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  نقدي بر كتاب
  شناسي ميداني درآمدي بر باستان

  *اميرصادق نقشينه

  چكيده
هاي بسياري در سطح جهان نگاشته شده است، ولـي   شناسي ميداني كتاب باستان ةدر زمين

هايي كه در  يكي از كتاب .باره در ايران چندان زياد نيست هاي منتشرشده دراين تعداد كتاب
دروت و . نوشـتة پيتـر ال   ميداني شناسي باستان بر درآمدي اين حوزه در ايران منتشر شده

عنوان يك كتاب درسـي دانشـگاهي بـراي درس     ترجمة حجت دارابي است. اين كتاب به
شناسي منتشر شده است، ولي تمامي  باستان ةدر رشت »روش كاوش و بررسي آثار باستاني«

  شود. از نقاط قوت اين كتاب آسـان و مختصـر   مباحث مطرح در اين درس را شامل نمي
فهـم اسـت.    نين طرح مباحث مربوط بـه كـاوش در نظمـي منطقـي و قابـل     چ بودن و هم

د، اگرچه بـا انجـام ويرايشـي دقيـق بـر      كرخوب كتاب اشاره  ةبايد به ترجم ،براين عالوه
تـوجهي بـه بررسـي ميـداني      ترين نقاط ضـعف كتـاب كـم    شد. مهم كيفيت آن افزوده مي

شناسي ايـران و خاورميانـه و نبـود     نشناسي، نداشتن ارتباطي نزديك با مسائل باستا باستان
تـر و   بيش ةچون معرفي منابع براي مطالع هاي الزم در يك كتاب درسي، هم برخي قسمت

عنوان يك  تواند به بندي از مطالب هر مبحث است. درمجموع اين كتاب مي خالصه و جمع
درسـي  عنـوان يـك كتـاب     شناسي مفيد باشد، ولي به نماي مختصر براي كاوش باستان راه

  دارد. بر هايي را در كاستي
  شناسي، كاوش، كتاب درسي. شناسي ميداني، بررسي باستان باستان :ها كليدواژه
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 مقدمه .1

به  بنگريد ،باره هاي متفاوتي وجود دارد (دراين شناسي ديدگاه دربارة هويت و چيستي باستان
ــوان تعريفــي از آن  همــين ) و از44 - 17: 1379دارك  ــارارو شــايد نت ــرد كــه تمــامي ئ ه ك
شناسي در ذهن اغلب مـردم و   حال تصويري كه از باستان نظران را راضي كند، بااين صاحب

شناسان وجود دارد جداي از كاوش و مطالعات ميداني نيست. درواقـع   چنين اكثر باستان هم
ها بـر   گيرند و ازطريق آن شناسي مورد تجزيه و تحليل قرار مي هايي كه در باستان عمدة داده

هاي ميداني و خصوصاً كـاوش   شود ازطريق فعاليت شناختيِ ما افزوده مي هاي باستان دانسته
شناسـان بـراي    هاي بسياري ازسوي باسـتان  آيند. به همين دليل است كه كوشش دست مي هب

راستا،  شناسي ميداني صورت گرفته است. در همين هاي باستان تدوين و تشريح اصول و روش
علمـي   ةشناسـي بـه يـك رشـت     كـه باسـتان   ،از اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ميالدي

 شناسـي و  هـاي باسـتان   اصـول و روش  ةهـايي در زمينـ   شود، نوشتن كتاب دانشگاهي بدل مي
 ها روش هايي كه در اين زمينه منتشر شد شود. يكي از نخستين كتاب ازجمله كاوش متداول مي

موضـوعات   به قلم مصرشناس مشهور، پتري، بـود كـه عمـدتاً بـه     شناسي باستان در اهداف و
هـا بنـابر    ). پس از آن نيز انتشار اين نوع كتـاب Petrie 1904پرداخت ( شناسي ميداني مي باستان

شناسـي   كه بخش مهمي از كتب باستان طوري هاي جديد ادامه يافت، به ضرورت ها و پيشرفت
ـ  شـوند  شناسي ميداني مربوط مي باستان ةي در حوزهاي در سطح جهاني به كتاب  مثـال:  راي(ب

Droop 1915; Atkinson 1946; Heizer 1949; Joukowsky 1980; Roskams 2001  متأسـفانه .(
شناسي توجـه شـده، كـه     هاي پاية باستان تر به نگارش يا ترجمة اين قبيل كتاب در ايران كم

پركـردن   ةخصوصاً ازطرف انتشارات سمت، در زمينـ هايي،  البته در چند سال اخير كوشش
: فصل نهـم و دهـم؛   1380 عليزاده ند از:ا ها عبارت ترين آن انجام گرفته است (مهم اين خأل

). 1392  دروت ؛1392؛ هستر و ديگران 1388، فصل نهم و دهم؛ طايفه قهرماني 1382فاگان 
و عمدتاً ترجمه هستند كه ضرورت  تعداد شناسي در ايران هنوز كم اين دسته از كتب باستان

طلبد. البته معدود مقاالتي نيـز دربـارة    شناسان ايراني را به اين حوزه مي تر باستان توجه بيش
اند كه  شناسي ميداني توسط بعضي از نويسندگان ايراني نگاشته شده برخي از مباحث باستان

مثال،  راين قبيل مباحث دارند (بشناسي ايران به اي گويي به نياز جامعة باستان سعي در پاسخ
) ولي درمجمـوع انتشـار كتـب و    1374و  ،1373 ،1372؛ مجيدزاده 1375و  1374عليزاده 

شناسيِ ميداني در ايران چنـدان گسـترده نبـوده     شناسيِ باستان مقاالتي دربارة اصول و روش
پيتـر ال. دورت ازجملـه    ةنوشـت  ميـداني  شناسي باستان بر درآمديدر اين بين كتاب  است.
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هايي است كه در اين زمينه به فارسي ترجمه و منتشر شده است كه در اين مقالـه بـه    كتاب
  پردازيم. نقد و بررسي آن مي

  
  معرفي كلي اثر و نويسنده .2

پيتـر   ة) نوشـت Field Archaeology: An Introduction( ميداني شناسي باستان بر درآمديكتاب 
حجت دارابي توسط سازمان مطالعه و تدوين كتب  ة) و ترجمPeter L. Drewettال. درِوِت (

ده است. اين كتاب ازطرف ناشر شمنتشر  1392ها (سمت) در تابستان  علوم انساني دانشگاه
واحد درسـي بـراي دانشـجويان     چهاربه ارزش  »1روش كاوش«عنوان منبع اصليِ درس  به

شناسي معرفي شده است (صفحة چهار كتاب) و نويسنده هم  باستان ةمقطع كارشناسي رشت
كتاب). كتاب در  4شمارد (صفحة  مي »شناسي ميداني مدخلي آسان و ساده به باستان«آن را 

 ةمقدمـ «و  ،»دربـارة نويسـنده  «، »متـرجم  ةمقدمـ «آن شـامل   بـر  فصل تنظيم شده و عالوه ده
  در انتهاي آن است. »نمايه«و  »Ĥخذمنابع و م«در ابتداي كتاب و » نويسنده بر چاپ دوم
شناسـي   ، بـه تعريـف باسـتان   »شناسـي  مقدمه: تعريف باستان«با عنوان  ،فصل اول كتاب

پـردازد و در ايـن راسـتا مطـالبي را در      هاي ميداني و مشخصاً كـاوش مـي   ازديدگاه فعاليت
و  ،آنن و اسـاس نظـري   اشناسي ميداني و متخصص شناسي، باستان توضيح و تعريف باستان

  هاي ميداني در بر دارد. چنين مديريت پروژه هم
هاي باسـتاني مربـوط اسـت و     گيري محوطه فصل دوم كتاب به چگونگي و روند شكل

شدن محوطه، فرايندهاي دگرگوني طبيعي  مباحثي را دربارة كاربردهاي اوليه و ثانويه، متروك
 ةشناسـان را بـا نحـو    ي باسـتان شود. درواقع اين فصل از كتاب اهميت آشـناي  ... شامل مي و
كند و  زد مي ها گوش منظور كاوش مناسب و صحيح آن هاي باستاني به وجودآمدن محوطه هب

يـك از خاورميانـه و    كند، كه البته هيچ باستاني ذكر مي ةگيري دو محوط دو مثال نيز از شكل
  هاي داراي شرايط محيطي مشابه ايران نيستند. سرزمين

هـاي مختلـف    اسـت و شـيوه   »هـاي باسـتاني   كشف محوطـه «فصل سوم داراي عنوان 
رو تقريباً نيمي از  همين دهد. از هاي باستاني را موردبحث قرار مي تشخيص و شناسايي مكان
پردازد، گويا اهـداف ايـن    شناسي مي هاي گوناگون بررسي باستان مطالب اين فصل به روش

  تاني محدودند.هاي باس ها به كشف محوطه بررسي
هاي باسـتاني، نظيـر توصـيف     هاي مختلف ثبت محوطه اصول و شيوه ،در فصل چهارم

  شوند. برداري مطرح مي و عكس ،برداري نوشتاري، نقشه
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پردازد كـه بايـد پـيش از شـروع      به اموري مي »ريزي كاوش برنامه«فصل پنجم با عنوان 
اداري و قـانوني   ةاز ايـن امـور جنبـ   يا به انجام رساند. بخشي  كردها را مشخص  كاوش آن
تخصصـي و   ةچون تأمين بودجه و كسب مجوزهاي قانوني، و بخشي ديگر جنبـ  دارند، هم

  كاوش. ةعلمي دارند، نظير تأمين تجهيزات و نيروي انساني متخصص يا تعيين محدود
به اصول و مفاهيم كليدي مرتبط بـا كـاوش يـك     »كاوش محوطه«فصل ششم با عنوان 

ظـاهر سـادة چگـونگي انباشـت      پردازد. مطالب اين فصل از موضوع بـه  باستاني مي ةمحوط
نگـاري را شـامل    اليـه  هاي حاصل از كاوش تا مفـاهيم اساسـي و مهـم كانتكسـت و     خاك
منـدان و افـراد غيرمتخصـص از     چنين مطلب كوتـاهي دربـارة بازديـد عالقـه     شوند. هم مي

  2.وع خود حائز توجه استشناسي وجود دارد كه در ن هاي باستان كاوش
پـردازد و   هاي حاصل از كاوش مي ها و داده فصل هفتم كتاب به موضوع مهم ثبت يافته

  هاست. و يافته ،شامل چهار بخش ثبت نوشتاري، ترسيمي، تصويري
  عمـدتاً بـه   »هـا  و تحليـل يافتـه   ،ريزي پساميداني، پـردازش  برنامه«فصل هشتم با عنوان 

ـ  ها و نمونه و تحليل يافته هاي مختلف مطالعه روش آمـده از كـاوش    دسـت  ههاي گوناگون ب
 ةهـاي گونـاگون مطالعـ    چنين روش ها و هم به تنوع و گستردگي يافته پردازد. البته باتوجه مي
  ها، محتواي اين فصل بسيار گذرا و فاقد جامعيت است. آن

است و مطـالبي را دربـارة تفسـير و بازسـازي محـيط       »تفسير مدارك«عنوان فصل نهم 
 هـاي عمـومي و   هاي خانوادگي، جامعه و مكان اطراف محوطه، فضاهاي مسكوني و فعاليت

  بر دارد. چگونگي زندگي مردم در
ولي تنها به انتشار نتايج كاوش محـدود   ،است »انتشار گزارش«فصل دهم داراي عنوان 

ها  داري و آرشيوكردن يافته ن به ضرورت و چگونگي نگهاي از آ مالحظه نيست و بخش قابل
  پردازد. شده درطول كاوش مي و مدارك گردآوري

 انگليسـي اسـت كـه در    يشناس باستان )م 2013 - 1947( درِوِت. نويسندة كتاب، پيترال
شناسـي دانشـگاه    سسة باستانؤشناسي پيش از تاريخ از م ي خود را در باستانام دكتر 1986

شناختي دارد  هاي باستان كاوش اي در وي تجربيات متعدد و ارزنده. دريافت كرد كالج لندن
بـراين در   عـالوه . انـد  صورت گرفتـه ) ساسكس( ها در جنوب شرق انگلستان تر آن كه بيش

انـد، ولـي    ها در باربادوس بوده ترين آن هايي انجام داده كه مهم خارج از انگلستان نيز كاوش
شناسان  رو براي باستان شناسي منطقة خاورميانه و ايران ندارد و ازاين باستاناي در  هيچ سابقه

 بـر  درآمـدي  تجربيات ميداني وي به نگـارش كتـاب  . اي تقريباً ناشناخته است ايراني چهره
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م تجديدچاپ شد و ترجمة  2011 كه در سال منجر شدم  1999 در ميداني شناسي باستان
هـا و مطالعـات    كـه كـاوش   جـايي  ازآن. انجام شده استفارسي آن از روي اين نسخة دوم 

هـاي آموزشـي    شناسي دارنـد و متأسـفانه تـاكنون كتـاب     اي در باستان ميداني جايگاه ويژه
زبان نبوده است، انتشار ترجمـة ايـن    مندان فارسي هرس عالق زيادي در اين زمينه در دست

ايران است كه درادامه به بررسـي و  شناسي  ادبيات باستان ةكتاب اتفاق قابل تأملي در حوز
  .پردازيم نقد آن مي

  
  هاي شكلي كتاب ويژگي .3

 ةتوان مطلب مختصـر ناشـر را در صـفح    گفتار است، ولي مي كتاب ازنظر صوري فاقد پيش
كتابي درسي  ئةگفتار دانست كه هدف از انتشار كتاب را ارا گزين پيش چهار تاحدودي جاي

ذكر كرده است. اين درحالي اسـت   »روش كاوش«ي در درس شناس براي دانشجويان باستان
ـ «كتـاب   ةهدف از ترجم 2كه در مقدمة مترجم در صفحة  مباحـث اوليـه و مقـدماتي     ةارائ

، كتاب را 5عنوان شده است و نويسنده نيز در مقدمة خود در صفحة  »شناسي ميداني باستان
كتاب درواقـع فصـل    ةكند. مقدم معرفي مي »شناسي ميداني مدخلي آسان و ساده به باستان«

هـاي   را دارد. فهرست مطالبِ فصـل  »شناسي مقدمه: تعريف باستان«اول آن است كه عنوان 
تمامي عناوين اصلي و فرعي است و در يـافتن مطلـب مـوردنظر     ةمختلف كتاب دربردارند

برخوردار و نمودارهاي خوبي  ،ها ها، طرح و مفيد است. كتاب از تصاوير، نقشه آخواننده كار
عنـوان يـك كتـاب درسـي      كـه كتـاب بـه    . باوجود آنندثرؤاست كه در درك بهتر مطالب م

دانشگاهي و توسط يك ناشر تخصصي در اين زمينه منتشر شده است، فاقد اهـداف درس،  
نهادها، تمرين و آزمون،  گيري و پيش بندي (خالصة كلي كتاب)، نتيجه خالصة فصول، جمع
نهاد پژوهش در هر فصل اسـت. ايـن    پيش و تر در هر فصل، بيش ةعمعرفي منابع براي مطال

عنـوان كتـاب درسـي     ها احتماالً ناشي از آن است كه كتاب ظاهراً در زبان اصلي بـه  كاستي
تأليف نشده است. كتاب در پايان خود داراي فهرستي از منابع و مĤخذ و نمايـه اسـت كـه    

  داشت.  خواهند بسياري براي خوانندگان ةدقطعاً موارد استفا
هـاي انتشـارات    هاي فني چـاپ، از اسـتاندارد معمـول در كتـاب     كتاب ازلحاظ ويژگي

كند و در اين زمينه از كيفيت خوبي برخوردار است. شايد تنها ايرادي كه  پيروي مي »سمت«
نتـاژ چنـد عكـس    ودر اين رابطه بتوان مطرح كرد طرح روي جلد باشـد كـه از تلفيـق و م   

دهد  اي غيرواقعي را نشان مي نتيجه صحنهركاوش تشكيل شده است و د مختلف از عمليات
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كننده باشد. اين درحالي است كه اصوالً نيـازي بـه    راه تر آشنا گم تواند براي بينندة كم كه مي
  باشد.  تر و گوياتر تنهايي بسيار جذاب هتوانست ب اين كار نبوده و يك عكس خوب مي
ولـي در   ،نگارش تاحدود زيادي رعايـت شـده اسـت   در نگارشِ كتاب قواعد عمومي 

كند.  زد مي تر در ويرايش را گوش شود كه لزوم دقت بيش مواردي محدود ايراداتي ديده مي
 »دهد االت ميؤپرسش به س ةبار اجاز كاوش، ...، تنها يك« عبارت 98 ةطور مثال در صفح به
بـار اجـازة طـرح پرسـش را      نها يـك كاوش، ...، ت«جاي آن عبارت  توان به كاررفته، كه مي به
رسد كـه ايـن ايـرادات نگارشـي ناشـي از ترجمـه باشـند.         نظر مي كار برد. به را به »دهد مي

گمي رتـر دچـار سـرد    حال متن كتاب تاحدود زيادي روان و رساست و خواننده را كم بااين
مورد فـوق،  چون  كند، هرچند كه اشكاالت معدودي نيز در اين زمينه وجود دارد كه هم مي

اگر توتـال استيشـن شـما در روز آخـر     « :115 كتاب است؛ مثالً در صفحة ةناشي از ترجم
] جـاي دو متـر نـواري    بـه [ برداري در ارتفاعات آند، ديگر قابل استفاده نباشد، دو نوار هنقش
توانست مـانع از بـروز ايـن     در تمامي اين موارد ويرايش دقيق متن مي .»... توانند مانع از مي

  3.اشتباهات شود
قبول برخوردار است و تنها  هاي شكلي از وضعيتي قابل كتاب ازلحاظ ويژگي ،درمجموع

عنـوان نكـات    درسي در اين زمينـه بـه   هاي كمك معدودي اشكاالت ويرايشي و نبود بخش
  منفي وجود دارد.

  
  محتواي كتاب .4
كه اطالع و  نحوي ارند، بهدار برخورداكتاب از نظمي منطقي و معن ةگان طور كلي فصول ده به

كنـد. فصـل    آگاهي خواننده از مطالب هر فصل به درك بهتر مطالب فصول بعدي كمك مي
پردازد، فصـل دوم بـه چگـونگي     شناسي ميداني مي اول در ابتدا به تعريف و ماهيت باستان

هـاي   ثر در آن مربوط است. فصل سوم بـه روش ؤهاي باستاني و عوامل م گيري مكان شكل
آن بـه طـرق مختلـف ثبـت      ةادامـ  هاي باستاني و فصل چهارم در مختلف كشف اين مكان

و تـداركاتي مربـوط بـه     ،پردازند. در فصل پنج نيز امور اداري، اجرايي ها مي مشخصات آن
پـنج فصـل اول كتـاب بـه      ،شـوند. درواقـع   هاي پيش از شروع كاوش طرح مي ريزي برنامه

ايـن   ةپردازند. در ادامـ  جرايي الزم براي شروع كاوش ميو ا ،مقدمات نظري، عملي، قانوني
هـاي آن موردبحـث    و اصلي عمليات كـاوش و روش  همقدمات، در فصل ششم مفاهيم پاي

هـاي حاصـل از ايـن     ها و يافته هاي اصلي ثبت داده گيرند و فصل هفتم نيز به شيوه قرار مي
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هـاي كـاوش    تحليـل يافتـه   پردازد. موضوع فصل هشتم به پردازش و تجزيـه و  عمليات مي
. نهايتـاً در فصـل   استها و مدارك  مربوط است و فصل نهم نيز در رابطه با تفسير اين داده

و مـدارك حاصـل از    ،هـا  ها، داده داري يافته آخرِ كتاب خواننده با ضرورت و چگونگيِ نگه
  شود. كاوش و انتشار نتايج آن آشنا مي

شناسي اسـت   هاي ميداني باستان هي آن به بررسيتوج تنها كاستي كتاب در اين زمينه كم
دهنـد و   شناسي را تشكيل مي ها و مطالعات ميداني باستان كه امروزه بخش مهمي از فعاليت

داد، ولي فقط در فصل  مطلوب بود كه نويسنده فصل مستقل و كاملي را به آن اختصاص مي
هـاي   بـراي كشـف محوطـه    هـايي  عنوان روش شناسي تنها به هاي باستان سوم كتاب بررسي
شناسـي، جايگـاه    هـاي باسـتان   اند. اين درحالي است كه امروزه بررسـي  باستاني مطرح شده

مهمي در مطالعات ميداني اين رشته دارند و اهداف و كاركردهاي پژوهشي متنوعي را شامل 
م هـا انجـا   هـاي حاصـل از بررسـي    ه داد ةهاي گوناگوني برپايـ  طور مثال تحليل شوند، به مي
). درواقع سـير كلـي كتـاب متمركـز بـر روش كـاوش       200 - 192 :1380شود (عليزاده  مي

عنـوان يـك روش ديگـرِ     شناسـي بـه   شناسي است و توجهي جدي به بررسي باستان باستان
  ها ندارد. اسي ميداني براي گردآوري دادهنش باستان

بتاً خـوبي  مطالب و عناوين فرعيِ فصول مختلف كتاب از انسـجام و نظـم منطقـي نسـ    
گيرند، هرچند كه در  مي بر برخوردارند و موضوعات اصلي مرتبط با مباحث هر فصل را در

برخي از فصول بعضي از موضوعات با جزئيات كافي و تحت يك عنوان فرعـي ِمشـخص   
توان به فصل ششم كتاب اشاره كرد كه به موضوع كـاوش   اند. در اين رابطه مي مطرح نشده

شـكلي   هـا را بـه   هاي مختلف كاوش يا اشكال و انواع مختلف ترانشـه  هولي شيو ،پردازد مي
هـا را نسـبتاً مختصـر و     مستقل و تحت عناويني فرعي مشخص طرح نكرده است، بلكه آن

علـت   رسد كه ايـن وضـعيت بـه    نظر مي البته به. ه استكردتحت عنوان كليِ كاوش مطرح 
  .پوشي است چشم تاحدودي قابلرو  بودن كتاب مربوط باشد و ازاين مختصر و كوتاه

شناسـي   طور كلي موضوعات خوبي را دربارة مفهـوم باسـتان   مطالب فصل اول كتاب به
در  »مديريت پروژه«براين بخشي تحت عنوان  دهند، عالوه ميداني در اختيار خواننده قرار مي

 شناسـي  هـاي ميـداني باسـتان    اين فصل وجود دارد كه در آن نويسنده به مـديريت كـاوش  
دهد كه اين امـر از اهميـت زيـادي برخـوردار اسـت، چيـزي كـه در         پردازد و نشان مي مي

توانست در  شود؛ هرچند كه اين بخش مي شناسي ايران احساس نياز بسياري به آن مي باستان
يـا   »كاوش محوطه«يا فصل ششم با عنوان  »ريزي كاوش برنامه«فصل پنجم كتاب با عنوان 
  عنوان يك فصل جداگانه نيز طرح شود. تر به حتي با كمي تفصيل بيش
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گيـري   مطالب مفيدي با ترتيبي مناسب و منطقي دربارة چگـونگي شـكل   ،در فصل دوم
شوند  اند كه موضوعات اصلي و مهمي را در اين زمينه شامل مي ه شدهئهاي باستاني ارا مكان

شد و تنوع اين  تري مي هاي باستاني نيز توجه بيش ولي جا داشت كه به موضوع انواع مكان
هـا نيـز موردبحـث     ها و ضرورت انتخاب روش مناسب بـراي كـاوش هريـك از آن    مكان
  گرفت. مي  قرار

پـردازد و مطالـب    هـاي باسـتاني مـي    فصل سوم كتـاب بـه شناسـايي و كشـف مكـان     
عنـوان   شناسـي بـه   هـاي مختلـف بررسـي باسـتان     بر دارد و ازجمله شيوه مندي را در ارزش

هـاي   كـه بررسـي   شـوند. در ايـن   هـاي باسـتاني مطـرح مـي     براي شناسايي محوطههايي  راه
ولـي   ،هاي باستاني هسـتند ترديـدي وجـود نـدارد     شناسي راهي براي كشف محوطه باستان
ها موردغفلـت قـرار    هاي ديگر پژوهشي آن ها محدود به اين باشد و جنبه كه كاركرد آن اين

 نيز اشاره شد، مطلوب بـود كـه در كتـاب فصـل     طوركه در باال گيرد پسنديده نيست. همان
شناسـي   عنـوان يـك روش ميـدانيِ باسـتان     شناسي بـه  هاي باستان مستقل ديگري به بررسي

  گرفت. شد و كاربردهاي ديگر آن نيز موردبحث قرار مي اختصاص داده مي
كنـد و در فصـل پـنجم     ها طرح مـي  ثبت محوطه ةفصل چهارم مطالب خوبي را در زمين

ريزي و مقدمات شروع كاوش وجود دارد، ازجملـه   برنامه ةمفيد و گوناگوني در زمين مطالب
قوانيني كه در اين رابطه وجود دارند، كه البته در اين مورد نويسنده قوانين كشور انگلستان را 

انـد   اشـاره كـرده   2 ةخـود در صـفح   ةطوركه مترجمِ كتاب نيز در مقدمـ  اند و همان ذكر كرده
اند. درصورت امكان اگر مترجم در زيرنويس به قوانين و مقـررات ايـران،    آوردهآن را  ةخالص

تـر   كردند موجب سودمندي بـيش  ايراني مفيدتر خواهد بود، اشاره مي ةكه طبيعتاً براي خوانند
  شد. كتاب مي

ولي از طرح برخـي   ،پردازد آن مي ةفصل ششم به موضوع كاوش و مفاهيم و اصول پاي
هـا   ر قالب بخش مستقلي در اين فصل خودداري شده، هرچند كه به آناز اين موضوعات د

چنـين نـوع    هم هاي كاوش و ارتباط آن با اهداف پژوهشي و پرداخته شده است. انواع شيوه
نگاري و اهميت آن  اليه و هاي كاوش، هاي مختلف كارگاه و اندازه ،ها باستاني، شكل ةمحوط

ايـن مباحـث هسـتند كـه از چنـان اهميتـي        ةازجملـ هاي كـاوش   در درك رابطه ميان يافته
شـدند. شـايد نويسـنده بـراي پرهيـز از       هايي مسـتقل مطـرح مـي    كه در بخش ندبرخوردار
ترشدن عناوين فرعي اين فصل، كـه شـش مـورد هسـتند، از ايـن كـار خـودداري         طوالني
  باشد.  كرده



 185   شناسي ميداني بر باستاندرآمدي نقدي بر كتاب 

بـر دارد و   رفصل هفتم در چهار عنوان فرعي مطالب مفيدي را دربـارة ثبـت كـاوش د   
شـود.   هاي كاوش شامل مـي  فصل هشتم نيز مطالب خوبي را دربارة پردازش و تحليل يافته

هـاي مطالعـاتي بـراي     ديگر روش درواقع تنوع موضوعات فصل هشتم زياد است و ازطرف
رو نويسنده تنها به مواردي  همين ها نيز از تعدد و گوناگوني بسياري برخوردارند. از اين يافته
توان بيش از اين هم از يك كتاب مختصـر و   و نسبتاً كلي پرداخته است و البته نمي محدود

هـا   تـر دربـارة ايـن روش    چندان مفصل انتظار داشت، ولي معرفي منـابع مطالعـاتي بـيش    نه
وجـود   توانست براي خواننده بسيار سودمند باشد. همين وضعيت براي فصل نهـم نيـز   مي
پـردازد و معرفـي منـابع مطالعـاتي      حاصل از كـاوش مـي   كه به موضوع تفسير مدارك دارد
  افزود. تر اين فصل مي تر بر كارآيي بيش بيش

ولي مطالب مهمـي را نيـز دربـارة     ،است »انتشار گزارش«فصل دهم كتاب داراي عنوان 
بر دارد، كه نه در عنـوان فصـل    ها و اسناد و مدارك كاوش در داري يافته آرشيوكردن و نگه

تر بود كه اين موضـوع   شود. مطلوب آن شده و نه درميان عناوين فرعي ديده مي اي به اشاره
  شد. مهم تحت عنوان فرعي مستقلي طرح مي
شده هسـتند و از ايـن لحـاظ     منابع معتبر و شناخته ةمنابع مورداستفاده در كتاب در زمر

هـاي   هـاي فنـيِ نـوين و پيشـرفت     اسـتفاده از روش  ةكتاب وضعيت خوبي دارد. در زمينـ 
شناسي از منابع جديد استفاده شده اسـت. در طـرح    تكنولوژيك در مطالعات ميداني باستان

مباحث پاية كاوش البته هم از منابع قديمي و كالسيك استفاده شده اسـت و هـم از منـابع    
كنند. درمجموع منابع مورداستفاده  جديد كه رويكردهاي جديدي را در اين زمينه مطرح مي

و تازگي مطلوبي برخوردارند، هرچند كه امكان معرفي منابع  ،ع، اعتبار علميدر كتاب از تنو
شناسي وجود داشت و اين كار قطعاً بـر   تر در قالب يك كتاب تري براي مطالعات بيش بيش

شناسي ايران و  اي از منابع باستان افزود. البته در كتاب تقريباً هيچ استفاده سودمندي كتاب مي
هاي ذكرشده، كه اين ويژگـي از كـارآيي    شود، خصوصاً در مثال يده نميخاورميانه د ةمنطق

كاهد. اين ويژگي ناشي از آن اسـت كـه نويسـنده     ايراني تاحدودي مي ةكتاب براي خوانند
شناسي خاورميانه ندارد و عمدة تجربيات ميداني او مربوط به انگلستان و  اي در باستان تجربه

اي ننوشـته   ايراني يا خاورميانه ةر كتاب را براي خوانندديگ آمريكاي مركزي است و ازطرف
كتاب نيست، بلكه ايـن متـرجم كتـاب     ةاست. درواقع از اين جنبه مسئوليتي متوجه نويسند

  4.است كه آن را براي ترجمه به فارسي انتخاب كرده است
ويسنده ها و تجربيات ن دانسته ةپاي و ظاهراً عمدة مطالب بر نداردكتاب ارجاعات زيادي 

شناسي  هاي باستان نويسنده در كاوش ةبه تجربيات گسترد اند كه باتوجه تنظيم و نگاشته شده
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كاهـد، ارجـاع    چه از اعتبار علمي كتاب تاحـدودي مـي   شود، ولي آن نقصاني محسوب نمي
صفحه ذكر  ةيك از ارجاعات شمار نويسنده تنها به كل هر اثر يا منبع است. درواقع در هيچ

) در 1975قـول مسـتقيم از (كـانينگتون     هاي مستقيم، مثل نقل قول نشده است، حتي در نقل
  درسي دانشگاهي نيست. يك كتاب علمي و ةكتاب؛ قطعاً اين شيوه زيبند 99صفحة 

در اصل يك كتاب آموزشي مختصـر اسـت كـه     ميداني شناسي باستان بر درآمديكتابِ 
شناسـي ميـداني،    هاي كلي معمـول در باسـتان   و روش ،راحلبراي آموزش اصول، قوائد، م

ها و تجربيات خـود   شناسي، تنظيم شده است و نويسنده دانسته هاي باستان خصوصاً كاوش
نمايي مقدماتي است بر  دهد. در اصل كتاب، راه ها در اختيار خواننده قرار مي را در اين زمينه

دنبـال   ژوهشي و تحقيقي چنداني نداشته و بـه پ ةرو جنب شناسي و ازهمين هاي باستان كاوش
هايي مشخص بزند  تحقيقي مشخص نيست تا دست به تجزيه و تحليل داده ةحل يك مسئل

، در برخـي مـوارد بـه بررسـي و     اينها نمايد. بـاوجود  آن ةپاي هايي بر و مبادرت به استدالل
توصيف نوشـتاري  هاي مختلف  ارزيابي برخي موضوعات پرداخته شده، نظير بررسي شيوه

كه به تفسـير مـدارك اختصـاص     ،يا در فصل نهم كتاب 99 ةهاي باستاني در صفح محوطه
شناسـي   ها و مدارك باسـتان  هاي مختلف تفسيرِ داده دارد، به تحليل و بررسي كارآيي روش

ولـي   ،اي مطلـوب  گونـه  ها بـه  هاي اين روش ها و محدوديت تر پرداخته شده و قابليت بيش
البتـه ايـن شـيوه در تمـامي مباحـث و فصـول        .رح و تجزيه و تحليل شده استفشرده مط

جموع كتاب چندان مدر. خورد چشم مي تر به مختلف كتاب معمول نيست و دركل كتاب كم
كنـد،   پردازد و در مواردي نيز كه چنين مي ها و نظرات مختلف نمي به مقايسه يا نقد ديدگاه

 دهنـدة  هـا نشـان   كند. اين ويژگي هاي خاص پرهيز مي گيري از جانبداري غيرعلمي يا جهت
نما و آموزشـي   كه يك كتاب راه ،هايي در اين اثر نيست، بلكه به نوع كتاب ضعف يا كاستي

 ،گردد و نويسنده قصد نداشته كه به مقايسه، ارزيـابي  باز مي ،نسبتاً مختصر و مقدماتي است
بپردازد و فقط در برخي مـوارد كـه نيـاز    هاي مختلف در يك زمينه  ها و ديدگاه و نقد شيوه

  خوبي ولي كوتاه و مختصر، به اين كار مبادرت كرده است. بوده، به
هاي زيادي در اين  شناسي نيست و تاكنون كتاب موضوع كتاب بحث جديدي در باستان

زمينه نگاشته شده است. درواقع از اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم مـيالدي نوشـتن   
اسـي ميـداني و خصوصـاً كـاوش شـروع      نش هاي باسـتان  هايي دربارة اصول و روش كتاب
هاي اخير در  چنان ادامه دارد، كتاب موردبحث در اين مقاله نيز يكي از كوشش شود و هم مي

ديگرنـد،   ها مشـابه يـك   تر اين كتاب اين زمينه است. چهارچوب كلي و مباحث اصلي بيش
هـا   مطالب جديـدي نيـز در آن   شناسي مباحث و باستان شناسيِ راه با پيشرفت روش ولي هم
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شـود،   نيز چنين وضعيتي ديده مي ميداني شناسي باستان بر درآمديشوند. در كتاب  طرح مي
هـايي هسـتند كـه در بسـياري از      شده در كتاب همان هاي اصلي مطرح يعني اصول و روش

هـاي اخيـر بـا     ها كه در سـال  در بعضي حوزه اينكتب مشابه ديگر نيز وجود دارند، باوجود
انـد، نويسـنده سـعي     راه بـوده  هاي جديد هم ديدگاه وري يا مباحث نظري واهاي فن نوآوري

نويسنده بر  ةمقدم«هاي جديد بپردازد. نويسنده در  ها و ديدگاه كرده كه به طرح اين نوآوري
كنـد و سـه    يافت خـود اشـاره مـي    وضوح به اين شيوه و ره ) به6 و 5 ة(صفح »چاپ دوم

شناسي ميـداني   شناسي باستان هاي اخير دچار تغيير شده و در روش اي را كه در سال حوزه
شناسـي نظـري، مـديريت منـابع      بـرد: انقـالب ديجيتـال، باسـتان     اند نـام مـي   تأثير گذاشته

هـاي   هـا در شـيوه   شناسي و قانون. در متن كتاب نيز نقش اين تغييـرات و نـوآوري   باستان
 126تـا   100مثـال در صـفحات    رايگيرد؛ ب ناسي ميداني موردبحث قرار ميش عمل باستان

هـاي   هـا و پيشـرفت   نـوآوري  ةكه برپاي ،برداري و عكاسي هاي جديد نقشه كتاب به روش
هـا   تر و سنتي پرداخته شـده و كـارآيي آن   هاي ساده اند، دركنار روش ديجيتالي ممكن شده

چهـارچوب و كليـت    ،شده است. به اين ترتيبشناسي بررسي  در مطالعات ميداني باستان
موضوع يا ديدگاهي جديد نيست و از اين نظـر نـوآوري خاصـي در آن     ةكتاب دربردارند

شود، ولي در هرجا كه نوآوري و ديدگاهي جديد مطـرح بـوده نويسـنده بـه آن      ديده نمي
قبولي برخوردار است. بايد توجـه   توجه كافي داشته و از اين جنبه كتاب از روزآمدي قابل

داشت كه اين ويژگيِ كتاب به مفهوم ضعف يا كاسـتي آن نيسـت و در ماهيـت موضـوع     
  دارد.ريشه كتاب 

شناسي اسـت و از ايـن نظـر نقـش و      هاي باستان گردآوري داده ةترين طريق كاوش مهم
توان بدون توجه  ميرو ن شناسي و اصول و مباني آن دارد و ازاين جايگاهي كليدي در باستان

شناسي به موضوع مطالعات ميداني و كاوش در اين رشته  به اين اصول و مفاهيم پاية باستان
پرداخت. در كتاب موردبحث نيز هرجا كه نياز بوده به اين اصول و مفاهيم بـه قـدر كـافي    
 پرداخته شده است و دركل هماهنگي مطلوبي ميان محتوا و مطالب كتاب با اصول و مبـاني 

طور مثال به مفهـوم كانتكسـت يـا بافـت      توان به شناسي وجود دارد. در اين رابطه مي باستان
تنگاتنگي با كاوش دارد و در  ةشناسي است و رابط اشاره كرد، كه يك مفهوم پايه در باستان

فنـي و   ةمحتـواي كتـاب عمـدتاً جنبـ     خوبي به آن پرداخته شده است. فصل ششم كتاب به
ديگر براي خوانندگان اروپـايي نگاشـته شـده اسـت و اصـوالً       ازطرف شناسي دارد و روش

رويكردي مذهبي ندارد و درنتيجه ارتباط مشخصي با مباني ديني اسالمي ندارد، هرچند كه 
  شده در آن ندارد. گيري در محتواي مباحث مطرح اين كاستي تأثير چشم
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رود تمـامي   است و انتظار مـي  ميداني شناسي باستان بر درآمديعنوان كتاب موردبحث 
شناسـي را شـامل شـود، البتـه      هـاي ميـداني باسـتان    مباحث و موضوعات مرتبط با فعاليت

شـود.   ديده مـي  بر درآمدياي خالصه و مختصر، زيرا كه در عنوان كتاب نيز تركيب  گونه به
مرتبط با كه مختصر و خالصه است، تقريباً تمامي موضوعات اصلي  در اين زمينه كتاب با آن

شناسـي، كـه    هـاي باسـتان   ولي در ارتباط با بررسي ،بر دارد شناسي را در هاي باستان كاوش
شوند، در تنظيم و نگارش كتاب  شناسي را شامل مي بخش مهمي از مطالعات ميداني باستان

هـاي باسـتاني بـه آن     كه تنها در فصل سوم با موضوع كشف محوطه طوري كوتاهي شده، به
است. اين درحالي است كه مطلوب بود يك فصلِ مستقل از كتاب به اهداف،  پرداخته شده

پرداخت، شيوه و رويكردي  شناسي مي هاي باستان و ديگر مباحث مرتبط با بررسي ،ها روش
ـ  كه در تقريباً تمامي كتب مشابه ديده مي : فصـل  1392مثـال: هسـتر و ديگـران     رايشود (ب

گنجانـدن   ،ديگـر  ). ازطـرف Heizer 1966: Section II; Joukowsky 1980: Chapter 5چهارم؛ 
هاي باسـتاني اسـت،    شناسي تنها در فصلي كه موضوع آن كشف محوطه هاي باستان بررسي

هـاي   د كه گويا كاربرد ايـن دسـته از روش  كنممكن است خواننده را دچار برداشت غلطي 
رسد برداشت نويسنده از  مينظر  به ،شناسي محدود به همين مورد است. به اين ترتيب باستان

صورت بهتر بود عنوان  شناسي است و دراين مترادف با كاوش باستان »شناسي ميداني باستان«
  گرفت. درنظر مي شناسي باستان كاوش بر درآمديكتاب را 

محتواي فصول مختلف كتـاب از جامعيـت مطلـوبي برخوردارنـد و تنهـا در برخـي       
طور مثال در فصل دوم كـه   فرعي خالي است، بهفصول جاي بعضي از مباحث و عناوين 

هـاي   پردازد، فرايندهاي دگرگـوني طبيعـي محوطـه    هاي باستاني مي گيري محوطه شكل به
ولي فرايندهاي انساني، كه مخصوصـاً امـروزه عامـل     ،باستاني عنوان و مطرح شده است

ح و طـور مسـتقل و كـافي مطـر     هـا هسـتند، بـه    مهمي در تغيير و حتي تخريب محوطـه 
هـا بـا    هـاي كـاوش و ترانشـه    يا در فصل ششم به انواع شـيوه . اند موردبحث قرار نگرفته

هـا احتمـاالً ناشـي از آن     اين كاسـتي  .عنواني مشخص و درحد كافي پرداخته نشده است
شكلي خالصه و مختصر تنظيم شده و گنجاندن  است كه كتاب چندان مفصل نيست و به

كاوش بـا عنـاويني مشـخص بـا سـاختار خالصـة آن       تك مباحث متعدد و گوناگون  تك
  .سازگار نبوده است

ــا    جــايي ازآن ــرتبط ب ــاب ســاختاري خالصــه و مختصــر دارد و موضــوعات م كــه كت
شناسي ميداني نيز دامنه و گوناگوني وسيعي دارند، تمامي اين موضوعات با جزئيـات   باستان
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صوالً كتاب با چنين هدفي نگاشـته  اند و ا جانبه در كتاب موردبحث قرار نگرفته كامل و همه
هـاي   طوركـه اشـاره شـد، موضـوعات مـرتبط بـا بررسـي        همـان  ،براين نشده است. عالوه

 بـر  درآمـدي رو كتـاب   همـين  انـد. از  تر موردبحـث قـرار گرفتـه    شناسي در كتاب كم باستان
و روش كـاوش  « تنهايي منبع كامل و جامعي بـراي درس  تواند به نمي ميداني شناسي باستان

شده در دو فصل هشـتم و نهـم    موضوعات مطرح ،ديگر باشد. ازطرف »بررسي آثار باستاني
ها هستند كـه   هاي كاوش و تحليل و تفسير داده مطالعات بعدي بر روي يافته ةكتاب در زمر

مطابقت ندارنـد و در دروس ديگـر    »روش كاوش و بررسي آثار باستاني«با سرفصل درس 
 - 225 صـفحات ( پتروگرافي سـفال  ةطور مثال مطالع شوند، به ميشناسي مطرح  باستان ةرشت
شـود. البتـه گنجانـدن چنـين      اي محسوب مـي  رشته كه يك فعاليت آزمايشگاهي ميان )227

ـ سـت  ه هاي مشابه نيز معموالً مطالبي در ديگر كتاب : 1392مثـال: هسـتر و ديگـران     راي(ب
متـداول در   ةزمينـه از يـك شـيو   ) و ظـاهراً كتـاب در ايـن    14تا  11هايي از فصول  بخش
محتواي كتـاب   ،شناسي ميداني پيروي كرده است. به اين ترتيب هاي مربوط به باستان كتاب

مطابقت  »روش كاوش و بررسي آثار باستاني«برخالف ديدگاه ناشر، كامالً با موضوع درس 
ارهاي ديگـر  منظور تدوين يك كتاب درسي نگاشته نشده و فاقد معي ندارد و اصوالً كتاب به

اين نوع كتب است. در همين رابطه حجم كتاب و مباحث آن با موضوعات مطرح در يـك  
رسد، هرچند كه براي يك كتاب مختصر  نظر نمي متناسب به ةواحدي مهم و پايچهاردرس 

  و مقدماتي مطلوب است.
عنوان يك كتـاب درسـي دانشـگاهي منتشـر گرديـده، ولـي بـراي         كتاب موردبحث به

قـدر كـافي اسـتفاده نشـده اسـت. در       اين منظور از ابزارهاي مختلف موجـود بـه  برد  پيش
و بعضاً نمودارهايي استفاده شده كه كمـك   ،ها ها، نقشه ها، طرح جاي كتاب از عكس جاي

ثري در درك بهتر موضوع موردبحث هستند، هرچند كه دربين اين ابزارهاي تصـويري  ؤم
 ة. از ديگر نكات مثبت در اين زمينه بايد به نمايـ ها استفاده شده است تر از عكس نيز بيش

بسـياري از امكانـات و    ،اينصفحه تنظيم شده اسـت. بـاوجود   پنجكتاب اشاره كرد كه در 
توانند در درك مطالب به خواننده كمك كننـد مـورد غفلـت قـرار      ابزارهاي ديگري كه مي

عنوان  كتاب نيز چيزي به بندي هستند و در پايان اند. فصول مختلف كتاب فاقد جمع گرفته
اي از مباحث آن وجود ندارد. اگر در ابتـداي هـر فصـل     گيري يا تلخيص و خالصه نتيجه

گرفـت   تري از كتاب مـي  خواننده بهرة بيش ،شد اهداف درسي از مباحث آن فصل ذكر مي
ر تـر تـأثي   هايي بيش ها يا مثال آموزشي دارد، وجود برخي تمرين ةكه كتاب جنب جايي و ازآن

هـايي   هاي مختلف كتـاب مثـال   بسياري در فهم و يادگيري مطالب داشت. البته در قسمت
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ها تقريبـاً تمـامي    طرح شده است كه نقش مهمي در فهم بهتر موضوع دارند، ولي اين مثال
 ةخاورميانه هستند و اگرچـه مفيدنـد بـراي خواننـد     ةهايي دور از ايران و منطق از سرزمين
و  ،ثرترؤشناسي منطقـه، مفيـدتر، مـ    هاي باستان محلي و متناسب با ويژگيهايي  ايراني مثال

 54تـا   51كـه در صـفحات    اشاره كردتوان به دو مثالي  باره مي ترخواهند بود. دراين مفهوم
ـ   اسـت  هاي باستاني ذكـر شـده   شدن محوطه كتاب دربارة متروك  ة؛ مثـال اول از يـك خان

بناي چوبي در محيطي بـاتالقي و پـرآب در   سنگي در ساسكس شرقي و مثال دوم از يك 
هـا كمـك    شـدن محوطـه   ينـد متـروك  اباربادوس است. قطعاً اين دو مثال به درك بهتر فر

هـاي واقـع در منـاطق بـاتالقي      تر با محوطـه  شناس ايراني كه كم كنند، ولي براي باستان مي
منـاطق   كـه در  مواجـه اسـت  اي  هـاي باسـتاني   تـر بـا تپـه    سروكار دارد و درعوض بـيش 

جا ناشي  ها بهترين مثال نيستند. اين ضعف كتاب ازآن اين مثال .اند خشك شكل گرفته نيمه
و  ،كه عمدتاً در انگلستان، باربادوس، پرتغـال  ،شود كه نويسنده از تجربيات عملي خود مي

ها استفاده كرده و اصـوالً كتـاب را بـراي     براي ذكر مثال ،كتاب) 4وده (صفحة كنگ ب هنگ
  خوانندگان خاورميانه و ايران ننوشته است.

عـدم معرفـي    شـود  گيري از ابزارهاي آموزشي ديده مـي  كاستي مهم ديگري كه در بهره
توانست بر  تر دربارة مباحث مختلف كتاب است كه قطعاً مي يئتر و جز منابع مطالعاتي بيش

اسي كامل تاحـدودي  شن توانست با يك كتاب سودمندي كتاب بسيار بيفزايد. اين كاستي مي
كـه   كه در پايان كتاب فقط فهرست منابع ذكـر شـده اسـت و بـدتر آن     جبران شود، درحالي

يي زيادي آصفحه است و كار ةچندان مفصل نيز بدون ذكر شمار ارجاعات به همين منابع نه
مناسب و كافي از ابزارهايي كـه بـه درك    ةبراي خواننده ندارند. درمجموع كتاب در استفاد

هاي متعددي است. شـايد ايـن    كنند داراي كاستي آموزشي از آن كمك مي ةلب و استفادمطا
عنوان يك كتـاب ِآموزشـيِ دانشـگاهي     جا ناشي شود كه دراصل به آن ضعف كتاب از هنقط

نمـاي   نويسد، تنهـا يـك كتـاب راه    خود مي ةكه نويسنده نيز در مقدم چنان تأليف نشده و آن
  ساده و مختصر است.

كاررفته در كتاب ايراد مشخصـي وجـود نـدارد و     هارتباط با اصطالحات تخصصي بدر 
رسـد كـه    نظر مي هاي معمول در زبان فارسي استفاده كرده است. البته به مترجم نيز از معادل

در مواردي مترجم از ترجمة برخي از اين اصطالحات خودداري كرده است و عينـاً تلفـظ   
 »كانتكسـت «كـار بـرده اسـت، نظيـر اصـطالح       هحروف فارسي بهمان كلمة انگليسي را با 

)Context معدود از165) در صفحة ميـان برخـي    ديدگاهي در . ظاهراً مترجم در اين موارد
تـوان در زبـان فارسـي بـراي بعضـي       ن ايراني پيروي كرده است كه معتقدند نميامتخصص
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دة معني و مفهـوم كامـل و   كه رسانن كرد يينتعاصطالحات علمي و تخصصي معادلي دقيق 
  5.صحيح آن باشد

ايـن كتـاب   « :نويسـد  مـي  پـنج كتاب در مقدمة خود در صفحة  ةكه نويسند گونه همان
راحتـي   توانيـد بـه   رود و شما مي شمار مي شناسي ميداني به مدخلي آسان و ساده به باستان
يـك   ئـة تـوان ارا  رويكرد كلي كتاب را مي ،و بر اين اساس »در كاوش از آن استفاده كنيد

شناسـي ميـداني دانسـت.     چنـدان مفصـل در زمينـة باسـتان     نماي كوتاه و مختصر و نه راه
شناسـي   هاي گوناگون مرتبط بـا باسـتان   درواقع كتاب قصد ندارد تمامي مباحث و روش

هـاي   بـه مفـاهيم و روش   فقـط خواهـد   تك طرح و تحليل كند، بلكه مي به ميداني را تك
شكلي مختصر و ساده. تاكنون به زبان فارسي  وزه بپردازد، آن هم بهتر اين ح اصلي و مهم

كتابي در اين حوزه با چنين رويكردي منتشر نشـده و از ايـن نظـر كتـاب موردبحـث از      
 ةجايگاهي يگانه برخوردار است. البته كتاب ديگري نيز ازسوي انتشارات سمت در زمينـ 

تـري   ) كـه از حجـم بـيش   1392گـران  شناسي ميداني منتشر گرديده (هسـتر و دي  باستان
 ،برخوردار و از اين نظر با كتاب موردبحث تاحدود زيادي متفاوت است. به همين دليـل 

حاضـر تنهـا كتـاب مختصـرِ      تـوان درحـال   را مـي  ميداني شناسي باستان بر درآمديكتاب 
گوي نيازهاي علمـي و   نماي روش كاوش در ايران دانست كه در بسياري موارد پاسخ راه

شناسـي ميـداني و خصوصـاً كـاوش      باستان ةشناسي ايران در زمين كاربردي جامعة باستان
در اين زمينـه اسـت و    »مدخلي آسان و ساده«. البته بايد توجه داشت كه اين كتاب است

عنوان منبع اصلي درس  نبايد از آن انتظاري بيش از اين داشت و برخالف ديدگاه ناشر، به
هـا   راه است، كه در باال بـه آن  ها هم واحد، با برخي كاستي رچهابه ارزش  »روش كاوش«

تـر بـه نيازهـاي علمـي و عملـي       گـويي بهتـر و كامـل    اشاره شـد. درواقـع بـراي پاسـخ    
شناسـي   تر و متناسب با وضعيت باسـتان  هايي مفصل شناسان ايراني به تدوين كتاب باستان
نيازي از  معني بي رچند كه اين بهاست كه در اصل با اين هدف نگاشته شوند، هنياز ايران 

شناسي در  باستان ةآموزشي رشت ةمنابع خارجي نيست. در راستاي برنام ةآشنايي و ترجم
ترين انطباق موضوعي  بيش »روش كاوش و بررسي آثار باستاني«مقطع كارشناسي، درس 

هـاي   لگوي تمـام سرفصـ   تنهايي پاسخ را با محتوا و مطالب كتاب دارد، ولي اين كتاب به
اين درس نيست و عمدتاً بر كاوش تمركز دارد و از تفصيل كافي در برخي مباحـث نيـز   

آن بـراي   ةمطالعـ  ،ايناند، بـاوجود  اين موردبحث قرار گرفته  از  برخوردار نيست كه پيش
عنـوان يـك منبـع مطالعـاتي بـراي       تواند به ثر است و ميؤدانشجويان اين رشته مفيد و م

  شناسي مطرح باشد. باستان ةدانشجويان رشت
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  شناسي كتاب روش .5
مشخص  ةكه درپي طرح يك مسئلنيست طور كلي يك كتاب پژوهشي  كتاب موردبحث به

بلكه كتـابي اسـت    ،شناسي مناسب باشد روش ةعلمي و يافتن پاسخي مستدل براي آن برپاي
شناسي ميـداني،   نهاي باستا نما دارد. درواقع كتاب به اصول و روش آموزشي و راه ةكه جنب

چندان مفصـل توضـيح و آمـوزش     ها را با زباني ساده و نه آن پردازد و خصوصاً كاوش، مي
كـار بسـته اسـت،     يـابي بـه ايـن هـدف روش مطلـوبي را بـه       دهد. نويسنده براي دست مي
و  ،هـا  شوند و درادامه بـه فنـون، مهـارت    كه مطالب كتاب از مباحث پايه شروع مي طوري به

پــردازد. آن دســته از مفــاهيم نظــري و پايــة  معمــول در مطالعــات ميــداني مــيهــاي  روش
قـدر كـافي و مطلـوبي طـرح      در كتاب بـه  اند شناسي نيز كه با موضوع كاوش مرتبط باستان
هاي  ميان فنون و روش ةبراين در برخي موارد كه نويسنده الزم ديده به مقايس اند. عالوه شده

هاسـت. البتـه بنـابر تجربـه و      وب در ارزيابي كارآمـدي آن اي مطل مختلف پرداخته كه شيوه
ها و موارد ديگري كه  ها و مثال تصاوير، نمونه ها و تر، طرح يئخاستگاه نويسنده مباحث جز

شناسي ايـران مـأنوس نيسـتند.     كنند چندان با باستان به طرح و بحث اصلي كتاب كمك مي
اي مناسب اسـت كـه در    خاذ كرده شيوهاي كه نويسنده در طرح مطالب كتاب ات دركل شيوه

  بيش معمول است. و پردازند كم شناسي ميداني مي كتب ديگري نيز كه به موضوع باستان
  

  گيري نتيجه .6
، الزم است به ميداني شناسي باستان بر درآمديبنديِ نقاط مثبت و منفي كتابِ  پيش از جمع

طوركـه   زبـان فارسـي بپـردازيم. همـان    شناسي به  طرح جايگاه آن درميان ديگر كتب باستان
شناسـي ميـداني تـاكنون در سـطح      هاي زيادي در زمينة باسـتان  اين اشاره شد، كتاب از پيش

اين رابطه نگاشـته   هاي معدودي در ولي به زبان فارسي تاكنون كتاب ،اند شده جهاني منتشر
نمايِ مختصر در  راه توان تنها كتابِ يا ترجمه شده است. در اين بين كتاب موردبحث را مي

اي مشابه در ادبيـات   شناسي به زبان فارسي محسوب كرد كه فاقد نمونه كاوش باستان ةزمين
شناسي ميداني يا مفصل  باستان ةشناسي ايران است. معدود كتب ديگرِ فارسي در زمين باستان

گـي  نـد. همـين ويژ  نداراختصار ندارند يـا محتـواي چنـدان مطلـوبي      ةترند و جنب و حجيم
كافي است تا آن را به كتابي مفيـد   ميداني شناسي باستان بر درآمديبودنِ كتابِ  فرد منحصربه

شناسان ايران بدل سازد. در اين رابطه نقـش مثبـت متـرجم و ناشـر كتـاب در       براي باستان
  شناسي به زبان فارسي مشهود و قابل تقدير است. موجود در منابع باستان پركردن اين خأل
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 بررسـي  و كـاوش  روشواحدي چهارعنوان يك كتاب درسي براي درس  ب بهاين كتا
ازطرف ناشر تخصصي كتب درسي علوم انساني (سمت) منتشر شده است، كه  باستاني آثار

رويكرد كلي كتاب  ،گردد. درواقع هاي كتاب به اين موضوع باز مي اي از كاستي متأسفانه پاره
با يك كتاب درسي دانشگاهي مطابقت كامـل نـدارد و محتـواي آن نيـز بـا موضـوعات و       

اصوالً يك  ميداني شناسي باستان بر درآمديمباحث درس مذكور كامالً منطبق نيست. كتاب 
هاي معمـول و الزم در   كتاب درسي دانشگاهي نيست و درنتيجه فاقد برخي اجزا و قسمت

بندي دروس، تمرين و  ب است، مواردي نظير اهداف هر درس، خالصه و جمعاين قبيل كت
تـر بـراي هـر     ترازهمه معرفي منابع مطالعاتي بـيش  و مهم ،نهاد پژوهش براي هر درس پيش

گيرد و  بر نمي براين، كتاب تمامي موضوعات و مباحث درس مذكور را نيز در درس. عالوه
شناسـي را   هاي باستان طور مثال موضوع بررسي به كند، طرزي خالصه و گذرا طرح مي يا به

شـكلي مسـتقل و مفصـل     كه امروزه جايگاه مهمي در مطالعات ميداني ايـن رشـته دارد، بـه   
 نـوع كـاربردي    ها متوجه نويسندة كتاب نيستند، بلكه به دهد. اين كاستي موردبحث قرار نمي

اند. درواقع اگر كتاب را يك كتاب  كه ناشر و احياناً مترجم براي آن درنظر گرفته گردند باز مي
اين كتاب  ،ديگر عبارت درسي درنظر نگيريم، بسياري از اين موارد قابل طرح نخواهند بود. به

شناسي اسـت و نبايـد انتظـارات يـك كتـاب       نماي مختصر براي كاوش باستان يك كتاب راه
ها را از آن داشـت،   هاي معمول در اين دسته از كتاب با تمام ويژگيدرسي دانشگاهي مفصل 

  دانشجويان مفيد است. شناسان و اگرچه كتاب در همين شكل و ساختار نيز براي باستان
كتاب از نگارشي قابل قبول و  ةتوان چنين برشمرد: ترجم ديگر موارد مثبت كتاب را مي

شد، كيفيـت   اي بر كيفيت آن افزوده مي حرفه روان برخوردار است كه با انجام يك ويرايش
كـل كتـاب و    ترتيـب مطالـب در   هاي شكلي آن نيز مطلوب است، نظـم و  چاپ و ويژگي

سزايي در درك بهتر مباحـث   چنين فصول مختلف آن منطقي و مناسب است كه تأثير به هم
و بـراي   كتاب در غالب موارد مطلوب ةگان مختلف كتاب دارد، مباحث و محتواي فصول ده

كه الزم بوده، از منابع   يك كتابِ خالصه و مقدماتي كافي است و در مباحث مختلف، هرجا
  روز استفاده شده است. جديد و به

تـرين كاسـتي كتـاب را     شود. مهم ها و ايرادات ديگر نيز در كتاب ديده مي برخي كاستي
مهمي از مطالعات ميداني اين عنوان بخش  شناسي به هاي باستان توجهي آن به بررسي بايد كم

شناسان ايراني در استفاده از اين كتاب با  ترين ايرادي كه باستان رشته دانست. شايد كاربردي
هايي از  شناسي ايران و خاورميانه و ذكر مثال رو هستند، عدم استفاده از منابع باستان هآن روب
ي ديگر كتاب عدم ذكر شمارة منف ةشناسي منطقه در مباحث مختلف كتاب باشد. نكت باستان
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هاي مستقيم، است كه اصالً زيبنـدة يـك كتـاب     قول صفحه در ارجاعات، حتي درمورد نقل
  علمي نيست.
تـوان تنهـا كتـاب آموزشـي و      را مـي  ميداني شناسي باستان بر درآمديكتاب  ،درمجموع

دانشـگاهي  عنوان يك كتاب  نماي مختصرِ كاوش به زبان فارسي محسوب كرد كه اگر به راه
هـاي آن اسـت و قطعـاً مطالـب آن بـراي       هاي آن بيش از كاستي فته نشود، مزيتردرنظر گ

  خوانندگان مفيد و قابل استفاده خواهند بود.
  

  نهادي براي ناشر پيش. 7
شود بـراي اجتنـاب    نهاد مي پيش ميداني شناسي باستان بر درآمديدر خاتمه به ناشر كتابِ 
شناسان با تجربة ايراني براي  ها اشاره شد، از باستان در باال به آن از بروز برخي ايراداتي كه

كـه سـازگاري    اسـتفاده كننـد   شناسي ميـداني  تأليف و تدوين كتابي جامع در زمينة باستان
شناسي ايران داشته باشد. نگارش فصول مختلف ايـن   تري با مسائل و نيازهاي باستان بيش

تـوان بـه    گون مرتبط با اين حـوزه خواهـد بـود، مـي    كه دربردارندة مباحث گونا ،كتاب را
تري دارند. اين شيوه كه  كه هريك در آن زمينه تجربة بيش واگذار كردنويسندگان مختلفي 

كـه   اول آن :هاي علمي و دانشگاهي مرسوم است دو فايده دارد تأليف بسياري از كتاب در
سرعت پيشرفت نگـارش آن  شود و درنتيجه  م زياد كار بين چند متخصص تقسيم ميحج

تــري در كتــاب  ن بــيشاكــه از دانــش و تجربيــات متخصصــ يابــد و دوم آن افــزايش مــي
  شود. مي  استفاده
  
  ها نوشت پي

 

است كـه بنـابراين عنـوان     »روش كاوش و بررسي آثار باستاني«عنوان رسمي و دقيق اين درس  1.
ست. اين موضوع از آن جهـت داراي اهميـت   اشناسي نيز  هاي ميداني باستان دربرگيرندة بررسي

شناسي در ايـن كتـاب از    هاي باستان رنگ مباحث مرتبط با بررسي تري است كه حضور كم بيش
  كاهد. عنوان كتاب درسي براي درس موردنظر مي جامعيت آن به

شناسـي ايـران و بسـياري از كشـورهاي ديگـر كـه درمعـرض         موضـوع در باسـتان  اهميت اين  2.
هـاي عمـومي    هاي غيرمجاز و مخرّب قرار دارند دوچندان است، زيراكه با افزايش آگاهي كاوش

دهد، هرچند  هاي باستاني را به مردم آموزش مي داري از مكان اهميت و ضرورت حفاظت و نگه
 ها نپرداخته است. مردم از كاوش كه كتاب به اين جنبه از بازديد
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تـوان نتيجـه گرفـت كـه      رو مـي  شود و ازاين نامة كتاب نامي از ويراستار ديده نمي در شناس 3.
اي ويرايش نشده است و اين كاستي به ناشر كتـاب و نـه نويسـنده و     صورت حرفه كتاب به

  گردد. مترجم آن برمي
شناسي توسط نويسـندگان   ف كتب درسي باستانجاست كه اهميت توجه به تدوين و تألي در اين 4.

  شود. شناسي ايران و منطقه بهتر معلوم مي ايراني و آشنا به مباحث باستان
گزينـي   عنوان يك مرجع رسـمي بـراي واژه   ر اين زمينه نقش فرهنگستان زبان و ادب فارسي بهد. 5

جامعـة علمـي كشـور    ن و اهـا بـه متخصصـ    موقع اين اصطالحات علمي و معرفي مناسب آن به
هـاي   كارگيري گسترة معـادل  هن نيز از اين مرجع رسمي و بابرجسته است. البته پيروي متخصص

سزايي دارد. ولي متأسفانه  هها تأثير ب شدن اين معادل شدن و پس از آن مفهوم شده در متداول تعيين
در زبان فارسـي   contextشناختيِ  اي رسمي براي اصطالح باستان طور مثال واژه چنين نيست و به

جـو در  و تاكنون ازطرف فرهنگستان زبان و ادب فارسي تصويب نشده است (براسـاس جسـت  
) و از 19/8/1395در تـاريخ   http://www.persianacademy.irپايگاه اينترنتي فرهنگستان به نشاني: 

  اين لحاظ ايرادي به ترجمة كتاب وارد نيست.
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