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درآمدی بر نظریهی مأوا گزینی در باستانشناسی
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ایــن پژوهــش درآمــدی بــه باستانشناســی مأواگزینــی اســت و بــه طــرح آن بــهعنــوان یــک افــق
پژوهشــی تــازه بــا اصــول موضوعــی و مسئلهشــناختی مشــخص و منحصــر بهخــود اختصــاص
دارد .منظــر مأواگزینــی در باستانشناســی ،محصــول یــک فقــدان در اصــول معرفتشــناختی
ایــن رشــته اســت؛ فقــدان مطالعــه و پژوهــش در آندســته پدیدههایــی کــه بهواقــع
شــاخصههای شــناختی/فرهنگی محســوب میشــوند؛ پدیدههایــی کــه نمیتــوان آنهــا را در
زمینههــای بومشــناختی-محیطی ،جغرافیایــی و انسانشــناختی توضیــح داد .ایــن ضعــف
معرفتشــناختی از آنجــا ناشــی میشــود کــه بهطــور ســنتی باستانشناســی را ناتــوان از پــل زدن
ّ
از جانــب ّ
مادیــات بــه معانــی دور از دســترس تلقــی میکــرد .بنیان معرفتشــناختی این پژوهش
آن اســت کــه برعکــس ،معناهــای انســانی ّ
مادیــت دارنــد و ذهــن و مـ ّـاده را نمیتــوان در دو قطب
مخالــف یکدیگــر جــای داد .مســئلهی اصلــی ایــن پژوهــش بازگردانــدن نوعــی از اعتبــار بــه
باستانشناســی اســت کــه ورای در اختیــار گذاشــتن شــروح بومشــناختی-محیطی ،جغرافیایــی
و انسانشــناختی پیرامــون مــدارک و شــواهد باســتانی ،بتوانــد بــر مؤلفههایــی انگشــت گــذارد
کــه بهطــور رایــج خــارج از حیط ـهی ســیطرهی آن بهشــمار آمــده اســت؛ همچــون مؤلفههــای
شــناختی ،متافیزیکــی ،نشانهشــناختی و مفهومی-زبانــی .در ایــن پژوهــش ضمــن تعریــف و
شــرح مأواگزینــی از ســه منظــر فلســفی ،انسانشــناختی و باستانشــناختی ،مفاهیــم نظــری و
روششــناختی ویــژهای بــرای ایــن منظــر برســاخته و پیشــنهاد شــد .برمبنــای مفاهیــم نظــری
مورد بحث ،ســطوح ّ
واقعیات زیســتی انســان از لحاظ باستانشــناختی ترســیم و پیشــنهاد شــد.
ّ
درنهایــت ،باستانشناســی مأواگزینــی بــر ســطحی از ّ
واقعیــات مــادی انســانی اشــاره مـیرود کــه
ّ
تاکنــون ذیــل عباراتــی همچون «ذهنی»« ،دسـتنیافتنی» یا «فاقد شــواهد مــادی» انــکار ،رد یا
بهشــکلی سیســتماتیک از نظرها پنهان میشــد .برای نشــاندادن کاربرد عملی این چارچوب،
بررسـیهای باستانشــناختی ســرفیروزآباد کرمانشــاه موردکاوی شــد .موردکاوی نشان میدهد
حتــی بررسـیهای ســطحاالرضی نیــز میتواننــد شــواهدی را از ّ
واقعیتهــای ردهباالتر یا چنانکه
در این مقاله مورد نظر اســتّ ،
واقعیتهای بوطیقایی در خود داشتهباشــند؛ تنها اگر پژوهشــگر
از پیــش ،خــود را آمــادهی پذیــرش آن واقعیتهــا کــرده باشــد .پرســش اصلــی ایــن پژوهــش آن
اســت کــه آیــا میتــوان ســطح مؤلفههــای فرهنگــی را بــه عنــوان یــک ســطح مطالعاتــی معنــادار
وارد مراحــل مختلــف پژوهشهــای باستانشــناختی کــرد؟ ایــن مؤلفههــا کــدام و بــر چــه مبانــی
معرفتشــناختی اســتوار هســتند؟ فرضیات عبارتســت از :شــواهد مربوط به ســطح مؤلفههای
فرهنگــی در هم ـهی ســطوح پژوهشهــای باستانشــناختی وجــود دارد و تنهــا مانــع درنظــر
گرفتــن آنهــا ،پیشپنداش ـتها و انگارههــای معرفتشــناختی نادرســت اســت.
کلیدواژگان :الگواره ،مأوا گزینی ،کنامسازی شناختی،بوطیقا ،سرفیروزآباد.
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مقدمه

باستانشناســی از زمــان از میــان رفتــن معصومیت خویش به تعبیر «دیویــد کالرک» (Clark,

 )1968و گرفتــار شــدن و شــرکت کــردن در مباحــث پیچیــده و تودرتــو در زمینــهی علــم و
فلســفهی آن ،همــواره افقهــای تــازهای از مســائل و موضوعــات را بــه خــود دیــده و بــه تجربه
نشســته اســت .در ایــن مســیر ،هرچنــد نمیتــوان تالشهــای برخــی باستانشناســان را در
اوایــل ســدهی بیســتم میــادی در بهرهگیــری از فنــون علمــی و گزارههــای انسانشــناختی
نادیــده گرفــت -چنانکــه «الیســون وایلــی» در مقدم ـهی کتــاب خویــش بــا عنــوان اندیشــه
از طریــق اشــیاء بــه ایــن نکتــهی ظریــف اشــاره میکنــد کــه معصومیــت باستانشناســی
نــه در دهــهی  ۱۹۶۰م ،.کــه مدتهــا پیــش از آن ،از میــان رفتــه بــود)Wylie, 2004( -؛
دیویــد کالرک ،باستانشــناس و نظریهپــرداز شــهیر بریتانیایــی را میتــوان نخســتین کســی
دانســت کــه در عمــل «کتــاب مقـ ّـدس» ( )Clarke, 1968باستانشناســی را بــه مثابــه علمــی
میــان علــوم دیگــر مینــگارد و در آن چهــار الگــوواره را بــرای پژوهشهــای باستانشــناختی
برمیشــمارد کــه میتــوان و بایــد بــا نگرشــی تحلیلــی و مدلمحــور ،مســائل موجــود در
آنهــا را مــورد نظریهپــردازی قــرار داد .ایــن چهــار الگــوواره ،عبارتنــداز :پژوهــش تحلیلــی
مــواد فرهنگــی (فرمشناســی و مطالع ـهی مــواد) ،پژوهــش تحلیلــی بومشــناختی ،پژوهــش
تحلیلــی جغرافیایــی ،و درنهایــت ،پژوهــش تحلیلــی انسانشــناختی ،تــا همیــن امــروز نیــز
ً
عمــا بــر هم ـهی فعالیتهــای باستانشــناختی ســایه افکندهانــد؛ بــرای مثــال ر .ک .بــه:
متــن و ارجاعــات.)Butzer, 1982( :
از اتفــاق ،در ایــن زمینــه چنــدان اختالفــی میــان رهیافتهــای فرآیندگــرا و پســافرآیندگرا
وجــود نــدارد .حتــی برخــی باستانشناســان تا آنجا پیشرفتهانــد که ایــن دو را رهیافتهایی
ّ
مکمــل در مطالع ـهی شــواهد باستانشــناختی بداننــد ()Preucel, 1995; Trigger, 1991
و چنیــن مفــروض گیرنــد کــه هرچنــد دلمشــغولی اصلــی فرآیندگرایــان بــر شــیوههای فنــی
و روششــناختی پژوهشهــا اســت ،پســافرآیندگرایان جنبههــای نظــری و ســوبژکتیو را
ســرلوحهی کار خویــش ســاختهاند .بیگمــان چنیــن حکمــی ســادهلوحانه اســت؛ چــه
بــزرگان باستانشــناس فرآیندگــرا هرگــز از لحــاظ نظــری خالیالذهــن نبــوده و در بهرهگیــری
از نظریههــای بومشــناختی ،جغرافیایــی و انسانشــناختی پیشــرو محســوب میشــدند
( .)Binford & Sabloff, 1998بــا اینحــال ،آنچــه در اینجــا مهــم اســت ،اختــاف ایــن
دو مشــرب فکــری بیــش از آنکــه اختالفــی ذاتــی باشــد ،در منظرهــا و مســائل و چن ـگزدن
بــر ایــن یــا آن نظریــه و روش ،تظاهــر یافتــه اســت .غیــر آن ،هیچیــک از ایــن دو هرگــز پــا را از
الگووارههــای چهارگان ـهای کــه کالرک قاعدهمنــد ســاخت ،فراتــر نگذاشــته و درون همــان
میدانــی تاختــه و میتازنــد کــه بهواســطهی اصــول موضوعــی و مســئلهپردازیهای آن
الگووارههــا ســنگفرش شــده اســت.
ً
بــا اینحــال ایــن نگــرش الگــووارهای و چارچوبمنــد ،عمــا گونــهای نــگاه تقلیلگــرا
را بــه بهانــهی علــم وارد ســاخته کــه بخــش عمــدهای از مســائل مربــوط بــه انســان را ،از
جمل ـهی آنهــا کــه بــه پیچیدهتریــن الیههــای شــناختی/ادراکی وی مربــوط میشــوند ،یــا
از موضوعیــت میانــدازد و یــا طــرح و بحثشــان را در صالحیــت باستانشناســی نمیدانــد؛
اینجــا اســت کــه پیکــرک معــروف بــه «ونــوس» اگــر نتوانــد تبیینــی بومشــناختی ،جغرافیایــی
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ً
یــا انسانشــناختی (بنابــر تعاریفــی کــه در ادامــه خواهــد آمــد) بــه خــود بگیــرد ،عمــا بهعنــوان
یــک پدیــدهی غیرقابــل شــناخت از عرصــهی پژوهشهــا کنــار گذاشــته میشــود .از ایــن
بنیادیتــر ،نــگاه بــه انســان در ایــن منظــر به کل یــک نگاه تقلیلگرایانه اســت و اندامــوارهای
مکانیکــی را بــه ذهــن متبــادر میســازد کــه تابــع قواعــد از پیــش مشــخص بومشــناختی،
جغرافیایــی و انسانشــناختی اســت؛ بنابرایــن ،در ایــن پژوهــش جنبههایــی از انســانیت را
کــه در بخــش قابلتوجهــی از پیکــر باستانشناسـیهای انسانشــناختی یــا محیطــی نادیــده
انگاشــته شــده ،ذیــل عنــوان نظریـهی مأواگزینــی ،مبنــای ارائـهی ســطحی از واقعیات ســوم
ً
قــرار خواهیــم داد کــه جایشــان عمدتــا در موضو عپردازیهــا و مسئلهســازیهای ایــن رشــته
و نظــام معرفتــی خالــی بــوده اســت .نــگاه بــه انســان در مشــربهای باستانشــناختی موجــود
یــا از ســاختارهای ایســتا (ســینکرونیک) 2اثــر پذیرفتــه یــا سیســتمهای تطـ ّـوری تغییرکننــده
ً
(دایکرونیــک) ،3و در اینمیــان اندرکنــش میــان ایــن دو معمــوال دور از چشــم مانــده اســت.
نظریــهی «کنامســازی» )Odling-Smee, Laland et al., 2013( 4و افزونــهی انســانی
ً
آن ،همانــا «کنامســازی شــناختی» )Clark & Chalmers, 2007( 5عمــا دریچ ـهای نویــن
را بــه روی منظــری میگشــاید کــه در آن ،نهتنهــا ســاختار و سیســتم بههــم میآینــد؛ بلکــه
عرصــهای ورای ســطوح واقعیــات بومشــناختی-محیطی ،جغرافیایــی و انسانشــناختی
گشــوده میشــود کــه میتــوان آن را ذیــل عنــوان «بوطیقایــی »6جــای داد .ایــن عرصــه
بینــش نوینــی را بــه روی بخــش قابلتوجهــی از شــواهد باستانشــناختی خواهــد گشــود و از
تقلیــل انســان بــه صــرف یــک اندامــواره اجتماعــی ،اقتصــادی یــا بومشــناختی بســیار فاصلــه
خواهــد گرفــت .بیگمــان ایــن بــه معنــای تعطیــل مشــربهای جــاری نیســت؛ ســطوح دیگــر
واقعیــت ،چنانکــه در ایــن مقالــه مــورد بحــث قــرار خواهــد گرفــت ،مســیر موضوعی خودشــان
ـاق نــو ،افــزودن ســطحی ســوم از واقعیــت اســت کــه میتــوان آنرا
را طــی خواهنــد کــرد و اتفـ ِ
«واقعیــت بوطیقایــی باستانشــناختی» نــام نهــاد .ایــن ّ
واقعیــت مجموعــهای از شــواهد
باستانشــناختی را در بــر میگیــرد کــه نهتنهــا نمیتــوان تفاســیر زیستبومشــناختی ســاده
را بــرای آنهــا در اختیــار گذاشــت؛ بلکــه حتــی میتواننــد انطباقپذیــری زیستبومشــناختی
را حتــی بــه شــکلی منفــی تحتتأثیــر قــرار دهنــد« .بوطیقــا» در اینجــا بــه مجموعــهای از
هیجانــات عمیــق انســانی ارجــاع میدهــد کــه بــا صــرف ســازوکارهای کارکردگرایانــه قابــل
توضیــح نیســتند.
پرســش و فرضیــات پژوهش:پرســش اصلــی ایــن پژوهــش آن اســت کــه آیــا میتــوان
ســطح مؤلفههــای فرهنگــی را بهعنــوان یــک ســطح مطالعاتــی معنــادار وارد مراحــل مختلــف
پژوهشهــای باستانشــناختی کــرد؟ ایــن مؤلفههــا کــدام و بــر چــه مبانــی معرفتشــناختی
اســتوار هســتند؟ براین اســاس ،فرضیات عبارتســت از :شــواهد مربوط به ســطح مؤلفههای
فرهنگــی در همـهی ســطوح پژوهشهــای باستانشــناختی وجــود دارد و تنهــا مانــع درنظــر
گرفتــن آنهــا ،پیشپنداشـتها و انگارههــای معرفتشــناختی نادرســت اســت.
روش پژوهــش :در ایــن پژوهــش از روش اســتنتاج فلســفی مبتنیبــر مطالعــات
کتابخانـهای اســتفاده میشــود و تــاش میشــود تــا از طریق اســتدال لهای معرفتشــناختی،
فرضی ـهی اصلــی آن اثبــات شــود.
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مکانمنــدی یکــی از دو ویژگــی بنیادیــن مــدارک و شــواهد باستانشــناختی در کنــار
زمانمنــدی اســت .باستانشناســی در عمــل ایــن امــکان را دارد کــه تحــوالت مکانــی
دادههــای مــورد مطالع ـهی خــود را در بســترهای بلندمــدت زمانــی دنبــال کنــد .همــراه بــا
شــکلگیری باستانشناســی نــو و تحلیلــی ،رشــد فلســفهی علــم در باستانشناســی و تغییــر
جهــت بخشــی از باستانشناســان بــه کشــف قواعــد عــام ریاضــی در شــکلگیری و تغییرشــکل
خــود اثــر
دادههــای باستانشــناختی ،توجــه و تمرکــز باستانشناســان بهطــور عملــی از ِ
باســتانی بــه بســترها و شــبکههای مکانــی محیــط بــر آن چرخیــد .دیویــد کالرک ،چهــار
الگــوواره را در ایــن زمینــه درون باستانشناســی طراحــی کــرد؛ فرهنــگ مـ ّـادی ،بومشــناختی،
جغرافیایــی و انسانشــناختی ( .)Fleming, 1973نســبتهای موجــود میــان انســان و
محیــط او -بهخصــوص در همیــن زمینــهی باستانشناســی نــو و تحلیلــی -بــه واالتریــن
جایگاههــای خــود دســت یافتــه اســت.
در الگــوواره بومشــناختی ،کــه مفهومــی کلیــدی در زیستشناســی محســوب میشــود،
ت اســت از اینکــه هــر موجــود زنــدهای درون یــک زیســتبوم بــه ســر میبــرد و هــر
عبــار 
زیسـتبومی ،اجتماعــی از انداموارههــای ســاکن در یــک محــدودهی جغرافیایــی مشــخص
اســت کــه بــه تعامــل بــا محیــط فیزیکــی میپردازنــد ،ســه عنصــر حیاتــی وجــود دارد؛ جریــان
مــاده ،جریــان انــرژی و جریــان اطالعــات یــا عالیــم ارتباطــی .اندامــواره انســانی بهعنــوان
بوم کذایــی ،درون محتویــات یــک محیــط غیرفرهنگــی ،از جملــه فضــا،
یکــی از اجــزاء زیسـت ِ
ّ
ریختشناســی یــا صورتهــای زمیــن و منابــع محیطــی -اعــم از آلــی ،معدنــی و جــوی -و بــا
بهرهگیــری از ابزارهــای فرهنگــی در اختیــار خویــش -آن کنشهــا و منشهایــی که اکتســابی
هســتند و از طریــق نمادهــا از نســلی بــه نســل دیگــر منتقــل میشــوند -نظامهــای اجتماعــی-
اقتصــادی را ایجــاد میکننــد کــه در فعالیتهــای معیشــتی و الگوهــای ســکونتگاهی قابــل
مشــاهده اســت .بومشناســی فرهنگــی یکــی از شــاخههای ایــن رویکــرد اســت کــه بــه
مطالعـهی ســازوکارهایی میپــردازد کــه انســانها از طریــق ابزارهــای فرهنگــی (مصنوعــات،
آدابورســوم ،آیینهــا ،و مکانهــا) اتخــاذ میکننــد تــا جریــان انــرژی (سوختوســاز و
معیشــت و منابــع معیشــتی) ،تبــادل مــواد و اطالعــات و عالیم ضروری برای بقــا را مهار کنند.
در ایــن معنــا ،هــر گونــه فرهنــگ مــادی در حقیقــت یــک میانجــی بــرای ســازگاری مطلوبتــر
انســان بــا محیــط بهشــمار میآیــد .رفتارشناســی ( ،)Schmitt et al., 1997اقتصــاد و
جمعیــت ( ،)Chamberlain, 2006زمینباستانشناســی ( ،)Butzer, 1982یکپارچگــی
فضایــی و پژوهــش در اســتخراج الگوهــای روابــط متقابــل میــان نظامهــای ســکونتگاهی-
معیشــتی بــا محیــط فراگیرنــدهی آنهــا ،همراه با اســتخراج الگوهای پراکنــش محوطههای
مســکونی ( ،)Kroll & Price, 1991بهرهگیــری از انــواع رویکردهــای میانرشــتهای
محیطــی ( ،)Dincauze, 2000اعــم از مطالعـهی دگرگونیهــای محیطــی و نســبت آنهــا بــا
شــکلگیری و تغییرشــکل محوطههای باستانشــناختی ،بازســازی آب و هواهای باســتانی،
تحلیلهــای ریختشناســی زمیــن در نســبت بــا مکانیابــی محوطههــای ســکونتگاهی،
مطالعــه و پژوهــش در رســوبات و خــاک ،گیاهباستانشناســی ،جانورباستانشناســی،
پژوهشهــای معطــوف بــه رژیمهــای غذایــی و پیوندهــای زیستبومشــناختی آنهــا ،و
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درنهایــت آسیبشناسـیهای باســتانی ،از جملــه مهمتریــن مباحــث و موضوعــات مطــرح در
الگــوواره بومشــناختی محســوب میشــود.
مکانــی مهــم دیگــر
عالوهبــر محیــط طبیعــی ،یافتههــای باستانشــناختی یــک وجــه
ِ
هــم دارنــد کــه عبــارت اســت از «فضاهــای انســانی» .در باستانشناســی تحلیلــی ،الگــوواره
وقــف پژوهــش در ایــن فضاهــای انســانی اســت .موضوعــات مطــرح در ایــن
جغرافیایــی ِ
الگــوواره بــه ســازوکارها و الگوهــای «انســانی» حاکمبــر شــکلگیری ،تغییرشــکل و زوال
فضاهــای اجتماعــی معطــوف هســتند .باستانشناســی معمــاری و ســکونتگاه ،یکــی از
اصلیتریــن زیرشــاخههای ایــن الگــوواره محســوب میشــود .شــکلگیری فضاهــای معماری
درون ســکونتگاهها و نیــز شــکلگیری نســبتهای فضایــی میــان ســکونتگاههای مختلــف
از منظــر نســبتهای اقتصادی-اجتماعــی ،دسترســی و مهــار منابــع و نیروهــای تولیــد،
مهمتریــن مباحــث نظــری ایــن زیرشــاخه هســتند .هــدف از انجــام ایــن قبیــل مطالعــات،
انجــام بازســازیهایی در مــورد جنبههــای مکانی-فضایــی نظامهــای اقتصــادی-
اجتماعــی حاکــم در یــک منطقـهی جغرافیایــی مشــخص اســت .زمینســیما ()Landscape
نیــز یکــی دیگــر از مفاهیــم کلیــدی الگــوواره جغرافیایــی اســت .زمینســیما ،شــیوهی اصلــی
ّ
تجلــی و بیــان فرهنــگ در محیــط قلمــداد میشــود .انســان در برقــراری نســبت بــا محیــط،
محدودیتهــا و فرصتهــای محیطــی ،در واکنــش بــه آن محدودیتهــا و فرصتهــا زمیــن
مــورد ســکونت خــود را بــه اشــکالی درمـیآورد کــه د نهایــت بــه بخشــی از «ســیما»ی فرهنگــی
نفــس وی تغییرشــکل میدهــد ( .)Anschuetz et al., 2001موضوعــات دیگــر مطــرح
در الگــوواره جغرافیایــی را مطالعــهی مرزهــا و محدودههــای فرهنگــی ( ،)Feuer, 2016و
«دیاســپورا» یــا شــواهد باستانشــناختی برجــای مانــده از اقلیتهــای قومــی در یــک محوطــه
مشــخص اســت (.)Lilley, 2004
وجــه مشــترک مســتتر در ایــن دو الگــوواره ،دوگانگــی و تقابــل ســفت و ســخت میــان
فرهنگ-طبیعــت اســت .هم ـهی نظــام زیســتی انســان متأثــر از امــر بومشــناختی اســت و
شــرایط محیطــی حاکــم بــر زیسـتبومی کــه درونــش زندگــی میگذرانــد .گــذران زندگــی نیــز در
ایــن زمینــه ،مفهومــی جهتدهــی شــده اســت .مــراد از آن ،بیــش از هــر چیــز ایجــاد و حفاظــت
از یــک نظــام اقتصادی-اجتماعــی مشــخص ،در هماهنگــی کامــل بــا امکانــات ،اقتضائات و
محدودیتهــای محیطــی اســت .اضافهشــدن فرهنــگ بــه بومشناســی ،بهمعنــای انقالبــی
در آن منظــر نیســت؛ بلکــه تنهــا پذیــرش ایــن نکتـهی ســاده اســت که انســان نقشــی فعــال در
انتخــاب گزینههایــی دارد کــه متأثــر از تحــوالت محیطــی و انتخــاب طبیعــی در مقابــل وی
قــرار میگیــرد .بدینترتیــب ،نظــام زیســتی انســان بــه بومشناســی و امــر اجتماعــی فروکاســته
میشــود؛ انســان همــان اندامــواره اجتماعــی اســت کــه درون زیســتبومهای مشــخصی
قــرار میگیــرد و تابــع یــک تطــور زیســتی منبعــث از مجموعـهای انتخابهــای طبیعــی اســت
کــه محیــط و شــرایط محیطــی بــرای وی بهبــار میآورنــد .همهچیــز در اندامــواره انســانی
بــه جریــان انتقــال انــرژی ،انتقــال مـ ّـاده و انتقــال اطالعاتــی وابســتگی مییابــد کــه درون
ّ
بســترهای محیطــی محقــق میشــوند؛ حتــی پدیدههایــی مثل «اســطوره» یا «دیــن» .در یک
مقیــاس دیگــر ،درســت روی زمینههــای بومشــناختی و محیطــی ،بســترهای جغرافیایــی
و زمینســیما جــای میگیرنــد .ایــن بســترها درواقــع الیههــای میانــی انســان بــودن تلقــی
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ّ
وضعیتهــای بومشــناختی-
میشــوند؛ آنجــا کــه روی الیــهی نخســتی-زیرین ،همانــا
محیطــی ،یــک نظــام اقتصادی-اجتماعــی (منابــع ،ابزارهــا و نیروهــای تولیــد) بهمثابــه
زیرســاخت امــر انســانی شــکل میگیــرد و صناعــت و ســکونت ،مبتنیبــر منطــق دسترســی
بــه منابــع طبیعــی از یکســو و بازارهــای مصرفــی ازســویدیگر ،بــه زیرســاخت امــر انســانی
تبدیــل میشــود.
اکنــون میتــوان بــه آخریــن طبقــهی هــرم باستانشــناختی صعــود کــرد؛ الیــهی
کوتاهتــر و بههمــان انــدازه متزلزلتــر و محدودتــر خصائــص انسانشــناختی؛ هیچکــس
بهروشــنی و دقــت «مارویــن هریــس» ( )Harris, 1979ایــن وجــه و عناصــر آنرا تابــع
محــض زیرســاختهای بومشــناختی و جغرافیایــی تلقــی نکــرده اســت .ایــن الیــه از
روســاختهای ســاختارهایی انســانی تشــکیل میشــود کــه گویــا بهطورمســتقیم نســبتی
ً
بــا الیههــای پیشــین ندارنــد؛ هرچنــد بهطــور غیرمســتقیم ،عمــا در بســتر و زمین ـهی آنهــا
روئیدهانــد .آدابورســوم ،ســنتهای اجتماعــی ،سلســلهمراتبها و جایگاههــای سیاســی،
ّ
واقعیتهــای زبانــی ،مناســکها و آیینهــای گوناگــون
چارچوبهــای ایدئولوژیــک،
(تابوهــای غذایــی تــا رســوم مربــوط بــه ازدواج ،تــا نســبتهای متافیزیکــی) ،همــه و همــه
در ایــن الیــه میگنجنــد .نقشهــای روی ســفال و شــمایلهای حکشــده بــر ســینهی
ســنگهای ســخت و پیکرهــای قالبریــزی یــا تراشــیده از چــوب و اســتخوان و ریختهشــده
در فلــز را در ایــن الیــه بایــد تشــریح و تفســیر کــرد .در ایــن منظــر ،محتویات فرهنگــی بهطورکل
در چنــد دســتهی کارکــردی کلــی میگنجنــد؛ ابزارهــای جاذبـهی جنســی ،نشــانگان ّ
هویــت
قلمــروی ،تبــادل اطالعــات بومشــناختی ،ابزارهــا و محملهــای گــردش مــواد و انــرژی،
ابزارهــای حفــظ ســامتی و دفــع مخاطــرات محیطــی.
در شــکل  ،۱مشــاهده میشــود کــه الگووارههــای بومشــناختی-محیطی ،جغرافیایــی
و انسانشــناختی اجــزاء اصلـ ِـی تشــکیلدهندهی باستانشناس ـیهایی هســتند کــه امــروزه
ـام ایــن رویکــرد رواج دارنــد .در منظرهــای «فرآیندگــرا» ،میــان ایــن ســه ،نســبتی
ـام عـ ِ
ذیــل نـ ِ
هرمــی برقــرار اســت و از گســتردهترین طبقـهی زیریــن ،پارامترهــا و مؤلفههای بومشــناختی-

شــکل  .1ســه ســطح پارادایمیــک باستانشناســی
ّ
نهــا در دو جانــب عمــدهی فرآیندگــرا و
وضعیــت آ 
و
پســافرآیندگرا (نگارنــده.)1397 ،

کنامسازی شناختی و بوطیقای باستانشناختی...

پشتســر گذاشــتن طبقـهی میانـ ِـی بــا گســتردگی کمتــر بهلحــاظ
محیطــی آغــاز شــده و پــس از ِ
شــناختی پارامترهــا و مؤلفههــای جغرافیایــی ،بــه
نمایانــی در میــان مــدارک باستان
ِ
فوقانــی پارامترهــا و مؤلفههــای انسانشــناختی خواهــد انجامیــد؛
محدودتریــن طبقــهی
ِ
درحالیکــه در منظرهــای معــروف بــه «پســافرآیندگرا» ،نســبت میــان ایــن پارامترهــا و
مؤلفههــای س ـهگانهی سلســلهمراتبی و بــا میزانهــای متفــاوت گســتردگی نیســت ،بلکــه
شــکلی افقــی و در همپیچیــده و تودرتــو دارد .مهــم در اینجــا ،یکســانی محتویــات (پارامترهــا
و مؤلفههــا) الگووارههــای مذکــور در ایــن دو منظــر اســت.

چارچوب نظری :کنامشناختی و وجه بوطیقایی دادههای باستانشناختی

آنچــه از مــرور ادبیــات مذکــور برمیآیــد ،گونــهای نــگاه تقلیلگــرا اســت کــه شــاخصههای
منحصربهفــرد انســانی را مــورد توجــه قــرار نمیدهــد و او را جانــوری در میــان گونههــای
جانــوری دیگــر درنظــر میگیــرد کــه از همــان ویژگیهــا و محدودیتهایــی برخــوردار اســت
کــه دیگــر جانــوران دارنــد؛ امــا اگــر چنیــن اســت ،چــرا از میــان نخســتیها و انســانریختها،
تنهــا انســان هوشــمند (هوموســاپینس) توانســت بهســمت مریــخ کاوشگــر بفرســتد؟ چــرا
گربهســانان نتوانســتند عماراتــی نظیــر بنــای یادمانــی «گوبکلیتپــه» را بــر پــا دارنــد؟ چــرا تنهــا
ً
انســانها ســاالنه مقادیــر قابلتوجهــی از جانــوران دیگــر را ،حتــی زمانــی کــه عمــا نیــازی بــه
مصــرف گوشتشــان نیســت« ،قربانــی» ایمــان خــود میکننــد؟ در ســاحت زندگــی انســان
پدیدههایــی هســت کــه هرگــز نمیتــوان از طریــق الگووارههــای موجــود تبیینــی بــرای آنهــا
در اختیــار گذاشــت؛ امــا چــرا؟
8
7
«مارتیــن هایدگــر» (هایدگــر ،)1395 ،ذیــل مفهــوم «دازایــن » و «مأواگزینــی » او ،از
منظــری وجودشــناختی و بهروشــی پدیدارشــناختی ،بابــی نویــن را در ایــن بحــث میگشــاید.
بنابــر نظــر او ،وجــه تمایــز بنیادیــن انســان نســبت بــه گونههــای جانــوری دیگــر در آن اســت
کــه انســان خــاف گونههــای جانــوری دیگــر در یــک محیــط از پیــش موجــود ،از همــان ابتــدا
ـال مطلــوب خویــش بهدنیــا نیامــده و رشــد نمیکنــد .نزدیکتریــن گون ـهی جانــوری
بــا کمـ ِ
به انســان ،همان شــامپانزه ،بیش از ده میلیون ســال در جنگلهای اســتوایی ســاکن اســت
و هیچکــس شــامپانزهای را بهچشــم ندیــده کــه بــه ارادهی خویــش در ســواحل مدیترانــه در
کنــار معشــوقش بــه حــال قدمزنــی باشــد؛ انســان ،امــا محیطــی از پیــش معلــوم نــدارد کــه
درونــش از بــدو تولــد کمــال یابــد .او ناگزیــر اســت از طریــق زبــان و صناعــت ،جهانــی را برپــا
کنــد تــا بتوانــد درونــش ســاکن شــود« .لوگــوس» و «اســتتیک» (تجربـهی حســی) دو قــوهی
پای ـهای انســان در برپایــی جهانــی اســت کــه از دو ســطح زمینســیما و کارســیما برخــوردار
اســت و زمانمنــدی (زمانآ گاهــی) موجــب پیوســتگی ایــن دو ســطح در یکدیگــر میشــود.
ایــن ّ
قابلیـ ِـت انســان را بهعنــوان موجــودی ناقــص کــه در مســیر زندگــی بــه کمــال مطلــوب
خــود میرســد ،در برپایــی جهانــی بــرای ســکونت ،مأواگزینــی میگوینــد.
بهطــور کلــی ،دو فرآینــد ّ
تطــور و کنامســازی (اولــی از جانــب محیــط بــه اندامــواره؛ و
دومــی ،از ســمت اندامــواره بــه محیــط) ّ
تنو عهــای جمعیتــی و ر خنمونــی (فنوتیپیــک) آن
انداموارههــا را هدایــت میکننــد .در ایــن فرآینــد ،تــوارث محیطــی (یــا بومشــناختی ،کــه
تــوارث رفتارشــناختی نســلهای پیشــین یــک اندامــواره را درون محیطــی مشــخص هــم
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دربرمیگیــرد) و تــوارث ژنتیــک ،دو پای ـهی مکمــل هــم در بنــای فنوتیپیــک هــر اندامــواره
ً
ســاکن در محیــط مشــخص هســتند .ایــن امــر در مــورد تقریبــا همهی جانــوران صادق اســت؛
امــا در مــورد انســان ،نــه! بهطورحتــم تطـ ّـور و کنامســازی انســان هــم بــر تــوارث ژنتیــک و
بومشــناختی/رفتاری اتــکاء دارد ،امــا در عینحــال تابــع یــک تــوارث غیرعـ ّـادی نیــز هســت
کــه از آن میتــوان بــا عبــارت تــوارث فرهنگــی (البتــه فرهنــگ انعکاســی و نه زیستشــناختی،
زبــان و صناعــت دو جــزء ســازندهی آن هســتند) یــاد کــرد .گزینشهــای فرهنگــی در انســان
ً
عمــا میتواننــد تــوارث ژنتیــک و بومشــناختی او را بهطورکامــل تحتالشــعاع قــرار دهنــد کــه
البتــه چنیــن نیــز کردهانــد.
ّ
«رابــرت بدناریــک» ( )Bednarik, 2011در رســالهی خــود بــا عنــوان «وضعیــت انســان»
بــه تبییــن عمیــق جایــگاه فرهنــگ و گزینشهــای فرهنگــی در تکویــن و صیــرورت انســان
بهعنــوان موجــودی فاقــد محیــط میپــردازد کــه ناقــص اســت و در طــول زندگــی و مبتنیبــر
ســازههای فرهنگــی (جهانهــای انســانی) میــل بــه کمــال دارد .او انســان را موجــودی
معرفــی میکنــد کــه خــود را «اهلــی» کــرده و در مســیر ایــن «تأهــل نفــس» ،در طــول زمــان بــه
فرمــی کــه اکنــون دارد دســت یافتهاســت .تأهــل نفــس انســان از اســاس امــری وابســته بــه
قــوای شــناختی او محســوب میشــود کــه بیگمــان در ظریفاندامــی وی بــا گــذر زمــان هــم
بیتأثیــر نبــوده اســت.
تأهــل نفــس همــان منطــق و محتــوای واقــع در بطــن انســانزایی و صیــرورت انســان
ً
اســت .مهــار شــدن ژنتیــک انســان بهدســت خــودش عمــا انتخــاب طبیعــی را در بلندمـ ّـدت
تابعــی از گزینشهــای فرهنگــی میکنــد .خاســتگاه گزینشهــای فرهنگــی را دیگــر نمیتــوان
مؤلفههای بومشــناختی-محیطی صرف درشــمار آورد .گزینشهای فرهنگی مهارکنندهی
ســاختار ژنتیــک انســان در درج ـهی نخســت از درون محــدودهای برمیخیــزد کــه انســان
ـان زندگــی انســان اســت .بیگمــان در ایــن ســطح،
بــرای خــود میســازد .ایــن محــدوده ،جهـ ِ
بــرای مثــال مؤلفههــای آبوهوایــی در اثرگــذاری بــر شــیوههای ســکونت و صناعــت انســان
تعطیــل نمیشــود و همچنــان اثــرات مســتقیم و غیرمســتقیم خــود را دارد ،امــا عاملهایــی
ً
کامــا شــناختی -نظیــر انــواع وســواسها یــا امیــال درونــی -بههمــان انــدازهی مؤلفههــای
بومشــناختی-محیطی ،بهویــژه در جریــان رشــد و دگردیســی ســاختارهای ژنتیــک ،فیزیکــی
ـس انســان دخالــت و مشــارکت میکننــد.
و فیزیولوژیک-رفتــاری نفـ ِ
ّ
ایــن عاملهــای شــناختی ،یعنــی بهطــور مشــخص اســتتیک-تخنه (توجــه مهارتآمیــز
بــه جهــان کــه صناعــت و هنــر وجهــی جـ ّـدی از آن اســت) و زبان-لوگوس (آ گاهی انعکاســی و
ّ
تفکــر آفالیــن و غیروضعیتیافتــه کــه امــکان تصـ ّـور جهانهــای ممکــن و آرمانــی را بــه انســان
میدهــد) موجــب نمایانــی گونــهای کنامســازی در انســانها میشــود کــه پیــرو «انــدی
کالرک» میتــوان آنرا «کنامســازی شــناختی» نامیــد .کنامســازی (Odling-Smee et al.,
 )2003عبارتســتاز فعالیتهایــی کــه انداموارههــا از طریــق و بهواســطهی آن بــا تغییــر
ّفعاالنــهی یــک یــا چنــد مؤلفــه در محیــط خــود ،برخــی شــاخصههای انتخابــی را اصــاح
یــا تعدیــل میکننــد .بــه زبــان ســاده ،کنامســازی یعنــی محیطــی کــه اندامــواره درونــش
هســت ،منابعــی کــه بــرای کســب انــرژی مصــرف میکنــد و شــیوههایی کــه در تحصیــل و
فــرآوری آن منابــع اعمــال میکنــد .ایــن فعالیتهــا دو شــکل دارنــد؛ «نابسامانســازی»،
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مســازی و جایــگاه آن در تــوارث
شــکل  .2کنا 

(.)Odling-Smee et al., 2003

یعنــی دســتکاری آ گاهان ـهی محیــط و تغییــر مــکان ،همانــا جابهجایــی و مهاجــرت میــان
مکانهــا و محیطهــای گوناگــون .برهمیــن اســاس میتــوان از دو نــوع کنامســازی نامبــرد؛
«کنامســازی تکوینــی» ،یعنــی همــهی مــواردی کــه در آن ،انداموارههــا آغازگــر تغییــر در
مؤلفههــای محیطــی هســتند و «کنامســازی ّ
پادفعــال» ،در ایــن معنــا کــه اگــر یــک مؤلفـهی
محیطــی درحــال تغییــر یــا دچــار تغییــر باشــد،انداموارههــا میتواننــد در مقابــل آن تغییــر قــرار
گرفتــه یــا آنرا متوقــف کننــد .کنامســازی را میتــوان مثبــت یــا منفــی دانســت؛ چنانکــه
در اولــی فعالیتهــای فنوتیپیــک ،مؤلفههــای محیطــی را بهجانــب وضعیتهایــی
تغییــر میدهنــد کــه بهطــور متوســط ســازگاری اندامــواره کنامســاز را افزایــش میدهــد؛ و
در دومــیّ ،فع ّ
الیتهــای کنامســازی محیطهــا را بهنحــوی تغییــر میدهــد کــه میتوانــد
کاهشدهنــدهی ســازگاری هــم باشــد.
«انــدی کالرک» و «چالمــرز» ( )Clark & Chalmers, 2007در زمینـهی علومشــناختی
و نســبت قوایشــناختی انســان بــا بــدن او از یکســو ،و عناصــر ملمــوس و مـ ّـادی محیــط
کنــام شــناختی
از ســوی دیگــر ،عبــارت ُپرمعنــای «کنامســازی شــناختی» جعــل میکنــد.
ِ
عبارتس ـتاز ســاختار فیزیکـ ِـی ساختهشــده توســط اندامــواره و حاصــل صنــع او کــه یــک یــا
چنــد فضــای مســئلهای را بــه اشــکالی تغییــر میدهــد کــه (در صــورت توفیــق) کمکحــال
اندیشــیدن و اســتدالل کــردن دربــارهی یــک یــا چنــد قلمــرو هــدف [یــا ّ
تخیـلورزی پیرامــون
آنهــا] باشــند .در ایــن رهیافــت ،زبــان (و بهطــور کل نمادهــای ّ
مــادی؛ آنچــه میتــوان
خصلــت بوطیقایــی انســان برشــمرد) محــور اصلــی فعالیــت کنامســاز انســان اســت .زبــان
َ
ّ
موقعیــت و جایــگاه یــک ا َبــر-
واژگان زبانــی ،لنگرهــای اندیشــه هســتند؛ ایــن امــر آنرا در
و
ِ
ـام شــناختی قــرار میدهــد کــه یکــی از بزرگتریــن مزایــای آن ایــن اســت کــه بــه مــا اجــازه
کنـ ِ
ّ
متجســد در
ـناختی نویــن بســازیم .عاملهــای
میدهــد یــک توالـ ِـی بیپایــان از کنامهــای شـ
ِ
ّ
بــدو امــر و بهمیزانــی قابلتوجــه زبــان را بهعنــوان الیـهای نویــن از یــک ســاختار مــادی درون
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ـان پیچیــدهی موجــود مــورد تالقــی قــرار میدهنــد .بــرای ملمــوس شــدن بحــث میتــوان
جهـ ِ
بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه «اهــرام مصــر» یــا «زیگوراتهــای میــانرودان» ،محصــوالت
عمــدهی همیــن کنامهــای شــناختی هســتند.

بحث :سطوح زیستی انسان و بوطیقای باستانشناختی

اگــر برمبنــای منظــر نظــری مذکــور بــه واقعیــات باستانشــناختی بنگریــم ،بــا ســه ســطح ّ
مجزا
و در عینحــال درهــم تنیــده مواجــه خواهیــم شــد کــه هــر یــک از لحــاظ علمــی ،الزامــات
نگریشــی و پژوهشــی خــاص خــود را فرامیخوانــد .ایــن ســه ســطح ،محصــول تراکنــش
انتخــاب طبیعــی و فعالیتهــای کنامســازی اســت .ایــن ســه ســطح عبارتنــداز :ســطح
تــوارث طبیعــی ژنتیک-فیزیولوژیــک ،ســطح تــوارث بومشــناختی ،ســطح تــوارث فرهنگــی-
ســازههای ّ
واقعیــت انســانی .هــر یــک از ایــن ســطوح بــه یــک انــدازه میتواننــد زمینههایــی
«باستانشــناختی» داشــته باشــند.

سطح اول ّ
واقعیت :ژنتیک-فیزیک-فیزیولوژیک

هــر اندامــوارهای مجموع ـهای از صفــات ،ویژگیهــا ،خصائــص و اســتعدادهایی اســت کــه
بهشــکلی «ســختافزاری» درون وی تعبیــه شــده اســت .ایــن مجموعــهی خصائــص در
ّ
ترکیــب بــا یکدیگــر ،کلــی را شــکل میدهند که «ارگانیســم» خوانده میشــود .زیستشناســی،
علمــی اســت کــه وقــف تفکیــک ،طبقهبنــدی و گونهشناســی انداموارههــا براســاس همیــن
صفــات ژنتیــک بهعنــوان مجموعههایــی از ّ
قابلیتهــا
مجموعــه خصائــص میشــود.
ِ
و اســتعدادهای فرمــی و رفتــاری روی کروموزومهــا کدگــذاری شــده و توســط تولیدمثــل از
نســلی بــه نســل دیگــر منتقــل میشــود؛ بهطــورکل جریــان ژنتیــک بدانســمت میــل میکنــد
کــه اندامــواره ســازگاری مطلوبتــری بــا وضعیتهــا و شــرایط زیســتی خــود تحصیــل کنــد و
ـود
در ایــن مســیر ژنهــای کمتــر مفیــد یــا حتــی مضــر ،اگــر در معــرض یــا متأثــر از گزینــش خـ ِ
ّ
غیرفعــال باقــی میمانــد .در اینمیــان گاهــی
اندامــواره قــرار نگیــرد ،بهشــکلی مغلــوب و
هــم جهشهایــی ناخواســته و تصادفــی موجــب میشــود برخــی ژنهــای مضرتــر بــر برخــی
انــواع کارآمدتــر غالــب شــوند .عوامــل متعــددی ممکــن اســت ایــن جهشهــا را دامــن زننــد،
امــا تــا جاییکــه بــه ســازگاری ،بقــاء و تولیدمثــل مربــوط میشــود ،آن جهشهــای ژنتیــک
ناکارآمــد اگــر بهبارآورنــدهی گونـهای از انداموارههــای نویــن بــا میــزان مطلــوب توانمنــدی در
ً
ســازگاری و تولیدمثــل نباشــند ،عمــا امــکان انتقــال نمییابنــد.
فرمــی کــه اندامــواره بهخــود میگیــرد ،اندامهــا و شــکل و حالــت قرارگیــری آنهــا،
نســبتهای عصبــی ،حســی و حرکتــی میــان اندامهــا و جهــات حرکــت آنهــا توســط
اســتعدادهایی مدیریــت میشــود کــه ژنهــا در اختیــار میگذارنــدّ .
تطــور جســمانی-
ـرم انســانی ،بهشــکلی جهانشــمول
فیزیولوژیــک انســانها در ایــن ســطح اتفــاق میافتــد .فـ ِ
ّ
قابلیتهایــی را بــه وی میبخشــد کــه ربــط چندانــی بــه خواس ـتهای آنهــا نــدارد؛ بــرای
مثــال ،ممکــن اســت زنهــای انســانی هرگــز خوششــان نیایــد کــه درد زایمــان را ّ
تحمــل کننــد.
امــا دســت آنهــا نیســت؛ راســتقامتی انســان موجــب شــده تــا حتــی اگــر نخواهنــد ،الزم
باشــد خــود را ّ
مهیــای ایــن درد کننــد .همیــن راسـتقامتی موجــب میشــود نــوزادان انســانی
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نــارس بهدنیــا بیاینــد؛ زیــرا در غیــر اینصــورت ،بزرگـ ِـی غیرعـ ّـادی حجــم مغزشــان موجــب
آســیبزدن بــه دهانـهی رحــم و مــرگ مــادر میشــد .ایــن نــارس بهدنیــا آمــدن نــوزاد انســانی
مشــکالت و مســائلی را بــرای گروههــا و اجتماعــات انســانی بهبــار مـیآورد کــه هیــچ اختیــاری
بــرای پذیــرش یــا ّردشــان نــزد انســانها نیســت .همــان انــدازهی مغــز و افزایــش تدریجــی
نیــز اســتعدادی ژنتیــک و خصیصــهای فیزیولوژیــک در انســانها محســوب میشــود.
بیــش از بیســت درصــد انــرژی تحصیلشــده توســط انســانها صــرف اندامــی میشــود کــه
بیحرکتتریــن عضــو او اســت (Coolidge & Wynn, 2009; Pinker, 2009; Barash,
)2012; Bednarik, 2014؛ امــا انســان در ایــن مــورد نیــز اختیــاری نــدارد .فــرم پاهای انســان
ـودی کــف آن ،هرچنــد در بــدو امــر چیــزی بهحســاب نمیآیــد؛ بااینحــال ،یــک شــاهکار
و گـ ِ
انســان راســتقامت امــکان میدهــد
ژنتیک-فیزیولوژیــک پیچیــده اســت کــه بــه ایــن
ِ
ـدن دسـتهای انســان و نیــز فــرم
فواصــل طوالنــی را بــا پــای پیــاده ِ
پشتســر بگــذارد .آزاد شـ ِ
متمایــز آنهــا (بخصــوص نســبت و انــدازهی شســت بــه انگش ـتهای دیگــر) ،بخواهــد یــا
نــه ،ایــن اجــازه را بــه وی میدهــد کــه هنــگام حرکــت چیزهایــی را نگ ـهدارد یــا ب ـهکار ببــرد.
ً
ـدن انســان و آب رفتــن اســتخوانها و ماهیچههــای او نیــز ،مثــا در مقایســه بــا
بیمویــی بـ ِ
نزدیکتریــن گونــه بــه آنهــا از منظــر ژنتیــک ،یعنــی شــامپانزهها ،ایــن موجــود نحیــف را در
معــرض مخاطراتــی قــرار میدهــد کــه خــودش از درون ،میلــی بــه آنهــا نــدارد .دس ـتها و
پاهایــش بهراحتــی میشــکند و گاهــی ســنگینی ســر و جمجمــه را روی بــدن خــود احســاس
میکنــد.
میــل انســان بــه صــدا درآوردن بــا دهــان و حتــی ایجــاد اصــوات ترکیبــی و بااینحــال
بیمعنــا ،تــکان دادن مــوزون اندامهایــش ،حتــی ســر و کلــه زدن بــا عناصــر پیرامونــی
ً
بهواســطهی دسـتهای همــواره آزادش ،عمــا میلــی خودانگیختــه اســت .بهخصــوص الزم
اســت در مــورد جنبههــای خودانگیختـهی صناعــت بیشــتر اندیشــید؛ بــرای مثــال ،فرمهــای
ابزارهــای ســنگی ،شــکلی کــه انســانها در بافتــن ســبد بــه خــود میگیرنــد و در ســبدهای
بافتهشــده برجــای میگذارنــد ،حتــی شــیوههای حل مســائل ریاضــی ،همه و همــه از کدهای
ژنتیــک برخــوردار و بهطورحتــم تابــع اســتعدادهای فیزیولوژیــک ایــن گونــهی اندامــواره
ّ
هســتند .امــا انســان یــک بســتهی تطـ ّـوری حاضــر و آمــاده نیســت کــه بهصــورت یــک کل
ّ
کامــل و تغییرناپذیــر ،یکبــار بــرای همیشــه تحقــق یافتــه باشــد .بقیــهی انداموارههــای
غیرانســانی هــم همینطــور! انتخــاب طبیعــی و انتقــال ژنتیــک ،همــواره امــوری منفعــل
هســتند و نســبت بــه خیلــی از رفتارهــا ،غالبهــا و مغلوبهــا ،کــور و بیتفــاوت.

ّ
واقعیت :توارث بومشناختی
سطح دوم

هرچنــد انتخــاب طبیعــی و تــوارث ژنتیــک فرمهــای زیســتی را بــر بــوم جهــان نقــش میزنــد،
بااینحــال منفعلتــر از آن اســت کــه زندگــی را چنانکــه نــزد انداموارههــای گوناگون مشــاهده
ّ
تحقــق آن راهبــری کنــد .ســاختارهای ژنتیــک و ّ
قابلیتهــای
شــده و میشــود ،در مســیر
ّ
فیزیکی-فیزیولوژیــک ،اســتعدادها و امکانهــای تحقــق یــک رفتــار یــا عــادت زیســتی
هســتند ،امــا هرگــز نمیتواننــد ّ
ـزی بونوبــو» (de Waal,
فعلیتبخشــنده بــه آن باشــند« .کنـ
ِ ّ
 )2013; 2019نشــان میدهــد کــه جانــوران دیگــر هــم از اســتعداد تکل ِــم زبانــی برخــوردار
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هســتند؛ دس ـتکم ژنهــای مرتبــط بــا ایــن امــکان درون آنهــا تعبیــه شــده و حجرههایــی
توانمنــد هــم نــزد آنهــا هســت .وقتــی بهخصــوص نخســتیها را در وضعیتهــای
آزمایشــگاهی تحــت آموزشهــای ســادهی کار بــا کلمــات و تصاویــر قــرار میدهیــم ،آنهــا
قـ ّـوهی بهرهمنــدی از آنهــا را بهنمایــش میگذارنــد؛ امــا برخــورداری از ایــن اســتعداد یــک
ّ
چیــز اســتّ ،
وضعیــت واقعـ ِـی زندگــی چیــزی بهطــورکل دیگــر.
فعلیتبخشــی مؤثــر بــدان در
از ســوی دیگــر ،هرچنــد انتخــاب طبیعــی امــری منفعــل محســوب میشــود ،بهطــور مســتقیم
رو در روی گزینشهــای ّفعاالنــهی انداموارههــا قــرار میگیــرد؛ گزینشهایــی کــه نهتنهــا
ســاختار ژنتیــک را دســتکاری و تعدیــل میکنــد ،بلکــه گاهــی حتــی امــکان تظاهــر ژنهــا
ـناختی انداموارههــا
یــا ترکیبهــای ژنــی نوینــی را بهبــار م ـیآورد .رفتارهــای فعــال و بومشـ
ِ
همــان چیزهایــی هســتند کــه میتــوان ذیــل عنــوان فرهنــگ (یــا دسـتکم ،در مــورد جانوران
ـگ آغازیــن) جــای داد.
غیرانســانی ،فرهنـ ِ
ّ
کنامهــا بســترهای تبــادل مــاده ،انــرژی و اطالعاتــی هســتند کــه برای ســکونت ،معیشــت
و ایجــاد ابزارهــای امرارمعــاش ،هــر اندامــوارهای بــدان نیــاز دارد .انســان نیــز بهعنــوان یکــی
از همیــن انداموارههــا ،در میزانــی بســیار بــاال و پیچیــده از تعامــل بــا محیــط قــرار دارد و بهقــدر
خویــش ،کنامهایــی گاه بســیار پیچیــده را دسـتوپا کردهاســت؛ چنانکــه بــرای مثــال ،کنــام
جســتجوگران غــذای اســترالیا ،معــروف بــه «آبوریجینالهــا» ،بههــر میــزان هــم کــه نســبت
بــه بــرای مثــال ،کنامهــای شــهرهای صنعتــی و پســاصنعتی ناچیــز و حقیــر بهنظــر برســد ،در
فاصلـهای از زمیــن تــا خورشــید بــا پیچیدهتریــن کنامهــای جانــوری قــرار دارد؛ زبــان و عناصــر
زبانــی و معنایــی در الیههــا و زیــر پوســت آن کنــام بهشــدت رخنــه کــرده اســت و جغرافیــای
توتمــی آنهــا را بــا پیچیدگیهــای اقتصــادی ،اجتماعــی و معیشــتی قابلتوجــه ،هــر چنــد در
بســیاری از مواقــع ناملمــوس و نادیدنــی آ کنــده اســت.
ایــن کنامهــا توارثــی دیگــر را بهبــار م ـیآورد کــه میتــوان آنهــا را تــوارث بومشــناختی
نامیــد .از ســاخت مصنوعــات گرفتــه تــا خانههــا و از ایجــاد محدودههــای جغرافیایــی تــا
شــبکههای ارتباطــی و شــکل رشــد ســکونتگاهها کنــار یکدیگــر و بدینترتیب ،ایجــاد الگوها و
نســبتهای فضایــی ،همــه و همــه بخشــی از ایــن تــوارث بومشــناختی هســتند .آنچــه از ایــن
محیــط بناشــده و زمینســیما برمیخیــزد ،الگوهــای رفتــاری ســاکنانش را شــکل میدهــد
کــه از نســلی بــه نســل دیگــر منتقــل شــده و بــر جریــان اســتعدادهای ژنتیــک و اصــاح و تعدیــل
ســاختارهای وابســته بــدان اثــری شــدید بــر جــای میگــذارد .در این ســطح از واقعیت ،انســان
بیـشاز همــه در رفتارهــای جمعــی خویــش ســاکن اســت کــه خصلتــی نیمههوشــیار یــا گاهــی
حتــی ناهوشــیار دارد و مجموعــهای از عادتهــا ،عادتوارههــا و هنجارهــای مســکونی،
معیشــتی و صناعــی را دربــر گرفتــه و شــامل میشــود.
ســطح ّ
واقعیــت بومشــناختی ،در زمینههــای ســکونت ،معیشــت و صناعــت ،ســه نــوع
نســبت را بــرای انســانها دامــن میزنــد؛ نســبت موجــود میــان انســان بــا محیــط ،نســبت
موجــود میــان انســان بــا انســان ،نســبت موجــود میان انســان بــا پدیدههــا و نیروهــای نادیدنی
یــا ناملمــوس .در نســبت نخســتّ ،
متغیرهــای محیطــی و رفتارهــای انســانی بهشــدت در
هــم تنیــده هســتند و هرگونــه تغییــر در یکــی ،واکنــش و تغییــری را در دیگــری بهبــار مـیآورد.
در دومــی ،انســانها فضاهــای اجتماعــی خویــش را در ارتبــاط بــا یکدیگــر از یکســو و
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توزیــع منابــع سکونتی-معیشــتی-صناعی از ســوی دیگــر شــکل میدهنــد و ســازمانها و
ســاختارهای اجتماعی-اقتصــادی را پدیــدار میســازند .اشــکال ایــن ســازمانها و ســاختارها
از اردوگاههــای موقــت و ســادهی جســتجوگری تــا پیچیدهتریــن َا َبر-شــهرها ّ
متغیــر اســت .در
نســبت ســوم ،انســان بــا مجموعـهای از نیروهــا و پدیدههایــی دســت بــه گریبــان میشــود کــه
هرچنــد جنبههــا و سرچشــمههایی محیطی-بومشــناختی دارنــد ،بــرای او ناآشــنا هســتند.
بیماریهــا و دردهــای انســانی پدیدههایــی هســتند کــه تــا پیــش از شــکلگیری پزشــکی (در
ً
هــر دو نــوع یونانــی یــا مــدرن آن) ،عمــا غیرقابــل توضیــح برجــای میماننــد و نمیتــوان آنهــا
را جــز بــه «نیروهــای شــر» بــه چیــز دیگــری ارجــاع داد .رفتارهــای مربــوط بــه ســحر ،جــادو ،دفــع
ّ
جمعیــت یــا گــروه انســانی را
شــر و تیمارگــری بومــی ،هم ـهی تجربههــای بومشــناختی یــک
بهخدمــت میگیــرد تــا عالجهایــی را بــرای مجموع ـهای از نیروهــای پلیــد فراهــم کنــد.

سطح سوم واقعیت :ساحت بوطیقایی

ســومین ســطح واقعیــت انســانی را برخــورداری وی از زبــان دامــن میزنــد .محتملتریــن
نظریـهی مربــوط بــه تکوین و تطور زبان را در انســان درک «بیکرتــون» (،)Bickerton, 2009
اســتاد فقیــد زبانشناســی دانشــگاه هاوایــی در اختیــار گذاشــته اســت .مطابــق بــا پیشــنهاد
وی ،زبــان یــک پدیــدهی منحصــر بــه انســان اســت و بــا همـهی نظامهــای ارتباطــی جانــوری
تفــاوت دارد .هیــچ پیشنمونـهای از زبــان کــه تنهــا از لحــاظ کیفــی در ســطحی پایینتــر باشــد
در میــان جانــوران دیگــر وجــود نــدارد .دو امــر باعــث شــد کــه ایــن تفــاوت بنیادین میان انســان
و جانــوران دیگــر بهوجــود بیایــد؛ تعــاون و بومشناســی متفــاوت اجــداد انســانی نســبت بــه
نخســتیهای دیگــر .اجــداد انســانی از زیســتبومها و شــیوههای معیشــتی نخســتیهای
جنگلنشــین طــرد شــدند و در دشـتهای بــاز ،تنها بهواســطهی تعــاون در مســیر مردارخواری
و جســتجوگری توانســتند دوام بیاورنــد .آغــاز زبــان به تغییرات خاص ،جهشهــای جادویی،
اندامهــای زبانــی یــا مدارهــای مخصــوص نیــاز نداشــت .تنهــا نیازمنــد یــک مغــز بهقــدر کافــی
بــزرگ ،طیــف بهقــدر کافــی گســترده از مقولههــا و از همــه مهمتــر ،یــک فشــار انتخابــی درســت
و مناســب بــود .پیدایــش زبــان ربطــی بــه پیچیدگــی اجتماعــی نــدارد .انســانها مســیری را
انتخــاب کردنــد کــه بهنــدرت ســپری شــده بــود .آنهــا کنامــی بومشــناختی را گشــودند کــه
هیــچ جانــوری در ایــن قــد و قامــت و پیچیدگــی پیــشاز آن واردش نشــده بــود .آنهــا دســت
بــه گوشـتخواری از طریــق مردارخــواری در فضاهــای بــاز زدنــد .از یکســو ،یافتــن و پاییــدن
جانــوران عظیمالجثــه کــه چنــد برابــر انســانها بودنــد و از ســوی دیگــر ،دور نگهداشــتن و
دس ـتوپنجه نــرم کــردن بــا مردارخوارهــای رقیــب و بــاز از جانبــی دیگــر ،ایجــاد ســازوکارها
ً
و مهارتهــای قصابــی ،عمــا آنهــا را نیازمنــد ابــزاری ارتباطــی ســاخت کــه بتوانــد خــاف
ّ
وضعیــت زمانی-مکانــی و ســیاق
نظامهــای ارتباطــی جانــوری ،خصلتــی نمادیــن یافتــه و از
عملــی فاصلــه بگیــرد .ایــن ابــزار نویــن میتوانســت انســان را در «ســربازگیری» یــاری کنــد؛
ســربازگیری بــه آن دســته از جانــوران تعلــق دارد کــه ناچارنــد بــرای تحصیــل غــذا بــه جســتجو
و گــردآوری روی آورنــد .بــرای همیــن میبینیــم مورچههــا و زنبورهــا ،از جملــه پیچیدهتریــن
نظامهــای ارتباطــی را دارنــد کــه اگــر مغزشــان یــاری مـیداد ،بعیــد نبــود پیــش از مــا وارد مســیر
انتخــاب زبــان شــوند .انســان نیازمنــد زبــان بــود تــا بتوانــد کنــام خــود را ارتقــاء ببخشــد.
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پیدایــش و پیشــرفت زبــان در انســان شــش مرحلــه دارد؛ ابتــدا ،جانــوران مفاهیمــی در
اختیــار داشــتند کــه نمیتوانســت ادغــام شــود .در مرحلـهی دوم ،انســانهای آغازیــن شــروع
بــه ســخنگفتن کردنــد .در مرحلـهی ســوم ،ســخنگفتن مفاهیمــی را فراخوانــد کــه از جنــس
انســانی بودنــد .در مرحلـهی چهــارم ،ادغــام نمایــان میشــود و ادغــام کــردن مفاهیم انســانی
ً
کلیــد میخــورد .در مرحلـهی پنجــم ،مغــز احتمــاال از نــو سیمکشــی میشــود؛ امــری کــه قطعــی
نیســت .و در مرحل ـهی ششــم ،توانمندیهــای تفکــر پیچیــده ،برنامهریــزی و نقشهکشــی
ارتقــاء مییابــد (.)Bickerton, 2009; 2014
عالوهبــر زبــان ،دومیــن امــر متمایــز در انســانها در اختیــار داشــتن مفاهیــم اســت کــه از
بطــن زبــان برمیخیــزد .بــه محــض در اختیــار داشــتن یــک واژه یــا نشــانه ،بایــد مجموعـهای
ثابــت از نورونهــا وجــود داشــته باشــد کــه اصــوات یــا ژس ـتهای مــورد نیــاز بــرای آن واژه
یــا نشــانه را نمایندگــی کنــد؛ خاســتگاه مفاهیــم در همیــن امــر اســت .پیدایــش مفاهیــم،
آفرینندگــی بیپایــان را در انســانها ایجــاد میکنــد و هوشــیاری انســان را بهحــدی میرســاند
ّ
وضعیــت عملــی ،روی مفاهیــم کار کنــد و بــه
کــه بتوانــد بــدون اتصــال بــه یــک ســیاق یــا
اصطــاح اندیشــه بــورزد .ذهنیــت انســان اینچنیــن شــکل پیچیــدهای بهخــود میگیــرد.
ذهــن چیــزی نیســت جــز مغــز در حــال فعالیــت ،خــواه یــک فعالیــت آنالیــن هوشــیار یــا
ـزان ِاعمــال زبــان صــورت میگیــرد ،خــواه یــک فعالیــت
نیمههوشــیار ًکــه در آن کمتریــن میـ ِ
آفالیــن و کامــا هوشــیار کــه زبــان بــر آن مســلط اســت.
ّ
ـان خــودش را میســازد .بــه مجــرد آنکــه عالئــم از ســیاق
امــا زبــان بــه محــض ورود ،جهـ ِ
و وضعیــت زمانی/مکانـ ِـی مشــخص انفصــال یافتــه و خصلتــی هــر چــه بیشــتر نمادیــن یابنــد،
میتواننــد بارهــا بهشــیوههای خالقانــه بــا یکدیگــر ترکیــب شــده و واقعیاتــی نویــن و بیســابقه و
حتــی تجربهناشــده را ایجــاد کنند .بخش قابلتوجهی از واقعیات انســانی خصلتی زبانــی دارد؛
ً
ـان گفتــاری ،کــه بعدها اشــکال تصویــری و مکتوب نیز بــدان اضافه میشــود.
البتــه نــه صرفــا زبـ ِ
مهمتریــن ویژگــی زبــان آن اســت کــه انســانها را بــه مفاهیــم تجهیــز میکنــد .مفاهیــم
آســتانهی ایجــاد الگوهــای ذهنــی هســتند؛ الگوهایــی کــه بــه ســادگی میتــوان آنهــا را در
ب ریخــت و ســطحی از واقعیــات ملمــوس و مشــاهدهپذیر را برمبنــای
مــواد و درون مــواد قالـ 
آنهــا بهوجــود آورد کــه نــه از اقتضائــات محیطــی برمیخیزنــد و نــه در ضرورتهــای
کنــام شــناختی-
سکونت-معیشــت-صناعت میگنجنــد .بــه یــک معنــا ،زبــان یــک ً ِ
ـام بومشــناختی انســان ،آنهــم در ســطحی کامــا متمایــز از آن برپــا
ذهنیتمحــور را روی کنـ ِ
ـام شــناختی هســتند
و برقــرار میکنــد .هنــر ،دیــن و فلســفه ،مهمتریــن صورتهــای ایــن کنـ ِ
کــه خصلتــی «بوطیقا»یــی دارد .بوطیقــا َّ
معــرب واژهی یونانــی «پوئســیس» ،بهمعنــای
ـاختن حقیقــت» و جســتجوی آن و کمالگرایــی پیوســته و مــازم بــا آن ،همــواره
«آشــکار سـ ِ
یکــی از بنیادینتریــن شــاخصههای انســانی بــوده اســت .بوطیقــا «فـ ّ ِـن شــعر» اســت و ابــزار
ـارت زبانــی»
فراخوانــی آن نیــز در یونانــی «تخنــه» خوانــده میشــود .تخنــه در بــدو امــر بــه «مهـ ِ
ً
مهــارت زبانــی و آن شــعر ،صرفــا گام برداشــتن در قلمــرو
ارجــاع میدهــد ،امــا مــراد از ایــن
ِ
گفتـ ِـار شــفاهی نیســت؛ بلکــه بیــش و حتــی پیــش از آن ،ایجــاد هرگونــه تغییــری در محیــط،
ّ
بســتر و زمینـهای مـ ّـادی اســت کــه بتوانــد مهیــای تجلــی حقایــق بوطیقایــی شــود .مفاهیــم
ّ
متجســد و مجســم میشــوند و ذهنیتهــای واالی انســانی
و الگوهــای ذهنــی درون مـ ّـاده

کنامسازی شناختی و بوطیقای باستانشناختی...

ّ
ـان مســکون آنهــا شــکل میگیــرد و تغییــر شــکل
از طریــق ،همــراه و در امتــداد مادیــت جهـ ِ
مییابــد .بــه یــک معنــا ،ســطح واقعیــات بوطیقایــی را میتــوان اوج صناعــت و ســکونت در
زمیــن هنــر ،دیــن و فلســفه بهشــمار آورد.
ً
بودن
ایــن ســطح در چارچــوب باستانشناســی تقریبــا بهطور کامل غایب اســت؛ اما غایــب ِ
آن بیــش از همــه بــه معرفتشناســی ایــن رویکــرد و باورهــای پذیرفتــه شــده در آن بــاز میگــردد
ـناختی در خــور و شایســتهی مربــوط به ســطح بوطیقایی.
و نــه فقــدان دادههــای باستانشـ
ِ

ازتاریخ سرفیروزآباد
موردکاوی :سطوح واقعیت در پیش
ِ
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بــرای اینکــه ببینیــم ســطوح واقعیــت س ـهگانهی باستانشــناختی کــه در فصــول پیشــین
شــرحی از آنهــا رفــت ،10در عمــل چگونــه قابــل پیگیــری هســتند؛ نمونــهای مطالعاتــی
را برمبنــای طــرح رســالهی دکتــرای خویــش کــه در ســال  ۱۳۹۱در گــروه باستانشناســی
دانشــگاه تهــران ارائــه شــد (عســکرپور ،منتشرنشــده) ،مــورد یــک بازنگــری دوبــاره قــرار
خواهــد گرفــت کــه پژوهشــی ژئوماتیــک روی دادههــای حاصــل از بررســی محــدودهی
جغرافیایــی «ســرفیروزآباد» کرمانشــاه اســت (Niknami & Askarpour, 2013; Niknami
ـرقی ماهیدشــت
 .)& Askarpour, 2015محــدودهی جغرافیایــی ســرفیروزآباد ،امتــداد شـ ِ
اســت .دو نــوار کوهســتانی جنوبغربــی و شمالشــرقی ایــن دشــت را فراگرفتــه اســت.
ً
ســن ارتفاعــات ایــن کمربنــد عمومــا بــه دوران کرتاســه بــاز میگــردد .ایــن محــدوده دارای
اقلیــم معتــدل خشــک اســت .رودخانـهی آبمــرک از میانـهی ایــن دشــت میگــذرد و جهتــی
شــرقی-غربی دارد .متوســط میــزان بــارش نــزوالت جـ ّـوی در محــدودهی کــوه ســفید و ۷۸۵
میلیمتــر اســت .بیشــتر مســاحت ایــن محــدودهی جغرافیایــی را دشــت منظــم رســوبی-
دامنـهای و مخروطهافکنـهای شــکل میدهــد و اراضـ ِـی کشــاورزی را دربر میگیــرد .در جنوب
َ
ایــن محــدوده و روی کوههــای نامنظــم ،مراتــع بوتههــای گـ َـون و انــواع گندمیــان وجــود
ـناختی کوهســتان ،تپهماهــور و دشــت ایــن محــدودهی جغرافیایــی
دارد .ســه واحــد بومشـ
ِ
را دربــر میگیــرد .نکتــهی مهــم در مــورد ایــن محــدودهی جغرافیایــی آنکــه ،شــاهراه
طبیعــی و مهــم خراســان از مرکــز آن میگــذرد .در طــول بررســی ایــن منطقــه بهسرپرســتی
«کمالالدیــن نیکنامــی» (نیکنامــی و همــکاران ،منتشرنشــده) 332 ،محوط ـهی باســتانی
و فرهنگی-تاریخــی از دورهی پارینهســنگی تــا معاصــر شناســایی شــد؛ از اینمیــان162 ،
ّ
محوطــه بــه دوران پیشازتاریــخ تعلــق داشــتهاند .از میــان ایــن محوطههــا ،تنهــا 122
محوطــه بــا میــزان بــاالی ّ
قطعیــت بــه یکــی از دورههــای پیشازتاریخــی نســبت داده شــده
اســت .در ایــن پژوهــش ،هــر یــک از محوطههــای پیشازتاریخــی در گون ـهای طبقهبنــدی
ترکیبــی محوطــه-دوره جــای گرفتهانــد .هشــت طبقـهی مشــخص بــر ایناســاس اســتخراج
شــد :پارینهســنگی ،نوســنگی ،نوسنگی-مسوســنگ ،مسوســنگ ،مسوســنگ-مفر غ،
مسوســنگ-مفر غ-آهن ،مفــر غ ،آهــن.
ّ
در زمینـهی تحلیلهــای محیطی-بومشــناختی ،متغیرهایــی مثــل بســترهای محیطــی
بــا پیشــرفت جوامــع پیشازتاریخــی ایــن محــدوده در توزیــع پراکنــش محوطههــا و حتــی
افزایــش وســعت و پیچیدگــی آنهــا معنــادار میشــود .در ایــن مورد ،بســترهای پســت رســوبی
را میتــوان عاملــی مهــم در تکامــل اشــکال ســکونتگاهی محوطههــای پیشازتاریخــی

221

222

شماره  ،23دوره نهـم ،زمسـتان 1398

شــکل  :4.پرا کنــش محوطههــای پیشازتاریخــی
ســرفیروزآباد در نســبت بــا شــاخصههای محیطــی-
مشــناختی (.)Niknami & Askarpour, 2015
بو 

ایــن منطقــه بهشــمار آورد .ســرفیروزآباد در مســیر «شــاهراه» پیشازتاریخــی «خراســان» قــرار
داشــته و ایــن شــاهراه هــم یــک گــذرگاه طبیعــی بوده اســت .در ایــن زمینه ،نقطهی اوج رشــد
و پیچیدگــی ســکونتگاهی ایــن محــدوده ،یعنــی طبقههــای مسوســنگ و مسوســنگ-
ً
مفــر غ ،یــک همبســتگی مثبــت و کامــا معنــادار میــان افزایــش تعــداد محوطههــا و حریــم
ایــن راه و نیــز ،متوســط وســعت محوطههــا و آن مشــاهده میشــود کــه هرچــه محوطههــا بــه
ایــن حریــم نزدیکتــر ،وسعتشــان بیشــتر میشــود .ایــن مــورد بــرای جریانهــای آبــی منطقــه
هــم صــادق اســت .در دورهی مسوســنگ و در اوج شــکوفایی پیشازتاریخــی ایــن منطقــه،
 ٪67محوطههــا در حریــم انشــعابات «آب مــرک» ،رودخان ـهی اصلــی ایــن محــدوده توزیــع
شــدهاند .آزمــون اثــر عوامــل محیطــی بــر توزیــع متغیرهــا ،جایابــی ســکونتگاههای کنونــی
منطقــه اســت .براســاس ســنجش تعییــن حریــم چندحلقــهای از طریــق نظــام اطالعــات
جغرافیایــی دریافتیــم کــه محوطههــای مسوســنگ ،از پراکنشــی معنــادار در نســبت بــا
ایــن ســکونتگاههای امــروزی برخــوردار اســت؛ بدینمعنــا کــه ســکونتگاههای امروزیــن نیــز
ً
عمدتــا در همــان محدودههایــی پراکنــش یافتهانــد که بقایــای ســکونتگاهی پیشازتاریخی
( )Niknami & Askarpour, 2015و ایــن امــر ،پایــداری محیطــی را در رابطــه بــا نظامهــای
متکیبــر کشــاورزی نشــان میدهــد .درنهایــت ،هولوســن میانــی شــاهد اوج شــکوفایی
یکجانشــینی و کشــاورزی در ایــن منطقــه بودهاســت؛ بااینحــال ،جریــان گرمشــدن مــداوم
آبوهــوا و تشــدید خشکســالیهای متأثــر از آن موجــب شــد از حــدود پنــج هــزار ســال پیــش
بدینســو ،بخــش قابلتوجهــی از روســتاهای ایــن محــدوده از میــان بــرود و جــای خــود را بــه
چنــد ســکونتگاه بــا وســعتی بیشــتر بدهــد کــه در نواحــی غربیتــر و نزدیکتــر بــه ماهیدشــت،
در حریــم راههــای ارتباطــی و جریانهــای آبــی توزیــع شــده بودنــد.

کنامسازی شناختی و بوطیقای باستانشناختی...

ســطح باالتــر تحلیلهــا و تفســیرهای باستانشــناختی بــه شــاخصههای جغرافیایــی-
اجتماعــی آنهــا مربــوط میشــود .در ایــن زمینــه ،وســعت محوطههــای ســکونتگاهی
شــاخصهای «آســتانهای» محســوب میشــود؛ از یکســو ظرفیتهــای محیطــی-
بومشــناختی حاکــم را برمــا میســازد و ازســویدیگر ،انباشــت و تراکــم جمعیتهــای انســانی
را نشــان میدهــد کــه وابســته بــه جغرافیــای انســانی اســت .تفــاوت در میانگیــن وزن وســعت
محوطههــای ســکونتگاهی هــر یــک از طبقــات مــورد مطالعــه ،امــکان محاســبه و تخمیــن
سلســلهمراتب ســکونتگاهی را در اختیــار میگــذارد .محوطههــای طبقـهی نوســنگی (بهطــور
مشــخص ،آن محوطههــا کــه تنهــا آثــار دورهی نوســنگی روی سطحشــان یافــت شــده و بــه
اصطــاح دســتکم براســاس نتایــج بررســی ســطحاالرضی تــکدوره محســوب میشــوند)
کمتــر از یکصــد هــزار متــر مربــع از وســعت ایــن محــدودهی جغرافیایــی را اشــغال کردهانــد؛
درحالیکــه ایــن میــزان در دورهی مسوســنگ (بــاز هــم محوطههایــی کــه همــه یــا بخــش
قابلمالحظـهی ســطح آنهــا پوشــیده از شــواهد نوعــی همیــن دوره اســت) جهشــی ناگهانــی
داشــته و از پانصــد هــزار مترمربــع فرامیگــذرد؛ بااینحــال ،در عصــر مفــر غ (تکدورهایهــا)
ایــن تراکــم ســکونتگاهی بهشــکلی قابلتوجــه افــول کــرده و بــه کمتــر از یکصــد هــزار متــر مربع
تنــزل مییابــد .همچنیــن شــاهد هســتیم کــه در فــاز میانــی دورهی مسوســنگ ،میانگیــن
وســعت محوطههــای ســکونتگاهی ایــن منطقــه تــا شــش هکتــار افزایــش مییابــد .بیگمــان
ایــن آمــار تخمینــی اســت و تنهــا بــه محوطههایــی ارجــاع میدهــد کــه شــواهد ســفالین
نوعــی مسوســنگ میانــی مثــل قطعــات منقــوش ســیاهروینخودی را روی ســطح دارنــد
( .)Niknami & Askarpour, 2013پراکنــش ســفالهای منقــوش روی ســطح محوطههــا
بــا توجــه بــه اینکــه میتواننــد حامــل نشــانههای اجتماعی-هویتــی باشــند ،در تحلیلهــای
جغرافیایــی اهمیــت دارد؛ بــرای مثــال ،در دورهی مسوســنگ میانــی وســعت محوطههــای
دارای قطعــات ســفال منقــوش روی ســطح بیــش از پنــج برابــر وســعت محوطههــای فاقــد
ایــن قطعــات اســت .تنــوع ســنتهای ســفالی منقــوش هــم شــاخصهی دیگــری اســت .در فاز
میانــی مسوســنگ منطقــه ،شــاهد نمایانــی چهــار ســنت در آن هســتیم کــه مقــارن اســت بــا
حدنهایــی ازدیــاد ســکونتگاهها نســبت بــه کل ادوار پیشازتاریخــی .هــر یــک از ایــن ســنتها
هــم در ایــن محــدودهی جغرافیایــی قلمــرو خــاص خــود را دارنــد؛ بــرای مثــال ،ســنتهای
دالمــای منقــوش و ســهگابی منقــوش هــر دو در بخشهــای شــرقی ایــن محــدوده دارای
فراوانــی توزیــع هســتند .در بخــش میانــی ایــن محــدوده ،غلبــه بــا ســنت ســیاهروینخودی
اســت و در بخــش غربــی نیــز ،تنهــا ســنت «عبیــد» غلب ـهی نســبی دارد؛ همچنیــن بیــش
از ٪60محوطههــای دورهی مسوســنگ ایــن منطقــه در حریــم ســکونتگاههای هـمدورهی
خــود توزیــع شــدهاند کــه بهطورحتــم وجــود گونـهای ســاختار ســکونتگاهی سلســلهمراتبی را
الــزامآور میکنــد (امــری کــه بهویــژه در مــورد محوطههــای شــرقی ایــن محــدوده در جــوار
رودخان ـهی آب مــرک بهوضــوح قابــل مشــاهده اســت).
در نــگاه نخســت بهنظــر میرســد هیچگونــه یافتــهای روی ســطح محوطههــا وجــود
نخواهــد داشــت کــه باستانشناســان را بــه آســتانهی اســتخراج واقعیــات ســطح ســوم از بطن
بررس ـیهای ســطحاالرضی هدایــت کنــد ،امــا دس ـتکم یــک ّ
متغیــر در پــروژهی ژئوماتیــک
ســرفیروزآباد وجــود دارد کــه تــا حــدودی میتوانــد فراهمکننــدهی ایــن امــکان باشــد؛ همانــا
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توزیــع محوطههــای باستانشــناختی در نســبت بــا محوطههــای متعلــق بــه دورههــای
پیشــین .ابتــدا الزم اســت ایــن ّ
متغیــر را کمــی توضیــح داد؛ فــرض کنیــد یــک اجتمــاع متعلــق
بــه فــاز جدیــد دورهی مسوســنگ میخواهــد ســکونتگاهی را در دشــت ســرفیروزآباد برپــا
کنــد .ایــن اجتمــاع در حیــن مکانیابــی بــا یــک برآمدگــی مواجــه میشــود .نزدیــک کــه
ً
میشــود ،روی آن برآمدگــی احتمــاال میزانــی بقایــای معمــاری ،قطعــات شکســته یــا ظــروف
ً
نیمهشکســته یــا ســالم ســفالی و احتمــاال پدیدههایــی دیگــر از ایــن دســت را مییابــد و تصمیم
میگیــرد ســکونتگاه خــود را در مجــاورت بــا آن تپــه برپــا کنــد .ســنت برپایــی ســکونتگاه روی
ً
نقــاط مرتفــع دشــت (کــه عمومــا نیــز همــان تپههــا و برآمدگیهای باستانشــناختی محســوب
میشــوند) ،ســنت ناشــناختهای نیســت (دســتکم در آســیای جنوبغربــی کــه بخــش
قابلتوجهــی از محوطههــای بهخصــوص پیشازتاریخــی روی برآمدگیهــای طبیعــی ایجاد
شــدهاند) و همینکــه محوط ـهای بهصــورت ّ
مطبــق از چنــد دورهی ســکونتگاهی برخــوردار
اســت (دورههایــی بــا فواصــل چنــد هــزار ســاله) خــود گویــای همیــن ترجیــح اســت .ایــن
مواجهــه نیــز بخشــی از پیکــر همیــن ســنت محســوب میشــود .مکانیابــی ســکونتگاههای
انســانی ،عالوهبــر مؤلفههــا و شــاخصههای محیطی-بومشــناختی و جغرافیایــی ،میتوانــد
ً
ســطحی از ادراکات انســانی را نیــز درگیــر کنــد .مــن روســتای خــود را در دل دشــت ،دقیقــا در
ـان انســانی» جــای گرفتــه باشــد .ایــن منطــق
جایــی برپــا میکنــم ًکــه در مجــاورت یــک «یادمـ ِ
مکانیابــی را لزومــا ضرورتهــا و اقتضائــات محیطی-بومشــناختی تحمیــل نمیکنــد،
بلکــه گزینشهــای ادراکــی انســانها و آشــنایی پیشــین آنهــا نســبت بــه یــک «جغرافیــای
مفهومــی» (اجــدادی یــا هــر شــکل دیگــر آن) ممکــن میســازد.
بــا ســنجش توزیــع محوطههــای ســرفیروزآباد از ایــن منظــر ،همجــواری بــا محوطههــای
پیشــین را نیــز یکــی از ویژگیهــای قابلطــرح بــرای ایــن محوطههــا خواهیــم یافــت .میــزان
ایــن همجــواری تــا دورهی مسوســنگ کمتــر از  ٪30بــوده اســت .ایــن امــر میتوانــد دو علــت
داشــته باشــد؛ یکــی اینکــه اجتماعــات نوســنگی در تراکــم جمعیتــی بهمراتــب پایینتــر در
جایجــای ایــن محــدوده پراکنــش یافتــه باشــند؛ دوم اینکــه بخشــی از محوطههــای
نوســنگی و بقایــای ســطحاالرضی آنهــا تــا امــروز دوام نیــاورده باشــد .ایــن درحالیســت که در
دورهی مفــر غ ،بــه یکبــاره  ٪70از محوطههــا بــا محوطههــای پیشــین همجــواری یافتنــد؛
ایــن شــاخصه ،فینفســه میتوانــد موضــوع تــداوم فرهنگــی و عوامــل فرهنگی/شــناختی را در
مکانیابــی ســکونتگاههای عصــر مفــر غ ســرفیروزآباد پیــش کشــد.

نتیجهگیری

مطالعــات علمــی باستانشــناختی ،از همــان آغــاز نطفهبســتن نخســتین تالشهــا در زمینـهی
ً
علمیســازی ایــن رشــته و موضوعــات و مســائل مطــرح در آن ،عمومــا بــر الگووارههــای
ّ
تلقــی میشــود کــه ّ
مادیــت
بومشــناختی-محیطی و جغرافیایــی اســتوار بــوده اســت .چنیــن
مــدارک باستانشــناختی فینفســه مانعــی کالن بــر ســر راه ورود بــه جنبههــای واالتــر
فرهنگهــای انســانی ،همچــون باورهــا ،افــکار و اندیشــهها و نظامهــای متافیزیکــی،
شــناختی ،نشانهشــناختی و مفهومی-زبانــی وی محســوب میشــود .ایننــوع نگــرش دکارتــی
ً
کــه بخــش قابلتوجهــی از ّ
ذهنیــت حاکمبــر ایــن رشــته را زیر ســلطهی خویــش قــرار داده ،عمال

کنامسازی شناختی و بوطیقای باستانشناختی...

از جــدای ذهــن از عیــن و مـ ّـاده از معنــا بنیــان دارد و گونـهای پیشفرضهای معرفتشــناختی
کــه ّ
کلیــت منظــر باستانشــناختی را تحتســیطرهی خــود دارنــد.
بــر همیناســاس ،فرآیندهــای شــدن و تطــور انســان نیــز در زمین ـهی باستانشــناختی،
ً
عمومــا از منظــر فعلوانفعــاالت بومشــناختی-محیطی مــورد توجــه قــرار میگیــرد و حتــی
دورهبندیهــای آن نیــز ریشــه در ابزارهــای تولیــد ،شــیوههای معیشــت و یــا اشــکال ســکونت
دارد .در ایــن پژوهــش نشــان داده شــد کــه ایــن شــکل از نــگاه تــا چهمیــزان از ضعفهــای
معرفتشــناختی ،نظــری و روششــناختی رنــج میبــرد .آنچــه امــروز موضوعــات و مســائل
بنیادیــن را در باستانشناســی فراگرفتــه ،نــه شــاخصهها و مؤلفههــای شــناختی/فرهنگی
انســان را بهطــور عمیــق و ریشـهای مــورد ّ
توجــه و نــگاه خویــش قــرار میدهــد و نه حتی نســبت
بــه آنهــا حساســیت دارد .منظــر مأواگزینــی بــه مــدارک باستانشــناختی در ایــن پژوهــش
بهعنــوان یــک ســطح واالتــر از واقعیــات مســتتر در مــدارک باستانشــناختی پیشــنهاد شــد و
از لحــاظ نظــری ،روششــناختی ،موضوعــی و مسئلهشــناختی بــه بحــث و بررســی گذاشــته
ً
شــد .نکت ـهی حائــز ّ
توجــه در ایــن زمینــه آنکــه ،منظــر مأواگزینــی و اساســا ،باستانشناســی
مأواگزینــی در اینجــا بــه مثابــه یــک الگــوواره بدیــل پیشــنهاد نمیشــود کــه بخواهــد جایگزیــن
الگووارههــای موجــود باشــد .مطالعات بومشــناختی-محیطی ،جغرافیایی و انسانشــناختی
در ســطوح خویــش بهخوبــی کار میکننــد و گزارههــا ،احــکام ،نظریههــا و قوانیــن برآمــده
و منبعــث از آنهــا در چارچوبهــای مربوطــه بهطــور کامــل قابلاتــکاء اســت .مســئلهی
باستانشناســی مأواگزینــی ،مســئلهی یــک فقــدان اســت؛ فقــدان ســطح واالتــر و منحصرتری
از واقعیــات انســانی کــه بهشــکلی معرفتشــناختی و بهطــور سیســتماتیک در شــیوهی رایــج
باستانشناســی و درون یــک مقیــاس جهانــی از دیــدگان پنهــان مانــده اســت؛ در واقــع،
باستانشناســی مأواگزینــی ســطحی از واقعیــت را در میــان مــدارک و شــواهد باستانشــناختی
موجــود مــیکاود و میجویــد کــه دیگــر منظرهــای رایــج َنــه تــوان و َنــه ظرفیــت مواجهــه
بــا و کاوش در آنهــا را ندارنــد .بــه ایــن اعتبــار ،باستانشناســی مأواگزینــی یــک امــکان،
یــک ضــرورت و درعینحــال یــک راه ســوم در پژوهشهــای باستانشــناختی محســوب
میشــود ،همــراه بــا جایــگاه و شـ ّ
ـأنیت مختــص بــه خویــش ،کــه نــه میتــوان آنرا بــا الگوهــا
و سرمش ـقهای دیگــر رایــج در ایــن رشــته فروکاســت و نــه آنکــه جایگزینــی بــر آنهــا نمــود.
تأ کیــد باستانشناســی مأواگزینــی بــر بوطیقــا و وجــوه بوطیقایــی زندگــی انســان ،زبــان
شــناختی او و مأوایــی کــه درون آن کنامهــای شــناختی برمیگزینــد ،اجــزاء
ســازی
و کنام
ِ
ِ
همــان ســطح ســوم از واقعیــات باستانشــناختی مغفولمانــده را شــکل میدهــد .اکنــون،
همانطــور کــه در جــای خــود بــه تفصیــل بیــان شــد ،مبناهــای معرفتشــناختی ،نظــری و
روششــناختی محکــم و اســتواری بــرای خوشآمدگویــی بــه ایــن ســطح ســوم از واقعیــات
وجــود دارد و بــا اطمینــان میتــوان گفــت باستانشناســی مأواگزینــی حتــی همیــن امــروز هــم
میتوانــد دانشهایــی نــو و بیســابقه را پیرامــون ّ
مادیــت حضــور انســان در جهــان دامــن
ً
زنــد .تأ کیــد بــر ّ
مادیــت در اینجــا مهــم اســت .بایــد بــه ایــن نکتــه عمیقــا توجــه داشــت کــه
باستانشناســی مأواگزینــی ،هرچنــد بــر شــاخصهها و مؤلفههای شــناختی/فرهنگی انگشــت
تأ کیــد مینهــد ،هرگــز در پــی ایجــاد گزارههایــی دور پیرامــون معناهایــی فاقــد لنگرگاههــای
مـ ّـادی نیســت؛ بلکــه بــر ایــن ادعــا اســت کــه هــر معنــا و نشــانهای و بهطــورکل هــر ذهنیتــی،
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گذشــته و حــال ،یــک لنگــرگاه مـ ّـادی ســفت و ســخت دارد کــه مفصلبنــدی آنرا ممکــن
میســازد؛ بنابرایــن ،مادامــی کــه آثــار ّ
مــادی انســانها را مطالعــه میکنیــم ،بهضــرورت
قطعــات و بخشهایــی تشــکیلدهنده از بوطیقــای او را پیـشروی چشــمان خویــش داریــم.
باستانشناســی مأواگزینــی ،افــق پژوهشــی ثمربخشــی در ایــن رویکــرد خواهــد بــود .بــا کنــار
زدن شاخ و برگهای بومشناختی-محیطی ،جغرافیایی و انسانشناختی ،هنوز پدیدههایی
انســانی باقــی میماننــد کــه نمیتــوان آنهــا را بــه هیچیــک از این موارد فروکاســت .اینجا اســت
کــه منظــر مأواگزینــی در باستانشناســی ،عمـ ًـا پــرده از نوع دیگــری از واقعیات ّ
مادی بــر میدارد
واقعیــات دیگــر ،بلکــه به معنای دقیق کلمــه ّ
کــه نــه جایگزیــن ّ
مکمل آنها اســت.

سپاسگزاری

نویســنده مایــل اســت مراتــب ســپاس و قدردانــی خــود را از مدیریــت داخلــی ،ویراســتار و
داوران محتــرم مجلــهی وزیــن «پژوهشهــای باستانشناســی ایــران» بابــت اختصــاص
وقــت گرانقــدر خــود بــر نســخهی نخســتین ایــن نوشــته بهعمــل آورد؛ همچنیــن صمیمانــه
سپاســگزار مدیریــت دانشــگاه هنــر اســامی تبریــز ،بهویــژه مدیریــت پژوهشــی آن دانشــگاه
بابــت حمایتهــای مالــی و معنــوی در راســتای تحقــق ایــن طــرح پژوهشــی هســتم.

پینوشت
 .۱ایــن مقالــه مســتخرج از طــرح پژوهشــی ب هشــمارهی قــرارداد  ۵۰۳۹مــورخ  ۱۳۹۴/۰۶/۰۱بــا عنــوان «نظریــهی مأواگزینــی در
باستانشناســی؛ مبانــی باستانشناســی فضــا و ســکونت» اســت کــه تحــت حمایــت مالــی دانشــگاه هنر اســامی تبریــز انجام گرفته اســت.
2. Synchronic
3. Dychronic
4. Niche construction
5. Cognitive niche construction
6. Poetic

 :Dasein .7در تفکــر «مارتیــن هایدگــر» حضــور انســان در جهــان متفــاوت از حضــور جانــوران دیگــر اســت ،زیــرا انســان بــه ایــن
حضــور واقــف اســت و بنابرایــن میتوانــد حضــور خــود را در نســبت بــا پدیدههــای دیگــر جهــان بفهمــد و بــه آن التفــات یابــد.
ّ
 :Dwelling .8یکــی از کلیدواژههــای کلیــدی تفکــر مارتیــن هایدگــر اســت مبنیبــر اینکــه انســانها در جهانــی طبیعــی ســکونت
ندارنــد ،بلکــه پیــش از ســکونت در هــر جهانــی ابتــدا آنرا بــرای خــود ،از طریــق دســت و زبــان میآفریننــد.
شتــر در قالــب یــک رســالهی دکتــرا و دو مقالــه کــه در ایــن متــن بــه هــر سـهی آنها
 .9نتایــج مطالعــات ژئوماتیــک ســرفیروزآباد پی 
ارجــاع داده شــده ،انتشــار یافتــه اســت؛ بنابــر اقتضائــات موضوعــی ایــن مقالــه ،تنهــا نــکات کلیــدی نتایــج بهدســت آمــده در راســتای
روشنیبخشــی و تنویــر مباحــث و فتحبــاب مصداقــی در موضــوع مــورد بحــث ارائــه میشــود .بدیهیســت ماهیــت و حجــم نوشــتار
کنونــی مجــال اشــارهی دقیــق و همــراه بــا جزئیــات را بــه نمونههــای مطــرح در مــوردکاوی پیـشرو نمیدهــد.
 .10و بیگمــان هیــچ ربطــی بــه ســه جهــان «کارل پوپــر» ( ،)Popper, 2005یعنــی جهــان اول (طبیعــت) ،جهــان دوم (ذهــن) و
جهــان ســوم (فرهنــگ و مصنوعــات آن) نــدارد!
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