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يهالعابیمطالعات باستانسنجاتیبر تجربیبا نگرش،یسنجها در دانش باستانافتیو رهمیمفاه
یدوره اسالم
1امیر ثناجو

چکیده
يهاو پژوهشیسنجفراوان خود را در علوم باستانتیو اهمگاهیاست که امروزه جایدانشیسنجباستان

و میدانش به صورت کامل ترسنیدانش انیايهاانیهنوز چارچوب ها و بنحالنیاست با اافتهیيهنر-یخیتار
یآن و روند مطالعات علميارزشمندییو چرایفرهنگراثیمفهوم منیینوشتار ابتدا به تبنیدر ا. نشده استنییتب

مرتبط و میارائه شده و مفاهیسنجکه تاکنون از باستانیفیسپس تعار. پرداخته شده استیفرهنگراثیمرتبط با م
بنا . شده استشنهادیدانش پنیواحد از افیتعرکیتیقرار گرفته و در نهایتحول آن مورد نقد و بررسریسزین

به افتنیدست يدر راستایعیمورد استفاده در علوم طبيزیآناليهاها و روشهرگونه کاربرد سنجشف،یرتعنیبه ا
-طهیدر حيو مطالعات هنریشناسگوناگون باستانيهانهیها و ابهامات مطرح در زمبه پرسشیعلميهاپاسخ

مطالعات مصنوعات، ،ينگارگاهيهاروش-دانش در شش شاخهنیدر ادامه، ا. ردیگیميجایسنجدانش باستان
سنجش از راه دور و حفاظت، به يهاروش،یاضیو ريآماريهاکاربرد روش،یبوم شناختستیزيهاافتیره

به يلعاب هایسنجشاخص مطالعات باستاناتیدانش، تجربنیایکليپس از جمع بند. شده استحیاختصار تشر
لعاب ها، یو ساختارشناسيفناورمختلف جهان شامل مطالعاتدر نقاطیاسالميدورهايهانهیکار رفته در سفال

يهازیو آنالهیها و تجزروشنیاز اکیهر يهایژگیو واتیهر کدام از تجربيو کاربردهاجیروش ها نتا
شده استلیو تحلیلعاب ها بررسنیاياهیتجز-یو دستگاهیشگاهیآزما

لعابيفناور،یاسالميهالعاب،ينگارگاهيهاروش،یشناسباستان،یسنجباستان: واژگاندیکل
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مقدمه
هاي پژوهشی و علمی جدیدي ایجاد شده است کـه آنهـا را بـین    امروزه با پیشرفت و گسترش علوم مختلف، نظام

اي عبارتست از نوعی همکاري آکادمیک که در آن متخصصان دو یا چنـد رشـته   این نظام بین رشته. نامنداي میرشته
Ausburg)کنندکاري میدیگر همپیگیري اهداف مورد نظر، با یکبراي  :2006:2).

-هاي شـیمی باسـتان  ي پژوهشتوان ادامهشود که آن را میاي محسوب می، یک نظام بین رشتهسنجیباستاندانش

-دوم همین قرن، با رشـد یـافتن دانـش باسـتان    ي اول قرن بیستم دانست که در نیمهشناختی در قرن نوزدهم و نیمه

سـنجی نیـز   باسـتان . ها صرفا به شیمی محدود نشده و  سایر علوم طبیعی را نیز در برگرفته اسـت سنجی این پژوهش
هاي علوم به کار رفتـه در آن، ماننـد شـیمی بـود     دار اصول و روشاي در ابتدا وامهاي بین رشتهمانند بسیاري از نظام

کادمیک به حسـاب آیـد؛   آي خود را داشته باشد و یک دانش هاي ویژهدریج توانسته است چارچوب و بنیانولی به ت
اي محسوب دانش حفاظت نیز یک نظام بین رشته. باشدهایی  همیشه متاثر از علوم بنیادین آنها میگرچه چنین دانش

بخشی از همین نوشتار بـه تفصـیل سـخن گفتـه     سنجی دارد که در مورد این دانش در شده و ساختاري مشابه باستان
.خواهد شد

داشته باشد و  مفاهیم و اصول آن سنجیباستانتري نسبت به دانش این نوشتار سعی بر این دارد که نگاه تخصصی
فـت تـا   سنجی ارائه شده مورد بررسی قرار خواهد گرها و تعاریفی که تاکنون از باستاندر ابتدا دیدگاه. را تبیین نماید

هاي مرتبط با ایـن دانـش بیـان خواهـد     در ادامه مفاهیم و رهیافت. بتوان به تعریف مشترکی از این دانش دست یافت
.شد

روش تحقیق
ن هایی که تاکنوسنجی و دیدگاهتاریخچه باستانو توصیفاي به بررسیدر این پژوهش، از طریق مطالعات کتابخانه

قرار و تحلیلپرداخته شده و هر یک از این تعاریف به صورت مستدل مورد نقددر مورد این دانش بیان گردیده
.اندگرفته

بیان مساله و معرفی نمونه و اطالعات-الف
ي گران حوزههاي اخیر مورد توجه فراوان پژوهشهایی است که در سالیکی از دانش)آرکئومتري(سنجیباستان

این نوشتار به .گرفته، با این حال تاکنون تعریف جامعی از آن ارائه نشده استشناسی قرارمیراث فرهنگی و باستان
هاي دوره اسالمی پرداخته هاي آنالیز لعابمفاهیم این دانش پرداخته و تعریفی از آن ارائه داده و سپس به روش

.است

سومین همایش ملی باستان شناسی ایران
١٣٩۶آبان -تھران

٢

مقدمه
هاي پژوهشی و علمی جدیدي ایجاد شده است کـه آنهـا را بـین    امروزه با پیشرفت و گسترش علوم مختلف، نظام

اي عبارتست از نوعی همکاري آکادمیک که در آن متخصصان دو یا چنـد رشـته   این نظام بین رشته. نامنداي میرشته
Ausburg)کنندکاري میدیگر همپیگیري اهداف مورد نظر، با یکبراي  :2006:2).

-هاي شـیمی باسـتان  ي پژوهشتوان ادامهشود که آن را میاي محسوب می، یک نظام بین رشتهسنجیباستاندانش

-دوم همین قرن، با رشـد یـافتن دانـش باسـتان    ي اول قرن بیستم دانست که در نیمهشناختی در قرن نوزدهم و نیمه

سـنجی نیـز   باسـتان . ها صرفا به شیمی محدود نشده و  سایر علوم طبیعی را نیز در برگرفته اسـت سنجی این پژوهش
هاي علوم به کار رفتـه در آن، ماننـد شـیمی بـود     دار اصول و روشاي در ابتدا وامهاي بین رشتهمانند بسیاري از نظام

کادمیک به حسـاب آیـد؛   آي خود را داشته باشد و یک دانش هاي ویژهدریج توانسته است چارچوب و بنیانولی به ت
اي محسوب دانش حفاظت نیز یک نظام بین رشته. باشدهایی  همیشه متاثر از علوم بنیادین آنها میگرچه چنین دانش

بخشی از همین نوشتار بـه تفصـیل سـخن گفتـه     سنجی دارد که در مورد این دانش در شده و ساختاري مشابه باستان
.خواهد شد

داشته باشد و  مفاهیم و اصول آن سنجیباستانتري نسبت به دانش این نوشتار سعی بر این دارد که نگاه تخصصی
فـت تـا   سنجی ارائه شده مورد بررسی قرار خواهد گرها و تعاریفی که تاکنون از باستاندر ابتدا دیدگاه. را تبیین نماید

هاي مرتبط با ایـن دانـش بیـان خواهـد     در ادامه مفاهیم و رهیافت. بتوان به تعریف مشترکی از این دانش دست یافت
.شد

روش تحقیق
ن هایی که تاکنوسنجی و دیدگاهتاریخچه باستانو توصیفاي به بررسیدر این پژوهش، از طریق مطالعات کتابخانه

قرار و تحلیلپرداخته شده و هر یک از این تعاریف به صورت مستدل مورد نقددر مورد این دانش بیان گردیده
.اندگرفته

بیان مساله و معرفی نمونه و اطالعات-الف
ي گران حوزههاي اخیر مورد توجه فراوان پژوهشهایی است که در سالیکی از دانش)آرکئومتري(سنجیباستان

این نوشتار به .گرفته، با این حال تاکنون تعریف جامعی از آن ارائه نشده استشناسی قرارمیراث فرهنگی و باستان
هاي دوره اسالمی پرداخته هاي آنالیز لعابمفاهیم این دانش پرداخته و تعریفی از آن ارائه داده و سپس به روش

.است

سومین همایش ملی باستان شناسی ایران
١٣٩۶آبان -تھران

٢

مقدمه
هاي پژوهشی و علمی جدیدي ایجاد شده است کـه آنهـا را بـین    امروزه با پیشرفت و گسترش علوم مختلف، نظام

اي عبارتست از نوعی همکاري آکادمیک که در آن متخصصان دو یا چنـد رشـته   این نظام بین رشته. نامنداي میرشته
Ausburg)کنندکاري میدیگر همپیگیري اهداف مورد نظر، با یکبراي  :2006:2).

-هاي شـیمی باسـتان  ي پژوهشتوان ادامهشود که آن را میاي محسوب می، یک نظام بین رشتهسنجیباستاندانش

-دوم همین قرن، با رشـد یـافتن دانـش باسـتان    ي اول قرن بیستم دانست که در نیمهشناختی در قرن نوزدهم و نیمه

سـنجی نیـز   باسـتان . ها صرفا به شیمی محدود نشده و  سایر علوم طبیعی را نیز در برگرفته اسـت سنجی این پژوهش
هاي علوم به کار رفتـه در آن، ماننـد شـیمی بـود     دار اصول و روشاي در ابتدا وامهاي بین رشتهمانند بسیاري از نظام

کادمیک به حسـاب آیـد؛   آي خود را داشته باشد و یک دانش هاي ویژهدریج توانسته است چارچوب و بنیانولی به ت
اي محسوب دانش حفاظت نیز یک نظام بین رشته. باشدهایی  همیشه متاثر از علوم بنیادین آنها میگرچه چنین دانش

بخشی از همین نوشتار بـه تفصـیل سـخن گفتـه     سنجی دارد که در مورد این دانش در شده و ساختاري مشابه باستان
.خواهد شد

داشته باشد و  مفاهیم و اصول آن سنجیباستانتري نسبت به دانش این نوشتار سعی بر این دارد که نگاه تخصصی
فـت تـا   سنجی ارائه شده مورد بررسی قرار خواهد گرها و تعاریفی که تاکنون از باستاندر ابتدا دیدگاه. را تبیین نماید

هاي مرتبط با ایـن دانـش بیـان خواهـد     در ادامه مفاهیم و رهیافت. بتوان به تعریف مشترکی از این دانش دست یافت
.شد

روش تحقیق
ن هایی که تاکنوسنجی و دیدگاهتاریخچه باستانو توصیفاي به بررسیدر این پژوهش، از طریق مطالعات کتابخانه

قرار و تحلیلپرداخته شده و هر یک از این تعاریف به صورت مستدل مورد نقددر مورد این دانش بیان گردیده
.اندگرفته

بیان مساله و معرفی نمونه و اطالعات-الف
ي گران حوزههاي اخیر مورد توجه فراوان پژوهشهایی است که در سالیکی از دانش)آرکئومتري(سنجیباستان

این نوشتار به .گرفته، با این حال تاکنون تعریف جامعی از آن ارائه نشده استشناسی قرارمیراث فرهنگی و باستان
هاي دوره اسالمی پرداخته هاي آنالیز لعابمفاهیم این دانش پرداخته و تعریفی از آن ارائه داده و سپس به روش

.است



سومین همایش ملی باستان شناسی ایران
١٣٩۶آبان -تھران

٣

بحث

مفهوم میراث فرهنگی. 1
هـاي  ها و جهت گیـري تاکنون تعاریف گوناگونی از میراث فرهنگی بیان شده که این تعاریف وابسته به سیاست

. هاي مرتبط بـا میـراث تـاریخی و فرهنگـی بـوده اسـت      هاي میراث فرهنگی در کشورها و نیز کنفرانسنفکري ارگا
ها و دستاوردهاي بشـر فعالیتهایی دال بر نشانهامروزه میراث فرهنگی مفهوم وسیعی داشته و  هر چیزي که حاوي 

میـراث فرهنگـی بـه دو    حـال بـا ایـن  .(Feilden&Jokilehto:1998:28)گیرد آن جاي میدر طول زمان باشد در گستره
هـاي نـاملموس   ي شاخصـه میراث معنـوي، در برگیرنـده  . گرددتوان تقسیم میمی) معنوي(ي مادي و غیر ماديدسته

. هـاي پیشـین اسـت   هاي گذشته به جا مانده و بازتابی از فرهنگ نسلاجتماع انسانی است که از نسلگروهی از یک
ي مطالعـه . ي بزرگ جغرافیایی و فرهنگی باشدتواند ساکنین یک روستا و یا مردمان یک گسترهاین اجتماع انسانی می

-گیرد کـه البتـه داده  شناسی جاي میو قومشناسیشناسی، فرهنگهاي انساني دانشمیراث فرهنگی معنوي در حیطه

توانـد  آیـد مـی  شناختی که بر اساس فرهنگ مادي به دسـت مـی  هاي حاصل از علوم باستانهاي حاصل از آن، با داده
.شناسی استباستاني قوماي از آن شاخهبرهم کنش داشته باشد که نمونه

مفاهیم زمان و تغییر، بر اساس بقایاي مادي است؛ در واقع باسـتان ي انسان و ترکیب شناسی، مطالعه گذشتهباستان
بنابر این علـوم  .(price:2011,6)نمایدهاي جوامع در گذر زمان را بررسی میشناسی، رفتار مردمان گذشته و دگرگونی

ي ي آن بـر پایـه  هـا گرا یا متریالیستی محسوب شده و در نتیجه تمامی تحلیلهاي ماديشناختی جزیی از دانشباستان
. هاي مادي یا مواد فرهنگی خواهد بودداده

تر از  مفهـوم  شناختی کمی گستردهمفهوم فرهنگ در علوم باستان. ضروریست خود مفهوم فرهنگ نیز تشریح شود
شناس آمریکایی، در یـک تعریـف کوتـاه ولـی     شناس و انسانلووییس بینفورد، باستان. باشدمیاجتماعیعلومآن در 

توان بیان کرد هر چیـزي  بنابراین چنین می.(renfrew& bahn:2012)داند میرفتار غیر زیستی انسانجامع فرهنگ را 
شـناختی و  ي مطالعـات باسـتان  اي از حداقل یک رفتار و فعالیت انسانی و قابلیت ثبت و بررسـی در حـوزه  که نشانه

تواند شکل ملموس و یا غیـر ملمـوس   گیرد که میي میراث فرهنگی جاي میرا داشته باشد، در گسترهشناختیانسان
. آیـد شناختی به شمار مـی شناختی و انسانکانون مطالعات علوم باستانفرهنگداشته باشد؛ به عبارت دیگر، شناخت 

هاي معماري تـا  مـوادي ماننـد فسـیل، بقایـاي      ي وسیعی از بناتواند گسترهشناختی میمدارك باستانمواد فرهنگی یا
توان گفت آنچه که امروزه بنابراین می. هاي تاریخی و فرهنگی هستندها باشد که واجد ارزشگیاهی و یا خرده سفال

.ي انسانی استمند کرده است، بیش از هر چیز دیگري شناخت فرهنگ گذشتهمیراث فرهنگی را ارزش
ي انسان فـارغ  ي انسانی را با این تفکر که حال و آیندهي متمایل به مدرنیته شناخت گذشتههاامروزه برخی دیدگاه

ي علـوم و فنـاوري در   این تفکرات بر آمده از رشد سریع و فزاینـده . دانندي آن است، ناالزم و بی فایده میاز گذشته
ضح است اینکه جهان و زندگی بشـري تـابع   هاي اخیر و تاثیرات عمیق آن بر زندگی بشري می باشد؛ آنچه که وادهه

ي خـود سـعی در   شناختی نیـز بـه نوبـه   هاي مشخص بوده و علوم باستاناي از قوانین و چارچوبي پیچیدهمجموعه
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هـاي  هـاي حاصـل از  پـژوهش   داده. ها و روند فرگشـت انسـان در طـول زمـان دارد    شناخت برخی ازاین چارچوب
هـا و تـاثیرات   شـناختی بـرهم کـنش   آمده از مطالعات علوم اجتماعی و سایر علوم انسانهاي بر شناختی با دادهباستان

-هاي اجتماعی کنونی میمتقابل داشته و از این طریق، اثر خود را به شکل غیر مستقیم بر زندگی امروزي بشر و نظام

.گذارد
. ي انسـانی اسـت  فرهنـگ گذشـته  ترین هدف در مطالعات میراث فرهنگی، شـناخت همانطور که گفته شد اصلی

ي این فرآیند به طور کلی در برگیرنـده . گیردامروزه این فرآیند شناخت و تحلیل در قالب یک نظام علمی صورت می
ي فرهنگـی  شـناختی و حفاظـت از مـاده   هاي فرهنگی و باسـتان سنجانه، تحلیلهاي علمی و باستاني آنالیزسه مرحله

ي سـنجی بـر پایـه   میراث فرهنگی مادي پرداخته شده است، چرا کـه بنیـان دانـش باسـتان    این نوشتار صرفا به . است
هـاي وابسـته بـه    در مطالعات و پـژوهش . باشدي فرهنگی و بقایاي مادي قابل ثبت و تحلیل میشناخت و آنالیز ماده

هاي هـر یـک   ایج و دادهي یاد شده اغلب به صورت همزمان مورد بررسی قرار گرفته و نتمیراث فرهنگی، سه مرحله
.بر دیگري برهم کنش دارد

هاي آینده باز بگذارد، به ي فرهنگی باید راه را براي پژوهشدر این مطالعات هر گونه آنالیز و اقدامی بر روي ماده
. گر مشارکت دارندسنج و حفاظتشناس، باستانها هر سه متخصص باستانهمین دلیل در بسیاري از این پژوهش

سنجیي دانش باستانتبیین مفهوم و گستره. 2
هاي موجود در این تعـاریف ناشـی از   سنجی ارائه شده است و تفاوتتاکنون تعاریف کم و بیش مشابهی از باستان

شـناختی  سـنجی، برآمـده از درون شـیمی باسـتان    باسـتان . ي این دانش استهاي گوناگون دربارهبرخوردها و دیدگاه
:گویدگوفر میزوي . است

امـروزه  ... شناسـان و متخصصـین علـوم طبیعـی اسـت     شناختی، مستلزم همکاري باستانهاي مدرن باستانپژوهش
-با این... شناختی شرکت دارندسازي مسائل باستاني زیادي از علوم، از هواشناسی تا تخمیرشناسی، در روشنگستره

ــش  ــن دان ــی از ای ــال برخ ــم  ح ــیمی و عل ــد ش ــا مانن ــتان  ه ــا باس ــادي ب ــیار زی ــاط بس ــواد، ارتب ــد م ــی دارن شناس
(Goffer:2007:preface).
:نویسدشناختی چنین میهاي باستاني اهمیت علم شیمی در پژوهشگوفر در ادامه، درباره

اند، همگـی ذرات شـیمیایی   ي مواد، چه آنهایی که منشا طبیعی دارند و چه موادي که توسط انسان ساخته شدههمه
رنگزنـی  ... هاي باالستي فرآیندهاي شیمیایی در درجه حرارتآشپزي در برگیرنده. یا ترکیبی از این ذرات هستندو

-هاي پیچیـده ها و فرآیندسازي شامل واکنشگري و شیشهها و یا استخراج فلز از سنگ معدن آن، سفالها و پارچهنخ
دهاي شیمیایی، همیشه بخشی از تجربه و سرگذشت انسان بوده و بنابراین مواد شیمیایی و فرآین..... ي شیمیایی است

مانده از آنهاست ي انسان از طریق آنالیز و تحلیل مواد باقیي گذشتهشناسی، مطالعهآنچه که واضح است اینکه باستان
آنجا که موضـوع  از ..... رسدهاي این بقایا ضروري به نظر میو در نتیجه، فهم و درك ماهیت مواد شیمیایی و ویژگی

مورد مطالعه در باستان شناسی، تمامی تاریخ انسان است، تعجب بر انگیز نخواهـد بـود بگـوییم کـه تعـداد کمـی از       

سومین همایش ملی باستان شناسی ایران
١٣٩۶آبان -تھران

٤

هـاي  هـاي حاصـل از  پـژوهش   داده. ها و روند فرگشـت انسـان در طـول زمـان دارد    شناخت برخی ازاین چارچوب
هـا و تـاثیرات   شـناختی بـرهم کـنش   آمده از مطالعات علوم اجتماعی و سایر علوم انسانهاي بر شناختی با دادهباستان

-هاي اجتماعی کنونی میمتقابل داشته و از این طریق، اثر خود را به شکل غیر مستقیم بر زندگی امروزي بشر و نظام

.گذارد
. ي انسـانی اسـت  فرهنـگ گذشـته  ترین هدف در مطالعات میراث فرهنگی، شـناخت همانطور که گفته شد اصلی

ي این فرآیند به طور کلی در برگیرنـده . گیردامروزه این فرآیند شناخت و تحلیل در قالب یک نظام علمی صورت می
ي فرهنگـی  شـناختی و حفاظـت از مـاده   هاي فرهنگی و باسـتان سنجانه، تحلیلهاي علمی و باستاني آنالیزسه مرحله

ي سـنجی بـر پایـه   میراث فرهنگی مادي پرداخته شده است، چرا کـه بنیـان دانـش باسـتان    این نوشتار صرفا به . است
هـاي وابسـته بـه    در مطالعات و پـژوهش . باشدي فرهنگی و بقایاي مادي قابل ثبت و تحلیل میشناخت و آنالیز ماده

هاي هـر یـک   ایج و دادهي یاد شده اغلب به صورت همزمان مورد بررسی قرار گرفته و نتمیراث فرهنگی، سه مرحله
.بر دیگري برهم کنش دارد

هاي آینده باز بگذارد، به ي فرهنگی باید راه را براي پژوهشدر این مطالعات هر گونه آنالیز و اقدامی بر روي ماده
. گر مشارکت دارندسنج و حفاظتشناس، باستانها هر سه متخصص باستانهمین دلیل در بسیاري از این پژوهش

سنجیي دانش باستانتبیین مفهوم و گستره. 2
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ــش  ــن دان ــی از ای ــال برخ ــم  ح ــیمی و عل ــد ش ــا مانن ــتان  ه ــا باس ــادي ب ــیار زی ــاط بس ــواد، ارتب ــد م ــی دارن شناس
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دهاي شیمیایی، همیشه بخشی از تجربه و سرگذشت انسان بوده و بنابراین مواد شیمیایی و فرآین..... ي شیمیایی است

مانده از آنهاست ي انسان از طریق آنالیز و تحلیل مواد باقیي گذشتهشناسی، مطالعهآنچه که واضح است اینکه باستان
آنجا که موضـوع  از ..... رسدهاي این بقایا ضروري به نظر میو در نتیجه، فهم و درك ماهیت مواد شیمیایی و ویژگی
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اند، همگـی ذرات شـیمیایی   ي مواد، چه آنهایی که منشا طبیعی دارند و چه موادي که توسط انسان ساخته شدههمه
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-هاي پیچیـده ها و فرآیندسازي شامل واکنشگري و شیشهها و یا استخراج فلز از سنگ معدن آن، سفالها و پارچهنخ
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٥

شناســـی و یـــا کـــاربردي در آن نداشـــته هـــاي آکادمیـــک وجـــود دارنـــد کـــه ارتبـــاطی بـــا باســـتان دانـــش
.(Goffer:2007:preface)باشند

:Pollard & Heron)کنـد  شناسـی بیـان مـی   نشناختی را کاربرد دانـش شـیمی در باسـتا   مارك پوالرد، شیمی باستان

2008:preface) ــاربرد روش ــی مشــابه آن را ک ــز در تعریف ــوفر نی ــتان گ ــیمیایی در باس ــاي ش ــیه ــدشناســی م دان
(Goffer:2007:preface). سایر علوم طبیعـی  هاي اخیر، موجب گردیده تا این دانش دردههسنجیباستانگسترش دانش

شـناختی  نگاري مواد باستانهاي علمی براي گاهدر فرهنگ آکسفورد، باستان سنجی کاربرد تکنیک. را نیز در بر بگیرد
نگـاري تنهـا   طور که بعدا در همین نوشتار گفته خواهد شد گاهآمده است؛ ولی این تعریف بسیار ناقص بوده و همان

شناسـی  هاي علـوم فیزیکـی در باسـتان   سنجی را کاربردباستانپوالرد. شودمیسنجی محسوب باستانبخشی از دانش 
دانل نیز در توصیفی همانند آن، این دانش را کاربرد علوم فیزیکی براي حل مشکالت و . (Pollard:2007:130)داند می

شناسی نبوده و تنها در باستانسنجیباید گفت که کاربرد باستان. (Dunnell:2000:47)کندشناختی بیان مینمسایل باستا
.گیردهنري را نیز در بر می-هاي تاریخیبخشی از علم حفاظت و پژوهش

ي فنـون گونـاگون فیزیکـی و    سـنجی را در برگیرنـده  تر، باستاني خود در توصیفی گستردهتایلور و پاین در مقاله
شـناختی، منشـا   گذاري مطلق، تحلیل اشـیاي باسـتان  تاریخهاي تاریخی، یابی سایت و محوطهشیمیایی به منظور مکان
.(Taylor& Payen:1979:2)کنند تعریف می... یابی منابع و مواد اولیه و

سـنجش  : کنـد سنجی را این چنین بیـان مـی  شناختی خود باستانبر شیمی باستانپرایس و بورتون در کتاب مقدمه
-راي پاسخگویی به مسائلی همچـون ترکیـب شـیمیایی، فنـاوري، زمـان     هاي فیزیکی و شیمیایی یک مصنوع بویژگی

-باسـتان متخصصین . (Price& Burton:2011:preface)"خوانندشناسی ابزاري نیز میکه بعضا آن را  باستان... سنجی و

-تـاریخی هاي آرکئومتري دانشی است که پژوهش: اندسنجی دانشگاه ایونیاي یونان، این دانش را چنین تعریف کرده
-ترکیب مـی شناسی هاي آنالیزي فیزیک، شیمی و زیستهاي کیفی و کمی به دست آمده از روشهنري را با سنجش

کند
ي بخـش  توان دانست چرا کـه در برگیرنـده  تر میهاي ارائه شده بسیار جامعاین توصیف را نسبت به سایر تعریف

.ي اموال فرهنگی استهاي علمی در زمینهها و پژوهشزیادي از  فعالیت
در اینجـا  . آیـد هاي علمی، وجه مشـترك آنهـا بـه حسـاب مـی     ي تعاریف ذکر شده، کار برد علوم و روشدر همه

هاي علمی به مطالعـه و  ي روشعلوم طبیعی از طریق مطالعه. بهتراست به تعریف خود علوم طبیعی نیز پرداخته شود
شناختی، از سنگ و فلز تـا فسـیل مـواد آلـی،     مدارك باستان. یعت حاکم استپردازد که بر جهان طبیافتن قوانینی می

-ي علـوم طبیعـی جـاي مـی    ها نیز در حیطـه آیند و بررسی، تحلیل و شناخت آنبخشی از مواد طبیعی به حساب می

.گیرند
:شودسنجی پیشنهاد میي آنچه که در باال ذکر گردید، تعریف زیر از دانش باستانبنا به همه

هـاي  هاي آنالیزي علوم طبیعی در پژوهشها و روشهاي کیفی و کمی به دست آمده از تحلیلکاربرد سنجش«
»گویندهنري را آرکئومتري می-شناختی و تاریخیباستان

سومین همایش ملی باستان شناسی ایران
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(Goffer:2007:preface). سایر علوم طبیعـی  هاي اخیر، موجب گردیده تا این دانش دردههسنجیباستانگسترش دانش

شـناختی  نگاري مواد باستانهاي علمی براي گاهدر فرهنگ آکسفورد، باستان سنجی کاربرد تکنیک. را نیز در بر بگیرد
نگـاري تنهـا   طور که بعدا در همین نوشتار گفته خواهد شد گاهآمده است؛ ولی این تعریف بسیار ناقص بوده و همان

شناسـی  هاي علـوم فیزیکـی در باسـتان   سنجی را کاربردباستانپوالرد. شودمیسنجی محسوب باستانبخشی از دانش 
دانل نیز در توصیفی همانند آن، این دانش را کاربرد علوم فیزیکی براي حل مشکالت و . (Pollard:2007:130)داند می

شناسی نبوده و تنها در باستانسنجیباید گفت که کاربرد باستان. (Dunnell:2000:47)کندشناختی بیان مینمسایل باستا
.گیردهنري را نیز در بر می-هاي تاریخیبخشی از علم حفاظت و پژوهش

ي فنـون گونـاگون فیزیکـی و    سـنجی را در برگیرنـده  تر، باستاني خود در توصیفی گستردهتایلور و پاین در مقاله
شـناختی، منشـا   گذاري مطلق، تحلیل اشـیاي باسـتان  تاریخهاي تاریخی، یابی سایت و محوطهشیمیایی به منظور مکان
.(Taylor& Payen:1979:2)کنند تعریف می... یابی منابع و مواد اولیه و

سـنجش  : کنـد سنجی را این چنین بیـان مـی  شناختی خود باستانبر شیمی باستانپرایس و بورتون در کتاب مقدمه
-راي پاسخگویی به مسائلی همچـون ترکیـب شـیمیایی، فنـاوري، زمـان     هاي فیزیکی و شیمیایی یک مصنوع بویژگی

-باسـتان متخصصین . (Price& Burton:2011:preface)"خوانندشناسی ابزاري نیز میکه بعضا آن را  باستان... سنجی و

-تـاریخی هاي آرکئومتري دانشی است که پژوهش: اندسنجی دانشگاه ایونیاي یونان، این دانش را چنین تعریف کرده
-ترکیب مـی شناسی هاي آنالیزي فیزیک، شیمی و زیستهاي کیفی و کمی به دست آمده از روشهنري را با سنجش

کند
ي بخـش  توان دانست چرا کـه در برگیرنـده  تر میهاي ارائه شده بسیار جامعاین توصیف را نسبت به سایر تعریف

.ي اموال فرهنگی استهاي علمی در زمینهها و پژوهشزیادي از  فعالیت
در اینجـا  . آیـد هاي علمی، وجه مشـترك آنهـا بـه حسـاب مـی     ي تعاریف ذکر شده، کار برد علوم و روشدر همه

هاي علمی به مطالعـه و  ي روشعلوم طبیعی از طریق مطالعه. بهتراست به تعریف خود علوم طبیعی نیز پرداخته شود
شناختی، از سنگ و فلز تـا فسـیل مـواد آلـی،     مدارك باستان. یعت حاکم استپردازد که بر جهان طبیافتن قوانینی می

-ي علـوم طبیعـی جـاي مـی    ها نیز در حیطـه آیند و بررسی، تحلیل و شناخت آنبخشی از مواد طبیعی به حساب می

.گیرند
:شودسنجی پیشنهاد میي آنچه که در باال ذکر گردید، تعریف زیر از دانش باستانبنا به همه

هـاي  هاي آنالیزي علوم طبیعی در پژوهشها و روشهاي کیفی و کمی به دست آمده از تحلیلکاربرد سنجش«
»گویندهنري را آرکئومتري می-شناختی و تاریخیباستان
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شناســـی و یـــا کـــاربردي در آن نداشـــته هـــاي آکادمیـــک وجـــود دارنـــد کـــه ارتبـــاطی بـــا باســـتان دانـــش
.(Goffer:2007:preface)باشند

:Pollard & Heron)کنـد  شناسـی بیـان مـی   نشناختی را کاربرد دانـش شـیمی در باسـتا   مارك پوالرد، شیمی باستان

2008:preface) ــاربرد روش ــی مشــابه آن را ک ــز در تعریف ــوفر نی ــتان گ ــیمیایی در باس ــاي ش ــیه ــدشناســی م دان
(Goffer:2007:preface). سایر علوم طبیعـی  هاي اخیر، موجب گردیده تا این دانش دردههسنجیباستانگسترش دانش

شـناختی  نگاري مواد باستانهاي علمی براي گاهدر فرهنگ آکسفورد، باستان سنجی کاربرد تکنیک. را نیز در بر بگیرد
نگـاري تنهـا   طور که بعدا در همین نوشتار گفته خواهد شد گاهآمده است؛ ولی این تعریف بسیار ناقص بوده و همان

شناسـی  هاي علـوم فیزیکـی در باسـتان   سنجی را کاربردباستانپوالرد. شودمیسنجی محسوب باستانبخشی از دانش 
دانل نیز در توصیفی همانند آن، این دانش را کاربرد علوم فیزیکی براي حل مشکالت و . (Pollard:2007:130)داند می

شناسی نبوده و تنها در باستانسنجیباید گفت که کاربرد باستان. (Dunnell:2000:47)کندشناختی بیان مینمسایل باستا
.گیردهنري را نیز در بر می-هاي تاریخیبخشی از علم حفاظت و پژوهش

ي فنـون گونـاگون فیزیکـی و    سـنجی را در برگیرنـده  تر، باستاني خود در توصیفی گستردهتایلور و پاین در مقاله
شـناختی، منشـا   گذاري مطلق، تحلیل اشـیاي باسـتان  تاریخهاي تاریخی، یابی سایت و محوطهشیمیایی به منظور مکان
.(Taylor& Payen:1979:2)کنند تعریف می... یابی منابع و مواد اولیه و

سـنجش  : کنـد سنجی را این چنین بیـان مـی  شناختی خود باستانبر شیمی باستانپرایس و بورتون در کتاب مقدمه
-راي پاسخگویی به مسائلی همچـون ترکیـب شـیمیایی، فنـاوري، زمـان     هاي فیزیکی و شیمیایی یک مصنوع بویژگی

-باسـتان متخصصین . (Price& Burton:2011:preface)"خوانندشناسی ابزاري نیز میکه بعضا آن را  باستان... سنجی و

-تـاریخی هاي آرکئومتري دانشی است که پژوهش: اندسنجی دانشگاه ایونیاي یونان، این دانش را چنین تعریف کرده
-ترکیب مـی شناسی هاي آنالیزي فیزیک، شیمی و زیستهاي کیفی و کمی به دست آمده از روشهنري را با سنجش

کند
ي بخـش  توان دانست چرا کـه در برگیرنـده  تر میهاي ارائه شده بسیار جامعاین توصیف را نسبت به سایر تعریف

.ي اموال فرهنگی استهاي علمی در زمینهها و پژوهشزیادي از  فعالیت
در اینجـا  . آیـد هاي علمی، وجه مشـترك آنهـا بـه حسـاب مـی     ي تعاریف ذکر شده، کار برد علوم و روشدر همه

هاي علمی به مطالعـه و  ي روشعلوم طبیعی از طریق مطالعه. بهتراست به تعریف خود علوم طبیعی نیز پرداخته شود
شناختی، از سنگ و فلز تـا فسـیل مـواد آلـی،     مدارك باستان. یعت حاکم استپردازد که بر جهان طبیافتن قوانینی می

-ي علـوم طبیعـی جـاي مـی    ها نیز در حیطـه آیند و بررسی، تحلیل و شناخت آنبخشی از مواد طبیعی به حساب می

.گیرند
:شودسنجی پیشنهاد میي آنچه که در باال ذکر گردید، تعریف زیر از دانش باستانبنا به همه

هـاي  هاي آنالیزي علوم طبیعی در پژوهشها و روشهاي کیفی و کمی به دست آمده از تحلیلکاربرد سنجش«
»گویندهنري را آرکئومتري می-شناختی و تاریخیباستان
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-هاي یاد شده، از سالیابی تا بررسی صحت و جعل آثار هنري، را در بر میي زیادي از پژوهشاین تعریف، گستره

تواند نظري و یا آنالیزهاي آزمایشگاهی و و دستگاهی مـورد اسـتفاده   هاي مذکور میها و روشهمچنین تحلیل.یردگ
.طبیعی باشددر علوم

ي پژوهشـی البراتـوار   شـناس بریتانیـایی، بـراي نامیـدن نشـریه     اصطالح آرکئومتري توسط کریستوفر هاکز، باستان
شـروع بـه انتشـار نمـود ابـداع گردیـد      1958دانشگاه آکسـفورد کـه در سـال    شناسی و تاریخ هنرتحقیقاتی باستان

(Murray:2001:101)نـامیم  سنجی مـی ي آنچه که ما امروزه آن را باستانژورنال در ابتدا به طور صریح و واضح درباره
رکئومتري در ابتـدا نـام   در واقع آ. ي شیمی و فیزیک بودهاي علمی بر پایهنبود و بیشتر  مقاالت آن محدود به تحلیل

-اي به حساب مـی علمی بوده ولی امروزه فراتر از صرفا یک نام است و میدان مطالعات گسترده) ژورنال(یک نشریه 

هـا پـیش از   توان گفت دانش باستان سنجی، سالبا توجه به تعریفی که پیش از این از آرکئومتري ذکر گردید، می. آید
.شده استه کار گرفته میآنکه به این نام خوانده شود ب

شناسی ها و مکاتب نظري گوناگون باستانشناسی بستگی زیادي به رهیافتسنجی در مطالعات باستانکاربرد باستان
زمان و مکـان،  هاي باستانیي فرهنگهایی دربارهگردد بیشتر پرسششناسی مطرح میهایی که در باستانپرسش. دارد

اجتمـاعی، سیاسـی و الگـوي    (سـاختارها  ) تغذیه، مواد خام و تولید، مبادله و تجـارت (محیط زیست، فناوري، اقتصاد
شناختی یـا مـواد   شناسی، مدارك باستانهاي فرهنگی باستانبنیان تحلیل. بینی مردمان گذشته استو جهان) استقراري

ي نگرش به آن در مکاتـب نظـري، متفـاوت بـوده و بـه دلیـل       ی و نحوهشناختفرهنگی است که مفهوم مدرك باستان
شناختی نیز در کشـورها  سنجی در مورد مدارك باستانهاي علمی و باستانها است که به کارگیري روشهمین تفاوت

.    و مراکز آکادمیک مرتبط یکسان نباشد
ستگی زیادي با علوم طبیعی، نسـبت بـه علـوم اجتمـاعی،     شناسان اروپایی از لحاظ تاریخی پیوبه دلیل اینکه باستان

شناسـی  ي خـوبی بـا باسـتان   سنجی ابتدا در اروپا گسترش یافته و نقش مهم خود را حفظ کرده و رابطهدارند  باستان
شناسـی امریکـا هسـتند، بـه     در ایاالت متحده و مناطقی که از لحاظ علمی و آکادمیکی تحت تاثیر باستان. داشته است

.(Dunnell:2000:48)شود تا یک جز اساسیسنجی بیشتر به عنوان یک تخصص اختیاري نگریسته میستانبا
در مـورد  . شـناختی اسـت  سنجی برآمـده از  درون شـیمی باسـتان   همانطور که پیش از این گفته شد، دانش باستان

Pollard)ور تفصیلی اشاره کرده انـد  هایشان به طشناختی مارك پوالرد و هرون در نوشتهي شیمی باستانتاریخچه &

Heron:2008)هاي بـزرگ علـوم طبیعـی در راسـتاي     با این حال درك و فهم تاریخ آرکئومتري،  نیازمند فهم پیشرفت
.شناختی استهاي باستانگویی به پرسشپاسخ
گذشته، درسراسر قرن نـوزدهم   ي هایی دربارهگویی به پرسشهایی از کاربرد شیمی و فیزیک در پاسخگاه نمونهگه

تـوان بـا دو   سـنجی را بعـدها مـی   حال پیشرفت و گسـترش واقعـی باسـتان   توان پیدا کرد؛ با ایناوایل قرن بیستم می
ي گـویی بـه مسـائل مشـخص کـه ثمـره      شناسان براي پاسـخ نخست تالش باستان. پیشرفت در قرن بیستم دنبال کرد

دو رهیافـت  . باشـد ها در علوم و تکنولوژي میومین مورد، مربوط به پیشرفتد. هاي نظري در این دانش بودپیشرفت
پیشـرفت در  . نگاري در تعیین قـدمت هاي گاهنمایی و کاربرد تکنیککاربرد مطالعات مشخصه: شوددر اینجا ارائه می

.(Murray:2001:103)اي پس از جنگ جهانی دوم، در هر دو مورد ذکر شده بسیار پر اهمیت بوده است دانش هسته
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-هاي یاد شده، از سالیابی تا بررسی صحت و جعل آثار هنري، را در بر میي زیادي از پژوهشاین تعریف، گستره

تواند نظري و یا آنالیزهاي آزمایشگاهی و و دستگاهی مـورد اسـتفاده   هاي مذکور میها و روشهمچنین تحلیل.یردگ
.طبیعی باشددر علوم

ي پژوهشـی البراتـوار   شـناس بریتانیـایی، بـراي نامیـدن نشـریه     اصطالح آرکئومتري توسط کریستوفر هاکز، باستان
شـروع بـه انتشـار نمـود ابـداع گردیـد      1958دانشگاه آکسـفورد کـه در سـال    شناسی و تاریخ هنرتحقیقاتی باستان

(Murray:2001:101)نـامیم  سنجی مـی ي آنچه که ما امروزه آن را باستانژورنال در ابتدا به طور صریح و واضح درباره
رکئومتري در ابتـدا نـام   در واقع آ. ي شیمی و فیزیک بودهاي علمی بر پایهنبود و بیشتر  مقاالت آن محدود به تحلیل

-اي به حساب مـی علمی بوده ولی امروزه فراتر از صرفا یک نام است و میدان مطالعات گسترده) ژورنال(یک نشریه 

هـا پـیش از   توان گفت دانش باستان سنجی، سالبا توجه به تعریفی که پیش از این از آرکئومتري ذکر گردید، می. آید
.شده استه کار گرفته میآنکه به این نام خوانده شود ب

شناسی ها و مکاتب نظري گوناگون باستانشناسی بستگی زیادي به رهیافتسنجی در مطالعات باستانکاربرد باستان
زمان و مکـان،  هاي باستانیي فرهنگهایی دربارهگردد بیشتر پرسششناسی مطرح میهایی که در باستانپرسش. دارد

اجتمـاعی، سیاسـی و الگـوي    (سـاختارها  ) تغذیه، مواد خام و تولید، مبادله و تجـارت (محیط زیست، فناوري، اقتصاد
شناختی یـا مـواد   شناسی، مدارك باستانهاي فرهنگی باستانبنیان تحلیل. بینی مردمان گذشته استو جهان) استقراري

ي نگرش به آن در مکاتـب نظـري، متفـاوت بـوده و بـه دلیـل       ی و نحوهشناختفرهنگی است که مفهوم مدرك باستان
شناختی نیز در کشـورها  سنجی در مورد مدارك باستانهاي علمی و باستانها است که به کارگیري روشهمین تفاوت

.    و مراکز آکادمیک مرتبط یکسان نباشد
ستگی زیادي با علوم طبیعی، نسـبت بـه علـوم اجتمـاعی،     شناسان اروپایی از لحاظ تاریخی پیوبه دلیل اینکه باستان

شناسـی  ي خـوبی بـا باسـتان   سنجی ابتدا در اروپا گسترش یافته و نقش مهم خود را حفظ کرده و رابطهدارند  باستان
شناسـی امریکـا هسـتند، بـه     در ایاالت متحده و مناطقی که از لحاظ علمی و آکادمیکی تحت تاثیر باستان. داشته است

.(Dunnell:2000:48)شود تا یک جز اساسیسنجی بیشتر به عنوان یک تخصص اختیاري نگریسته میستانبا
در مـورد  . شـناختی اسـت  سنجی برآمـده از  درون شـیمی باسـتان   همانطور که پیش از این گفته شد، دانش باستان

Pollard)ور تفصیلی اشاره کرده انـد  هایشان به طشناختی مارك پوالرد و هرون در نوشتهي شیمی باستانتاریخچه &

Heron:2008)هاي بـزرگ علـوم طبیعـی در راسـتاي     با این حال درك و فهم تاریخ آرکئومتري،  نیازمند فهم پیشرفت
.شناختی استهاي باستانگویی به پرسشپاسخ
گذشته، درسراسر قرن نـوزدهم   ي هایی دربارهگویی به پرسشهایی از کاربرد شیمی و فیزیک در پاسخگاه نمونهگه

تـوان بـا دو   سـنجی را بعـدها مـی   حال پیشرفت و گسـترش واقعـی باسـتان   توان پیدا کرد؛ با ایناوایل قرن بیستم می
ي گـویی بـه مسـائل مشـخص کـه ثمـره      شناسان براي پاسـخ نخست تالش باستان. پیشرفت در قرن بیستم دنبال کرد

دو رهیافـت  . باشـد ها در علوم و تکنولوژي میومین مورد، مربوط به پیشرفتد. هاي نظري در این دانش بودپیشرفت
پیشـرفت در  . نگاري در تعیین قـدمت هاي گاهنمایی و کاربرد تکنیککاربرد مطالعات مشخصه: شوددر اینجا ارائه می

.(Murray:2001:103)اي پس از جنگ جهانی دوم، در هر دو مورد ذکر شده بسیار پر اهمیت بوده است دانش هسته
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وي در هشتم مارس . شناختی مربوط به ابتکار روبرت اوپنهایمر استمهمترین پیشرفت در آنالیز شیمیایی مواد باستان
ها را در انستیتوي مطالعات پیشـرفته در پرنسـتون بـراي بحـث در مـورد      دانشناسان و شیمیگروهی از باستان1956

ي ایـن نشسـت،   در نتیجـه . شناسی، گرد هم آورداي در مطالعات باستانهستههاي امکان و شرایط به کار گیري روش
هاي مورد نظر در دو البراتوار پیگیـري شـد؛ یکـی در البرتـوار ملـی بروکهـاون در ایـاالت متحـده و          کار و پژوهش

.(Murray:2001)شناسی و تاریخ هنر در آکسفورد دیگري البراتوار تحقیقات باستان
هـاي  ي بررسی و تجسـس، مطالعـات منشـا، روش   سنجی را به چهار زیر شاخهنشناس امریکایی، باستاندانل، باستا

-از آنجا که بخش بزرگـی از دانـش باسـتان   . (Dunnell:2000:48)نگاري و کاربردهاي علم مواد تقسیم کرده است گاه

ي ي چهارم خود گسـتره گیرد زیر شاخهمیهاي این مواد با اهداف گوناگونی انجامي ماده است و آنالیزسنجی بر پایه
را در شـش زیرشـاخه    ) شـناختی علم باستان(سنجی شناس اروپایی، نیز باستانتایت، باستان. گیردوسیعی را در بر می

(Tite:1991)مورد بررسی قرار داده است 

فیزیکی و شیمیایی گاهنگاريهايروش. 1
.فناوري و کاربرد آنهاستمطالعات مصنوعات که شامل بررسی منشا،. 2
هاي گیـاهی  ها، پوششي مناظر طبیعی گذشته، اقلیمکه اطالعاتی درباره) شناختیزیست بوم(هاي محیطی رهیافت. 3

.گذاردشناسی مردمان در اختیار میو جانوري و همچنین غذا و تغذیه و نیز بهداشت و آسیب
-ها در بررسـی، آنـالیز و مـدل   البته نقش رایانه(ها براي پردازش دادههاي ریاضی به عنوان ابزاري استفاده از روش. 4

).گیرداي از اطالعات را نیز در بر میسازي منابع بسیار گسترده
هاي غیـر مخـرب بـراي    اي از تکنیکي دستهکاربردهاي دریافت از راه دور و  بررسی ژئوفیزیکی که در برگیرنده. 5

.اياي و درون محوطهاي، زیر منطقهاالرضی در سطوح منطقههاي تحتنمایی ویژگییابی و مشخصهمکان
.هاي نوین حفاظت استهاي تخریب و گسترش روشي فرآیندي مطالعهدانش حفاظت که در برگیرنده. 6

.شوددر ادامه، به بررسی  هر یک از موارد یاد شده پرداخته می

نگاريهاي گاهروش: 4-1
شناختی شده اسـت  باشد که از سایر علوم طبیعی، به ویژه زمین شناسی، وارد علوم باستانمباحثی مینگاري از گاه

-نگاري بر حسب روش تبیین به دو نوع مطلق و  نسـبی تقسـیم مـی   گاه. و امروزه اهمیت فراوانی در این علوم دارد

شناسـی اسـت؛ بـه عبـارتی     شناسی و زمیني تقریبی در باستاننگاري مطلق، روند تعیین قدمت محاسبه شدهگاه. شود
نگـاري  دهـد؛ در حـالی کـه گـاه    نگاري مطلق، قدمت به دست آمده را به صورت سال تقویمی به دست میدیگر  گاه

گیـرد بلکـه قـدمت بـا     یابی صورت نمینسبی تعیین قدمت بر اساس ترتیب تسلسل وقایع گذشته بوده و  در آن سال
شود و اگر قدمت بر اساس سال تقویمی بیان گـردد، بـه صـورت    زمان بیان میتر و یا همواژگانی مانند جدیدتر، کهن

.م، خواهد بود.پ1000-500ي زمانی، مانند بازه
تـرین تکنیـک   نگـاري را بنیـادي  شناختی دارد؛ کـالین رنفـرو گـاه   هاي باستاننگاري اهمیت فراوانی در پژوهشگاه

.(Renfrew:1982)داند شناسان میانآرکئومتریک قابل دسترس براي باست
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هاي مورد نظر در دو البراتوار پیگیـري شـد؛ یکـی در البرتـوار ملـی بروکهـاون در ایـاالت متحـده و          کار و پژوهش

.(Murray:2001)شناسی و تاریخ هنر در آکسفورد دیگري البراتوار تحقیقات باستان
هـاي  ي بررسی و تجسـس، مطالعـات منشـا، روش   سنجی را به چهار زیر شاخهنشناس امریکایی، باستاندانل، باستا

-از آنجا که بخش بزرگـی از دانـش باسـتان   . (Dunnell:2000:48)نگاري و کاربردهاي علم مواد تقسیم کرده است گاه

ي ي چهارم خود گسـتره گیرد زیر شاخهمیهاي این مواد با اهداف گوناگونی انجامي ماده است و آنالیزسنجی بر پایه
را در شـش زیرشـاخه    ) شـناختی علم باستان(سنجی شناس اروپایی، نیز باستانتایت، باستان. گیردوسیعی را در بر می

(Tite:1991)مورد بررسی قرار داده است 

فیزیکی و شیمیایی گاهنگاريهايروش. 1
.فناوري و کاربرد آنهاستمطالعات مصنوعات که شامل بررسی منشا،. 2
هاي گیـاهی  ها، پوششي مناظر طبیعی گذشته، اقلیمکه اطالعاتی درباره) شناختیزیست بوم(هاي محیطی رهیافت. 3

.گذاردشناسی مردمان در اختیار میو جانوري و همچنین غذا و تغذیه و نیز بهداشت و آسیب
-ها در بررسـی، آنـالیز و مـدل   البته نقش رایانه(ها براي پردازش دادههاي ریاضی به عنوان ابزاري استفاده از روش. 4

).گیرداي از اطالعات را نیز در بر میسازي منابع بسیار گسترده
هاي غیـر مخـرب بـراي    اي از تکنیکي دستهکاربردهاي دریافت از راه دور و  بررسی ژئوفیزیکی که در برگیرنده. 5

.اياي و درون محوطهاي، زیر منطقهاالرضی در سطوح منطقههاي تحتنمایی ویژگییابی و مشخصهمکان
.هاي نوین حفاظت استهاي تخریب و گسترش روشي فرآیندي مطالعهدانش حفاظت که در برگیرنده. 6

.شوددر ادامه، به بررسی  هر یک از موارد یاد شده پرداخته می

نگاريهاي گاهروش: 4-1
شناختی شده اسـت  باشد که از سایر علوم طبیعی، به ویژه زمین شناسی، وارد علوم باستانمباحثی مینگاري از گاه

-نگاري بر حسب روش تبیین به دو نوع مطلق و  نسـبی تقسـیم مـی   گاه. و امروزه اهمیت فراوانی در این علوم دارد

شناسـی اسـت؛ بـه عبـارتی     شناسی و زمیني تقریبی در باستاننگاري مطلق، روند تعیین قدمت محاسبه شدهگاه. شود
نگـاري  دهـد؛ در حـالی کـه گـاه    نگاري مطلق، قدمت به دست آمده را به صورت سال تقویمی به دست میدیگر  گاه

گیـرد بلکـه قـدمت بـا     یابی صورت نمینسبی تعیین قدمت بر اساس ترتیب تسلسل وقایع گذشته بوده و  در آن سال
شود و اگر قدمت بر اساس سال تقویمی بیان گـردد، بـه صـورت    زمان بیان میتر و یا همواژگانی مانند جدیدتر، کهن

.م، خواهد بود.پ1000-500ي زمانی، مانند بازه
تـرین تکنیـک   نگـاري را بنیـادي  شناختی دارد؛ کـالین رنفـرو گـاه   هاي باستاننگاري اهمیت فراوانی در پژوهشگاه

.(Renfrew:1982)داند شناسان میانآرکئومتریک قابل دسترس براي باست
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٨

ي شمارشـی، پرتوسـنجی   توان به چهـار دسـته  نگاري مطلق را بر حسب نوع و اساس سنجش آن میهاي گاهروش
.)1جدول شماره (و شیمیایی تقسیم نمود ) دوزمتریک(، تابش سنجی )رادیومتریک(

)نگارنده(سنجینگاري در دانش باستانروش هاي گاه: 1جدول شماره 

در . شـوند شناسـانه دسـته بنـدي مـی    شناختی و باستاني شیمیایی، زمیننگاري نسبی نیز به سه دستههاي گاهروش
-نگـاري مطلـق همگـی غیـر باسـتان     هاي گـاه شود روشها و آنالیزهاي علمی استفاده میگاهنگاري مطلق از دستگاه

شـوند  گروه شمارشی، پرتوسانی، تابش سنجی و شیمیایی تقسیم میشناسانه هستند و بر حسب نوع سنجش به چهار
نگاري، کامال مطلق نیستند؛ به عنـوان  هاي دستگاهی و علمی گاهي روششناسان همهي برخی باستانبر خالف عقیده

.شودیابی به روش راسمیک شدن اسید آمینه خود روشی نسبی محسوب میمثال، سال
هاي رشـد  رود که ساختارنگاري است که در مورد آثاري به کاري میي گاهترین شیوهمعتبر، شمارشینگاري نوع گاه

هـا  نگاري بر اساس شمارش ایـن سـاختار  توانند مرتبط باشند که گاهشناختی میسالیانه دارند و  با رویدادهاي باستان
دو تکنیک بسـیار مهـم گاهنگـاري کـه دانـش      .چینه استزمان شناسی و سالاز این نوع، داردو نمونه. شودانجام می

.باستان سنجی را متحول کرد، دارزمان شناسی و رادیوکربن است
نیم عمریک ماده، مـدت  . باشدبر اساس نیم عمر واکنش مواد پرتوزا  می)رادیومتریک(پرتوسنجی نگاري نوع گاه

این روش صـرفا در مـورد آن   . ي آن ماده استتیویتهزمان الزم براي فروپاشی و از دست دادن نیمی از میزان رادیو اک
هـاي  در روش. هاي ناپایدار و رادیواکتیو باشـند رود که داراي ایزوتوپشناختی به کار میگروه از مواد و آثار  باستان

ي اندازه گیـري مقـدار تـابش    نمونه به عنوان یک تابش سنج عمل کرده و سنجش بر پایه)دوز متریک(سنجی تابش
نیز بر اساس میزان یک واکـنش خـاص و یـا    نوع شیمیایینگاري گاه. اي است که تحت پرتو قرار گرفته استونهنم

گیري ابسیدین و جذب فلورین روشهاي ایـن نـوع   راسمیک شدن اسیدهاي آمینه، آب. باشدها میگروهی از  واکنش
... پروتئینـی و  زیسـتی ماننـد اسـتخوان، صـدف و     از روش اول براي تعیین قدمت آثار ساخته شـده از مـواد   .  است

.(Gillard:2000)شوداستفاده می

نسبی

باستان 
شناسانه

زمین باستان 
سناختی شیمیایی
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٨

ي شمارشـی، پرتوسـنجی   توان به چهـار دسـته  نگاري مطلق را بر حسب نوع و اساس سنجش آن میهاي گاهروش
.)1جدول شماره (و شیمیایی تقسیم نمود ) دوزمتریک(، تابش سنجی )رادیومتریک(

)نگارنده(سنجینگاري در دانش باستانروش هاي گاه: 1جدول شماره 

در . شـوند شناسـانه دسـته بنـدي مـی    شناختی و باستاني شیمیایی، زمیننگاري نسبی نیز به سه دستههاي گاهروش
-نگـاري مطلـق همگـی غیـر باسـتان     هاي گـاه شود روشها و آنالیزهاي علمی استفاده میگاهنگاري مطلق از دستگاه

شـوند  گروه شمارشی، پرتوسانی، تابش سنجی و شیمیایی تقسیم میشناسانه هستند و بر حسب نوع سنجش به چهار
نگاري، کامال مطلق نیستند؛ به عنـوان  هاي دستگاهی و علمی گاهي روششناسان همهي برخی باستانبر خالف عقیده

.شودیابی به روش راسمیک شدن اسید آمینه خود روشی نسبی محسوب میمثال، سال
هاي رشـد  رود که ساختارنگاري است که در مورد آثاري به کاري میي گاهترین شیوهمعتبر، شمارشینگاري نوع گاه

هـا  نگاري بر اساس شمارش ایـن سـاختار  توانند مرتبط باشند که گاهشناختی میسالیانه دارند و  با رویدادهاي باستان
دو تکنیک بسـیار مهـم گاهنگـاري کـه دانـش      .چینه استزمان شناسی و سالاز این نوع، داردو نمونه. شودانجام می

.باستان سنجی را متحول کرد، دارزمان شناسی و رادیوکربن است
نیم عمریک ماده، مـدت  . باشدبر اساس نیم عمر واکنش مواد پرتوزا  می)رادیومتریک(پرتوسنجی نگاري نوع گاه

این روش صـرفا در مـورد آن   . ي آن ماده استتیویتهزمان الزم براي فروپاشی و از دست دادن نیمی از میزان رادیو اک
هـاي  در روش. هاي ناپایدار و رادیواکتیو باشـند رود که داراي ایزوتوپشناختی به کار میگروه از مواد و آثار  باستان

ي اندازه گیـري مقـدار تـابش    نمونه به عنوان یک تابش سنج عمل کرده و سنجش بر پایه)دوز متریک(سنجی تابش
نیز بر اساس میزان یک واکـنش خـاص و یـا    نوع شیمیایینگاري گاه. اي است که تحت پرتو قرار گرفته استونهنم

گیري ابسیدین و جذب فلورین روشهاي ایـن نـوع   راسمیک شدن اسیدهاي آمینه، آب. باشدها میگروهی از  واکنش
... پروتئینـی و  زیسـتی ماننـد اسـتخوان، صـدف و     از روش اول براي تعیین قدمت آثار ساخته شـده از مـواد   .  است

.(Gillard:2000)شوداستفاده می

انواع گاهنگاري

شیمیایی

مطلق

شیمیایی تابش سنجی پرتوسنجی
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ي شمارشـی، پرتوسـنجی   توان به چهـار دسـته  نگاري مطلق را بر حسب نوع و اساس سنجش آن میهاي گاهروش
.)1جدول شماره (و شیمیایی تقسیم نمود ) دوزمتریک(، تابش سنجی )رادیومتریک(

)نگارنده(سنجینگاري در دانش باستانروش هاي گاه: 1جدول شماره 

در . شـوند شناسـانه دسـته بنـدي مـی    شناختی و باستاني شیمیایی، زمیننگاري نسبی نیز به سه دستههاي گاهروش
-نگـاري مطلـق همگـی غیـر باسـتان     هاي گـاه شود روشها و آنالیزهاي علمی استفاده میگاهنگاري مطلق از دستگاه

شـوند  گروه شمارشی، پرتوسانی، تابش سنجی و شیمیایی تقسیم میشناسانه هستند و بر حسب نوع سنجش به چهار
نگاري، کامال مطلق نیستند؛ به عنـوان  هاي دستگاهی و علمی گاهي روششناسان همهي برخی باستانبر خالف عقیده

.شودیابی به روش راسمیک شدن اسید آمینه خود روشی نسبی محسوب میمثال، سال
هاي رشـد  رود که ساختارنگاري است که در مورد آثاري به کاري میي گاهترین شیوهمعتبر، شمارشینگاري نوع گاه

هـا  نگاري بر اساس شمارش ایـن سـاختار  توانند مرتبط باشند که گاهشناختی میسالیانه دارند و  با رویدادهاي باستان
دو تکنیک بسـیار مهـم گاهنگـاري کـه دانـش      .چینه استزمان شناسی و سالاز این نوع، داردو نمونه. شودانجام می

.باستان سنجی را متحول کرد، دارزمان شناسی و رادیوکربن است
نیم عمریک ماده، مـدت  . باشدبر اساس نیم عمر واکنش مواد پرتوزا  می)رادیومتریک(پرتوسنجی نگاري نوع گاه

این روش صـرفا در مـورد آن   . ي آن ماده استتیویتهزمان الزم براي فروپاشی و از دست دادن نیمی از میزان رادیو اک
هـاي  در روش. هاي ناپایدار و رادیواکتیو باشـند رود که داراي ایزوتوپشناختی به کار میگروه از مواد و آثار  باستان

ي اندازه گیـري مقـدار تـابش    نمونه به عنوان یک تابش سنج عمل کرده و سنجش بر پایه)دوز متریک(سنجی تابش
نیز بر اساس میزان یک واکـنش خـاص و یـا    نوع شیمیایینگاري گاه. اي است که تحت پرتو قرار گرفته استونهنم

گیري ابسیدین و جذب فلورین روشهاي ایـن نـوع   راسمیک شدن اسیدهاي آمینه، آب. باشدها میگروهی از  واکنش
... پروتئینـی و  زیسـتی ماننـد اسـتخوان، صـدف و     از روش اول براي تعیین قدمت آثار ساخته شـده از مـواد   .  است

.(Gillard:2000)شوداستفاده می

پرتوسنجی شمارشی
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-ي طبیعی است که از سرد  شدن سریع گـدازه ابسیدین یک شیشه. باشدروش دیگر این نوع، آبگیري ابسیدین می

احـت بـوده و   ي سختی است که البته کـار بـر روي آن ر  ابسیدین به شکل شیشه. گیردهاي اسیدي ریولیت شکل می
نگـاري بـر   اسـاس ایـن روش گـاه   . کردندتوسط مردمان عصر باستان براي ساخت ابزار تیز و سالح از آن استفاده می

.ي سنجش میزان انتشار  رطوبت جوي یا خاك در ساختار ابسیدین استپایه
-ستان شناسـان روبـرو مـی   هاي گاه سنجی در ابتداي کار با شک و تردید اغلب باالزم به ذکر است که بیشتر روش

-هـاي آنهـا  مـورد قبـول باسـتان     گشت اما به تدریج و با پیشرفت تکنیک و افزایش دقت هر یک، نتایج زمان سنجی

-مـیالدي توسـط باسـتان   60و 50در دهـه هـاي   14گذاري به روش کربن به عنوان مثال تاریخ. شدشناسان واقع می

ده بود ولی اکنون به عنوان یک تخصصی پژوهشی مورد پذیرش قـرار  شناسان اروپایی  به صورت رسمی پذیرفته نش
گرفته است 

گاهنگاري به روش الیه نگـاري بـر آمـده از اصـل     . نگاري نسبی، الیه نگاري و طبقه بندي استدو روش مهم گاه
دمت بـر روي هـم   شناختی به ترتیب قهاي زمینشناسی است که در آن، الیهچینی علم زمینسوپرپوزیسیون یا بر هم

بر همـین  . شوندتر محسوب میهاي زیرین نیز قدیمیهاي جوان و الیههاي باالتر، الیهبه این شکل که الیه. گیرندمی
-سنجی میي تاریخی واشیاي به دست آمده از آن را گاههاي به دست آمده از  یک محوطهشناسان الیهاساس، باستان

.کنند

مطالعات مصنوعات: 4-2
Artifactي یونانی ،  برگرفته از واژهیا مصنوعfactumاست که از دو بخشarte  مهـارت و بـه معنـايfactere  بـه

ها بـه  مصنوع. ي مهارت انسانی ساخته و یا شکل داده شده باشدمعناي ساختن بوده و در کل یعنی آنچه که به وسیله
شـناختی  و  انسانی هستند، ارزش مطالعاتی بسیاري در علوم باستانهاي  شاخصه پذیر رفتار دلیل اینکه داراي ویژگی

. هنري دارند-هاي تاریخیپژوهشنیز
بحـث منشـا از   . شودهاي مربوط به مصنوعات عموما به شناخت منشا، فناوري و کاربرد آنها پرداخته میدر مطالعه

آمده و دیگري مکـان  یه از آن استخراج و به دست مییکی محلی که منابع و مواد خام اول. دو جنبه قابل بررسی است
محل مواد خام اولیه و محل ساخت اشیا الزاما یکی نیستند که این نکته در مباحث مربوط . تولید و ساخت مصنوع ها

.به تجارت و مبادالت مواد خام و مصنوعات در گذشته، اهمیت بسیاري دارد
دهـی سـاخت و بـه کـارگیري ابـزار، افـزار،       ها، مواد، دانش و سـازمان شیوهآوري اشاره به ي تکنولوژي یا فنواژه

فنـاوري، بسـته بـه هـدف و مـواد خـام در       . زیست پیرامون استها براي کنترل و سازگاري با محیطامکانات و سازه
.(Price&Burton:2011:29)گیرد هاي بسیاري به خود میدسترس، فرم

هـاي  ها و نتایج پـژوهش ي میراث فرهنگی دانست که دادي تالقی سه دانش حوزهنقطهي مصنوع ها را باید مطالعه
.ي مصنوعات، مکمل همدیگر خواهد بودهریک از آنها درباره

سومین همایش ملی باستان شناسی ایران
١٣٩۶آبان -تھران

٩

-ي طبیعی است که از سرد  شدن سریع گـدازه ابسیدین یک شیشه. باشدروش دیگر این نوع، آبگیري ابسیدین می

احـت بـوده و   ي سختی است که البته کـار بـر روي آن ر  ابسیدین به شکل شیشه. گیردهاي اسیدي ریولیت شکل می
نگـاري بـر   اسـاس ایـن روش گـاه   . کردندتوسط مردمان عصر باستان براي ساخت ابزار تیز و سالح از آن استفاده می

.ي سنجش میزان انتشار  رطوبت جوي یا خاك در ساختار ابسیدین استپایه
-ستان شناسـان روبـرو مـی   هاي گاه سنجی در ابتداي کار با شک و تردید اغلب باالزم به ذکر است که بیشتر روش

-هـاي آنهـا  مـورد قبـول باسـتان     گشت اما به تدریج و با پیشرفت تکنیک و افزایش دقت هر یک، نتایج زمان سنجی

-مـیالدي توسـط باسـتان   60و 50در دهـه هـاي   14گذاري به روش کربن به عنوان مثال تاریخ. شدشناسان واقع می

ده بود ولی اکنون به عنوان یک تخصصی پژوهشی مورد پذیرش قـرار  شناسان اروپایی  به صورت رسمی پذیرفته نش
گرفته است 

گاهنگاري به روش الیه نگـاري بـر آمـده از اصـل     . نگاري نسبی، الیه نگاري و طبقه بندي استدو روش مهم گاه
دمت بـر روي هـم   شناختی به ترتیب قهاي زمینشناسی است که در آن، الیهچینی علم زمینسوپرپوزیسیون یا بر هم

بر همـین  . شوندتر محسوب میهاي زیرین نیز قدیمیهاي جوان و الیههاي باالتر، الیهبه این شکل که الیه. گیرندمی
-سنجی میي تاریخی واشیاي به دست آمده از آن را گاههاي به دست آمده از  یک محوطهشناسان الیهاساس، باستان

.کنند

مطالعات مصنوعات: 4-2
Artifactي یونانی ،  برگرفته از واژهیا مصنوعfactumاست که از دو بخشarte  مهـارت و بـه معنـايfactere  بـه

ها بـه  مصنوع. ي مهارت انسانی ساخته و یا شکل داده شده باشدمعناي ساختن بوده و در کل یعنی آنچه که به وسیله
شـناختی  و  انسانی هستند، ارزش مطالعاتی بسیاري در علوم باستانهاي  شاخصه پذیر رفتار دلیل اینکه داراي ویژگی

. هنري دارند-هاي تاریخیپژوهشنیز
بحـث منشـا از   . شودهاي مربوط به مصنوعات عموما به شناخت منشا، فناوري و کاربرد آنها پرداخته میدر مطالعه
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هاي محیطیرهیافت: 4-3
ي نظریه. مند بر هم کنش دارندي سیستمی دیوید کالرك، انسان و زیست بوم پیرامونش به صورت نظامطبق نظریه

در یک واکنش شـیمیایی در حـال تعـادل اگـر     . هاي تعادل در  علم شیمی مقایسه نمودتوان با واکنشسیستمی را می
کنـد کـه   ها، محصوالت و یا محیط واکنش دچار تغییر شود واکنش به سمتی  حرکت مـی میزان یکی از واکنش دهنده
مد نظر بگیـریم اگـر تغییـري در یکـی از سـاب      چه یک سیستم اجتماعی انسانی راچنان. تعادل جدیدي ایجاد گردد

کنـد  هاي آن، مذهب، اقتصاد، فرهنگ و یا زیست بوم پیرامون، به وجود آید، کل سیستم در جهتی حرکت مـی سیستم
بنابراین تغییـر در فرهنـگ انسـانی موجـب تغییـر در زیسـت بـوم        . ها ایجاد گرددسیستمکه تعادل جدیدي بین ساب

.ي این فرآیند نیز ممکن استونهپیرامونش شده و  وار
هاي گذشـته اسـت؛ بـه عبـارتی دیگـر،      ني عوامل طبیعی و زیستی مرتبط با زندگی انساشناسی، مطالعهبومزیست

در مطالعـات زیسـت بـوم شـناختی بـه بررسـی       . هایی است که انسان در آن حضور داشته استي زیست بوممطالعه
ها، وضعیت خاك، پوشش گیاهی و جانوري، وضعیت اقلیمی منطقـه  پستی و بلنديعوامل طبیعی و جغرافیایی مانند 

شـد مردمـان   ها و دیگر عواملی که باعـث مـی  ها و چشمهاالرضی مانند رودخانههاي سطحی و تحتو نیز  وضع آب
ـ . شـود اي را براي سکونت خود، چه استقرار دائم و چه موقت، برگزینند پرداخته مـی گذشته یک منطقه ا توجـه بـه   ب

شـود، در ایـن مطالعـات در واقـع بـه بررسـی وضـع        ها در گذر زمان دچار دگرگونی میاینکه بسیاري از زیست بوم
.شودبوم در گذشته و فرآیندهاي دگرگونی آنها نیز پرداخته میزیست

ی درباره ي وضـع  توان اطالعات فراوانهاي تاریخی که بقایاي گیاهی و جانوري به دست آمده است میدر محوطه
واره و اگر در محـیط آن گـرم و   بقایاي گیاهی بیشتر  به صورت سنگ. پوشش گیاهی و یا جانوري در گذشته پی برد

توانند به شکل سوخته، سـوختگی  همچنین این بقایا می. هاي خشکیده به دست می آیندخشک  باشد به صورت دانه
ي فرآیندهاي شکار، قصـابی  یل بقایاي جانوري نیز اطالعاتی دربارهبررسی و تحل. در اثر عوامل گوناگون، یافت شود

همچنین با بررسی بقایـاي  . دهدو ابزار مرتبط با آن، پوشش جانوري منطقه و یا مبادالت تجاري احشام  به دست می
.توان از وضعیت تغذیه و رژیم غذایی مردمان گذشته نیز اطالعاتی کسب کردگیاهی و جانوري می

امـروزه  . گیـرد ي مطالعات زیست بـوم شـناختی جـاي مـی    ي وضعیت بهداشتی و زیستی انسان نیز در  حوزهمطالعه
شود کـه تمـامی   کهن انجام میDNAهاي انسانی، بررسی ي پاتولوژي و شناخت بیماريهاي زیادي در زمینهپژوهش

.گیردهاي زیست بوم شناختی صورت میها بر اساس یافتهاین فعالیت
سـنجی اهمیـت   هاي تاریخی نیز در باستانگیري محوطهشناسی، به ویژه روند فرسایش، و فرآیند شکلبحث آسیب

شـناختی  فراوان دارد؛ چرا که عوامل طبیعی موجب دگرگونی در ساختار فیزیکی و شـیمیایی مـواد و مـدارك باسـتان    
شـناختی و نیـز تصـمیم گیـري در     ي باستاني مادهشناخت این فرآیندها و عوامل در بازشناسی ساختار اولیه. شودمی

.فرآیند حفاظت و مرمت اشیاي تاریخی تاثیر به سزایی دارد
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.توان از وضعیت تغذیه و رژیم غذایی مردمان گذشته نیز اطالعاتی کسب کردگیاهی و جانوري می

امـروزه  . گیـرد ي مطالعات زیست بـوم شـناختی جـاي مـی    ي وضعیت بهداشتی و زیستی انسان نیز در  حوزهمطالعه
شود کـه تمـامی   کهن انجام میDNAهاي انسانی، بررسی ي پاتولوژي و شناخت بیماريهاي زیادي در زمینهپژوهش

.گیردهاي زیست بوم شناختی صورت میها بر اساس یافتهاین فعالیت
سـنجی اهمیـت   هاي تاریخی نیز در باستانگیري محوطهشناسی، به ویژه روند فرسایش، و فرآیند شکلبحث آسیب

شـناختی  فراوان دارد؛ چرا که عوامل طبیعی موجب دگرگونی در ساختار فیزیکی و شـیمیایی مـواد و مـدارك باسـتان    
شـناختی و نیـز تصـمیم گیـري در     ي باستاني مادهشناخت این فرآیندها و عوامل در بازشناسی ساختار اولیه. شودمی

.فرآیند حفاظت و مرمت اشیاي تاریخی تاثیر به سزایی دارد
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هاي ریاضی و آماريکاربرد روش: 4-4
ها در سنجی؛ چرا که این گونه تحلیلتحلیل هاي آماري و ریاضی را باید یک روش دانست تا یک شاخه از باستان

سنجی بـه صـورت منحصـر و یـا در     ماهیت مستقلی نداشته و در یکی از پنج شاخه دیگر باستانشناختی علوم باستان
نگاري گیرد، به عنوان نمونه تحلیل هاي ریاضی و آماري هم در گاهقالب یک شیوه علمی دیگر مورد استفاده قرار می

وه اسـتفاده از ایـن روش در هـر یـک     شناختی کاربرد دارد که نحباستانهاي جغرافیایی و زمینمطلق و هم در تحلیل
.باشدمتفاوت می

سنجش و بررسی از راه دور: 4-5
هاي ژئوفیزیکی، متخصصین مربوطه با استفاده از اطالعات و مسـتندات  هاي سنجش از راه دور و بررسیروشدر

-یابی و شناسـایی محوطـه  به مکانGISهایی همچون فوتوگرامتري، اي و تکنیکحاصله از تصاویر هوایی و  ماهواره

هـا خـود   هـر یـک از تکنیـک   . پردازندها میهاي جغرافیایی این محوطههاي تاریخی و نیز بررسی وضعیت و ویژگی
الزم بـه ذکـر اسـت کـه از در هـم      . گنجـد مبحثی است گسترده که بررسی هر یک از آنها در مجال این نوشتار نمـی 

تـوان بـه الگـوي    شـناختی مـی  بـوم هـاي زیسـت  ا نتایج حاصله از پژوهشها بهاي حاصله از این تکنیکآمیختن داده
هـاي اسـتقراري پـی    هاي تاریخی و نیز تاثیرات اقلیم و جغرافیاي منطقه بر این پراکندگیپراکندگی جغرافیایی محوطه

.برد

دانش حفاظت: 4-6
شناسـی و  هـاي باسـتان  همیشه بـا دانـش  حال امروزه دانش حفاظت، پیشرفت و گسترش زیادي داشته است؛ با این

هدف نهایی حفاظت بایـد تثبیـت و حفـظ اثـر، بـدون تخریـب هـر گونـه         . سنجی بر هم کنش خواهد داشتباستان
ي حفاظت از یک مصنوع صرفا محدود به ظـاهر شـی و یـا مـاده    . باشداطالعات ارزشمندي که در آن وجود دارد می

ناوري موجود در شی، تعمیرات و یا تغییراتی که در طول کاربرد آن در گذشـته  فیزیکی آن نبوده؛ اطالعات مرتبط با ف
.توان به دست آورد و باید حفاظت شوندها میي مصنوعاعمال شده نیز بخش مهمی از اطالعاتی است که از مطالعه

آگـاهی داشـته و   سـنجی تـا حـد الزم   شناسی و باسـتان هاي باستانهاي تحلیلی دانشگر باید از روشیک حفاظت
-ها داشته باشد تا در طی روند حفاظت بداند که کدام اطالعات باسـتان هاي الزم را با متخصصین این دانشهمکاري

به عنوان مثال، رسوبات داخل یک ظـرف سـفالی و یـا خـاك     . شناختی در شی نباید از بین رفته و یا مخدوش گردد
توانـد حـاوي   یک قبر، شاید در نگاه اول بی ارزش باشند ولی میهاي یک اسکلت مکشوفه از داخل اطراف استخوان

.ها و اطالعات مهمی باشد که در حفاظت نباید آنها را نادیده گرفتداده
باشـد عبارتسـت از   گـر مـی  سه اصلی که بنیان کار یک حفاظت. دانش حفاظت نیز چارچوب مختص خود را دارد

.دنگارياصول برگشت پذیري، کمترین دخالت و مستن
برگشت پـذیري یعنـی اینکـه هـر گونـه      . ترین اصول هر گونه رفتار حفاظتی استیکی از مهمبرگشت پذیري اصل

عمل صورت گرفته بر روي شی باید قابل برگشت باشد؛ یعنی توانایی برگرداندن شی به آخرین وضـعیت پیشـین آن   
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اصل همیشه امکان پذیر نیست، بـه همـین دلیـل    البته  رعایت این. بدون اینکه موجب آسیب و یا تخریب شی گردد
گر باید در انتخاب شیوه و مواد حفاظتی دقت الزم را داشته باشدحفاظت

اي در کمترین دخالت به این معنـی اسـت کـه از شـیوه    . نیز بر آمده از اصل برگشت پذیري استحداقل دخالت
مواد بر روي شی اعمال شـود؛ بـه عبـارت دیگـر تنهـا      حفاظت شی به کار گرفته شود که در آن کمترین عملیات  و 

عملیات و موادي در روند حفاظت به کار گرفته شود که نیاز بوده و کمترین تاثیر را بر روي سـاختار شـی کـه قـرار     
کمترین دخالـت بـراي ایـن اسـت کـه اطالعـات فنـاوري        . است در آینده اطالعاتی از آن استخراج شود، داشته باشد

.و یا نتایج آنالیزهاي بعدي را تحت تاثیر قرار ندهدموجود در اثر
ي شیمیایی و فیزیکـی شـی   اولین گام در روند حفاظت، آسیب شناسی شی است که مستلزم شناخت ساختار اولیه

برخی از . شودهایی میدر طول زمان، ساختار شی بر اثر عوامل گوناگون محیطی پیرامون آن دچار دگرگونی. باشدمی
گویند گردد که به این دسته از تغییرات، آسیب میتغییرات در ساختار شی موجب زوال و نابودي تدریجی آن میاین 

هـاي شـی   ها بوده تا ویژگیتوان گفت که هدف اصلی از حفاظت یک اثر تاریخی نیز حذف این آسیبو در واقع می
.در اثر آن نابود نشود

هاي بـه  تمامی جزییات مربوط به عملیات حفاظت، مواد و روش. بخش مهمی از روند حفاظت استمستندنگاري
اي که در در طول عملیات به دست آمده است بایـد بـه صـورت مکتـوب و     ي اطالعات فناورانهکار رفته، و نیز همه

شـناختی باشـد و بایـد بـه     تواند یک گردآورد کامـل باسـتان  این مستندات می. تصویري به صورت شفاف ثبت گردد
دو اصـل کمتـرین دخالـت و مسـتندنگاري     . گران بعدي قرار گیـرد گران و حفاظتصورت دائم در دسترس پژوهش

.گذاردخود فرآیند آنالیز و  نتایج حاصل از آن تاثیر میبر اي هنگام آنالیز اشیا دارند؛ چرا که اهمیت ویژه

اسالمیهاي دورهسنجی لعابمطالعات باستان. 5
-گري در طی دورهفن سفال. آیندشناختی به شمار میترین آثار و مدارك باستانهاي تاریخی همواره از مهمسفالینه

ي سفال، غیـر  نیاز به داشتن پوششی براي محافظت سطح بدنه. هاي مختلف تاریخی روند تحولی خود را داشته است
هـاي  پوشـش . گیري و تکامل پوشش لعاب گردیـد تدریج موجب شکلبه فوذ کردن آن و ایجاد زیبایی بصريقابل ن

تر شده و از لحاظ فناوري ها بودند که همزمان با پیشرفت فن سفالگري، لعاب سازي نیز تخصصیآبهاولیه عموما گل
.گسترش و پیشرفت بسیاري پیدا کرد

ي سفالینه پیوند و جوش خـورده اسـت   نهاي که با سطح بدي نازك شیشهلعاب ها بیشتر به عنوان یک پوشش الیه
اي بایستی سطح سفالینه را در برابر نفوذ انواع گازهـا و مایعـات مقـاوم کـرده و نیـز      این پوشش شیشه. شودتبیین می

در نتیجـه مـواد و   . ي زیبـایی بـه سـفالینه بدهـد    قابلیت پاك کردن را داشته تا استحکام سفالینه افزایش یافته و جلـوه 
،حـال با ایـن (al-saeed:2002)ورها و عوامل رنگزا شباهت بسیاري به شیشه داردآلعاب، مانند مواد اولیه، گدازساختار 

هـایی  هاي هـوا و ناخالصـی  توانند داري ساختار همگن و یا آمورف بوده و یا حاوي حبابهم شیشه و هم لعاب می
.جزیی باشند
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امـا شـواهد قـوي وجـود دارد کـه فنـاوري       تطع مشـخص نیسـ  تاریخ ساخت اولین لعاب توسط انسان به طور ق
& McCarthy, Vandiver(سال پیش از میالد به وجود آمده است400لعابسازي در ناحیه ي شرق نزدیک و در حدود 

Gibson, 1995.(
م است که باور بـر ایـن اسـت کـه همزمـان بـا      .پ1500اولین نمونه هاي واقعی لعاب بر روي ظروف مربوط به 

سازي همگام گري و لعابي اسالمی نیز فن شیشهدر دوره(Al-Saad, Z. 2002)باشداي میساخت اولین ظروف شیشه
).Kleinmann, 1986(شدندهاي قلیایی و سیلیکات قلیایی تولید مییا یکدیگر سیر پیشرفت داشتند و انواع لعاب

باشند کـه  شناختی، فناورانه و زیباشناختی بسیاري میباستانها به دلیل ساختار شیمیایی آن، حاوي اطالعات لعاب
قلیـایی، قلیـایی   (ها شناسایی نوع لعاب. توان آنها را آنالیز نموددانش شیمی میهاي تجزیهها و دستگاهاز طریق روش
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)نگارنده(هاهاي مورد استفاده در آنالیز لعابها و دستگاهروش: 2جدول شماره 
کاربردهانشان اختصارنام روش

»آنالیزهاي وابسته به میکروسکوپ نوري« 
میکروسکوپ روبشی نوري

SEM

و فضاهاي اشغال شدهبررسی وضعیت حبابهاي هوا
(Doménech-Carbó,: 2008), (Figueiredo et al.: 2009), (Freestone,
C1991), ( Gill, , et al.: 2014),( Hallett, et al.: 1988),( McCarthy,

:1996).

بررسی وضعیت فرسودگی و هوازدگی لعاب هاAFMمیکروسکوپ نیروي اتمی
( Schreiner: 2004)

»ي روش طیف سنجی مولکولیبر پایهآنالیزها « 
مادون قرمز

IR- FTIR
بررسی وضعیت سطحی و فرسایشی

( Frost, et al. (2002).

طیف سنجی رامان
RAMAN

هاي لعاب و تحلیل اطالعات فناوري لعاب هاشناسایی رنگزا
( Gulzar et al:2013), ( Holakooei, et al.:2014).

ها فلزات واسطه و روند فرسایشی آنهایونشناساییUVماوراي بنفش
شناسایی رنگدانه هاي لعابPLطیف سنجی فتولومینسانس

»طیف سنجی اتمی« 
طیف سنجی تفکیک القایی اتمی

LIBS
شناسایی ترکیبات رنگدانه هاي لعاب

(bA. Khedra, et al.: 2011)

»اشعه ایکسآنالیز هاي مبتنی بر«

پراش اشعه ایکس
XRDشناسایی فازهاي مولکولی رنگدانه هاي لعاب

( Fehervari, G. :2012), ( Figueiredo،et al. :2009),( Titeet al.: 1998)

فلورسانس اشعه ایکس
XRFشناسایی عناصر و فازهاي مولکولی لعاب ها

( Figueiredo, et al.. :2009),( Carvalho, :2013),(Wang,:2009)

بررسی وضعیت سطحی و ترکیبات لعاب هاEMPAمیکروپروب الکترونآنالیز 
( Gill, et al. :2014),(Gradmann, et al. :2012),(Gulzar, et al.:2013),

(Pernicka& Malissa: 1976), (Tite: 2011)

شناسایی یونهاي ساختار لعاب ها و روند فرسایشی آنهاXPSفتو الکترون پرتو ایکس
PIXE( Zucchiatti, et al :2009)

»طیف سنجی جرمی« 
بررسی وضعیت سطحی و هوازدگی لعاب  هاSIMSطیف سنجی جرمی یون ثانویه
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و پیشنهادهاگیرينتیجه
ها، چه درعلوم انسـانی و چـه در علـوم طبیعـی، ازطریـق      هاي آنامروزه شناخت انسان و جهان و دگرگونی

اي، پلی بین علوم طبیعی و علـوم  سنجی نیز به عنوان یک دانش بین رشتهباستان. گیردهاي علمی انجام میروش
هاي خاص خود را داشته هاي اخیر توانسته است اصول و چارچوبآید که در دههشناختی به حساب میباستان
عالم طبیعـی بـه   ي حضور و فعالیت انسانی است جزیی ازهدهندهایی که نشانبوممواد فرهنگی و زیسب. باشد

هاي علوم طبیعی ها و آنالیزها و تغییراتشان نیز باید در چارچوب  تحلیلآیند و از این رو شناخت آنحساب می
هاي یـاد  سنجی با به کارگیري روشباستان. شودسنجی محسوب میبررسی گردد که در واقع بنیان دانش باستان

. هنـري دارد -شـناختی و تـاریخی  هـاي باسـتان  پـژوهش هاي موجـود در گویی به پرسششده سعی در پاسخ
هاي مورد استفاده در ها و دستگاهها، رویکردگیرد تابع پیشرفت روشهایی که در این دانش صورت میپیشرفت

سـنجی  هـا در دانـش باسـتان   ها و رویکردعلوم طبیعی است و هر روزه گسترش و کاربرد روزافزون این روش
.گرددمشاهده می

. استشناختی بسیاري انستحاوي اطالعات فنی و با(cutural heritage)ها به عنوان یکی از مواد فرهنگی لعاب
هاي دوره اسالمیها و کاشیهاي به کار رفته در سفالینهبه ویژه لعابهاو آنالیز لعابشناختیباستانمطالعات 

شناسی و حفاظت و نیز حوزه هنر سفالگري و باستانهاي هاي تاریخی و فنی دانشتوانند پاسخگوي پرسشمی
ها مورد نظر است ترین اطالعاتی که از آنالیز این لعاببر اساس آنچه که گفته شد مهم.سازي بودلعاب

.باشدها و گدازآورها و نیز شناسایی فرایندهاي فرسایشی آن میشناسایی ترکیبات عناصر و فازهاي رنگدانه
ها کاربرد دارد همچون دانش نالیز لعابآاي ذکر شده در این نوشتار که امروزه در هها و دستگاهروش

تجزیه و روشهاي جدیدتر، هايآینده نیز با ابداع دستگاهدرباستانسنجی، در حال پیشرفت و تکامل هستند و 
.پذیر خواهد بودهاي تاریخی نیز امکانکاربرد آنها در آنالیز لعاب
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سـنجی  هـا در دانـش باسـتان   ها و رویکردعلوم طبیعی است و هر روزه گسترش و کاربرد روزافزون این روش
.گرددمشاهده می

. استشناختی بسیاري انستحاوي اطالعات فنی و با(cutural heritage)ها به عنوان یکی از مواد فرهنگی لعاب
هاي دوره اسالمیها و کاشیهاي به کار رفته در سفالینهبه ویژه لعابهاو آنالیز لعابشناختیباستانمطالعات 

شناسی و حفاظت و نیز حوزه هنر سفالگري و باستانهاي هاي تاریخی و فنی دانشتوانند پاسخگوي پرسشمی
ها مورد نظر است ترین اطالعاتی که از آنالیز این لعاببر اساس آنچه که گفته شد مهم.سازي بودلعاب

.باشدها و گدازآورها و نیز شناسایی فرایندهاي فرسایشی آن میشناسایی ترکیبات عناصر و فازهاي رنگدانه
ها کاربرد دارد همچون دانش نالیز لعابآاي ذکر شده در این نوشتار که امروزه در هها و دستگاهروش

تجزیه و روشهاي جدیدتر، هايآینده نیز با ابداع دستگاهدرباستانسنجی، در حال پیشرفت و تکامل هستند و 
.پذیر خواهد بودهاي تاریخی نیز امکانکاربرد آنها در آنالیز لعاب
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