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  :چكيده
 معضلي كه   ؛ي در مطالعات باستان شناختي است      از جمله معضالت جد    (Dichotomy)  موضوعي شكاف
ي برخي از دانشهاي طبيعي نيز با آن         و دانشهاي انساني و اجتماعي و تاريخي و حتّ         ها   رشته ة هم ،بيش و كم  
، دشـواريهاي عملـي و      ويژه باستان شناسي پيش از تاريخ     ه  كن اين معضل در باستان شناسي، ب      يل. رويارويند

 ، شواهد باسـتان شـناختي اطـالق شـده         آنچه اصطالحاً .  ديگري را نيز در پي داشته است       ناكاميهاي معرفتيِ 
بنـدي،  بنـدي، پيكر  ، سـاماندهي، مفـصل    شناسانهبايد باستان اند و  مخدوش و شقه شده كه مي        يكسر صامت 

 و، بازسازي و يـا بـاز آفرينـي مفهـومي و ذهنـي          توصيف، تحليل، تقرير، تفسير، معناكاوي، بازنمايي      ترميم،
ا و  هـ ت محـدودي  ةفت باستان شـناختي بـا همـ       ي آنها نوعي آگاهي و معر     ماد پيكر شوند تا بتوان از   مجازي  
نوشـتار  . رخدادهاي گذشته نباشد فارغ ازانطباق نسبي با ربط ومعرفتي كه چندان بي   ؛هايش بركشيد نارسائي

ورزد امكان يا عـدم امكـان دسـتيابي بـه            ميسبك و نماد، سعي      كليدي  مهم و  ةحاضر با دامن زدن به مسئل     
 .پژوهشهاي باستان شناسي مورد بررسي و ارزيابي قرار دهد چنين هدف و مقصدي را در

متناسب بـا نـوع موضـوعات      هنگامي كه  در چارچوب روش شناسي اصولي و،بقاياي باستان شناختي 
دارد كه بتوان به وساطت آنها پلي به سوي  بشوند اين امكان وجود تفسير  ومعناكاوي  تحليل و،مورد مطالعه

ـ   و ها  متروك جامعه  رفتارهاي مفقود و   كنشهاي ذهني و   ي ادراكي و  ها  سامانه بـه   .هـاي گذشـته زد    تجمعي
ي مشهود باستان شناختي    ها   سبك ونماد راهمچون پلي ميان شواهد يا داده        ،همين دليل نيز در نوشتار حاضر     

  .ماي هو ادراكات ورفتارهاي منجمد گذشته به عنوان موضوع محوري بحث برگزيد
  
 

  .ي ادراكي، سبك، نماد، رفتار نمادينها  سامانه،بقاياي باستان شناختي :هاي كليدواژه
  
  
 :مقدمه

ـ        از جمله ويژگيهاي بنيادين و توانمايه       ههاي بشري ما در قياس با جانوران ديگر، ارتبـاط چنـد ضـلعي و ب
با رويدادها، واقعيتها و پديدارهاي آن، با تاريخ         ،»هستي«تواند با    غايت پيچيده و چندگوني است كه انسان مي       

، ها   گواه اضالع و سطوح متفاوت رابطه      ،از اين منظرآثار و بقاياي باستان شناختي      . و همنوعان خود برقرار كند    
ـ  هـا  جامعهي فكري و ذوقيها تالي فع،ي ذهني ها   كنش ،پيوستگيها رفتارها، پيوندها،  هـاي مفقـود و  تو جمعي 
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 اساسـاً  .هـستند  فـاق افتـاده،   ، باجهان وحوادثي كه در پيرامـون انـسانها اتّ         »هستي«متروك و منقرض گذشته با      
ره  يابـد و  مـي  نيـز اسـتمرار    ي او ها  با كنش  شود و  مي گشوده وافتتاح    ،اق آدمي تاريخ با كنشهاي خلّ    فرهنگ و 

ـ  هـا   ثيرگـذارترين كـنش   أترين و ت   توان از زنده   آدمي، اعم از گفتاري و نوشتاري را مي       زبان   .سپارد مي اق ي خلّ
 سـطح  ،ن احـساس  مبي،اين توانمايه عظيم وجودي    . او با ديگري دانست    ةو شيوه ونوع رابط    راكي بشر دقواي ا 
ي ها  و دانش  ها  با رشته شناسي در مقايسه     دست باستان  .هست نيز» چيزها«رويارويي آدمي با      انديشه و  ،آگاهي

، روشن ت زندهچونان موضوع و واقعيـ موهبت زبان   روان و رفتار و ادراكات زنده و جاري، به ميزان زياد از
ت و سـرزندگي موجـود در آن،   افي غنا، شـفّ ةآور شديم زبان به رغم همهمانگونه كه ياد. ـ كوتاه استگويا   و

موفق انگيز در   ة وجودي شگفت  بشر از توانماي  . با جهان و ديگري نيست     ارتباط انسان    ةلزوماً تنها و يگانه شيو    
ـ  تنوةي با همفرهنگ ماد .، ديگري وجهان استگشودن مجاري ارتباط با خويش به    ،اش و رنگـارنگي رع، تكثّ

  .تي استد چنين واقعيمؤي مصداق و
ت كـه بـه زبـاني ناشـناخته          محتوياتش  چونـان متنـي اسـ        ة باستانشناختي با هم   ة يك محوط  ،از اين منظر  

 آور باستان شناس، شناسايي و كـاوش و كـشف ورمـز گـشايي و               سرگيجه كار مهم و   .وخاموش درآمده است  
 رمزگـشايي ايـن     .مخـدوش اسـت    ي و خاموش و ماد   تفسير اين زبان ناشناخته و     سپس تقرير و معنا كاوي و     

رخـدادهاي مـدفون گذشـته بـه         تها و اعالن واقعي ف تاويلشان به عامالن و    و ي خاموش و تفسير   ها  هماد متنها و 
موانع برسر راه وقتي عزم       و ها   دشواري ةليكن با هم   ر آيد، تر ازآن است كه به تصو       بغرنج يقين بسيار دشوار و   

ي هـا   نايافتـه   و هـا   نظر داريم ورود به منطقه     شناسانه در خدادهاي گذشته را به طريق باستان     نگارش ر  كشف و 
هاي سامانه ممكن است در فرهنگهاي گذشته،     .ناپذير است اجتناب امري   مفهوماً  و ي مجازاً تّباستان شناختي ح  

ـ (Relationship)  و ارتبـاط (Contrast)  اي وجود داشته كه همانند امروزبه طريق تقابـل  اي ساده نشانه وجـود  ه ب
 شـواهدي از روابـط      :گفـت تـوان     مـي  ،اين فرض را بپذيريم كه چنـين بـوده         اگر. اندكردهعمل مي  آمده و  مي

كه به اين طريق امكان  (Botscharow, 1989, p. 50). ه وجود داشته استليهاي او جايگزين و تركيبي در محوطه
  .گشايد ميويل را به روي باستان شناس أي راه تتفسيرشواهد وتا حد ،رمزگشايي

 به تفسير آن    تمايل ،اد تشخيص د  ود   بش بقاياي باستان شناختي  وساطت  ه   ب ي را كه  ا هبطا هر نوع ر   رروبه ه 
، اين جنبه ديگر    واقع در ؛اجتناب ناپذير است  داربستهاي زباني    كاربستها و  جاري روز و   زنده و زبان  به كمك   

نكـه  آ تفسير نيز در باستان شناسي بـيش از          .شناختي است مطالعات باستان  شناس با زبان در   درگيرشدن باستان 
 برخـي   ة مـشاهد  به اين معنا كه بـا     . است )analogy(قياسي باشد مبتني بر تمثيل    كي بر روشهاي استقرايي و      متّ

و كرامر بـراين    كيدي كه نيكالس    أانگشت ت  .ها و موارد مشابه ديگر را گمان زد       توان زمينه ي مشابه مي  ها  زمينه
-در ميان حـوزه  روش ناي. (Nicholas and Kramer, 2001, p.1) پذيرفتني است اند قابل درك و مهم نهادهةنكت

داشته است فقاهت كاربرد بسيار  فقه وةعرص ه ما به ويژه درهاي علمي.  
ةبر پايسانه شناتفسيري باستاندست به توان  ميا چگونه امت عيني  (objectivity) و امر واقـع (fact) در .د؟ ز

ـ نه  ه  ت البتّ لي از واقعي  شك است و تنها ما با       نفسه مفقود نيم امر واقع در باستان شناسي في      دا ميحاليكه   ت واقعي
  بقايـا و شـواهد  كـه اصـطالحاً   (quasi facts) ها نما و نمودي از امر واقع يا واقع نمان لك (factual fact) واقعي

اين  .هستيم درگير و  رويارو ،دونشمي اقالم اطالق    و اجساد اجسام و  و آثار و فرهنگ مادي و   باستان شناختي   
 شناسان براي آنكه درست تفسير، معناكـاوي و       ة باستان مطالع اقع نماهاي مورد مشاهده و    يا و   و ها  تشبه واقعي 

  .طلبند  وروشهاي متناسب با خود را ميها  شاخص،رمزگشايي شوند عيارها
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ـ   راهكارهـا نيـز   روشـها و  درسـت گزيـده و     نيز ها  وقتي پرسشها دقيق طرح وعيارها وشاخص      ه درسـت ب
  كاسـتيها و   ةي بـا همـ    درسـت شـواهد مـاد       دقيـق و   ة مشاهد ةرود به عرص   و ،گام بعدي  .خدمت گرفته شوند  
 و  تفـسير  ةمرحلـ  در .گيـرد امعان نظر قرار   ه و بايست مورد توج   ميشان است كه    معرفتي نارساييهاي تجربي و  

روشهاسـت كـه      و هـا   شاخص عيارها و   درست ما از   ةاستفاد  وسعت آگاهي و   ،رمزگشايي شواهد  معناكاوي و 
 .ي تعيين كننده در ميدان عمل ايفا كنديا حتّ و رثّؤش متواند نق مي

، كاربرد رونـدهاي جهـان   شناسي پيشنهاد شدهت در باستان اه يا طريق ديگري كه براي افزايش ميزان عيني        ر
 رفتار انسان اسـت تـا از ايـن طريـق بتـوان بـه                م بر ي مقد ها  مقصد  هدفها و  ،ها  تني انسان و  شمول ادراك در  
ـ ) Wiessner, 1989, p. 56 (.يافـت ـ قرمز تفسير باستان شناسانه دست    وخطوط راهنما ه ايـن بـدان معنـي    البتّ

 بلكه حـاكي    ،تفسير باستان شناسانه دارند     كاربرد كمي در   ،هاي جهان شمول در رفتار انسان       نيست كه شاخص  
 تا خطوط راهنما و قرمز      ،كار گرفته شوند  ه  تري ب  يسطوح تحليلي كلّ   بايد در    مي ها  از آن است كه اين شاخص     

در ايـن ميـان      كه    داده شده  صيشخت يي فرهنگي جهان شمول زيادي در جوامع بشر       ها  شاخص .شكل گيرند 
 به منظـور صـيانت   راترعايت مقرّ ت و براي مالكيييهامعيار وجودو ي ميهني يا ميهن دوستي  ها  به وابستگي 

همگـام بـا     اجتماعي و جسماني     منديهاي   برحسب توان  ديگران خود و بندي     تمايل مردم به رتبه    و ت، مالكي از
 در الگوهاي مشترك    پذيرند و  ل مي ر و تحو  طي زمان تطو  ي ادراكي بشر كه     ها  كنشفرآيند   يطور كلّ ه  و ب  آنها،
 اصول  مانند ،مشتركهاي     شاخص .توان اشاره كرد    مي ،شوند ميباز نموده و بيان     ي   ارتباط يها  سامانه  و يادراك

 بـه   .هـستند مـشاهده    و تغييـر اي بـه جامعـة ديگـر قابـل            از جامعه  ي هستند كه  عهاي متنو   شكل ،يبالنسبه كلّ 
    ر،تكثّ ،عديگرسخن آنها در عين تنو ر ن و تلوـ    و هـا   قالـب   و هـا   قاعده وجوه اشتراك و   از تغي  ي نيـز  اصـول كلّ

قالبي وجود ندارد ترك يا قاعده وي مشها  بنيان،تر آنها ي درونيها نيست كه در اليهاين طور . كنند ت ميتبعي.  
توانند از    تحت عناوين نماد يا رفتار نمادين و سبك وجود دارد كه مي            ، ادراك ة حوز دو فرآيند مهم در    ا ام

 ة كـه در ادامـ     دنگذشته باش فاعالن    عامالن و  يها  دريافتميان ما و     ي عبور ها  پل وي ارتباط   ها  مهمترين حلقه 
جايگاه سـبك بـه مثابـه پـل عبـور بـه         شاخص وةبحث را دربار .شود گفته مي  آنها سخن    ةهمين بحث دربار  

  .گيريم مي ادراكي و مدركات مفقود گذشته پييها  يعني كنش،تر موضوعات باستان شناختي ي نامرئيها منطقه
  
سبكلي در شاخص تأم:  

متـداول در ميـان       و سـخت رايـج    واسـت     عرفـي   و  ادبي عاني ذوقي و  م از گرانبار ، سبك و نماد   ةواژ هر دو 
ـ    هـا    هر دو مفهوم پايه را از دانش       ،شناسانباستان. عام  و خاص معمـاري وام    ادبيـات و   ويـژه هنـر و    ه  ي ديگـر ب
پژوهـشگران   (style)سـبك    مفهوم به ويژه مفهـوم     دو كه هر  ه شود توج به اين نكته نيز   ضرورت دارد    .اند  هستاند

ميـان پژوهـشگران     فاق نظر اتّ هميشه اجماع و   تعريفشان نيز  سر  بر . است هبسياري را به دام خطا و مغالطه افكند       
 چيـزي غيـر     ،خواننده همواره اين خطر وجود دارد كه        ،نماد سبك و بحث    و  در طرح مسئله   .وجود نداشته است  

د  پيـشنها  شفافنسبتاً يك تعريف ساده و .(Chase, 2003) بفهمد رده و، برداشت كاز آنچه مورد نظر نگارنده بوده
كه به اين يا آن طريق به گروهي          را ها  ي است كه شكل   ي از الگوها  اي  هالگو يا مجموع  : گويد مي سبك   ةبارشده در 

ـ  . (Ibid, P.25) كنـد  ميص مشخّ ن وشوند، معي ميي مشترك قومي وتاريخي مرتبط ها از مردم با ويژگي ه سـبك ب
 بـه آن     كه ذيـالً   اي  ه نكت ؛شود ميپذيرد ومرتبط    ميمردم پيوند    با يك گروه مفروض از     سازوكار ي طي دو  كلّ طور

  : كنيم مياشاره 
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ه ، بپيام مردم و، حالتي چنيندر.  قومي يا شخصي باشدهويتالعاتي در مورد  ممكن است حاوي اطّ،سبك -1
 منبعثحامل آن است     معنايي كه    شته و  نمادين دا  ي خود ماهيت  يخودنيز به    سبك     ؛ند هم ارتباط دار   اطور طبيعي ب  

  ).Ibid, 26(است  اعتباري از قراردادهاي وضع شده و
 و معيارهـا و قراردادهـاي       ها  ده انتساب آگاهانه يا ناآگاهانه به استان      ة ممكن است حاصل و نتيج     ،سبك -2

هـستند  نـامفهوم   گنـگ و چيزهايي را كـه  كوشيده  (Byers)بايرز  ،همين رابطه در. (Ibid, p. 26) گروهي باشد
 يمـاهيت داراي   هـا   ه اسـت كـه اسـتاند      براين بـاور  وا . در آورد  اف وشفّ به شكل صريح   وآنها را  ابهام زدايي كرده  

 هـا   ي آن  نمـادورزي فرهنگـ    همين شان در بنياد نها  سرشتي فرهنگي داشته و      آ ،به ديگر سخن  .  هستند فرهنگي
  . نهفته استنهاده و

 . است شناسي اجتماعي تعريف شده   در روان آورد  را به دنبال مي    سبك    پيدايش هاي ادراكي كه  فرآيند كنش 
  نيـز  از طريـق مقايـسه     . هستند يفرهنگ ماد   در ها رفتاري براي تشخيص سبك    ة شالود ،هاي ادراكي كنش اين
ـ هـا بر     در تفـسير دسـت سـاخته       را قرمـز  خطوط راهنما و   ، راه ةادام در و توان دست به تفسير آنها زد     يم  ةپاي

 ايـن موضـوع   ةشناسي اجتماعي متـون زيـادي دربـار   روان در .(Wiessner, 1989, p.56) شان تشخيص دادسبك
 ي اجتمـاعي آن   هـا   طريق مقايـسه  ه  ب خود بناي تصويري از   زمينه نياز آدمي به خلق و      در همينطور دارد وجود
  يـك فراينـد مهـم ادراكـي بـشر     اساسـاً  را اي پژوهشگران چنين شـيوه  شواهد فراوان است كه بسياري از      قدر

 .(Lemaine, 1974; Tajfel, 1978; 1982; Turner, 1975) اند هپذيرفت دانسته و
ـ      به ارزيابي شاخصه   دست  مشابه خود،  افرادبا    خود ةمردم با مقايس  در واقع،    در برابـر    يـشان ها  تها و قابلي 

 ة ارائ براي تصويرخود و تالش     گسترش دادن   بسط و  ةانگيز اين عمل با  . ندنز  محيط اطراف مي   افراد حاضر در  
 ادراكـي رسد كه تشخيص از طريق مقايسه، يك فرايند           نظر مي ه  اگرچه ب ...  گيرد  آن به ديگران انجام مي    مثبت  

 ت فرهنگـي و  به موقعيتام بستگي ، براي مقايسه آن  منتخب دو ابعا  هويت  محتواي     است، ليكن  مهم در انسان  
 .wetherell, 1982(  (Fromkin, 1972; Lemaine, et al., 1978)( دارد اوضاع تاريخي

 يهـا هويتتواننـد    وساطت آن مـي   ه  آدميان ب  يكي از چندين ابزار ارتباطي است كه         ،سبككوتاه سخن آنكه    
ين عملـي درجهـت برجـسته     چنـ  خـواه حال .گذارندب ديگران به نمايش ردر براب خود را   يو اجتماع شخصي  

 يـك   هويـت  ةبـار در كـردن    لاؤيا سـ   هويت خواه در جهت پوشاندن وجهي از        ، باشد بوده كردن يك تصوير  
 تشوند خصل   ميي سبكي   ها  گيري تغييرات و پيشرفت      شكل وجود آمدن و  ه  سبب ب ي كه   هاي سازوكار .شخص

 ،سـروكار دارد   نـسبي    هويـت از   برجسته ساختن وجـوهي      با  عمدتاً ،گفتن اين نكته كه سبك     .دناجتماعي دار 
 Formal)  ماننـد بيـان صـوري   يزبـان غيراشكال رفتار خاطر داشت كه ديگر ه  بايد باباشد امشايد كوته نظرانه 

Expression)و رفتار مكاني  (Spatial  behavior)ًصورت انحـصاري در خـدمت برقـراري روابـط     ه  ب نيز تقريبا
  . نسبي هستندهويتق به متعلّ

ـ   ه داد  تـشخيص  ي رفتـاري  هـا   زمينـه   و ها  شالوده فرايندهاي ادراكي را   و ها  ان اين كنش  شناسروان ايـن   .دان
طريق همين مقايسه است كـه       از ي قابل مقايسه بوده و    فرهنگ ماد  ها در  سبك ي رفتاري در تشخيص   ها  شالوده

 ايـن   ةدربـار  ، گفتـار  ةادامـ  در .ص كـرد  تفسيرهاي باستان شناسـي مـشخّ      در را قرمز توان خطوط راهنما و    مي
 .(Wiessner, 1989, p.56) شود ميموضوع  به تفصيل سخن گفته 

چـرا   .ندرا خود د  ز ا انسان گيري تصوير    درشكل  تعيين كننده  ، نقش هويت شخصي و اجتماعي     ةجنبهر دو   
بـه  دسـت    ،گـروه  ت در يك يـا چنـد       از عضوي   وفارغ  اجتماعي هويتغياب   درتوانند   به تنهايي نمي  مردم  كه  
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انسانها ازخويش تصويرسازي  در  شخصي نيزهويت از طرف ديگر، .(Tajrf 1982)  بزنند  از خودسازيتصوير
هـايي كـه    ت در موقعيويژهه  ب. اجتماعي مسئلهة كه جنب به همان اندازه مهم استداشته و را  خودةجايگاه ويژ 

بـا    ظاهرشـده و   تفـاوت م ، با افـراد مـشابه ديگـر       ورزد مي سعي   ، فرد ،با گروه در ميان است    حاد  انطباق  ة  سئلم
وم ي فردي و يا بـه مفهـ       ها   و صفت  ها  فرد را با خصلت   ت   و شخصي  هويت ،آنچه ديگري هست   از غير يهويت
  .تر شخصيتي خاص بيان و ابراز كنددقيق
 

   سبكباستان شناختيشاخص هاي   داللتجستاري در
         ت ادراكي آدمي در تشخيص      وقتي سبك را چونان ابزار ارتباطي در فرايند كنشهاي مهمدر  خود و ديگري     هوي

 ةشـود ايـن اسـت كـه داللتهـا و مـصاديق آن در عرصـ           كه در اينجا مطرح مي     ال اصلي ؤپذيريم س  مقام مقايسه مي  
و نـوعي كـنش و       »سـبك «آيا وجود   براي مثال   مطالعات و مشاهدات شواهد باستان شناختي چه و چگونه است؟           

ـ    نخستتوان به عنوان     سنگي را مي   يها  ي تراشه ها   نمادورزي در دست ساخته    ةتوانماي ن ط نياكـا  ين كاربرد نماد توس
در ؟ نهـد  مـي العاتي را در اختيار  نوع اطّ چهمنظر سبك از اين ةمشاهد (Chase, 2003, p. 25)كهن انسان پذيرفت؟ 

ي هـا   جنبـه  ةدهد كه براي مشاهد     دست مي ه   رفتاري را ب   ة آنكه اين ديدگاه يك شالود     نخست: توان گفت  پاسخ مي 
 چنـدين نـوع     محمـل تواند    ا اين فرض كه سبك مي     در سالهاي اخير ب   . دارد فرهنگها كاربرد    ةسبك در هم  مختلف  

 ;wiesner,1983;1985) تعريـف شـود  تفـاوت آن  ها يا انـواع م  تا جنبهعمل آمده ه وششهايي بك  رفتار باشداوتمتف

Sacket, 1982; 1985; 1986).  
 ةربـار  تالشـهايمان د آن صورت در رفتاري قائل شويم، ةيا زمين اين اگر براي سبك فقط يك شالوده         با وجود 

 سـبكي   ةمرتبط با مقايس  مقتضيات   وبه شرايط   خاص   طوره   طرح پرسشنامه ب   دربايست   ميهاي متفاوت آن    جنبه
ـ       از آنكه بـه طبقـه     پيش   و شرايطي كه بيش     ؛اجتماعي متمركز شود   و هـا بپـردازد،     تبنـدي سـبك برحـسب كيفي 

 يـك   .داردمعطـوف مـي   ري ارتبـاط    كيفي سبك براي برقـرا     ي و به سوي كاربردهاي مختلف كم     را  ما مشاهدات
 در Munnهماننـد آنچـه    ؛ ممكن است هم در بيان مسائل دنيوي كاربرد داشته باشد و هـم در امـور آئينـي        ،سبك
تشخيص و تعريـف سـبك در بقايـاي    در . (Layton, 1989, p. 9)استراليا مشاهده كرده است  (warlpiri)پيري وال

ايد تغييرات اساسي و    باء فرهنگي از يكديگر يا بالعكس،       ي رفتارها و اشي   بند   تفكيك و طبقه   برايباستان شناختي   
  يك ،براي مثال .تاريخي را نظر قرار داد نه تغييرات اندك و  آشكار را مد ةممجسـ  اسب اگر در طي ه  پانصد سال ب

آن  اي را در    وقفـه  تاريخي متـوالي آن ارتبـاط برقـرار كـرد و             ةن هر دو لحظ   ايمكه بتوان    آنجا تاتدريج تغيير كند    
 در بـاز  باشـد، پذيرفتـه    صورت نخستين خود  مه تفاوت بسياري با     مجسآن  ي اگر پس از پانصد سال،       حتّ ،نيافت

 ةشـواهد باسـتان شـناختي بـا همـ          .داد يـك دسـته قـرار      ردتوان به لحاظ سبكي      مي  را  مهاين مجس چنين حالتي   
همـواره   شناسـان نيـز    باسـتان  ،شوند نمي دره  ذاتشان ب  ازگاه    هيچ ،پذيرند مي زمان   سيرتي كه طي   تغييرصورت و 

  .اندهمين ذات مشترك نهاده بر را كيد خودأانگشت ت
  

نمادينرفتار  انديشه ونماد،  لي درتأم: 
هـم  ه  معناي لفظي هلني آن ب     .ب هلني است   مركّ ةيك واژ  ،(Symbol)سمبل  چنانكه در پيش نيز يادآور شديم       

همين كلمه هلني گرفتـه شـده        از فارسي نيز  ل كردن در  مب س ةواژ رود گمان مي  . است درهم ادغام كردن   نهادن و 
 زبـان   بـه  سـمبل را   .ارائـه داد   تفسير تعريف و  توان نوشت و   مي هلني به حجم يك مثنوي       ة اين واژ  ةدربار .باشد
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غيره  ظهر، جلوه، تمثيل و    گوناگون آن به نشان، نشانه، كنايه، اشاره، رمز، نمودگار، نماد، م           عانيفارسي به حسب م   
ـ      ،اين وجود  با .توان برگرداند  مي   و »نمـاد « اساسـاً  .مانـد  بـاقي خواهـد    قـوت خـود   ه   مشكل مفهومي همچنـان ب

مفهـوم   از .شـوند  بسياردرگمي  سرسبب  توانند    كه مي اتي هستند   حالطآن دست اص   از (symbolism)» نمادگرايي«
 متفـاوتي پيـشنهاد   تعابير ها و تعريف وها وصفـ تراك معاني ندارند  نيزهميشه اش كه اينهاـ  رمز يا نماد سمبل يا

شـده چنـين    پيـشنهاد  رمـز  يا نماد اي كه از تعاريف پايهو جمله تعابير از اشاره شد  نيز چنانچه پيشتر . شده است 
يـان  ب ديگـري را   چيـز  يعني چيزي كه به خدمت فراخوانده شده تا       »  چيز ديگري است   ةعالمتي كه نمايند   «:است
 نمـاد، چيـزي اسـت كـه         ،مثالً ؛دارد اين باره وجود   در دي نيز تعبيرهاي متعد  و ها تعريف .برساند پيامي را و  كند  

 ,Peirce)  ريشه در تعريـف پيـرز  ،عريف از نماداين ت. استص شده  قرارداد اختياري مشخّوساطته بمعناي آن 

را يـك عالمـت    از نمـاد دارد كـه آن   مفهوم مدرن آن شناسي بهنشانه گذارفيلسوف آمريكايي بنيان (1960 ;1931
 زا فراتر نهاده شده  نماد در فرهنگةشان كه بر را عملي فعل و يا  كار)Byers, 1996(  بايرزاام .دانست ارجاعي مي

 تفـاوت وجـود     ،عالمت نشانه و   كه ميان نماد و    ه شود توج ضرورت دارد    به اين نكته نيز   ( .داند ميتعريفي  ين  چن
  : موريس والنسي استازگري كه از نماد يا سمبل ارائه شده تعريف دي .)ددار

 .»كنـد   بخـشد و آن را بيـان مـي           از اين طريق به آن معنا مـي         و چيزي كه مظهر و نشان چيز ديگري است       «
  و تيموقّ شود   بيان مي  x ةوسيله   ممكن است گاه همانند يك مقدار ناشناخته در رياضي كه ب           ،نمادينارتباطات  

 ،در حقيقـت  .)Valency,1829, p. 166( باشـد  پايدار تها نفوذ كند و سنّميان ر ممكن است دگاه  ياباشد و ذراگ
 ةند تا مفاهيم پيچيد   شو عيني   تهايشود كه جانشين صور     و ايماها اطالق مي    ها  تعالم اي از  سمبل به مجموعه  

  .ندكنتر القاء  تر و خالصه ذهني را هر چه واضح
توانند   هستند كه مي  آن دست مفاهيمي     از (symbolism)» نمادگرايي« و »نماد«كنيم كه    ميي  بار ديگر يادآور  

رمـز  و نمـاد  سـمبل يـا    تبـار مفهوم هلنـي    از يي متفاوت ها  يتلقّ طرز استنباط و  .شوند بسياردرگمي  سرب  مسب 
 ةعالمتي كـه نماينـد     «:ستشده چنين ا   پيشنهاد رمز يا نماد اي كه از  تعاريف پايه  و ازجمله تعابير  .دارد وجود

كـه  منطقي است  (Warburton, 2003, p.38). دارد اين باره وجود در فراواني نيز تفسيرهاي .»چيز ديگري است
كه زندگي امروزي    اند  هزيستند كه فاقد هزاران نمادي بود       جوامعي مي  ي كمابيش دور،  ها  ر كنيم  درگذشته   تصو 

 جديد از انـسان اسـت   ةظهور يك گون  اصل يك تغيير زيست شناختي و     لي آيا ح   تحو ن چني .اند  گرفتهمارا فرا   
  .(Errico, 2003, p. 7)...يك فرايند طوالني؟از نمايي نتيجه ويا 

محـيط اطـراف     از دريـافتي مـا    ادراكـي و  هـاي      مجموعه آنها . دارند داللتما  مدركات   و ها  دريافت برنمادها  
ي هـا  مقولـه اين . كنند ع ميما تجمو عمل انديشه  و (Essential Categories)ي بنيادين ها محور مقوله بركه هستند 

 نمادهـا،  مقايسه با در. هستند آنها نيزف و معرّداشته شكل دهنده نقش   تنند و   مي سخت در  ات ما تجربي بنيادين با 
تواننـد بـه      مي لذا   ،شوند  ن سنجيده مي  فرهنگي معي ي  ها  امانه برحسب س  ي ما ها  بيني  و جهان مدركات    و ها  دريافت

 .باتاچاريا ه به باورالبتّ .(Bhattacharya, 1989, pp. 16-17) عمل كنند ي ما ها ه و تحليليعنوان ابزار تجز
 يك عالمت نمايشي چند صوتي است كه از نظر معنـايي            ،نماد .نماد است نه عالمت    ر نمادين، حاصل تفكّ 

يـك   .اسـت  برخوردار ت الگودهي بااليي  ظرفي از گونه دارد، خودانگيز است و    نماد كاركردي شعر  . استمبهم  
 شـود و    در انسان مـي   نيزتحريكي   وحاالت هيجاني    موجب ي داللت دارد و   هاي حس   دريافت  بر مستقيماً،  نماد

 بر مهمترين    نمادين كه مستقيماً   ةسامان در يك    پايهنمادهاي  . شود  ه يكسان درك مي   ليهمين دليل با مرجع او    ه  ب
 فرهنگي هـستند ـ  اجتماعي  ةسامانيك » ةحافظ«ي از شواهد ماد، گ داللت دارند، در واقعارزشهاي يك فرهن
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(Warburton, 2003, p. 38).  
 يك قرارداد اختياري تطاوسه بها آن است كه معناي نماد   نمادگرايية شاخص كليدي براي هم،به هر حال

تواند مصداق  ميياهاي ما نؤ رة اين تعريف دربارا، امشود است تعيين مي بسيار  عوامل اجتماعية فرآوردكه خود
از  همواره سر يكسر خودجوش بوده و  سيال و؛منجمد نيستند ، قراردادهاي اختياري وياهاؤ ر.داشته باشد

شناختي نيز همه اضالع وابعاد آن را  رواني اجتماعي وها جنبه. اند هات ما بركشيدتر تجربي نهاني زيرين وها اليه
  .كنند ميبيان ن
ي هـا  و پيـشرفت دربازنمـايي    كه يك روانشناس است، كـاربرد (Donald, 1991) نالدمرلين دو ه به باورالبتّ

 storage (external symbolic( »محفظه نمادين بيروني«ي مختلف ها ي كاربرد نماد به شكلطور كلّه نمادين و ب
شامل امكانات   ،دوم ةداند كه مرحل    بل تشريح مي   قا ،يراتيي تغ ة مرحل 1 سه او تكامل ادراكي انسان را طي      است؛

كـه بـه      فرهنگ نظـري نـام دارد      ةمرحل به زعم او  سوم   ةمرحل .خر است أجوامع معاصر و مت    زباني موجود در  
 يـك   ،سـه ميان مراحل دو و     ملهم از پوپر    رنفرو .، وابسته است  نوشتار و كتابت   ويژهه   نمادين بيروني، ب   ةمحفظ
 مهم ومرتبط بـا دسـت   را مرحلهاو اين . كند ميمطرح نمادين ) مواد يا (»فرهنگ آثار « عنوانبا ديگر را ةمرحل
 .داند ي ميهاي نمادين يا نمادهاي ماد ساخته

  غلـب تـر از آن اسـت كـه ا     پيچيـده بـسيار اي جهت بازنمايي نمادين،     عنوان رسانه ه  ي ب كاربرد فرهنگ ماد 
زبـان  وسـاطت  بـا  بازنمـايي نمـادين را    يها  امانه كه معناي س   تر آن باشد    شايد براي ما ساده    .شده است  رتصو 

كنيم كه لغت نام       مي ادا اصواتي را    ،در واقع  كنيم،  وقتي صحبت مي  .  هستيم تر با زبان آشنا   كهراچ ؛توصيف كنيم 
)  ديگـري  ةامانهر سـ   و(ا زبان   ام.  دارند ء بر يك فكر يا شي     لتيا دال  هستند يك فكر  ة نمايند ،هر يك  دارند و 

 معنـي يـك     ، مثالً ؛ بسيار فراتر از آن است      بلكه ات نيست غل اي از   يعني مجموعه  ، مشتمل بر اجزاي خود    فاًصر
 جملـه روابطـي      لغـات يـك    ميـان . است آن جمله    ةدهندتر از جمع معاني لغات تشكيل      جمله بيشتر و پيچيده   
  .نيزهست معناي نهايي جمله ةكنندوجود دارد كه تعيين

 زبـان را شـكل      ة شالود ، ناييو اين توا  ( ي نمادين را دارد   ها   بازنمايي انسان كه تواناييِ   غزم  ذهن و  ،قواي ادراكي 
 بازنمـايي و نمـادورزي بهـره        ةقاعـد  از همـين توانمايـه و     ي   فرهنگ مـاد    مثالً ،ها  در مورد ديگر رسانه   نيز )دهد  مي
ة پيشنهادي وجـود نـدارد      هيچ نظري  ،اند  ل يافته  تكام ،مغز آنها همراه با زبان     ا از آنجا كه انسانها و ذهن و        ام .گيرد مي

 كه اد   اين تكامل مشترك بوده اسـت   بازنمايي نمادين بخشي ازدرعنوان يك رسانه ه ي بعا كند كاربرد فرهنگ ماد .
ـ شـدن فع   تـر  پيچيـده  منبعث از  ،ي بازنمايي در مورد فرهنگ ماد     قوالب و قواعدرسد  كاربرد      نظر مي ه  ب ي هـا   تالي

پيموده  را خودتكامل  فرايند   ،بخشي از توانايي زبان انسان    خود   اين نيز باشد كه   بوده  اي     قواي ذهني  بسط وادراكي  
ـ             هنگامي. است  بـه توليـد     دسـت   توانـستند  هصـورت بـالقو   ه   كه انسانها به يك زبان كامل و نوين دست يافتنـد، ب

بايـست  مـي ه ا اين توانايي بـالقو ام. ندزنب ي،دخصوص فرهنگ ماه ها، ب ي بازنمايي نمادين در ديگر رسانه   ها  امانهس
 بـه شـكل     نـابع ين م نخستشاهد  ما   ،هاي پارينه سنگي فوقاني   ها و بازنمايي    ت در فعالي  .ت بپذيرد فعلي تا توسعه يابد 
چنـدين  هـزار     . برد  كار مي ه  ب گيرد و   لين كلماتي كه يك كودك ياد مي      ي نمادين هستيم، درست مثل او     ها  بازنمايي

تـري از   شاهد فرهنگ لغات غني    ، و آغاز نوسنگي در جنوب غرب آسيا        يعني در اواخر فرا پارينه سنگي      ،ل بعد سا
 تصادفي نيست  رخداداين كند اشاره مي (Mithen, 1998, 99) همانگونه كه استيون ميتن.  نمادين هستيميها بازنمايي

                                                 
  .مقاله اشاره نكرده است  نخست درة به مرحلويفانه سأتـ م1
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امثـال   طبيعي يا فوق طبيعي و انسان، موجودات غيرنيمهـ ين كار بازنمايي نمادين موجودات نيمه حيوان  نخستكه 
ذهن بـشر بـراي    نامد، مي (Cognitive Fluidity)  »ت ادراكياليسي«را  با ظهور آنچه كه ميتن آن. شود ميشامل  راآن 
تمثيلـي ي مختلف تجربه بـه يكـديگر برخـوردار شـد و توانـست بـه صـورت                   ها  لين بار از قدرت تلفيق حوزه     او 

(Analogy)          ّو برگرداندن    فقط هنگامي كه انسانها از توانايي     . م كند فكر كند و افكار مبهم را بر حسب استعارات منظ 
هاي ديگري نيز وجـود       بردند كه رسانه   پي امر زبان برخوردار شدند، به اين       توسط ي انتزاعي خود  ها   انديشه ةترجم

تنظيم، شوند   ميشامل   ازنمايي نمادين فرهنگ مادي را    بكه   راي  يها  انديشه و توان افكار    آنها مي  تطاوسبه  دارد كه   
  .كردو بيان 
 
شناختي باستانشواهد و سبك و نماد در بقاياشاخص  لي درتأم: 

  (Technical Utilitarian)منفعتي  ـ ي يكي فنّ؛ متمايز استةحوز  داراي دوي،ي و چه غيرماد، چه مادفرهنگ
تمايز ميان اين دو حوزه  .برخوردار هستند (Ontologic) بنيادي متفاوت ةسه الي ازهردو حوزه. ديگري نمادين و

ي كه نياز به يتهااليفع  ومنفعتي ـ  فنيةتهاي ساداليهاي انسان به فعتالي مبتني بر تشخيص دو گونه از فع،از فرهنگ
 .(Kobylinski, 1989, pp.124) است ،تفسير دارد

 : به دو گروه عمده تفكيك پذيرند معموالً نيزشناختياي باستانهبقاياي كشف شده در كاوشها و بررسي
  .اند ه زيادي حفظ كرد يا تا حدرا كامالً هاي معنايي و نمادين خود  بقايايي كه داللت)الف
اين نكته براي  .اند كاربري خود بوده  زمان ساخت وشناختيِ كه فاقد ويژگيهاي معنايي و نماديي بقايا)ب

 .ت فراوان استيها حائز اهم  محوطه1مورد بقاياي فرامعيشتي نمادشناختي در شناختي ومعنيهاي پژوهش
فيزيكي   ظاهري وتواند خواص  ميها كه هزارهها، هدس ه نَ يك جام ساخته شده از طال پس از گذشتمثالً

تغييرات  اثر برور زمان  مرهاي از گچ نقاشي شده كه از ديواري فرو افتاده و ب ا تكهام خودرا حفظ كرده باشد،
جايگاه  و نشان آن  طبيعي است كه ديگر،افتاده  دور،خود ت واقعياليفع محل مكان و فرهنگي از طبيعي و

اوهمراه نداردبه معبد بوده،   زماني بخشي از يك قصر ياكهرا اي  هلي .  
متفاوت  ةوان به دو دستت  ديگر ميمنظرياز را بقاياي فرامعيشتيشديم  پيش يادآور همانگونه كه در

 :دكرتفكيك 

                                                 
  اين متنةبنديهاي مختلفي صورت گرفته كه ذكر آنها در حوصلتانشناسي، تاكنون ويژگيها و طبقهي آن در باسبراي رفتار انسان و بقاياي مادـ 1

، تقسيم رفتار )گيري جوامع پيچيده براي قبل از دوران شكلمخصوصاً(  در اين موردها ترين تفكيكترين و تحليليا يكي از ملموسام. نيست
ن رفتارها و بقاياي معيشتي، همانطور كه از نام آ. باشدمعيشتي ميفراو  معيشتي  و بقاياي مادي انسان، به دو زير مجموعه رفتارها و بقاياي
شكارگري و دست . شوند به امر معيشت انسان مربوط ميشود كه آشكارا و مستقيماًپيداست، به مجموعه رفتارها و بقايايي از انسان اطالق مي

 از... گرفته، كشاورزي و لوازم ضروري براي انجام آن وي مرتبط با آن، بيشتر ابزارهاي سنگي و عملياتي كه به كمك آنها انجام ميها ساخته
ي آنها هستندجمله اين رفتارها و بقاياي ماد .ا در مقابل، رفتارها و بقايايي وجود دارند كه تشخيص ارتباط آنها با امر معيشت انسان، براي ما ام

و نيز پس ق به خود به همراه آثار استخوانيِ انسان و حيوان يك تبر دستي در بافت متعلّ. مشكل است و يا اين ارتباط، مستقيم و واضح نيست
 رنگ ة يك لكّشود، اما حضور مثالًانجام آزمايشات الزم بر روي آن، به آساني يك ابزار معيشتي و مرتبط با رفتار معيشتي محسوب مياز 

 ماهيگيري از ةيك ابزار ساد. سادگي در چارچوب رفتارهاي معيشتي گنجانده توان باُخري بر روي همين سنگ يا روي جسد انسان را نمي
را واجد هر  اكي هر چند ساده، آن حكّات اضافه در ساخت اين وسيله، مثالً فقط كاربرد معيشتي دارد ولي انجام عملي استخوان، احتماالًجنس

 فرامعيشتي را به يك شيء صرفاً ساخت همين ابزار از يك جنس غير كاركردي مثل گچ، آن. دو خصلت معيشتي و فرا معيشتي خواهد نمود
 هنر ،در واقع. تر از آن هستند كه بتوان چنين رفتارها و بقايايي را در آنها جاي دادصيتر و تخصهايي نظير هنر و آيين، تنگ قولهم. كندبدل مي

-اي از رفتارهاي فرامعيشتي محسوب كرد؛ يعني هر هنر و آييني در چارچوب امور فرامعيشتي قابل مطالعه ميتوان زير مجموعهو آيين را مي
پذيرش اين تعريف، . گيرند هنر و آيين قرار مية عكس آن صادق نيست و فقط برخي از امور و بقاياي فرامعيشتي در حوزباشد ولي

يي ها آنكه در تله بي؛دهدي رفتار انسان، به خصوص انسان پيش از تاريخ، ياري ميباستانشناسان را در امر مطالعه و تجزيه و تحليل بقاياي ماد
  .به دام افتندنظير هنر و آيين 
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  بقايايي كه فاقد چنين ـ ب؛يافت مين آنها روابط منظّايمتوان در  شوند و مي مي بقايايي كه تكرار ـ الف
 دوم كه ةا بقاياي دستهاي نمادشناسانه مورد مطالعه قرار داد ام بحث توان در ميرا نخست دسته  ؛هستندي ويژگ

  . صرف وقت بيشتري نياز دارند  وپژوهش ويژهتقريبا منفرد هستند، به 
ن و باستانشناسان براي نزديـك      پژوهشگراشناختي از جمله ابزارهاي     اي باستان  وجود سبك و نماد در بقاي     

د و نـ كن سازند و استفاده مـي  مصنوعات فرهنگي كه مردم ميكه را چشدن به جهان ذهني مردمان گذشته است       
ر و نوع ديدگاه آنها نـسبت بـه جهـان            تفكّ ةكلي براي درك نحو   قاعده ومبناي   دهند يك     كارهايي كه انجام مي   

 ، آنهـا اغلـب در بقايـاي باستانـشناختي         يِشوند ولي فرهنگهاي ماد     مردمان و فرهنگها ناپديد مي    . اطراف است 
 ,Anees kassam and Gemetchu Megersa). دكـر  اسـتفاده  تـوان  مـي  از آنها براي بازسازي گذشته  وهماند باقي 

1989, p. 23)ـ ،ي پـيش از تـاريخ  ها ساختهطور اعم و اكثر دسته  بقاياي باستان شناختي بة تقريباً هم طـور  ه  ب
خاص هرچنـد كـه    . نـد كن ادراكات انسانهاي گذشته آشـنا       ةه قادر هستند ما را كمابيش با بخشي از حوز         ، بالقو

ق چنين هدفي، دشوار ودر موارد       تحقّ يا اصوالً  ود و ي مفق ها  دسترسي به بوده   ي نامرئي و  ها  ورود به اين منطقه   
توان حـضور     مي  ها  ي انجام شده روي آن     و كارها  ها  در بسياري از اين دست ساخته     . بسيار، ناممكن نيز است   

سبك و نماد هر دو نمودهاي عيني از فرآيندهاي ادراكي هـستند كـه              .  را مشاهده كرد   ، يا هر دو   ،سبك يا نماد  
ـ   و هـا   ميان جامعـه   شناختي در ه پيش بنا به شواهد باستان      هزار 40 از   كمدست توان گمان زد  مي ي هـا   تجمعي

  . پيش از تاريخ وجود داشته استبشريِ
 
شناختيماد و نقش آن در تفسيرهاي باستاننلي درشاخص تأم: 

 :دكرتفكيك متفاوت از هم  ةتوان به دو دست اي ميبه گونه نيزبقاياي فرامعيشتي را 
  مي يافت آنها روابط منظّميان توان در  بقايايي كه تكرار شونده هستند و مي  ـالف
  .هستند بقايايي كه فاقد چنين خصلتي  ـب
ـ         توان دربحث  مي را   نخست ةدست دوم كـه تقريبـاً     ةا بقايـاي دسـت    هاي نمادشناسانه مورد مطالعه قرار داد ام  

  .ارندصرف وقت بيشتري نياز د  وويژهمنفرد هستند، به مطالعه 
 انـسانهاي   هزار سـال قبـل،  35ـ40حدود  ي وجود دارد مبني بر اينكه در  يك توافق كلّ   ،دانشمندانميان   در
ي بـه بعـد بـه       از نوسـنگ   .پرداختنـد    رفتار نمادين مي   زاري به اب  ، از طريق فرهنگ ماد    سنگي فوقاني ارينه پ عصر

 مـدارك   ،سنگي فوقـاني  ا براي قبل از پارينه    مي موسوم به نمادين افزوده شد ا      ها  ساختهميزان وگوناگوني دست  
ـ     . دست آمده است  ه  متقن كمتري براي كاربرد نماد ب      ـ     پس از اين توافق كلّ سـوي آغـاز رفتـار      ه  ي و حركـت ب

 يكـي   ،دليل اين سختي   .شود  شناختي بسيار سخت مي     هاي نمادين در بقاياي باستان      ساختهنمادين، تعيين دست  
مشكل تفكيـك ايـن      ناسب براي مطالعه، پراكندگي آنها در فواصل بسيار زياد و         هاي م   ساخته تعداد دست  يِكم

  .(Nowell, 2003 p. 11)باشد بيعي موجود  در طبيعت مياشياء از اشياء ط
اي كه در  تهاي ادراكياليگردد به نمودار نمايش وظيفه در حافظه كه به يك توصيف دقيق از فع نماد برمي

 .(Saillot, 2002, p. 11) ودش  رخ داده منجر مي محوطه
تـرجيح   د ونـ كن كار بردن لغات دين يا آئين پرهيز ميه  از ب(Paul Mellars, 1996) مثل پاول مالرز ها برخي

بـه هـر چيـزي اعـم از      از نظر او نمـاد  .امثال آنها استفاده كند     اينها و  ةجاي هم ه  ب» نمادين«د از صفت    نده مي
، شناسـي    در باستان  .خودش اشاره دارد  شود كه به چيزي فراتر از         فته مي بيان بصري يا سمعي گ     عالمت، شيء،
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عبارت است از يك صوت قابل شنيدن يـا  و .  يكي دال و ديگري مدلول؛عالمت يا نشانه داراي دو جزء است    
  .(Christopher Tilley, p.185) (Insoll, 2004, p. 25)  صوتي كه به يك مفهوم خاص اشاره داردةيك نگار

 انسان ةسنجيد مند وتص، نيي مشخّها تاليفع  وها  كنشةفرآورددهد   نشان مياشيايي كه ظاهراًكشف 
اند يا   خصلت عملي و كاربردي داشته،ساخته شدن  كه آيا اين اشياء در زمانزند ميامن ، اين مسئله رادبوده

به   رانخستتر مقام كهنشياء  اين گرايش وجود دارد كه براي ا،شناسي پيش از تاريخنمادين؟ در باستان
ر را واجد خّأاشياء متتنها  به خرج داده وك اامس ،عملي بدهند و در مورد نمادين بودن اشياء وجوه كاربردي و
 ،هاي نمادين ساختهكه دست است اراستو اين فرض ردارانه بنگاه جانباين  .ندندا اي مي چنين خصيصه

ت را براي مراحل  راغب نيستند اين قابلي،شناسان اكثر باستان .استه پذيرفتحاصل يك توانايي اداركي تكامل 
اوهاي عملي  يكي ديگر از داليل چنين گرايشي، ساده بودن انتساب اشياء به جنبه.  قائل شوند  تكامل انسانةلي

ذهني به هاي  ته خطر تبديل كيفيوامثال آن كه البتّي آئيني ها كنش باورها ووكاربردي است تا به آيين 
العات ه به اطّ هرچند با توج،كمين است هميشه در ،بندي طبقهبرايفيزيكي اشياء  هاي ظاهري و شاخص

انسان راست ( ، هومو اركتوس)انسان توانا( يي نظير هومو هابيلسها شناسي كه از انسان گونهديرين انسان
 ن براي اين نياكان مستقيم بشر در دست است، مشكل بتوا)انسان هوشمند( ي هوموساپينسو حتّ) قامت

 ها ي مرتبط با اين انسان گونهاي قائل شد و هر آنچه از بقاياي فرهنگ مادهاي ادراكي پيچيدهامروزي توانايي
در نتيجه برغم . تر بگوييم، منفعتي  بودن اين دست ساخته استن  كاربردي بودن يا دقيقدر دست است  مبي

ق به متعلّ ي باالي ادراكي راها اين است كه توانايي ترات، منطقين اين گونه نظريباور مبني بر جانبدارانه بود
 هزار 15 الي 10، به ويژه )شمندوانسان هوشمند ه( اجداد بالفصل انسان امروز، يعني هومو ساپينس ساپينس

ي ها ب دست ساختهگرايش به چنين نظري،  ساده بودن انتسا از داليل ديگر. سال اخير بدانيم و نه پيش از آن
ه خطر تبديل امثال آن كه البتّ  اعتقادات و،هاي عملي وكاربردي است تا به آيين شناختي به جنبهباستان
ت خود باقي بندي باز همچنان به قو فيزيكي اشياء جهت طبقههاي ظاهري و هاي ذهني به شاخص كيفيت

 مقاطع ةاست ليكن دربار ت بسيارياهم حائزباال در شده  ادي مقطع زماني ةبارر دهشدار فوق طبعاً. ماند مي
  .)(Insoll, 2004, p.25-26شود   منتفي مي،زماني پيش از آن

ديـدگاه تفـسيري فـوق را زيـر      ه،ليانسانهاي اودريافتي  ي ادراكي وها  بازنماييةنيزم پيشرفتهاي امروزه در 
 مرتبط بـا امـور تزئينـي يـا تـدفيني       كه احتماالًيهاي مثل دست ساخته(ها   داده، اخيرةبرد، طي دو ده ال مي ؤس

ي اين پيشنهاد مطرح شـود كـه        باعث شده تا قدرت ظهور رفتار نمادين در انسان را باالتر ببرند و حتّ             ) اند  بوده
 به عنـوان يـك      چنانمي اين موضوع ه   طور كلّ ه   ب  ليكن اند  هنمادها همراه و همزمان با هم تكامل يافت        ابزارها و 
ـ  ميها    دست ساخته  در پذيري     مشاهده يها   چه شاخصه  : بايد پرسيد  ؛استطرح  ي م جدمعضل    دست وجـو  باي
 ؟دانستاطمينان به رفتار نمادين منسوب   باشد تا بتوان آنها را باداشته

ايـن نـوع ارتبـاط       . بـصري هـستند     عمـدتاً  كـشند،  مـي بر  خلق و كاربرد نمادهـا     سرازفرايندهاي ذهني كه    
نمادي كه شكل زبـاني بـه خـود          .كند  دارد و زباني كردن آن كمكي به فهم معنا نمي          شكل غيرزباني    ،اجتماعي

  ).Czerwinski, 1973,1929(  ديگر نماد نيست،بگيرد
در ايـن   .كنـد  هاي زباني ترجمـه مـي   نماد را به منطق گونه   تنظيم و تفكيك معناي نمادين به صورت زبان،       

 اين بدان معناست كه پرس و جو از افرادي كه خود بـا ارتبـاط                .رود   مي ميان از بيشتر معناي اصلي نماد      ،روند
 اغلب ممكن است    ،معناي پنهاني نماد   .كند ميي ن  معناي نمادهاي ماد   ةكمكي به مطالع   نمادين سرو كار دارند،   
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ه مردم باشدبخشي از معاني فرهنگي عام.  
 منظـري   ؛دامن زد توان   مي نيز    ديگر ةو زاوي ها را از دو ديدگاه يا از د         بخشي به نمادها، اعمال و آيين     معنابحث  

ة چند ترجمـ  هر. نگر اطالق شده است يا برون  )Etic( اتيك ديگري   نگر و  يا درون  Emic)( يكي اميك    كه اصطالحاً 
  :كنيم مينگر به فارسي چندان دقيق نيست با اين همه از آن در گفتار حاضر استفاده  دروننگر وبرون

ـ الف سعي كنـيم تـا از    آن است كه درون نگر يا اميك  از ديدگاه مراد: يا درون نگر)  (Emic منظر اميك  
فاعالني كه خود در پديـد آوردن نمادهـا و شـكل دادن و               ي عامالن و  ها  و انديشه ها  قصدها و انگيزه    و ها  تني

اعمالي دارند؟   نكه چه توضيحي براي انجام چنين     ر هستندو اي  مؤثّ شان دخيل و  يها  آيين انجام اعمال و افعال و    
گـاه   مطالعات خـود دقيـق باشـد هـيچ         به هر ميزان كه در مشاهدات و       پژوهشگرهرچند كه يك     اهي يابيم، گآ
 فـاعالن چنـين رفتارهـا و       عامالن و  سازندگان و  نظرات خالقان و    و ها  ق به كشف كامل ديدگاه    تواند موفّ  مين

ه معاصر باشند كه تماس بـا آنهـا         ليبخشي از جوامع او    ،ي اگر اين افراد    حتّ ؛يي بشود ها  آيين اعمال و   و ها  كنش
 فـاعالن و رفتارهـا و      وقتـي ايـن عـامالن و       .ي زنده نيز امكـان پـذير اسـت        ها  طريق گفتمان  از به وساطت و  

رفتارهاي مفقود و خـاموش       و ها  كنش فاعالن مرده و مدفون و     ال را با عامالن و    فع ي زنده و جاري و    ها  كنش
ذهنـي   ي ادراكـي و   ها  شناسان در دسترسي به كنش    معرفتي باستان  ي تجربي و  ها  نيم ناكامي ك ميگذشته مقايسه   

ر اميـك وكاربـست آن      بنابراين ديدگاه درون نگ    .شود مي بيش از پيش آشكار      ،ي گذشته ها  تجمعي  و ها  جامعه
  . ياروستؤتنگناهاي بسيار ر  وها تشناسي با محدودينيز در باستان

ـ ب   وهـا  هفرضي  وها نگر آن است كه پژوهشگر با پرسشمراد از منظر برون :نگر يا برون(Etic)  منظراتيك 
، امـروز در    ايـن ديـدگاه   .  خود بـرود   ةص به شكار موضوعات مورد مطالع     ي از پيش مشخّ   ها  هدف  و ها  برنامه
از  ميا حجم عظي   ب شناسان اساساً  باستان ،بدون استفاده از اصطالح اتيك     .شناسي چندان ناشناخته نيست   باستان

  .اند ه رفتها درشت به شكار داده ي ريز وها هكالن يا فرضي پرسشهاي خرد و
خصوص تصاوير و نقـوش     ه  يكي از روشهاي برخورد با مسائل نماد شناسي در مورد بقاياي فرامعيشتي، ب            

 نمادين اسـت    ؛ا نه گرايانه است ي  تع يا نقش مورد نظر طبي     ء آيا شي  مثالً.  از نظر ظاهري است     ها   آن  تفكيك و
ـ  منفرد اسـت يـا       , انسان است يا حيوان يا گياه      ؛مستقيم است يا منحني    ؛يا نه  درايـن زمينـه    .  وامثـال آن   بمركّ

كـه بـه    شكل استقرايي عمل كنـيم و هنگـامي  ه ايم بهتر است ب     كه به يك تعميم قابل قبول دست نيافته        مادامي
ه الزم بـه ذكـر اسـت كـه          البتّ .ز قياس استنتاجي را نيز داريم     امكان استفاده ا  ،  يابيم ميدست   ييك  پايگاه نظر   

مي  آنها قواعد منظّميان  ه در موضوعات نمادشناسي نيز قرار داد كةتوان در زمر   بقاياي فرامعيشتي را زماني مي    
تـوان   نمـي هستند، در غير اين صورت  ادراكيي ها  امانهسكه شامل   حضور ساختارها و سازوكارهايي     د  مؤيكه  
 . نمادها مورد مطالعه قرار دادةمجموع ها را درآن

ـ  ،شناسي  در باستان پژوهي   نماد ة ما در زمين    وظايف مهم  جمله زا » نمـادين «ت در تعريـف خـود صـفت          دقّ
منفعتـي   غير ة جنبـ   به هر چيزي كه ظاهراً      صفت نمادين را   شناسي  باستان درگونه كه يادآور شديم     همان .است
» مرجـع آن   پيوند اختياري ميان عالمت و    «هايي كه در آنها يك        ساختهنين به دست  مچه. اند  هكرد، اطالق   داشته

شـمايل   ،گرايانـه كه پيكركهاي واقع بگويند   ها   ممكن است برخي   ،مورد اخير  در. گويند ميوجود دارد، نمادين    
 نمادين هستند   ها  گويند همه دست ساخته    مي) Byers) 1994 كساني هم مثل بايرز      ،مياندر اين    ؛هستند نه نماد  

(Nowell, 2003, p. 13).  
 . مبتني بر شباهت قرار گرفته باشدة مصداق عيني يا تصويري است كه با مصداق ديگر در يك رابط،نماد
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-  زائيده مي،سويه است و در جريان اين ارتباط متقابل است كه نماد دوة داراي يك رابط، نماد،از اين لحاظ
است، بندي پيرس  شباهت ميان دال و مدلول در تقسيم تعريف مبتني بر ، ترديدي نيست كه اين تعريف.شود

ي شمايلي پيرس نيز بين دال و مدلول شباهت وجود ها  در نشانه؛آورد ميي شمايلي را به خاطر ها يعني نشانه
  كند؟ مي پس چه چيزي اين دو نوع شباهت را از همديگر متمايز ؛دارد

 . شباهت مطلق برقرار است، همان مدلول است و ميان اين دو،باهت دال از نظر ش،ي شمايليها در نشانه
كم و كاست  چهلستون را بيستون خود تصوير چهل. خود شماستة تصوير شما آئين،ي شمايليها در نشانه

 ميان تصوير و ،هماني  كامل برقرار است و همين اينهمانيِ  اين،نماياند و ميان تصوير و مصداق ميباز 
 اين ، نمادا ميان دو حد شمايلي همان نماد است امةآورد كه نشان ميم رابه وجود كه اين توهمصداق است 

ت برقرار  يعني دال و مدلول آن نه تنها اين هماني بلكه غيري،هماني كامل برقرار نيست و ميان دو قطب نماد
 .پذيري آن نيز در همين استويلأاست و راز ت
 چيزي غايب يا غيرقابل مشاهده را مجسم ، وسايل طبيعيا عيني است كه بة نشان، نماد، الالندةبه گفت

-  ناشناخته است و نميً     بهترين تصوير ممكن براي تجسم چيزي است كه نسبتا، نماد،به زعم يونگ. كند مي
  مفاهيمةچشم سر،نفسه خود تصوير است و من حيث تصويرنماد في. اي روشن نشان دادتوان آن را به شيوه

 ةپرد يعني سرا،بيعهالطّ ناخودآگاهي ماوراء؛گونه قلمرو نماد سراسر دنياي غير محسوسست بدينها و انديشه
 نفس و قداست و ،ناپذير و غيرقابل مشاهده چون روحمدانيم چيزهاي تجسغيب و اسرار است و چنانچه مي

 معني ة كه همه به زبان رمز افادبيعه و هنر و دين و مذهب و سحر و جادو است موضوع ماوراءالطّ،جز آن
  .)143ـ4ص ص ،1385 ،مهرگان(ي و رمزي  معاني سرّة تصويري است رسانند، سپس نماد؛كنند مي

 و ها ارزش ها، بيني ط جهانشود كه توس  به تمام رفتارهايي اطالق مي،در انسان شناسي«نمادگرايي 
  .)Robb, 1998(هاي خالص كاركردي  شود تا شاخصه ص مياعتقادات مشخّ

اشياء . اي است كه ريشه در ادراك دارد بيند كه رشته گونه مي  باستانشناسي را اينsegal (1994)سگال 
مادي باستان شناختي را دارند كه نشان دهند در ها ي فقط هنگامي حكم دادهي يا نسبتهاي ميان اشياء ماد

وضعيسپس ،سگال. قيم رفتار هوشمندانه هستند حاصل مستقيم يا غير مست،ي معمول خودها تت يا موقعي 
  :شمارد كه عبارتند از فهرستي از مفاهيم مفيد در تشخيص ادراك در شواهد باستان شناختي را بر مي

  بندي  دريافت بصري شامل گونه-1
  )يا نيت( قصد -2
  حافظه وتقويت حافظه از طريق انباشت نمادين  -3
  گيري   يادگيري و تصميم-4
   (Nowell, 2003, p. 14) تمهار استدالل و -5

شناسي مبتني بر ديدگاه واقع گرايانه  بر يك روشدهد، صريحاًاين ديدگاه سگال و فهرستي كه ارائه مي
 وساطته بكند كه بتوان  شناسي را توصيه مي آنگونه روش و تلويحاًاست ي باستان شناختيها نسبت به داده

 عاملي كه شايد باعث خلق بخش قابل ؛ تقليد را ناديده گرفتهة مسئل،ه سگالالبتّ. دكرسازي آن، گذشته را باز
قرار »نيت«اي از  توان تقليد را زير مجموعه چند ميهر. ي باستان شناختي استها هي از دست ساختهتوج 

اين .  تفاوت وجود دارد»نيت براي انجام يك عمل جديد« و »نيت براي تقليد«داد، ولي آشكار است كه ميان 
ت گسترش سبكها و فرهنگها، ابداع، استقالل يا انزواي فرهنگي ويژه در مباحث مربوط به تحليل كيفيه ته بنك
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 .ت داردياهم... جوامع مجاور هم و 
  زيستند كه فاقد هزاران نمادي بودنـد          جوامعي مي  ،ي كمابيش دور  ها  ر كنيم كه درگذشته   منطقي است تصو

ـ              چنين تحو  .اند كه زندگي امروزي ما را فرا گرفته        ةلي آيا حاصل يك تغيير زيست شناختي و ظهـور يـك گون
  .Errico, 2003, p. 7)  ...يك فرايند طوالني؟از  نمايي جديد از انسان است يا حاصلِ

 
 :گيرينتيجه

ـ  زبخـشي ا   تنهـا  و تنهـا  و چه گذشـته،      مردمان اكنون ، چه   ها انسان رفتارهاي و تهااليفع ،كنشهاهمه   ات و ني 
كند ميبيان  شان ازمنظرباستان شناختي بازنموده ويها    را در دست ساخته      آنها اتذهني .بخش مادها تّي اين فعالي

عد،  سبك، ب  چونان ويژگيهايي   شوند كه محمل   ميشامل   يي را ها   محصوالت و فراورده    هميشه يحتّ يا غلب و ا
ـ     بـراي   ر فرهنگي   مواد و آثا  اين  . رنگ، شكل، نماد، ظرافت يا زمختي و غيره هستند         وجـود  ه  هـدفي خـاص ب

صرفاً يك انعكاس    آنها   ،مضاف براين  .رتباطات اجتماعي دارند   ا در نمايش چگونگي  نيزي   نقش مهم   و اند  آمده
ادراكـي پديـد    ارتبـاط بـا سـاختار فرهنگـي و     تواننـد بـي    نمـي نبـوده و  سـاختار اجتمـاعي   ساده از چگونگيِ 

 اصالت، عظمت و پيشرفت يك قوم و فرهنگ در هنرآنهـا جلـوه   الً اصو.)Gamble, 2000( آورندگانشان باشند
 بـا  .كند مي زيبايي شناختي پيدا ة جنب برد، صرفاً   حال اگر نتوان از اين طريق به عقايد سازندگان آنها پي           ،كند مي
ـ  هـا   اين ويژگيها و نيـز داده ةتوان به واسطي منطقي و قابل انعطاف مي ها  خاذ شيوه اتّ ـ مق اني ديگـري چون  ةول

بـه صـد گمـان       باورهـاي گذشـتگان    و هـا   انديـشه  تنها به بخش ناچيزي از     شيء   و توزيع بافت   ،مكانزمان،  
ند با تكيه بـر مطالعـات ميـان         توان نماد و سبك از جمله ابزارهايي هستند كه باستانشناسان مي         . برد واحتمال پي 

 .ي ادراكي گذشته دسـت يابنـد  ها سامانه زا ناچيزي  بخش به   دست كم   تا خدمت فراخوانند ه   آنها را ب   ،اي رشته
 به ،انسان بوده گيريشود ماحصل تصميم ميآنجا كه هر رفتاري كه نمود آن در بقاياي باستان شناختي ديده    از

 و  ويژهداراي معاني    احتماالً بقاياي فرامعيشتي    ياروي ظروف سفالي      مثالً  اكثر نقوش ايجاد شده    ،احتمال زياد 
ها، باورهـا      هنرمند دوران باستان سعي داشته از اين طريق انديشه         شايد .بوده است ي  خاصام  به منظور انتقال پي   

ها   داده يعني ،هانآ ة زماني است كه با مطالع     هات ازاين هنر  باالترين لذّ .  كند بيان وفته  گ را باز  هاي خود   سنت و
چنـد  هـر  بـازآفريني آنهـا   گـشايي و  رمز،معناكـاوي  ،تقرير به تفسير، بتوان دست ،جاماندهه بي و شواهد ماد 

  .مجازي زد  ذهني و،يممفهو
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