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باستان شناسی؛ در جست و جوی میراث فرهنگی درس 3

باستان شناسی چیست؟
باستان شناسی، علمی است که آثار باستانی و تاریخی را 
به منظور شناخت فرهنگ و شیوۀ زندگی انسان ها و جوامع 
گذشته، مطالعه و بررسی می کند. بنابراین، باستان شناس، 
گذشتۀ  بشر،  از  باقی مانده  آثار  بر  اساس  که  است  کسی 

انسان ها و جوامع انسانی و به ویژه تغییرات فرهنگی  آنها 
این رو،  از  می نماید.  تحلیل  و  بررسی  زمان،  طول  در  را 
برخی از صاحب نظران، باستان شناسی را علمی می شمارند 
که هدف آن، شناخت انسان و پژوهش در فرهنگ او است.

در چند قرن اخیر، علم جديدی با عنوان باستان شناسی شكل گرفته و نقش مؤثری در مطالعۀ گذشتۀ بشر ايفا کرده است. در اين 
درس، با کاوش دربارۀ باستان شناسی و روش کار باستان شناسان، انتظار می رود بتوانید نقش و اهمیت دستاوردهای باستان شناسی 

را در شناخت فرهنگ جوامع گذشته بیان نمايید و مسئولیت خويش را در برابر آثار باستانی و تاريخی توضیح دهید.  

 مأخذ : فرهنگ نامۀ کودکان و نوجوانان، جلد 6

١907 مـ  آغاز کاوش در جريكو )اريحا( کهن ترين 
شهر شناخته شده )فلسطین(

١922 مـ  کشف پرآوازۀ قبر فرعون توتنخامون، در 
قرن ١2 قبل از میالد )مصر(
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   در دوران رنِسانس )قرون 1٦ و 1٧ م.( توجه جهانگردان و پژوهشگران به بقایای آثار متعلق به گذشته، بیشتر شد. در آن 
زمان، برخی از اشراف و حتی پاپ ها به گردآوری آثار هنری کهن پرداختند و خانه های خود را با آنها آراستند. این افراد حتی 
برای دستیابی به آثار نفیِس کهن، اقدام به کاوش کردند. در قرن 1٨م. وینکلمان1، موّرخ آلمانی با نگارش کتاب تاریخ هنر 
یونان باستان، گامی مهم در جهت آغاز مطالعات باستان شناسی برداشت. با کاوش شهرهای رومی مانند پمپئی در همان 
قرن، باستان شناسِی علمی رو به تکامل نهاد. در قرن 19 م. فناوری های جدید کاوش، موجب پیشرفت تدریجی فنون علمی 
باستان شناسی گردید. در قرن 20 م. فّعـالـیت های باستان شناسان در مناطق وسیعی از جهان گسترش یافت. در بین النهرین 
که کاوش های باستان شناسی نخست به امید یافتن گنج و دستیابی به آثار هنری آغاز شده بود، در اواسط این قرن به کاوش های 
برنامه ریزی شده تغییر یافت و سرانجام منجر به کشف تمدنی بزرگ شد که تا پیش از آن، ناشناخته بود. در دهه های اخیر، 
باستان شناسی با بهره گیری از فناوری های جدید و استفاده از دستاوردهای سایر علوم، به پیشرفت های زیادی دست یافته است. 
باستان شناسی به رغم آنکه علم جوانی است، اما تا بدان حد پیش رفته است که امروزه باستان شناسان می توانند بقایای اجساد 
انسان ها، جانوران و گیاهاِن مربوط به هزاران سال پیش را در آزمایشگاه های مجهز بررسی کرده و اطالعات ارزشمندی دربارۀ 

تغذیه، بیماری ها، وضعیت محیط زیست و پوشش گیاهی و جانوری گذشته های دور کسب نمایند.

یک توضیح

Winckelmann ـ1
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و  بناها  ابزارها،  اشیا،  تمامی  به  تاريخی،  و  باستانی  آثار 
محصول  و  بشر  دست  ساختۀ  که  می گویند  مکان هایی 

اندیشۀ او هستند.
طۀ باستانی: به جاهایی که باستان شناسان  مكان يا ُمَحوَّ
مواردی  در  و  مطالعه  را  تاریخی  و  باستانی  آثار  آنجا  در 

مکان های  می شود.  گفته  باستانی  مكان  می کنند،  کشف 
باستانی و تاریخی از نظر شکل و وسعت متفاوت اند. برخی 
از آنها سکونتگاه روستایی یا شهری هستند که چند هکتار 
وسعت دارند؛ مانند شهر سوخته در ایران و شهر پمپئی 

در ایتالیا. 

 بقايای شهر پمپئی در ايتالیا که توسط باستان شناسان از زير خاکسترهای آتشفشان  بیرون کشیده شد.

غارها، گورستان ها و آرامگاه ها نیز از 
جمله مکان های باستانی مورد توجه 
هستند.   باستان شناسان  عالقۀ  و 
گورهای  داخل  از  که  اشیایی 
در  و  آمده اند  به دست  باستانی 
موزه های جهان به نمایش گذاشته 
و  جذاب ترین  از  یکی  شده اند، 
پربیننده ترین آثار موزه ای هستند. 
این اشیا و همچنین شیوۀ تدفین 
مصالح  و  معماری  مردگان، 
را  ارزنده ای  اطالعات  آرامگاه ها، 
باورها،  اجتماعی،  نظام  دربارۀ 

 آرامگاه توتنخامون فرعون مصر 
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 مقبره ها و نقش برجسته های نقش رستمـ  مرودشتـ  استان فارس 

 غار السكوـ  فرانسه 

فنی  پیشرفت های  میزان  و  اقتصادی  وضعیت  فرهنگ، 
و  نقاشی ها  می دهند.  ارائه  گذشته  جوامع  و  مردمان 
برای  ارزشمندی  منبع  نیز  غارها  از  کشف شده  اشیای 
تاریخ  از  مطالعه و شناخت زندگی مردمان دوران پیش 

به شمار می روند.

اشیای آرامگاه توتنخامون و نقاشی  غار السکو را به دقت مالحظه کنید و با همفکری به پرسش های زیر پاسخ دهید.
الفـ   به نظر شما، باستان شناسان با بررسی اشیای صفحه قبل و نقاشی باال، به چه اطالعاتی دربارۀ مردمان گذشته دست می یابند؟

ب ـ این اطالعات چه اهمیتی در شناخت گذشته دارد؟ 

فّعـالـیت1

برخی دیگر از آثار تاریخی  بر سینۀ کوه ها و صخره ها، کنده 
شده اند. در گوشه و کنار ایران به ویژه در فارس، همدان و 
گوردخمه های  و  نقش برجسته ها  سنگ نوشته ها،  کرمانشاه؛ 
متعددی بر دیوارۀ کوه ها و صخره ها نقش بسته اند و گوشه ای 

از فرهنگ و تمدن کهن ایرانی را به نمایش گذارده اند.

تپه های باستانی نیز یکی دیگر از مکان های مهم باستان شناختی 
مختلف  زمانی  دوره های  در  که  هنگامی  می روند.  شمار  به 
به تناوب مردمانی در یک مکان سکونت نمایند، به تدریج چند 
الیۀ باستانی روی هم قرار می گیرند. تاکنون شمار زیادی از این 

تپه ها در ایران شناسایی و حفاری شده اند.
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مراحل کار باستان شناسان
از:  است  عبارت  باستان شناسان  کار  مراحل  کلّی  طور  به 
کشف و شناسايی، حّفاری و استخراج و تنظیم اطالعات. 

 الف ـ شناسايی و کشف: نخستین گام باستان شناسان، 
شناسایی و کشف مکان ها و ُمَحوَّطه های باستانی و تاریخی 
است. البته برخی از آثار و بناهای تاریخی مانند تخت جمشید 
و طاق  بستان بر روی سطح زمین قرار داشته و به آسانی قابل 
شناسایی هستند؛ اما بخش زیادی از آثار باستانی در زیر خاک 

و یا در اعماق دریاها و رودخانه ها قرار گرفته اند. باستان شناسان 
برای کشف آثار باستانی و تاریخی، عالوه بر رجوع به کتاب های 
تاریخی، سفرنامه ها و … ،  از ابزارها و فناوری های جدید و 
پیشرفته ای مانند پهپادها، رادارها، عکس های هوایی، تصاویر 
اطالعات  سامانۀ  و  الکترو مغناطیسی  روش های  ماهواره ای، 
و  کشف  نقشه برداری،  در  زیادی  قابلیت  که  جغرافیایی1، 
استفاده  دارند،  باستانی  آثار  و  ُمَحوَّطه ها  دقیق  بازسازی 

می کنند.

Geography Information System :(G.I.S) ــ١

 تپۀ باستانی ُکنارَصنَدلـ  جیرفت  

 نمونه هايی از پهپادهايی که باستان شناسان برای شناسايی و کشف مكان ها و محوطه های باستانی مورد استفاده 
قرار می دهند.



25

 سنگ نوشتۀ مشهور روزتا که با خطوط مصر باستان )هیروگلیف و 
دموتیك( و نیز خط يونانی نگارش يافته، به طور اتفاقی توّسط سربازان 

فرانسوی که در زمان ناپلئون مصر را اشغال کرده بودند، کشف شد.

 باستان شناسان با دقت و احتیاط فراوان به حفاری می پردازند. 

و  اتفاقی  به صورت  تاریخی  بناهای  و  آثار  از  برخی  گاهی 
اغلب در نتیجۀ فّعـالـیت های کشاورزی و عمرانی و یا بروز 
زمین  دل  از  زمین لرزه،  و  سیل  مانند  طبیعی  پدیده های 
نمایان شده و نظر باستان شناسان را به خود جلب کرده اند. 

 آرامگاه شی هوانگ تی، امپراتور چین باستان با 8000 مجسمۀ سرباز؛ اين 
آرامگاه  در سال ١974م. به طور اتفاقی توسط تعدادی از کشاورزان چینی که 

مشغول کندن چاه بودند، کشف شد.

تعدادی از آثار و بناهای تاریخی کشور عزیزمان ایران مانند 
مردان نمکی زنجان و تمدن عظیم جیرفت در استان کرمان 
این کشفیات  از  برخی  به طور تصادفی کشف شده اند.  نیز 
اتّفاقی همانند آنچه در جیرفت رخ داد، توأم با حفاری های 

غیرقانونی و قاچاق گستردۀ آثار ارزشمند باستانی بود.

ب ـ حّفاری: گام دوم فّعالیت باستان شنا سی، حفاری برای 
بیرون آوردن و نمایان کردن آثاری است که در دل خاک قرار 
گرفته اند. حفاری، یکی از مراحل حساس کار باستان شناسان 
به شمار می رود و نیازمند دانش، تجربه و دقت فراوان است؛ 
چرا که ممکن است با کوچک ترین اشتباه، آسیب بزرگی به 
آثار و بناهای تاریخی در حال کاوش وارد شود. باستان شناسان 
پس از حفاری و خاک برداری، هنگامی که به یک بنای تاریخی 
برخورد کنند، نخست نقشۀ آن بنا را مشخص می نمایند. آنان 
همچنین اگر به شیئی برخورد کنند، نخست در همان وضعیت 
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تعیین قدمت آثار باستانی، با استفاده از روش رادیو  کربن جزو معتبرترین روش ها محسوب می شود. این روش درمورد تاریخ گذاری بناها 
و اشیایی با قدمت ٧٥.000 تا ٤00 سال پیش به کار می رود و براساس میزان تجزیۀ کربن 1٤ به نیتروژن، برای تعیین سن اشیایی 
چون زغال، استخوان، بقایای دانه های گیاهی، پوست و چرم استفاده می شود. برای تاریخ گذاری مکان ها و اشیای بسیار کهن، از روش 

پیشرفته ای موسوم به »پتاسیم ـ آرگون« استفاده می شود. پتاسیم 
یکی از فراوان ترین عناصر موجود در پوستۀ زمین است و تقریباً در 
هر مادۀ معدنی نیز یافت می شود. این روش برای سال یابی صخره ها 
و فسیل هایی با بیش از دو میلیون سال مورد استفاده قرار می گیرد. 
برای  حرارتی،  تشعشع  مانند  دیگری  جدید  روش های  از  امروزه 
هسته  شکافت  روش  می شود.  استفاده  سفال ها  تکه  قدمت  تعیین 
و  الکترون  چرخشی  مقاومت  روش  اورانیوم،  حجم  اندازه گیری  با 
اورانیوم و روش شمارش حلقه های تنۀ درخت، از جمله شیوه های 

مرسوم در سال یابی در باستان شناسی محسوب می شود.

یک توضیح

از آن عکس برداری و تمامی مشخصاتش را به طور دقیق ثبت 
می کنند. سپس آن را از خاک بیرون آورده و مراحل بعدی 

تحقیقات، در کارگاه ها و آزمایشگاه های مجّهز ادامه می یابد.
مرحله،  این  در  اطالعات:  تنظیم  و  استخراج  ـ  پ 
باستان شناسان آثار یا بناهای باستانی کشف شده را به لحاظ 
قدمت، مواد و مصالح به کار رفته در آنها و نیز کاربردهایی 
که داشته اند، مورد بررسی و مطالعه قرار می دهند. عالوه  بر 
در  باستانی  بناهای  و  آثار  مقایسۀ  با  باستان شناسان  این، 
زمان های مختلف، می کوشند تا سیر پیشرفت های فنی، هنری 
و فرهنگی مردمان گذشته را درک کنند. آنان همچنین از 
طریق مقایسۀ آثار و بناهای باستانِی سرزمین ها و تمدن های 

گوناگون، روابط جوامع گذشته و تأثیرات فرهنگی و اقتصادی 
آنها بر یکدیگر را توضیح می دهند. 

تعیین سن آثار باستانی
امروزه باستان شناسان برای تاریخ گذاری و تعیین سن آثار 
باستانی، از روش های علمی پیشرفته ای مانند روش رادیو  کربن 
ـ  آرگون« استفاده  و شیوۀ پیشرفته تری موسوم به »پتاسیم 
می کنند. در این روش ها از دانش هایی چون شیمی، فیزیک، 

گیاه شناسی، زمین شناسی و غیره کمک گرفته می شود.

موزه ها، گنجینه های آثار باستانی
موزه ها، مهم  ترین مکاِن گردآوری، نگهداری، مرمت، مطالعه و 
نمایش آثار باستانی هستند. موزۀ ايران باستان از جمله 
بزرگ ترین موزه های ایران است که آثار باستانی ارزشمندی 
همچنین  است.  شده  گذارده  نمایش  به  و  حفظ  آن  در 

بسیاری از آثار باستانی گران بهای ایران، زینت بخش موزه های 
متعددی در کشورهای مختلف جهان به خصوص موزه های 
لوور در پاریس، بریتانیا در لندن، آرمیتاژ در سن پترزبورِگ 

روسیه و متروپولیتن در نیویورک هستند.

 هر يك از حلقه های تنۀ بريده شدۀ درخت، بیانگر يك 
سال است.
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تاریخ،  علم  و  باستان شناسی  تاريخ:  و  باستان شناسی 
باستان شناسان  از یک سو،  دارند.  با هم  تنگاتنگی  ارتباط 
از نوشته های موّرخان برای شناسایی، کشف و مطالعۀ آثار 
نتایج  دیگر  سوی  از  و  می برند  بهره   باستانی  مکان های  و 
کاوش های باستان شناسان، منبع ارزشمندی برای تحقیقات 

موّرخان به شمار می رود. 

مطالعه و شناخت دوران بسیار طوالنی پیش از تاریخ، عمدتاً 
متکی به کاوش های باستان شناسی است. از این  رو، بیشتر 
و  انسان ها  زندگی  دربارۀ   تاکنون  که  اطالعاتی  و  آگاهی 
جوامع دوران پیش از تاریخ به دست آمده، حاصل تحقیقات 

علمی باستان شناسان است.

 ابزارهاي سنگي صیقل يافته مربوط به دورۀ نوسنگي ـ 
موزۀ تولوز فرانسه

 ابزارهاي کشاورزي ساخته شده از شاخ گوزن، شرق اروپا، 
دوران نوسنگي

 سر دِر موزۀ ايران باستان موزۀ ايران باستان

به تصویر سر  دِر موزۀ ایران باستان با دقّت نگاه کنید و بگویید معماری آن با الگوگیری از کدام بنای تاریخی، طراحی شده است؟

فّعالیت2
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دورۀ  مطالعۀ  به  شایانی  کمک  همچنین  باستان شناسی   
تاریخی کرده است. منابع نوشتاری )مکتوب( برای شناخت 
کامل این دوره، مخصوصاً اوایل آن، کافی نیستند. از سوی 
دیگر، عمدۀ اطالعات منابع نوشتاری، مربوط به رویدادهای 
سیاسی و نظامی و شرح اقدامات فرمانروایان است. بنابر  این، 
کاوش های باستان شناسی و یافته های علمی باستان شناسان 

ابعاد مختلف زندگی  به موّرخان کمک زیادی می کند که 
اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی مردمان و جوامع دورۀ 

تاریخی را بهتر بشناسند.  
به طور کلی، باستان شناسی عالوه بر آنکه میراث فرهنگی 
بشر را کشف و معرفی کرده است، نقش مهم تری در مرمَّت 

و نگهداری این میراث گران بها دارد.

پرسش های نمونه
1 موضوع و هدف علم  باستان شناسی چیست؟

2 مراحل کار باستان شناسان را به ترتیب بیان کنید.

3 چرا گورستان ها و آرامگاه ها يكی از محوطه های باستانی محسوب می شوند؟

4 به نظر شما، چرا حفظ و مرمَّت آثار باستانی و میراث فرهنگی، وظیفه ای مّلی و جهانی است؟

5 نقش و اهمیت علم باستان شناسی را در شناخت دورۀ تاريخی توضیح دهید.

با راهنمایی دبیر خود دربارۀ دالیل اهمیت کاوش های باستان شناسی در مطالعه و شناخت دوران پیش از تاریخ، گفت وگو 
نمایید.

فّعـالـیت3

اهمیت درس باستان شناسی و تأثیر محتوای آن بر خود را در قالب یک گزارش کوتاه بیان کنید.

فّعـالـیت4




