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گابریل موشنسکا تحصیالت خود را در رشتهی باستانشناسی تا دورهی دکتری
( )ph.Dدر دانشگاه  UCLلندن ادامه داده است .وی بیشتر در زمینههای باستان-
شناسی ،انسانشناسی ،تاریخ جنگهای مدرن ،باستانشناسی عمومی و همچنین در
زمینهی باستانشناسی جامعهشناختی با تعدادی از مدارس و طرحهای میراث جامعه
در لندن همکاری میکند .وی متعهد به یک رویکرد قابل دسترس و دموکراتیک
برای مطالعه گذشته است که توانایی و امکان یافتن گروهها یا افراد عالقهمند به انجام
باستانشناسی را دارد .همچنین به پژوهش در زمینهی تاریخ و فلسفه باستانشناسی
نیز پرداخته است .وی در این تحقیقات به ارائه یک زمینهی تاریخی برای توسعه
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باستانشناسی عمومی در بریتانیا طی  2۰۰سال گذشته پرداخته است .این تحقیق
برای بررسی روابط عامهپسند با فرایندهای باستانشناسی و مواد از قرن  1۹میالدی
تا قرن بیستویکم در حفاریها تمرکز خواهد کرد .هدف وسیع وی در این تحقیقات
این بود که توسعه باستانشناسی عمومی را در رابطه با تغییر دیدگاههای شاهد و
مخاطبان در تاریخ علوم طبیعی پیدا کند.
بحث اصلی مقاله تاریخچه باستانشناسی او در مورد اهمیت و نقش تاریخچهی
باستانشناسی برای باستانشناسان و دیگران است .گابریل موشنسکا بر این اعتقاد
دارد که با توجه به مطالعات صورت گرفته در چند دههی اخیر توسط باستانشناسان
در مورد تاریخچه باستانشناسی ،یک پیشرفت در اینگونه تحقیقات روی داده است.
بنابراین نویسنده در این مقاله بحث اصلی خود را در ارتباط با جایگاه تاریخچه
باستانشناسی و بحث این مسئله که چرا باستانشناسان باید به یک دوره و عصر
خاصی عالقه و تخصص داشته باشند و به آن گرایش عالقه داشته باشند و همچنین
اینکه چرا باید باستانشناسی برای ما اهمیت داشته باشد ،به پیش می برد.
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مقدمه
هدف من در این مقاله به نوعی همراهی با تحقیقات « » Meesدر مورد اهمیت
تاریخچهی باستانشناسی برای باستانشناسان و دیگران است.
مطالعهی تاریخچهی باستانشناسی سلسله مراتبی دارد ،در آثار «گلین دانیل،»1
«استوارت پیگوت« ،»2بروس تریگر »3و دیگران ،صرفنظر از پژوهش بیست سالهی
تاریخچهی باستانشناسی ،چند سال اخیر یک جهش کمی وکیفی در تحقیقات
محسوب میشود .مطالعه تاریخچه باستانشناسی خاستگاه و نیرو محرکههایی دارد که
شامل :مقدمه نظریهها و روشها در تاریخ علم ،تحقیقات صورت گرفته توسط مورخان
نه باستانشناسان ،تخصیص بودجه تحقیق ،ظهور حجم عظیم دانشجویان فارغ
التحصیل و دانشجویان تازه وارد که باهم همکاری میکنند.
یکی از نتایج این رشد و توسعه این است که در مدت زمان کوتاهی چکیدهای از
تاریخچه ی باستانشناسی به دست میآید ،به این ترتیب تحقیقات زیاد و متنوعی
صورت میگیرد ،بنابراین ،هدف من هم به عنوان باستانشناس تاریخی و هم مورخ
باستانشناسی ،تهیه مباحث مربوط به گرایش و جایگاه تاریخچه باستانشناسی است
و توضیح این مسئله که چرا باستانشناسان که در دوره و عصر خاصی تخصص دارند،
باید به آن دوره گرایش و عالقه داشته باشند .قصد ما توجیه مسئله نیست ،بلکه
ارزش نهادن به موضوعات جالبی است که قابلیت دارند در هنر ،علوم انسانی و علوم
اجتماعی مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرند.
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این مقاله در دو بخش تدوین شده است :بخش اول نگاهی است به ارزش تاریخ
باستانشناسی به منظور مطالعه ،تمرین و آموزش شناسی؛ بخش دوم نگاهی است به
مفهوم وسیع آن .امیدوارم که بتوانم ثابت کنم که تاریخ باستانشناسی صرفا تاریخ
علم باستانشناسی نیست.
 -1چرا باستانشناسان باید به دوره خاصی عالقه و گرایش داشته باشند ؟
در حالت کلی ،بزرگترین مزیت تاریخچه باستانشناسی این است که باعث
میشود تا باستانشناسان مفاهیم پیچیده در آثار علمی را درک کنند .این محدوده
شامل تاریخچه مفاهیم کلیدی مانند ( نظام سه دوره) تا منشا تکنیکهای خاص
مانند عکاسی و ظهور باستانشناسی در مکانهای خاص مانند «امپراتوری عثمانی»
میباشد.
آموزش تاریخچه باستانشناسی را میتوان در مراحل ابتدایی با آموزش باستان-
شناسان شروع کرد .افرادی چون «پیت ریورز« ،»1پیتر »2و « ویلرز ، »3از
پیشکسوتان باستانشناسی میباشند ،اما هرکدام روش و اهدافی دارند .مطالعه
تاریخی این اشخاص و نظرات آنها نباید باعث پذیرش کورکورانه آنها شود و
همچنین نظرات آنها نباید کهنه قلمداد شود .بیوگرافی و حرفهشناسی ،پیشرفت
باستانشناسی معاصر را نشان میدهد که به نوعی باعث شد تا نظریهها و روشهای
انتزاعی عمومی شوند .ثبت شخصی بیوگرافی افراد مختلف مانند مورتیمر ولر،
«مارگارت ماری» ،4و بازتاب تفکرات شخصی افرادی چون «فالنری» 1در «شهر
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طالیی مارشال »2دورههای مختلف باستانشناسی را نشان میدهد .دلیل دیگر با
ارزش بودن بیوگرافیهای باستانشناسی برای دانشجویان و باستانشناسان جوان این
است که آنها حرفههای مختلفی که مردم را وارد باستانشناسی و تخصصهای
مختلف کرده است را نشان میدهد .باستانشناسی متشکل از نهادها ،سازمانها و
جوامع زیادی است ،اگر بخواهیم این بخشها را دنبال کنیم و به اهمیت آنها پی
ببریم باید از تاریخچه آنها شناخت داشته باشیم .در سالهای  184۰مشاجرهی
سختی منجر شد مؤسسهی باستانشناسی سلطنتی از مؤسسه باستانشناسی بریتانیا
جدا شود و ابهام سیاست فرهنگی آن دوره را ازبین ببرد و دلیل اینکه این دو بخش
تقریبا شبیه به هم تا به حال باهم همکاری کردند را آشکار کرد .اخیراً جلسات
تشکیل شدهی کنگره جهانی باستانشناسی در ساوتهمپتون در سال  1۹86و در
دهلی نو در سال  1۹۹4ابهامات موجود در باستانشناسی معاصر را از بین برد.
اخیرا انجمن باستانشناسی قرون وسطی ،در پنجاهمین سالگرد تأسیس خود
مقالههایی چاپ کرده است که شامل بازتاب تفکرات گذشته ،حال و آیندهی جامعه و
باستانشناسی قرون وسطی میباشد .انجمن باستانشناسی دوره بعد از قرون وسطی،
در مدت کوتاهی به مرحلهی مهمی رسیدهاند که برای اعضای آن و محققان آینده
ارزشمند است .این تحقیقات از آن جهت ارزشمندند که یافتههای مشابه به عنوان
منبع و گنجینه اجدادمان و منبع تحقیقاتی برای محققان آینده به شمار میروند که
در فهم بهتر آثار مربوط به حال و گذشتهی نه چندان دور کمکمان میکند .در
باستانشناسی عملی و سیاسی ،فهم تاریخ میتواند درک ما از موضوعات و مسائل
مختلف را باال ببرد و یا حداقل باعث میشود که اشتباهات مشابه را مرتکب نشویم.
. Flannery
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باستانشناسان که با میراث اخالق اجدادمان سروکار دارند ،در حمله عراق به
رهبری آمریکا در سال  2۰۰3با سهلانگاری ارتش و سوء نیت سیاسی مواجه شدند،
از تجارب ولی در مواجهه با مشکالت و محدودیتهای مشابه که دقیقا  6۰سال قبل
در لیبی رخ داد ،ورا محل عملی که در نهایت به آن رسید ،میتوان چیزهای بسیاری
آموخت.
در شرایط مختلف محققان برای اینکه مبتکر در نظر گرفته نشوند ،ترتیب
پیشینیان را نادیده میگیرند .باستانشناسی اجتماعی سالهای 1۹8۰و 1۹۹۰
مسائل اجتماعی مربوط به باستانشناسی سالهای  1۹3۰و 1۹4۰را نادیده گرفته
است« ،گراهام کالرک » 1به نفع کاربرد سیاسی باستانشناسی برای مبارزه با
فاشیست بحث میکند .در بحث ارتباط مردم با باستانشناسی هنوز تالشهایی
صورت میگیرد ،به منظور برگرداندن استانداردهایی که در نیمه اول قرن  2۰در
بریتانیا به دست آمده است .اهمیت و ارزش تاریخچهی باستانشناسی باالست ،در
صورتی که به دست فراموشی سپرده است.
درک تاریخچهی باستانشناسی مهم است ،به همین منظور دانشجویان دکترا و
دیگران سعی در ایجاد روشهایی برای علم باستانشناسی دارند .به منظور دستیابی
به پیشرفت عظیم در این زمینه محققان باید درک عمیق و دقیقی از آثار گذشته در
زمینه فعالیت مربوطه داشته باشند .اینجاست که اهمیت نگرش تاریخی بروز میکند
که به محققان اجازه میدهد پیشرفتها و ابداعات جدید را در زمینهی مربوط و
زمینههای شخصی سیاسی و اجتماعی بررسی کنند .من به عنوان یک دانشجو در
مرحلهی بعد از پسافرایندی آموخته بودم که علم باستان شناسی مطلق نیست و
. Grahame Clark
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وابسته به قراین میباشد ،بدون اینکه آموخته باشم که چگونه آن مفاهیم را کشف
کنم.
درک تاریخچهی باستانشناسی این امکان را به محققان میدهد تا خودشان را
در طبقهی روشنفکر باستانشناسی جای دهند .اهمیت و ارزش تحقیقاتی مانند
تحقیق  Meesروی « آنجلسی »1این است که آن به ما یادآور میشود که در موارد
بسیاری تفسیر ما از مصنوعیات ،سایتها و مقبرههای مربوط به باستانشناسی،
جدیدترین تفسیر در میان سایر تفاسیر میباشد.
این تفاسیر که مربوط به صد یا هزاران سال پیش است ،بر اساس معرفت-
شناسیهای مختلفی صورت گرفته است .به طور خالصه اهمیت تاریخچه باستان-
شناسی به این دلیل است که نگرشی جدید به ساختارسیاسی ،اقتصادی ،نهادی و
فکری دارد و به ما این امکان را میدهد تا در مورد این مسائل به صورت حرفهای
بحث و گفتگو کنیم .یک تاریخچهی باستانشناسی کامل فقط بر اساس آثار معاصر
تهیه نمیشود ،اما این نگرش ابزاری دلیل اهمیت دیگر آن ،یعنی عالقه ذاتی را در
معرض خطر قرار میدهد .کسانی که باستانشناسی را دوست دارند ،تاریخچهی آن
که شامل کاوشها و حفاریهای بزرگ ،پروژههای معروف و ناشناخته ،اشخاص
برجسته و مشهور و حکایات تاریخی است نیز جذابیت دارد.
 -2چرا باستانشناسی باید برای همهی ما اهمیت داشته باشد؟
آن (باستانشناسی) برای افرادی که باستانشناس نیستند چه اهمیتی دارد؟
همانطور که پیشتر گفتم تاریخچهی باستانشناسی فقط تاریخچهای از علم باستان-
. Anglesey
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شناسی نیست .در حقیقت ،آن تاریخچهی همهی رشتهها شامل تاریخ فرهنگی،
سیاسی ،مذهبی ،تاریخ استعماری مربوط به سرگذشت زنان ،تاریخ کار و اقتصادی
میباشد .باستانشناسی در خإل ایجاد نمیشود.
مثال بارز این مسئله تاریخچه-ی مربوط به سرگذشت زنان است .تحقیقات
زیادی به منظور شناخت تأثیر زن بر باستانشناسی صورت گرفته است ،زنانی که در
باستانشناسی مشارکت عظیمی داشتهاند ،اما نادیده گرفته شدهاند .به یک نمونه بارز
که اخیرا شکل گرفته است میتوان به بیوگرافی «تسا ورنی ویلر» 1که توسط « لیدیا
کار» 2نوشته شده است ،اشاره کرد .ضمنا این تاریخچهها و ابهاماتی که از زندگانی
زنان زدوده شده-اند ،اهمیت زیادی دارند.
تحقیقات صورت گرفته پیرامون زندگی «دوروتی گارود»3در کمبریج شرایطی
که پیرامون انتخاب وی برای مقام استادی باستانشناسی در سال  1۹3۹وجود
داشت را آشکار کرد .این انتصاب باعث شد تا او به عنوان اولین پروفسور زن در
کمبریج به عنوان شخصیت برجسته زن شناخته شود ،این در حالی است که دانش
آموزان دختر اجازه ورود به دانشگاه را نداشتند .این تناقض ایجاد شده دانشگاه را به
یک هستهی اصلی تبدیل کرد و راه پیشرفت در آینده را هموار کرد.
ظهور باستانشناسی در قرن  1۹در اروپا همزمان با قیام ناسیونالیسم بود .ملل
مختلف اروپا روشهای جدیدی برای امپراطوری خود ایجاد کردند .مردم شناسی
بیش از باستانشناسی به حکومت استعماری مربوط میشود  ،باستانشناسی تالش
زیادی برای از بین بردن ارتباط بین مردم بومی و میراث آنها کرده است ،در حالی-
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که بسیاری از ملل پسا استعماری از باستانشناسی برای جعل هویت جدید استفاده
میکنند .مثال بارز این مسئله «رودزیا جنوبی »1و زیمبابوه مدرن میباشد ساخت
سایت تاریخی زیمبابوه بزرگ در اواخر قرن 1۹و 2۰به گروههای خارجی نسبت داده
شده است .این گروهها شامل فنیقیها و ملکه سبا میباشد.کشور جدید در دورهی
پسااستعماری اسم نمادی ،تاریخی ،باستانشناسی برای خود برگزید و عکس
پرندگان حک شده از سنگ صابون در سایت ،نشان پرچم ملی ،پول رایج و شرکت
هواپیمایی آن را تشکیل داده است.
روی سکه  1دالری زیمبابوه در یک طرف نیمرخ یک پرنده زیمبابوهای و در
طرف دیگر ویرانههای زیمبابوه بزرگ دیده میشود .تاریخچه باستانشناسی و آثار
باقی مانده از گذشتگان را نمیتوان از تاریخچهی ملت و تالش آنان برای دستیابی به
استقالل و هویت جدا کرد .امکان دارد حوادث مشابهی مانند این در تاریخچهی
سراسر جهان و به میزان قابل توجهی در خاورمیانه رخ دهد .میزان تأثیر باستان-
شناسی در فرهنگ و اجتماع در این موارد مشهود است :موضوعات متنوع باستان-
شناسی ˚ حضور باستانشناسان مختلف در هنر و ادبیات -آثاری چون کوزهی
زیرخاکی «توماس برونز» 2مربوط به سال  ˚ 1658آثاری مربوط به باستانشناسی
پیشرفته مانند «اولین روشنایی» نوشته «پیتر آکروید» 3در سال .1۹8۹
اخیرا در برخی تحقیقات به یافتههای «جیمز» 4در رابطه با باستانشناسی
کالسیک و قرون وسطی و تأثیر آن به موضوعات باستانشناسی در نوشتهی معروف
وی « داستان ارواح » پی بردم .در این موارد و مواردی شبیه این مانند جمعآوری
1
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آثار باستانی و استفاده مجدد « فرود» 1از شرایط و استعارات باستان-شناسی ،درک
عقاید باستانشناسی ضروری است و شناخت این امر که این عقاید مربوط به کدام
نویسنده و یا هنرمند میباشد و اینکه چرا و چگونه مورد توجه آنها قرار گرفته
است ،مهم است.
اهمیت باالی تاریخچهی باستانشناسی به بیوگرافیهای باستانشناسی که در
ابتدا ذکر شد نیز تعمیم داده میشود .همانطور که گفته شد تاریخچهی باستان-
شناسی فقط تاریخچهی علم باستانشناسی نیست و یک باستانشناس صرفاً یک
باستانشناس نیست .باستانشناسانی که قبل از این وجود داشتند ،نه تنها در حرفه
مربوط به باستانشناسی قرار داشتند ،بلکه در طبقات اجتماعی ،خانوادگی ،شهرها،
کشورها و جمع دوستانه و حوادث عظیم تاریخ جهان نیز قرار داشتند.
به منظور درک انرژی قوی که در سالهای  1۹2۰و  1۹3۰مور تایمر ویلر از
آن برای ساخت حرفه مربوط به باستانشناسی استفاده کرد .باید او را به عنوان یک
بازمانده از نسل باستانشناسان جوان که در جنگ جهانی اول از بین رفتند ،بررسی
کنیم .تمامی مسئولیتها را نمیتوان به عهده ویلر گذاشت ،اما باید همهی این موارد
را در نظر گرفت .زندگی ویلر سرشار از حوادث و اتفاقات جالب مربوط به هر دو
جنگ جهانی و دوره پیشرفت باستانشناسی ملی در دورهی پسااستعماری و اواخر
استعمار هند و پاکستان میباشد .به همین دلیل ممکن است مورخان جنگ یا
امپراطوری و مورخان باستان شناسی به آنها عالقهمند شوند.
شخصیت برجستهی دیگری که زندگی و حرفهی او فراتر از باستانشناسی
است ،مارگارت ماری شناسندهی آثار باستانی مصر است که بیوگرافی دقیق و زیبای

. Freud
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او به نام «صد سال اول من» در سن  ۹۹سالگی توسط خودش نوشته شده است.
زندگی ماری از آن جهت برای مورخان جالب است که وی به مدت طوالنی همکار
پیتر بود و همچنین یک شناسندهی برجستهی آثار باستانی مصر است .ادعای ماری
مبنی بر اینکه جادوگری بازماندهی رسوم اجدادی قبل از مسیح است ،علیرغم
انتقادهای شدید ،بسیار تأثیر گذار بود .ماری مانند «ماریا گیمباتاس» 1مورخ آثار
ماقبل تاریخ ،یک شخصیت برجسته در گسترش فمنیست میباشد.
نتیجهگیری
تاریخچهی باستانشناسی ترکیبی از مردم ،مکانها ،نهادها ،عقاید ،ملتها،
اشیاء و جوامع میباشد .این رشته به عنوان یک زمینهی تحقیقاتی از یافتههای بشر
ابهام زدایی کرده و درک ما از جهان و جایگاه ما در آن را تغییر داد .در این مقاله
کوتاه سعی شد تا اهمیت تاریخچهی باستانشناسی را برای باستانشناسان و
محققان و همچنین برای عالقهمندان به داستانهای مهیج و علمی باستانشناسی به
نحو احسنت نشان دهیم .هدف من این بود تا ثابت کنم که باستانشناسی شامل
درک تاریخچه-ی آن است و اینکه چنین تحقیقاتی درک و عالقهی ما را در زمینه-
ی مورد مطالعه افزایش میدهد.
به تازگی تحقیقات متنوعی توسط باستان شناسان و محققان تاریخ فکری و
تاریخ علوم درحال شکل گیری است .االن بهترین زمان است تا یک مورخ باستان-
شناسی شویم.

.Marija Gimbutas
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