
 1396، بهار و تابستان 1شمارة  ،9 سال ،شناسيمطالعات باستان

 شناسیباستان معنا در مفهوم ماده و درشناختی ملی معرفتأت

 
  *مالصالحياهلل حکمت

 تهران دانشگاه شناسیباستان گروه دانشیار

 (250 تا 233 ص از) 

 30/3/96 :يقطع پذيرش تاريخ ؛ 17/01/95: مقاله دريافت تاريخ

  چکیده
یا هایی درگیرند که شناسان با مادهباستان ست.ا سیشناباستان معنا در شناختی پیرامون جایگاه ماده ومعرفت این مقاله جستاری

 ،اثر هر ها.آن یمورد مطالعه آثار قرائن مادی و شواهد، مدارک، همنتسب ب و یا مرتبطهستند  (Archaion) اثرحد ذاته  فی

 آن است، دارد که بیرون از غایتی به نیت و به معنایی به چیزیداللت  اشاره و فرهنگ مادی هماره ارجاع، ماده فرهنگی و مدرک،

پیشاپیش ماهیت مدرک بودنشان  ت ودلیل اثریّهب شناسانباستان یمورد مطالعه آثار اهد وشو صل به آن، مدارک،متّ درون و نه در

 ا، ـهبه نیت داللت و اشاره ،ارجاع .هستند که مفقود یهای« لوگوس» یا هامعنامرجوعیت به  د.نذاته خصیصه مرجوعیت دار حد فی
 شناسی ازباستان .تندـهسایب ـغمفقود و  ناسیـشتانـباس ه درک دـی دارنهای« رخهآ»یا  اـهغایت ا وـمقصده ا،ـههدف ا،ـهغرض

هم  و های مفقودهم مقام داوری بودهو های مشهود یدان گردآوری دادهـهم معنا هم م واده ـایی مـدان هم دانش و این منظر

کف آوردن هب برگرفتن و مهارت برکشیدن و ،بصیرت خرد، ،هنر هم و است های شکستهجاممدیریت کشف  مهندسی و مهارت،
هست که  قدرشناسی آنتانمدارک باس و هامادهپذیری ارجاع دامنه مرجوعیت، ه،جاما چگونه؟ در .ریخته هایمعنا باده از ایجرعه

شناختی به بام نام باستانبی مثله و متفرق، معیوب، مخدوش، خاموش، ،الکنهای شکسته ماده های فرسوده وبتوان از نردبان

 شناسانه زد ونقب باستان غایب های مفقود وهای ملموس به اختفای معناانکشاف ماده توان ازمی شد؟ غایب بر های مفقود ومعنا

 گذشته دستیافت؟ مفقود منجمد و متوقف، هایواقعیت رخدادها، ها،منظری معتمد درباره روند به معرفت و شنانه برد وره باستان

الوصول نیست لیکن معضالتی از این جنس هرچند سهل آمدن بر فراز ور وکهای گشودن گره این دست و از پرسشیپاسخ به 

 .بود نخواهد ثمربی هم بیهوده و آنقدرتحلیشان  نقد و بحث، و طرح
 

 ماده، معنا، ماده فرهنگی، فرهنگ مادی شناسی،باستان :کلیدی های واژه
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  مقدمه .1

 و «وجود»یا  (ontic)چیستی  و (ontology) شناسیهستی یافتتاح مباحث نظری دربارهطرح پرسش و 

مراحل  در و های میانهسده و فیلسوفان عهد باستان معنا را نخست مدیون متفکران و ماده و «ماهیت»

    ا ـها به مآن است. دیدـدوره ج های علمیتهـوردهای رشاتـدس المان وـع مندان،ـاندیش سپسین مرهون

 تصویرها، ها،طرح ،جهان تاریخی ما در حضور بودن و یحیات ما، نحوه پیوند هستی و گویند رگ ومی

 از هر اساساٌ معرفت انسان بودن خویش و موقعیت و جهان از ،هستی که از ییهاتعریف تعبیرها و تفسیرها،

 میان پذیر درنا به طرز اجتناب استوار و و سنگین ،سخت ایم تا چه میزانرویدادی ارائه داده پدیده و ،واقعیت

 و هم حرکت،اندازه  و وزن حجم، امتداد و اند وعدی که هم بُهای مادّتکمیّ و هاهمادّ اجسام، کیهانی از اشیاء،

  است. بازنمایی شده بیان و ،رقم خورده متفکران گذشته، درهم تنیده، تعبیرفساد به  کون و فعل، قوّه و تغییر،

 ,Knappett; Malafouris 2008, Hodder 2012) «گیرایش» و (Entangled) درآمیختگی این

Malafouris 2013, 1394) م های مادی اعّکمیت اشیاء و میان انسان و افعال های کثیراالضالع  واندرکنش و

شناختی هم عرفتـم لحاظ نظری وهدی هم بـج طورههای اخیر بمصنوع فرهـنگی طی دهه طبیعی وخام  از

اند موردتوجه مورد مطالعه خود ارائه دادههای همادّشناسان از که باستان یتفسیرهای شناختی وباستان از منظر

 افکنده  اجسام اشیا و ی،ادّـهای متیهانی از کمیّـمیان ک که همه ما دراین در گرفته است. قرار بازبینی و

های تکمیّو  هابا کیهانی از ماده جهان بشری ما جامعه و حیات، پی هستی، رگ و وریم وغوطه ایم وشده

 ملموس و های مادیتیکمّ ،پدیدارها ها،که این واقعیتدر این محل تردید نیست. ،تنیده استهم مادی در

 بر اند وسطوح مختلف شکل داده در انواع و به و فرهنگ ما را به انحا تنها کالبد مادی تاریخ و محسوس نه

جهان  را با هستی و ما ینوع رابطه نسبت و بودن و ینحوه عانی بیرون از خود داللت دارند وـیهانی از مـک

   ولموس ـهای مکه این واقعیتردید نیست. در اینحل تـکنند نیز م بیان می های آن بازنمایی وواقعیت

ارند د ی ما قراردسترس انطباعات حسّ واقعیت دیگری در تر از هرعینی مستقیم و های محسوس مادیپدیدار

 ی،های مادّتبا این کمیّحیاتی ما  فوری و عینی، هه مستقیم،مواج ،که حضورنیز محل تردید نیست. در این

 نوع و رفتار، سخت بر روان، فوری ما ودسترس مستقیم  های درفراورده مصنوعات و رها،ابزا اجسام، اشیاء،

یا نظام  ساختمان فرهنگی و ها در درون یک ساختارهای اجتماعی دیگری که با آنرابطه ما با گروه ینحوه

 محل شک یا انکار د نیزندار پذیرنا اجتناب و تعیین کننده مشارکت مستقیم و ایم دخالت واجتماعی گردآمده

   نیست.

 ملموس وهای همادّ این که شود این استاساسی که در اینجا مطرح میمبحث  کلیدی و مهم و مسئلهیک 

 با حاالت متفاوتشان اعم از انطباعات حسی ما دسترس مستقیم قوای ادراکی و ی محسوس درهای مادّتکمیّ

ایم ها افکنده شدهدرون آن ما در شودگفته می اینکه چه هستند؟ عاًـواق و منجمد)لخته(  ماـپالس ایه،ـم از،ـگ

 ((Heiegger1978, 1386 ؟مشرف محیطیم وها آن ما بر ؟ یا آنکهاندما محیط ها برمعناست که آن به این واقعاً

 بسیارهای اندرکنش دسترس متقابل است و اشیاء در ی وهای مادّترابطه ما با این کمیّ که نسبت ویا آن

ی جهان مادّ ند میان ما واهبردگمان می پنداشته وشناسان میباستانگذشته  ه درچآن از ترپیچیده تو و بر تو

ما  برها که آیا آنرا ایی از این دست هتر این است که طرح پرسشتدرس یدیا شا ؟پیرامون ما وجود دارد

ها ما در درون آن یا و بودن ما هستند ینحوه رفتار و روان و محیط بر اند وما را درمیان گرفته احاطه دارند و
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باید به می ،احاطه داریم کنیم وها سروری میما بر آن اند وها به درون ما فراخوانده شدهایم یا آنافکنده شده

 ؟کردتحلیل  نقد و بحث، گر طرح،ینحوی ده ب دید و از منظری دیگر را مسئله کناری نهاد و

 اجسام مادی اشیاء و ها،تاین کمیّ و افی میان ماشفّ ص ومرزهای مشخّ دانند کهنیک می شناسانباستان

 تواننمی هاما با آن پذیرنا تفکیک و پیچیده و تو بر روابط تو ها ومناسبت البستر جریان سیّ در .وجود ندارد

شناسان باستان، دیگر .ترسیم کرد و تحدیدرا  مشخصی های هندسی ورزـم ها وحد گرفت و دست بر کشخط

به  التفاتی ندارند و ژه چندان عنایت واب اعیان یا سوبژه و عین یا اذهان و دکارتی میان ذهن وهای به تقابل

 مدارک و منابع و فسیرت اشیاء پیرامونش در و محیط جهان وو  کثیراالفعال میان انسان روابط کثیراالضالع و

 Malafouris and Renfrew 2010a, 2010b; Malafouris) اندآورده روی پیش از بیش خود ۀمطالعشواهد مورد

2013, 1394; Olsen 2003, 2010; Pellegram 1998;). شود.می بحث تفصیله ادامه همین نوشتار ب باره در این در 

موجود  تردید نیست. هر است،عدم نزیسته  و خأل در نیامده و وجود هبعدم  از و خأل ای درهیچ موجود زنده

 و یدازمی شود وزاده می نده وـد افکنی که پیشاپیش وجود دارهای مادّمیتک ازیان عالمی ـای در مزنـده

 عرفانی، های اصیل دینی،ها و تجربهتسنّ دهد. البته از منظرتن به مرگ می ای مقدرلحظه انجام درسر

 ابدیت سرمدی و امر یا جوهری از القدسیروح رحمانی یا کلمه اهلل و و روحانی گوهری، اینفخهاشراقی نفسی، 

شود زمان نمی ماده و که مشمولِ نهاده است بشری ما نهفته و کالبد ناسوتی خاکی و تنِ هستی و یهسته در

 نوشتار و اش دررغم اهمیت ویژههاست. این موضوع ب جهان هبوط کالبدی ما در و نشئه حضور مسبوق بر و

 پوشیم.چشم می بحث آن طرح و از و گنجدمباحث اکنون ما نمی

که یادآورشدیم   گونهگیریم. همانشناسی پی میباستان معنا در شناسی مادّه وبحث را پیرامون معرفت

 پالسما و مایه، ی با حاالت مختلفشان اعم از گاز،بسائط حسّ ها وداده اجسام، های مادّی یا اشیاء،تکمیّ

 انطباعات حسّی ما هستند. وای ادراکی وـهای قترین واقعیتدسترس در طعم و عطر یا رنگ، بـو، منجمد

تغییر  حرکت، حجم، وزن، فاصله، اندازه، امتداد، عد،ممیزاتی چونان بُ ها وبا شاخصهالمعمول علی و القاعدهعلی

مانند هب دیگر از تعابیر مشربان ییارسطو خاصه ارسطو و متفکران گذشته اند.تعریف شده موارد مشابه دیگر و

 در ( Ενε’ργια H )« فعل» و (Η Δυ’νμη) «قوّه» و یا هیوال (H Πρω’τη Υ’λη) مادّه اوّلیه عرض و جوهر،

 ملموس و و (Αι’σθητα Τα) وسـهای محس. این واقعیتاندکردهادّی استفاده ـم اشـیاء ها وتوصف این کمیّ

 انگیز و بحث خیز و جملهقوای ادراکی ما از دسترس مستقیم انطباعات حسی و های مادّی درتکمیّ

عهد باستان  نمیان متفکرا دانایی در دانش وتاریخ تفکر،  نیم اخیر هزاره و موضوعات طی دو آورترین سرگیجه

 «مادّه»فلسفی به مسئله  -تحلیل تاریخی اند. نقد وی جدید بودهدوره های میانه وعالمان سده فیلسوفان و و

مباحث نوشتار  ارائه شده در این دو مفهوم پیشنهاد و از تعاریف حداکثری که به مفهوم کالن آن و «معنا»و

ادّه ـویژه م هاست. ب حاضر نوشتار این قلم در مورد نظر االخصمعنا بالمعنی مفهوم مادّه و .گنجداکنون ما نمی

 و هاشاخصه و (ntentionality) التفاتیمعنا چونان حیث نگی شده یا چونان فرهنگ مادّی وـادّه فرهـچونان م

 گرفته است. بحث قرار مورد توجه و حاضر نوشتار در نظری شناسانه و با رویکردی معرفت شانبنیادین اتممیز

نهیم. جای می معنا وا عالمان مادّه و معنا را به مفهوم کالن آن به فیلسوفان و اصل مادّه و مسئله دشوار

ی جدید سخن عالمان دوره وهشگران وژپ اندیشمندان و این باره آنقدر یادآوریست که در خور در خرسندی و

موضوع  اند که پیرامون کمترهاد کردهنپیش ناقض هم مطرح و ضد و موافق و آنقدر نظرات مخالف و اند وگفته

 و شده باحث مطرحـخواستیم فهرستی از ممی حتی اگر ایم.اش را سراغ داشتهای مشابهمسئله مفهوم و و
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یک دانشنامه  از حجمش بسا چه ،فراهم آوریم معنا فی مفهوم مادّه ومعرّ در تعاریف پیشنهاد شده ها ووصف

 .شدمی ترجلدی سنگین ده  قطور چند بزرگ و

هم ما ف عقل و فکر، ذهن، ؛ناپذیر اجتنابنحو ه ب چه بالمعنی االخص معنا چه بالمعنی االعم و مسئله مادّه و

سعی شده از  حاضر نوشتار در کند.می درگیر نیز مفاهیم دیگر موضوعات و ها،را با حجم سنگینی از مسئله

 وها مقوله ها،رویداد پدیدارها، ها،معنا با واقعیت مادّه و ناپذیردرآمیختگی اجتناب تنیدگی واین درهم

مادّه  اصوالَ نشود.شناسی غفلت باستان مناسبت بنیادین آن با مادّه در زمان و یویژه مقولههب موضوعات دیگر

  فهمید. توان شناخت وبسائط حسّی نمی ها وداده ،ادّیـهای متناصر مرتبط با کمیّـع یاء وـرا منتزع از اش

های هدرباره مادّه ناست،  شناسیباستان کلیدی در یهم مولّفهزمان که هم مقوّم،  یمقوله بدونِ ویژهبه

های اجتماعی واقعیت رخدادهای فرهنگی و یدرباره نه ،ارائه داد قبولی معرفت قابل منظر و توانمی فرهنگی

معنا شانه به شانه  گونه که مسئله مادّه وتی همانخشنامطالعات باستان در .بحثی را دامن زد اساساَ گذشته

 Spatial) چونان بافت مکانیدوش همهدوش ب یک بافت یا بستر مادّه نیز در زمان و یاند مقولههم مطرح شده

context )زمانی بستر و (Temporal context) مورد توجه جدی و شناختیباستان شواهد مدارک و تفسیر در 

   .(1394 پهلوان ده مالصالحی و؛ Hodder 2003) اندگرفته شنان قرارباستان نظر امعان

 شناسيباستان مدارک مورد مطالعه در ها ومندی مادّهمعنا حیث معنوی و مسئله معنا و. 2

واهد مورد مطالعه ـش مدارک و ها،مادّه حیث معنوی شناسی به معنا وباستان شناسی مادّه درمعرفت از

 آورتر ازهای سرگیجهدشواری ها وبا پیچیدگی چهره داده و کلی تغییرهرسیم مسئله بشناسان که میباستان

 محسوسات و سپهر های مادی درتکمیّ اجسام و اعیان، اشیا، میزان مادّه، هر بهشویم. ینوع دیگر مواجه م

سپهر  معنوی در امور ومعناها دارند؛  قوای حسی ما قرار دسترس مستقیم حواس و در ی وانطباعات حسّ

 ومعناها  گیرند.رویدادها جای می ها وروند پدیدارها، ها،فحاوی واقعیت حقایق، کیفیات، مفهومات، معقوالت،

 حضورشان را  گیرند لیکننمی قرار قوای حسی ما معرض مستقیم حواس و که دررغم آنمعنوی علی امور

های مادّی، یتکه کمّ قدرهمان به سخن دیگر کنیم.احساس می سپهری دیگر در و طریقی دیگره جا بهمه

 معنوی ذهن، امور فحواها، ها،معناکنند می را مدام با خود درگیر ی ماقوای حسّ حواس و ،اجسام اشیا، اعیان،

تخیّل ما نیز  تفهّم و قوّه تعقل و خوانند.می خیزش فرا و را به چالش تخیل ما ،قوّه فهم و خرد، اندیشه،

نهاده که پیشاپیش پذیرفته   مادّی هایپنجه فشردن با واقعیت و دست شدن و آوردگاه درگیر هنگامی گام در

 مواجهه با امر معنایی وتهی بودگی یا بی در شده است.معنایی مفروض گرفته  میان است و پای معنایی در

 جویانه وهای معرفتکشش ها وحتی از کنجکاوی رسد.به بن بست می شود وفهم ما متوقف می خرد و ،مهمل

 ورزیهشود. اندیشخاموش می نهد وسردی میه روی ب کاسته شده و عزم ما برای حقیقت چیزها فرو اراده و

رویکردهای  شناسی ومیان است. دانش باستان جاست که پای معنایی درتفهّم آن و تعقّل() خردورزی و ()تفکّر

چنین به این نیز جدید یدوره آدم بالمعنی االعم در عالم و بالمعنی االخصّ و بشر یآرکئولوژیک به گذشته

جدید  یدوره شناسی درباستانپذیری دانش مراحل نخستین شکل شناسان درچند باستانهر .ندآمد وجود

 التفاتی نداشتند. معنا عنایت و ماده بودند که چندان به باده و جام و مسحور چنان مفتون و

 و مسائل حرکت با طیفی از نقطه عزیمت و در های مادّیکمیّت مانند بحث مادّه و به بحث معنا نیز در 

بحث  اصوالَ پاسخ از کنارشان گذشت.توان بیمهمی مواجه هستیم که نمی کلیدی و اسی وـاس مباحث
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پیرامون معنا ابتر  نمعضالت بنیادی و مسائلتحلیل  نقد و شناسی بدون بحث وباستان شناسی معنا درمعرفت

 کجاها  یانه دارند؟ درـجا آشـک معناها در معنا خود چیست؟ که اسـاساَاین محتوا خواهد بود.بی معنا وبی و

ها یا به د؟ سرچشمهکننریزش می خیزش و تراوند وکجا می که ازیافت؟ یا آن جست و ها رابایست آنمی

چه سپهری یا  در را هاآن (Λο’γος Ο) خرد علت و ، دلیل،معرفت منطق، و( Αρχη’H)« آرخه» عبارت دیگر

    قلم  و آسان به زبان که به ظاهررغم آن به از این جنسمسـائلی طرح  یافت. باید جست وپهرهایی میـس

 شناسیفراموش نشود که باستان .آیندنمی پاسخ در در آسان نیز دهند وپاسخ نمیبه تن  آیند لیکن آسانمی

  .است آن تعریف حداکثری به مفهوم کالن و «لوگوس» است و «آرخه»دانایی  بنیاد دانش و از ریشه و خود

 و «آرخه»معرفت مویّد  المعنی االخص نیزآرکئولوژی ب تبارندی لغوی و معنوی مفهوم هلنیبترکیب

 آثار وساطت هب   (Lost archai ,Lost Logoi)مفقود غایب و «هایلوگوس» و « هاآرخه»البته  است. «لوگوس»

 است.اعمال آدمیان  افعال و ،مانده از آدمی جایری بشواهد مادّ مدارک و و (ta  Αρχαι’α)« هاآرخه»یا 

 و های مهمآثارش نکته دیگر مثنوی هم در محمد هم درالدینجالل بلخی خراسانی و بحث معنا شاعر در

شناسی عرفتپیرامون م آغازین ما بنیادین و مسائلیهم با طرح  اند کهدامن زده ای را مطرح کرده وآموزنده

راه چراغ  توانندشناسی میایگاه آن در باستانـج و شناسانه معنااوی معرفتـواک هم در دندار ثیق ط وـرب معنا

 عنب و اُزم و و انگوربرم حکایت سراغشان رفت گمان میهبایست بمی کجا کجایند و در معانیکه این .گیرندقرار

 آموزنده است. مفید و شناسی بسیارباستان شناسی معنا درمباحث معرفتطرح  مثنوی در او دراستافیل 

 را در معانیبنیادین است که  همین مسئله مهم و مثنوی پاسخ به در استافیل و عنب و اُزم و انگورداستان 

مسبب  اختالف و أمنش و ندره زن هاصدا ،هاصوت ها،حرف که باید جستنمی صدا صوت و نام، لفظ، حرف،

 :مروّج گمراهی و نزاع
 ردی یک درم        ـم س را داد ـچارک

 ال        ـترب بد گفـگر عـآن یکی دی
 دو گفت این بُنُم     ـترکی بآن یکی 

 ل را       ـآن یکی رومی بگفت این قی
 دند       ـگی  شـآن نفر جن در تنـازع

 ی       ـابله د از ـزدن م میـبره ـتمش
 د زبان        ـزی صـری عزیـصاحب سّ

 درم     یک زین من که او بگفتی پس
 ل                ـدغ د دل را بیـکه بسپاریـچون
 راد        ـدرمتان می شوند چارالم یک

 فراق        و جنگ دهد تان هریک گفت
 توا         ـید اُنصـپس شما خاموش باش

 گر سخنتان در توافق موثقه است         

 دهم  گفت این با نگوری آن یکی
 خواهم نه انگورای دغا   ـبمن عن

 ب خواهم ازُم  ـخواهم عن من نمی
 را        تافیلـم اسـن خواهیـترک ک

 دند     ـش هـا  غافـل  نام سّر  ز که 
 ش تهی        ـدان از جهل و بدند از پُر
 صلحشان      جا بدادی دی آنـبُ گر

 م    ـــده می ان را ـآرزوی  جملش
 عمل   چندین کند می درمتان  این
 شود یک ز اتحاد    دشمن می چار
 اق    ــاتف شـما را  ت  من آردـگف
 و   ـزبانتان من شوم درگفت وگ تا

 ت   ـرقه اسـه نزاع و تفـدر اثر مای

د آثار انگمان برده د وناآمده گرفتار نزاع آثار شناسانی که درنوی برای باستانثم در های مزبورداستان

تفرقه  مایه نزاع و» بدون ارجاع به معنا اثر .است روشنگر آموزنده و بسیاردارند مستقل  نفسه واهمیت فی

 اساسی و ای مسئله شود.تفصیل سخن گفته میه اش ببحث درباره یادامه که درای معضل پیچیده ؛«است

 که این است شودمطرح می مباحث ما عزیمت نقطه حرکت و این معنا در بحث نسبت میان مادّه و مهم که در
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ها را باید آنکجا می آشیانه ندارند در وسکنی ها لفظ ها،حرف ها،صوت ها،صورت ها،ماده درها معنا پس اگر

فراوان  های آموزندهگفته های ظریف ونکتهراسانی ـخ اعرـش ارف وـع باره نیز این فهمید؟ در یافت و جست و

مناسبت  و است ا مباحث ما مرتبطیک مورد که ب هسخن تنها ب اطاله دارد که برای پرهیز از آثار خود در دیگر

  :شوداشاره می ،دارد
 جان جان پذیرفته باشد. اصل این همه علمها ازگیرند؟ همچنان باشد که قالبی بی علمها همه نقشند. چون جان»

خداوند با صوت.  حرف وآن عالم، گفت است، بی صوت نقل کرد. در عالم حرف و صوت در حرف واز عالم بی -آنجاست
باید تا حرف یلبی م زبان نگفت. زیرا حرف را کام و به کام و صوت سخن نگفت و آخر، با حرف و سخن گفت. موسی

ام ـوشنود است با حق که اوهصوت، گفت حرف وعالم بی کام. پس انبیا را در دهان و لب و از شود. حق منزّه است ظاهر

برای  .شوندطفل می آیند وعالم حرف می حرفی درپی بردن. امّـا انبیا از عالم بی نتواند وی به آن نرسد و زـقل جـاین ع

نما  و نشو قوّت گیرند و نرسند. امّا از او اند به احوال اوصوت مانده حرف و اکنون، اگرچه این جماعت که در این طفالن.
   قوّت  امّا به وی بیارامد و شناسد به تفصیل،نمی داند ونمی همچنان که طفل اگرچه مادر را -به وی بیارامند یابند و

از  چنان از برگ ومندارد، ه از درخت خبر رسد ومی شود وشیرین می آرامد وشاخ می میوه بر همچنان که وگیرد می

  .(170صفیه مافیه ) «.پرورده شوند گیرند و وی نرسند، امّا ایشان از او قُوّت به ندانند و از صوت او، اگرچه او را حرف و

های تکمیّ، هامادهخراسانی هست که  شاعر عارف و به تعبیر پیشاپیش عزمی اراده و ،ای، نیروییقوه

 ها وزیسته ها،اندیشه یم ملهم ازبخواه اگر بخشد.جان می آورد ومیاعیان را به حرکت در اشیاء و ی،مادّ

 توان گفت معنا ریزش، تراوش،ئه دهیم میارا معنا از همین آستانه بحث پیشینی در تعریفی ایشان هایدانسته

 ، هاصور ی ما درهادانسته ها وک کالم زیستهی در و هاوهم ها،فهم ،هااندیشه ها،عزم ها،اراده ها،بارش انگیزه

های مادّهبالمعنی االخّص مراد ما  حاضر نوشتار در که هامادّه به سخن دیگر ست.های مادّی اکمیّت و هاهمادّ

  مالت أت شود مورد بحث ومنتسب می و ها مرتبطای که با آنهمادّ هر ادّی وـهای مفرهنگ فرهنگی و

 مدرک و مادّه فرهنگی ،اثر شناسی هرباستان اند. درمعانیمعنوی یا  مسبوق به سابقه ،شناسانه ماستمعرفت

 و دید یافت و جست و راباید آنآن می بیرون از د وومفق ومعنا یا معانی دارد که غایب است داللت بر اشاره و

 شود.ادامه بحث سخن گفته می در باره نیز این در متّصل به آن و درون خود اثر درنفسه  نه فی .فهمید

 و ریز مسائل تحلیل نقد و ایت،رو حکایت، کید شود کهأت به این نکته ضرورت دارد بحث معنا نیز در

 ان وـمهندس گذشته، طـراحان، فلسفه در و حاب فکرـاص را کهی مهم و مباحث نظری سنگین درشت و

 رغم اهمیت بسیارهاند بدامن زده ما مطرح کرده و ویژه عالمان روزگارهجدید ب یدانایی دوره هاینظاممعماران 

هرجا که مناسبت بحث ایجاب البته د. نگنجما نمی اکنونِ مباحث نوشتار در ما شان با موضوع سخنِمناسبت و

گوید تاریخ اندیشه به ما می ،روی هر به .چنین کردیم نیز پیش که درشود چنانها استفاده میاز نظرات آنکند 

    جهان بوده است. تاریخی آدمی در حضور تاریخ و انسان در هایترین دغدغهایریشه معنا از بنیادی و

سپهری از  با ماده و مقدر ناپذیر واجتناب به نحوجهان  بودن ما در ی نحوه حیات و گونه که هستی وهمان

 و (Engagement)درگیر  یدارهای جهانپد ها وکثرث واقعیت رنگارنگ، صور اعیان، ،ءاشیا مادی،های کمیت

 تدریجبه مرحله و به مرحله بوده و سخت درگیر با معنا نیز ،پیوسته است مستقیم و (Entanglement)آویزی  در

آمیزی  در وگی تآویخ در درگیری وشانه  به درگیری انسان با معنا شانه رابطه و جغرافیای این نسبت و و سپهر

مهم معنای زندگی،  مسئله بنیادین و شده است. ترشکن تر وپیچیدههای مادی کمیت اعیان و اشیاء، با ماده،

، معنای عشق معنای دوست داشتن ، معنای هستی،معنای مرگ، معنای شرور، معنای بودن ،معنای رنج

، معنای انسان مندتاریخ جهان چونان وجودی تاریخی شده و درتاریخی انسان  حضور ورزیدن، معنای تاریخ و
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سطحی که  هر در جای جهان و هر ها را دروهم ما انسان فهم و عقل، ،فکر مانند آن همچنان ذهن، بودن و

نوع رابطه  بودن ما در جهان و ینحوه سخت بر معطوف داشته و خود مشغول وهایم به این یا آن طریق بزیسته

های مفهومی پیرامون بندیترکیب ترکیبات و جهان پیرامون خویش تاثیر نهاده است. جامعه و نوعان،همما با 

استعاری، کنایی، رمزی یا نمادی، روابط معنایی،  مانند فضای معنایی، معنای عاطفی، معنای ضمنی، معنا به

ها درباره ه)نظری های معنایینظریه معنا،معنا، منطق  ها وهای میان گزارهمعنای تصریحی، مناسبت اقسام معنی،

 دانشی جدید و یحوزه ها درمانند آن ارجاعات معنایی و ها وهایی معنایی، شمول معنایی، داللت، رویکردمعنا(

مورد  (Semiology) شناسینشانه و ( Semantics) شناسی یا سمانتیکبا عناوینی به مانند معنا ایرشتهمیان

 (.Brial1 900, Russell 1940, Preucel 2006) اندگرفته تحلیل قرار و، نقد بحث بررسی،

های دانش ها ورشته متعدد شمار آرکئولوژی یکی از میان ،تردقیق یا به مفهوم جامع و شناسیباستان

 ترپیچیده پیچیده و ینحوه چگونگی و فرایند و یچهره وانده شده تا پرده ازکه فراخ ماست نوبنیاد روزگار

های انسانی راالهداف گروهیکث کثیراالفعال و های کثیراالضالع ودوره به دوره مناسبت مرحله و  به  مرحله شدن

مفهوم آرکئولوژی به  گیرد. بردرتاریخی  خرأهای متتاریخی تا هزاره پیش از ترین ادوارکهن معنا از و را با ماده

مصداقش را که رشته  ،ه باشدشناسی نصب شدش باسـتانپیشانی دانـ دید برـج یای که در دورهانگیزه هر

 شناسی را که هم دانش کند هم ماهیت دانایی باستانست هم دقیق تعریف میبالمعنی االخّص ا شناسیباستان

ظرف هم مظروف یا به تعبیری  هم های مفقودهم بوده های مشهودهم داده ه است هم معنامادّدانایی  و

 کند.بیان می های ریختههای شکسته هم بادهجام دانایی دانش واستعاری هم 

 نامتعارف و ی با شرایط ویژه وهای مادّیتمطالعه کمّ ومشاهده  ه وهمواجدر شناسان هم نباستا ،همه این با

 فهمی از دادن دست هب هم در ،کنندم پنجه نر باید دست وپارادوکسیکال می و عرف عادت و خالف آمد حتی یا

 موقعیتی دشوار و مطالعه درهای مادی موردیتکمّ وشواهد  مدارک، ،هاماده اعیان، فحاوی اشیاء، ،معناها

 پیچیده و و خالف آمد و نامتعارف د.انگرفته قرار کننده نیز  یوسأبسا م چه و آور سرگیجه پیچیده و شکننده و

شناسان ه باستانعمطالمورد  شناختیشـواهد باسـتان دارک وـم ی وادّـهای میتکمّیل که ـدشوار به این دل

های سلبی ه جنبهکفّ شوند ونام یافته مییب و الکن، خاموش مخدوش، متوقف، منجمد، ،مشوب ،هم معیوب

 در هامظروف و فحواها ها،معناکه کند هم آنشان سنگینی میهایایجابی خصلتهای جنبه صفاتشان بر

 که این است ها معنا مضاعف مراد ما از غیبت اند.نهان نامریی و غایب، شناسی به طریق مضاعف مفقود،باستان

انطباعات حسی ما  دسترس مستقیم حواس و ی درهای مادّیتمانند کمّ  هطبیعی ب طورهب کهای آنها سوآن

   عال هستند. درـف کنند ومل میـصحنه عپشت در هستند و امرییـن االمعمولعـلیها معنا. ندارند قرار

 شناسان درباستان ،شود. به عبارت دیگرمی مضاعفها معناغیبت  و فقد و بودگی شناسی این نهانباستان

به ارجاعات  باید مدام دستها میآن های مضاعف مواجه هستند.با دشواریفحواها  ها ومعنارصد  ردیابی و

های پی از نردبانبهپی پلی وبهپله شناختی بزنند ومفروض باستان (Contexts) هایگسترده در درون بافت

های کوره پیچ ظلمات و شوند. شناسی به بام معنا برباستان مدارک ها ودرهم شکسته مادّه پوسیده و فرسوده و

  ره  گیرد ومیبر شناس درآن گامناپذیری که باستانعبور ناشدنی و های پرحفره ها وغاکـم و العبورصعب

معوج ارجاعات  وتفسیرها  ها،تبیین ها،تحلیل از تواند سرتوصیف غلط می تشخیص و ودقتی بی سپارد هرمی

های استنباط ها واستنتاج تصورات موهوم، ،هاتحریفآواری از  شناس را زیریا نادرستی برکشد که باستان

 که بداند.خاک بسپارد بی آنهب مهمل دفن کند و
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 های فرهنگی یاهمادّ شناسی یا آرکئولوژی درمعنای واقعی دانش باستان غایت و ،هدف ،به سخن دیگر

 مفقود و نیست بلکه معنای نامریی وفرهنگی  هوبه ماهای مادی گذشته منتسب به فرهنگ طبیعی مرتبط و

 وجود آوردهههای مادی بهای فرهنگی یا فرهنگهای مادی را چونان مادهکمیت ها وست که این مادها غایبی

کشف مقام  و هاماده روش کاویدن معنوی و یبنیاد دانش شناسی ازباستان ،این منظر از اند.موجودیت بخشیده و

 (Lost logoi) ,(Lost archai) مفقود های«لوگوس»و ها«آرخه»معرفت شکار و مهارت و دانایی و دانش هاست.معنا

 فرهنگی شده. ترمفهوم دقیق مادی فرهنگی یا بههای یتکمّ ها وهیعنی مادّ( Archaia) وساطت آثار هب

 تصورگیریم معنا پی می توی میان مادّه و بر تو های پیچیده ومناسبت دربارۀا با مثالی ملموس بحث ر

گفتمان   های فرهنگی وها چونان مادّهصندلی میزها و ایم و چیدمانآمده هم گرد کالس درسی کنار کنید در

 وجودهواقعی ب را به صورت یک رابطه زنده و فضای درسی کالسدانشجویان  میان استاد و دیالوژیکرابطه  و

ها محترم روی آن که شما مخاطبان یهااین صندلی ؛بنده است جلویاینک  این میزی که هم اند.آورده

 فرهنگی وهای ماده ،ایمهم گردآمده کنار اینک ی که همفضای داخل بنا و این سقف و زیر ،ایدنشسته

 های مادی که هم درکمیت اعیان و اشیاء و محسوس حواس ما. دسترس ما و مصنوعاتی هستند ملموس در

 در وبیرون  کنیم هم درمیتجربه  جاآن جا وروزه در این هر ها راآن دارند و درون فضای وجودی ما حضور

میان این جغرافیاهای پرچین  زنیم دردامن میوقتی بحث معنا را  است که اند. اینگرفته ما قرار جلوی و برابر

 پدید ساخته ورا ها دانایی بشری خود آن دانش و خیال، خرد، اندیشه، دست، هزارتوی عالمی که با شکن و و

 ودارند  قرار حواس مستقیم دسترس ی درهای مادّیتکمّ اشیا و کجاست؟ اعیان و معنا جای ایمآورده

 باید به شکارشان رفت وا میکدام جغرافی در کجا و ها کجایند واما معنا هستند ی مامحسوس قوای حسّ

 ؟ایم کجاستنشسته ها روی آنی که هایاین صندلی ما و جلوی سخن معنای این میز به دیگر کشفشان کرد.

فضا طنین  در ریزد ومی لبان بنده به بیرون زبان و دهان، حنجره، حلق، که ازها صوت ها وصدا ها واین حرف

های لحظه این ای معنا درـکند جمرتعش می و تحریکرا  شنوندگان و های مخاطبانگوش یپرده افکند ومی

 شوند ومنتقل می جا وهمعناها جاب افعال ما آدمیان کجاست؟ چگونه اعمال و رخدادها، ها،روند پیوسته،به هم 

 مثنوی مالحظه کنید: خراسانی را در شاعر یابد؟ تعبیرمی دررا  هاندیگری آ د ونرسیکی به دیگری میاز 

 جادویی صنعت هر و سحر ی هر دارویی         همچوـمعن  هانـپن تـهس                  

 هان است اظهارش کنیـگرچه پن   ی      ـآثارش کن وفعل  در رـچون نظ                   

 مانده از جای هب اطت آثارـوس هبشده، مفقود معانی و افعال داشتن هارـاظ شناس فراخواندن وـتانباس کار

 یا و های غایب.عزم ها واراده ها،انگیزه ها،نیت ها،فهم فکرها، ها،عملها، فعل
 تادـنی آمد آرام  اوفـبه مع  چون       تاد  ــنام  اوف ق  از ـالف  خلـاخت                  

اص همیشه موفق کاو و غوّغایت معناههم عارفی ب است و معنوی عمیقاَالبته حضرت مولوی هم شاعری 

 وا همه آثار ملکوت معناهاست. عاشق و جوی ماهرهسته ،ستیزپوسته شکن، مغزیاب،صدف وهرهای معنوی،گ

 ها،مغز ها،ملکوت معنا زندگی در سرود معنوی وروشن  از خودرسته و جان عاشق وامان یکتالش بی یکسر

مثنوی به  در داستان مزبورآموزنده  ودلنشین  شیرین و کوتاه اما نغز و یقصه هاست.مغز ها وهسته گوهرها،

در  شیانه دارند وآ جای دیگر لفظ سکنی ندارند در صورت و ،صوت ،حرف درها معناگوید که ما میه صراحت ب

شناسی باستان در باید خورد.را نمیها لفظ ها وصوت ها،فریب حرف رد.ک ها را شکارآن بایدمی سپهرهای دیگر
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   اثر مدرک و ماده وچونان شناسان مطالعه باستانقراین مورد شواهد و مدارک و های فرهنگی،همادّ نیز

. مستور مختفی و محجوب، ،مفقود اند،رند بیرون از خود. معانی که غایبمعانی دا داللت بر اشارت و اند.چنین

 شود.ادامه بحث به تفصیل سخن گفته می این باره در در

 دغدغه آدمی برای کشف معناست. ستجو وجتاریخ به اعتباری همان  و فلسفه از جهتی تاریخ اندیشه و

 جا شده وهاغلب جاب هفلسف فرود تفکر و فراز و تاریخ پر حقیقت در مفهوم معنا و بینیمتصادفی نیست که می

مارتین  «زمان هستی و» گرفته است. همه مباحث اثر این قرار پوشانآن هم گاه نیز پوشان آن وگاه این هم

 بر چیست طراحی شده و «وجود» حقیقت هستی محور این پرسش که معنا و تا پایان بر آغاز هایدگر از

 عبدالکریمی ؛1381 بابک احمدی ؛1392 ،1386 اوش جمادییس ؛1978 )مارتین هایگر درآمده است تحریر ی رشته

است Meaning in History) ) «تاریخ معنا در»همین سیاق اثر فلسفه تاریخ کارل لویث که عنوانش  بر .(1393

 کند: چنین تعریف می ن اثر معنا را ایننویسنده همی فیلسوفان تاریخ. یکسر بحث معنای تاریخ است از منظر
گونه که باید باشند چه خداوند  یا آنکه هستند  یین متضمن معناست. معنای همه چیزهاهدف به مفهوم واقعی آ»

 رازـیل احـیک صندلی معنای یک صندلی را به این دل ها دارد. هدف آن چه انسان، بستگی به باشد ها را خلق کرده آن

گیرد تا کسی روی آن می برای این هدف مورد استفاده قرار کند.اش بیان میشکل مادی را بیرون از کند که چیزیمی
ین یک ابنابر. دهیم وجود داردمی ها را مورد استفاده قرار آن ایم ورای ما که چنین چیزهایی را ساختهامّا هدف ب بنشیند.

ئی نیست. بلکه یش هدف محاط در هدف انسان،خدمت  یک وسیله است در B29 صندلی یا یک خانه یا یک شهر یا یک

یعنی  دهد.می دست منتزع یا حذف کنیم، صندلی معنایش را ازرا از صندلی هدف فراسوی آن اگر گذرد.آن فرا می از

 .(Lowith1952,20,21) .«شودقطعاتی از چوب می «صرفا و هماهنگی فاقد معنا و

اشیا  ها وشانه ماده به یک کالم معنا شانه در وها غایت ها،تنی ها،هدفمیان کیهانی از  ما در به سخن دیگر 

 های مادی زندگی کمیت اعیان و و اشیا «دستی دم»و )مصنوعات( «تودستی» هایدگری ها به تعبیرساخته و

 هستیم. درگیر درآمیخته و ترمفهوم دقیقهکنیم یا بمی

 ملموس و یاشیا های مادی یا اعیان وتکمیّ وها همادّمیزان  به هر شدیم پیش یادآور گونه که در همان

دسترس  ها بیرون ازآن ها چنین نیستند.دارند معنا حسی ما قرارمعرض انطباعات  در دسترس و محسوس در

 قرارکیفی  امور کیفیات و وعقوالت م سپهر در دیگر صل به اشیا هم نیستند. به تعبیردارند. متّ حواس ما قرار

راسل . کندمی تردقیق و ترمعنا شفاف همین رابطه مباحث ما را پیرامون ماده و در نیز راسلی تعابیر گیرند.می

الفاظی که استعمال  بنا باشد کلمات و اگر» که کندکید میأهمین رابطه ت در «فهـائل فلسـمس»تاب ـک در

 ای قائل باشیم وبه ازای الفاظ مستعمله خود معانی باید اصوات مهمله نباشد ناگزیر کنیم معنی داشته ومی

وقتی خبری درباره یولیوس  به عنوان مثال داریم. )شناخت( ها شناساییمعانی مزبور باید اموری باشد که بدان

ایم شناختهنمی زیرا ما ادرا شخصاَنیست  ذهن ما حاضر برابر دهیم بدیهی است که خود قیصر درمی یصرـق

بانی » یا« جشن ماه مارس کشته شده مردی که در» کهقبیل این ذهن داریم وصفی از اوست از آنچه در

شکل یا صوتی است  یولیوس قیصر )در این وصف اخیر «بود او یولیوس قیصر منامردی که »یا شاید  «امپراطوری روم

جای  به کند وسازد القا نمیمعانی را که ظاهر جمله وانمود میواقع آن  پس خبرها در با آن آشنایی داریم(. که

-79: 1390)راسل شناسایی ماستکلیات  مرکب از جزئیات و» اوست که کال یولیوس قیصر متضمن وصفی از

سخن  «امری خارج از خود آن عقیده است عقیده متوقف بر بطالن هر ت وصحّشود که گفته میاین (.80

در درون ها معناگونه که هاست. همانیا اموری خارج از خود آن متوقف بر امر معنای چیزها نیز .درستی است

 ایم وها تـوافق کردهآن سر ها هستند که ما بربیرون واژه بلکه در ها نیستندحرف وها صوت ،هاواژه محاط در و
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 نیز (Αρχαιον)« اثر»شناسی چونانمطالعه باستانقرائن مورد شواهد و مدارک و های فرهنگی وماده داریم

 ،هاغایت ها،هدف ها،نیت ها،علت ها،دلیل ها،معنا که داللت بر یها. نشانهاندنشانه( Αρχαι’α) آثار اند.چنین

همان چیزی  دارند. هستند؛ مفقود و شناسی غایبباستان افعال بیرون از خود که در اعمال و ها،عزم ها،اراده

ای که هـ. نتیجده استـتعبیرش(  Lost archai, Lost logoi)فقود ـی مها«لوگوس ها وآرخه»به  ـطالحـاَکه اص

-باستان فهم ما از معنا در ی وادّـهای متکمیّ و هما از مادّ ست که هم شناختبحث بگیریم این خواهیم ازمی

 چراغ نظر گام دربی و ه باشیمدانست و هپیش آموخترا پیشا باید آنمقدماتی است که می ب برشناسی مترتّ

 سرگیجه آورتر پیچیده و شناسی بسیارباستان هندیان در خانه تاریک و که قصه پیل و یمظلمات گذشته ننه

مشتی  جود ندارد مگرو اسی عمالَشناستانب در مثنوی است. پیل واقعیت درهنود  و کخانه تاری پیل و قصه از

فهمی فلسفی نه  فکر و ابزارهای معرفت نظری و چراغ نظر ومنجمد که بی متفرق و های فرسوده،استخوان

 ید.مفه  توان رصد کرد وپشت آثار می پس و دید نه معنایی را در یافت و توان جست وای را درست میماده

 گیریم.شناسی پی میباستان معنا در ادّه وـگاه مـناختی جایـشفتواکاوی معر ظری درـنگاری نهـبحث را با الی

 معنا درآن ه وجايگاه مادّ شناختي وباستان منظر از نگاری نظری فرهنگ چونان ساختاريهال .3

 شناخته شده و روشی است پذیرفته و رویّه وشناختی های باستانکاوش درعملی  های میدانی ونگاریالیه

 ها ومعقول مـیان یافته ط واقعی وـرصد رواب ردیابی و ایجاد نظمی منطقی و درهم  ناپذیر اجتناب رایج و

شناختی توالی زمانی باستان هم نهادنشان در ،ها آن (Contextualization) کردن پذیربافت های مفقود وبافت

 شناسان ازهای میدانی باستانگزارش در های مفقود.رویدادها و واقعیت روندها و تاخّر م واصل تقدّ مبتنی بر

عملی هم مکتوب  های میدانی ونگاریکشورهای مختلف فراوان از الیه ها وها و منطقهقاره شان دریهااوشک

رسیم که می(  Theoretical stratigraphy) های نظرینگاریبه الیهاشاره شده است.  ر سخن رفته وهم مصوّ

گونه که آن شناسانتانـمیان باس نظری در گاریـنهـنحوه الی این نوع و شویم.با شرایط دیگری مواجه می

 سابقه است چندان رایج نیست. به اختی مسبوقنشهای باستانکاوش عینی در عملی و های میدانی ونگاریالیه

های نظری نگاریالیه توجه شده است. عینی کمتر عملی و های میدانی ونگاریمانند الیهه ب اهمیت آن نیزبه 

 ،تجربی عملی یا تسامحاَ های میدانی ونگاریقیاس با الیه اعتباری دارند هم آن که در هم سرشتی ابزاری و

دسترسی به  شوند تا راه را درپیشنهاد می طراحی و نیز هانگارینحوه الیه این نوع و هم هستند. ترانتزاعی

 متوقف، رویدادهای فرهنگی ها،روند ها،درباره واقعیت ترمطمئن معتمد و قبول و فهمی قابل منظر و معرفت و

 کنند. غایب گذشته هموارتر مفقود و دفون،م منجمد،

نظری به  ی استتمهید مقدمات شودپیشنهاد می رو پیش نوشتار مباحث اکنون نگاری نظری که درالیه

ها چونان ها چونان ساختار. فرهنگمعنا در معماری فرهنگ ه وجایگاه مادّ از ترترسیم تصویری شفافهدف 

پذیر به تقسیم و پیکروار ،هم پیوستهبه یا اعضا عناصر جاری با اجزاء و های زنده وبافت پویا، ،الساختارهای فعّ

متعدّد  هایها و دلیلستون فقرات ساختارشان به علت کهآن مگر ؛هنگی نیستندفرهای پاره و اتاین قطع

های باستانی مدفون الیه در و شوندبتجزیه  و بریزند فرو و بپاشند فرو نهان درهم شکسته شود و و آشکار

یک هم همرتبط ب فعال زنده و اعضای یک ساختار و عناصر که اجزاء، ستابدیهی  .که بحث دیگریست شوند،

درون این  در عضوی هر .دارندیا ارگانیک  وارارتباط اندام هم وحدت وهنسبت ب آورده و وجودهواحد را ب کلّ

 .کندبازی می ایفا و دیگریا اعضاء  عضو باصل متّ مرتبط و ویژه خود را هایکارکرده ها ویا نقش نقش ساختار
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 اعتباری، پیشنهاد شود ماهیتی نظری، طراحی و که برای چنین ساختارهایی ی نظرینگارالیه هر هدرنتیج

پیشنهاد  خادم به این معنا که طراحی و نه بیش. شانه گرفته است و نقش خادم را بر دارد و ثانوی وابزاری 

ه زمانی کافتد یا آنتفاق میبیرون چنین ساختارهایی ا چه در درون وتا راه شناخت ما را درباره آن شودمی

 کند. هموارتراتفاق افتاده 

 شناختی چونان یک ساختارباستان برای فرهنگ از منظر جادر ایننگاری نظری الیه معماری هرمی که در

به این معنا که هم سرشتی نظری هم ثانوی هم  نیست. این قاعده مستثنی از شود نیزمی پیشنهاد طراحی و

 چونان ساختاری هافرهنگ معماری برای سه الیه نگاری نظریدر این الیه بس. ابزاری هم اعتباری دارد و

گیرد می راس معماری هرم قرار نخست که در یالیه مشخص شده است. طراحی و و گرفته قرار نظری مدهرم

فرهنگ جای  میانه معماری هرم یا ساختار الیه دوم که در شود.را شامل میفرهنگ  ساختار «معنایی» سپهر

گرفته الیه  قاعده معماری هرم قرار الیه سوم که در گیرد ومی سپهر رفتاری فرهنگ را دربر گیرد الیه ومی

 به مفهوم حداکثری و در اینجا معنا شود. مراد ما از الیه معنایییا کالبدی مادی فرهنگ را شامل میمادی 

 های ارزشی، فکری،منظا وسیعی ازگستره معنوی آن طیف آن نظرکه  کالن از اکثری وحد کالن آن است.

 نان گروه اجتماعی را دربرانسان چو خالق انسان چونان فرد و های ادراکی،کنش معرفتی، های اعتقادی،آموزه

نسبت با  در نسبت. در گشوده و هستنده یعنی« دازاین» تر انسان چونانجامع یا به مفهوم دقیق و گیرد ومی

 (.1392)جمادی به نزد هایدگر اند البتهبسته که فرو بروی هستندگان دیگر گشوده خویش هستی هستومند و

 کالن آن است. ، جامع وبه مفهوم حداکثری ادیهنگاری نظری پیشنالیه در مراد ما از الیه رفتاری نیز

فردی هم  فاعل عمل انسان را چونان عامل و فعل و رفتار و یهم نحوه شکن آن جغرافیای پرچین و گستره و

 عظیم و که طیف وسیع و پویا فعال و زنده و اجتماعی هم جامعه چونان پیکر و چونان عاملیت گروهی

 معیشتی، اقتصادی، اجتماعی، ، مدیریتی،سیاسی اجتماعی اعم از اقشار ها وی گروههاای از فعالیتپیچیده

 را شاملمانند آنبازرگانی  تجارت و ستد، داد و تقاضا، های عرضه،مکانیزم مصرف، های تولید،چرخه نظامی،

 معماری هرم قرار قاعده در شودامل میـادی فرهنگ را شـی مادی یا کالبدی مالیه که ومـس یالیه شود.

 اشیاء و های فرهنگی،حجیمی از ماده عظیم و سیع،گستره و مادی نیز کالبد یا پیکر الیه و مراد از گیرد.می

در  ضرورت دارد کنمتصور می است. نظرکالن آن مدّ به معنای حداکثری و شونداعیان فرهنگی را شامل می

 (Material «فرهنگ مادی» و (Cultural material) «ماده فرهنگی»مهم  صطالح کلیدی وا دو یجا دربارهاین

culture) ه این است که با واقعیتی مادّ فرهنگی برحمل صفت  شود. مراد ازمیداده  ترتوضیح اندکی مبسوط

 طبیعت خود نیست. از دریا پدیدار خام غنوده یک واقعیت طبیعی نیست. یک واقعیت  مواجه هستیم که دیگر

 هایرابطه ها ودیگری از مناسبت وارد سپهر خارج شده و هایدگری به تعبیر «دستیفرا»یا  طبیعی سپهر

 به تعبیر باز «دستی دم مصنوع یا درو یعنی ساخته و شود فرهنگیگفته می»انسانی شده که اصطالحاً 

آن نیست  آید دیگرمی ه مورد استفاده انسان دریا مادّ صورت یک ابزارهه خام طبیعی وقتی بیک مادّ ،هایدگری

سپهری  شود تاریخ. درگفته می آمده که اصطالحاًحرکت دره ب بستری جاری شده و در ده است.پیش بو که در

العاده وقـف( ontology)شناختی هستی با ابعاد اند هم فرهنگیگرفته که هم انسانیها فرامناسبت ها ورابطه از

مندی انسان ای از میراثلوهـج شوند وداده میاند که نسل به نسل فرایوستهیراثی پـم نت وـبه س .عمیق هم و

و آشکارگی  گاه چنین بسطتواند جلوهکیهان میواقعیت طبیعی یا حتی کل یک  کنند.می آشکار را بیان و

 کلی آسمان و طورهدرخت یا یک جغرافیای جنگلی یا ب یک کوه یک رود یک چشمه و گیرد. وجودی قرار
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 در ؛شوندت میالوهیّ قدسی و گاه امرجلوه ای واسطوره طبیعی وقتی آیینی و عناصر اجرام آسمانی و زمین و

 اکثری آن.با تعریف حد کلی و ونگ به مفهوم کالن ـالبته فره شوند.فهمیده مینگی ـفرههای هادّـم پهرـس

 حضور سپهر ی درهای مادّترین واقعیتدسترس در محسوس و ملموس، ،یمراد از مفهوم فرهنگ مادّ

مناسبات هم مبین های مادی . این فرهنگمند استتاریخ ای فرهنگی وجهان چونان هستنده انسانی ما در

 درجه ومصداق  است همبوم خویش زیست هداف ما با جغرافیای طبیعی وکثیراال فعال وکثیراال کثیرالوجوه و

 منطقه و وره وهر د در بوم خویشزیست و های طبیعیمحیط های ما دردخالت ها وگستره فعالیت و دامنه

آورند وجود میرا به ایالیه واقعیت وکلیتشان  های مادی در. فرهنگایمداشته حضور جغرافیایی که زیسته و

مل به محیط پیرامون خویش به أت دقت و سر یک نگاه از ی.شود الیه فرهنگ مادّگفته می که اصطالحاً

های فناوری جهان بشری خویش به ابزارها و فضاهای شهری جامعه و ی هزارتو وهاو بافت «دیدالی» معماری

 کاالهایی که تولید کرده و ها ومتنوع فراورده سنگین و ایم به حجم عظیم وابداع کرده که ظریفی را پیچیده و

 تصاد وقا بازرگانی، وسیع تجارت، وستدهایداد مصرف، تولید، عرضه، های گسترده تقاضا،درون چرخه در

تا متقاعد شویم مفهوم مدیریت شده کافیست  و مهندسی ،ریزیمهبرنا دقیق طراحی، هوشمندانه، معیشت

 آثار متکثر حمل شده است. مصادیق  متنوع و سپهری از های رنگارنگ وگونه واقعیتفرهنگ مادی برشانه چه

های جوامع سدهفرهنگ مادی  یدرباره (Braudel 1949, 1979, 1993, 1995, 2001) رحجم فرناند برودلپ

 بازیابی، شناسان هم آموزنده هم درفرهنگ برای باستان های دیگرالیه دو شان بایدگیدرهم تن و زنده خر وأمت

بخش بوده است. مفقود گذشته بسیار الهام مدفون و ازی ساختارهای فرهنگی مرده وـبازس مایی وـبازن

کثیراالضالع  هم  هم مادی رفتاری و اعم از معنوی و سه الیه های میان هراندرکنش و روابط ها ومناسبت

ها فرهنگ اصوال پویاست. یا ارگانیگ و پیکروار هم پیوسته وهب و کثیراالفعال هم کثیراالهداف هم باز

طبیعی و  فرهنگی یعنی غیر منابع شانه کیهانی از امکانات و زمینه و شان برمعماری هستند و ساختارهای باز

پذیرفته  گاه طبیعی بنیادمنظر شرایط اقلیمی و منطقه جغرافیایی و بوم هرغنای زیست و فقر ها وظرفیت

اصطالحات  پیبهپی استخدام استفاده و از شدن مباحث نوشتارنامانوس پیچیده و از برای پرهیز است.

ورود به  که هم تمهید مقدمات دیگری را در« تودستی» و «دستیپیش» و «اشیاء فرادستی» مانند به هایدگری

 او و پدیدارشناختی هرمینوتیک و رویکردهای طلبد هم طرحفلسفی ایشان را می فکری و مقاصد و مناظر

 شناسی استفاده شده است.شده باستان شناخته بیشتر مفاهیم جاری و از پوشی شده وچشم استادش هوسرل را

 ها وهمه الیه اعضای آن در عناصر و پویا که میان اجزا و فعال و زنده و فرهنگ چونان یک ساختار وقتی از

شناسی خبری از باستان درباید توجه داشت که ، رودمی دارد سخن دوجوسطوح رابطه ارگانیک یا پیکروار 

 شناسان با آثار وپویا نیست لیکن اثری هست. باستان منسجم و فعال و ها چونان ساختارهای زنده وفرهنگ

 بایدمدفون  رده وـم شده و اختارهای تجزیهـمتفرق مادی س خاموش و مخدوش و معیوب و رسوبات منجمد و

ساماندهی  نظم و باید اندچون معیوب ؛طلبندهای فرهنگی بازسازی مضاعف میدهاین ما پنجه بفشارند. و دست

 باید اند هویت شده سیرت و صورت وچون بی ؛شوندباید استنطاق  ،شوندچون مخدوش یافته می ؛شوند

ته مشوب یاف مخدوش و و چون خاموش ؛بشوند یابیسیرت بندی وصورت و (Identification) بخشیهویت

 پیوندشان از رگ و شوند ومییافت  ،چون تجزیه شده ؛بشوند (Reconstruct) نوساختاربندی باید ازشوند می

کنده یافته اپر چون متفرق و ؛بشوند (Contextualization Re) بندیبافتدوباره  از نو و باید هم گسسته شده،

 ساختارها و یعنی باید مفروض گرفته شود. (Contextualization) شانبندیبافت شان وساختار هم شوندمی
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دست به ارجاعات  فرض پذیرفت و چونان یک پیشباید  منجمد و مفقود را مدفون و های متوقف وبافت

     در تفرق بیشتر دام انجماد و که دربرای آن شوندهم مشاهده می گسسته از چون منجمد و زد. هاگسترده آن

متوقف  واقعی هرچند مدفون و اولیه و آغازین، پیوستگی پیکروار بنیادین، نیاییم پیوند و ها گرفتاربندیمقوله

تارهای  ها وبافتن دوباره پود تافتن و یافتن و جستن و مسیر در مفروض گرفت و باید جدی وها را مفقود آن و

 .اهتمام ورزید گام برگرفت و گسسته هم گسیخته و از

نگاری نظری هرم معماری الیه در رفتاری نخست یعنی معنایی و یالیه دوشناسی عمالَ باستان در

 های فرهنگیاجسام یعنی ماده اجساد و اثقال، ،آثار واسطۀهشناسان بباستان اند.مفقود غایب و هافرهنگ

 مایینرا باز دیگر یالیه باید دومتفرق گذشته می خاموش و مخدوش، معیوب، ،های مادیکمیت و منجمد

(Representation) بازپردازی و (Apocatastasis)  سازیبازیا (Reconstruction) یا حتی بازآفرینی (Recreation) 

به  نیز آسان د ونآیند آسان به زبان میشناسی هرچباستان رایج در و کلیدی این اصطالحات مهم و کنند.

 نهیممی عمل اندمی در گام وقتی هستند. شناسیباستان در نظری مفاهیم ترینمبهم جملهاز ،دنآیمی نگارش در

آن هنگام است  دهیم شان ارجاعبه مصادیق مفروضات نظری را داریم تا این مفاهیم و سر عزم آن در اراده و و

سنگینی  سخت و میدانوارد چه  پنجه بفشاریم و و باید دستچه شرایط دشواری می شویم باکه متوجه می

 ملموس، مکشوف، بست دادن امر مشهود، چفت و بندی،مفصل شناسی مرتبط کردن،باستان در اساساَ .ایمشده

اده ـهای ریخته یا مادهـب ههای شکسته بغایب یعنی جام نامریی و مفقود و پذیر با امرمشاهده امور محسوس و

 الذات غایبمابه العرض به امورمابه در یک کالم امور و مفقود غایب و مقاصد معانی و مشهود با مکشوف و

 ست.ا م با ناکامیأتو در اغلب موارد نیز و هم هست مبهم و دشوار تنها آسان نیست که سخت پیچیده و نه

 شناسي باستان های مادی درايجابي فرهنگ های سلبي وجنبه .4

مورد  های مادیفرهنگ گیریم.پی میشناختی مطالعات باستان جایگاهشان در معنا و بحث را با مسئله ماده و

، «نقص»، «ایستایی»، «انجما»، «دوپارگی» ی سلبی یعنیهاجنبه شناسان تنها به صفات ومطالعه باستان

طـوماری از مـعضالت را بروی ما تنها متصف نیستند.  ها همهمانند این و «یختگیـگس»، «تفرق» ،«لکنت»

 وIntentionality) ) مندینیت ،حیث التفاتیشان یعنی های ایجابیجنبهشناختی لحاظ باستانهب گشایند.نمی

البته  است. اهمیت بسیار حائز نیزها آن یا موارد مشابه دیگر دی ومنبافت ،یمندمکان ،یمندزمان معنامندی،

گونه همان یختناـشباسـتانطالعات ـگذرناپذیر م و های ژرفالعبور یا مـغاکهای صعبکوره پیچ ظلمات و در

شناسی فروضات باستانـم ها ازآن .اند یا مفقودیباـها یا غبافت ومعناها  ها،نیتشدیم  ادآورـپیش ی که در

ها را مکشوف آنهای ماده اسطۀوهورزند بیهایی سعی مشناسان با چنین پیش فرضباستان و شوندتلقی می

شود کید میأاقعیت را چونان پیش فرض تها پیشاپیش این وآن .بفهمند بشناسند و بیابند، ،رصد کنند ردیابی،

باید اند که میگریست پذیرفتهـکه بحث دی (Preconception) داوریپیش نه (Presupposition) رضـپیش ف

معنایی  های رفتاری ومعیوب مورد مطالعه خود الیه هود ومش واهد مکشوف وـش دارک وـم ها وماده واسطۀ هب

 بازیابی، تفسیر، تبیین، یابی،های اجتماعی گذشته را ردنظام نامریی ساختارهای فرهنگی و غایب و مفقود،

  بازنمایی کنند. بازسازی و

منطقه  هر در مرحله تاریخی و مقطع و دوره و هر فرهنگی در اند که هرپذیرفته شناسان پیشاپیشباستان

افق معنایی  و ( Intentional horizon) التفاتی افق شده ظاهر تاریخ صحنه بر و پذیرفته تشکل و بنیاد که جغرافیایی
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 های غایب ورخنه در این افق کرده است. آشکار بیان وفضای وجودی خود را  و سپهر تریا به مفهوم جامع و

موارد  ی ازبسیار در پیچیده و و کاری دشوار اًوجودی یقین سپهرهای نامریی معنوی و فضاهای گمشده و

های س، اندیشه، همبستگی اجتماعی، سنتنیست. این فضاهای وجودی شامل کلیت احسا پذیرامکاناساسأ 

های آن واقعیت مواجهه انسان با هستی با جهان و ۀنحو زندگی، نوع و ۀنحو دانایی، های ارزشی،اعتقادی، نظام

 رابطه و صناعت، نوع مهارت و زیباشناختی، های ذوقی،کنش ها،بیماری یا خالقیت رنج و زندگی، اعم از مرگ،

یا  وارتی اندامامناسب هم مرتبط بوده وهاستوار ب زمان خود سخت و شود و درمی غیره نسبت با چیزها و

 هماهنگ و هم پیوسته،هیک معماری یک واقعیت بها آن است. داشته میانشان وجود فعال زنده و ارگانیک و

 صرفاَ ها مفاهیمسپهرهای وجودی فرهنگ کنیم که فضاها ومالحظه می .اندبخشیدهرا موجودیت می پیکروار

مانند  هاند. بزمان خود بوده فعال در منسجم و پویا، های زنده،هویت ها،ها واقعیتآن نظری نیستند. انتزاعی و

 است. داشته وجود همکاری ارگانیک همبستگی و فعالش اعضای و های زندهاندام میان یک بدن زنده

یا حس  رابطه ینوع نحوه معنوی خود نسبت و سپهر وجودی و افق، فضا، اقلیم، فرهنگی در ای هردوره هر

 بیان و کشیده و تصویره ب مقوله زمان تجربه کرده و مکانیت چیزها و واقعیت مکان و مشترک خاص خود را از

 معنوی هم فردی هم گروهی چونان حس و وفضاهای وجودی  ها واقلیم این سپهرها و کرده است. تفسیر

 ها وحیات فرهنگ تاریخ و در مرزی را تحوالت عظیم معنوی و .نداشده زیسته و همبستگی مشترک تجربه

فضایی  اند وجا شده هسپهرهای وجودی جاب ها واقلیم ایم که فضاها ومقاطعی شاهد بوده در هادوره ها وجامعه

 تغییر ها را درجایی هگاه محوریت چنین جاب است. داده نحوه بودنی دیگر و فضایی دیگربه  جای خود را رفته و

 ی نگاه،نحوه ایم گاه درفناوری شاهد بوده مهارت و معیشت و اقتصاد و های اجتماعی درچهره زندگی گروه

 دراز دیرپا و دوران دیرینه ویک  ایم. گذار ازشان کردهاعتقادی تجربه های ارزشی ونظام دانایی، دانش، بینش،

 و دارایجامعه ناپ های طبیعی،دانه تغذیه گیاهان، ،جانواران وحشی شکار معیشت مبتنی بر آهنگ اقتصاد و

 دامداران و گران،زندگی کشت فرهنگ، معیشت مولد، اقتصاد، ،ترمنسجم ،ک جامعه پایدارترسوی ی هحرکت ب

همان  در باز های سپسین چهارم پیش از میالد هزاره یمیانه در و مناطق غرب آسیا در دامپروران یکجانشین

از  مبین و ید وؤم ههم موارد مشابه دیگر پدیده شهرنشینی و افتتاح جوامع شهری و به سوی انفتاح و مناطق

 یمقاطع تاریخ و چهره زندگی آدمیان در ادوار تغییر بودن و یای نحوههای دورهجمله مصادیق مهم جابجایی

 بازسازی و تفسیر تبیین، ،رصد نامستقیم ردیابی، الواسطه وها همه را معشناسان ایناستانب .هستند مختلف

 مشهود و نایافته، امر بوده، یافته و ، داده وباده معنا، جام و کنیم که تا چه میزان ماده ومالحظه می اند.کرده

 داوری در وری وآ، مقام گردعمل دیشه، تئوری وـان نگ وـکل تـدلیل، علیل وـت غـایب، و اضرـمفقود، ح

 باهم رقم خورده است. استوار تقدیرشان سخت و شناسی یکی از پی دیگری حرکت کرده وباستان

شناختی  جامعه شناختی وروان شناسی یا علوممطالعات قوم فاعالن زنده در جایگاه محوری که عامالن و آن

-شناسی فرهنگباستان علوم تاریخی دارند در مستندات تاریخی در نوشتاری وآن محوریتی که منابع  دارند و

های رفتاری بازسازی الیه بازیابی و ویل،أت ارجاع، ،تفسیر برای تبیین، (Τα αρχια’α) «رآثا»های مادی چونان 

گاه جلوه ترینوسمحس رغم آن که ملموس وهنگ مادی بـالیه فره اند.غایب اشغال کرده معنایی مفقود و و

 جامعه و ی فرهنگ،آگاهی را درباره گاه همه اطالعات و فرهنگ مادی هیچ ست لیکنفرهنگی معماری هر

ها رفتاری فرهنگ معنایی و یالیه دو ی که دریهمه آن چیزها دهد.نمی ما قرار اختیار جهان بشری ما را در

 شوند.پویا منعکس نمی جاری و زنده، اجتماعی فعال،های نظام ساختارهای فرهنگی و افتند حتی دراتفاق می
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فرسایش  فساد، ،مضاعف به این معنا که ماهیت متغیر .ترمبهمها دشواری شود وباستان معضل مضاعف می در

 های مورد استفاده وفراورده مواد و مصنوعات، بخش مهمی از شود تاسبب می زمان ماده به مرور پذیرنابود و

 آورسرگیجه .نماندها بجای نمیآن دیابی ازرقابل  یا نشانی اثر موارد بسیار حتی در د ووبین بر ازمصرف انسان 

مفروضات  ها،گمان ها،شکسته حدس بایست از نردبان فرسوده،مدام می شناسباستان به این معنا که دشوار و

بتواند  های مفقود نیزادهـم ازشاید  تا  ودش بر مراقبت دقت و ،با عصای احتیاط خود شناسانهارجاعات باستان و

اشیا پیوند علّی  ذهن و»شود: که گفته میاین .یابددست فقودـاهای مـمعن از درـک فاف وـتصویری هرچند ناش

 همه معترفند که جوهر مغز و چگونه؟ ،یعنی یکی بدون دیگری وجود ندارد اند، بلکه به هم وابستهصرف ندارند

 خوانیمش برای عملکرد خویش به هرت میشناختی که شناخبا این حال آن آمیزه هستیت است، اشیا متفاو

شناسان محسوب زمره مفروضات باستان ها همه درباستان این در (85 ،1394 )ماالفوریس «.دوی آنها نیاز دارد

توانند گام می نظرچراغ  معرفت پیشینی و ها وابتناء به چنین پیش فرض شناسان با اتکاء وباستان شوند.می

 به مقصد جستن، فی نفسه به هدف، و البته نه صرفاَ ند.نهشناختی بهنظلمات گذشته به مفهوم باستا در

 شناختی وهای منجمد باستانالیه نهشته در ومانده  جایرفسیالت ب فضـوالت، گرداوری رسوبات، یافتن،

 غایب از مرده وفاعالن انسانی  عامالن وهای اجتماعی مدفون و اجساد نظام بقایای ساختارهای فرهنگی و

 از محجوب تور وـمس های مختفی،انکشاف معنا دست دادن، هب دسترسی، غایت داوری، صحنه بلکه به نیت،

 هاینردبان به نزد ما روست.پیش تارـنوش احث ما درـهمه مب ورـخ به این پرسش محـپاس ؟گونهـامّا چ .نظر

 فرسوده لیکن اند وناختی هرچند شکستهشهای باستانویلأت ها ومـعناکـاوی یرها،ـتفس ارجاعات، مفروضات،

 گیریم.را اینک بر مدار همین موضوع پی می بحث .کارآمد نیستندنا ناشدنی و هم بر آنقدر

  شناسانهباستانارجاعات نردبان  معنا و وماده  .5

ارجاعی به این معنا که  روش شناخت ارجاعی است. و بنیاد یا فی نفسه یک ابزار ریشه و شناسی ازباستان

 ئ. یک عالم طبیعت با عین یا شاندنشانه نشانه بر هستند هایی درگیر است که اثر در اثرشناس با مادهباستان

به  ابزار نشانه وما اکند، بر چیزی جز خود داللت نمی ئشعنوان  به ئعین یا ش» مواجه است. ئبه ماهو ش

پدیدارشناسی  در» (454: 1392)جمادی «.چیز دیگری استند. آن ماسوی البته اماسوای خود راجع به چیزی جز

شود، به  بودنش چکش نامیده میتودستی  برنوع بناـتی یا مصـتودس ئیک ش « دگریـوتیک هایـهرمین

محکم کردن چیزی به محفوظ  است وورزی به محکم کردن چیزی مرجوع چکش ورزی مرجوع است وچکش

 )انسان دردازاین مین سرپناهی برای أت خاطر و این حفاظت خود به مقابل هوای بد مرجوع است و ماندن در

صول ذهنیت حسازی م پنجره و سازی یا در خانه» (457 )همان: .، استدازاین یعنی به خاطر امکان هستی ،نسبت(

ها همه دنباله ها وپیوند ها وشناسی این پیوستگیباستان در (457)همان «.من است نه دنباله هستی چکش

 ها وشناسی پیچیدگیباستان ویل درأت ارجاع و داللت و گوییممی وقتی موکداً غایب هستند. و مفقود یکسر

های فرآیند ها وداللت»القاعده علی .؛ یک ادعای موهوم نیستدنهای خود را دارویژگی ی مضاعف وهادشواری

نیست،  آنچه هست و جوهر ها به هستی وها هستند. این داللتاز واژه ترپیچیده مادی، بسیار یارجاعی نشانه

دهند. خالف تحقق ارجاع می بالقوگی و جایگاه و ، حالت وزمـان کان وـ، مشـدن میت، نسبت وـک یفیت وـک

بسیاری از موارد  ؛ یعنی نشانه مادی دردارد (expressive) مادی خصلتی بیانی یی زبانی، معنای نشانهنشانه

فلسفه ذهن  بخشد. این را درواقعیت می ، بلکه مفهومی را مستند ساخته ونشیندجای یک مفهوم نمیهب
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ای مثابه نمونهمفهوم را به کند.سازی میساز نیست، بلکه نمونهمادی نماد یخوانند. نشانهسازی مینمونه

 اثری چونان اثر هر شدیم که پیش یادآور در (107 :1394 )ماالفوریس «.خواندمصداقی محقق فرا می ملموس و

(Archaion) ی هم به معنا و ی دیگررجوع هم به اثر داللت و شناختی اشاره ومدرک مکشوف باستان مادّه و و

 غایب و ( Lost) شناسی مفقودنباستا ی دیگر که درها«لوگوس» و ها«آرخه»دیگری بیرون از خود یعنی

(Absent) منتسب و مانند ابسیدین مکشوف از این یا آن الیه متعلق وهب سنگ ابزار چند قطعه .دارد؛ هستند 

مادّه فرهنگی را یک  شناختی ومدرک باستان و اثر مثابه یک یافته وهنوسنگی ب یمرتبط به این یا آن هزاره

وس با آثار وقتی به داس ارجاع نأم فربه از مشاهده و چشمی آزموده و با و متبحّر شناس متخصص وباستان

 . درکندبازنمایی می بازسازی و معنای دیگر مادّه و ییا نشانه ها داس را چونان اثردهد یعنی از درون تیغهمی

پی معنایی را  وماده  و اثر برشده و فرسوده ارجاع پله به پله از نردبان شکسته و این حرکت مرحله به مرحله و

 شدیم که ساختارهای ارجاعی فرهنگ مادی پیش یادآور در .ارجاع داده است معنای دیگر ماده و ربه اثبه پی 

(Referential structure of material culture) مرجوعند اما نه  ماسوای خود داللت دارند و به چیزی بیرون و

 ها وکلیت های توبرتو ورابطه ها وای از مناسبتتنیده درهم و پیوسته هم درون کالف به بلکه در بستر و در خأل

شناس هم ما مفروض برای باستانغایب ا مفقود هستند و شناسی یکسرباستان هم که درههای مرتبط ببافت

 نظر. مقام داوری و عمل هم در میدان مشاهده و در

گیریم. شمار معدودی پی میشناختی ارجاعات باستان را اندکی تفصیلی در داس سادهثل ملموس و مَ

ارجاع داد توان مانند داس می ابزاری بهبه هنگامی  ،را از ماده خام طبیعی سنگ ابسیدین های ساخته شدهتیغه

 کشاورزان و یمعیشت جامعه به اقتصاد ورا  کشتگر به کشتگر ورا  گردرو و و درو را به دروگر وداس را به در و

فاعالن  را به عامالن و مصرف چرخه تولید و وتقاضا  عرضه، مصرف، تولید، یبه چرخه کشاورزان یجامعه

 خود های حیاتیضرورت و رفع نیاز صی برای ادامه حیات وهای حیاتی خانیازمندی ها وانسانی که نیت

با شرایط   کثیراالضالعهای اندرکنش دربومی که زیست غنای جغرافیا و همه را به فقر و هااین اند وداشته

توان اند میزیستنهآن می منطقه جغرافیایی خاص در مقطع زمانی و در اند وزیست محیطی آن بوده اقلیمی و

متفرق به بام معنا  مثله و های معیوب،شناسی مادهاعات باستانشکسته ارج از نردبان فرسوده و ارجاع داد و

 ها،رابطه ها،الفی از بافتـک هبهمه را ها اینرا مرتبط به هم دید هم  زمین اقلیم و دانه و داس و هم برشد که

 .پیوند داد ربط و غایب هستند شناسی مفقود وباستان که در معنایی مناسبات رفتاری و ،ساختارها ها،کلیت

برکشیدن   یا مفقود و ؟شناسی نیستند. کشف معناهای مختفیغایب باستان ها تنها مفروضات مفقود ومعنا

شناسی است. محوری باستان اهداف مهم و شناسی ازخاموش باستان و الکن ،مثله ،های معیوبمعنا از ماده

ای از ارجاعات پی شبکه درون مسیر ارجاع و است که در شناسیباستان پذیر هرنااشتیاق خستگی این تمایل و

راه  احساس کند کلنگ ارجاعاتش به سنگ خورده و جا کهشود تا آن بر پی پله به پله از نردبان ارجاعاتبه 

کف رفته از  از های ریخته وای از معناهتواند جرعه بادشناس میچنین باستاناین او بسته است. ارجاع بیشتر بر

پذیرد نه تنها شناس ناگزیر است این واقعیت را بهباستان مطالعه خود برکشد. های شکسته مورد مشاهده وجام

های بیرون داللت ها واشارت . درنیستند نیز هادرون آن متصل به اشیاء و هامعنا نیست بلکه اختیار او آماده در

 منظر و را بر هرمینوتیک هایدگری و پدیدارشناسی ثیرأدر این میان ت باید به شکارشان رفت.ها میآن از

دیده توان نانمی های اخیرطی دهههای مورد مطالعه شناسان به مادهرویکردهای شناختی باستان معرفت و

تر رجوع سوی معنا یا دقیق القاعده روی بهشناسی علیباستان های مورد مطالعه درفهم از ماده تفسیر و .گرفت
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  هرمینوتیک هایدگری غایب دارد. انکشاف معنا از اختفا محور پدیدارشناسی و به معناهای مفقود یا مختفی و

کند تعلق دارد. معنا عنا به تفسیری که یک فهم بیان میم او از منظر از معنا مفه طور تفسیر و همین. ستا

یک  خویش را از معنا ساختار» شود.ئی، قابل فهم مییش هئی به منزلییک طرح است که برحسب این طرح ش

آنها  پس در که اشیا به متصل خاصیتی معنا «کندمی دریافتن اخذ پیش از دیدن، و ـپیش واجد بودن ازـپیش  از

های پیوستگی ها ومطالعه پیوندهای موردشناسی حتی مادهباستان در (.71: 1393)والتربیمل نهفته است نیست

نیستند.  ها که فی نفسه متصل به ماده چونان نشانه یا اثرد به معناساند حال چه رکف داده واقعی خود را از

 د.گنجاکنون ما نمی نوشتار دیگریست و طرحش درمثنوی مطول  که حدیث مفصل و های آیینیماده مگر

 نتیجه. 5

مدارک  ها ومعنایی از ماده توانشناسی هنگامی میعمرخوار باستان هزینه و مطالعات پر از خرمن مشاهدات و

پیشاپیش  شناخت روش و یک ابزار چونان را شناسیتانکه هم سرشت ارجاعی دانش باس شناسی برکشیدباستان

مدارک  شواهد و همه مشاهدات ما از آثار و را خوب آموخته باشیم. اگرباشیم هم آن که قواعد آنپذیرفته 

مکشوف گذشته  متوقف و و مخدوش و خاموش و الکن و منجمد و های فرهنگی معیوبماده شناختی وباستان

 ها واین وصف ر میزان کههصوری بشود به های بیرونی وشگزار وها وصف متوقف در محدود و معطوف و

 معتمد و اطالعت موثق و انداره هم هر هندسی طراحی شده باشند و مراقبت و های بیرونی با دقت وگزارش

د ارجاع داده داللت دارن غایبی که اشارت و ی مفقود وها به معناهادام که آندهند ما ما قرار جامع در اختیار

میدان عمل  مطالعه در همه مشاهده وآمده از خرمن آن کفهارزش معرفتی ب نگوییم اعتبار و شوند اگرنمی

 شناسی درتانـباس العرض درمابه امور اندک. معنای آثار است و ناچیز هیچ نیست لیکن بسیار است و صفر

 به امور شوند تاواهی فراخوانده میـالعرض به گمابه ورـام اند هم مفقود.ایبـهم غ الذتی است کهمابه ورـام

بان دتواند از نرشناس میپیوسته است که باستان های پله به پله وهمین تالش الذات ارجاع داده شوند. درمابه

 منظر و معرفت و به بام معنا و مطالعه برشود و قرین مورد مشاهده و شواهد و مدارک و یعنی ماده ما و آثار

غایت گذشته نایل آید. البته نه  های مفقود وعیتواق ها ورویداد ها وی روندشناسانه دربارهفهم باستان تفسیر و

 و تردرست مقصد تفسیر فهم گذشته به هدف و منظر و فت وبرای گذشته بلکه معرنفسه یففهم گذشته 

آن  دشواری که اکنون در شکننده و شرایط پیچیده و جایگاه و موقعیت و یدرباره ترفهمی آموزنده مفیدتر و

شناسی نیز معنای باستان فشارد.نجه میپ و هان بشری دستـج که با آن جامعه ویهایبحران بریم ومی سر هب

های بی امان همین خرمنی از تالش شناسی درای از علوم باستاندانش دانشگاهی یا پیکره چونان یک رشته و

تاریخی  معنای حضور یدرباره تروثیق فهم عمیق و تفسیر و معنا و طلب و عمرخوارش است در پرهزینه و و
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