 2دندان 10میلیون ساله و شهری
پنهان شده زیر جنگل!
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باستانشناسها در دهه اخیر  8کشف شگفتانگیز داشتهاند که تصورات انسان از گذشته را زیر و رو کرد

یاسمین مشرف | مترجم
امــــروزه باستان شناسان با
پرونده
سرعتی بیشتر از همیشه در
حال باال بردن درک ما از جهان
باستانهستند.پیشرفتهای
فناوری به کشفیات باستانشناسان از تمدنهای
ماقبلتاریخ،گونههایمنقرضشدهوسایررازهای
دوران گذشته سرعت بخشیده است به طوریکه
فقط در طــول یک دهــه گذشته ما شاهد کشف
قدیمیترین الشه کشتی شناخته شده در جهان
مربوطبهزمانیونانباستانبودهایموقدیمیترین
نقاشیهای موجود در یک غار که حداقل 40هزار
سال پیش کشیده شده و از طریق روش جدیدی
از تاریخگذاری روی سنگ غارها کشف شده اند.
شایدازخودتانبپرسیدیافتههایباستانشناسی
چه فایدهای میتوانند بــرای ما داشته باشند؟
باستانشناسانمیگویندکارشانفقطشخمزدن
گذشته نیست بلکه به نوعی ،نگاه به آینده است.
در طول دهه گذشته اکتشافات باستانشناسی
بسیار هیجانانگیزی صــورت گرفته اســت که
هرکدامشان این رشته علمی را به جلو سوق داده
و دربــاره گذشته چیزهای تــازهای به ما آموخته
انــد .در پرونده امــروز زندگیسالم با  8مــورد از
جالبتوجهترین اکتشافات باستانشناسی در
طولیکدههگذشتهآشنامیشوید.

شهری پنهان شده زیر یک جنگل!
نام اثر کشف شده :شهر باستانی مایاها
چه سالی؟ 2018
کدام کشور؟ گواتماال
یکی از تکاندهندهترین اکتشافات باستانی دهه گذشته میالدی که در سال 2018میالدی رخ داد ،کشف
هزاران سازه ناشناخته متعلق به تمدن مایاها بود که زیر پوشش گیاهی در جنگلهای گواتماال پنهان شده بودند.
استفاده پژوهشگران از فناوری نقشهبرداری جدیدی که لیدار نام دارد و در آنپالسهای لیزری نور به سطح زمین
فرستاده میشوند ،به کشف منطقه وسیعی در زیر پوششهای متراکم جنگلی انجامید .دانشمندان با استفاده از
ی توانستند برای اولین بار بقایای خانهها ،ساختمانها ،اهرام و دژهای دفاعی متعلق به تمدن مایا را
این فناور 
در جنگلهای متراکم منطقه پتن گواتماال پیدا کنند .آثار کشف شده شامل بقایای دهها هزار بناست و نشان
میدهد در دوران باستان ،میلیونها نفر در این مکان زندگی میکردهاند .باستانشناسان میگویند
براساس مطالعات انجام شده ،باید قبول کنیم حدود ۱۰میلیون نفر در این منطقه زندگی میکردهاند.
پروفسور «مارچلوآ کنوتو» استاد انسانشناسی دانشگاه تولین آمریکا میگوید« :این میزان جمعیت،
دو تا سه برابر بیشتر از میزانی است که پیش از این تخمین زده میشد ».حصارهای دفاعی
گسترده و خندقها و کانالهای آبیاری وسیع نیز نشانگر فعالیتهای بسیار سازمان
یافته در این منطقه در گذشتههای دور است .مایاها در سالهای هزار قبل از
میالد تا ۹۰۰پس از میالد در این منطقه زندگی میکردند و جامعه
کوچکی از نسلهای باقی مانده آنها همچنان در
اینمنطقهساکنهستند.

قدیمیتریننقشهاروپاروییکسنگ!

دایناسوری 110میلیونسالهاماسالم!

 2دندان  10میلیون ساله!

نام اثر کشف شده :استون هنج
چه سالی؟ 2017
کدام کشور؟ اسپانیا

نام اثر کشف شده :نودوسور
چه سالی؟ 2011
کدام کشور :کانادا
در یکی از روزهای سال  2011یک اکتشاف گر که در حال حفاری
در معدنی در کانادا بود ،از کشف یک نمونه حدودا  110میلیون ساله
تقریبا سالم از دایناسور گیاه خــواری به نام «نودوسور» شوکه شد.
دیرینهشناسان به پیدا کردن استخوا نها و دندا نهای فسیل شده
دایناسورهای دوران باستان عــادت دارنــد اما کشف پوست و سایر
بافتهای نرم بدن آ نها پس از میلیو نها سال ،اتفاقی باورکردنی
نیست .در نمونه کشف شده در این اکتشاف ،استخوانها قابل رویت
نیستند زیرا گوشت ،پوست و زره دایناسور بدون اندکی تغییرات و به
خوبی حفظ شده است .سپس مسئوالن معدن ،فسیل کشف شده را
به موزه دیرینهشناسی «رویال تیرل» کاناداانتقال دادند و کارشناسان
موزه در آزمایشگاه برای پاکسازی و آمادهسازی آن شش سال زمان
صرف کردند .بررسی پوست حیوان به طور غیرمنتظرهای نشان داد،
«نودوسور» گیاه خوار با وجود انــدازه بزرگش از استتار برای پنهان
کردن خود در مقابل شکارچیان استفاده میکرده است .از این کشف
شگفتانگیز با  5/5متر طول و  1/13تن وزن در سال  2017در
موزه تیرل کانادا رونمایی شد و دایناسور کشف شده در معرض دید
عموم قرار گرفت.

نام اثر کشف شده :میسیلیا
چه سالی؟ 2016
کدام کشور؟ آلمان
دریککشفبحثبرانگیزدرسال، 2016باستانشناساندر«اپلزهایم»
آلمان،دودندان 10میلیونسالهراکشفکردند.دندانهادقیقادندانهای
انسانی نبودند اما شباهت زیادی با دندانهای «لوسی» ،فسیل معروف
اجداداولیهانسانداشتندبااینتفاوتکهدندانهایتازهکشفشدهچهار
میلیونسالازلوسیقدیمیتربودند.درپیکشفاینفسیلبحثبرانگیز،
یک سازمان باستانشناسی اعالم کرد فسیلهای جدید میتوانند تاریخ
بشر را بازنویسی کنند اما نشنالجئوگرافیک درباره توصیف آن به عنوان
شواهدیمبنیبرمنشاءبشردراروپاونهآفریقاهشدارداد.باستانشناسان
معتقدند این دندانها ممکن است متعلق به یک گونه منقرض شده که با
انسانهاارتباطدوریدارندیامتعلقبهگونهحیوانیکامالمتفاوتیباشد.
برایتشخیصقطعیبهتحقیقاتبیشتریدرخصوصاینکشفجالبنیاز
است«.هربرتلوتز»،معاونپژوهشموزهتاریخطبیعی«ماینز»آلماندراین
بارهمیگویداگرحدسوگمانراکناربگذاریم،چیزیکهاینیافتههابهطور
قطعبهمانشانمیدهندایناستکهشکافیکهدردانشماودریافتههای
فسیلی ما وجود دارد ،بسیار بزرگتر از آن است که قب ً
ال تصور میشد .او
میافزاید این که چرا هیچ فردی تا به امروز دندانی مانند این را در جای
دیگریپیدانکرده،رازیاستکهبایدکشفشود.

سازه سنگی  ۷۰۰۰سالهای که با عنوان «استونهنج»[همنام سازه ای
معروفدرانگلستان]شناختهمیشود،پساز ۵۰سالودرسال2017
میالدی سر از آب بیرون آورد و به صورت اتفاقی کشف شد! این سازه
سنگی باستانی در حقیقت یک حلقه بزرگ متشکل از ۱۵۰تخته سنگ
است که طول هرکدام به 1.8متر میرسد .باستانشناسان معتقدند در
گذشته از یک تخته سنگ عظیم به عنوان سقف برای این سازه استفاده
شده است .به نظر میرسد تخته سنگ بزرگتر این سازه دایرهای شکل،
محل ورود و خروج افراد به این بنا بوده باشد .روی یک سمت تخته سنگ
عظیم ورودی ،تصویر یک انسان و در سمت دیگرش تصویر مارپیچی که
میتواند تصویر مار یا رودخانه نزدیک دریاچه باشد ،حکاکی شده است.
اگر تصویر رودخانه روی این سنگ حکاکی شده باشد  ،این تخته سنگ را
میتوان قدیمیترین نقش ه کشف شده در اروپا محسوب کرد .در ضمن از
آن جا که بقایای اجساد رومیان نیز در این منطقه یافت شده ،دانشمندان
بر این باورند که این بنا ممکن استیک معبد خورشیدی یا یک محوطه
دفن اجساد بوده باشد .همچنین زغال چوب ،لکههای خاکستر ،تعداد
زیادی سفال و سنگهایی که برای تیز کردن تبر استفاده می شوند ،در
میان اشیای یافت شده دیده میشوند.

قدیمیترین استخوان فک انسان

ناماثرکشفشده:انباروسایلگرانقیمت
چه سالی؟ 2018
کدام کشور؟ یونان
تیمیپژوهندهوباستانشناسمتشکلاز
یکزنوشوهردرحالحفاریدرنزدیکی
کاخ باستانی نستور در شهر پیلوس در
سواحل جنوب غربی یونان بودند که
یک گنج مدفون را به معنای واقعی آن
کشف کردند :انباری از سالحهای برنز،
فنجانهای طال و نقره و صدها تکه سنگ
گــران بها و نیمهقیمتی از جنس یاقوت
ارغوانی،عقیقجگری،کهرباوطال.یکی
از باستانشناسان در حال حفاری در این
باره به یک مجله باستانشناسی گفت:
«این کشف ،یک اتفاق عجیب بود! من
احساس میکردم در قرن  19هستم و
ثروتمندترین مرد روی زمین شــدهام».
ایــن گنجینه پنهان ،گذشته از اینکه
ثروتی باورنکردنی است ،بینش جدیدی
دربــاره ریشههای فرهنگ اروپایی و نیز

در خصوص پیوندها بین جامعه باستانی
مایسینهای در سرزمین باستانی یونان و
مینوسیهاوتمدنمینواندرجزیرهکرت
ارائه میدهد .این دو فرهنگ احتما ًال در
هم تنیده بودهاند و در کنار یکدیگر آن چه
راکهماامروزازآنبهعنوانتمدنغربییاد
میکنیم،متولدساختهاند.

نام اثر کشف شده :کاخ پنهان رامسس دوم
چه سالی؟ 2019
کدام کشور :مصر

درماهمارس،2019یکتیمحفاریازدانشگاهنیویورکاعالمکردکاخی
درکنارمعبدرامسسدوم(فرعونقدرتمندمصرکهدرحدود 1320سال
پیشازمیالدمیزیست)درشهرباستانیآبیدوسمصرکشفشدهکهقب ً
ال
ناشناخته بوده است .باستانشناسان تصور میکردند  160سال پیش
معبد رامسس را به طور کامل پیدا کردهاند تا اینکه یک داالن سنگی که
به ساختمان مجاور معبد یعنی یک کاخ سلطنتی مخفی منتهی میشد،
کشفشد.پیشازایناکتشافاتباوربراینبودکهشهرباستانیآبیدوس
در مصر ،صرفا یک پرستشگاه و مدفنی برای پادشاهان مصر باستان
بوده و عمدتا در برنامههای تشریفاتی استفاده می شده اما کاوشگران
باستانشناسبهتازگیمحلمخصوصبرگزاریجشنهاومراس معروسی
پادشاه در عصر رامسس دوم را که در داخل این منطقه واقع شده است،
کشف کردند .طبق اعالم وزارت آثار باستانی مصر ،عالوه بر کشف محل
برگزاریجشنهاومراسمرامسس،مجموعهایازدرگاههایمنتهیبهاین
مکاننیزیافتشدهکهصورتکاملیازاینمکانرامشخصمیکند.گفته
میشوداینمحلجدیدوبینظیرمتعلقبهدورانامپراتوریمصرباستان
استکهرامسسدومدرجشنتاجگذاریوجشنمعروفمصریانباستان
موسومبهجشن ِسددرآنجلوسمیکردهاست.

کیف پولهایی پر از سکههای طال!
نام اثر کشف شده :شهر گمشده تینا
چه سالی؟ 2018
کدام کشور؟ یونان
در پاییز سال  2018میالدی« ،النی کورکا» یکی از باستانشناسان برجسته یونان سرانجام مکان شهر
گمشده تینا را که پس از جنگ تروجان تاسیس و توسط اسرای جنگی ساخته شد ،کشف کرد .کشف شهر
تینا در منطقه «پلوپونیز» در جنوب یونان ،پایانی بود بر جستوجوهای چندین ساله کورکا که از سال1984
در این منطقه آغاز شده بود .طی یک سال گذشته ،حدود  200سکه طال در این منطقه در بستههایی شبیه
کیفپیداشدهکهنشاندهندهثروتساکنانشهرتیناومستقلبودنآناست.اعضایگروهباستانشناسی
کورکا معتقدند این شهر روزگاری 10هزار نفر را در خود جای میداده است .این شهر حدود 200سال بعد
از تاسیس و قبل از آنکه به طور ناگهانی متروکه شود ،هدف حمله عدهای ناشناس قرار گرفته است .گروه
کورکابقایایدیوارهایسنگی،ساختمانها(احتماالخانهها)،کفپوشهایمرمریوهفتقبررادراینشهر
پیدا کردند که قدمت آنها به دوران رومی
و هلنیستی یعنی بیش از  300سال قبل از
میالد باز میگردد .باستانشناسان انتظار
دارندباادامهکاوشها،خانههایدیگر،معابد،
بازار شهر یا محل گردهمایی هم در این شهر
پیدا شود« .کنستانتینوس الگوس» همکار
کورکا معتقد است این کشف تازه بخشی از
ماجراست و در  100سال آینده ،یافتههای
جالبتریدراینمنطقهکشفخواهدشد.

منابعnews.artnet.com، theguardian.com :

نام اثر کشف شده :میسیلیا
چه سالی؟ 2018
کدام کشور؟ فلسطین
نفکانسانرادرغار«میسیلیا»کشف
یکگروهتحقیقاتیزیرنظردانشگاه«بینگهمتون»نیویورکیکاستخوا 
کرد.این استخوان ابتدا در سال 2002توسط یک باستانشناس تازهکار پیدا شد اما خبر آن در سال2018
انتشار یافت چون باستان شناسان در تشخیص آن دچار مشکالتی شده بودند .کشف این استخوان حدود2
هزارساله،نظریهمهاجرتانسانهاازآفریقابهدیگرمناطقرابهطورکاملدگرگونکرد«.رولفکوام»یکیاز
نویسندگانگزارشنهاییمربوطبهاینکشفیاتعلمیتوضیحداد«:میسیلیایکیازهیجانانگیزترینکشفیات
تاریخرابرایماآشکارکرد.اینکشفیاتشواهددقیقیمبنیبراینکهاجدادمابراینخستینبارزودترازآنچه
تاکنونتصورمیکردیمازآفریقامهاجرتکردهاند،دراختیارماقرارمیدهند».فسیلکشفشده،بخشبزرگی
ازاستخوانفکباالیانسانمدرنراشاملمیشودوتعدادزیادیازدندانهایاوراهمدرخودجادادهاست.
این استخوان در کنار چندین ابــزار سنگی
کشفشدودانشمندانبابررسیهایفراوان
موفقشدنددورهتاریخیمذکوررابرایآنها
تخمین بزنند .قدمت سنگهای آتش زنهای
که در غار همراه با استخوان فک پیدا شد،
 160هزارتا 250هزارسالتخمینزدهشد.
اینمیزانقدمت،بسیاربیشترازقدمتشواهد
دیگری اســت که درخــارج از آفریقا دربــاره
انسانهایمدرنپیداشدهاست.

کشف گنج در حین حفاری!

تاالر عروسی پادشاه مصر!

