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چکیده

در مقالــهی حاضــر ،اشــکالت نقدهــای ایرادشــده توســط فــرا فرایندگرایــان از رویکــرد مکتــب
فرایندگرایــی برشــمرده و بــه ایــن نکتــه اشــاره شــده کــه جایگزیــن پیشــنهادی آنهــا بــا وامگیــری
مســتقیم مفاهیــم بنیادینــش از علــوم اجتماعــی کــه دارای طبیعــت نظــری متفاوتــی هســتند ،بــه
آشــفتگی حاضــر در حــوزهی نظــری باستانشناســی دام ـنزده اســت .در کنــار اشــاره بــه مشــکالت
نگــرش اثباتگرایانـهی فرایندگرایــی ،بحــث شــده کــه پـسزدن یکایــک ایدههــای ایــن نگــرش و
پذیــرش فــرا فرایندگرایــی نیــز راهحــل مناســبی نیســت .باستانشناســی فــرا فراینــدی در پــی تبدیــل
پژوهــش باستانشــناختی بهعنــوان عملــی علمــی بهگون ـهای از داستانســرایی بــا قابلیتــی بــاال
بــرای برداش ـتهای شــخصی اســت کــه میتــوان نمون ـهاش را در فرهنگگرایــی افراطــی دیــدگاه
پدیدارشناســانه به باستانشناســی چشـمانداز ســراغ گرفت .باستانشناســان دسترسی به مفاهیم
پشــت اشــیاء و ارزشهــای ذهنــی و ســاختارهای اجتماعــی افــرادی کــه آنهــا را ســاختهاند ،ندارنــد.
پیشنیــاز هدفگــذاری ،شناســایی محدودیتهاســت .فــرا فرایندگرایــان مطابــق بــا اصولــی
کمالگرایانــه و هنجــاری ،نگرشــی ایدیولوژیــک در مطالعـهی فرهنگهــا را اختیار کردهانــد و علم را
بهعنــوان بنیانــی قابلاتــکا رد میکننــد .شــگفت آنکه جایگزین پیشــنهادی آنها نگرشــی سراســر
ارزشگذاریشــده ،برگرفتــه از علومانســانی همــراه با تفســیرهای جانبدارانــه بــوده و در این راه ،تنها
تعهــد آنــان نســبت بــه اصــول اخالقــی معاصــر اســت .بــر ایــن اســاس ،در بخــش دوم ایــن نوشــته،
تــاش شــده کــه بــا طــرح زمین ـهی نظــری جدیــد کــه فــارغ از مشــکالت اثباتگرایان ـهی بینــش
فرایندگرایانــه اســت ،پیشــرفت بهســوی تفســیر بهتــر دادههــای باستانشــناختی تضمیــن شــود.
در ایــن راه ،مطابــق بــا نســخهای سازگارشــده از ابطالگرایــی پیچیــدهی پوپــر در فلســفهی علــم،
بســتری نظــری بــا قلمروهــای منســجم شناختشــناختی و روششــناختی بــرای باستانشناســی
ن نکتــه کــه مــواد باستانشــناختی ســازگار بــا
پیشــنهاد شــده اســت .بــر ایــن اســاس ،بــا توجــه بــه ایـ 
روششناســی کــه پیشتــر توســط فرایندگرایــان مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه ،هســتند؛ ایــن روشهــا
در بســتری غیــر اثباتگرایانــه ،مطابــق بــا شناختشناســی پیشنهادشــده و در جهــت ابطــال
نظریههــای تــازه پیــاده میشــوند .در نتیجـهی ایــن رویکــرد ،بنیــان نظــری پژوهشهــا میتوانــد
بهشــکلی عملــی ،بــه دور از نســبیگرایی پس ـتمدرن و مطلقگرایــی اثباتگرایانــه شــکل گیــرد.
کلیــدواژگان :شناختشناســی ،فرایندگرایــی ،فــرا فرایندگرایــی ،اثباتگرایــی ،پوپــر،
ابطالگرایــی پیچیــده.

* .ایــن مقالــه برگرفتــه از رســالهی دکتــرای
حســین حبیبــی بــا عنــوان« :تحلیــل الگــوی
اســتقرار و تغییــرات اجتماعــی منطقــهی
آبدانــان در دورهی ساســانی» اســت.
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مقدمه

هــر گــروه از اســتادان دانشــگاهی و دانشــجویان در باستانشناســی امــروز ،دریافتــی متمایــز
از تئــوری و عمــل در باستانشناســی داشــته یــا بهدســت میآورنــد .بــا اینوجــود کــه
یــک پســتمدرن رادیــکال میتوانــد از ایــن موقعیــت خرســند باشــد (Bintliff, 2000:
 ،)153امــا بســیاری از باستانشناســان بــا ُپــر کــردن فاصلههــای بیــن جنبشهــای اصلــی
باستانشناســی یــا بــا طراحــی بســترهایی تــازه کــه فاقــد چنــان گسســتی هســتند ،تــاش
میکننــد کــه ایــن موقعیــت گیجکننــده را ســر و ســامان بخشــند .از همیــن روی در ایــن
نوشــته ،مســائل شناختشــناختی نگرشهــای گوناگــون در باستانشناســی بررســی
میشــود تــا اینکــه بــه تحلیلــی از شــرایط حاضــر ایــن حــوزهی نظــری باستانشناســی
برســیم؛ بنابرایــن در پــی توضیــح ایدههــای نظــری بنیادیــن مکتــب فرایندگرایــی
باستانشناســی ،بــه اشــکاالت چگونگــی روبـهرو شــدن فــرا فرایندگرایــان بــا آنهــا خواهیــم
پرداخــت .در نتیجــه تــاش خواهــد شــد کــه بــا رویکــردی تحلیلــی ،آسیبشناســی ایــن
موضــوع مطالعــه شــده و امــکان فراهــم آمــدن زمینــهای نــو بــرای بنیانهــای نظــری
باستانشناســی کــه عــاری از ایرادهــای رویکردهــای حاضــر باشــد ،ســنجیده شــود .در ایــن
راســتا ،بــا توجــه بــه طبیعــت هستیشــناختی رشــته و توانهــا و محدودیتهــای آن ،ایــن
انــگاره در نظــر گرفتــه شــده کــه رویکــردی علمــی ،امــا در هماهنگــی بــا ویژگیهــای مــواد
و اطالعــات دســترس در باستانشناســی ،بســیار نویدبخــش خواهــد بــود .بــا توجــه بــه
کمبودهــای اثباتگرایانـهی دیــدگاه فرایندگــرا ،انتظــار آن مـیرود که مفاهیم کلیدی شــرح
ابطالگرایانـهی «کارل پوپــر» در فلســفهی علــم ( ،)Popper, 2002aاســاس نظــری نوینــی
ً
را بــرای طراحــی پژوهــش باستانشــناختی ارائــه کنــد .ایــن رویکــرد میتوانــد کــه الزامــا و
ً
بهشــکلی رادیــکال از باستانشناســی فرایندگــرا جــدا نبــوده و احتمــاال درحالیکــه بعضــی
از بنیانهــای اصلــی آن گرایــش را در بســتری جدیــد بــهکار میگیــرد ،فــار غ از اشــکاالت
آن باشــد .رویکــرد پیشــنهادی میتوانــد پایــهای مناســب را فراهــمکنــد کــه باتوجــه بــه
تواناییهــا و محدودیتهــای باستانشناســی ،در هماهنگــی بــا طبیعــت ایــن رشــته بــوده
پیشرویمــان گشــاید.
و افقــی تــازه بــرای انجــام پژوهــش باستانشــناختی در آینــده را در ِ

بنیانهای فرایندگرایی و طریقهی مواجههی فرا فرایندگرایان با آن

ً
«باستانشناســان ،عمومــا تئــوری و متــود را بــا هــم خلــط کردهانــد .بهشــکلی ســاده،
ا گــر پرســشهای 'چرایــی' پیوســته بــا تئــوری باشــد ،متــود و روششناســی مرتبــط بــا
پرســشهای 'چگونگــی' اســت» ( .)Johnson, 1999: 2در بیــن حوزههــای گوناگــون
فلســفهی باستانشناســی ،مســائل شناختشناســانه -موضــوع اصلــی ایــن نوشــته-
بــه پرســشهایی دربــارهی امکانهــا و محدودیتهــای شــناخت در باستانشناســی
میپــردازد« .باستانشناســان بــا دیدگاههــای مختلــف بــه بحــث در مــورد راههــای مقبــول
و مناســب بــرای فهــم گذشــته میپردازنــد» ( .)Ashmore, 2008: 168رویکردهــای
متفــاوت باستانشناســی در دو دیــدگاه اصلــی وجــود دارنــد« :باستانشناســی آمریکایــی»،
نــو یــا فرایندگــرا -مــدرن -کــه براســاس اصــول علمــی و روش انسانشــناختی بنیــان نهــاده
شــده و «باستانشناســی اروپایــی» ،فرافرایندگــرا -پس ـتمدرن-کــه اساســش بــر پای ـهی
دیدگاههــای علــوم اجتماعــی اســت (.)Funari, 1999: 37-41
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هنگامــی کــه قصــد پرداختــن بــه شناختشناســی باستانشناســی را داریــم ،بایســتی
تفــاوت بنیادیــن میــان ایــن حــوزه در باستانشناســی و ِآن علوماجتماعــی را در نظــر داشــته
باشــیم .در باستانشناســی ،بــا امــکان بالقــوهی پرســش در ارتبــاط بــا روندهــای بلندمــدت
و از طریــق مقایســه بیــن نمونههــای قابلقیــاس از افقهــای زمانی-مکانــی گوناگــون،
هدفگــذاری بــرای تشــخیص الگوهــای موجــود در رونــدی کــه قوانیــن اجتماعــی و
فرایندهــای فرهنگــی براســاس آن شــکلگرفتهاند ،روب ـهرو هســتیم .امــا پیشنیــاز تعییــن
اهــداف ،شناســایی محدودیتهاســت .در ایــن رشــته ،تنهــا امــکان دسترســی محــدود
بــه مــوادی ناقــص کــه برجــای مانــده از بخــش مــادی فرهنــگ هســتند ،وجــود دارد.
باستانشناســان بــه مفاهیــم پشــت اشــیاء و نیــز بــه ارزشهــا و برســاختهای اجتماعــی
افــرادی کــه آن چیزهــا را در باشندگیشــان در جهــان خویــش خلــق کردهانــد ،دسترســی
ندارنــد .باستانشناســان فــرا فرایندگــرا ،براســاس پدیدارشناســیMagnusson Staaf,( 1
 )2000: 135-36در فلســفه و مفاهیم هبیتوس و ســرمایهی نمادین (;Bourdieu, 1977
 2)1979; 1987; Bourdieu and Passerson, 1977و تئوری ســاختارگراییGiddens,( 3
 )1976; 1979; 1984در علوماجتماعــی (Johnson, 2007: 142; Anschuetz et al.,
 ،)2001: 173مشــتاق رمزگشــایی ایــن مفاهیــم غیرقابــل لمــس و کدهــای غیرآ گاهانـهی
رفتــاری ( )Martin, 2013: 95از طریــق مــواد باستانشــناختی بودهانــد .امــا آنچنانکــه
ویتگنشــتاین بهدرســتی نشــانداده' ،حــاالت ذهنــی پنهــان' غیرقابــل دســترس بــرای بــه
بحــث یــا تجزیــه و تحلیــل گذاشــتن هســتند ( .)Bintliff, 2000: 157-8گرایشهــای
تاریــخ فرهنگــی و فــرا فرایندگــرا بــا اخــذ کــردن اصــول تفســیری هنجــاری (;Binford, 1964
 )Johnson, 1999: 16-19یــا ایــدهآل ( ،)Binford, 1989: 12دارای مشــکلی مشــابه کــه
رویکــرد ایدئولوژیــک -غیرواقعگرایانــه -بــه مطالعـهی فرهنگهاســت ،هســتند .مدافعــان
فــرا فرایندگرایــی ،فرهنــگ را بهعنــوان فــرآورده کــه توســط عواملــی فعــال (عاملیــت،)4
هوشــیارانه 5شــکلگرفته ،تعریــف کــرده و دستســاختهها را اشــیائی منحصربهفــردُ ،پــر
از ارزشهــای فرهنگــی کدگذاریشــده و هنجارهــای اجتماعــی شــخصی میداننــد کــه
ایــن ســاختارهای مجــازی را بهشــکل اعمالــی ملمــوس (عمــل )6برگرداندهانــد (Johnson,
 .)2007: 142; Binford, 1989: 29بدینگونــه آنــان براســاس نگاهــی غیرواقعگرایانــه
( ،)Norris, 2010رویکــردی نســبی و کمینهگرایانــه را ارائــه میدهنــد کــه براســاس آن هــر
گونــه قابلیــت علــم در طراحــی پژوهــش -بــه ســادگی بــا جانبدارانــه 7دانســتن آن -رد شــده
اســت .ایــن پژوهشــگران گزارههــای هستیشــناختی و شناختشــناختی را خلــط کــرده و از
مقدمـهی ' گذشــته ،گذشــته اســت' نتیجــه میگیرنــد که مــا هیچگاه نمیتوانیــم به ذهنیت
اصلــی مردمــان گذشــته پیببریــم؛ بنابرایــن ،پیشــنهاد میکننــد کــه در تفســیرهای خــود،
تنهــا تعهــد مــا ،اصــول و اخالقیــات زمان ـهی خودمــان اســت .شــگفتآورتر آݣنکــه آنهــا بــا
ایــن ادعــا کــه در حــال رمزگشــایی تمایــات سیاســی بــازی قــدرت ،هنجارهــای اجتماعــی،
ـس اعمــال انســانی هســتند ،بهعنــوان جایگزیــن،
ریش ـههای روانشــناختی و شــناختی پـ ِ
مطالعاتشــان را براســاس نگــرش سراســر ارزشگذاریشــده برگرفتــه از علومانســانی بــا
تفســیرهای جانبدارانــه قــرار میدهنــد .از ایـنرو ،ســنجش نتایــج ایــن تحقیقــات کــه ریشــه
در چنــان عقایــد پس ـتمدرنی دارنــد ،غیرممکــن اســت .بهعنــوان نتیجــه ،ایــن رویکــرد
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قــادر اســت کــه واقعیــت را تنهــا بهعنــوان فــرآوردهی اجتماعــی توافــق جمعــی در درون
بــازی زبانــی علــم و بـهدور از هــر گونــه ارزش ذاتــی در فــرای آن گفتمــان نشــان دهــد (Ibid:
.)283-84
از ســوی دیگــر ،در ارتبــاط بــا ایــن پرســش کــه چگونــه میتــوان چیــزی را دربــارهی
اعمــال انســانی در گذشــته ،بــا اطمینــان بیــان کــرد ،فرایندگرایــان واقعگــرا اظهــار میکننــد
کــه مــا تنهــا بایســتی براســاس چیــزی کــه میبینیــم اســتدالل کنیــم ،و از ایـنرو بــرای فهــم
رفتــار انســانی ،بایســتی پایبنــد بــه علــم و نظریههایــی کــه بهصــورت علمــی ثابــت شــدهاند،
بمانیــم ،نــه نظریههــای اجتماعــی ( .)Martin, 2013: 1مقصــود باستانشناســان نــو در
آمریــکای شــمالی و بریتانیــا مرتبــط بــا پیوســتگی شــواهد بــا تفســیرها بــوده و َنــه بــا انباشــتن
شــواهد ( .)Johnson, 2007: 121بــه ایــن خاطــر ،آنهــا براســاس نگرشــی تجربــی،
زمینههــای کشــف و ســنجش را از یکدیگــر مجــزا نــگاه داشــته و بنیانــی قابــل اتــکا بــرای
اســتدال لها و معیــاری منطقــی بــرای ســنجش تفســیرها را اختیــار کردهانــد .یکــی از
برآیندهــای بــا ارزش ایــن نــگاه ،اســتفاده از علــوم باستانشــناختی بــوده کــه موفقیتهــای
متعـ�ددی را در هـ�ر دو حـ�وزهی تئـ�وری و عمـ�ل باستانشناسـ�ی بهبـ�ار آورده اسـ�ت( (�Ren
frew, 2006: 217-224, 234-236; Martinón-Torres & Killick, 2015; Pollard,

 .)2004هــدف باستانشناســی ،بهطــور کلــی ،مطالعــهی فرهنــگ انســانی اســت ،امــا
شناختشناســی و روششناســی ایــن رشــته متفــاوت بــا علومانســانی و بیشــتر نزدیــک بــه
علــوم 8اســت .در ایــن ارتبــاط ،تعریــف مشــهور اریــک ُولــف از انسانشناســی ،و در همیــن
ترین علــوم و علمیتریـ ِـن علــوم انســانی' را بــه
امتــداد از باستانشناســی ،بهعنــوان 'انســانی ِ
یــاد میآوریــم ( .)Wolf,1964: 88قابلاشــاره آنکــه بســیاری از مطالعــات در ســالهای
گذشــته نشــانداده اســت کــه تحقیــق علمــی هیــچگاه بهطــور کامــل منفعالنــه و بــدون
دخالــت محقــق نبــوده اســت .امــا بــا اینوجــود ،ثابــت کــردن ایــن نکتــه ،بــر آنکــه پژوهــش
ً
علمــی ،کاری کامــا اجتماعــی اســت -چنانکــه بعضــی از نقدهــای جامعهشــناختی ادعــا
میکننــد -داللــت نمیکنــد ( .)Martin, 2013: 25ا کنــون مــا دریافتهایــم کــه واقعیــت
مطلــق اثباتشــدنی ،غیرقابــل دســترس اســت .امــا هیــچ دانشــمندی نیــز قصــد چنــان
چیــزی نکــرده اســت .بــا قــرار دادن پای ـهی نظریاتمــان براســاس دیــدگاه علمــی ،مــا قــادر
خواهیــم بــود کــه بــه واقعیــت امــور نزدیکتــر شــویم ( .)Popper, 1994فــرا فرایندگرایــان
َ
نمیتواننــد کــه براســاس نظــری خــود نقضگــر و بــر پای ـهی ایــن ابراســتقراء 9کــه بهدلیــل
ً
اثبــات شــدن نادرســت بــودن بعضــی از نظریــات علمـ ِـی ســابقا درســت فرضشــده ،علــم
مــورد تأییــد زمــان حاضــر نیــز بیتردیــد ،نادرســت ،ناقــص و بــر پایــهی شــواهد اشــتباه
اســت ( ،)Norris, 2010: 280-290بدبینانــه همــهی موفقیتهــای اســتدالل علمــی را
رد کــرده و ادعــا کننــد کــه تمامــی آن داوریهــا متعصبانــه و بنابرایــن مملــو از سیاسـتهای
مألــوف ،هنجارهــا و ارزشهــای اجتماعــی جامعـهی نویســنده بــوده و نظــر دگماتیــک هــادر
را جایگزیــن کننــد کــه 'طرفــداری و تفســیر متزلــزل در دل باستانشناســی قــرار داشــته،
ً
بهطوریکــه ایــن اساســا نادرســت اســت کــه یــک نظــر یــا عقیــده را در قیــاس بــا دیگــر
عقایــد ،تحمیــل کــرد' (نقلشــده در .)Bonde & Houston, 2013: 2-3 :ایــن اندیشــه
بــر ایــن داللــت میکنــد کــه همــهی افــرادی کــه گذشــته را مطالعــه میکننــد از ســطحی
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یکســان از اطالعــات ،مهــارت ،اســتعداد و بینــش برخوردارنــد و هــر داســتان یــا تصویــر
ارائهشــده ،بهدلیــل ارزشــش بــرای فــرد ارائهدهنــدهی آن ،بــه انــدازهی دیگــری مناســب
اســت ( .)idem; Bintliff, 2000: 163شــگفت آݣنکــه بهنظــر میرســد کــه چنیــن گرایشــی
بــر اثــر برآمــدن گرایــش اصالــت فردیــت تفکــر 10بهوجــود آمــده کــه نتیج ـهی ناخواســتهی
گیدنــزی و تأ کیــدش بــر عاملیــت در برابــر ســاختار اســت (Mizoguchi,
معرفــی تئــوری ِ
 .)2000; Barrett & Fewster, 2000مهمتریــن مشــکل ایــن تصــورات آن اســت کــه
آنهــا هیــچ اهمیتــی بــه مفهــوم پیشــرفت دانــش مــا از گذشــته نــداده و ارتباطــی بــا دانــش
جدیــد ندارنــد .11طبــق نگــرش فــرا فرایندگرایــی ،تفســیرها از یافتههــای باســتانی در بســتری
ویــژه انجــام میگیــرد ،امــا ایـنکار بــدون هیــچ تالشــی بــرای رفــع اشــکال منتــج از آن ،یعنــی
مشــخص کــردن روشــن بــودن و مشــروعیت ارتبــاط ایــن نظــرات در دیــد مشــاهدهگری
متفــاوت کــه در پــی تفســیر همــان مجموعهیافتههــا از همــان بســتر اســت ،انجــام میشــود
( .)Renfrew, 2001: 123; Binford, 2001: 207افــزون بــر ایــن ،ا گــر درک و فهــم چیزهــا
ً
کامــا نســبی و وابســته بــه درک شــخصی باشــد ،قضــاوت اخالقــی دشــوار خواهــد بــود .ا گــر
براســاس چنــان نــگاه پس ـتمدرنی ،ایــن ادعــا مطــرح شــود کــه هــر چــه کــه دیگــر افــراد
میگوینــد مفهومــی یکســان دارد ،دیگــر دلیــل چندانــی بــرای گــوش کــردن نخواهــد بــود
( )Magnusson Staaf, 2000: 138و ا گــر مــا بهعنــوان باستانشــناس ،وظیفــهی خــود
بــرای پیشــبرد شــناخت گذشــته را تأییــد نکنیــم ،دیگــر دلیلــی بــرای ادامــهی کارمــان
نخواهــد بــود ( .)Bintliff, 2004: 399همــهی ایــن فرضیــات قابلیــت ایجــاد نتایجــی
فاجعهبــار بــرای رشــته را دارنــد.
بحثــی مرکــزی کــه چگونگــی گرایــش دو جنبــش اصلــی در باستانشناســی نســبت بــه
گذشــته را از هــم جــدا میکنــد در اهمیــت فــرد در خلــق شــواهد باستانشــناختی نهفتــه اســت
ً
( .)Ibid: 174تذکــر ایــن نکتــه مهــم اســت کــه چیــزی کــه مــا مشــاهده میکنیــم غالبــا َنــه
نشــاندهندهی خصوصیــات فــردی و ویژگیهــای دیــدگاه او ،بلکــه نتیجـهی کار مشــترک
اجتماعــی فرهنگــی خــاص بــا ســنتهایی
افــراد بــا رونــد یکســانی اســت کــه فــرآوردهی
ِ
ً
ویــژه اســت ( .)Binford, 2013: 12برخــاف چیــزی کــه فــرا فرایندگرایــان دائمــا دربــارهاش
شــکایت دارنــد ،عمــل اختیــاری افــراد هیـچگاه در نــگاه فرایندگرایانــه نادیــده گرفتــه نشــده
اســت؛ بلکــه از آنجــا کــه عمــل فــردی ،توضیحدهنــدهی روندهــای تاریخــی بلندمــدت
نیســت ،پیشــنهاد داده شــده کــه اعمــال انســانی میتواننــد بهعنــوان نشــانههایی بــرای
دیگــر عوامــل اصلــی توضیـحداده شــوند و بحــث شــده کــه اعمــال اختیــاری ،عوامــل اصلــی
پشــت تاریــخ و تغییــر و تــداوم فرهنگهــا نیســتند ( .)Binford, 1989: 19-20در پــی
برگزیــدن اصــول گرایــش علمــی ،بــرای ُپرثمــر بــودن ،چارچوب پژوهشــی بایســتی بــر پایهی
تجربهگرایــی 12و بــرای ممکــن شــدن تمایــز توضیــح مناسـبتر ،روش پژوهــش بایــد قابــل
محاســبه و قابــل ســنجش 13بــر حســب جهــان تجربــی باشــد ( .)Ibid: 34-39تحلیــل فضــا
از نــگاه تجربــی چنانکــه از تجربـهی چیزهــا در جهــان بیرونــی حاصــل میشــود ،از ســوی
رویکــرد فــرا فرایندگــرا -مطابــق بــا ایدههــای کانــت و هایدگــر ( -)Livio, 2009: 5نقــد
شــده اســت .نــگاه پدیدارشناســانه ،چش ـمانداز 14را بهعنــوان شــبکهای از مکانهــا و یــک
میانجــی تعریــف میکنــد کــه از طریــق آن ،مکانهــا بهصــورت اجتماعــی ســاخته و معنــادار
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شــدهاند ( .)McFadyn, 2008: 307طرفــداران ایــن نظــر مدعــی هســتند کــه چشـمانداز را
بــدون فرضیــه ،برانگاشــت و پرســش -بــه قــول خودشــان ،بــدون تعصــب -مطالعــه کــرده،
آنرا تنهــا بــا وارد شــدن بــه چش ـمانداز و متأثــر شــدن ادرا ک فهمیشــان از آن میشناســند؛
عالوهبــر ایــن ،پدیدارشناســان هدفشــان را مهیــا کــردن توصیفــی غنــی قــرار میدهنــد کــه
بــه همــکاران امــکان فهــم چش ـمانداز از طریــق وســاطت بافتــی استعاریشــان را میدهــد
( .)Tilley, 2008: 271امــا در اینجــا بایســتی متذکــر شــد کــه در رونــد انســان شــدن،
مکانیزمهــای تطبیقــی تطــور یافتهانــد کــه انعکاسدهنــدهی مهمتریــن چشــماندازها
در تاریــخ فرگشــت انســانی هســتند و آن چشــماندازها شــامل آفریقــای پارینهســنگی
نیــز میشــوند .از ایــنرو ،تجزیــه و تحلیــل ذهنیــت جوامــع ،تنهــا برپایــهی بســتری کــه
پژوهشــگر مطالعــه میکنــد ،آنچنانکــه پدیدارشناســان میپندارنــد ،امکانپذیــر نیســت؛
هــر چنــد کــه آنهــا هــر گونــه فرضیـهای را انــکار میکننــد (.)Maschner & Marler, 2008
«فکـ�ری حسـ�ن» پـ�س از روبـ�هرو شـ�دن بـ�ا گرایـ�ش سـ�ابجکتیو در مطالعـ�ات چشـ�مانداز( (�Til
 ،)ley, 2008در دفــاع از ســنجش قابــل محاســبه اشــاره میکنــد کــه« :اهمیتــی نــدارد کــه
چقــدر بــاران ونگــوک بــا ِآن هیروشــیگی متفــاوت اســت ،خصوصیــات فیزیکــی بــاران،
نقــش آن در حمایــت از زندگــی ،باعــث فرســایش خاک شــدن آن و قابلیت اســیدی شــدنش
بهوســیلهی آالیندههــا در ژاپــن ،چیــن و هلنــد یکســان هســتند» (.)Hassan, 2004: 319
او در مخالفــت بــا دیــدگاه نســبیگرایانه ادامــه میدهــد کــه« :تصورهــا از واقعیــت بهشــکلی
گزینشــی توســط اشــخاص آ گاه متعامــل ســاخته میشــوند .واقعگرایــی عقلــی مــا نیــازی بــه
اینکــه تصویــری دقیــق از جهــان باشــد ،نــدارد ،امــا ا گــر تصــورات مــا از واقعیــت بــا جهــان
تطابــق نداشــت ،نمیتوانســتیم بهعنــوان یــک گونــه بــه بقــا ادامــه دهیــم» (.)Ibid, 320
تعمیمدهــی 15یکــی از مهمتریــن اهــداف فرایندگرایــان در انجــام پژوهــش اســت.
هــدف تعمیمدهــی خــود ،دســتیابی بــه نتیجـهای از قوانیــن کلــی بــرای پیشــبرد دانش و در
نهایــت مشــارکت در مســائل حــوزهی عمومــی جامعــه اســت؛ بهعنــوان مثــال ،مــا میتوانیــم
از باستانشناســان محیطــی و چشــمانداز بــا توجــه بــه میــدان دیــد آنهــا کــه بهشــکلی
اســتثنایی در افقهــای زمانی/مکانــی ژرف اســت ،انتظــار داشــته باشــیم کــه بــر ســر میــز
مباحــث داغ روز در حــوزهی عمومــی ،همچــون فرایندهــای بلندمــدت اعمــال مخــرب
محیــط زیســت و آبوهــوا ،بهعنــوان نمونــه گــرم شــدن هــوای زمیــن کــه فراینــدی اســت
کــه بــا آغــاز کشــاورزی شــروع شــد ،دارای پیشــنهادهایی عملــی و جهتدهنــده باشــند.
بنابرایــن ،تعمیمدهــی و تحقیقــات بــر پایـهی مــدل مکتــب فرایندگــرا کاربــردی اســت .در
ایــن ارتبــاط ،بــا مانــدن در مقیاســی کــه تعمیــم دادن در آن امکانپذیــر اســت (Binford,
)2013: 12؛ مــا ،باستانشناســان میتوانیــم امیــدوار باشــیم کــه دارای موقعیتــی فعــال در
جامعــه شــویم .ایــن ایــده درســت در برابــر وســواس فــرا فراینــد منحصربهفــرد بــودن اســت
کــه َنهتنهــا برخــاف واقعیتهــای مالــی انجــام پژوهــش باستانشــناختی اســت؛ بلکــه از
تبدیــل شــدن ایــن رشــته بــه علمــی کــه منبــع دانــش کلــی ،فــرای توصیفــات بیمعنــای
مجــزا از هــم اســت نیــز جلوگیــری میکنــد (Pollard, 2004, Bintliff, 2004: xxii-
« .)xxiiiهیــچ چیــزی کــه تحــت مطالع ـهی علمــی قــرار میگیــرد ،منحصربهفــرد نیســت.
بــدون مقایســه ،هیــچ تجســس و هیــچ دانشــی نخواهــد بــود» (Kowalewsky, 2008:

ابطالگرایی پیچیده؛ راهکاری برای برونرفت...

« .)245هــر گونــه بهــا دادن بــه جزییــات ،بــدون فهــم فرایندهــای کلــی کــه آن جزییــات در
برابــرش شــکلگرفتهاند ،بیمعنــا خواهــد بــود» (.)Johnson, 2007: 140
مادیــت فرهنگــی 16ایــدهای مهــم در رویکــرد فرایندگراســت کــه در تــاش بــرای
علمــی مانــدن اخــذ شــده اســت .براســاس ایــن مفهــوم ،دستســاختهها تنهــا مــادهی
باستانشــناختی بــوده و ســه ُبعد شــکل ،فضــا و ُبعــد مرتبــط زمانــی ،بــرای مطالعــهی
آنهــا مشــخص میشــود .مطابــق بــا ایــن ایــده ،جهــان مــادی و محیــط خارجــی مهمتــر از
جهــان ذهنــی در فهــم فرهنــگ انســانی اســت .ایــن تأ کیــد بــر چیزهــا -دستســاختهها-
توســط رنفــرو ،تحــت ایــن عنــوان کــه باستانشناســی نبایــد چنــدان وابســته بــه آنهــا
باشــد ،مــورد نقــد قــرار گرفتــه اســت ( .)Renfrew, 2001: 125-26امــا زبــان اشــیاء 17علــم،
بهعنــوان زبــان مناســب توصیــف اشــیاء در اندیشــهی ویتگنشــتاین (Wittgenstein,
 ،)1922بنیانــی اســتوار بــرای پژوهــش باستانشــناختی اســت کــه آنرا مجهــز بــه ابزارهــای
روششــناختی مناســب و داوری معتبــر بــرای قضــاوت گزارههایــش میکنــد .بایــد گفــت
فضایــی بین/فــرا ســایتی 18باستانشناســی
کــه حتــی موفقیتهــای اخیــر تحلیلهــای
ِ
چشــمانداز (Wilkinson, 1982; 1989; 2000: 226-228; Richards, 2008: 551-
 )552نبایــد بهعنــوان نتایــج دیدگاهــی جایگزیــن بــرای مادیــت فرهنگــی پنداشــته شــود
()Anschuetz et al., 2001: 172؛ چرا کــه پایــهی پژوهشــی همــهی ایــن تحقیقهــا
براســاس مشــاهدات نشــانههای فرهنــگ مــادی نهــاده شــده اســت .در غیــر اینصــورت،
هیــچ بنیــان معتبــری بــرای چنــان تحلیلهایــی وجــود نداشــت.
دیگــر عامــل مــورد نظــر فرایندگرایــان ،داشــتن پرســشهای روشــن و مســئلهمحور
بــودن 19در پژوهــش اســت کــه برآینــد مســتقیم أخــذ گرایشــی علمــی در طراحــی پژوهــش
اســت .افــزون بــر ایــن ،همچنــان کــه در بــاال اشــاره شــد ،فراینــد فرهنگــی ،20دیگــر نقطـهی
کانونــی ایــن دیــدگاه اســت کــه براســاس آن جریانهــا و فرایندهــای بلندمــدت ،مهمتــر از
ُر خدادهــای کوتاهمــدت پنداشــته میشــوند .21باستانشناســان بــا اســتفاده از عمــق زمانــی
ژرف دیدگاهشــان ،پیشــرفت قابلمالحظ ـهای در توضیــح فرایندهــای تغییــر فرهنگــی را
رقــم میزننــد ( .)Anschuetz et al., 2001: 187-88توصیــف در مقیــاس کوچــک و بـهکار
بــردن مجموعــه اصطالحــات علوماجتماعــی پیشفرضهــای مطالعــهی فرایندهــای
رفتــاری بلندمــدت در مقیــاس کالن نیســتند .همچنانکــه دیدگاهــی مدلمحــور بــا
چارچوبــی تجربــی وابســته بــه طبقهبندیهــای توصیفــی علوماجتماعــی نبــوده ،بلکــه
مکمــل آنــان اســت (.)Fletcher, 1986: 77
تکامــل فرهنگــی و نگــرش کاربــردی 22در تئــوری سیســتمهای عــام بــرای مطالع ـهی
فرهنگهــا ،دو مفهــوم مهــم دیگــر در باستانشناســی نــو هســتند کــه بهترتیــب وامگرفتــه
از بومشناســی و انسانشناســی هســتند .ایــن ایدههــا بهطــور گســتردهای مــورد نقــد واقــع
شــدهاند ،چنانکــه امــروزه نســبت بــه گذشــته ،از اقبــال کمتــری در بیــن فرایندگرایــان
برخوردارنــد ( .)Johnson, 1999: 22-26بــا اینوجــود ،ایــن نقــد تریگــر بیربــط بهنظــر
میرســد کــه« :نگــرش سیســتمی بیشــتر از توضیــح ،بــه توصیــف تغییــر میپــردازد»
()Trigger, 1989: 308؛ چرا کــه «دریافتــن ماهیــت و معنــای تغییــر از طریــق مــواد
ً
باستانشــناختی تقریبــا غیرممکــن اســت .فراینــد تغییــر مســیری اســت کــه مــا میتوانیــم
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تعقیــب کنیــم» ( .)Martin, 2013: 130مکتــب کاربردگرایــی در اندیشــهی سیســتمی
بهصــورت ایــن گــزاره تعریــف شــده کــه فرهنگهــا همچــون ارگانیزمهایــی هســتند ،پــس
جــزء براســاس کاربــردش در ارتبــاط بــا کل توضیــحداده میشــود .مطابــق بــا ایــن ایــده
اســت کــه بینفــورد فرهنــگ را بهعنــوان ' ابــزار تطابــق انســانی برونبــدن'  ،23بــا توجــه
بــه تفــاوت انســانها در مقایســه بــا دیگــر حیوانــات در ســازگاری بــا محیــط در خــارج از
بدنشــان ،تعریــف کــرده اســت ( .)Johnson, 1999دیــدگاه فرایندگــرا ،بــا تمایــل بیشــتر بــه
انسانشــناختی بــودن ،در تقابــل بــا فهــم تغییــر فرهنگــی در دیــدگاه تاریــخ فرهنگــی در
شــکلهای گســترش ،مهاجــرت و تأثیرگــذاری ( ،)Binford, 1964بــه توضیــح آن در درون
یــک نظــام اجتماعــی فعــال میپــردازد (.)Johnson, 2007: 127
تشــخیص تنــوع 24یکــی دیگــر از مهمتریــن اهــداف فرایندگرایــی اســت .ایــن مفهــوم در
تقابــل بــا تمایــل باستانشناســی ســنتی در مطالعـهی بزرگتریــن باســتانگاهها ،جالبتریــن
دستســاختهها و فــرو نهــادن دیگــر مــوارد کوچــک ،ســاده و کمتــر زیباســت .مطابــق بــا
اندیش ـهی سیســتمی ،فرایندگرایــان معتقدنــد کــه بــرای شــناخت یــک فرهنــگ ،بایــد کل
مجموعــه بــا تمامــی اجــزای آن مــورد بررســی قــرار گیــرد؛ بنابرایــن ،آنهــا خــود را متعهــد
بــه مطالع ـهی هم ـهی دستســاختهها ،بــدون هیــچ جانبــداری زیباشــناختی میداننــد.
بهعنــوان نتیجــه ،امــروزه میبینیــم کــه بررســی باستانشــناختی ،اعتبــار بســیار بیشــتری
از چیــزی کــه در دوران نــگاه تاریــخ فرهنگــی داشــت ،برخــوردار شــده اســت (Binford,
1964; Adams, 1965, 1981; Adams and Nissen, 1972; Alizadeh and Gremliza, 1992; Kowalewski, 2008; Tartaron, 2003; Wilkinson, 2000; Hopper and

 .)Wilkinson, 2013بدینترتیــب ،مطالعـهی ســاختارهای اجتماعی-اقتصــادی ،توزیــع
فضایــی فعالیتهــای روســتایی ،وضعیــت شــیوههای معیشــتی کشــاورزی/دامداری و
جریانهــای بلندمــدت در مقیــاس جغرافیایــی کالن امکانپذیــر شــده اســت (Banning,
.)2002: 10-11
در مواجهــه بــا مشــکل تفســیر ،بینفــورد از ســرمایهگذاری محتاطانــه در پژوهــش
میانرتبــه بهعنــوان پایــهی رشــد باستانشناســی حمایــت میکنــد (Binford, 1977:
 .)1981پژوهــش میانرتبــه بهعنــوان ابــزاری بــرای توســعهی منبــع و اصــول تفســیری
تفکــر مســتقل و گســترش دانــش مــا از پدیــدهی تحــت تفســیر ،پیشــنهاد داده شــده اســت.
تجســس تنهــا در زمین ـهی اســتقالل فکــری بیــن ابــزار مــا بــرای توضیــح انجامپذیــر اســت
( )Ibid, 1989: 20-23و «بینفورد در اشــاره به اینکه موفقیت یا شکســت باستانشناســی
ً
بهعنــوان یــک 'علــم' بســته بــه گســترش موفقیتآمیــز نظری ـهی میانرتبــه نهفتــه ،کامــا
دقیــق اســت .ا گــر بــا اســتفاده از گزارههــای میانرتبــه ،بهطــور مطمئنــی حــال ایســتا را
بــه گذشــتهی پویــا پیونــد دهیــم ،خواهیــم توانســت کــه اســتدالل باستانشــناختی را از
زمینــهی اجتماعــی و سیاســیاش جــدا کنیــم» ( .)Johnson, 1999: 59فرانــک هــول،
بــا اســتفاده از دادههــای قومباستانشــناختی ،دانــش یــک چوپان/کارگــر بومــی را در
ً
جهــت تشــخیص کاربــری ســاختارهای پیشازتاریخــی تپ ـهی توالیــی و متعاقبــا شــیوهی
معیشــتی مردمانــی کــه در ایــن مــکان در حــدود  ۶۰۰۰ق.م .زیســتهاند ،بـهکار گرفتــه اســت
( .)Hole, 1978: 137; 1979او دانــش محلــی و بســتر ویــژهی باســتانگاه را در تفســیر
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خویــش لحــاظ کــرده کــه ایــن نکتــه خــود ضامــن اســتقرایی محکــم و رد انتقادهــای فــرا
فرایندگرایانــه درخصــوص تفســیرهای جانبدارانــه و مطابــق بــا دیــدگاه مــدرن غربــی اســت.
مطالعــهی فرایندهــای شــکلگیری ،25دیگــر موضــوع بــا اهمیــت در تحقیقــات
فرایندگرایــان اســت کــه «در ســاخت تئــوری میانرتبــه و شــکلدهی اســتنتاجهای رفتــاری
و باستانشــناختی معنــادار ،نقشــی بنیادیــن دارد .فرایندهــای شــکلگیری بــا اطــاع دادن
از چگونگــی شــکلگیری شــواهد باستانشــناختی ،بــرای شــناخت تعاملهــای افــراد و
مــواد ،حیاتــی هســتند» (.)Heilen et al., 2008: 602
ً
اخیــرا بعضــی از پژوهشــگرانی کــه نســبت بــه دیــدگاه هــر دو گــروه باستانشناســان
فراینــد و فــرا فرایندگــرا منتقدنــد ،تــاش کردهانــد کــه دیدگاههــای نظــری تــازهای را بــرای
باستانشناســی پایهریــزی کننــد .گروهــی از آنهــا تئوریهــای تلفیقــی کــه مفاهیمشــان
از بیــن ایدههــای جنبشهــای فراینــد و فــرا فرایندگــرا   گزینــش شــده را مطــرح میکننــد
(;Bintliff, 2000; 2004; Holtorf & Karlson, 2000; Magnusson Staaf, 2000
ً
 .)Anschuetz et al., 2001محققانی دیگر هســتند که در عینحال که اساســا اندیشـهی
ً
مــدرن را رد میکننــد ،بــا اینوجــود مدعــی هســتند کــه رویکــردی کامــا متفــاوت از ِآن فــرا
فرایندگرایــان دارنــد .از ایــن بیــن ،باستانشناســی متقــارن ،)Shanks, 2007( 26تئــوری
کــه از فهمــی نــو از فلســفهی برونــو التــور 27اســتخراج شــده ( ،)Martin, 2013قابلتوجــه
اســت .مطابــق بــا ایــن دیــدگاه ،دوگانگیهــای گذشــته-حال ،طبیعت-اجتمــاع ،فاعــل-
مفعــول و علم-مذهب/دانــش بومــی تقســیمبندیهایی کاذب براســاس راه و روش
تفکــر غربــی هســتند کــه بهوســیلهی پستمدرنیســم جاودانــه گشــتهاند .همینطــور،
براســاس ایــن دیــدگاه ،کاهــش هــر چیــز بــه یــک بخــش از ایــن جفتهــا ،موجــب دیــده
ً
شــدن آن بهشــکل تکبافتــی28؛ بهعنــوان نمونــه آنکــه یــک پدیــده کامــا فرهنگــی یــا
طبیعــی اســت ،دیــده شــود ،درحالیکــه در اصــل شــبکهای متعامــل از هــر دو بخــش اســت
(Witmore, 2007; Webmoor, 2007; Martin, 2013; Clark & Scheiber, 2008:
 .)7; Johnson, 2007: 4; Strang, 2008: 53; Smith, 2013چنیــن ادعایــی مســائلی
را بهبــار مــیآورد :نخســت آنکــه مــا بایســتی بــا عواقــب آن و ســؤاالت هستیشــناختی،
شناختشــناختی و روششــناختی مهــم متعاقــب روبــهرو شــویم کــه تــا کجــا میتــوان
در ایــن مســیر پیشرفــت؟ آیــا بایســتی بــه علــوم دقیقــه و اجتماعــی بــه یــک چشــم نــگاه
شــود و پژوهــش در همــهی آن رشــتهها -بــا تمــام تفاوتهایشــان -بــا روشــی یکســان
انجــام گیــرد؟ دیگــر مشــکل زمانــی بهوجــود میآیــد کــه آنهــا اشــاره میکننــد کــه بایســتی
ً
دانــش گذشــته/بومی را دقیقــا همانطورکــه در ذهــن مردمــان بومــی اســت ،بــدون
هرگونــه جدایــی و تناقــض بیــن گونههــای متفــاوت دانــش (مذهــب ،علــم و فلســفه) دیــد.
تعجبانگیــز آنکــه پــس از هم ـهی شــکایتهای پس ـتمدرنها از نادیــده گرفتــه شــدن
فــرد در باستانشناســی فراینــدی ،بــه مــا گفتــه میشــود کــه بایســتی بهشــکلی یکســان
بــا 'مردمــان بومــی' روبـهرو شــد -بــدون قائــل شــدن تفــاوت احتمالــی در روش تفکــر آنــان،
کــه بــه معنــای آن اســت کــه َنهتنهــا ایــن پژوهشــگران فردگرایــی را فرامــوش کردهانــد،
بلکــه آنــان تفاوتهــای فرهنگــی موجــود میــان جوامــع گوناگــون در افقهــای زمانــی-
مکانــی مختلــف را نیــز دســتکم گرفتهانــد .گذشــته از ایــن ،بایســتی یــادآوری کــرد کــه
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ً
ً
نگــرش علمــی منحصــرا متعلــق بــه جوامــع دوران مــدرن نبــوده و ریش ـههای آن احتمــاال
بــه جهــان متأخــر باســتان بازمیگــردد .چیزیکــه از ایــران قــرون وســطی و اواخــر باســتان
میدانیــم ،نمونـهای روشـنکننده از ایــن نکتــه اســت .اینجــا ،در قــرون میانــه بــا جدایــی
میــان فلســفه و کالم (خداشناســی اســامی) و فقــه (حقــوق الهــی اســامی) روبـهرو هســتیم
کــه دو تــای آخــر ایــن دانشهــا ،ماهیتــی مذهبــی دارنــد .همینطــور میتــوان مالحظــه کــرد
کــه ابنســینا در حــدود  ۱۰۰۰م ،.زمینـهی نظــری متفاوتــی را بــرای کتابهــای یادمانیــش،
یعنــی قانــون ( )Ibn Sīnā, 1991در پزشــکی و شــفا ( )Ibn Sīnā, 1994در فلســفه و علــم
بــا بخشــی بهنــام البرهــان در فلســفهی علــم -در نظــر میگیــرد .شــواهدی از موقعیــتعلــم در دورهی ساســانی نیــز در دســت اســت .در دورهی شــاپور اول ( ۲۴۰-۷۲م،).
آ کادمــی پزشــکی منحصربهفــردی در گندیشــاپور تأســیس میشــود کــه تــا ســال ۸۶۹
م .نیــز بــر پــا بــوده اســت ( .)Potts, 2016: 417; Christensen, 2014: 302اطالعــات
دیگــری نیــز از انتشــار دانــش یونانــی در شاهنشــاهی ساســانی ،بهویــژه بــا ترجمههــای
مســیحیان یونانــی و ســوری از متونــی کــه مطابــق بــا کتــاب چهــارم دینکــرد ،دربــارهی
رشــتههای پزشــکی ،نجــوم و منطــق بــوده و از هنــد ،یونــان و ُرم بهدســت آمــده بودهانــد،
در اختیــار اســت (.)Daryaee, 2009: 53; Christensen, 1939: 112; Gignoux, 2014
همچنیــن شــواهد وجــود خطــی بهنــام شکســته -گشــته دبیــره -هســت کــه مخصــوص
نوشـ�تن متـ�ون قانونـ�ی و نوشـ�تههای درخصـ�وص پزشـ�کی و فلسـ�فه بـ�وده اسـ�ت( (�Dary
 .)aee, 2009: 53همــهی ایــن مــوارد نشــانههایی از آن هســتند کــه ایــن مــردم َنهتنهــا
قــادر بــه تمیــز علــم از دیگــر انــواع دانــش بودهانــد ،بلکــه رشــتههای گوناگــون علمــی را نیــز
جــدا و متفــاوت از یکدیگــر میدانســتهاند.

اساس شناختشناختی باستانشناسی بر ابطالگرایی پیچیده

مــا از مشــکالت رویکــرد فرایندگرایــی آ گاه هســتیم .همـهی نقدهــا بــر نگــرش اثباتگرایانــه،
زمانــی کــه بــه هدفگــذاری بــرای دســتیابی بــه واقعیــت واحــد از طریق مشــاهدات و گرفتن
اســتقراء بهعنــوان پایــهی اســتنتاجها میرســد ،دربــارهی فرایندگرایــی صــادق هســتند
(Chalmers, 1999: 49-53; Johnson, 1999: 39-40; Martinón-Torres & Killick,
 .)2015: 2افــزون بــر آن ،نگــرش تکاملــی ،هنگامــی کــه بــه ارائـهی تبیینهــای تکخطــی
بــرای فرایندهــای فرهنگــی میانجامــد ،دارای اشــکال اســت .همچنیــن چنانکــه اشــاره
شــد ،انتقــادات گســترده از اشــکال ســنتی مکتــب کاربردگرایــی در اندیش ـهی سیســتمی،
عمومیــت آن را از اواخــر دهــهی  ۱۹۷۰م .بســیار کاهــش داده اســت (Johnson, 1999:
.)79
ولــی تــرس از حشــرهای کوچــک نبایــد مــا را بهســوی پنــاه بــردن بــه قفــس شــیرها
بکشــاند! روبــهرو شــدن بــا مشــکالت رویکــرد فرایندگرایانــه -چنانکــه ایــن اتفــاق دیــر
یــا زود در جریــان شــکل گرفتــن شــکل نهایــی هــر تئــوری رخ میدهــد -29بــه ایــن معنــا
نیســت کــه آن دیــدگاه بایــد رهــا شــده و بهدنبــال چیــزی در تخالــف بــا آن گشــت .ایــن
نــگاه افراطــی ریشــه در نگــرش پس ـتمدرن تامــس کوهــن در فلســفهی علــم ،انقــاب در
پارادایمهــا ( ،)Kuhn, 2012دارد کــه تاریــخ علــم را همچــون شــماری از دوران جدا گانــه

ابطالگرایی پیچیده؛ راهکاری برای برونرفت...

بــا پارادایمهــای متفــاوت ویــژهی هــر دوره میدانــد کــه پــس از خلقشــان ،بهوســیلهی
تئوریهــای پســینی کــه هیچگونــه ارتباطــی بــا مــوارد پیشــین ندارنــد ،منســوخ میشــوند،
جایگزینیهــای پادارایمــی .)Ibid: 96-103( 30امــا ایــن تصویــری صــادق از تاریــخ علــم
نیســت .درواقــع اســاس دانــش کنونــی برپایههــای دانــش گذشــته و موفقیتهــای
دانشــمندان و فیلســوفان گوناگــون دوران مختلــف نهــاده شــده اســت (Weinberg,
.)1998
فــرا فرایندگرایــان ،باستانشناســی نــو را بهعنــوان جنبـهای از اســتعمارطلبی آمریکایــی
دهــهی  ۱۹۶۰م ،.بــدون هیچگونــه ارزش ذاتــی تصویــر میکننــد (Shennan, 2004:
 .)3امــا ایــن اســتنتاجی خــود نقضگــر اســت .دیویــد هــاروی ،نشــانداده اســت کــه
ً
جنبــش پســتمدرنیزم ،اساســا انعــکاس پیشبینینشــدهی ویژگیهــا و فعالیتهــای
ســرمایهداری متأخــر اســت .همانگونــه کــه انتظــار مــیرود ،مشــغولیتهای اخیــر در
حوزههــای نظریتــر باستانشناســی ،در تطابــق بــا متأخرتریــن جریانهــای اجتماعــی
و در عصــری کــه نقــش زنــان و بازســازی ســنت فرهنگــی غربــی بهســمت چندفرهنگــی
مــورد توجــه قــرار گرفتــه ،بهعنــوان نمونــه بــر جنســیت ،هویــت فرهنگــی و فردگرایــی تمرکــز
داشــته اســت ( .)Bintliff, 2004: 397-398باستانشناســی فــرا فراینــدی ،بــه ســادگی
در حــال تبدیــل پژوهــش باستانشناســی از فعالیتــی علمــی بهشــکلی از ادبیــات نقلــی و
داستانســرایی بــا پتانســیلی بــاال بــرای تفســیر شــخصی اســت .مثالــی از چنیــن حرکتــی
را میتــوان در فرهنگگرایــی تندروانــهی 31نگــرش پدیدارشــناختی بــه باستانشناســی
چشــمانداز مالحظــه کــرد کــه نتایجــش تبیینهایــی بــر مبنــای نظــرات شــخصی ،گاه
برپایــهی مالحظــات بنیادیــن نادرســت 32اســت.
بــا اخــذ شــر ح «کارل پوپــر» از علــم ،بهعنــوان یــک بنیــان نظــری ،خواهیــم توانســت
کــه بــه داوری نتایــج تبیینهــای گونا گــون از مــواد باستانشــناختی ،براســاس
ابطالپذیــری و قابلیتهــای آنهــا در پیشــبرد شــناخت مــا از جهانــی کــه در آن زندگــی
ً
میکنیــم ،بنشــینیم .متعاقبــا ،در خواهیــم یافــت کــه بعضــی تفاســیر نســبیگرایانهی
پس ـتمدرن ارزش چندانــی َنــه در قلمــروی علــم ،کــه شــاید در قلمــروی ادبیــات داشــته
باشــند .پژوهشــگرانی کــه چنــان مطالعاتــی را انجــام میدهنــد ،اعتــراف کردهانــد کــه
از باستانشناســی انتظــار دســتیابی بــه نتایجــی فــرای تأثیــرات اجتماعی-سیاســی
زمانــه را ندارنــد .امــا تــا زمانــی کــه آنهــا اهمیتــی بــه پیشــرفت دانــش ندهنــد ،از انجــام
تحقیقــات کاربــردی ب ـهدور هســتند .بــا توجــه بــه ایــن نکتــه ،پیشــنهاد میشــود کــه از
ابطالگرایــی پوپــر در فلســفهی علــم ( ،)Popper, 2002aبهعنــوان دیدگاهــی راهنمــا
بــرای طراحــی بنیــان نظــری پژوهشهــا بهــره گرفتــه شــود .ایــن شــر ح میتوانــد راه
مناســب بــرای روبــهرو شــدن بــا وضعیــت فعلــی تئــوری باستانشناســی را ضمانــت
کنــد .33ابطالگرایــی ،براســاس رویکــردی واقعگرایانــه در شناختشناســی ،مفهــوم
پیوســتگی میــان تئوریهــای گونا گــون را میرســاند (.)Norris, 2010: 281-83
مطابــق بــا ایــن شــر ح از علــم ،هــر تئــوری بایســتی چالشــی بــرای تئــوری پیشــین باشــد.
چنانکــه در عینحــال کــه دارای تواناییهایــی در رســیدن بــه موفقیتهــای آن
اســت ،بــا نشــاندادن نقصهــای تئــوری پیشــین ،ســعی در ابطــال کردنــش داشــته
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باشــد؛ بنابرایــن ،میتــوان از هــر علــم بالــغ توســعهیافتهای انتظــار داشــت کــه روزب ـهروز
بــه دانشــی بهتــر کــه در هماهنگــی بیشــتر بــا وضعیــت امــور در جهــان واقعــی اســت،
نزدیکتــر شــود .در ایــن ارتبــاط مــا ابطالگرایــی پیچیــده 34را کــه براســاس آن درج ـهی
نســبی قابلیــت ابطالپذیــری مــورد توجــه قــرار میگیــرد ،را بــر میگزینیــم .ایــن دیــدگاه
در مقایســه بــا ابطالگرایــی ســاده ،35تصویــری پویاتــر از علــم را ارائــه میکنــد کــه مطابــق
بــا آن ،ابطــال حدسهــای محتاطان ـهای کــه فاقــد ادعاهــای ریســکی هســتند و تأییــد
حدسهــای شــجاعانهای کــه قابلیــت ابطــال باالیــی دارنــد از اهمیــت باالیــی در جهــت
36
پیشــبرد علــم برخوردارنــد .افــزون بــر ایــن ،در ایــن دیــدگاه هــر گونــه اصــاح موضعــی
تئوریهــا غیرقابــل قبــول بــوده و در برابــر ،اصالحاتــی کــه تئــوری را ابطالپذیرتــر
و در نتیجــه آ گاهکنندهتــر میســازند ،حمایــت میشــوند (Chalmers, 1999: 74-
 .)86گذشــته از همــهی ایــن مالحظــات مفیــد در جهــت پیشــرفت علــم ،اصــول
ابطالگرایــی در اخــذ فرضیههــا و پیشبینیهــای جســورانه و نوآورانــه و اســتفاده از
منطــق قیاســی ( )Popper, 2002cاز قابلیتــی بــاال در جهــت مهیــا کــردن چارچوبــی
مناســب بــرای باستانشناســان در راه شــکلدهی یــک بنیــان نظــری اســتوار و معتبــر
بــرای تحقیقاتشــان برخــوردار اســت .همچنیــن ایــن تقریــر ،عملــی و ســازگار بــا نگــرش
علمــی و محدودیــت بــه جهــان مــادی در رشــتهی باستانشناســی اســت .بدینترتیــب،
پیــرو
زمینــهی نظــری تئوریهــا میتوانــد بــدون گرفتــار شــدن در دامهــای 'واقعیــت ِ
واقعیــت مطلقگرایــی
موقعیــت نســبیگرایی پســتمدرن و یگانــه
ُمــد و وابســته بــه
ِ
ِ
پوزیتیویســتی' پایهریــزی شــود.
رویکــرد متفــاوت ابطالگرایــی نســبت بــه اثباتگرایــی اســتقرایی در ارتبــاط بــا راه
ً
مناســب طراحــی پژوهــش ،مشــخص اســت .شــرح ابطالگرایــی از 'تأییــد' کامــا متفــاوت
اســت .مشــاهدات بیشــمار در جهــت تأییــد تئوریهــا ،نقشــی بســیار بــا اهمیــت در
دیــد اســتقرایی بــازی میکنــد .درحالیکــه مطابــق بــا نــگاه ابطالگرایــان ،امــکان تأییــد
ً
تئوریهــا بهعنــوان صحیــح یــا احتمــاال صحیــح انــکار شــده ،امــا در فراینــدی منظــم
تئــوری ابطالشــده بــا نظریــهای جدیــد جایگزیــن میشــود کــه ســازگاری
و روبــه جلــو،
ِ
بیشــتری بــا طبیعــت واقعــی امــور در جهــان بیرونــی را نشــان میدهــد .در ایــن نــگاه اخیــر،
تأییــد تئوریهــای جدیــد تــا آنجــا اهمیــت دارد کــه مدرکــی دالبــر اینکــه نظریــهی
جدیــد پیشــرفتی نســبت بــه مــوارد پیشــینی اســت کــه جایگزینشــان شــده را ارائــه میکنــد
( .)Chalmers, 1999: 83ایــن نتیجـهی رویکــرد متفــاوت نســبت بــه ارتباط میان شــواهد
قابــل مشــاهده و بنیــان نظــری در دو تقریــر متفــاوت از علــم اســت .در مکتــب اســتقرایی،
تئوریهــا براســاس شــواهد عینــی پایهگــذاری میشــوند ،امــا در دیــدگاه ابطالگرایانــه،
تئــوری مقــدم بــر مشــاهدات بــوده و علــم بــا مســائل شــروع میشــودَ ،نــه بــا مشــاهدات
قطعــی (.)Ibid: 70
37
باستانشناســان نــو بــا اختیــار کــردن مــدل ( HDNفرضیهمحور-اســتقرایی-
قانونــی) بــرای آزمــون ،بهروشــنی قابــل شناســایی بــا اثباتگرایــی هســتند (Johnson,
 .)1999: 39-40آنــان تحتتأثیــر فیلســوفان نــو اثباتگــرای علــم ،یعنــی ارنســت نــا گل،
رودلــف کارنــاپ و بهویــژه کارل همپــل و نســخهی قانونمحــور -اســتقراییاش از
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اثباتگرایــی قــرار داشــتهاند ( .)Martinón-Torres & Killick, 2015: 2همچنانکــه
در بــاال اشــاره شــد ،چنــان نگرشــی موفقیتهــای بســیاری را بــرای باستانشناســی
بــه ارمغــان آورده ،امــا در عینحــال دارای مشــکالتی نیــز هســت .دیدگاهــی کــه مــا
بــرای پژوهــش باستانشــناختی پیشــنهاد میدهیــم ،نســخهای تطبیــقداده شــده از
ابطالگرایــی پیچیــده اســت کــه بــرای هماهنگــی بــا شناختشناســی باستانشناســی
و ویژگیهــای خــاص طبیعــت ناقــص مــواد باستانشــناختی طراحــی شــده اســت؛
بنابرایــن ،پــس از پایهگــذاری بنیــان تئــوری براســاس اصــول ذکــر شــده در بــاال ،مطابــق
بــا شــر ح پوپــری فلســفهی علــم ،محققــان بــا اتخــاذ رویکــرد عقلگرایــی انتقــادی
و بهرهگیــری از قیــاس ،تــاش میکننــد کــه نقصهــای فرضیههــا را در جهــت رد
تئوریهــا یافتــه و جایگزینــی معتبرتــر و ابطالشــدنیتر را بیابنــد .ابطــال یــک تئــوری از
طریــق بررســی شــواهد در دســترس -در اینجــا ،مــواد باســتانی -ممکــن خواهــد بــود .در
نتیجــه ،متودهــای تحــت اســتفاده بایســتی در ســازگاری بــا ایــن شــواهد باشــد .طبیعــت
مــواد باســتانی مطابــق بــا روششناســی اســت کــه برپایــهی مفاهیــم رویکــرد علمــی،
تجربهگرایــی ،مادهگرایــی فرهنگــی ،محاســبهپذیری ،و اســتقالل ابــزار ســنجش از ابــزار
گــردآوری مــواد اســت کــه پیشتــر مــورد نظــر فرایندگرایــان قــرار گرفتهانــد .بدینترتیــب،
بهعنــوان نتیجــهای اجتنابناپذیــر از تــاش بــرای ســازگاری بــا محدودیتهــای
روششــناختی ،در گام دوم طراحــی پژوهــش باستانشــناختی ،روششناســی بایــد
مطابــق بــا ایدههــای فرایندگرایــی باشــد .از ایــنرو ،در رویکــرد جدیــد از مشــاهدات
مطالعــه کــردن بقایــای باســتانی ،یافتــن نمونههــای قابــل قیــاس در افقهــایزمانــی -مکانــی براســاس مقایســه و قابلیتهــای تئــوری میانرتبــه ،اســتفاده میشــود.
امــا ،ایــنکار در زمینــهای غیــر اثباتگرایانــه کــه در جهــت ابطــال تئوریهــا و فــار غ از
مدلهــای  HDNو تئوریهــای برآمــده از اســتقراهای بیشــمار اســت ،انجــام میگیــرد.
ایــن رویکــرد ،تئوریهــا را قوانینــی ابــدی از واقعیــت واحــد مطلــق نمیشــمارد .افزونبــر
ایــن ،بــا مــورد توجــه قــرار گرفتــن جنبــهی ابداعــی فرضیههــا در برابــر پسزمینــهی
دانــش زمــان آنهــا ،اهمیــت تأییــد بهطــور قابلتوجهــی وابســته بــه بســتر تاریخــی
میشــود؛ بنابرایــن ،ایــن رویکــرد ،بینشــی بســیار معتدلتــر از علــم کــه در آن مفهــوم
پیشــرفت علــم دارای جایگاهــی اســتثنائی اســت را ارائــه میدهــد              .

نتیجهگیری

فرایندگرایــی بــا ریشــههای اثباتگرایانــهاش دارای مشــکالت نظــری بنیادیــن اســت.
امــا فــرا فرایندگرایــی نیــز جایگزیــن مناســبی بــرای آن نیســت .همچنانکــه در بــاال اشــاره
شــد ،دیــدگاه اخیــر ،بــا شناختشناســی نســبیگرا و غیرواقعگرایانــه براســاس الهــام گرفتــن
مفاهیمــش از علــوم اجتماعــی -کــه دارای تفاوتهــای مهمــی در اســاس نظریشــان بــا
باستانشناســی هســتند ،باستانشناســی را از چالــهی اثباتگرایــی بــه چــاه بیمنتهــای
نســبیگرایی و از رشــتهای علمــی بــه رشــتهای فاقــد بنیانــی مشــروع بــرای ســنجش
فرضیههــا و بــدون پتانســیلی کــه نویدبخــش دســتیابی بــه شــناختی بهتــر از گذشــته باشــد،
هدایــت میکنــد.
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چنانکــه پوپــر هشــدار داده ،بایســتی در مواجهــه بــا ُمدهــای روشــنفکرانه در علــوم
محتاطانــه رفتــار کــرد و بــا اتخــاذ عقلگرایــی انتقــادی ،پژوهشهــا را آزادانــه (Popper,
 )1994و فــرای ایدئولوژیهایــی کــه گاهــی محققــان در پــی تحمیــل آنــان بهعنــوان
عرفهـ�ای تفسـ�یر ارتدکـ�س بـ�ر شـ�واهد باستانشـ�ناختی هسـ�تند ،انجـ�ام داد(  (�Bin
 .)ford, 2013: 15از ایــنرو ،بهجــای اینکــه ایدههــای پســتمدرن علوماجتماعــی را
38
وامگرفتــه و بهعنــوان نتیجــه ،وضعیــت ُپــر هر جومــرج حوزههــای نظــری ایــن رشــتهها
را بهطــور مســتقیم وارد باستانشناســی کنیــم ،میتوانیــم توجــه کنیــم کــه ابطالگرایــی
و بینــش عقلگرایــی انتقــادی آن میتوانــد در راه تغییــر وضعیــت ،راهگشــا بــوده و مطابــق
بــا موقعیــت کانونــی مفهــوم پیشــرفت علــم در آن ،باستانشناســی را بــه رشــتهای پویــا
ـشرو تبدیــل کنــد کــه حرکــت بهســوی تبییــن بهتــر از دادههــای باستانشــناختی و
و پیـ
ًِ
متعاقبــا فهــم بیشــتر گذشــته را ضمانــت کنــد .ایــن رویکــرد ،در پــی مهیــا کــردن فضایــی
بهخوبــی طراحیشــده برای/مطابــق بــا پتانســیلها و محدودیتهــای باستانشناســی
اســت و اســاس شناختشناســی مناســبی را ارائــه میدهــد کــه در عینحــال کــه بهشــکلی
عملــی قابلیتهــای باستانشناســی فراینــدی و نگــرش علمــی آنرا دربــر میگیــرد،
زمین ـهی نوینــی دارد کــه مملــو از نویدهــا بــرای انجــام پژوهشهــای باستانشــناختی در
آینــده اســت؛ مشــروط بــه آنکــه مــا بــه نتایجــی کاربــردی دس ـتیابیم ،میتوانیــم انتظــار
داشــته باشــیم کــه بهعنــوان باستانشــناس بهشــکلی فعــال در برنامهریــزی اجتماعــی در
حــوزهی عمومــی مشــارکت کنیــم.

پینوشت
1. Phenomenalism.
2. Habitus - Symbolic Capital.
3. Structuration Theory.
4. Agency.

 .5در نگرشــی کــه براســاس فلســفهی پدیدارشناســی ،کدهــا و قوانیــن رفتــاری را نتیجـهی تعامــل میــان افــراد فعــال و اشــیاء در
باشــندگی در جهانشــان میدانــد کــه آ گاهانــه و عامدانــه نیســت (.)Magnusson Staaf, 2000: 135-36; Martin, 2013: 95

ً
 .11اساسا آنها نسبت به صدق این مفهوم مشکوک هستند.

6. Practice.
7. Subjective.
8. Sciences.
9. Meta-induction.
10. Subjectivism.

12. Empiricism.
13. Accountable and Testable.
14. Landscape.
15. Generalization.
16. Cultural materialism.
17. Thing Language.
18. Non-site and Off-site.
19. Clear Questions and Problem Orientation.
20. Cultural Process.
 .211یــا مطابــق بــا نامگــذاری بینتلیــف براســاس مکتــب تاریخنویســی انــالconjuctures, longue durée vs. événce� :
mentsا(.)Bintliff, 2004
22. Cultural evolution and functional approach.
23. ‘Man’s extrasomatic means of adoption’.
24. Recognizing variability.
25. Formation process.
26. Symmetrical archaeology.
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27. Bruno Latour.
28. Monolithic.
Wettesten, 1992:(  مثــل ابطالگرایــی قیاســی پوپــر، همچــون چیــزی کــه بــرای شــماری از هوشــمندانهترین آنهــا.29
.) ُر خداده اســتBintliff, 2000: 157-8( ) یــا پــروژهی ویتگنشــتاین در نقــد فلســفه137-169
30. Paradigm Shifts.
31. Extreme Culturalism.

نکــه ایــن نکتــه در ارتبــاط بــا مالحظــات نادرســت شــرایط دوران پارین هســنگی در پدیدارشناســی کریســتوفر تیلــی
  همچنا.32
.)Hassan, 2004: 319( از چشـمانداز منطقـهی بودمیــن مــور در پیشازتاریــخ نشــان داده شــده اســت
 بهعنــوان یکــی از منابــع الهــام نظــری باستانشناســی، اگرچــه کــه پیشتــر از ایــن نیــز آراء اثباتگرایــی منطقــی همپــل.33
Hempel,(  نشــانداده اســت، تأثیراتــی از ابطالگرایــی را در جاییکــه تأییــد بهعنــوان مترادفــی بــرای ابطــال انگاشــته شــده،نــو

.)1966
34. Sophisticated falsificationism.
35. Naïve falsificationism.
36. Ad hoc modification.
37. Hypothetico-deductive-nomological.
Turner,(  همچنانکــه ایــن نکتــه را ترنــر بهویــژه در مــورد جامعهشناســی و انسانشناســی فرهنگــی نشــانداده اســت.38
.)2006
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