چــه میخواســتند؟ آیــا باستانشناســی قــادر اســت بــرای چشــماندازهایی
کــه وجــود دارد ،مثـ ً
ا در پیشــرفت ملتهــای جهــان ســوم نقشــی ایفــا کنــد؟ کــه بایــد بــه
ایــن پرســشها بایــد پاســخ داده شــود (دارک.)15 :1379 ،

نتیجهگیری

همانطــور کــه اشــاره شــد ،باستانشناســی در طــی زمــان شــاهد تغییــرات زیــادی بــوده
اســت .عمــده ایــن تغییــرات ناشــی از نــوع نــگاه باستانشناســان بــه گذشــته اســت؛ البتــه باید
توجــه نمــود کــه نــوع ســؤال نیــز در شــکلگیری تئوریهــای باستانشناســی نقــش اساســی
داشــته اســت؛ اینکــه هــدف یــک باستانشــناس ،بازســازی رفتارهــای آئینــی یــک جامعــه
باســتان اســت یــا شــیوه تولیــدی آنهــا ،نیازمنــد روشهــای مختلفــی در پاســخ بــه ســواالت
مربوطــه اســت .طبیعــی اســت کــه هــر باستانشناســی در ابتــدا بایــد بــه توصیــف دادههــای
مــادی خــود بپــردازد ،امــا نبایــد تصــور کنــد کــه همــه چیــز بــا توصیــف پایــان میپذیــرد؛
امــا در مقابــل ،باستانشناســانی کــه از روشهــای علمــی نویــن رایــج در علومــی همچــون
شــیمی و فیزیــک بهــره میبرنــد ،بایــد از محدودیتهــای موجــود در دادههــای باســتانی
و روش مــورد آزمایــش آگاه باشــند و تصــور نکننــد کــه فقــط فرضیههــای آزمایشپذیــر،
فرضیههــای باستانشناســی هســتند .بســیاری از رفتارهــای بشــری هســتند کــه در دادههــای
مــادی منعکــس نشــدهاند و رســیدن بــه آنهــا از طریــق آزمایشــات فیزیکــی و یــا شــیمیایی
امکانپذیــر نیســت؛ بنابرایــن تصــور میشــود کــه بهرهگیــری توامــان از توصیــف ،توضیــح
و تفســیر بــه باستانشــناس کمــک میکنــد تــا بــه بخشــی از ســؤاالت مطروحــه خویــش
بر سد .
ایــن امــر واضــح و مبرهــن اســت کــه هــر ســؤالی در باستانشناســی پاســخ خــاص
خــود را دارد .راه رســیدن بــه پاس ـخها نیــز متفــاوت اســت .در پاســخ بــه ســؤاالت مربوطــه
بــه «ماهـ َو» و یــا چیســتی مســائل ،میتــوان از توصیــف فقــط در آغــاز مطالعــه بهــره بــرد؛
امــا در پاســخ بــه ســؤاالت «چرایــی و چگونگــی» ،بایــد از روشهــای دیگــری همچــون
توضیحــی (تبیینــی) و تفســیری بهــره بــرد .مطمن ـ ًا در آنجــا کــه علــوم قــادر بــه پاســخ
ســؤاالت نمیباشــند ،میتــوان از مباحــث تفســیری اســتفاده کــرد؛ البتــه بــه ایــن شــرط کــه
باستانشــناس از دخالــت نظــر شــخصی خویــش جــداً خــودداری نمایــد .آنچــه مســلم اســت،
اینکــه تمامــی مــوارد فــوق ،یعنــی توصیــف ،توضیــح و تفســیر محدودیهــای خــاص خــود
را دارنــد و باستانشــناس بایــد بــا آگاهــی از ایــن محدودیهــا اقــدام بــه بازســازی گذشــته
نمایــد ،اگــر یــک مطالعــه علمــی در مرحلــه توصیــف متوقــف شــد ،آنگاه بایــد در مــورد
سرنوشــت آن فعالیــت نگــران شــد .متأســفانه بســیارند فعالیتهایــی کــه هنــوز گزارشهــای
آنهــا بــه رشــته تحریــر در نیامدهانــد .ایــن خــود یــک آفــت بســیار بــزرگ اســت کــه ممکــن
اســت صدمــات جبرانناپذیــری بــر پیکــرهی باستانشناســی وارد نمایــد .از طرفــی برخــی از
باستانشناســان ادای «باستانشناســی جدیــد» را در میآورنــد و بــه نوعــی قصــد آن را دارنــد
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کــه بــا تحــوالت علمــی و مبانــی نظــری در باستانشناســی دنیــا همــراه باشــند .نگارنــده ،خود
بــه عنــوان ســردبیر یــک مجلــه انگلیســی زبــان و داور چندیــن مجلــه ،بارهــا از نویســندگان
ســؤال مینمــود ،اگــر فــان دیاگــرام ،چــارت ،نتیجــه آزمایشــات  XRF ،XRDو یــا غیــره
را از مقالــه حــذف نماییــد ،چــه صدمــهای بــه مقالــه وارد میشــود .پاســخ آنهــا کامــ ً
ا
مشــخص بــود ،چراکــه آن آزمایــش ،نــه براســاس نیــاز تحقیــق ،بلکه براســاس اخــذ کالس و
اهمیــت از آن آزمایــش بــرای مقالــه بــوده اســت .متأســفانه نــگاه یکطرفــه باستانشناســان
بــه باستانشناســی روندگــرا ،نــه تنهــا بــه ایــن راهبــرد صدمــه زده اســت ،بلکــه آنهــا را از
اهــداف اصلــی ایــن راهبــرد مهــم دور نمــوده اســت.
همانطــور کــه در بــاال اشــاره شــد ،باستانشناســان روندگــرا ،در ابتــدا آگاهانه یــا ناآگاهانه
بــه نوعــی بــر ضعــف خویــش اذعــان نمودنــد .آنچــه بعدهــا بهعنــوان باستانشناســان
پــس روندگــرا ظهــور نمودنــد ،شــامل باستانشناســانی از اردوگاه باستانشناســی روندگــرا
بودنــد کــه از محدودیتهــای روش مطالعاتــی روندگرایــان ناراضــی بودنــد؛ بنابرایــن ضــروری
بــه نظــر میرســد تــا براســاس نــوع ســؤال اقــدام بــه انتخــاب راهبــرد نمــود و در تمامــی
مراحــل ،بایــد جانــب احتیــاط را رعایــت نمــود و بــا بهکاربــردن اصطالحاتــی همچــون
«شــاید»« ،احتمــا ًال» و غیــره از ابــراز نظــر قطعــی خــودداری نمــود ،چراکــه حتــی مطالعــات
آزمایشــگاهی هــم بهدلیــل محدودیتهایــی کــه دارنــد ،نمیتواننــد پاســخی قطعــی بــه
ســؤاالت باستانشناســان بدهنــد.
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aspects of “Processual Archaeology”. Archaeologists should spend
much of their time trying to discuss on the basics of archaeology and
the most important aim is to increase our understanding of the human past;archaeologists should try to answer the ‘How’ and ‘Why’
questions on past not just ‘What”; therefore, if our goal is to know
more about the human past. Traditional approaches tended to regard
the objective of archaeology mainly as reconstruction piecing together. The current aim of archaeology is not only simply achieving
cultural material and make some assumption of their time being, but
also the progressive aim is to reconstruct the subsistence of dead
people. We are eager to suggest a clear picture of the subsistence of
dead people and their environmental exploitation.And we are following some questions such as the reason of life-styles, behavioral
patterns and the way that the lifestyles and cultural material. To sum
up, we are trying to explain the changes. There are still some archaeologists with old efficiance procedures while they are aware of
the inefficiency of old procedures and have no answer of their irresponsibility. The most outcrop of the “New Archaeology” is making
the mixture in between theory and practice. However, there still no
contract on the implication of a further objective has been termed
the reconstruction of the life ways of the people responsible for the
archaeological remains. We are certainly interested in having a clear
picture of how people lived, and how they exploited their environment. But we also seek to understand why they lived that way: why
they had those patterns of behavior, and how their life ways and
material culture came to take the form they did. We are interested,
in short, in explaining change.There are still archaeologists who are
using old fashions, while they know their methods are useless. They
know that their methods are not able to reconstruct the past. They
are not responsible for their non-academic behaviors. The most important issue of the New Archaeology is integration of Theory and
Method in archaeology; however, there is disagreement over whether many concepts can be considered ‘theoretical’ or whether they are
merely neutral techniques or methods outside the purview of theory.
Keywords: Archaeology, Processual. Post-Processual, Culture-History, Strategy.
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Abstract
What prompted the author to write this article was the importance
of theories application in archaeological fieldworks. Unfortunately,
of the mistaken activates of the past works in US and EU, is fully
attention to publication of the reports of excavations and surveys,
which there is still serious doubt on their accuracy;however, they
understood that the reports by themselves would not solve any of
the ancient societies problems. During the past two decades and the
expansion of the international relationship of the Iranian archaeologists, who inherited the given behavior of their American and
European colleagues, with scientific development, especially in archeology, archaeological theories and frameworks of thought that
the archaeological world had already experienced during the 60s
and 70s, Iranian archaeological community was faced with a large
amount of scientific information, methods and theories. It is interesting to state that thiskind of discussions in European and American societies were raised over time via discussions and seminars.
Accordingly, it is reasonable to archaeologists who have worked in
these countries, to have a better understanding of the idea above presented. The debate is not on the verity or untruth of the theoretical
frameworks, but is over the essence of these theorization process.
In contrast, in recent years young and aspiring archaeologists found
this data two or even three translated sources. Those who had the
English language competence referred to relevant articles. In both
cases, the sudden confrontation with what young archaeologists they
were created confusion. Some were thinking that byintroduction of
a thought, the previous idea or mental framework has expired;or
as “New Archaeology” or “Processual” has its own special class,
they tried to follow up the vanguard activities. As will be explained
below, all strategies on the basis of theirquestions and applications
are important. Each approach has its own strengths and weaknesses
as for “Processual Archaeology”. That is why “Post-Processual Archaeology” emerged, but this is not to ignore the strengths of many

