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 مقاله علمی

شناسی دوران  شناسی رویکردی در تقویت باستان مردمباستان/

 اسالمی

 2، حسنعلی عرب1ستار خالدیان
 (30/31/9033، تاریخ تأیید: 91/30/9033)تاریخ دریافت:  

 چکیده
ایبرایدرکوبازسازیرفتارشناسیدورهاسالمیدرکنارمطالعاتتاریخهنراسالمی،زمینهباستان

انسانفراهمکردهاست.بااینحالدرنتیجهانباشتسنتوفرهنگپیشازاسالمودوراناسالمی،
استکهبرضرورتبکارگیریسایرانبوهیازمسائلوبافت هایگرایشهایفرهنگیایجادشده

دهد.توجهبهانسانوشناختیتأکیدکردهاستوکافینبودنرویکردهایموجودرانشانمیباستان
شناسیوسایرشود،مرزمیانباستانشناختیمشاهدهمیهایباستانرفتارانسانیکهدراغلبپژوهش

مرروش باستان بکارگیری وجود با است. اسالمی دوره پژوهشفرهنگ اغلبدمهای در شناسی
هایدورانپیشازاسالم،اینروش،درمطالعاتدوراناسالمیکمترموردتوجهقرارگرفتهپژوهش

تواندشناسی،چگونهمیاست.موضوعموردبحثدرمقالهحاضرایناستکهرویکردباستانمردم
اینپژوهشنشاندادهشدترنشاندهد.درکنشجوامعدوراناسالمیراروشنفرهنگمادیوبرهم

کهمسایلیهمچوندرکسبکزندگیوآدابورسومویژه،دربکارگیریفضاهادرمعماریاهمیت
هایدورهکاریدارد.نگاهنمادشناسانهورمزآلودبهتزئیناتوابستهبهمعماریونگاهعرفانیبهکاشی

مردم باستان مطالعات با اساسالمی بازنگری قابل تحلیلشناسی وت. رنگ تفاوت بر مبتنی های
 هاینادرستاینحوزهاست.بندیدرنگارگری،برداشتترکیب

شناسیدوراناسالمی،تمدناسالمیشناسی،باستانشناسی،باستانمردم:باستانها کلیدواژه
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مقدمه

باستان در استکه یکقرن از کمتر دانشگاهی و علمی یکرشته عنوان به نواحیشناسی
مختلفدنیاموردتوجهقرارگرفتهودرکنارعلومدیگرسعیدرشناختانسانداشتهاست.

نظریه تحتتأثیر زمان فراخور علمیبه ازاینرشته و گرفته قرار دیگر علوم هایرایجدر
ایم.دستاوردهایآنهابرایتقویتخودبهرهبردهودرچنددههگذشتهشاهدشکوفاییآنبوده

گرایش دارای رشته این حوزههمچنین و وجودها به نیاز فراخور به استکه مختلفی های
هایجوانشناسیدوراناسالمی،یکیازحوزههایآنباعنوانباستاناند.یکیازگرایشآمده

شناختیآندرنظرگرفتوتوانحدوداًچهاردههبرایآغازرویکردعلمیوروشاستکهمی
م حوزه حدود آن می11طالعه شامل را اخیر مواقع. (Vernoit,1997)شودقرن از بسیاری

پژوهش انجامرویکرد تحقیقات و باستانها متخصصان توسط اسالمی،شده دوران شناسی
باستانشباهت فاقدرویکرد و داشته مطالعاتتاریخهنر اینهایفراوانیبا استکه شناسانه

بهطوریکهبسیاریازبیانگرفقرنظریوروش شناختیبرخیازمحققاناینگرایشاست.
متمرکزهستند،اینپژوهش سفالگریو... معماری، کهبرآثارمختلفیازقبیلشهرسازی، ها

بهارائهتوصیفاتیکلیازموادفرهنگیبسندهکردهوبهندرتمی تواندرنتایجآنهابهصرفاً
هاوامعدستیافتواینعدمتوجهبهشناختفرهنگدرتحلیلشناختیازانسانوفرهنگج

ورویکردهایمحققاناینگرایشسببشدهاستتابرخیآنراجزئیازتاریخومطالعات
هایمختلفیهنربدانند.بدینترتیباینگرایشنوظهور،نیازمنداستفادهازرویکردهاوروش

روش سببغنایمعرفتیو تحلیلشناختیاستکه بتواند آنها از استفاده با و گردد هایآن
مردمعلمی باستان میان این در دهد. ارائه منطقی ادله و اساسشواهد بر ازتر یکی شناسی
میحوزه که است باستانهایی جوان شاخه این به شناختیتواند به دستیابی راه در شناسی

بنابر کند. کمک خود مطالعه مورد حوزه از روشجزوروشمند لحاظ از حاضر مقاله این
ایگردآوریشدهاست.اینکهرویکردتحقیقاتتوصیفیبودهواطالعاتآنبهصورتکتابخانه

مردم زمینهباستان چه در میشناسی باستانهایی کمک به بیاید؟تواند اسالمی دوران شناسی
شناسیدوراناستکهباستانایاستکهدراینمقالهدنبالشدهوسعیبرآنمهمترینمسأله

هاموردبررسیقرارشناسیدرنگاهیجامعبهلحاظتعریفورسالتاسالمیوباستانمردم
زمینه و میگیرد که مشخصکرد پتانسیلباستانمردمهاییرا از شناسیدرجهتدرکتوان
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اویهنرهاوصنایعسبکزندگیوآدابورسوممردم،استفادهازابنیهوفضاهایشهریوواک
دوراناسالمیاستفادهکرد.

 شناسی باستان
مردم باستان فعالیتبرایواکاویدرسترویکرد اسالمیهایباستانشناسیدر شناسیدوران

است هرچنداجمالیباستانالزم ابتدا باستاندر زهوحوشناسیتعریفشودمردمشناسیو
 و مشخصگردد آنها فعالیت و بنیانسرانجامکارکرد تقویت در تئوریکونقشآنها های

شود.شناسیدوراناسالمیتبیینیاتیباستانعمل
بهباستان شناسی دانش بهباستان(Foucault, 1970)مثابه انسانشناسی شناسیعنوان

(Binford, 1962)باستانباستان زدن محک و اجتماعی رشتهشناسی سایر با یاشناسی ها
،هرچندبیانگرم.06تا06علومپایهازدههشناسیوعلومانسانیودرآخر،ارتباطآنباانسان

هایشناسیبودهوباعثرشدوتوسعهرویکردهاینوینوورودبهمرزدانشپویاییباستان
هاییبدلکردهاستکهحداقلدرترینرشتهایرشتهسیشدهوآنرابهبینشنادیگردرباستان

دهندهسرگشتگیونابالغیاماهمچناننشان(Stutz, 2018: 48)اندسالگذشتهتأسیسشده06
شدتازمانحاضرهادنبالمیشناسیدرخارجازدانشگاهاینرشتهنیزاست.اززمانیکهباستان

کند،هموارهبادورویکردازدرونوایدانشگاهیپذیرفتهشدهوفعالیتمیرشتهکهبهعنوان
جویانیهستندکهاشیاءباستانیراشناسانعتیقهبیرونمواجهبودهاست.ازنگاهبیرونی،باستان

محوردارند.اماگروهدومتعاریفمتعددیآورندونگاهشیءهافراهممیبرایانباشتدرموزه
ایبهدنبالارزیابیایوفرارشتهرشتهای،میانشناسیداشتهوبانگاهچندرشتهبرایرشتهباستان

مدارکباستان برخیازباستانوقایعگذشتهبا هاینوینشناسانبررویروششناسیهستند.
مسائلشناسیخودراباخالقانهوجالبکارکردندوهموارهسعیدارنددانشپژوهشیباستان

 )همان، کنند متصل باستان14امروزی از گروه این مکتبروندگرا(. اغلبپیرو که شناسان
کمکداده با درصددند فراهمهایباستانهستند، را ابداعاتتکنولوژیکیامروز شناسیزمینه

شناسیتغییرات.برخینیزدرصددهستندباکمکباستان(Downum and Laurie, 1999)کنند
بینیکنند.عمعاصررادرکوتحوالتآیندهراپیشجوام

سال باستانطی اخیر بههای رشتهشناسی یک ازصورت برخوردار پیچیده، کامالً علمی
گذشته،اکنونتعدادبیشتریهاومزایایفناوریپیشرفتهدرآمدهودرمقایسهبایکدههزمینه
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دارشناسحرفهباستان وجود فعال و نتیجهایشاغل فعالیتد. انفجاراین و اشباع تنها نه ها
تربرایبررسیدورانگذشتهترودقیقهایحتیپیچیدهاطالعات،بلکهتوسعهوپیشرفتروش

 1842است)فاگان، رشته0: میان در باستان(. انسانی، رشتههایمختلفعلوم تنها ایشناسی
کندوبهانساندرگذشتهبررسیوبازسازیمیاستکهرفتارانسانیراازطریقفرهنگمادی

شناسیهمهاینهاهست،اماپردازد.البتهکهباستانهایرفتارکنونیانسانمیمطالعهآنباانگاره
درست باستانشاید تعریفاز ترین از: عبارتباشد کاوش»شناسی میان که علمی هایرشته

 (.10)همان،«سازدزنبرقرارمیعملیوتوصیفوتفسیرنظریارتباطوتوا

 شناسی باستان مردم
شیوه شکلیادر به کار تقسیم مردمسنتیمطالعاتعلمی، وستکه رویامروز بر شناسان
کنند.بااینوجهاشتراکهردودرتالشهستندتافرهنگشناسانبررویگذشتهکارمیباستان

جامعه باستانو افتراق وجوه از یکی کنند. تفسیر و تحلیل بررسی، را وانسانی شناسی
باستانسیایناستکهبرخالفمردمشنامردم شناسانباشواهدمادیبسیارمتفاوتشناسان،

بقایایرفتارهایفرهنگیگذشتگانکهدرکاوش بخشیاز دارند: وسروکار هایبررسیها
باستان (Horne,1991)استشناسیبهدستآمده بنابراینبهعنوانراهیبرایجبرانکاستی.

مدتیباستانهاشواهدوداده اندبهمقایسهباجوامعشناسانسعیکردههاستباستانشناسی،
یامروزبهشناسی،بامطالعهمردمشدهبپردازند.درواقعباستانمعاصریاازنظرتاریخیشناخته

نگاریشهرتشناسانبهمردمگذشتهپاسخمیدهدکهعموماًدربینباستانماندربارهسواالت
و زیرشاخهدارد رشتهبه برای شدهباستاندرخوری تبدیل استایلسشناسی )همان(. است
شناسیدانستهوآنرامطالعهمستقیمایمجزاازانسانشناسیرابهعنوانزیرشاخهمردمباستان

شواهدمیدانیاعمازفرم،ساخت،توزیع،معنیواستفادهازمصنوعاتونهادسازمانیوواحد
هایتوضیحیبهتروکمکبهقیاسواستنباطدرداندکهبرایساختمدلیآنهامیاجتماع
لندننیزمعتقد.(Stiles, 1977: 88)گیردشناسیازجوامعغیرصنعتیامروزییاریمیباستان

شناسانیشناسیشاملکارهایمیدانیدرمیانمردمامروزاستوتوسطباستانمردماستباستان
باشودکهدربارهتجزیهوتحلیلمصنوعاتباستانیوفرهنگمادیتحقیقمیانجاممی کنند.

هایموردآوریدادهتوانندبهجمعشناسانمیزندگیدرجوامعسنتیوثبتمشاهدات،باستان
باستان مدارک درک برای تحقیقاتنیاز بنابراین کنند. اقدام آنها سازندگان و شناختی
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تالشیبرایثبتتعدادیافتهشناسیمردمباستان بلکهباصرفاً هایمادیدریکجامعهنیست،
استراتژی مبتنیبرسؤالوهاینمونهاستفادهازفنونیمانندتحلیلکمی، برداریومشاهدات،

شناسیدرزمینهمعرفیمردم کانینگهامنیزمعتقداستباستان.(London, 2000: 2)استفرضیه
شناسانکندکهاطالعاتکافیازآنهادردسترسباستانفسیرهایگوناگونیکارمیهاوتدیدگاه

ماندهازگذشته،بهمقایسهآنهاشناسیبرایتفسیرشواهدباقینیست.درهمهاینموارد،باستان
شناسیرویکردیتخصصیبرایبهبودآندانشمردمکندوباستانباتجربهانسانمدرنتکیهمی

حس میبه مردماب باستان بنابراین میآید. ذهنیتشناسی توسعه در حیاتی نقشی هایتواند
هایشناسیبیشترباانسانشناسانهداشتهباشد.ویهمچنینمعتقداستکهباستانمردمباستان

شناسیدرکآثارشودکههدفنهاییباستانزندهسروکارداردواینموضوعبهمایادآورمی
 استباستانی درکمردم بلکه اوکانل(Cunningham, 2016: 7-10)نیست، دارد. اعتقاد نیز

ارتباطبینرفتارهایانسانیوبقایایمادیآندردنیایامروزیست.شناسیمطالعهباستانمردم
بتوانندشواهدباستان شناسیمتخصصانامیدوارندپیوندهایمداومیبینایندوبرقرارکنندتا

 توصیفیاست:موجود اینکار بیشتر کنند. تفسیر درکو را گذشته رفتارهایانسانیدر از
شانشرحدهندوبهدهندتاتنوعرفتاریرادرمشاهداتمیگرانبهندرترغبتنشانتحلیل

گزینند.اینکارسودمندینتایجراثبتوضبطفوری)مستندنگاری(رابرمیجایآنراهساده
می بهترینحالتفقطمیکنمحدود در درشدهتوزیعرفتارهایشناختهتوانندنحوهد. گذشته
.(O’Connell, 1995: 205)شناسیراشناساییکنندباستانمردم

مردم باستان است معتقد نیز کال میمک ارائه را حقیقی اطالعات انواع کهشناسی دهد

شناسیبخشباشد.بنابراینوجودباستانمردمنتیجهتوانداینگونهنمیشناسیهایباستانبررسی
مردم مطالعاتباستان استو نظامضروری چرا که مسئله این بررسی توانایی در هایشناسی

-Mccall, 2012: 158)فرداستهاییخاصهستند،منحصربههاوروشفرهنگیدارایویژگی

161)  مردم. استمطالعاتباستان ناسیمسایلیهمچونطراحیابزار،شویهمچنینمعتقد

بکارگیریفناوریگستردههایهایاقتصادیروزمرهوراهبردمشکالتفنیموجوددرفعالیت
هایتحلیلیقویشناسیچارچوبکندوبااستفادهازباستانمردمدرزمینهمعیشتراروشنمی

شناسیبسیارمهماعیدرباستانایوارجایجادکردهوبرایبرقراریارتباطبینتفکرمقایسه

(.101-102است)همان،
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نگاریبرایتفسیرشناسانازاطالعاتمردمهاقبلباستانبایدتوجهداشتهرچندازمدت
اند،ولیدرکنارآنانتقاداتزیادینیزبهاینحوزهواردهایخوداستفادهکردهوتشریحیافته

با برخی آنکه جمله از است. تفسیرشده کردن محدود باعث شیوه این که دارند ور
شناختهباستان رفتارهای شیوه از هاوکسشناختی مانند افرادی و شد خواهد  گذشته شده

(بهاینحوزهانتقادکردندو1000(ولمینگ)1001گورهان)-(،لروی1000(،اسمیت)1001)
فتارمردمامروزوگذشتهوجودنداردوکنندکههیچارتباطمنطقیبینراینعقیدهرامطرحمی

تشبیهاتمردم از باستانبنابرایناستفاده نگاریدر  :Stiles, 1977)شناسیهیچاعتباریندارد

شناسیدرآنقرارگرفته،ممکناستبهاعتقادکانینگهامنیزفضایتحلیلیکهباستانمردم.(89
سببشودکهتفاوتبینجوامعگذشته،جوامعکنونیوروابطاجتماعیبهدرستیتبییننشود.

هایفرهنگیگذشته،درهمانبسترازاینروبایستیهرجامعهمدرنبهعنواننمایندهسیستم
.آشرنیزمعتقداستارتباطبینفرهنگزندهو(Cunningham, 2016: 2)فیاییدیدهشودجغرا

.همچنین(Ascher, 1961: 320)فرهنگباستانیبایدتحتاصولوقواعدخاصیبرقرارشود
می بیان اینزمینه در قیاسمککال کمکمیکند: فرد به محدودیتها تا هایزمانیوکنند

نگاریدرنظرگرفتهشود،اماهیچگونهراهنماییدرتفسیریاشدهازنظرمردمبتمکانیرفتارث
کنند.حتیدرمواردیکهرفتارگذشتهرابهشناسیارائهنمیحتیگاهیشناساییشواهدباستان

نمی کنند، توصیف دقیق طور دهند توضیح را آن امروزه(Mccall, 2012: 164)توانند اما .
باست مردمرویکرد اکثران اعتقاد به و است کرده غلبه خود نواقص از بسیاری بر شناسی

 :Stiles, 1977)شناسانسهمبسیارزیادیدرمطالعهرفتاروفرهنگگذشتهانسانداردباستان

زمینه.(87 گذشته دهه چند در آن بر طیفتأکید به برایپرداختن پتانسیلزیاد با ایمهیج
.(London, 2000: 4)هارابهوجودآوردهاستطبهانواعموادوفعالیتوسیعیازمسائلمربو

 شناسی دوران اسالمی باستان
ایرادرسبکزندگیمسلمیندیناسالممنشأتحوالتشگرفیدرجهانگردیدوتأثیراتعمده

متأسفانه اما کرد. شدتدگرگون به را آنها زندگی بر ساختارهایحاکم و آورد وجود اینبه
آنچناندرمطالعاتباستان اسالمعجینشدند، با درجوامعانسانیکه شناسیتحوالتگسترده

دالیلاینوضعیتمتنوعوپیچیدهاستوفرهنگمادیازاین موردتوجهقرارنگرفتهاست.
هایمتمادیباآنتوانداطالعاتبسیاریدرموردخودوجوامعدیگریکهقرنجنبشفکریمی
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بنابراینباستانعاملداشتهت بهمابگویند. تواندبهدرستیوبهطورشناسیدوراناسالمیمیاند،
قابلاحترامیبهتشریحودرکصحیحازجوامعاسالمیبپردازدوسهمبسیارینیزدرفهمتاریخ

.(Petersen, 2005: 1-5)ویژهازتاریخقرونوسطیداشتهباشدجهانوشایدبه
شناسیدوراناسالمیبیانشدهاستکهازآنجملهتعاریفمختلفوگوناگونیازباستان

باستانمی است معتقد وی کرد: بیان را ویلکینسون تعریف گذشتهتوان باشناسی دور،
باستانباستان دارد. تفاوت اسالمی گذشتهشناسی محوطهشناسی در مورددور متعددی های

دردوراناسالمیکاوشقرارگرفتهو اما باستانیمتمرکزاست، بیشتربرشکلزندگیمردم
ایننوعباستان در دارد. هایشناسیروشکاوشنوعینقشمکملبرایتکمیلاطالعاترا

پردازدکهچندانباشیوهیکنسلقبلمتفاوتمتعددیوجودداردواصوالًبهشیوهزندگیمی
هرچندبایدگفتتحقیق تحقیقاتیاتباستاننیست. شناسیدوراناسالمیدامنهوسیعیدارد؛

تاریخ واژهکه کتیبهنگاری، تاریخی، سکهشناسی معماری، بحثشناسی، و هنر هایشناسی،
شاملمی اجتماعیرا تاریخیو شناسیباستان میلیرایتنیز.(Wilkinson, 1971: 63)شود

-شناسی،بهبازسازیفعالیتهایباستاننددیگرشاخهداندکههماندوراناسالمیرادانشیمی

پردازدکهمرتبطباموادوآثارمکشوفهبودهوهایگذشتهازطریقتفسیرشواهدفیزیکیمی
متونتاریخیمجزامی اینویژگیآن صرفِ ازمطالعهِ بنابراینمتخصصباستانرا شناسیکند.

هایحداقلبهتمامیآثاربهجایماندهازفعالیتدوراناسالمیکسیاستکهازلحاظنظری
طرحشهرها،شبکهمندباشدکهاززمینهبشردردوراناسالمیعالقه هایبزرگوکالن)مثالً

هاوالگوهایسکونت(تامواردخاص)مانندیکبنا،شیءیامادهکربنیزهها،نقشهزمینکانال
 است متغیر اجاق( از شده یافت که.(Milwrigh, 2010: 4)شده معتقدند برخی چند هر

باستانباستان از اینشاخه و تاریخهنراسالمیندارد شناسیشناسیدوراناسالمیتفاوتیبا
فرهنگمادیدر تحتتأثیر بناهاییاستکه مصنوعاتو اسالمیبیانگر تاریخهنر همانند

می قرار استفاده مورد روزمره دزندگی طول در و وگیرد مسلمانان توسط اسالمی وران
 )همان، است شده ساخته باستان8-2غیرمسلمانان تعریف بنابراین اسالمی(. دوران شناسی

هایفرهنگی،سیاسی،جغرافیاییومستلزمشناختیدقیقازتاریخقبلوبعدازاسالموزمینه
تمیمذهبی،سیاسیواجتماعیاست.ازدیگرسوشناختوتوجهبهدیناسالمبهعنوانسیس

هایتحتنفوذبسیارحائزاهمیتاست.تاآنجاکهبرخیفرهنگیدربرخوردبامللوتمدن
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اینسولیکیاز.(Whitcomb, 2002: 6)دهنداینرشتهرادرحوزهمذهبموردتوجهقرارمی
میباستان استدالل او دارد. رویکردی چنین که است باستانشناسانی کند بهشناسی اسالمی

کنندهساختارزیربناییترکیبیبهعنوانیکمطالعهازاسالمنیازدارد.بهاینمعنیکهدینفراهم
ازهایبقایایباستانبرایرفتارانساناستکهممکناستدرهمهجنبه شناسیکشفشود.

الداخلی،هایمادی)اشغصراحتمقدس)فضایفیزیکییااشیاءدرارتباطدین(ونیزجنبه
فعالیت دارد بهشناختنیاز غیره( و رژیمغذایی، ایندیدگاه.(Insoll, 1999)هایاقتصادی،

باستان از صحیح فهم در ماتریالیستی، اما نیست.جذاب کافی اسالمی دوران شناسی
هاراهاوپژوهششناسیدوراناسالمیبهعنوانیکرشتهعلمیدامنهوسیعیازفعالیتباستان

اصلیشاملمی از که میشود سایرترینآنها اجزایمعماریو توانثبتوضبطمصنوعات،
حفاریجنبه از که برد نام را اسالمی دوران در بشر فعالیت بررسیهای و نظامها مندهای

شناسی،جانورشناسی،گیاهباستانشناسی،انسانهامانندباستانمردمشناختیوسایرحوزهباستان
آیندکهبهمنظورکسبهایدیگریبهدستمیشناسیوسایررشتهشناسی،زمینباستانباستان

کنند.درنتیجهچنینشیوهبرخوردوهایفرهنگیبشرفعالیتمیاطالعاتوشناختازفعالیت
تواننگاهیجامعوکاملبهیکاثرتاریخیوایشاهدخواهیمبودکهتاحدزیادیمیمطالعه

بنابراینباستان شناسیدوراناسالمیبرایرسیدنبهنتیجهبهتربرایتغییراتفرهنگیداشت.
شناسی،بهدرکچندمؤلفهبهطورهمزماننیازدارد.استخراجوواکاوییفرهنگمادیباستان

نتیجهکاوش در وبررسیبهدستآمده فهمدرستازمبانیاسالمیوهایباستانها شناسی،
هایپیشازاسالمهرایودرکنارآنهاشناختفرهنگهایرایجمنطقهوشناختسنتدرک

ازروش استفاده مانندباستانمردمهایجدیدیدرباستانمنطقهودرادامه، شناسیراشناسی،
شناسیراتوانبرایسنجشرویکردهایاخذشدهدراینزمینهاستفادهکردیاباستانمردممی

هایپیشینمورداستفادهقرارداد.ایتکمیلیبردانستهانمؤلفهبهعنو

 شناسی شناسی دوران اسالمی و خأل رویکرد باستان مردم باستان
شناسیدورانهاومقاالتانجامشدهتوسطمتخصصانباستانبسیاریازمواقعرویکردپژوهش

شناسانهاست.درفاقدرویکردباستانهایفراوانیبامطالعاتتاریخهنرداردواسالمیشباهت
چنینرویکردیبرایعده باستاننتیجه، حتیبرایبرخیاز بهای، اینسوءتفاهمرا شناسان،

نقصانیدرشناخترفتارفرهنگی وجودآوردهکهباوجودمنابعومستنداتفراوانتاریخی،
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رهنگاسالمیشناختهشدهاستهایفسالوجودنداردوعمومجنبه1166انساندرطولاین
هایکند.بنابراینانجامفعالیتقرن،مطالعاتتاریخیوهنریکفایتمی11وبرایشناختاین

دهند.امابااندکیتأملدرفرهنگوتمدناسالمیشناسیراچندانموردعنایتقرارنمیباستان
شناسانهومشدکهجزبانگاهیباستانهاوسئواالتفراوانمواجهخواهیباانبوهیازنادانسته

نمیمندباستانهاینظامهاوبررسیانجامکاوش بهشناسی، توانیمبهآنهاجوابیدرخوردهیم.
آثاروشواهدفرهنگیدرجهتشناختفرهنگ اهمیتویژهایندلیلکه ایهایتاریخیاز

باستان و انگاربرخوردارند که هستند متخصصانی بههشناسان، مربوط متنوع و گسترده های
بنابراینیکیاز.(Vernoit, 1997: 8)دهندمیهاراموردبررسیقرارتحوالتانسانیوفرهنگ

بهتواندباستاناموریکهمی توجه کند، ازمطالعاتتاریخهنرمجزا شناسیدوراناسالمیرا
هدفنهاییباست زیرا شناسیدرکآثارباستانینیست،انانسانورفتارفرهنگیانسانیاست،

است مردم و جوامع رفتار درک توصیف(Cunningham, 2016: 7-10)بلکه لزوماً نه و
ازپژوهشدربارههایظاهریوتکنیکییکاثرهنریوتاریخی.بهاینمعنیکههدفویژگی

آثارتاریخیوهنریبایددرراستایفهمودرکجامعهوانسانبهوجودآورندهآناثرفرهنگی
شناختیاثروفنونونقوششناسانهدربارهمباحثزیباییوهنریباشدواگردررویکردباستان

می کبحث است صورتی در این است. اثر خالق فرهنگ شناخت اصلی هدف درشود، ه
هایتطبیقیمطالعاتتاریخوپژوهشهنرعموماًبهشرحوتوصیفظاهراثروفنونومقایسه

می سیاسی،بسنده ساختارهای درباره درستی شناخت که است شده سبب همین و شود
بهوجودآورندهآناثربهدستنیایدواینجاست اقتصادی،فرهنگیو...حاکمبرزندگیانسانِ

د تفاوت باستانکه روشنستاوردهای پژوهشهنر و تاریخ نسبتبه اسالمی دوران شناسی
شناسیدوراناسالمیکمککندوتواندبهباستانشود.ازجملهاقداماتدیگریکههممیمی

علوم از استفاده شود، تاریخهنر با آن بیشتر دستاوردیسببتمایز لحاظتئوریکو از هم
توجهیبهاهمیتوجایگاهشناسیاست.هرچندکهشاهدکمستانمردمایبهویژهبارشتهمیان

پژوهش در باستانآن مطالعات نتایج از استفاده عمده اکنون و هستیم اسالمی دوران های
بیشترینفاصلهمردم دنیایامروز صورتیکه در تاریخرایجاست. پیشاز دوران شناسیدر

درحالیاستکهبسیاریازمدارکتاریخیوفرهنگیموردتاریخیراباآندوراندارد.این
مطالعهدردوراناسالمیاکنوننیزرواجدارندوبسیاریازهنرمندانواستادکارانبهتولیدآنها
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باستانمی که آنجا از همچنین اسالمپردازند. دوران شیوهشناسی به اصوالً زندگیی از ای
بنابراین(Wilkinson, 1971: 63). متفاوتنیستیدونسلقبلپردازدکهچندانباشیوهیکمی

مردم روشباستان و زیستانسان از فراوانی شواهد سازوکارشناسی و محیط با تعامل های
تفسیرهایباستانسازمان تحلیلو در و توضیحداده را جوامع شناسیدورههایاجتماعیو

شناسیدرچهگرددکهرویکردباستانمردمطرحمیشود.حالاینسئوالماسالمیاستفادهمی
شناسیدوراناسالمیبیاید؟تواندبهکمکباستانهاییمیزمینه

گسترده طیف اسالمی دوران در شد بیان که طور وهمان منقول فرهنگی مواد از ای
آنهامتعلقآیندکهگرچهبرخیازشناسیبهدستمیغیرمنقولدرنتیجهمطالعاتمیدانیباستان

چالش همسئواالتو باز اما اسالمیهستند، متأخر دوران شناختوبه هایمتعددیدرباره
باستانمردم ارتباطبینشناسیبهعنوانرویکردیکهدرحالمطالعهواکاویآنهاوجوددارد.

بینایندوتواندپیوندهایمداومیراهنجارهایانسانیواثرمادیآندردنیایامروزیست،می
شناسیموجودازهنجارهایانسانیدرگذشتهبرقرارکندتاامکاندرکوتفسیرشواهدباستان

شناسیموردتوجهباستانهایبرایمثالیکیازحوزه(O’Connell, 1995: 205).شودفراهم
ازدوراندوراناسالمیمطالعاتآثارمعماریوسکونتگاه اسالمیهایانسانیبهجایمانده

اند.اماشایداست.متخصصانمختلفیازجملهمعمارانوشهرسازاننیزبهآنتوجهنشانداده
هایتوجهیبهجنبههایمهندسیاثردرعینکمهایآنهاتوجهکمبهجنبهنقداصلیبهپژوهش

نمی درحالیکهمعماریوشهرسازیبدونانسانفهمیده دوشوتاریخیوانسانیآنباشد.
هاتواننداطالعاتجالبتوجهیدربارهسبکزندگیوباورهاواعتقاداتانسانخودآثارنیزمی

مطالعاتباستان کنار بنابرایندر دهند. قرار ما اختیار روشدر از هایباستانشناسیاستفاده
هافرادیرسد.آنچنانکشناسیهماننددورانپیشازتاریخوتاریخی،ضروریبهنظرمیمردم

باچنینشناسیاستقرارگاهاندتشکیالتفضاییوریختهمچونهورنتوانسته هایانسانیرا
 پژوهشقرار شناسیدشتتهرانوهایباستانبررسی.(Horne, 1994)دهندرویکردیمورد

روش از مردماستفاده باستان سکونتگاههای استخراجشناسی به منجر رعیتی، ارباب های
.(Fazeli, 2001)اطالعاتیبرایتحلیلنظامطبقاتیدورهباستانشدهاست

بنابرایناستفادهازچنینرویکردیبرایمطالعاتابنیهمتعلقبهدوراناسالمیباتوجهبه
بسیارسودمنداست.اینکههنوزتعدادیازمعمارانسنتی کاراینحوزهدرقیدحیاتهستند،

معماریمواجهیم. آثار طراحیوساختبسیاریاز اطالعاتکافیدرباره نبود با اکنون زیرا
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مثالشاهدهستیمکههنوزدلیلوجودوتداومفرمچهارطاقیدرمعماریدوراناسالمیبرای
شدهنیستیادربارهاجزایمختلفبناهایمذهبیازجملهگنبد،مناره،محرابوچندانشناخته

نادانسته با هایگوناگونیروبروهستیم)برایاطالعاتبیشترچراییوچگونگیساختآنها
(و1802بخش،(تاآنجاکهبرخیگنبدرانمادآسمانوعرش)فیض1848براند،نک.هیلند

توان(.یامی1830اند)نک.پوپ،هایماوراییصرفدرنظرگرفتههارادرارتباطبامقولهمناره
هایمختلففضاهادرمعماریگذشتهصحبتبهمیانهایبخشازعدماطالعازبرخیکاربری

هایمختلفشناسانهدرکدرستیازکاربریوبخشونانجاممطالعاتباستانمردمآوردکهبد
آید.برایمثالشایدماازجنبههایمعمارانهگیریآنهابهدستنمیاثرمعماریوشرایطشکل

هاداشتهباشیم،اماایجادارتباطمنطقیبینکاربرانوفضاهانیازمنددرکاطالعاتیدربارهحمام
هایمختلفکنندگانازفضاهااستوتفاوتحسبکزندگیوآدابورسومویژهاستفادهصحی

ابنیه چنین تفاوتدر سایه در باید را دانست.ای مختلف اقلیمی و اجتماعی فرهنگی، های
هایتواننددردرکویژگیبنابراینرجوعبهفرهنگعامهوچگونگیاستفادهازفضاهابسیارمی

کاظمیشیشوانمعماریسود آنچنانکه باشند. بایبوری)مند چنینرویکردیبه(1802و با
حمام کالبدی ساختار در گذار آیین نقش است پرداخته ایران عمومی نک.)های همچنین

یابسیاریازتزئیناتوابستهبهمعماریازجملهگچبری1840االمینی،روح آیینه(. کاریوها،
مندقرارگیریوتحلیلدرساختارهایاجتماعیوفرهنگیخاصخودهایدیوارینیازنقاشی

کاربردیچنین حقایق درباره آنکه از بیشتر زمینه این در تحقیقاتپیشین برخی در هستند.
جنبه از صرفاً شود، صحبت آنها شکوفایی پیدایشو دالیل و وتزئیناتی نمادشناسانه های

ارتب و پرداختهشده آنها به انسانرمزآلود جنبه بهدستاطوشناختدرستیاز شناختیآنها
کاشی تزئیناتهمچون از دیگر برخی است. دورانکارینیامده ابنیه در هایمختلفموجود

اندودرساختوپرداختآنهاصحبتاسالمی،بیشتربادیدگاهعرفانیموردبررسیقرارگرفته
هایهنریوتاریخیرا(.ایننگاهعرفانیبهداده1801شود)پرویزیوپورمند،ازعالممثالمی

و...می نصر بورکهارت، جمله از اسالمی تمدن و مطالعاتهنر عرصه بزرگان آثار در توان
هاادامهداردومطالعهمشاهدهکرد.ایندرحالیاستکههنوزتولیدانواعمختلفیازاینکاشی

هابسیاریازسئواالتماپاسخدهد.بنابرایندراینزمینهتواندبهمراحلمختلفتولیدآنهامی
روش از استفاده مردمنیز کمکباستانشناسیمیهایباستان مکملبه عنوان به شناسانتواند

دوراناسالمیبیایدوبسیاریازخالءهایموجوددراینزمینهراپرکند.
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بهشدتنگارگری آثاریهستندکه دیگر جمله از بیها شناساندورانمهریباستانمورد
شناسانهدربارهآنهاانجامشدهاستوازجملهاندوبسیارکممطالعاتباستاناسالمیقرارگرفته

هابارویکردیصحیحراشایدبتوانکتابمروریبرنگارگریایرانیاثرگرابارمعدودپژوهش
 کهتاحدیسعیداشتهاست1841دانست)گرابار، هایظاهریاثرفراتررودوبهازجنبه(

هایپژوهشدربارهشرایطومحیطپیراموناثربپردازد.ایندرحالیاستکهبامطالعهپژوهش
هایفنیهنریتوجهنشانهاشاهدهستیمکهبیشتربهظاهراثروویژگیموجوددربارهنقاشی

نقاشی نیز برخیمواقع در استو شده نگاداده با گرفتهها قرار مقایسه اندهیتطبیقیمورد
(.درنتیجهچنینرویکردی،شناساییمحیطانسانیبهوجودآورنده1800؛پاکبار،1800)آژند،

هاییازقبیلتبریز،هرات،شیرازآثارنادیدهگرفتهشدهوبدینترتیبشاهدمطرحشدنسبک
بااختالفا هاییازلحاظتیدردورهخلقاثروتفاوتوغیرهدرنقاشیایرانیهستیمکهصرفاً

بندیچنینمباحثسبکیمطرحشدهاست.گرابارنیزبهایننوعنگاهنقدداشتهرنگوترکیب
شناسیهامستلزمورودنگاهعلمیباستان(.بنابرایندرکدرستایننقاشی1841است)گرابار،

گذاریراروشنکندواالتپیرامونتاریخهایآزمایشگاهیسئواستکههمبااستفادهازروش
پرداختههمبانگاهیچندبعدیازجملهاستفادهازرویکردباستانمردم شناسیبهمطالعهآنها

هایمحتواییآثاربایددرپرتوتحلیلمحتواییسبکزندگیوشرایطشود.زیرابسیاریازجنبه
 تحلیلشود. سازنده یا صنعتگر روزگار بر اسالمیبیانگرحاکم نگارگریدوران مطالعه زیرا

اسلوب شیوهوجود و فرهنگهایمنحصربهها در همتایانخود از را آنها هایفردیاستکه
شیوههم این از بسیاری تداوم و کند می جدا وجوار اهمیتتوجه حاضر حال تا حتی ها

کند.شناسانهرادوچندانمیمطالعاتباستانمردم
اجمالیدرنگارگریایرانیشاهدیمکهبانبودپرسپکتیووعمقدرآثارروبرویموبانگاهی

نگاره در که صورتی در است. ناممکن نیز تشخیصجنسیت حتی آثار از بسیاری هایدر
ترکیب تفاوتمحتواییبا جدایاز اسالم جهان در آنها هستیم.همزمان بندیدیگریروبرو

نهادرکنارمباحثاقلیمیواجتماعیبایدبهشدتمباحثفرهنگیدربنابراینبرایدرکبهترآ
نظرگرفتهشودتادالیلاینناهمگونیبرایمتخصصانروشنگردد.بنابراینبارویکردباستان

توانشناسانهدرانجاممطالعهوواکاوییاینآثارومصاحبهبابزرگاننگارگریایرانیمیمردم
اینرویکرددرعرصهتاحدزیادیبهفه هایدیگریمانندممحتواییوتکنیکیآثارپیبرد.

هایموجودبررویظروففلزینیزبسیارکارگشااست.کاریمبحثتذهیبوتشعیروکنده
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مردم باستان نگاهی در مرتضوی که طرحهمچنان استنقوشو استتوانسته هایشناسانه
(.1844یابیکند)مرتضویوفالح،هسیستانراریشههایدستبافمنطقموجودبررویفرش

داده جمله کاوشاز و بررسی در فراوانی به که دیگر باستانهای دستهای به شناختی
وجودمی به منشأ و آنها از بسیاری ساخت چگونگی حاضر حال در که است سفال آید،

باستانآمدن برای مسشان مشخصنیستو اسالمی دوران زمینهشناسان این در فراوانی ائل
میان علوم بنابراین است. میرشتهمطرح دیگر ازای گره زیادی حد تا زمینه این در تواند

تاآنجاکهپژوهشنادانسته هادردههاخیرتاهایآزمایشگاهیدربارهاینسفالینههابازگشاید.
است.امامتأسفانهمطالعاتهایمتعددیپاسخدادهحدبسیارزیادیراهگشابودهوبهپرسش

باستانباستانمردم توجه آنچنانمورد اینزمینه نگرفتهشناسیدر شناساندوراناسالمیقرار
ها،مطالعهرفتاروهایموجودبررویسفالینهمایهاست.ایندرحالیاستکهبرایدرکنقش

ت انجام نتیجه در است. مهم و تأثیرگذار بسیار مردم مردمباورهای وحقیقاتباستان شناسی
سفالینه ساخت مراکز از میدانی چارهبازدیدهای بسیار وها رضایی که آنچنان است. ساز

مقاله در مردمهمکارش باستان رویکرد با دستای سفال مطالعه به روستایشناسی ساز
پرداخته قند قصر سعادتهولنچکان )رضاییو اند دارد1803مهر، بنابراینجا چنین(. با که

رویکردیبهمطالعاتهنروصنعتسفالگریدردوراناسالمیپرداختهشود.زیراهربخشاز
سرزمینپهناورایراندارایفرهنگوزبانمخصوصبهخودبودهودرکناراشتراکات،دارای

یازآنهاهایمجاورودورازخوداست.بنابراینفهمبسیاریازنقوشکهبسیارافتراقباحوزه
نیازمندرجوعبهفرهنگوباورهایعامه نقوشگیاهیوهندسیهستند، حیواناتتخیلییا

خوریمکههاییبرمیهایبهدستآمدهدردوراناسالمیبهدادهاست.همچنیندرمیانسفال
برخیاز متعلقبه آنها برخیاز درصورتیکه روشننیست، برایما آنها کارکرد و کاربرد

آئین و پژوهشمراسم انجام با فقط که هستند خاص محلی مردمهای باستان شناسانههای
شناختصحیحیازآنهابهدستخواهدآمد.

فرایندساختوپرداختبسیاریازسفالینهچالش هایدوراناسالمیهایفراوانیدرباره
ستیادرجریانبرخیازهایقدیمیپختسفالموجوداوجوددارد.درحالیکهاکنونکوره

چنیندادههاییبهدستآمدهشناسیچنینکورههایباستانکاوش بدینترتیببا هاییواند.
هاپتانسیلاستفادهازتجاربمعمرینووجوداطالعاتدرموردساختبرخیازانواعسفالینه
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می تاریخی منابع از تعدادی مرددر باستان فنون از استفاده با باستانمتوان و شناسیشناسانه
سفالینه تولید بازسازیشرایط به چنینتجربی با مرادقلی که آنچنان پرداخت. گوناگون های

پزیتپهدشتدرسیستانوبلوچستانمتعلقبهقبلازاسالمهایسفالرویکردیبهتحلیلکوره
(.1804پرداختهاست)مرادقلیوهمکاران،

استف عدم از جدا مردمهمچنین باستان رویکرد از باستاناده مطالعات در شناسیشناسانه
شناسیآنچناناستفادههایباستانهایآنهادرتحلیلدوراناسالمی،ازنتایجمطالعاتوپژوهش

می اهمیت بسیار زمانی مورد این است. مردمنشده باستان مطالعات که باعثیابد شناسان
هایمعیشتی،اقتصادیوسبکزندگیبشردردوراناسالمیتشناساییوفهمبسیاریازفعالی

جریان در که ساختارهایی و ملزومات ابزارها، از بسیاری مواقع بسیاری در و است شده
دستمیمطالعاتباستان به باستانشناسی ما برای و وآیند ناشناخته اسالمی دوران شناسان

شناسیبهخوبیموردواکاویوتحلیلتانمردمهایباسبرانگیزاست،درنتیجهپژوهشچالش
برایمثالابزاریمانند است. زندگیبشرمشخصشده کاربردشاندر نقشو و گرفته قرار

گیرد،زمانیپنگانکهاکنوننیزدربرخینواحیکشوردرزمینهتقسیمآبمورداستفادهقرارمی
های(.یاشکلورودی1800ادتمندورحیمی،شناسانناشناختهبود)سعبرایبسیاریازباستان

بافت در موجود سنتی معماری در کوبهمختلف تاریخی، درهای گوناگون داشتنهای با ها
توانشوند.اهمیتایندیدگاهراهمچنینمیترمیشناسانهبسیارقابلفهمرویکردباستانمردم

هایمنطقیکهبسیاریمواقعبهجایتحلیلهایتاریخیشهرهانیزدید،تاآنجادرمطالعهبافت
توصیف شاعرانهشاهد نگاهی با معماری محققان از برخی مثال برای هستیم. شاعرانه های

بافتکوچه در باریکموجود تنگو آشتیهای کوچه عنوان به را شهرها تاریخی کنانهای
ازاینابریسخننگفتههاومعگیریچنینکوچهوچنداندربارهدالیلشکلمطرحکرده اند.
بررسی نظامرو، بافتهای چنین در زندگی فرهنگ مطالعه و میمند ناگفتههایی هایتواند

شناسیفراهمکند.هایباستانفراوانیرابازگووزمینهرابرایارائهتحلیل
موزه در موجود بررسیآثار با که کرد توجه بسیارهایمردمهمچنینباید تعداد شناسیبا

هایبسیاریرادرموردتواندناگفتهشویمکههریکمیزیادیازآثاروادواتمختلفمواجهمی
سبکزندگی،آدابورسوم،نظامکشاورزی،تجارتوغیرهمردمگذشتهبازگوکندواطالعات

برایمطالعاتباستانفرا تحقیقاتوانیرا یکیاز برایمثالدر دهد. قرار ما اختیار شناسیدر
بازیوابزارآنپرداختهشدهوبرایشناسانهبهبررسیقابشناسیبارویکردباستانمردمباستان



 

 

 

 



 شناسی ... شناسی رویكردي در تقویت باستان مقاله علمی/ باستان/ مردم

 

828 

هایلیلشناسیپیشازتاریخبهدستآمده،ازتحهایباستانفهمچنینآثاریکهدرنتیجهکاوش
باستانمردم است)پورفرج، شده باستان1808شناسیاستفاده استکه جالبتوجه شناسانبا(.

اساسشواهدمادیفعالیتمی فرهنگیانسانبر بازشناسیرفتار اندکبهشعار بسیار اما کنند،
پرداخته آثار اینگونه مطالعه میواکاویو حالیاستکه ایندر اختالفاند. بینرفتاردانیم

مناطقتوسعه قبلحداقلدر دهه وفرهنگیانسانچند اجداد به شبیه روستاییبسیار و نیافته
شانبودهوبرخالفدنیایامروزکهدرمناطقشهریبهسرعتشاهدتغییراتهایپیشیننسل

ترپدیدآمدهاست.فرهنگیهستیم،درآندوراناینتغییراتبسیارکندتروآهسته

 گیری تیجهن
باستانباستان از عنوانگرایشینوظهور نظری،شناسیدوراناسالمیبه تطور سیر شناسیدر

چالش با ودردههمعرفتیوتکنیکیخود هایگذشتهسعیکردههایگوناگونیمواجهبوده
روش از استفاده بهاستبا باستانهای دنیای در توجه مورد بهروز، و علومشناسی کارگیری

شناسیدورانایبربرخیازآنهافائقآید.درنتیجهچنینرویکردیمطالعاتباستانرشتهمیان
هایپژوهشیشبیهبهخودبهلحاظموادموردمطالعهاسالمیتاحدیتوانستهاستازرشته

هایتحقیقاتیآنراجداکند،هرچندتارسیدنبهنقطهمطلوبفاصلهبگیردونتایجوروش
تواندبهمتخصصانهاکهتاحدزیادیمیاصلهزیادیباقیاست.دراینمیانیکیازحوزهف

شناسیاستهایشانکمککند،باستانمردماینرشتهیاریرساندوبهآنهادرپاسخبهپرسش
روش به توجه با رسالتکه استفاده، دادههایمورد به تاریخی نزدیکی و وها فرهنگی های

تواندثمربخشباشدواستفادهازآنشناساندوراناسالمیبسیارمیموردمطالعهباستانتاریخی
سببشکوفاییهرچهبیشتراینگرایشگردد.دورازواقعیتنخواهدبوداگرمطرحشودکه

مردم باستانباستان با زیادی قرابت راشناسی کمک بیشترین و دارد اسالمی دوران شناسی
می به توزیع،تواند تولید، فرایندهای سبکزندگی، مطالعه بنابراین باشد. گرایشداشته این

مردم باستان رویکرد با معاصر دوره انسان اداری و طبقاتی و اجتماعی شناختیساختارهای
شناسانمتخصصدرتواندفهموواکاویرفتارفرهنگیانساندوراناسالمیرابرایباستانمی

راحت ابنیهساختهتراینحوزه بهطوریکهدرکصحیحبسیاریازفضاهایشهریو کند.
توانبااستفادهشدهدردوراناسالمیواغلبهنرهاوصنایعبهجایماندهازایندورانرامی

ترموردارزیابیقرارداد.شناسیبسیاربهترودقیقازرویکردباستان
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غالمحسین) رحیمی. ایرجو 1800سعادتمند. مدیریت تقسیم آب در ایران قدیم با تكیه بر ابزار (.

.100-108(.2)11.تاریخعلم.پنگان

برایان) 1842فاگان. ترجمهغالمعلیها(شناسی )اصول، مبانی، روش سرآغاز، درآمدي بر باستان(. .
شاملو.تهران:سمت.

های.نخستینهمایشفناوریوسازهنمادشناسی گنبد(.1802بخش.فردیسوپورمند.حسنعلی)فیض
سنتیبامحورگنبدها.تهران.

( مهسا بایبوردی. مهروشو 1804کاظمیشیشوان. هاي  نقش آئین گذار در ساختار کالبدي حمام(.
.06-10.80.باغنظر.عمومی ایران

هاي  شناسی و تحلیل کوره قوم باستان(.1804.مهدی.شفیعیآفارانی.مهدی)مرادقلی.ناهید.مرتضوی
.162-3(.22)0شناسی.هایباستان.پژوهشپزي تپه دشت سفال

( مهدی فالح. و مهدی 1844مرتضوی. هاي موجود بر روي  یابی نقوش و طرح چگونگی ریشه(.
مجلهطالعه موردي منطقه سیستانشناسی: م باف بر اساس مطالعات قوم باستان هاي دست فرش .

.34-11.00گلجام.
.ترجمهمحمدایرانمنش.تهران:تاریخ تحلیلی هنر نگارگري ایرانی(.1800ویلکینسون.الرنسبینیون)

امیرکبیر.
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