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Abstract 

The present study tries to evaluate and pinpoint the structural and content weaknesses 

and strengths of the book, entitled Archaeology of Iran (Tourism Planning and 

Management), authored by Karim Hajizadeh and Parviz Pourkarimi. In terms of content, 

the book is one of the rare and vanguard compilations in the field of the relationship 

between archeology and tourism in Iran. However, it has some deficiencies in different 

parts of this subject. The author in the present paper aimed to analyze and criticize the 

features and deficiencies of content and writing from several viewpoints, such as the 

conformity of the book subjects with approved topics by Planning Higher Council, the 

correctness or inaccuracy of the relationship between the content and the title of the 

book, the quality of the use of valid and new references as well as the typographic 

mistakes that cannot be ignored. The present article suggests that the book, despite its 

rich content and impact on the applied archaeology, seems to be used as an academic 

course of "Archaeology of Iran" needs to be reconsidered. 
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،پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگیهایعلومانسانیانتقادیمتونوبرنامهنامۀپژوهش
911-9911،919،شهریورششمـپژوهشی(،سالبيستم،شمارةنامۀعلمی)مقالۀعلمیماه

 ایران شناسی باستان کتاب نقد و بررسی

*سرخنیرحيمیرقيه

 چكيده

 1 .نپذیرد صالح سخنش نگیرد عیب کسی تا را متکلم

 (سعدی)

محتووایی کتوا     و شکلی معیارهای ضعف و تقوّ موارد شناسایی و نقد هدف با جستاراین 
انجوا  شوده    یمیپوورکر  یززاده و پرو یحاج یممؤلفان بزرگوار کر قلم به یرانا یشناس باستان

ارتبوا    ۀینو زم در رو یشنوادر و پو   یاهو  توللیف  محتووا ازجملوه   نظور  از کتوا  ایون  اسو..  
 یود در طرح مباحو  جد  گامی رود و پیش می شمار به یراندر ا یگر و گردش یشناس باستان

 کوه  اسو.  آن مقالوه هدف نگارندۀ ایون   خواهد شد. ها ها و نقص کاستی برخی بروز موجب

محورهای اصلی این بررسوی   .را بیان کند کتا  نگارشی محتوایی و های کاستی و ها ویژگی
درسوی  انببوام مبالوب     منوابع  معیارهوای  براساس منبع درسی منزلۀ بهکتا   نقادانه ارزیابی

ارتبوا  مبالوب بوا     ینادرسوت  یا یدرست یزی ر برنامه یکتا  با سرفصل مصو  شورای عال
 یِچوواپ یاهوو اشووتباه یبررسوو و  جدیوود و معتبوور منووابع از اسووتفاده یفیوو.ک  عنوووان کتووا 

 بواوجود شوده  یادکتوا    مقاله آن اسو. کوه   نگارنده در این نظراس..  یپوش چشم قابل یرغ
شناسوی در   تور دانوش باسوتان    کردن هرچه بویش  که در کاربردی یادیز یرثلو ت یغن یمحتوا
 یتدریس در واحد درسو  منبع منزلۀ اما کاربرد آن به  دارد گری گردش و شناسی باستان ۀحوز

 .اس. بازنگری یازمندن« یرانا یشناس باستان»

 .یرانا یری. مد یدار پا ۀتوسع ی گر گردش ی شناس باستان :ها کليدواژه

                                                                                              

  گری نوشهر  دانشگاه مازندران میراث فرهنگی  صنایع دستی و گردش ۀ  دانشکدیشناس باستان استادیار گروه *
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 مقدمه .1

 قوول  بوه  انود و  بسوته  دل رفتار و  فکر  مانند مال  و منفصل متصل از  اعم متعلقاتشان به ها انسان

 «جموال  خوود بوه   فرزنود  و دیو نما کموال  بوه  خوود  عقول  را کوس  هموه »الرحموه   هیو عل یسعد
علوم   یایو و در دن سوندگان یکوه در جهوان نو   س.یو دور از انتظار ن (1912اشکوری  )فنایی
 قول آن حضرت: چنان به اما هم  پررنگ باشد اریبس شیو متن خو شهیبه اند  تعلق

 ببوورد دل شیخووو یمایسوو نووهیگوورت در آ

 

 

 

 یدرموان  شیو بوه درموان خوو    یچو من شوو 

 )سعدی( 

 نیخبرآفور   عالمان ژهیو به  یهرکس یبرا همواره بودن خود یها داشته ۀفتیجاکه ش و ازآن
 :قول حضرت حافظ اس. و به

 بارنوود درختووان کووه تعلووق دارنوود   ریووز

 

 

 

 خوشا سورو کوه از بوار غوم آزاد آمود      یا

 )حافظ( 

و تعلوق باشود    ینوع سرسپردگ نیاز ا ییرها دیاهل قلم با یها یژگیو نیاول از یکی پس
 :دیگو یم یزیکه صائب تبر بلند چنان یمگر به همت  مهم حاصل نخواهد شد نیکه ا

 ایو توان قبع تعلوق کورد از دن   یبه هم. م

 

 

 

 را یباالتر سوپاه  ریاز شمش س.ین یسالح

 )صائب تبریزی( 

 نقود  نردبوان  از بواالرفتن  و کوردن  گوران ید یهوا  شوه یاند نقد وقف خود را  گرید ییازسو
اس.. عمور نقود در    یشناس باستان خصوص دانش علم زمان ما و به جیرا یها آف. از گرانید
کوه بوا    ییها اما قدم. نقد در دانش ( 1912)خرمشاهی  باشد داشته یادیز قدم. دیشا رانیا

کوتواه اسو. و    اریبسو  رانیو ا یشناس در دانش باستان ژهیو و به اند خورده وندیپ یمسائل انسان
مثول   گور ید امور به نقد یجا به ومحدود اس.  یستیژورنال یها یپراکن اغلب به نامه  سفانهلمت

متوون و   یانتقواد  ۀنامو پوژوهش جاکوه   انود. ازآن  پرداختوه  هوا  مکتوب  وهوا   .یحمله به شخص
فوراهم   یشناسو  باسوتان  ۀحوز در خصوص به مقال نیا یرا برا یمجال یعلو  انسان یها برنامه
 :که میکن تکرار رانیا یشناس باستان در را نقد نیشیکه اسلو  پ س.یروا ن اس.  آورده
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 دار هوش  هیباد نیاس. سر آ  از ادور 

 

 

 

 بووه سووراب.  بوودینفر ابووانیتووا غووول ب 

 )حافظ( 

متفواوت را در   یتووان راهو   ینامه نشان داده اس. که مو  پژوهش نیخر در المت یها تجربه
؛ لبواف خوانیکی   1932زاده ساداتی  ؛ حسین1932)عسگرپور  دنبال کرد یشناس نقد در باستان

 .دیدو چشمم بر آستان امو که شب دراز  شود حاصل تداو  که دی. ام(1932

 تور  کوم  یدرسو  هوای   اکتو  در خصووص  بوه  خیرا یهالسادر  که ییاهو  موضوعاز  یکی
 یشناسو  باستاناس..  یشناس باستان یا رشته انیم .یماه به توجه .وسا گرفته ارقر ردتوجهمو
در  را دووو خ سهم توسعه لحادر یکشوورها  در خود یا رشته انیم دیکررو رب هیتک با تواند یم

 مرا ینا تحقق ایبر. دهود  شیافوزا  یاقتصاد خصوص به و  یاجتماع  یفرهنگ گوناگون ابعاد
درک  هودف »بوا   ایوران  شناسوی  باستان کتا . س.ا وریضر یا هیپا یآموزش سبوح به توجه

و  یگور  گوردش  ۀدر حوز یعنوان کتا  درس به یگر و گردش یشناس باستان یوندیپ بهتر هم
نوشوتار توالش    نیو . در ا(6: 1932زاده و پوورکریمی   )حاجی« شده اس. فیللت یگرد جهان

 .یو خصووص بوا ماه   دسو. بوه   نیو از ا ییها کتا  وجود ضرورت و .یاهم به  ابتداشده تا 
در   اصول در. شود نقد کتا  یشناخت باستان ینگاه با  توجه شود و درادامه یو آموزش یدرس

 یکواف  تسول  نداشتن  عل. به و شود بررسی می کتا  یشناخت باستان .یماه تر شیب مقاله ینا
 .دگرد یم ارائه ییاهنهاد شیپ فق قسم.  نیدر ا  یگر گردش و سمیتور مباح  رب نگارنده

 
جلدکتاب.9ریتصو
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 اثر یمعرف .2

 ۀرشوت  کارشناسوی  مقبوع  در نوا   هموین  بوه  درسی منبع منزلۀ بهرا  رانیا یشناس باستان کتا 
 سم. انتشارات در وند نوشت پورکریمی پرویز و زاده حاجی کریم 1932 سال در یگر گردش

 در تور  یجزئو  یها فهرس.ریراه ز هم به فصل شش در ای صفحه 691 کتا  این. رسید چاپ به
 علوم  فیو تعر. 1 :چوون  یمبواحث  و اسو.  درآموده  تحریور  ۀرشت به گفتار پیش یك و فصل هر

 منوابع  و یشناس باستان شواهد براساس رانیا خیتار ینگار گاه .6؛آن ۀخچیتار و یشناس باستان
 و یشناسوو باسووتانارتبووا  . 0 ؛امووروز جوامووع در یشناسوو باسووتان یهوواکارکرد. 9 ؛مکتووو 
 و ؛یگور  گوردش  داریو پا ۀتوسوع  کورد یرو بوا  یشناخت باستان راثیم .یریمد. 5 ؛یگر گردش

 .ردیگ یم بر در یگر گردش صنع. ۀتوسع در را یشناس باستان یها موزه .یسا نقش .2
 

 کتاب جایگاه و موضوع . اهميت3

 آن نیاموروز  مختلوف  یکاربردها با ییآشنا و شناسی باستان ۀرشت روزافزون شرف.یپباوجود 
 هوای  محوی   در حتوی  کوه  عموومی  های محی  در تنها نه رانیا در ا یدن ۀشرفتیپ یکشورها در

  انیدانشوجو  مورد    اغلب. اس. دیترد و شك مورد شناسی باستان وجود ضرورت آکادمیك
 و «یشو ینما» را گور ید یانسوان  یهوا  دانوش  از یاریبسو  و یشناسو  باسوتان  متخصصانْ یحت و
 ایوو توسووعه درحووال یکشووورها رگووید و رانیووا امووروز ۀجامعوو در. داننوود یموو« یرکوواربردیغ»

 ۀحووز  یهوا  در مواجهوه بوا دانوش    یمهوم و ضورور   یامر یا رشته انیم کردیرو افتهین توسعه
درآورد و  یشو یو نما  یتجمالتو  لووکس   حالو. هوا را از   آن تا اس. (hummanities) یانسان

 .دهد نشان را ها آن وجود ضرورت
 مورتب   یهوا  رشته یتمام یبرا  یدانشگاه سبح در خصوص به  یشناس باستان با ییآشنا
 یکتواب  مقالوه  نیا در س..ها دانش نیا یکاربرد ۀبا وجه ییآشنا تر یضرور و اس. یضرور

 یشوناخت  باستان یگر گردش) کتا  یمحتوا نظر از آن یجا ها مدت که شود یم معرفی و نقد
 کوه  انود  را مبرح کرده یمهم اریبس موضوع کتا  نیا در بزرگوار لفانؤم. بود یخال( رانیا در
 وجوود . (1912)افخموی   بودمحدود  یتخصص کتا  كی و پراکنده یها مقاله به نیا از شیپ

گوری و   گورش  ۀشناسی در حوز تر دانش باستان کردن هرچه بیش منظور کاربردی به کتا این 
کتوا    کوه  نیو . ضومن ا رسود  یمو  نظور  بوه  یضرور توسعهنقش انکارناپذیر آن در  دادن نشان

 یکتوا  درسو   منزلوۀ  هب زین یشناس باستان ۀرشت در بلکه  یگر گردش ۀتنها در رشت موردنظر نه
 .بود خواهد استفاده قابل
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شناختیباستانگریگردشو،فرهنگیگریگردشی،گرگردش9.9
 و یشناسو  باسوتان  ابعواد  نیتور  مهم از یکی  یشناخت روش و ینظر متعدد یها دغدغه بر عالوه

. اسو.  زنده ۀجامع به شدن كینزد و ها آن شدن یکاربرد به توجه گرید یها دانش از یاریبس
 و  خواموش  صوام.   ییها داده خرلمت و دور ۀگذشت از جامانده به یفرهنگ مواد و یباستانآثار 

 انیو جر دوبواره  هوا   یمحو  نیو ا در یزندگ و ییایپو شود یم سبب یگر گردش که س.ستایا
 در را یمتودولوژ  و یتئوور  چرخ تواند یم دوباره یگر گردش از حاصل درآمد و باشد داشته

 .درآورد حرک. به ها دانش نیا
 جواموع  نیبو  یاسو یس و  یاجتمواع   یفرهنگو   یابزار تعامل و تبادل اقتصاد یگر گردش

 ممکون  شوکل  نیتور  ینو یع به آن در فرهنگ و  خی  تار یمح انسان و تعامل  اس.ون گوناگ
چوون توریسوم    گوری دنیوا ابعواد متنووعی هوم      . گوردش (1939)پرچکوانی   اس. افتهی تبلور

 و تاریخی یافته اس..  ورزشی  روستایی  فرهنگیالکترونیکی  اکوتوریسم  توریسم درمانی  
 فرهنگوی  توریسوم  تورویج  اقتصادی توسعۀ اصلی اَشکال از یکی جهان سراسر در امروزه

طور اخص  از پیوند جغرافیا  به  گری فرهنگی و گردش  طور اعم به  گری گردش ۀ. مقولاس.
؛ 1931و دیگران )پوراحمد  جغرافیای فرهنگی شکل گرفته اس.  دیگر عبارت و فرهنگ یا به

 درآمود گوری اسو. کوه     گری فرهنگوی نووعی از گوردش    . گردش(1939بختیاری و دیگران 
شود و درطوول مسوافرت براسواس یوك برناموه و سوفر        حاصل از آن عاید کشور میزبان می

شود و مبالغ زیادی ارز بورای شوناخ. تمودن  فرهنوگ       های متعددی دیده می خاص  مکان
یا یك کشور از طریق بازدیود بناهوای     های یك گروه  جامعه  منبقه و سن.  آدا  و رسو 

هوای هنوری    و شورک. در جشونواره    هوا  های مختلف تاریخی  موزه باستانی و معماری دوره
گری فرهنگی خواهان آشنایی با فرهنگ مناطق مختلوف و کواوش در    شود. گردش می صرف
 .(1913)ساعی نائیجی و رضایی هاس.  اندازهای فرهنگی جوامع انسانی و درک آن چشم

 و گذشوته  هوای  فرهنوگ  از اطوالع  کسوب  ا هودف ب مسافرت معنی به فرهنگی توریسم
 فرهنگی محصوالت مصرف فق  فرهنگی یگر گردش. اس. زنده و معاصر یا شده منقرض
. اس. نیز منبقه ای اجتماع كی زندگی ۀشیو ای معاصر فرهنگ مصرف بلکه نیس.  گذشته
( گذشوته  از بازمانده یاشیا با)مرتب   میراث یگر گردش هم فرهنگی یگر گردش ن یبنابرا

 فرهنگوی  یگور  گردش. اس.( معاصر فرهنگی تولیدات با)مرتب   یهنر یگر گردش هم و
 در موجود یهامجموعه خی یتار یها .یسا به صرف ستنینگر عنیی منفعل  مصرف فق 
 به مندعالقه گران گردش شمار بر روز روزبه و نیس. تئاتر یهاشینما و  هانقاشی ها موزه
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 یهوا  فعالیو.  در فورد  یگور  گردش نوع نیا انیجر در. شودمی افزوده خالم یگر گردش
 کنود موی  شورک.  یآشوپز  و  رقوص  دسوتی   عیصونا  عکاسوی   نقاشوی   چوون  ای فرهنگی
 .(1930نیا و دیگران  ی)موسو

 یها نهیزم نیتر مهم ازجمله .اس.گر  های فرهنگی عامل مهمی در جذ  گردش جاذبه
 و  فرهنگ  یمعمار ها  موزه  یخیتار اماکن به توان یم یفرهنگ یگر گردش یریگ شکل
 اشاره ... و  یدست عیصنا پوشاک  خوراک   یقیموس رینظ منبقه هر خاص رسو  و آدا 
ای معرّف فرهنگ خاص همان کشور و دارای  . آثار باستانی و کهن هر جامعهکرد

های  و بو  اس.. این آثار ارزش های درخور توجه همان مملک. و مرز ها و ارزش ویژگی
باع    و درنتیجه داردای برای دیگران  و جاذبه (جامعه)برای آن قو   یمعنوی بسیار زیاد

)ساعی نائیجی و  شود ها و آثار می بازدید و شناخ. آن جاذبه برایجلب و جذ  دیگران 
 نظر از ایدن یشناس باستان یها .یسا نیتر معروف و نیتر مهم زا یبرخ. (1913رضایی 

 ۀده در دکنندگانیبازد جذ  در را یریگ چشم شیافزا یشناخت ییبایز و  یخیتار  یعلم
 در ICAHM ای یشناس باستان راثیم .یریمد یالملل نیب یعلم ۀتیکم. اند داشته ریاخ
 بر را یشناس باستان یها .یسا یخیتار و یعلم یها ارزش ریثلت (ICOMOS) کوموسیا

 یابیارز ها آن كینزد جوامع یاجتماع و یاقتصاد وضعی. و ها آن دکنندگانیبازد تعداد
 باستانی  های محوطه ازجمله فرهنگی  منابع. (Comer and Willems 2011) اس. کرده

 زیادی های گذشته تالش ۀده دو طی و اس. گر گردش جذ  در اساسی از عوامل یکی

 از یکی که  زیشناسی ن باستان های کاوش ..اس شده انجا  ها مکان این ۀتوسع برای

 های و تکنیك ها روش کارگیری به با اس.  شناسی باستان اصلی مبالعات محورهای

 و کند می معرفی را ها میراث انسان وکرده اس.  بازسازی را ها مل. ۀگذشت شناختی  باستان
 اس. گر گردش جذ  و گری گردش فرهنگ در ترقی اصلی عناصر از یکی  طریق این به

 .(34: 1913زاده ساداتی و وثوم  )حسین
 راثیو م اموروزه  کوه  انینیشو یپ از مانوده  یبواق  آثوار  و یگر گردش انیم دور یها گذشته از
 انیو غرب ۀنوشوت  چه  یا سفرنامه تر کم. داش. وجود تنگاتنگ یا راببه  خوانندش یم یفرهنگ

 اشواره  انینیشو یپ راثیو م بوه  خبووطش  یال البه در که اف.ی توان یم را ها یشرق فیتلل چه و
 بوه  باتوجوه  (.1913)نووری شوادمهانی    باشود  دهینگرد اش سندهینو یشگفت ۀیما بعضاً و نشده
 و یمیقود  یرهایمسو  از دیو بازد دنبوال  بوه  مورد   ا یدن در یفرهنگ راثیم روزافزون .یمحبوب

 دیو بازد آن قصد که آمده وجود به گر گردش از ینوع  جهیدرنت و ندا یسشنا باستان یها محوطه
 .(Mazzola 2015) اس. یباستان یها محوطه از
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یفرهنگيراثوحفاظتازمیگرگردش1.9
 و یآمادگ که میهست ییها محوطه در ازحد شیب و زودهنگا  شیفرسا شاهد  سفانهلمت

 دیبازد یبرا گران گردش شیافزا که زانیم همان به. ندارند ادیز دیبازد یبرا را الز  .یظرف
 دارند انتظار گران گردش که هم هایی هتجرب ۀدامن باشد  دیجد یشناس باستان یها محوطه از
 یشناس باستان یها محوطه عل.  نیهم به. ابدی یم گسترش کنند تجربه ها محوطه نیا در
 موردنظر های هتجرب ۀدامن هم که رندیگ کار هب را یدیجد یتیریمد ارچو هچ دیبا

 یفشارها دربرابر یشناس باستان یها .یسا از حفاظ. به هم و ردیگ بر در را گران گردش
. (.ibid) باشد داشته ادامه ها محوطه نیا از دیبازد لذت ها مدت تا کمك کند که یگر گردش
از  یها بخش مل. یفرهنگ راثیم که نکته نیا به توجه  یالدیم ویکم بیس. قرن لیاز اوا

و سپس در عملکرد  شمندانیدهد  نخس. در ذهن اند یم لیتشک را یبشر یفرهنگ راثیم
بخش  منزلۀ ها  بهکشور یفرهنگ راثیم یتلق. شد یمتجل یالملل نیب یها سازمان

 زین را یفرهنگ راثیم از یالملل نیب .یحما یها مسیمکان جادیا  یبشر راثیم ریناپذ ییجدا
 .(1933)چراغچی کرد  یم جا یا
 

یدارپاۀوتوسعیگرگردش9.9
 یبرا نیا. شود یم گرفته نظر در فرهنگ و ع.یطب حفظ یبرا یمثبت عامل یگر گردش
از  یدار حفاظ. و نگه یالز  را برا منابعو  زهیآن انگ یاعضا و اس. سودآور زبانیم ۀجامع

از  «یداریپا»به مفهو   یگر گردش و فرهنگ نیب یبستگ هم. آورند یم دس. بهخود  راثیم
 که اس. توسعه در روش كی داریپا یگر گردش. دارد اشاره .یریمد و یزیر برنامه قیطر

و حفظ   گر گردش یبرا .یفیباک های ربهتج ۀارائ زبان یم ۀدر جامع یزندگ .یفیبه بهبود ک
 .(Repiso 2004) کند یم کمكدو  نیا  یمح .یفیک
 

آموزشوشناختیباستانگریگردش1.9
 یها آن را در سفرنامه اثرکه  رانیدر ا یگر و گردش یشناس باستان رسالید تعاملباوجود 

 مراکز در یگر گردش ای یگرد جهان .یریمد یدانشگاه ۀرشت عمر د ید توان یم یمیقد
 راثیم و یگرد جهان سازمان دو ادغا  از و رسد یم دهه سه به زحم. به رانیا یآموزش
 و فقدان یتیوضع نیچن جینتا از یکی که اس. روشن. گذرد ینم سال چند از شیب یفرهنگ

 ۀترجم ای فیتلل به دیبا صهینق نیا رفع منظور به. اس. یدانشگاه متون و منابع کمبود ای
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با  یشناس . ارتبا  باستان(1934)نوری شادمهانی  گماش. هم. محققانه و یعلم منابع
 ییاجرا و یاقتصاد یها حوزه به فق  دینبا یگر گردش .یریمد مانند گرید یها دانش

 اما. گردد معبوف زین یو پژوهش یآموزش یها .یبلکه الز  اس. به فعال  محدود شود
تنها ناکا  مانده  بلکه در این  عد آموزشی عمومی خود نهشناسی ایران در بُ باستان سفانهلمت

 ۀز اطالعات دربارا  ی اعمسشنا رو  دانش باستان . ازاینشود انجا  نمیحتی تالشی نیز  زمینه
دوران باستان  ۀدهند تا به اطالعات دربار شناسان انجا  می چه باستان دوران باستان و آن
ها در میان  کرده در دیگر رشته افراد تحصیل واز مرد  کوچه   مرد  اعم ۀدس. بیابند نزد عام
 (.1911)عبدی  ایرانی ناچیز یا نادرس. اس. ۀاقشار مختلف جامع

 

ـیکـردبـارویشناختباستانیگرکتابگردشینتدوضرورت3.9 یآموزش
یگرگردشۀرشتیبرا
 یرووو دنظوتجدی چیه یشناس باستان ۀرشت یهاحال در سرفصل تابه 1924 ۀاز ده  سفانهلمت
و  یدانشوگاه  درون یهوا  قالوب  در هااس. و اغلب اصالحات و بهبود هوونگرفت رتوووص

 یهوا و آزمون یدرس یهامنابع واحد ارههمو سنتی نمتواجرا شده اس..  یادانشکده درون
و  مبالب اییوووپوی شیزموآ متن یك مهم شاخص که تیرصورد ؛اسوو. یارشوود و دکتوور

و  هشیوپژ یاوووهوردتاوو سد و هایافته خرینآ بر ناظر باید سیدر  کتا. س.آن ا یمدرآکا
 ۀرشوت خصووص   . بوه (24: 1939آبوادی   )صوابری نجوف   باشد شتهآن ر جهانی های ل تحو

بوه آن   دیجد یلیو تحل دیجد یادارد و هر روز داده ایپو یتیماه  اصلدرکه  یشناس باستان
 .شودیاضافه م

 

 در گرر   گررد   ۀرشت شناسی باستان درس سرفصل بررسی و نقد لزوم .4

 آن در بازنگر  ضرورت و کارشناسی مقطع

 طورح » از اسو.  عبوارت  جامع و مختصر تعریفی در «درسی ۀبرنام» یا «سرفصل» حصبالا
 فراینود  بهتور  هرچوه  اجورای  در را استاد یا آموزگار که منظم و شده دهی سازمان الگویی یا

 منوابع  درس  محتووای  درس  هور  اهوداف  شامل الگو یا طرح این. «کند می کمك تدریس
 معیوار  هوا  دانشگاه در دروس سرفصل. اس. درس آن تدریس روش و  درس آن با مرتب 

 تودریس  یمشخص ارچو هچ در تا دانشجوس. و استاد برای درسی منابع استانداردسازی
 بردهوای  راه درکنوار  آمووزش   اصلی ارکان از یکی ۀمنزل به درسی سرفصل. ندکن تحصیل و
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 درس هور  اهداف برد پیش و تحقق در سزایی به نقش تواند می مناسب های کتا  و تدریس
 .(1939زاده و دیگران  )متقی باشد داشته

 نوووع و از ودوووش مووی  وووومحس شتهآن ر ساسیا سند نشگاهیدا شووتۀر هر سیدر مووۀبرنا
 لوو سرفص یك ینوتددارد. ی. حکاآن  شیزموو آ علمی مدیری. چگونگیو  شتهر به شنگر

 ولیوو صو ا انیومب روب یومبتن که س.ا ز ال تحصیلی شتۀر یك شیزموو آ سیدر مۀبرنا منزلۀ هوب
 (.611: 1932)فخاری  برساند  مبلو حد بهرا  یگیرافر ندابتو تا باشد علمی

 بایود  کوه  اسو.  دور های سال به  متعلق ها رشته و ها دانشگاه اغلب در درسی ریزی برنامه
 آن بوه  کنود  برطورف  را دانشوجو  نیواز  توانود  می که جدید های درس و کرد تجدیدنظر آن در

 ۀکمیتو  در گوردی  جهوان  مدیری. ۀرشت درسی های واحد سرفصل و درسی ۀبرنام. کرد اضافه
 .اس. شده بازنگری 69/1/1935 تاریخ به گری گردش ریزی برنامه
 :اس. آمده برنامه این در

 موورخ  116 ۀشمار ۀجلس مصو  درسی ریزی برنامه اختیارات واگذاری ۀنام استناد به. 1
 ۀدور ۀشود  بوازنگری  درسوی  ۀبرنامو  آموزشوی   ریوزی  برناموه  عوالی  شورای 69/1/1935

 ۀکمیتو  1/6/35 موورخ  ص/041/35 ۀشومار  ۀنامو  براساس گری گردش ۀرشت کارشناسی
 .شد دریاف. اجتماعی علو  گری گردش ریزی برنامه

 ۀرشوت  کارشناسوی  ۀدور درسوی  ۀبرنام گزین جای فوم ۀشد بازنگری درسی ۀبرنام. 6
 ۀشومار  ۀجلسو  مصو  داری هتل مدیری. ۀرشت کارشناسی ۀدور و گردی جهان مدیری.

 .شود می ریزی برنامه عالی شورای 5/16/1939 مورخ 995

 و  درسوی  واحودهای  جداول کلی  مشخصات فصل سه در مذکور درسی ۀبرنام. 9
 و عوالی  آمووزش  هوای  سسوه ؤم و ها دانشگاه تمامی برای و شده  تنظیم دروس سرفصل
 فعالیو.  فنواوری  و تحقیقوات  علوو    وزارت مصو  مقررات طبق که  کشور پژوهشی

 .شود می ابالغ اجرا برای  کند می

 سووال 5 موودت بووه 1933-1932 تحصوویلی سووال شووروع از درسووی ۀبرناموو ایوون. 0
 .باشد می بازنگری نیازمند آن از پس و اجراس. قابل

 مودیری.  قوبالً  کوه   گوری  گوردش  کارشناسوی  بورای  شده درنظرگرفته واحد 190 میان از
 کوه   «ایوران  شناسوی  باستان» واحد برای تخصصی درسی واحد دو  شد می نامیده گردی جهان
 واحود  ایون  هوای  سرفصل. اس. شده داده اختصاص یافته  تغییر «شناسی باستان» به اکنون هم
 :اس. شده عنوان صورت این به شده بازنگری ۀبرنام در
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 غارنشووینی  فرهنووگ ایووران  در توواریخ از پوویش شووروع شناسووی  باسووتان علووم شووناخ.
 تمودن  و فرهنوگ  شناسوی   باسوتان  تحقیقات براساس شده شناسایی ۀاولی های استقرارگاه

 سوفال  تمودن  و فرهنوگ  منقووش   نخوودی  سوفال  تمدن و فرهنگ منقوش  قرمز سفال
 شناسوی  باستان ساسانی  و پارت با آشنایی عیال   تمدن با آشنایی فلز  عصر و خاکستری
 از حفاظوو. لووزو  گووری  گووردش در شناسووی باسووتان اهمیوو. اسووالمی  دوران عمووومی
 .گری گردش در ها آن از برداری بهره چگونگی و شناسی باستان های سای.
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9913سال،گریگردشۀکارشناسیرشتشدةبازنگریدرسیۀبرنام.1یرتصو

 بوه  آن تبودیل  و گوردی  جهوان  مودیری.  دروس سرفصول  در چوه  آن کوه  رسد می نظر به
 بوه  «ایوران  شناسوی  باسوتان »واحود از   عنووان  تغییور  فقو    اسو.  گرفته صورت گری گردش

 غارنشوینی   فرهنوگ  ماننود  اصوبالحاتی  و کلموات  از دوبواره  ۀاستفاد. اس. «شناسی باستان»
 و 1924 هوای  دهوه  یاهو  هجوزو  و هوا  کتا  در که خاکستری و  قرمز نخودی  سفال فرهنگ
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 نشوده  بوازنگری  و شده تکرار دوباره موارد از بسیاری که دهد می نشان رف. می کار به 1934
 هوای  . رفورنس نمایوان اسو.   نیوز  درسوی  واحود  ایون  برای منابع معرفی در لهئمس این .اس.

 تعجیول   ۀدهنود  عنووان نشوان   یو گواه   بدون سال چاپ غیرتخصصی  یمه ون نصفه نامرتب 
 ارجاعوات  بوه  بنگریود اسو. )  برنامه ۀشد بازنگری ۀبا منابع در نسخ ییآشناو نا  زدگی شتا 

 (.یردر ز یشناس آخر در فهرس. منابع درس باستان

 منابع فهرس.
 میوراث  انتشارات شهمیرزادی  ملك صادم دکتر شهرنشینی  د  سپیده تا آغاز از ایران
 .فرهنگی
 .مارلیك انتشارات دی اشهمیرز ملك صادم دکتر النهرین  بین تاریخ از پیش

 انتشوارات  ساسوانی   اشوکانی   هخامنشوی   ماد  تاریخی  دوران هنر و شناسی باستان
 .پنجم چاپ مارلیك 
 .دانشگاهی نشر انتشارات مجیدزاده  یوسف دکتر النهرین  بین

 .سم. انتشارات هول  فرانك ایران  غر  شناسی باستان
 .سم. انتشارات ی یطال حسن دکتر ایران  در   پ اول ۀهزار شناسی باستان

 .فرهنگیو  علمی انتشارات گیریشمن   (هخامنشی و ماد) باستان  ایران هنر

 .مارلیك انتشارات فیروزمندی  بهمن دکتر هخامنشی وو  ماد
 .کارنگ انتشارات کخ  ماری هاید داریوش  زبان از

 .ققنوس انتشارات ویسهوفر  یوزف باستان  ایران

 .فرهنگیو  علمی انتشارات گیریشمن  رومن باستان  ایران هنر
 .امیرکبیر انتشارات یارشاطر  احسان کمبریج  ایران تاریخ

 .دانشگاهی نشر هرمان  جورجینا باستان  ایران در تمدن و هنر و تجدیدحیات

 .سم. انتشارات گرابر وو  اتینگهاوزن  1 اسالمی معماری و هنر
 .سم. انتشارات بلو   جاناتانوو  شیالبلر  6 اسالمی معاری و هنر

 .سروقندی محمدجعفر و  حسین محسنی  بهمن  فیروزمندی  اکبر  علی سرفراز 
 

یصور انتقاد و یابیارز9.1
 تورین  مهوم  از برخوی  نقشوه  داخول  در. دهود  موی  نشوان  را ایران ۀنقش کتا  جلد یرو طرح

 نقوش  پاسوارگاد   جمشوید   تخو.  چغازنبیل  زیگورات مانند ایران یسشنا باستان های محوطه
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در  یوادی ز ثیرلتنشان داده شده اس. که  و ...  طوس حافظ  آرامگاه بم  ارگ سلبانیه  رستم 
 و کتوا   عنووان  بوا  زیوادی  خووانی  همطرح  ینداشته و دارند. انتخا  ا یزگر ن جذ  گردش

 ای سولیقه  بسویار  کاررفتوه  بوه  هوای  رنوگ و  طرحدرمورد  هانظر. دارد درس این های سرفصل
 خواهد داش.. یرا در پ یمتفاوت یها و خوانش اس.

 قابلیو.  یرنگ هر .دارد کتا  اصلی موضوع به یصریح ۀاشار جلد روی کاررفته به طرح
 و تور  نمایان جلد روی طرح  شد می استفاده زمینه در تری روشن رنگ اگر شاید دارد  استفاده

 یبورا  یخاصو  یموضووع معنوا   یون در اطوراف ا  یرهاستفاده از رنگ ت یداما شا بود  آشکارتر
 !دارد یراندر ا یگر گردش یری.مد دربارۀ ینگارندگان داشته و اشاره به مسائل

 کلموات  از لفوان ؤم ایوران  شناسوی  باسوتان  کتوا   در کوه  اسو.  وقتوی  خوش بسی جای
. انود  کورده  اسوتفاده  «ینیغارنشو » یجا به «سنگی پارینه دوران» چون هم مدیآروز و تخصصی

 ماننود  ؛اس. کتا  بندی فهرس. در هم درکنار ها دوره های معادل از استفاده دیگر خو  ۀیدا
آورده شووده اسوو..  یسوونگ ینووهپار ۀدور درکنووار فهرسوو. در کووه «غووذا آوری جمووعۀ دور»
 کوه  اسو.  کتوا   این لفانؤم یا لفؤم ای بینارشته تخصص عل. بهامر  این که رسد می نظر به
با مباحو    یخوب و به هستند شناسی باستان هم و گردی جهان مدیری. ۀرشت ۀآموخت دانش هم

 دارند. ییهر دو رشته آشنا
 هور  در گویا زبانی از استفاده و  متن سادگی روانی  کتا  اصلی تقوّ نقا  از دیگر یکی

 هودف  و هسوتند  دانشوجویان  کتوا   اصولی  مخاطوب  که جایی ازآن. اس. بخش هر و فصل
 و خووانی  روان یعنوی  ویژگوی  ایون  اسو.   مبالوب  انتقوال  و آمووزش  نیوز  کتوا  در  اصلی
 .کند می برآورده را کتا  نگارش هدف تر بیش هرچه اثر نویسی ساده

 ۀحووز  درسوی  هوای   اکتو  ویوژه  بوه   درسوی  هوای  کتوا   تور  بویش  در که نکاتی از یکی
 و دانشوجویان  اصولی  مشوکالت  از یکوی  همیشوه  و شوود  نمی رعای. چندان شناسی باستان

مشوکالت در   یون البتوه ا  .اسو.  باکیفیو.  و مناسب های طرح و هاتصویر نبود تادان اس.اس
 انود  گذاشته سر پش. هم را متعددی های حوزه که چاپ یناز ا دیگری مهم درسی های کتا 
 اثور  این اصلی ضعف نقا  از یکی  سفانهلمت. (1931شهمیرزادی  ملك) شود یم یدهچنان د هم
 در نیوز  جواگزینی  نظر از که اس. رنگی و باکیفی. های طرح و کافی هایتصویر نداشتن نیز

 کتوا    بعودی  هوای  ویراسو.  در کوه  اس. امید. اس. نگرفته قرار متن با مرتب  یاه هصفح
 خواهود  کتوا   ارزش بور  قبعاً که ندشو ارائه تر باکیفی. اندکی ها  نقشه مانند ها تصویر رگید

 یوك  حود  در هوا  نقشوه  و  هوا  مووزه  سوای.  هوا   محوطوه  برخوی  تصویر به رسی دس.. افزود
 .اس. گوگل یجوو جس. موتور در ساده جویو جس.
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 ۀنقشو  از اسوتفاده  ۀیود ا  خصووص در فصول دو    بوه   ت کتوا  نقوا  قووّ   از دیگر
 نوسنگی تا سنگی پارینه ۀ. از دوراس. دوره هر شاخص و مهم های محوطه پراکندگی

 مخاطوب  به را موجزی و بصری اطالعات که شده استفاده خوبی پراکندگی های نقشه از
 ۀیود ا یون از نقشوه اسوتفاده نشوده و ا    بعود  به نوسنگی ۀدور از سفانهلمت اما  کند می ارائه

 هوای  پایگواه  پراکنودگی  کوه  هوایی  نقشوه  از استفاده. مانده اس. ناقص کاربردی و خو 
 هوم  ها موزه سای. بخش در کاشاس. که  یخوب یاربس ۀیدا دهد می نشان هم را جهانی

 .شد می استفاده آن از
زاده و  )حواجی  اسو.  نگواری  گواه  هوای  جودول  از اسوتفاده  کتوا   دیگور  تقووّ  نقا  از

 بسویار  اطالعات درسی های  اکت در هم آن ها جدول از استفاده (.01 -94: 1932پورکریمی 
 .دهد می قرار دانشجویان اختیار در مختصر و موجز صورت به را مفید

اسو. کوه    یوه نما یدانشوگاه  یدرسو  های  ادر انتهای کت یانیهای مهم پا از قسم. یکی
در کتوا  محققوان را در    یوه اس.. وجوود نما  یموضوع یۀنما و  ها   مکانیاسام یۀشامل نما

. سوزاوار  (1930)آرمنود   دهود  یم یاریو موضوعات داخل کتا   یمآسان به مفاه یرس دس.
 بتووان های درسی دانشگاهی این امر مغفول واقوع نشوود. شواید     در کتا که و شایسته اس. 

 در گوران  پوژوهش  از. بسیاری دانس. آن نکردن گذاری نمایه را کتا این  یها کاستی از یکی
 و خواص  اسوامی  قوراردادن  بوا  نمایوه . هسوتند  کتوا   یوك  از خاصوی  مووارد  جویو جس.

 کنود  موی  یواری  موردنظرشوان  مبلوب  یوافتن  در را افوراد  ایون  کتا   انتهای در اصبالحات
 .(1932)مهرآفرین 
 و مهوم  یاربسو  یدرسو  کتوا   یانپا در یعلم مهم یممفاهو  اصبالحات ینالت معادل آوردن
 ینالتو  معوادل  از مبالب یحصح درک برای کتا  ۀخوانند که اس. ضروری .اس. ی.حائزاهم

 .(1930)آرمنود   باشود  محدود کتا  یدیکل های واژه به یدنامه با . واژهیابد یآگاه اصبالحات
 یهوا  یساموا در پوانو    رود یشومار مو   به آن یبمعا مستقل ندارد که البته از ۀنام کتا  واژهاین 

 کلمات مهم ذکر شده اس.. یسیانگل یها مربو  به هر صفحه معادل
 

اثرییانتقادمحتوا و یابیارز1.1
 در اسوتفاده  پتانسویل  هوم  و دارد کوه  مفیدی و موجز اطالعات درکنار محتوایی نظر از کتا 
 تورین  مهم از برخی که دارد هم را هایی کاستیرا دارد   یگر و هم گردش یشناس باستان ۀرشت
 :اس. ذیل شرح به ها آن
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 آن محتواي و كتاب نام خواني ناهم 4.2.1
 «یوران ا یشناس باستان» خوانی میان محتوا و عنوان آن اس.. عنوان کتا  ناهم محوریِ ضعف

 یوران  ا یسو شنا باسوتان  یهوا  محوطوه   ها درمورد دوره یفیتوصوو  تاریخی یکتاب اول  نگاه در
 مضومونی  چنوین  درواقوع  اموا  ند ک می متبادر اذهان را به محوطه و  دوره هر مهم های ویژگی

از علوم   یکلو  یهوا  یوف تعردربارۀ  کتا  ای صفحه 694 حجم از سو  دو از بیش تقریباً ندارد و
 تور  بویش  گفو.  توان می که طوری به اس.؛ یگر و گردش یشناس باستان ۀو رابب یشناس باستان

 کوه  رسد می نظر به . بنابراین یردگ یم بر در یرانا یشناس از باستان یرغ یمبالب را کتا  محتوای

 یگور  گوردش » یا «یفرهنگ یگر گردش»عنوان  شاید و نیس. آن محتوای گویای کتا  عنوان
 یبا محتووا  تر یشب« ایران در شناختی باستان یگر گردش» عنوانبا اغماض  یا «یشناخت باستان

 را هوا  آن شود  یمو  کوه  چینوی دارنود   مقدمه ۀجنب تر بیش دو  و اول یها فصل .باشد سازگار آن

 یشناسو  باسوتان  راببۀهمه  از بیش نویسنده کتا  این آورد. در صفحه چند قالب در اختصار به
منبوع   منزلوۀ  . البته چون کتا  بهکند را مبرح می یفرهنگ یگر گردش ۀو مقول یگر و گردش

و  یشناسو  باسوتان  ای رشوته  یوان م یو. توجه بوه ماه   شده یهته یگر گروه گردش یبرا یدرس
 عنووان  و شوده  بینی پیش های سرفصل به باتوجهاما   اس. پذیر یهتوج یگر ارتبا  آن با گردش

 نیوز  یوران ا یشناسو  باسوتان  یهوا  محوطوه  ینتور  مهم حداقل برخی از که رود می انتظار کتا 

هور دوره و   هوای  محوطوه  از یاطالعوات  یگواه پا یوك  حوداقل  یوا  شودند  موی  معرفی یلتفص به
 یبرخو  که ینشد. ضمن ا یم یهته یوس.صورت پ به ها آن یشناخت مهم آثار باستان یها یژگیو

 یوراث م یری.مد یا)در فصل چهار (  یگر انواع گردش رۀشده در کتا  دربا از مباح  مبرح
 از بسویاری  در( پونجم  فصول )در  گوری  گوردش  پایودار  ۀتوسوع  یکورد بوا رو  یشناخت باستان

 ۀرشوت  دانشجویانچه  آن. گیرد می قرار موردبح منابع مختلف  دررشته  ینا یگرد واحدهای
واحود   یون در ا یود اس. که با یرانا شناختی باستان یاه موضوع نیستند آشنا  آن با گری گردش
 مووجزی  و جامع کتا  هم شناسی باستان ۀرشت در حتی یرانخصوص که در ا به ؛شود مبرح
 هوای  همقالو  و مختلف های کتا  از باید را اطالعات و ندارد وجود ایران شناسی باستان رۀدربا

 .داد قرار دیگر هم درکنار و کرد آوری جمع زیادی ۀپراکند

 ها فصل از برخيدر  يو تخصص ،روز از منابع معتبر، به نکردن استفاده 2.2.1
 ماننود مبحو    یون ا منبوع  یناز معتبرتور  یشناس باستان ۀتاریخچ به مربو  بخش در  سفانهلمت

 و (Trigger 1989) استفاده نشده اسو.  تریگر بروس ۀنوشت شناسی باستان علم ۀیخچتارکتا  
 شوادمهانی  نووری  مثل موضوع ینا مورددر تر غیرتخصصی و تر عمومی مقاالت از آن جای به
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. (Hole and Heizer 1965) اسو.  شوده اسوتفاده   یزرهوول و هوا   یوا  ( 1911) یمیکر  (1934)
 ولوی   معتبور  منوابع  از کوه  اسو.  یلرکتوا  توا   شوده  اسوتفاده  بخش این در که منبعی هترینب
 .(Tylor 1971) اس. مبح  این در قدیمی سفانهلمت

شوش   ۀصوفح  در فصول  هموین  درو معتبور   یداز منابع جد نکردن در استفاده یگرد  ۀنمون
 هوا  انسوان  کوه  اس. زمانی از شناسی باستان مبالعات ۀمحدود» :اس. نهم خ  دو  پاراگراف

 .«افتاد اتفام پیش سال میلیون دو حدود در امر این. کردند ابزار ساخ. به شروع
 اولووین جدیوود  منووابع طبووقامووا   مووورد ذکوور نشووده اسوو. یوونهووم در ا یمنبعوو  سووفانهلمت

 گووردد یسووال قبوول برموو   یلیووونم 0/9 حوودود بووه انسووان ۀگونوو هووای سوواخته دسوو.
 (McPherron et al. 2010)  5/6را مربو  بوه   ها ریخ. انسان شواهد ترین کهن برخی اما 
مووارد   یون . در ا(Ambrose 2001) داننود  موی  اتیووپی  در ریفو.  ۀدر در یشسال پ یلیونم

 رجوووع کننوود یووزن یمنووابع فارسوو یوودترینو جد ینبووه آخوور توانسووتند ینگارنوودگان موو
 (.1930نسب و آریامنش  )وحدتی
  ایوران  شناسی باستان به مربو  بخش کتا  این در ها بخش ترین مفصل و بهترین از یکی

 کوه  اسو.  کتوا   15توا   19 هوای  هصفح در ایران باستانی ا گردان از نق جهان یدبازد یژهو به
 محتووای بخوش هوم در    ایون . اسو.  واحد ینا های سرفصل و کتا  عنوان با مبابق درس.
 ویوژه  بوه   اسو.  سوتفاده ا قابول  یوران ا شناسی باستان گری گردش درو هم  یرانا شناسی باستان

 یوران کوه بوه ا   یسوانی نو گران و سفرنامه از گردش یستیمنظم و درس. ل یتوال یكدر  که این
 شده اس.. یهته اند کرده ثب. را ها آنو  کرده یدبازد یرانا یآمده و از آثار باستان

 شناسوی  باستان شواهد براساس ایران تاریخ نگاری گاه فصل در یعنی  کتا  دو  فصل در
 و کلموات  از اسوتفاده  بوا  کلوی  ۀدور سه به ایران فرهنگ مختلف های دوران مکتو  منابع و

 از اسوتفاده  کتا  تقوّ نقا  از یکی. اس. شده بندی تقسیم درس. و تخصصی اصبالحات
 یوا  سونگی  پارینوه  ۀدور درکنوار  غذا آوری جمع ۀدور معادل  مثالً ؛اس. دوره هر برای معادل
 ینیشهرنشو  ۀدور یوا  سونگی ووو   مس ۀدور برای پیشرفته روستانشینی ۀدور معادل از استفاده

 جدیودی  و درسو.  منابع از که آید ینظر م مورد به ینکه در ا اس.درکنار عصر مفرغ )برنز( 
 .اس. شده استفاده

و  یود منابع جد از یسنگ ینهپار ۀدور به مربو  نگاری گاه بخش در دو  فصل درمتلسفانه  
؛ 1913شووده )حریریووان و دیگووران   اسووتفاده دو منبووعو روزآموود اسووتفاده نشووده اسوو.   

. نود ا سونگی  پارینوه  ۀدور از جدید و دقیق اطالعات فاقد و تر عمومی (1934شهمیرزادی  ملك
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 را انسوان  حیات اگر که اس. بشر زندگی تاریخ در طوالنی و مهم ای دوره سنگی پارینه ۀدور
 ۀدور از را دقیقوه  1 و سونگی  پارینوه  ۀدور در را دقیقوه  53 انسوان   کنیم تشبیه ساع. یك به

 ۀدور از یسو شنا باسوتان  هوای  از محوطه یاریبس که ینگذرانده اس.. ضمن ا حال تا ینوسنگ
 گوران  گوردش بازدید  برای خوبی منابعتواند  می یرهامس و ها  گاه پناه  غارها مانند سنگی پارینه
هوم اسوتفاده    یبه زبوان فارسو   یو تخصص یداز منابع جد یبخش حت یندر ا  سفانهل. متباشد

 .(1930نسب و آریامنش  )وحدتی نشده اس.
پواراگراف   02 ۀکه در صوفح   یراندر بخش شمال غر  ا آهن عصر به مربو  اطالعات

 اسو.  قودیمی  منوابع  از مسوتخر   نیوز درمورد آغاز عصور آهون    مثالً  دو  به آن اشاره شده
در  ویوژه  بوه عصور آهون    که دهد می نشان جدید های یکه بازنگر یدرصورت (؛1939)مالزاده 

 .(Danti 2004; Danti 2013) اس. ده  شروع ش پ 1644در حدود  یرانبخش شمال غر  ا
در  مادهوا  پایتخ. منزلۀ به هگمتانه از بردن نا  جدید منابع از نکردن استفاده در دیگر مورد
 اخیوورِو  قوودیمی هووای کوواوش کووه درحووالی  اسوو. 59 ۀصووفح در و 01 ۀصووفحجوودول 

؛ 1912)آذرنووش   کنود  نموی  ییود لت را نظر اینهنوز  محوطه این در شده انجا  شناختیِ باستان
 .(1934مالزاده و طاهری دهکردی 

 واحودهای  در. اس. گری گردش ۀتوسع در آن نقش و ها موزه سای. درموردهفتم  فصل
 «ایوران  هوای  موزه با آشنایی» نا  با واحدی گری گردش مدیری. کارشناسی به مربو  درسی
 مبحو   ایون  که رسد می نظر به. اس. یافته تغییر «ها موزه با آشنایی» به اکنون که داش. وجود

 جوذ   در هوا  مووزه  سوای.  کوه  اهمیتی عل. به اما  شود نیز مبرح مستقل صورت به تواند می
 بوا  چوه  و ایوران  اسوی نش باسوتان  محتووای  بوا  چوه  کتا  این در آن   بررسیدارند گر گردش
 موورد  ایون  در بواز   سوفانه لمت. اسو.  ضوروری  و الز  شوناختی  باستان گری گردش محتوای
 در سوامن  زیرزمینوی  شهر یا کاشان در آباد نوش زیرزمینی شهر مانند جدیدی های موزه سای.
 هوا  آن در و اسو.  راه اول در هنوز که مواردی در دقیقاً .اس. نشده بررسی ارزانفود یا مالیر
 یاهو  اشوتباه  توا  داریم شناختی باستان گری گردش و گری گردش های ریزی برنامه به مبر  نیاز

 ماننود  بزرگوی  و مهم های محوطه  ها موزه سای. بخش در که این ضمنگذشته تکرار نشوند. 
 شوده  انگاشوته  نادیوده  ... و  سولبانیه  بیسوتون   سولیمان   تخ. شوش  سوخته  شهرحسنلو  

بسونده شوده اسو..     ها عکس یسصورت پانو کوتاه و پراکنده به یاربس یحاتو به توض اس.
 هور  ازکوه   بوود  بهتور و  نیسو.  مشخص بخش این در ها موزه سای. معرفیو  انتخا  معیار
 .شود تشریح و معرفی مهم ۀموز سای. یك حداقل منبقه هر و دوره
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 Walter Willard » کامول  نوا    موثالً  ؛شوود  می دیده ییاه اشتباه نیزنامه  بخش کتا  در

Taylor, Jr» صورت نامه به کتا  در «Tylor, T.F» اس. شده نوشته. 

 بسیاراطالعات  ۀارائدربرابر  روشن و ،تخصصي ضروري، اطالعات نکردن ارائه 4.2.1
 و گاه مبهم ،يضرورغیر تخصصي،

 اصولی  ویژگوی  منزلوۀ  به «لوالوا» ۀکلم از میانی سنگی پارینه بخش ذیل در کتا  96 ۀصفح در
داده شوده اسو..    توضویحی و نه  شدهآن ذکر  یبرا ینه منبع و اس.شده  برده نا  دوره این

اسو..   دوره ایون  در ابوزار  سواخ.  تکنیوك  یك «لوالوا» که شد می داده توضیح باید حداقل
 ایجواد باع   تر بیش و رسد نمی نظر به ضروری بودن تخصصی عل. بهآن  کردن مبرحهرچند 

 .شود می خواننده در الؤس
 و عویال   تمودن  خووبی  به 01 ۀصفح در «عیال »بخش  در کتا  دو  فصل درنگارندگان 

 را سوال  دوهوزار  حودود  کوه   دوره ایون . انود  را معرفوی نکورده   آن خردتور  هوای  یبند تقسیم
 کوه  اسو.  خ  پیدایش یعنی بشر تاریخ تحوالت ترین مهم از یکی با زمان هم  گیرد می بر در

. اسو.  داشته تمدن این اقتصادی و  سیاسی اجتماعی  فرهنگی  سرنوش. در مهم بس نقشی
دسو. آموده اسو..     بوه  یوران در ا نو و  جدید قدیم  ۀدور سه هر در تمدن این به مربو  ارآث
 و  چغازنبیول  ۀمووز  سوای.  تپوه   هفو.  ۀمووز  ی.سوا  و مووزه  مثول  دوره ایون  آثوار  از رخیب

کودا  از   یچکوه هو   باشود  داشته کتا  محتوای با خوبی خوانی همتواند  می ایذه ۀبرجست نقوش
 و پراکنوده  و کلوی  های اشاره به فق  و اند نشده یل و درس. معرفصورت مفصّ موارد به ینا

 .اس. شده بسنده ها عکس پانویس در کلی بسیار اطالعات سبر چند گاهی
را نشوان   یخیتوار  هوای  دوره کوه  دارد وجوود  جدولی دو  فصل در کتا  01 ۀصفح در

هر دوره در جودول آموده اسو.. در     ۀمشخص ویژگی و  ها پایتخ. زمانی  های . بازهدهد می
خووان در  شوده    موبهم و نواهم   یهوا  گوزاره  دوره هر «اصلی ۀمشخص» به مربو  ستون ذیل
 شوده   ذکر خ  دارای و آهن و مفرغ عصر با زمانی هم یال ع ۀدور یاصل یژگیو  مثالً ؛اس.

کوار   جوای  یون و بدون خو  ذکور شوده کوه توا ا      IIIبا آهن  یزمان ماد هم ۀدور اصلی ویژگی
 غور    علیوه  شرم هخامنشی ۀدور اصلی های یژگیو باره یك اما به ؛قبول اس. بااغماض قابل

 و  دیگور  یك علیه غر  و شرم اشکانی ۀدور ویژگی غر   علیه شرم هسلوکی ۀدور ویژگی
 چورا  کوه  نیسو.  مشوخص عنووان شوده اسو..     یرانوی تمودن ا  ۀتوسع ساسانی ۀدور ویژگی

 تغییور  سیاسی و نظامی فرعی های مشخصه به باره یك ساختاری و تکنولوژیکی های مشخصه
 و یهخامنشو  ۀدور در امپراتووری  ۀدور شوروع  دراداموه شود   موی کوه   یدرصوورت   اس. یافته
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 منزلوۀ  بوه  تکنولووژیکی  و یهنور  هوای  ویژگوی  یا شود مبرح دوره هر ساختاری های ویژگی
 ذکر شود. دوره هر اصلی ۀمشخص
 
 نهادها  کاربرد  يشو پ ير گ يجه. نت5

 و اهو  اشوتباه  نیو ا اغلب. بود ایران شناسی باستان کتا  یها یکاست ای اه اشتباه از یبخش ها نیا
 کوه  اسو.  یشناسو  باستان به مربو  یها بخش یعنی  کتا  اول فصل دو به مربو  ها یکاست

 مباحو  هوا   در آن کوه  ییهوا  فصول . باشود  هوم  کتوا   یاصل یمحتوا رف. یم انتظار درواقع
 ایو  لفوان ؤم کوه  علو.  ایون   بوه  ؛رسد یم نظر به معتبرتر و تر یقو مبرح شده اس. یا نارشتهیب
 منوابع   با و اس. بوده یگرد جهان .یریمد ۀرشت ۀآموخت دانش یکارشناس در کتا  از یلفؤم

 ارشود  یکارشناسو  دوران در و دارد یتور  شیبو  ییآشونا  رشوته  نیو ا یهوا  دغدغه و  مباح 
 .دارد رشته نیا با یتر کم ییآشنا و اس. بوده یشناس باستان ۀآموخت دانش

 ایوران  تواریخ  نگواری  گواه » عنووان  بوا  کتا  دو  فصل فق  که رسد یم نظر به  درمجموع
 آغواز  از را ایوران  هنور  و شناسوی  باسوتان  کوه  «مکتو  منابع و شناسی باستان شواهد براساس
  عنوان اسو.  نیا رۀفصل دربا نیتر کند مناسب یم بررسی قاجار دورۀ تا یسنگ نهیپار فرهنگ
 مختصور  یلو یصوورت خ  بوه  ایران اسالمی و  تاریخی تاریخ  از پیش های دوره بهسفانه لاما مت
 .یو فیکاموا    اسو.  مباحو   بهتور  فهوم  برای ها نقشه و هاتصویر از. استفاده اس. شده اشاره
 .س.ین یدرس و یآموزش های  اکت مناسب هاریتصو

د و ننو ک یرا بررسو  یشناسو  باسوتان  یاند وجوه کواربرد  دهیکوش کتا  نیا در سندگانینو
 نیوی اسو.  تب مورتب    یگر با گردش ینوع که به  را یشناس باستان میاز مفاه یا درکنار آن پاره

د. در نو کن  یمو  یبررسو  را «آن اهوداف  و یشناس باستان .یماه»ها در بخش نخس.  ند. آنینما
 «و منوابع مکتوو    یشناسو  براساس شواهد باستان را رانیا خیتار ینگار گاه» بخش دو  کتا 

ارائوه   یچهواردهم هجور   قرن تا یسنگ نهیپار یها دوره از یکوتاه های فیتعر و کنند یم ارائه
بخش سو  کتا  اس. که بوه   عنوان «یدر جوامع امروز یشناس باستان یکارکردها»شود.   یم

ارتبوا   »بوا عنووان   اختصاص دارد. نگارندگان در بخش چهار   یشناس باستان یکاربرد ۀجنب
و  یفرهنگو  یگور  طور اخوص گوردش   و به یگر گردش ۀمقول «یگر و گردش یشناس باستان

. در بخوش  کننود  یمو  یگوذار  را ارزش یشوناخت  باستان یها جاذبه و کرده یانواع آن را بررس
چنود   «یگور  گوردش  داریو پا ۀتوسع کردیبا رو یشناخت باستان راثیم .یریمد»عنوان  باپنجم 

 و یدار نگوه   یشوناخت  باستان راثیم .یریاز مد ندا شود که عبارت  یم یابیو ارز یمقوله بررس
. یاز خبورات احتموال   یریو جلووگ   یالمللو  نیبو  یها و مشارک. یا حرفه آموزش حفاظ. 
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آن نقووش  یاختصوواص دارد کووه طوو« هووا موووزه .یسووا» ۀمقولوو بووه زیووبخووش ششووم کتووا  ن
در  «هیو نما»و  «ناموه  واژه»شود.  یم نییتب یگر گردش ۀدر توسع یشناس باستان یها موزه .یسا
 .شود ینم دهیکتا  د یانتها

 ۀدر رشوت  یشناسو  واحود باسوتان   کنوونی  هوای  سرفصول  کوه  شوود  نهاد موی  پیش  درانتها
 دیو جد منوابع  و  اصوبالحات   هوا  فیو تعر  ها ناعنو از استفاده با و دوی بررسی شگر گردش
 اهمیو.  به باتوجه درس این هایواحد تعداد که شود می نهاد پیش  چنین هم. سازی شود نوین

 هوای  نابوا عنوو   یدرسو  واحود  شوش  حوداقل  بوه  کنوونی  واحود  دو از آن بوودن  کاربردی و
. یابود  افوزایش  «یشناسو  باسوتان  یگر گردش» و  «رانیا یشناس باستان»  «جهان یشناس باستان»

 خواهود  یشناسو  باسوتان  درس واحود  دو سال هر در اول سال سه در دانشجو  صورت دراین
 «6و  1فرهنوگ   خیتار»مانند  هایی درس از اس. بهتر رشته این کردن تخصصیمنظور  به. داش.
 .شوند گزین جایو روشن  تخصصی های ناعنو با هایی درس و شود کاسته
 رانیو ا یشناسو  باسوتان  و یشناسو  باسوتان  بخوش  که شود یم نهاد شیپ کتا  یمحتوا یبرا

 اسو.  یگر گردش رۀدربا که یهای فصل یبرا و شود استفاده دتریجد منابع از و دوش .یتقو
 .شود عنوان رانیا یشناس باستان یها محوطه از یتر شیب یها مثال

 ۀتوسوع  در ها موزه .یسانقش » یعنی  آخر فصل یانتها درکه  شود یم نهاد شیپ  ضمندر
 .شوود  ارائه منبقه هر و دوره هر یها موزه .یسا از یا جانبه همه یمعرف «یگر گردش صنع.

 شومال  در «حسونلو » ۀمووز  .یسا مثل خیتار از شیپ دوران از یتر شیب یها موزه .یسا  مثالً
 یهوا  یکاسوت  و دوشو  یمعرف کشور شرم جنو  از «سوختهشهر » ۀموز .یسا ای کشور غر 

 ینو یرزمیز شهر چون هم ییها محوطه یبرا یکاربرد یها کار راه که نیا ضمن. شود یبررس آن
 .شود ارائه اس. شدن موزه .یسا راه یابتدا در که ارزانفود و  سامن آباد  نوش

 هیو نما ترخوانندگان شیب ۀاستفاد یبرا کتا  نیا شیرایو در شود که یم نهاد شیپ  چنین هم
 .شود آورده کتا  یانتها نامه در و واژه
 خیتوار  و یشناسو  باسوتان  علوم  با انیدانشجو ییآشنا واحد نیا از هدف اگر ان یدرپا و
 نهواد  شیاسو.  پو   «رانیو ا یشناسو  باسوتان » یدرس واحد عنوان و اس. رانیا یشناس باستان

 محلهر دوره   یها محوطه نیتر مهم دوره و بخش هر یانتها در دو  فصل در که شود یم
 یهوا  یژگو یو . یو فیباک یهوا  نقشوه  و هوا  عکوس  راه هوم  بوه  قیدق یها یکروک و یریقرارگ

  اسوو. افتووهی رییووتغ «یشناسوو سووتاناب» بووه واحوود نووا  اگوورو  شوووداضووافه  ... و  شوواخص
 درموورد  یتور  یکلو  مباحو   و دوشو  حوذف  «رانیا یشناس باستان» به مربو  یها سرفصل
 .شود نیگز یجا جهان یشناس باستان
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 نوشت پی
 

 کوال   بوه  نقود  کتوا   و کتوا   نقود ابتدای مقالۀ خود در مجموعۀ  درجنا  بهاءالدین خرمشاهی  .1
 (.1912)خرمشاهی  اس. کرده اقتباس را ایده این نیز نگارنده و کرده اشاره سعدی

 

 نامه کتاب

 :در  «شوناختی تپوۀ هگمتانوۀ همودان     هوای الیوه   گوزارش مقودماتی کواوش   »(  1912آذرنووش  مسوعود )  
 شناسوی باسوتان  ۀسواالن  گردهموایی  نهمین مقاالت همجموع ؛شناسیباستان یهاگزارش شناسی  باستان
 فرهنگی. میراث سازمان:   تهران1    3ش   ایران

 و متوون  انتقوادی  ۀنامپژوهش  «ایسهیمقا پرورش و آموزشو نقد کتا  بررسی »(  1930آرمند  محمد )
 .0فرهنگی  ش  مبالعات و انسانی علو  پژوهشگاه  یانسان علو  هایبرنامه

 .تهران: عیال   یگرگردش و یشناسباستان ارتبا  بر یامقدمه ( 1912افخمی  بهروز )
گوری فرهنگوی و طبیعوی در     گردش»(  1939بختیاری  صادم  افسانه ترابی  و فرزا  سجادیه خواجویی )

  یگور گوردش  یاجتمواع  مبالعات نامۀ   دوفصل«(OIC)کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسالمی 
 .0ش 

 .63  ش منظر  «گری و مدیری. گردشآمایش منظر »(  1939پرچکانی  پروانه )
 گوری فرهنگوی   گوردش  هوا در توسوعۀ   بررسی و تحلیل نقش مووزه »(  1931) و دیگران پوراحمد  احمد

 .1  ش گریگردش ۀتوسع و ریزیبرنامه مجلۀ  «های شرم استان مازندران( )مبالعۀ موردی: موزه
 .96 -91  ش اثر  «المللی در حفاظ. از میراث فرهنگی منشورهای بین»(  1933چراغچی  سوسن )

  یگور گوردش  .یریمود  و یزیر: برنامهرانیا یشناسباستان(  1932زاده  کریم و پرویز پورکریمی ) حاجی
 تهران: سم..
   تهران: سم..باستان رانیا خیتار(  1913) و دیگران حریریان  محمود

  «اسوال   از پویش  ایوران  هنور  و فرهنوگ  تواریخ  نقد کتوا   وبررسی »(  1932زاده ساداتی  جواد ) حسین
اه علوو  انسوانی و مبالعوات فرهنگوی      پژوهشگ  یانسان علو  هایهبرنام و متون انتقادی نامۀشپژوه
 .0ش 
  «شناسی در جواموع اموروزی   کارکردهای باستان»(  1934-1913زاده ساداتی  جواد و الها  وثوم ) حسین

 .0  ش مدرس شناسیباستان هایپژوهش
 کتا . تهران: مؤسسۀ خانۀ  کتا  نقد و نقد کتا   در: «آیین نقد کتا »(  1912الدین )ءخرمشاهی  بها

گور فرهنگوی    ارتبا  بین تبلیغات و جذ  گردش»(  1913ساعی  علی  مختار نائیجی  و محمد رضایی )
 .یو ترب اجتمواعی  علوو   ۀنامدانش  «گران خارجی فرهنگی اصفهان( موردی گردش در ایران )مبالعۀ

 .0  ش مدرس



 219   (سرخنی رحيمی رقيه) ایران شناسی باستان کتاب نقد و بررسی

  شی«زمود آیکرروسالمی با ا   فلسووفۀین کتاوتدورت ضر»(  1939آبووادی  ملیحووه )  صووابری نجووف 
 .99  ش یدانشگاه کتب نگارش و پژوهش پژوهشی و علمی نامۀ دوفصل

  مودرس  شناسوی باسوتان  هایپژوهش  «های آموزشی آن شناسی و پتانسیل باستان»(  1911عبدی  کامیار )
 .6ش 

؛ نقدی بر کتوا   نگارش آغازین و جایگاه آن در تبور فرهنگ و ادراک انسان»(  1932عسگرپور  وحید )
  یانسوان  علوو   یهوا برناموه  و متون یانتقاد ۀنامپژوهش  «رانیا در نگارش آغاز توسعۀ و یریگشکل

 .0ش  پژوهشگاه علو  انسانی و مبالعات فرهنگی 
 ۀنامو پوژوهش   «و حودی   قورآن  درسی رشوتۀ ی یزر مهبرنان در نقد مبانی کال»(  1932فخاری  علیرضا )

 .5ش پژوهشگاه علو  انسانی و مبالعات فرهنگی    یانسان علو  یهابرنامه و متون یانتقاد
 کتا . تهران: مؤسسۀ خانۀ  کتا  نقد و نقد کتا   در: «عیار نقد»(  1912فنایی اشکوری  محمد )

 المع ارف  ۀری  داتهوران: مرکوز     یبوزرگ اسوالم   المعارفۀریدا :  در«شناسی باستان» ( 1911مه )کریمی  فاط
 بزرگ اسالمی.

  «خیتوار  و یشناسو باسوتان  منظور  از یساسوان  یشهرهابررسی و نقد کتا  »(  1932لباف خانیکی  میثم )
پژوهشگاه علوو  انسوانی و مبالعوات فرهنگوی        یانسان علو  هایهبرنام و متون انتقادی نامۀشپژوه
 .0ش 

  صل درس متوون نظوم  نقد و بررسی سرف»(  1939کبری روشنفکر  و سجاد اسماعیلی )زاده  عیسی   متقی
 ناموۀ پوژوهش   «نثر رشتۀ زبان و ادبیات عربوی در مقبوع کارشناسوی و ضورورت بوازنگری در آن      و

 .0فرهنگی  ش  مبالعات و انسانی علو  پژوهشگاه  انسانی علو  هایبرنامه و متون انتقادی
  «تاریخچوه  جایوابی و سواختار هگمتانوۀ موادی     »(  1934مالزاده  کاظم و معصومه طواهری دهکوردی )  

 .2  ش یاسالمی وو رانیا شهر مبالعات
-1544) رانیو ا غور   شومال  در آن کواربرد  تحول ریس و آهن دیتول فن شیدایپ(  1939مالزاده  کاظم )

 کارشناسی ارشد  تهران: دانشگاه تربی. مدرس. نامۀ پایان  . (م 544
  تهوران: سوازمان   ینیشهرنشو  د دهیسوپ  توا  آغواز  از رانیا یشناسباستان(  1913شهمیرزادی  صادم ) ملك

 میراث فرهنگی.
 تهران: سم..  رانیا یشناسباستان اطلس ( 1934شهمیرزادی  صادم ) ملك

 علوو   هایبرنامه و متون انتقادی نامۀپژوهش  «ماد یشناسباستاننقدی بر کتا  »(  1932مهرآفرین  رضا )
 .0فرهنگی  ش  مبالعات و انسانی علو  پژوهشگاه  انسانی

 یهوا  و مووزه گری  نقش گردش»(  1930نیا  سیدمهدی  حبیب شهبازی شیران  و محمد باشکوه ) موسوی
 مووردی: موسویقی   )مبالعوۀ  میوراث معنووی کشوور   معرفوی   شناسی در حفظ و شناسی و باستان مرد 

 شناسی. باستان و جغرافیا گری  گردش کنفرانس شده در: نخستین ارائه  «آذربایجان(
 علوو   مواه  کتوا    «گوری  شناسوی و گوردش   ای بر ارتبا  باسوتان  مقدمه»(  1913نوری شادمهانی  رضا )

 .61  ش یاجتماع
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 تهران: مهکامه.  رانیا تمدن و فرهنگ خیتار(  1934نوری شادمهانی  رضا )
 د دهیسوپ  توا  آغواز  از رانیو ا یسونگ نوه یپار یشناسباستان(  1930نسب  حامد و شاهین آریامنش ) وحدتی

 گری. میراث فرهنگی و گردشپژوهشگاه تهران:   ینیروستانش
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