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مقدمه 
باستانشناسی به عنوان یک رشته علمی و دانشگاهی کمتر از یک قرن است که در نواحی

مختلفدنیاموردتوجهقرارگرفتهودرکنارعلومدیگرسعیدرشناختانسانداشتهاست.
این رشته علمی به فراخور زمان تحت تأثیر نظریههای رایج در علوم دیگر قرار گرفته و از
دستاوردهایآنهابرایتقویتخودبهرهبردهودرچنددههگذشتهشاهدشکوفاییآنبودهایم.

همچنین این رشته دارای گرایشها و حوزههای مختلفی است که به فراخور نیاز به وجود
شناسیدوراناسالمی،یکیازحوزههایجوان


هایآنباعنوانباستان

اند.یکیازگرایش

آمده
استکهمیتوانحدوداًچهاردههبرایآغازرویکردعلمیوروششناختیآندرنظرگرفتو

حوزه مطالعه آن حدود  11قرن اخیر را شامل میشود ) .(Vernoit,1997بسیاری از مواقع
رویکرد پژوهشها و تحقیقات انجامشده توسط متخصصان باستانشناسی دوران اسالمی،
شباهتهای فراوانی با مطالعات تاریخ هنر داشته و فاقد رویکرد باستانشناسانه است که این

بیانگرفقرنظریوروششناختیبرخیازمحققاناینگرایشاست.بهطوریکهبسیاریاز

اینپژوهشهاکهبرآثارمختلفیازقبیلشهرسازی،معماری،سفالگریو...متمرکزهستند،

صرفاًبهارائهتوصیفاتیکلیازموادفرهنگیبسندهکردهوبهندرتمیتواندرنتایجآنهابه
وامعدستیافتواینعدمتوجهبهشناختفرهنگدرتحلیلها

شناختیازانسانوفرهنگج
ورویکردهایمحققاناینگرایشسببشدهاستتابرخیآنراجزئیازتاریخومطالعات
هنربدانند.بدینترتیباینگرایشنوظهور،نیازمنداستفادهازرویکردهاوروشهایمختلفی

است که سبب غنای معرفتی و روششناختی آن گردد و با استفاده از آنها بتواند تحلیلهای
علمیتر بر اساس شواهد و ادله منطقی ارائه دهد .در این میان باستان مردمشناسی یکی از

حوزههایی است که میتواند به این شاخه جوان باستانشناسی در راه دستیابی به شناختی

روشمند از حوزه مورد مطالعه خود کمک کند .بنابراین مقاله حاضر از لحاظ روش جزو
تحقیقاتتوصیفیبودهواطالعاتآنبهصورتکتابخانهایگردآوریشدهاست.اینکهرویکرد

باستان مردمشناسی در چه زمینههایی میتواند به کمک باستانشناسی دوران اسالمی بیاید؟
استکهباستانشناسیدوران

مهمترینمسألهایاستکهدراینمقالهدنبالشدهوسعیبرآن 

شناسیدرنگاهیجامعبهلحاظتعریفورسالتهاموردبررسیقرار


اسالمیوباستانمردم
گیرد و زمینههایی را مشخص کرد که میتوان از پتانسیل باستان مردمشناسی در جهت درک
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سبکزندگیوآدابورسوممردم،استفادهازابنیهوفضاهایشهریوواکاویهنرهاوصنایع
دوراناسالمیاستفادهکرد .

باستانشناسی
برای واکاوی درست رویکرد باستان مردمشناسی در فعالیتهای باستانشناسی دوران اسالمی
مردمشناسیتعریف شود وحوزه
الزماستدرابتداهرچنداجمالی باستانشناسی وباستان  
کارکرد و فعالیت آنها مشخص گردد و سرانجام نقش آنها در تقویت بنیانهای تئوریک و
یاتیباستانشناسیدوراناسالمیتبیینشود .

عمل
بهعنوان انسانشناسی
باستانشناسی به مثابه دانش ) (Foucault, 1970باستانشناسی 

باستانشناسی اجتماعی و محک زدن باستانشناسی با سایر رشتهها یا

) (Binford, 1962
انسانشناسیوعلومانسانیودرآخر،ارتباطآنباعلومپایهازدهه06تا06م،.هرچندبیانگر

شناسیبودهوباعثرشدوتوسعهرویکردهاینوینوورودبهمرزدانشهای


پویاییباستان
ترینرشتههاییبدلکردهاستکهحداقلدر

رشته 
ای
سیشدهوآنرابهبین 

دیگردرباستانشنا

اماهمچناننشاندهندهسرگشتگیونابالغی

سالگذشتهتأسیسشدهاند)(Stutz, 2018: 48

06
هادنبالمیشدتازمانحاضر


شناسیدرخارجازدانشگاه

اینرشتهنیزاست.اززمانیکهباستان
ایدانشگاهیپذیرفتهشدهوفعالیتمیکند،هموارهبادورویکردازدرونو

کهبهعنوان  
رشته
شناسانعتیقهجویانیهستندکهاشیاءباستانیرا


بیرونمواجهبودهاست.ازنگاهبیرونی،باستان
آورندونگاهشیءمحوردارند.اماگروهدومتعاریفمتعددی


هافراهممی

برایانباشتدرموزه
ایوفرارشتهایبهدنبالارزیابی

ای،میان 
رشته


شناسیداشتهوبانگاهچندرشته

برایرشتهباستان
شناسانبررویروشهاینوین


شناسیهستند.برخیازباستان

وقایعگذشتهبامدارکباستان
خالقانهوجالبکارکردندوهموارهسعیدارنددانشپژوهشیباستانشناسیخودرابامسائل

امروزی متصل کنند (همان .)14 ،این گروه از باستانشناسان که اغلب پیرو مکتب روندگرا
هستند ،درصددند با کمک دادههای باستانشناسی زمینه ابداعات تکنولوژیکی امروز را فراهم
.برخینیزدرصددهستندباکمکباستانشناسیتغییرات

کنند)(Downum and Laurie, 1999
عمعاصررادرکوتحوالتآیندهراپیشبینیکنند .

جوام
طی سالهای اخیر باستانشناسی بهصورت یک رشته علمی کامالً پیچیده ،برخوردار از
زمینههاومزایایفناوریپیشرفتهدرآمدهودرمقایسهبایکدهه گذشته،اکنونتعدادبیشتری
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باستانشناس حرفهای شاغل و فعال وجود دارد .نتیجه این فعالیتها نه تنها اشباع و انفجار

اطالعات،بلکهتوسعهوپیشرفتروشهایحتیپیچیدهترودقیقتربرایبررسیدورانگذشته
است (فاگان .)0 :1842 ،در میان رشتههای مختلف علوم انسانی ،باستانشناسی تنها رشتهای
استکهرفتارانسانیراازطریقفرهنگمادیانساندرگذشتهبررسیوبازسازیمیکندوبه
پردازد.البتهکهباستانشناسیهمهاینهاهست،اما

مطالعهآنباانگارههایرفتارکنونیانسانمی
شاید درستترین تعریف از باستانشناسی عبارت باشد از« :رشته علمی که میان کاوشهای
عملیوتوصیفوتفسیرنظریارتباطوتوازنبرقرارمیسازد»(همان.)10،

باستان مردمشناسی
در شیوه سنتی مطالعات علمی ،تقسیم کار به شکلی است که مردمشناسان بر روی امروز و
شناسانبررویگذشتهکارمیکنند.بااینوجهاشتراکهردودرتالشهستندتافرهنگ


باستان
و جامعه انسانی را بررسی ،تحلیل و تفسیر کنند .یکی از وجوه افتراق باستانشناسی و
شناسان،باستانشناسانباشواهدمادیبسیارمتفاوت


سیایناستکهبرخالفمردم
مردمشنا

بررسیهای

سر وکار دارند :بخشیازبقایای رفتارهای فرهنگیگذشتگانکه در کاوشها و
باستانشناسیبهدستآمدهاست) .(Horne,1991بنابراین بهعنوانراهی برایجبران کاستی

شناسانسعیکردهاندبهمقایسهباجوامع


هاستباستان

شناسی،مدت

یباستان
شواهدودادهها

شناسی،بامطالعهیامروزبه

شدهبپردازند.درواقعباستان 
مردم


معاصریاازنظرتاریخیشناخته
شناسانبهمردمنگاریشهرت

ماندرباره گذشتهپاسخمیدهدکهعموماًدربینباستان


سواالت
باستانشناسی تبدیل شدهاست (همان) .استایلس

دارد و به زیرشاخه درخوری برای رشته 
ایمجزاازانسانشناسیدانستهوآنرامطالعهمستقیم


شناسیرابهعنوانزیرشاخه
باستان 
مردم

شواهدمیدانیاعمازفرم،ساخت،توزیع،معنیواستفادهازمصنوعاتونهادسازمانیوواحد
داندکهبرایساختمدلهایتوضیحیبهتروکمکبهقیاسواستنباطدر


یآنهامی
اجتماع
شناسیازجوامعغیرصنعتیامروزییاریمیگیرد) .(Stiles, 1977: 88لندننیزمعتقد


باستان
شناسیشاملکارهایمیدانیدرمیانمردمامروزاستوتوسطباستانشناسانی

استباستان 
مردم

شودکهدربارهتجزیهوتحلیلمصنوعاتباستانیوفرهنگمادیتحقیقمیکنند.با


انجاممی
آوریدادههایمورد


توانندبهجمع

شناسانمی

زندگیدرجوامعسنتیوثبتمشاهدات،باستان
نیاز برای درک مدارک باستانشناختی و سازندگان آنها اقدام کنند .بنابراین تحقیقات
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مردمشناسی صرفاًتالشیبرایثبتتعدادیافتههایمادیدریکجامعهنیست،بلکهبا
باستان 

هاینمونهبرداریومشاهدات،مبتنیبرسؤالو


استفادهازفنونیمانندتحلیلکمی،استراتژی
مردمشناسیدرزمینهمعرفی
کانینگهامنیزمعتقداستباستان 

فرضیهاست) .(London, 2000: 2
کندکهاطالعاتکافیازآنهادردسترسباستانشناسان


فسیرهایگوناگونیکارمی
دیدگاههاوت

شناسیبرایتفسیرشواهدباقیماندهازگذشته،بهمقایسهآنها


نیست.درهمهاینموارد،باستان
مردمشناسیرویکردیتخصصیبرایبهبودآندانش
کندوباستان 


باتجربهانسانمدرنتکیهمی
به حساب میآید .بنابراین باستان مردمشناسی میتواند نقشی حیاتی در توسعه ذهنیتهای
شناسیبیشترباانسانهای


شناسانهداشتهباشد.ویهمچنینمعتقداستکهباستانمردم

باستان
شودکههدفنهاییباستانشناسیدرکآثار


زندهسروکارداردواینموضوعبهمایادآورمی
باستانی نیست ،بلکه درک مردم است ) .(Cunningham, 2016: 7-10اوکانل نیز اعتقاد دارد
شناسیمطالعه ارتباطبینرفتارهایانسانیوبقایایمادیآندردنیایامروزیست.


باستانمردم
متخصصانامیدوارندپیوندهایمداومیبینایندوبرقرارکنندتابتوانندشواهدباستانشناسی

موجود از رفتارهای انسانی در گذشته را درک و تفسیر کنند .بیشتر این کار توصیفی است:
دهندتاتنوعرفتاریرادرمشاهداتشانشرحدهندوبه

تحلیلگرانبهندرترغبتنشان 
می

ثبتوضبطفوری(مستندنگاری)رابرمیگزینند.اینکارسودمندینتایجرا

جایآنراهساده 

شده گذشته در
محدود میکند .در بهترین حالت فقط میتوانند نحوه توزیع رفتارهای شناخته 
باستانمردمشناسیراشناساییکنند) .(O’Connell, 1995: 205

مک کال نیز معتقد است باستان مردمشناسی انواع اطالعات حقیقی را ارائه میدهد که
بخشباشد.بنابراینوجودباستانمردمشناسی

نمیتوانداینگونه 
نتیجه
هایباستانشناسی  


بررسی
ضروری است و مطالعات باستان مردمشناسی در توانایی بررسی این مسئله که چرا نظامهای
هاییخاصهستند،منحصربهفرداست (Mccall, 2012: 158-

فرهنگیدارایویژگیهاوروش


) .161وی همچنین معتقد است مطالعات باستان مردمشناسی مسایلی همچون طراحی ابزار،
هایاقتصادیروزمرهوراهبردهای بکارگیریفناوریگسترده


مشکالتفنیموجوددرفعالیت
شناسیچارچوبهایتحلیلیقوی


کندوبااستفادهازباستانمردم

درزمینهمعیشتراروشنمی
اعیدرباستانشناسیبسیارمهم

ایجادکردهوبرایبرقراریارتباطبینتفکرمقایسهایوارج

است(همان .)101-102،
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شناسانازاطالعاتمردمنگاریبرایتفسیر


هاقبلباستان

بایدتوجهداشتهرچندازمدت
هایخوداستفادهکردهاند،ولیدرکنارآنانتقاداتزیادینیزبهاینحوزهوارد


وتشریحیافته
شده است .از جمله آنکه برخی باور دارند که این شیوه باعث محدود کردن تفسیر
باستانشناختی از شیوه رفتارهای شناختهشده گذشته  خواهد شد و افرادی مانند هاوکس

(،)1001اسمیت(،)1000لروی-گورهان()1001ولمینگ()1000بهاینحوزهانتقادکردندو
اینعقیدهرامطرحمیکنندکههیچارتباطمنطقیبینرفتارمردمامروزوگذشتهوجودنداردو

بنابرایناستفادهازتشبیهاتمردمنگاری در باستانشناسیهیچاعتباری ندارد (Stiles, 1977:


بهاعتقادکانینگهامنیزفضایتحلیلیکهباستانمردمشناسیدرآنقرارگرفته،ممکناست

).89
سببشودکهتفاوتبینجوامعگذشته،جوامعکنونیوروابطاجتماعیبهدرستیتبییننشود.
ازاینروبایستیهرجامعهمدرنبهعنواننمایندهسیستمهایفرهنگیگذشته،درهمانبستر

جغرافیاییدیدهشود).(Cunningham, 2016: 2آشرنیزمعتقداستارتباطبینفرهنگزندهو
فرهنگباستانیبایدتحتاصولوقواعدخاصیبرقرارشود).(Ascher, 1961: 320همچنین
مک کال در این زمینه بیان میکند :قیاسها به فرد کمک میکنند تا محدودیتهای زمانی و
شدهازنظرمردمنگاریدرنظرگرفتهشود،اماهیچگونهراهنماییدرتفسیریا

مکانیرفتارث 
بت
شناسیارائهنمیکنند.حتیدرمواردیکهرفتارگذشتهرابه


حتیگاهیشناساییشواهدباستان
طور دقیق توصیف کنند ،نمیتوانند آن را توضیح دهند ) .(Mccall, 2012: 164اما امروزه
رویکرد باستان مردمشناسی بر بسیاری از نواقص خود غلبه کرده است و به اعتقاد اکثر
باستانشناسانسهمبسیارزیادیدرمطالعهرفتاروفرهنگگذشتهانساندارد (Stiles, 1977:


) .87تأکید بر آن در چند دهه گذشته زمینهای مهیج با پتانسیل زیاد برای پرداختن به طیف
طبهانواعموادوفعالیتهارابهوجودآوردهاست) .(London, 2000: 4

وسیعیازمسائلمربو

باستانشناسی دوران اسالمی
دیناسالممنشأتحوالتشگرفیدرجهانگردیدوتأثیراتعمدهایرادرسبکزندگیمسلمین
به وجود آورد و ساختارهای حاکم بر زندگی آنها را به شدت دگرگون کرد .اما متأسفانه این
تحوالتگستردهدرجوامعانسانیکهبااسالمعجینشدند،آنچناندرمطالعاتباستانشناسی
موردتوجهقرارنگرفتهاست.دالیلاینوضعیتمتنوعوپیچیدهاستوفرهنگمادیازاین
جنبشفکریمیتوانداطالعاتبسیاریدرموردخودوجوامعدیگریکهقرنهایمتمادیباآن
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اند،بهمابگویند.بنابراینباستانشناسیدوراناسالمیمیتواندبهدرستیوبهطور

تعاملداشته
قابلاحترامیبهتشریحودرکصحیحازجوامعاسالمیبپردازدوسهمبسیارینیزدرفهمتاریخ
جهانوشایدبهویژهازتاریخقرونوسطیداشتهباشد) .(Petersen, 2005: 1-5
تعاریفمختلفوگوناگونیازباستانشناسیدوراناسالمیبیانشدهاستکهازآنجمله

میتوان تعریف ویلکینسون را بیان کرد :وی معتقد است باستانشناسی گذشته دور ،با

باستانشناسی اسالمی تفاوت دارد .باستانشناسی گذشته دور در محوطههای متعددی مورد

کاوشقرارگرفته و بیشتربرشکلزندگیمردم باستانیمتمرکزاست،اما دردوراناسالمی
کاوشنوعی نقشمکمل برایتکمیلاطالعاترا دارد .دراین نوعباستانشناسیروشهای
متعددیوجودداردواصوالًبهشیوهزندگیمیپردازدکهچندانباشیوهیکنسلقبلمتفاوت
اتباستانشناسیدوراناسالمیدامنهوسیعیدارد؛تحقیقاتی

نیست.هرچندبایدگفتتحقیق
که تاریخنگاری ،واژهشناسی تاریخی ،کتیبهشناسی ،معماری ،سکهشناسی ،هنر و بحثهای
باستانشناسی

تاریخی و اجتماعی را شامل میشود ( .)Wilkinson, 1971: 63میلی رایت نیز

هایباستانشناسی،بهبازسازیفعالیت-

دوراناسالمیرادانشیمیداندکههماننددیگرشاخه

هایگذشتهازطریقتفسیرشواهدفیزیکیمیپردازدکهمرتبطباموادوآثارمکشوفهبودهو
کند.بنابراینمتخصصباستانشناسی

اینویژگیآن راازمطالعهِصرفِمتونتاریخیمجزامی
دوراناسالمیکسیاستکهازلحاظنظریحداقلبهتمامیآثاربهجایماندهازفعالیتهای
بشردردوراناسالمیعالقهمندباشدکهاززمینههایبزرگوکالن(مثالًطرحشهرها،شبکه
کانالها،نقشهزمینهاوالگوهایسکونت)تامواردخاص(مانندیکبنا،شیءیامادهکربنیزه
شده یافت شده از اجاق) متغیر است ( .)Milwrigh, 2010: 4هر چند برخی معتقدند که
باستانشناسی دوران اسالمی تفاوتی با تاریخ هنر اسالمی ندارد و این شاخه از باستانشناسی

همانند تاریخ هنر اسالمی بیانگر مصنوعات و بناهایی است که تحت تأثیر فرهنگ مادی در
زندگی روزمره مورد استفاده قرار میگیرد و در طول دوران اسالمی توسط مسلمانان و
غیرمسلمانان ساخته شده است (همان .)8-2 ،بنابراین تعریف باستانشناسی دوران اسالمی
مستلزمشناختیدقیقازتاریخقبلوبعدازاسالموزمینههایفرهنگی،سیاسی،جغرافیاییو

اجتماعیاست.ازدیگرسوشناختوتوجهبهدیناسالمبهعنوانسیستمیمذهبی،سیاسیو
فرهنگیدربرخوردبامللوتمدنهایتحتنفوذبسیارحائزاهمیتاست.تاآنجاکهبرخی
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اینرشتهرادرحوزهمذهبموردتوجهقرارمیدهند) .(Whitcomb, 2002: 6اینسولیکیاز

باستانشناسانی است که چنین رویکردی دارد .او استدالل میکند باستانشناسی اسالمی به

ترکیبیبهعنوانیکمطالعهازاسالمنیازدارد.بهاینمعنیکهدینفراهمکنندهساختارزیربنایی

هایبقایایباستانشناسیکشفشود.از

برایرفتارانساناستکهممکناستدرهمهجنبه
صراحتمقدس(فضایفیزیکییااشیاءدرارتباطدین)ونیزجنبههایمادی(اشغالداخلی،
فعالیتهای اقتصادی ،رژیم غذایی ،و غیره) به شناخت نیاز دارد ( .)Insoll, 1999این دیدگاه

جذاب اما ماتریالیستی ،در فهم صحیح از باستانشناسی دوران اسالمی کافی نیست.
هاوپژوهشهارا


شناسیدوراناسالمیبهعنوانیکرشتهعلمیدامنهوسیعیازفعالیت

باستان
شامل میشود که از اصلیترین آنها میتوان ثبت و ضبط مصنوعات ،اجزای معماری و سایر
جنبههای فعالیت بشر در دوران اسالمی را نام برد که از حفاریها و بررسیهای نظاممند
شناسی،گیاهباستانشناسی،جانور


شناسی،انسان

هامانندباستانمردم

شناختیوسایرحوزه

باستان
هایدیگریبهدستمیآیندکهبهمنظورکسب


شناسیوسایررشته

شناسی،زمینباستان

باستان
هایفرهنگیبشرفعالیتمیکنند.درنتیجهچنینشیوهبرخوردو


اطالعاتوشناختازفعالیت
ایشاهدخواهیمبودکهتاحدزیادیمیتواننگاهیجامعوکاملبهیکاثرتاریخیو


مطالعه
فرهنگیداشت.بنابراینباستانشناسیدوراناسالمیبرایرسیدنبهنتیجهبهتربرایتغییرات

باستانشناسی،بهدرکچندمؤلفهبهطورهمزماننیازدارد.استخراجوواکاوییفرهنگمادی

هایباستانشناسی،فهمدرستازمبانیاسالمیو


هاوبررسی

بهدستآمدهدرنتیجهکاوش
ایودرکنارآنهاشناختفرهنگهایپیشازاسالمهر


هایرایجمنطقه

وشناختسنت
درک 
شناسی،مانندباستانمردمشناسیرا


هایجدیدیدرباستان

منطقهودرادامه،استفادهازروش
توانبرایسنجشرویکردهایاخذشدهدراینزمینهاستفادهکردیاباستانمردمشناسیرا


می
ایتکمیلیبردانستههایپیشینمورداستفادهقرارداد .


انمؤلفه
بهعنو

باستانشناسی دوران اسالمی و خأل رویکرد باستان مردمشناسی
هاومقاالتانجامشدهتوسطمتخصصانباستانشناسیدوران


بسیاریازمواقعرویکردپژوهش
فاقدرویکردباستانشناسانهاست.در

اسالمیشباهتهایفراوانیبامطالعاتتاریخهنرداردو

نتیجه ،چنین رویکردی برای عدهای ،حتی برای برخی از باستانشناسان ،این سوءتفاهم را به
وجودآوردهکهباوجودمنابعومستنداتفراوانتاریخی،نقصانیدرشناخترفتارفرهنگی
881


مقاله علمی /باستان /مردمشناسی رویكردي در تقویت باستانشناسی ...

سالوجودنداردوعمومجنبههایفرهنگاسالمیشناختهشدهاست

انساندرطولاین1166
کند.بنابراینانجامفعالیتهای

وبرایشناختاین11قرن،مطالعاتتاریخیوهنریکفایتمی
شناسیراچندانموردعنایتقرارنمیدهند.امابااندکیتأملدرفرهنگوتمدناسالمی


باستان
مشدکهجزبانگاهیباستانشناسانهو

باانبوهیازنادانستههاوسئواالتفراوانمواجهخواهی

شناسی،نمیتوانیمبهآنهاجوابیدرخوردهیم.به


مندباستان

هاینظام

هاوبررسی

انجامکاوش
ایندلیلکهآثار و شواهد فرهنگی در جهتشناخت فرهنگهای تاریخیازاهمیت ویژهای
برخوردارند و باستانشناسان ،متخصصانی هستند که انگارههای گسترده و متنوع مربوط به
میدهند).(Vernoit, 1997: 8بنابراینیکیاز
تحوالتانسانیوفرهنگهاراموردبررسیقرار 
تواندباستانشناسیدوراناسالمیراازمطالعاتتاریخهنرمجزاکند،توجهبه


اموریکهمی
انشناسیدرکآثارباستانینیست،
انسانورفتارفرهنگیانسانیاست،زیراهدفنهاییباست 
بلکه درک رفتار جوامع و مردم است ) (Cunningham, 2016: 7-10و نه لزوماً توصیف
ویژگیهایظاهریوتکنیکییکاثرهنریوتاریخی.بهاینمعنیکههدفازپژوهشدرباره

آثارتاریخیوهنریبایددرراستایفهمودرکجامعهوانسانبهوجودآورندهآناثرفرهنگی
شناسانهدربارهمباحثزیباییشناختیاثروفنونونقوش


وهنریباشدواگردررویکردباستان
بحث میشود ،هدف اصلی شناخت فرهنگ خالق اثر است .این در صورتی است که در
مطالعاتتاریخوپژوهشهنرعموماًبهشرحوتوصیفظاهراثروفنونومقایسههایتطبیقی
بسنده میشود و همین سبب شده است که شناخت درستی درباره ساختارهای سیاسی،
اقتصادی،فرهنگیو...حاکمبرزندگیانسانِبهوجودآورندهآناثربهدستنیایدواینجاست
که تفاوت دستاوردهای باستانشناسی دوران اسالمی نسبت به تاریخ و پژوهش هنر روشن
تواندبهباستانشناسیدوراناسالمیکمککندو


شود.ازجملهاقداماتدیگریکههممی

می
هم از لحاظ تئوریک و دستاوردی سبب تمایز بیشتر آن با تاریخ هنر شود ،استفاده از علوم
شناسیاست.هرچندکهشاهدکمتوجهیبهاهمیتوجایگاه


ستانمردم
رشتهایبهویژهبا
میان 

آن در پژوهشهای دوران اسالمی هستیم و اکنون عمده استفاده از نتایج مطالعات باستان
مردمشناسی در دوران پیش از تاریخ رایج است .در صورتی که دنیای امروز بیشترین فاصله

تاریخیراباآندوراندارد.ایندرحالیاستکهبسیاریازمدارکتاریخیوفرهنگیمورد
مطالعهدردوراناسالمیاکنوننیزرواجدارندوبسیاریازهنرمندانواستادکارانبهتولیدآنها
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میپردازند .همچنین از آنجا که باستانشناسی دوران اسالمی اصوالً به شیوهای از زندگی

میپردازدکهچندانباشیوهیکیدونسلقبلمتفاوتنیست ) .(Wilkinson, 1971: 63بنابراین

باستان مردمشناسی شواهد فراوانی از زیست انسان و روشهای تعامل با محیط و سازوکار
سازمانهای اجتماعی و جوامع را توضیح داده و در تحلیل و تفسیرهای باستانشناسی دوره

گرددکهرویکردباستانمردمشناسیدرچه


طرحمی
اسالمیاستفادهمیشود.حالاینسئوالم

تواندبهکمکباستانشناسیدوراناسالمیبیاید؟ 


هاییمی

زمینه
همان طور که بیان شد در دوران اسالمی طیف گستردهای از مواد فرهنگی منقول و
شناسیبهدستمیآیندکهگرچهبرخیازآنهامتعلق


غیرمنقولدرنتیجهمطالعاتمیدانیباستان
به دوران متأخر اسالمی هستند ،اما باز هم سئواالت و چالشهای متعددی درباره شناخت و
شناسیبهعنوانرویکردیکهدرحالمطالعه ارتباطبین


واکاویآنهاوجوددارد.باستانمردم
هنجارهایانسانیواثرمادیآندردنیایامروزیست،میتواندپیوندهایمداومیرابینایندو

برقرارکندتاامکاندرکوتفسیرشواهدباستانشناسیموجودازهنجارهایانسانیدرگذشته

موردتوجهباستانشناسی

برایمثالیکیازحوزههای 

فراهمشود) .(O’Connell, 1995: 205
دوراناسالمیمطالعاتآثارمعماری و سکونتگاههای انسانی بهجایماندهازدوراناسالمی
است.متخصصانمختلفیازجملهمعمارانوشهرسازاننیزبهآنتوجهنشاندادهاند.اماشاید

توجهیبهجنبههای


هایمهندسیاثردرعینکم

هایآنهاتوجهکمبهجنبه

نقداصلیبهپژوهش
تاریخیوانسانیآنباشد.درحالیکهمعماریوشهرسازیبدونانسانفهمیدهنمیشودو

تواننداطالعاتجالبتوجهیدربارهسبکزندگیوباورهاواعتقاداتانسانها


خودآثارنیزمی
در اختیار ما قرار دهند .بنابراین در کنار مطالعات باستانشناسی استفاده از روشهای باستان
شناسیهماننددورانپیشازتاریخوتاریخی،ضروریبهنظرمیرسد.آنچنانکهافرادی


مردم
شناسیاستقرارگاههایانسانیراباچنین


اندتشکیالتفضاییوریخت

همچونهورنتوانسته
بررسیهای باستانشناسی دشت تهران و

رویکردی مورد پژوهش قرار دهند ( .)Horne, 1994
استفاده از روشهای باستان مردمشناسی سکونتگاههای ارباب رعیتی ،منجر به استخراج
اطالعاتیبرایتحلیلنظامطبقاتیدورهباستانشدهاست) .(Fazeli, 2001
بنابرایناستفادهازچنینرویکردیبرایمطالعاتابنیهمتعلقبهدوراناسالمیباتوجهبه
اینکههنوزتعدادیازمعمارانسنتیکاراینحوزهدرقیدحیاتهستند،بسیارسودمنداست.

زیرا اکنون با نبود اطالعات کافی درباره طراحی و ساخت بسیاری از آثار معماری مواجهیم.
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برای مثالشاهدهستیمکههنوزدلیلوجودوتداومفرمچهارطاقیدرمعماریدوراناسالمی
چندانشناختهشدهنیستیادربارهاجزایمختلفبناهایمذهبیازجملهگنبد،مناره،محرابو

چرایی وچگونگی ساختآنهابانادانستههای گوناگونیروبروهستیم(برایاطالعات بیشتر
)تاآنجاکهبرخیگنبدرانمادآسمانوعرش(فیضبخش)1802،و

نک.هیلند براند1848،
).یامیتوان

هایماوراییصرفدرنظرگرفتهاند(نک.پوپ1830،


هارادرارتباطبامقوله

مناره
هایبخشهایمختلففضاهادرمعماریگذشتهصحبتبهمیان


ازعدماطالعازبرخیکاربری
شناسانهدرکدرستیازکاربریوبخشهایمختلف


ونانجاممطالعاتباستانمردم
آوردکهبد
گیریآنهابهدستنمیآید.برایمثالشایدماازجنبههایمعمارانه


اثرمعماریوشرایطشکل
اطالعاتیدربارهحمامهاداشتهباشیم،اماایجادارتباطمنطقیبینکاربرانوفضاهانیازمنددرک

کنندگانازفضاهااستوتفاوتهایمختلف


حسبکزندگیوآدابورسومویژهاستفاده
صحی
در چنین ابنیهای را باید در سایه تفاوتهای فرهنگی ،اجتماعی و اقلیمی مختلف دانست.
تواننددردرکویژگیهای


بنابراینرجوعبهفرهنگعامهوچگونگیاستفادهازفضاهابسیارمی
معماری سودمند باشند .آنچنان که کاظمی شیشوان و بایبوری ( )1802با چنین رویکردی به
نقش آیین گذار در ساختار کالبدی حمامهای عمومی ایران پرداخته است (همچنین نک.
ها،آیینهکاریو


).یابسیاریازتزئیناتوابستهبهمعماریازجملهگچبری
روحاالمینی1840،

نقاشیهایدیوارینیازمندقرارگیریوتحلیلدرساختارهایاجتماعیوفرهنگیخاصخود

هستند .در برخی تحقیقات پیشین در این زمینه بیشتر از آنکه درباره حقایق کاربردی چنین
تزئیناتی و دالیل پیدایش و شکوفایی آنها صحبت شود ،صرفاً از جنبههای نمادشناسانه و
رمزآلود به آنها پرداخته شده و ارتباط و شناخت درستی از جنبه انسانشناختی آنها به دست
کاریهای مختلف موجود در ابنیه دوران
نیامده است .برخی دیگر از تزئینات همچون کاشی 
اسالمی،بیشتربادیدگاهعرفانیموردبررسیقرارگرفتهاندودرساختوپرداختآنهاصحبت

).ایننگاهعرفانیبهدادههایهنریوتاریخیرا

ازعالممثالمیشود(پرویزیوپورمند1801،
میتوان در آثار بزرگان عرصه مطالعات هنر و تمدن اسالمی از جمله بورکهارت ،نصر و...

مشاهدهکرد.ایندرحالیاستکههنوزتولیدانواعمختلفیازاینکاشیهاادامهداردومطالعه

بسیاریازسئواالتماپاسخدهد.بنابرایندراینزمینهها

مراحلمختلفتولیدآنهامیتواندبه

نیز استفاده از روشهای باستان مردمشناسی میتواند به عنوان مکمل به کمک باستانشناسان
دوراناسالمیبیایدوبسیاریازخالءهایموجوددراینزمینهراپرکند .
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نگارگریها از جمله دیگر آثاری هستند که به شدت مورد بیمهری باستانشناسان دوران

اندوبسیارکممطالعاتباستانشناسانهدربارهآنهاانجامشدهاستوازجمله


اسالمیقرارگرفته
معدودپژوهشهابارویکردیصحیحراشایدبتوانکتابمروریبرنگارگریایرانیاثرگرابار

ازجنبههایظاهریاثرفراتررودوبه

دانست(گرابار)1841،کهتاحدیسعیداشتهاست
پژوهشدربارهشرایطومحیطپیراموناثربپردازد.ایندرحالیاستکهبامطالعهپژوهشهای

هاشاهدهستیمکهبیشتربهظاهراثروویژگیهایفنیهنریتوجهنشان


موجوددربارهنقاشی
داده شده است و در برخی مواقع نیز نقاشیها با نگاهی تطبیقی مورد مقایسه قرار گرفتهاند
(آژند1800،؛پاکبار.)1800،درنتیجهچنینرویکردی،شناساییمحیطانسانیبهوجودآورنده
آثارنادیدهگرفتهشدهوبدینترتیبشاهدمطرحشدنسبکهاییازقبیلتبریز،هرات،شیراز

تیدردورهخلقاثروتفاوتهاییازلحاظ

وغیرهدرنقاشیایرانیهستیمکهصرفاًبااختالفا
رنگوترکیببندیچنینمباحثسبکیمطرحشدهاست.گرابارنیزبهایننوعنگاهنقدداشته

هامستلزمورودنگاهعلمیباستانشناسی


).بنابرایندرکدرستایننقاشی
است(گرابار1841،
االتپیرامونتاریخگذاریراروشنکندو

استکههمبااستفادهازروشهایآزمایشگاهیسئو

همبانگاهیچندبعدیازجملهاستفادهازرویکردباستانمردمشناسیبهمطالعهآنهاپرداخته

شود.زیرابسیاریازجنبههایمحتواییآثاربایددرپرتوتحلیلمحتواییسبکزندگیوشرایط

حاکم بر روزگار صنعتگر یا سازنده تحلیل شود .زیرا مطالعه نگارگری دوران اسالمی بیانگر
وجود اسلوبها و شیوههای منحصربهفردی است که آنها را از همتایان خود در فرهنگهای
همجوار جدا می کند و تداوم بسیاری از این شیوهها حتی تا حال حاضر اهمیت توجه و

شناسانهرادوچندانمیکند .


مطالعاتباستانمردم
بانگاهیاجمالیدرنگارگریایرانیشاهدیمکهبانبودپرسپکتیووعمقدرآثارروبرویمو
در بسیاری از آثار حتی تشخیص جنسیت نیز ناممکن است .در صورتی که در نگارههای
همزمان آنها در جهان اسالم جدای از تفاوت محتوایی با ترکیببندی دیگری روبرو هستیم.
بنابراینبرایدرکبهترآنهادرکنارمباحثاقلیمیواجتماعیبایدبهشدتمباحثفرهنگیدر
نظرگرفتهشودتادالیلاینناهمگونیبرایمتخصصانروشنگردد.بنابراینبارویکردباستان
شناسانهدرانجاممطالعهوواکاوییاینآثارومصاحبهبابزرگاننگارگریایرانیمیتوان


مردم
ممحتواییوتکنیکیآثارپیبرد.اینرویکرددرعرصههایدیگریمانند

تاحدزیادیبهفه
کاریهایموجودبررویظروففلزینیزبسیارکارگشااست.
مبحثتذهیبوتشعیروکنده 
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همچنان که مرتضوی در نگاهی باستان مردمشناسانه است توانسته است نقوش و طرحهای
هسیستانراریشهیابیکند(مرتضویوفالح .)1844،

موجودبررویفرشهایدستبافمنطق

از جمله دادههای دیگر که به فراوانی در بررسی و کاوشهای باستانشناختی به دست
میآید ،سفال است که در حال حاضر چگونگی ساخت بسیاری از آنها و منشأ به وجود

آمدنشان برای باستانشناسان دوران اسالمی مشخص نیست و مسائل فراوانی در این زمینه

رشتهای دیگر میتواند در این زمینه تا حد زیادی گره از
مطرح است .بنابراین علوم میان 
هایآزمایشگاهیدربارهاینسفالینههادردههاخیرتا


هابازگشاید.تاآنجاکهپژوهش

نادانسته
حدبسیارزیادیراهگشابودهوبهپرسشهایمتعددیپاسخداده است.امامتأسفانهمطالعات

باستانمردمشناسی دراینزمینهآنچنانمورد توجه باستانشناساندوراناسالمیقرارنگرفته

هایموجودبررویسفالینهها،مطالعهرفتارو

است.ایندرحالیاستکهبرایدرکنقش 
مایه

باورهای مردم بسیار تأثیرگذار و مهم است .در نتیجه انجام تحقیقات باستان مردمشناسی و
بازدیدهای میدانی از مراکز ساخت سفالینهها بسیار چارهساز است .آنچنان که رضایی و
همکارش در مقالهای با رویکرد باستان مردمشناسی به مطالعه سفال دستساز روستای
هولنچکان قصر قند پرداختهاند (رضایی و سعادتمهر .)1803 ،بنابراین جا دارد که با چنین
رویکردیبهمطالعاتهنروصنعتسفالگریدردوراناسالمیپرداختهشود.زیراهربخشاز
سرزمینپهناورایراندارایفرهنگوزبانمخصوصبهخودبودهودرکناراشتراکات،دارای
افتراقباحوزههایمجاورودورازخوداست.بنابراینفهمبسیاریازنقوشکهبسیاریازآنها

حیواناتتخیلییانقوشگیاهیوهندسیهستند،نیازمندرجوعبهفرهنگوباورهایعامه
هاییبرمیخوریمکه


هایبهدستآمدهدردوراناسالمیبهداده

است.همچنیندرمیانسفال
کاربرد و کارکرد آنها برای ما روشن نیست ،در صورتی که برخی از آنها متعلق به برخی از
مراسم و آئینهای محلی خاص هستند که فقط با انجام پژوهشهای باستان مردمشناسانه
شناختصحیحیازآنهابهدستخواهدآمد .
هایفراوانیدربارهفرایندساختوپرداختبسیاریازسفالینههایدوراناسالمی


چالش
وجوددارد.درحالیکهاکنونکورههایقدیمیپختسفالموجوداستیادرجریانبرخیاز

کاوشهای باستانشناسی چنین کورههایی به دست آمدهاند .بدین ترتیب با چنین دادههایی و

پتانسیلاستفادهازتجاربمعمرینووجوداطالعاتدرموردساختبرخیازانواعسفالینهها
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در تعدادی از منابع تاریخی میتوان با استفاده از فنون باستان مردمشناسانه و باستانشناسی
تجربی به بازسازی شرایط تولید سفالینههای گوناگون پرداخت .آنچنان که مرادقلی با چنین
هایسفالپزیتپهدشتدرسیستانوبلوچستانمتعلقبهقبلازاسالم


رویکردیبهتحلیلکوره
پرداختهاست(مرادقلیوهمکاران .)1804،
همچنین جدا از عدم استفاده از رویکرد باستان مردمشناسانه در مطالعات باستانشناسی
هایباستانشناسیآنچناناستفاده


هایآنهادرتحلیل

دوراناسالمی،ازنتایجمطالعاتوپژوهش
نشده است .این مورد زمانی بسیار اهمیت مییابد که مطالعات باستان مردمشناسان باعث
تهایمعیشتی،اقتصادیوسبکزندگیبشردردوراناسالمی
شناساییوفهمبسیاریازفعالی 
شده است و در بسیاری مواقع بسیاری از ابزارها ،ملزومات و ساختارهایی که در جریان
مطالعات باستانشناسی به دست میآیند و برای ما باستانشناسان دوران اسالمی ناشناخته و
تانمردمشناسیبهخوبیموردواکاویوتحلیل

برانگیزاست،درنتیجهپژوهشهایباس


چالش
قرار گرفته و نقش و کاربردشان در زندگی بشر مشخص شده است .برای مثال ابزاری مانند
پنگانکهاکنوننیزدربرخینواحیکشوردرزمینهتقسیمآبمورداستفادهقرارمیگیرد،زمانی

).یاشکلورودیهای

برایبسیاریازباستانشناسانناشناختهبود(سعادتمندورحیمی1800،

مختلف در معماری سنتی موجود در بافتهای تاریخی ،کوبههای گوناگون درها با داشتن
شوند.اهمیتایندیدگاهراهمچنینمیتوان


ترمی

شناسانهبسیارقابلفهم

رویکردباستانمردم
کهبسیاریمواقعبهجایتحلیلهایمنطقی

درمطالعهبافتهایتاریخیشهرهانیزدید،تاآنجا

شاهد توصیفهای شاعرانه هستیم .برای مثال برخی از محققان معماری با نگاهی شاعرانه
کوچههای تنگ و باریک موجود در بافتهای تاریخی شهرها را به عنوان کوچه آشتیکنان

ابریسخننگفتهاند.ازاین

گیریچنینکوچههاومع


وچنداندربارهدالیلشکل
مطرحکرده 

رو ،بررسیهای نظاممند و مطالعه فرهنگ زندگی در چنین بافتهایی میتواند ناگفتههای
هایباستانشناسیفراهمکند .


فراوانیرابازگووزمینهرابرایارائهتحلیل
همچنین باید توجه کرد که با بررسی آثار موجود در موزههای مردمشناسی با تعداد بسیار
تواندناگفتههایبسیاریرادرمورد


شویمکههریکمی

زیادیازآثاروادواتمختلفمواجهمی
سبکزندگی،آدابورسوم،نظامکشاورزی،تجارتوغیرهمردمگذشتهبازگوکندواطالعات
فراوانی را برای مطالعات باستانشناسی در اختیار ما قرار دهد .برای مثال در یکی از تحقیقات
شناسانهبهبررسیقاببازیوابزارآنپرداختهشدهوبرای


شناسیبارویکردباستانمردم

باستان
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لیلهای
هایباستانشناسیپیشازتاریخبهدستآمده،ازتح 


فهمچنینآثاریکهدرنتیجهکاوش
باستانمردمشناسیاستفادهشده است(پورفرج.)1808 ،جالبتوجه است کهباستانشناسانبا

شعاربازشناسی رفتارفرهنگی انسانبر اساس شواهدمادیفعالیت میکنند ،اما بسیار اندکبه
واکاوی و مطالعه این گونه آثار پرداختهاند .این در حالی است که میدانیم اختالف بین رفتار
فرهنگی انسان چند دهه قبل حداقل در مناطق توسعهنیافته و روستایی بسیار شبیه به اجداد و
هایپیشینشانبودهوبرخالفدنیایامروزکهدرمناطقشهریبهسرعتشاهدتغییرات


نسل
فرهنگیهستیم،درآندوراناینتغییراتبسیارکندتروآهستهترپدیدآمدهاست .


نتیجهگیری
باستانشناسی دوران اسالمی به عنوان گرایشی نوظهور از باستانشناسی در سیر تطور نظری،

هایگوناگونیمواجهبودهودردهههایگذشتهسعیکرده


معرفتیوتکنیکیخودباچالش
است با استفاده از روشهای بهروز ،مورد توجه در دنیای باستانشناسی و بهکارگیری علوم
ایبربرخیازآنهافائقآید.درنتیجهچنینرویکردیمطالعاتباستانشناسیدوران

میان 
رشته

اسالمیتاحدیتوانستهاستازرشتههایپژوهشیشبیهبهخودبهلحاظموادموردمطالعه

فاصلهبگیردونتایجوروشهایتحقیقاتیآنراجداکند،هرچندتارسیدنبهنقطهمطلوب

هاکهتاحدزیادیمیتواندبهمتخصصان


اصلهزیادیباقیاست.دراینمیانیکیازحوزه
ف
هایشانکمککند،باستانمردمشناسیاست


اینرشتهیاریرساندوبهآنهادرپاسخبهپرسش
که با توجه به روشهای مورد استفاده ،رسالتها و نزدیکی تاریخی به دادههای فرهنگی و
شناساندوراناسالمیبسیارمیتواندثمربخشباشدواستفادهازآن


موردمطالعهباستان
تاریخی
سببشکوفاییهرچهبیشتراینگرایشگردد.دورازواقعیتنخواهدبوداگرمطرحشودکه
باستان مردمشناسی قرابت زیادی با باستانشناسی دوران اسالمی دارد و بیشترین کمک را
میتواند به این گرایش داشته باشد .بنابراین مطالعه سبک زندگی ،فرایندهای تولید ،توزیع،

ساختارهای اجتماعی و طبقاتی و اداری انسان دوره معاصر با رویکرد باستان مردمشناختی
تواندفهموواکاویرفتارفرهنگیانساندوراناسالمیرابرایباستانشناسانمتخصصدر


می
این حوزهراحتترکند .بهطوریکه درکصحیح بسیاریازفضاهایشهری وابنیهساخته
شدهدردوراناسالمیواغلبهنرهاوصنایعبهجایماندهازایندورانرامیتوانبااستفاده

شناسیبسیاربهترودقیقترموردارزیابیقرارداد .


ازرویکردباستان
828


نامۀ انسانشناسی ،سال هجدهم ،شماره  ،23بهار و تابستان 0011

منابع
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