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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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چكيده
متکلم را تا کسی عیب نگیرد سخنش صالح

نپذیرد1.

(سعدی)
این جستار با هدف نقد و شناسایی موارد قوّت و ضعف معیارهای شکلی و محتووایی کتوا
باستانشناسی ایران بهقلم مؤلفان بزرگوار کریم حاجیزاده و پرویز پوورکریمی انجوا شوده
اسو ..ایون کتوا از نظور محتووا ازجملوه توللیفهوای نوادر و پویشرو در زمینوۀ ارتبوا
باستانشناسی و گردشگری در ایران بهشمار میرود و پیشگامی در طرح مباحو جدیود
موجب بروز برخی کاستیها و نقصها خواهد شد .هدف نگارندۀ ایون مقالوه آن اسو .کوه
ویژگیها و کاستیهای محتوایی و نگارشی کتا را بیان کند .محورهای اصلی این بررسوی
نقادانه ارزیابی کتا بهمنزلۀ منبع درسی براساس معیارهوای منوابع درسوی انببوام مبالوب
کتا با سرفصل مصو شورای عالی برنامهریزی درستی یا نادرسوتی ارتبوا مبالوب بوا
عنوووان کتووا کیفیوو .اسووتفاده از منووابع معتبوور و جدیوود و بررس وی اشووتباهه وای چوواپیِ
غیرقابلچشمپوشی اس ..نظر نگارنده در این مقاله آن اسو .کوه کتوا یادشوده بواوجود
محتوای غنی و تلثیر زیادی که در کاربردیکردن هرچه بویشتور دانوش باسوتانشناسوی در
حوزۀ باستانشناسی و گردشگری دارد اما کاربرد آن بهمنزلۀ منبع تدریس در واحد درسوی
«باستانشناسی ایران» نیازمند بازنگری اس..
کليدواژهها :باستانشناسی گردشگری توسعۀ پایدار مدیری .ایران.
* استادیار گروه باستانشناسی دانشکدۀ میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری نوشهر دانشگاه مازندران
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 .1مقدمه
انسانها به متعلقاتشان اعم از متصل و منفصل مانند مال فکر و رفتار دلبسوتهانود و بوهقوول
سعدی علیوهالرحموه «هموهکوس را عقول خوود بوه کموال نمایود و فرزنود خوود بوه جموال»
(فنایی اشکوری  )1912و دور از انتظار نیس .کوه در جهوان نویسوندگان و در دنیوای علوم
تعلق به اندیشه و متن خویش بسیار پررنگ باشد اما همچنان بهقول آن حضرت:
گوورت در آینووه سوویمای خووویش دل ببوورد
چو من شووی و بوه درموان خوویش درموانی
(سعدی)

و ازآنجاکه شیفتۀ داشتههای خود بودن همواره برای هرکسی بهویژه عالمان خبرآفورین
اس .و بهقول حضرت حافظ:
زیوور بارنوود درختووان کووه تعلووق دارنوود
ای خوشا سورو کوه از بوار غوم آزاد آمود
(حافظ)

پس یکی از اولین ویژگیهای اهل قلم باید رهایی از این نوع سرسپردگی و تعلوق باشود
که این مهم حاصل نخواهد شد مگر به همتی بلند چنانکه صائب تبریزی میگوید:
به هم .میتوان قبع تعلوق کورد از دنیوا
سالحی نیس .از شمشیر باالتر سوپاهی را
(صائب تبریزی)

ازسوییدیگر خود را وقف نقد اندیشوههوای دیگوران کوردن و بواالرفتن از نردبوان نقود
دیگران از آف.های رایج علم زمان ما و بهخصوص دانش باستانشناسی اس ..عمور نقود در
ایران شاید قدم .زیادی داشته باشد (خرمشاهی  )1912اما قدم .نقد در دانشهایی کوه بوا
مسائل انسانی پیوند خوردهاند و بهویژه در دانش باستانشناسی ایوران بسویار کوتواه اسو .و
متلسفانه اغلب به نامهپراکنیهای ژورنالیستی محدود اس .و بهجای نقد به امور دیگور مثول
حمله به شخصی.هوا و مکتوبهوا پرداختوهانود .ازآنجاکوه پوژوهشناموۀ انتقوادی متوون و
برنامههای علو انسانی مجالی را برای این مقال بهخصوص در حوزۀ باسوتانشناسوی فوراهم
آورده اس .روا نیس .که اسلو پیشین نقد را در باستانشناسی ایران تکرار کنیم که:
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دور اس .سر آ از این بادیه هوش دار
تووا غووول بیابووان نفریبوود بووه سووراب.
(حافظ)

تجربههای متلخر در این پژوهشنامه نشان داده اس .که مویتووان راهوی متفواوت را در
نقد در باستانشناسی دنبال کرد (عسگرپور 1932؛ حسینزاده ساداتی 1932؛ لبواف خوانیکی
 .)1932امید که تداو حاصل شود که شب دراز و دو چشمم بر آستان امید.
یکی از موضوعهوایی که در سالهای اخیر بوهخصووص در کتوا هوای درسوی کومتور
موردتوجه قرار گرفته اسو .توجه به ماهی .میانرشتهای باستانشناسی اس ..باستانشناسوی
میتواند با تکیه بر رویکرد میانرشتهای خود در کشوورهای درحالتوسعه سهم خووود را در
ابعاد گوناگون فرهنگی اجتماعی و بهخصوص اقتصادی افوزایش دهود .برای تحقق این امر
توجه به سبوح آموزشی پایهای ضروری اس ..کتا باستانشناسوی ایوران بوا «هودف درک
بهتر همپیوندی باستانشناسی و گردشگری بهعنوان کتا درسی در حوزۀ گوردشگوری و
جهانگردی تللیف شده اس( ».حاجیزاده و پوورکریمی  .)6 :1932در ایون نوشوتار توالش
شده تا ابتدا به اهمی .و ضرورت وجود کتا هایی از ایوندسو .بوهخصووص بوا ماهیو.
درسی و آموزشی توجه شود و درادامه با نگاهی باستانشناختی کتا نقد شود .دراصول در
این مقاله بیشتر ماهی .باستانشناختی کتا بررسی میشود و بهعل .نداشتن تسول کوافی
نگارنده بر مباح توریسم و گردشگری در این قسم .فق پیشنهادهایی ارائه میگردد.

تصویر.9جلدکتاب 
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 .2معرفی اثر
کتا باستانشناسی ایران را بهمنزلۀ منبع درسی بوه هموین نوا در مقبوع کارشناسوی رشوتۀ
گردشگری در سال  1932کریم حاجیزاده و پرویز پورکریمی نوشتند و در انتشارات سم.
بهچاپ رسید .این کتا  691صفحهای در شش فصل بههمراه زیرفهرس.های جزئویتور در
هر فصل و یك پیشگفتار به رشتۀ تحریور درآموده اسو .و مبواحثی چوون .1 :تعریوف علوم
باستانشناسی و تاریخچۀ آن؛ .6گاهنگاری تاریخ ایران براساس شواهد باستانشناسی و منوابع
مکتووو ؛  .9کارکردهووای باسووتانشناس وی در جوامووع امووروز؛  .0ارتبووا باسووتانشناس وی و
گردشگری؛  .5مدیری .میراث باستانشناختی بوا رویکورد توسوعۀ پایودار گوردشگوری؛ و
 .2نقش سای.موزههای باستانشناسی را در توسعۀ صنع .گردشگری در بر میگیرد.

 .3اهميت موضوع و جایگاه کتاب
باوجود پیشرف .روزافزون رشتۀ باستانشناسی و آشنایی با کاربردهای مختلوف اموروزین آن
در کشورهای پیشرفتۀ دنیا در ایران نهتنها در محی های عموومی کوه حتوی در محوی هوای
آکادمیك ضرورت وجود باستانشناسی مورد شك و تردید اس ..اغلب مورد دانشوجویان
و حتی متخصصانْ باسوتانشناسوی و بسویاری از دانوشهوای انسوانی دیگور را «نمایشوی» و
«غیرکوواربردی» مویداننوود .در جامعوۀ امووروز ایوران و دیگور کشووورهای درحووالتوسووعه یوا
توسعهنیافته رویکرد میانرشتهای امری مهوم و ضوروری در مواجهوه بوا دانوشهوای حووزۀ
انسانی ) (hummanitiesاس .تا آنهوا را از حالو .لووکس تجمالتوی و نمایشوی درآورد و
ضرورت وجود آنها را نشان دهد.
آشنایی با باستانشناسی بهخصوص در سبح دانشگاهی برای تمامی رشتههوای مورتب
ضروری اس .و ضروریتر آشنایی با وجهۀ کاربردی این دانشهاس ..در این مقالوه کتوابی
معرفی و نقد میشود که مدتها جای آن از نظر محتوای کتا (گردشگری باستانشوناختی
در ایران) خالی بود .مؤلفان بزرگوار در این کتا موضوع بسیار مهمی را مبرح کردهانود کوه
پیش از این به مقالههای پراکنده و یك کتا تخصصی محدود بود (افخموی  .)1912وجوود
این کتا بهمنظور کاربردیکردن هرچه بیشتر دانش باستانشناسی در حوزۀ گورشگوری و
نشاندادن نقش انکارناپذیر آن در توسعه ضروری بوهنظور مویرسود .ضومن ایونکوه کتوا
موردنظر نهتنها در رشتۀ گردشگری بلکه در رشتۀ باستانشناسی نیز بهمنزلوۀ کتوا درسوی
قابلاستفاده خواهد بود.
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باستانشناختی 

گردشگری

گردشگریفرهنگی،و

گردشگری،

9.9
عالوهبر دغدغههای متعدد نظری و روششناختی یکی از مهمتورین ابعواد باسوتانشناسوی و
بسیاری از دانشهای دیگر توجه به کاربردیشدن آنها و نزدیكشدن به جامعۀ زنده اسو..
آثار باستانی و مواد فرهنگی بهجامانده از گذشتۀ دور و متلخر دادههایی صوام .خواموش و
ایستاس .که گردشگری سبب میشود پویایی و زندگی در ایون محوی هوا دوبواره جریوان
داشته باشد و درآمد حاصل از گردشگری دوباره میتواند چرخ تئووری و متودولوژی را در
این دانشها بهحرک .درآورد.
گردشگری ابزار تعامل و تبادل اقتصادی فرهنگوی اجتمواعی و سیاسوی بوین جواموع
گوناگون اس .و تعامل انسان محی تاریخ و فرهنگ در آن به عینویتورین شوکل ممکون
تبلور یافته اس( .پرچکوانی  .)1939گوردشگوری دنیوا ابعواد متنووعی هومچوون توریسوم
الکترونیکی اکوتوریسم توریسم درمانی ورزشی روستایی فرهنگی و تاریخی یافته اس..
امروزه در سراسر جهان یکی از اَشکال اصلی توسعۀ اقتصادی تورویج توریسوم فرهنگوی
اس ..مقولۀ گردشگری بهطور اعم و گردشگری فرهنگی بهطور اخص از پیوند جغرافیا
و فرهنگ یا بهعبارتدیگر جغرافیای فرهنگی شکل گرفته اس( .پوراحمد و دیگران 1931؛
بختیاری و دیگران  .)1939گردشگری فرهنگوی نووعی از گوردشگوری اسو .کوه درآمود
حاصل از آن عاید کشور میزبان میشود و درطوول مسوافرت براسواس یوك برناموه و سوفر
خاص مکانهای متعددی دیده میشود و مبالغ زیادی ارز بورای شوناخ .تمودن فرهنوگ
آدا و رسو و سن.های یك گروه جامعه منبقه یا یك کشور از طریق بازدیود بناهوای
باستانی و معماری دورههای مختلف تاریخی موزههوا و شورک .در جشونوارههوای هنوری
صرف میشود .گردشگری فرهنگی خواهان آشنایی با فرهنگ مناطق مختلوف و کواوش در
چشماندازهای فرهنگی جوامع انسانی و درک آنهاس( .ساعی نائیجی و رضایی .)1913
توریسم فرهنگی بهمعنی مسافرت با هودف کسوب اطوالع از فرهنوگهوای گذشوته و
منقرضشده یا معاصر و زنده اس ..گردشگری فرهنگی فق مصرف محصوالت فرهنگی
گذشته نیس .بلکه مصرف فرهنگ معاصر یا شیوۀ زندگی یك اجتماع یا منبقه نیز اس..
بنابراین گردشگری فرهنگی هم گردشگری میراث (مرتب با اشیای بازمانده از گذشوته)
و هم گردشگری هنری (مرتب با تولیدات فرهنگی معاصر) اس ..گردشگوری فرهنگوی
مجموعههای موجود در

فق مصرف منفعل یعنی نگریستن صرف به سای.های تاریخی
عالقهمند به

شهای تئاتر نیس .و روزبهروز بر شمار گردشگران
نقاشیها و نمای 

موزهها
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میشود .در جریان این نوع گردشگوری فورد در فعالیو.هوای
گردشگری خالم افزوده 
مویکنود
فرهنگیای چوون نقاشوی عکاسوی صونایع دسوتی رقوص و آشوپزی شورک .
(موسوینیا و دیگران .)1930
جاذبههای فرهنگی عامل مهمی در جذ گردشگر اس ..ازجمله مهمترین زمینههای
شکلگیری گردشگری فرهنگی میتوان به اماکن تاریخی موزهها معماری فرهنگ و
آدا و رسو خاص هر منبقه نظیر موسیقی خوراک پوشاک صنایع دستی و  ...اشاره
کرد .آثار باستانی و کهن هر جامعهای معرّف فرهنگ خاص همان کشور و دارای
ویژگیها و ارزشهای درخور توجه همان مملک .و مرز و بو اس ..این آثار ارزشهای
معنوی بسیار زیادی برای آن قو (جامعه) و جاذبهای برای دیگران دارد و درنتیجه باع
جلب و جذ دیگران برای بازدید و شناخ .آن جاذبهها و آثار میشود (ساعی نائیجی و
رضایی  .)1913برخی از مهمترین و معروفترین سای.های باستانشناسی دنیا از نظر
علمی تاریخی و زیباییشناختی افزایش چشمگیری را در جذ بازدیدکنندگان در دهۀ
اخیر داشتهاند .کمیتۀ علمی بینالمللی مدیری .میراث باستانشناسی یا  ICAHMدر
ایکوموس ) (ICOMOSتلثیر ارزشهای علمی و تاریخی سای.های باستانشناسی را بر
تعداد بازدیدکنندگان آنها و وضعی .اقتصادی و اجتماعی جوامع نزدیك آنها ارزیابی
کرده اس .(Comer and Willems 2011) .منابع فرهنگی ازجمله محوطههای باستانی
یکی از عوامل اساسی در جذ گردشگر اس .و طی دو دهۀ گذشته تالشهای زیادی
برای توسعۀ این مکانها انجا شده اس ..کاوشهای باستانشناسی نیز که یکی از
محورهای اصلی مبالعات باستانشناسی اس .با بهکارگیری روشها و تکنیكهای
باستانشناختی گذشتۀ مل.ها را بازسازی کرده اس .و میراث انسانها را معرفی میکند و
به این طریق یکی از عناصر اصلی در ترقی فرهنگ گردشگری و جذ گردشگر اس.
(حسینزاده ساداتی و وثوم .)34 :1913
از گذشتههای دور میان گردشگری و آثوار بواقیمانوده از پیشوینیان کوه اموروزه میوراث
فرهنگی میخوانندش راببهای تنگاتنگ وجود داش ..کمتر سفرنامهای چه نوشوتۀ غربیوان
و چه تللیف شرقیها را میتوان یاف .که در البهالی خبووطش بوه میوراث پیشوینیان اشواره
نشده و بعضاً مایۀ شگفتی نویسندهاش نگردیده باشود (نووری شوادمهانی  .)1913باتوجوهبوه
محبوبی .روزافزون میراث فرهنگی در دنیا مورد بوهدنبوال بازدیود از مسویرهای قودیمی و
محوطههای باستانشناسیاند و درنتیجه نوعی از گردشگر بهوجود آمده که قصد آن بازدیود
از محوطههای باستانی اس.(Mazzola 2015) .
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گردشگریوحفاظتازميراثفرهنگی 

1.9
متلسفانه شاهد فرسایش زودهنگا و بیشازحد در محوطههایی هستیم که آمادگی و
ظرفی .الز را برای بازدید زیاد ندارند .به همان میزان که افزایش گردشگران برای بازدید
از محوطههای باستانشناسی جدید باشد دامنۀ تجربههایی هم که گردشگران انتظار دارند
در این محوطهها تجربه کنند گسترش مییابد .به همین عل .محوطههای باستانشناسی
باید چهارچو مدیریتی جدیدی را بهکار گیرند که هم دامنۀ تجربههای موردنظر
گردشگران را در بر گیرد و هم به حفاظ .از سای.های باستانشناسی دربرابر فشارهای
گردشگری کمك کند که تا مدتها لذت بازدید از این محوطهها ادامه داشته باشد ).(ibid.
از اوایل قرن بیس.ویکم میالدی توجه به این نکته که میراث فرهنگی مل.ها بخشی از
میراث فرهنگی بشری را تشکیل میدهد نخس .در ذهن اندیشمندان و سپس در عملکرد
سازمانهای بینالمللی متجلی شد .تلقی میراث فرهنگی کشورها بهمنزلۀ بخش
جداییناپذیر میراث بشری ایجاد مکانیسمهای حمای .بینالمللی از میراث فرهنگی را نیز
ایجا میکرد (چراغچی .)1933

گردشگریوتوسعۀپایدار 

9.9
گردشگری عامل مثبتی برای حفظ طبیع .و فرهنگ در نظر گرفته میشود .این برای
جامعۀ میزبان سودآور اس .و اعضای آن انگیزه و منابع الز را برای حفاظ .و نگهداری از
میراث خود بهدس .میآورند .همبستگی بین فرهنگ و گردشگری به مفهو «پایداری» از
طریق برنامهریزی و مدیری .اشاره دارد .گردشگری پایدار یك روش در توسعه اس .که
به بهبود کیفی .زندگی در جامعۀ میزبان ارائۀ تجربههای باکیفی .برای گردشگر و حفظ
کیفی .محی این دو کمك میکند ).(Repiso 2004

باستانشناختیوآموزش 

گردشگری

1.9
باوجود تعامل دیرسال باستانشناسی و گردشگری در ایران که اثر آن را در سفرنامههای
قدیمی میتوان دید عمر رشتۀ دانشگاهی مدیری .جهانگردی یا گردشگری در مراکز
آموزشی ایران بهزحم .به سه دهه میرسد و از ادغا دو سازمان جهانگردی و میراث
فرهنگی بیش از چند سال نمیگذرد .روشن اس .که یکی از نتایج چنین وضعیتی فقدان و
یا کمبود منابع و متون دانشگاهی اس ..بهمنظور رفع این نقیصه باید به تللیف یا ترجمۀ
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منابع علمی و محققانه هم .گماش( .نوری شادمهانی  .)1934ارتبا باستانشناسی با
دانشهای دیگر مانند مدیری .گردشگری نباید فق به حوزههای اقتصادی و اجرایی
محدود شود بلکه الز اس .به فعالی.های آموزشی و پژوهشی نیز معبوف گردد .اما
متلسفانه باستانشناسی ایران در بُعد آموزشی عمومی خود نهتنها ناکا مانده بلکه در این
زمینه حتی تالشی نیز انجا نمیشود .ازاینرو دانش باستانشناسی اعم از اطالعات دربارۀ
دوران باستان و آنچه باستانشناسان انجا میدهند تا به اطالعات دربارۀ دوران باستان
دس .بیابند نزد عامۀ مرد اعم از مرد کوچه و افراد تحصیلکرده در دیگر رشتهها در میان
اقشار مختلف جامعۀ ایرانی ناچیز یا نادرس .اس( .عبدی .)1911

باستانشناختیبـارویکـردآموزشـی

کتابگردشگری

3.9ضرورتتدوین
گردشگری 

برایرشتۀ
متلسفانه از دهۀ  1924تابهحال در سرفصلهای رشتۀ باستانشناسی هیچ تجدیودنظوووری
صووورت نگرفتووه اس .و اغلب اصالحات و بهبودها در قالوبهوای دروندانشوگاهی و
دانشکدهای اجرا شده اس ..متون سنتی همواره منابع واحدهای درسی و آزمونهوای

درون
ارشوود و دکتووری اسوو.؛ درصورتیکه شاخص مهم یك متن آموزشی پویوووایی مبالب و
یافتهها و دسووتاوردهووای پژوهشی و
کارآمدی آن اس ..کتا درسی باید ناظر بر آخرین 
تحولهای جهانی آن رشته باشد (صوابری نجوفآبوادی  .)24 :1939بوهخصووص رشوتۀ
باستانشناسی که دراصل ماهیتی پویا دارد و هر روز دادهای جدید و تحلیلی جدید بوه آن
یشود.
اضافه م 

 .4لزوم نقد و بررسی سرفصل درس باستانشناسی رشتۀ گررد
مقطع کارشناسی و ضرورت بازنگر در آن

گرر در

اصبالح «سرفصل» یا «برنامۀ درسی» در تعریفی مختصر و جامع عبوارت اسو .از «طورح
یا الگویی سازماندهیشده و منظم که آموزگار یا استاد را در اجورای هرچوه بهتور فراینود
تدریس کمك میکند» .این طرح یا الگو شامل اهوداف هور درس محتووای درس منوابع
مرتب با آن درس و روش تدریس آن درس اس ..سرفصل دروس در دانشگاههوا معیوار
استانداردسازی منابع درسی برای استاد و دانشجوس .تا در چهارچو مشخصی تودریس
و تحصیل کنند .سرفصل درسی بهمنزلۀ یکی از ارکان اصلی آمووزش درکنوار راهبردهوای
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تدریس و کتا های مناسب میتواند نقش بهسزایی در تحقق و پیشبرد اهداف هور درس
داشته باشد (متقیزاده و دیگران .)1939
برنامووۀ درسی هر رشووتۀ دانشگاهی سند اساسی آن رشته محسو وو موویشو وود و از نوووع
نگرش به رشته و چگونگی مدیری .علمی و آموزشی آن حکای .دارد .تدوین یك سرفصوول
بوهمنزلۀ برنامۀ درسی و آموزشی یك رشتۀ تحصیلی الز اس .که مبتنویبور مبوانی و اصووولی
علمی باشد تا بتواند فراگیری را به حد مبلو برساند (فخاری .)611 :1932
برنامهریزی درسی در اغلب دانشگاهها و رشتهها متعلق به سالهای دور اسو .کوه بایود
در آن تجدیدنظر کرد و درسهای جدید که میتوانود نیواز دانشوجو را برطورف کنود بوه آن
اضافه کرد .برنامۀ درسی و سرفصل واحدهای درسی رشتۀ مدیری .جهوانگوردی در کمیتوۀ
برنامهریزی گردشگری به تاریخ  1935/1/69بازنگری شده اس..
در این برنامه آمده اس:.
 .1بهاستناد نامۀ واگذاری اختیارات برنامهریزی درسی مصو جلسۀ شمارۀ  116موورخ
 1935/1/69شورای عوالی برناموهریوزی آموزشوی برناموۀ درسوی بوازنگریشودۀ دورۀ
کارشناسی رشتۀ گردشگری براساس ناموۀ شومارۀ /35/041ص موورخ  35/6/1کمیتوۀ
برنامهریزی گردشگری علو اجتماعی دریاف .شد.
 .6برنامۀ درسی بازنگریشدۀ فوم جایگزین برنامۀ درسوی دورۀ کارشناسوی رشوتۀ
مدیری .جهانگردی و دورۀ کارشناسی رشتۀ مدیری .هتلداری مصو جلسوۀ شومارۀ
 995مورخ  1939/16/5شورای عالی برنامهریزی میشود.
 .9برنامۀ درسی مذکور در سه فصل مشخصات کلی جداول واحودهای درسوی و
سرفصل دروس تنظیم شده و برای تمامی دانشگاهها و مؤسسوههوای آمووزش عوالی و
پژوهشی کشور که طبق مقررات مصو وزارت علوو تحقیقوات و فنواوری فعالیو.
میکند برای اجرا ابالغ میشود.
 .0ایوون برنام وۀ درسووی از شووروع سووال تحصوویلی  1933-1932بووهموودت  5سووال
قابلاجراس .و پس از آن نیازمند بازنگری میباشد.

از میان  190واحد درنظرگرفتهشده بورای کارشناسوی گوردشگوری کوه قوبالً مودیری.
جهانگردی نامیده میشد دو واحد درسی تخصصی برای واحد «باستانشناسوی ایوران» کوه
هماکنون به «باستانشناسی» تغییر یافته اختصاص داده شده اس ..سرفصلهوای ایون واحود
در برنامۀ بازنگریشده به این صورت عنوان شده اس:.
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شووناخ .علووم باسووتانشناسووی شووروع پوویش از توواریخ در ایووران فرهنووگ غارنشووینی
استقرارگاههای اولیۀ شناساییشده براساس تحقیقات باسوتانشناسوی فرهنوگ و تمودن
سفال قرمز منقوش فرهنگ و تمدن سوفال نخوودی منقووش فرهنوگ و تمودن سوفال
خاکستری و عصر فلز آشنایی با تمدن عیال آشنایی با پارت و ساسانی باستانشناسوی
عمووومی دوران اسووالمی اهمیوو .باسووتانشناسووی در گووردشگووری لووزو حفاظوو .از
سای.های باستانشناسی و چگونگی بهرهبرداری از آنها در گردشگری.
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بازنگریشدةکارشناسیرشتۀگردشگری،سال 9913

تصویر.1برنامۀدرسی
بهنظر میرسد کوه آنچوه در سرفصول دروس مودیری .جهوانگوردی و تبودیل آن بوه
گردشگری صورت گرفته اسو .فقو تغییور عنووان واحود از «باسوتانشناسوی ایوران» بوه
«باستانشناسی» اس ..استفادۀ دوبواره از کلموات و اصوبالحاتی ماننود فرهنوگ غارنشوینی
فرهنگ سفال نخودی قرمز و خاکستری که در کتا هوا و جوزوههوای دهوههوای  1924و
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 1934بهکار میرف .نشان میدهد که بسیاری از موارد دوباره تکرار شده و بوازنگری نشوده
اس ..این مسئله در معرفی منابع برای ایون واحود درسوی نیوز نمایوان اسو ..رفورنسهوای
نامرتب نصفهونیمه غیرتخصصی بدون سال چاپ و گواهی عنووان نشواندهنودۀ تعجیول
شتا زدگی و ناآشنایی با منابع در نسخۀ بازنگریشدۀ برنامه اسو( .بنگریود بوه ارجاعوات
آخر در فهرس .منابع درس باستانشناسی در زیر).
فهرس .منابع
ایران از آغاز تا سپیدهد شهرنشینی دکتر صادم ملكشهمیرزادی انتشارات میوراث
فرهنگی.
پیش از تاریخ بینالنهرین دکتر صادم ملكشهمیرزادی انتشارات مارلیك.
باستانشناسی و هنر دوران تاریخی ماد هخامنشوی اشوکانی ساسوانی انتشوارات
مارلیك چاپ پنجم.
بینالنهرین دکتر یوسف مجیدزاده انتشارات نشر دانشگاهی.
باستانشناسی غر ایران فرانك هول انتشارات سم..
باستانشناسی هزارۀ اول پ در ایران دکتر حسن طالیی انتشارات سم..
هنر ایران باستان (ماد و هخامنشی) گیریشمن انتشارات علمی و فرهنگی.
ماد وو هخامنشی دکتر بهمن فیروزمندی انتشارات مارلیك.
از زبان داریوش هاید ماری کخ انتشارات کارنگ.
ایران باستان یوزف ویسهوفر انتشارات ققنوس.
هنر ایران باستان رومن گیریشمن انتشارات علمی و فرهنگی.
تاریخ ایران کمبریج احسان یارشاطر انتشارات امیرکبیر.
تجدیدحیات و هنر و تمدن در ایران باستان جورجینا هرمان نشر دانشگاهی.
هنر و معماری اسالمی  1اتینگهاوزن وو گرابر انتشارات سم..
هنر و معاری اسالمی  6شیالبلر وو جاناتان بلو انتشارات سم..
سرفراز علیاکبر فیروزمندی بهمن محسنی حسین و محمدجعفر سروقندی.

9.1ارزیابی و انتقاد صوری 
طرح روی جلد کتا نقشۀ ایران را نشوان مویدهود .در داخول نقشوه برخوی از مهومتورین
محوطههای باستانشناسی ایران مانند زیگورات چغازنبیل تخو.جمشوید پاسوارگاد نقوش
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رستم سلبانیه ارگ بم آرامگاه حافظ طوس و  ...نشان داده شده اس .که تلثیر زیوادی در
جذ گردشگر نیز داشته و دارند .انتخا این طرح همخووانی زیوادی بوا عنووان کتوا و
سرفصلهای این درس دارد .نظرها درمورد طرح و رنوگهوای بوهکاررفتوه بسویار سولیقهای
اس .و خوانشهای متفاوتی را در پی خواهد داش..
طرح بهکاررفته روی جلد اشارۀ صریحی به موضوع اصلی کتا دارد .هر رنگی قابلیو.
استفاده دارد شاید اگر رنگ روشنتری در زمینه استفاده میشد طرح روی جلد نمایانتور و
آشکارتر بود اما شاید استفاده از رنگ تیره در اطوراف ایون موضووع معنوای خاصوی بورای
نگارندگان داشته و اشاره به مسائلی دربارۀ مدیری .گردشگری در ایران دارد!
جای بسی خوشوقتوی اسو .کوه در کتوا باسوتانشناسوی ایوران مؤلفوان از کلموات
تخصصی و روزآمدی همچون «دوران پارینهسنگی» بهجای «غارنشوینی» اسوتفاده کوردهانود.
ایدۀ خو دیگر استفاده از معادلهای دورهها درکنار هم در فهرس.بندی کتا اس.؛ ماننود
«دورۀ جمووعآوری غووذا» کووه در فهرسوو .درکنووار دورۀ پارینووهسوونگی آورده شووده اسوو..
بهنظر میرسد که این امر به عل .تخصص بینارشتهای مؤلف یا مؤلفان این کتوا اسو .کوه
هم دانشآموختۀ رشتۀ مدیری .جهانگردی و هم باستانشناسی هستند و بهخوبی با مباحو
هر دو رشته آشنایی دارند.
یکی دیگر از نقا قوّت اصلی کتا روانی سادگی متن و استفاده از زبانی گویا در هور
فصل و هر بخش اس ..ازآنجاییکه مخاطوب اصولی کتوا دانشوجویان هسوتند و هودف
اصلی در کتوا نیوز آمووزش و انتقوال مبالوب اسو .ایون ویژگوی یعنوی روانخووانی و
سادهنویسی اثر هرچه بیشتر هدف نگارش کتا را برآورده میکند.
یکی از نکاتی که در بویشتور کتوا هوای درسوی بوهویوژه کتوا هوای درسوی حووزۀ
باستانشناسی چندان رعای .نمیشوود و همیشوه یکوی از مشوکالت اصولی دانشوجویان و
استادان اس .نبود تصویرها و طرحهای مناسب و باکیفیو .اسو ..البتوه ایون مشوکالت در
کتا های درسی مهم دیگری از این حوزه که چاپهای متعددی را هم پش.سر گذاشتهانود
همچنان دیده میشود (ملكشهمیرزادی  .)1931متلسفانه یکی از نقا ضعف اصلی این اثور
نیز نداشتن تصویرهای کافی و طرحهای باکیفی .و رنگی اس .که از نظر جواگزینی نیوز در
صفحه های مرتب با متن قرار نگرفته اس ..امید اس .کوه در ویراسو.هوای بعودی کتوا
دیگر تصویرها مانند نقشهها اندکی باکیفی.تر ارائه شوند که قبعاً بور ارزش کتوا خواهود
افزود .دس.رسی به تصویر برخوی محوطوههوا سوای.مووزههوا و نقشوههوا در حود یوك
جس.وجوی ساده در موتور جس.وجوی گوگل اس..
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از دیگر نقوا قووّت کتوا بوه خصووص در فصول دو ایودۀ اسوتفاده از نقشوۀ
پراکندگی محوطههای مهم و شاخص هر دوره اس ..از دورۀ پارینهسنگی تا نوسنگی
از نقشههای پراکندگی خوبی استفاده شده که اطالعات بصری و موجزی را به مخاطوب
ارائه میکند اما متلسفانه از دورۀ نوسنگی به بعود از نقشوه اسوتفاده نشوده و ایون ایودۀ
خو و کاربردی ناقص مانده اس ..استفاده از نقشوههوایی کوه پراکنودگی پایگواههوای
جهانی را هم نشان میدهد ایدۀ بسیار خوبی اس .که کاش در بخش سای.موزهها هوم
از آن استفاده میشد.
از نقا قووّت دیگور کتوا اسوتفاده از جودولهوای گواهنگواری اسو( .حواجیزاده و
پورکریمی  .)01 -94 :1932استفاده از جدولها آن هم در کتا های درسی اطالعات بسویار
مفید را بهصورت موجز و مختصر در اختیار دانشجویان قرار میدهد.
یکی از قسم.های مهم پایانی در انتهای کتا های درسوی دانشوگاهی نمایوه اسو .کوه
شامل نمایۀ اسامی مکانها و نمایۀ موضوعی اس ..وجوود نمایوه در کتوا محققوان را در
دس.رسی آسان به مفاهیم و موضوعات داخل کتا یاری میدهود (آرمنود  .)1930سوزاوار
و شایسته اس .که در کتا های درسی دانشگاهی این امر مغفول واقوع نشوود .شواید بتووان
یکی از کاستیهای این کتا را نمایهگذاری نکردن آن دانس ..بسیاری از پوژوهشگوران در
جس.وجوی مووارد خاصوی از یوك کتوا هسوتند .نمایوه بوا قوراردادن اسوامی خواص و
اصبالحات در انتهای کتا ایون افوراد را در یوافتن مبلوب موردنظرشوان یواری مویکنود
(مهرآفرین .)1932
آوردن معادل التین اصبالحات و مفاهیم مهم علمی در پایان کتوا درسوی بسویار مهوم و
حائزاهمی .اس ..ضروری اس .که خوانندۀ کتا برای درک صحیح مبالب از معوادل التوین
اصبالحات آگاهی یابد .واژهنامه باید به واژههای کلیدی کتا محدود باشود (آرمنود .)1930
این کتا واژهنامۀ مستقل ندارد که البته از معایب آن بهشومار مویرود اموا در پوانویسهوای
مربو به هر صفحه معادلهای انگلیسی کلمات مهم ذکر شده اس..

1.1ارزیابی و انتقادمحتواییاثر 
کتا از نظر محتوایی درکنار اطالعات موجز و مفیدی کوه دارد و هوم پتانسویل اسوتفاده در
رشتۀ باستانشناسی و هم گردشگری را دارد کاستیهایی را هم دارد که برخی از مهمتورین
آنها به شرح ذیل اس:.
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 4.2.1ناهمخواني نام كتاب و محتواي آن
ضعف محوریِ کتا ناهمخوانی میان محتوا و عنوان آن اس ..عنوان «باستانشناسی ایوران»
در نگاه اول کتابی تاریخی وو توصیفی درمورد دورهها محوطوههوای باسوتانشناسوی ایوران
ویژگیهای مهم هر دوره و محوطه را به اذهان متبادر میکند اموا درواقوع چنوین مضومونی
ندارد و تقریباً بیش از دوسو از حجم  694صفحهای کتا دربارۀ تعریوفهوای کلوی از علوم
باستانشناسی و راببۀ باستانشناسی و گردشگری اس.؛ بهطوریکه میتوان گفو .بویشتور
محتوای کتا را مبالبی غیر از باستانشناسی ایران در بر میگیرد .بنابراین بهنظر میرسد کوه
عنوان کتا گویای محتوای آن نیس .و شاید عنوان «گردشگری فرهنگی» یا «گوردشگوری
باستانشناختی» یا با اغماض عنوان «گردشگری باستانشناختی در ایران» بیشتر با محتووای
آن سازگار باشد .فصلهای اول و دو بیشتر جنبۀ مقدمهچینوی دارنود کوه مویشود آنهوا را
بهاختصار در قالب چند صفحه آورد .در این کتا نویسنده بیش از همه راببۀ باسوتانشناسوی
و گردشگری و مقولۀ گردشگری فرهنگی را مبرح میکند .البته چون کتا بهمنزلوۀ منبوع
درسی برای گروه گردشگری تهیه شده توجه بوه ماهیو .میوانرشوتهای باسوتانشناسوی و
ارتبا آن با گردشگری توجیهپذیر اس .اما باتوجهبه سرفصلهای پیشبینیشوده و عنووان
کتا انتظار میرود که حداقل برخی از مهمتورین محوطوههوای باسوتانشناسوی ایوران نیوز
بهتفصیل معرفی مویشودند یوا حوداقل یوك پایگواه اطالعواتی از محوطوههوای هور دوره و
ویژگیهای مهم آثار باستانشناختی آنها بهصورت پیوس .تهیه میشد .ضمن اینکه برخوی
از مباح مبرحشده در کتا دربارۀ انواع گردشگری (در فصل چهار ) یا مدیری .میوراث
باستانشناختی بوا رویکورد توسوعۀ پایودار گوردشگوری (در فصول پونجم) در بسویاری از
واحدهای دیگر این رشته در منابع مختلف موردبح قرار میگیرد .آنچه دانشجویان رشوتۀ
گردشگری با آن آشنا نیستند موضوعهای باستانشناختی ایران اس .که بایود در ایون واحود
مبرح شود؛ بهخصوص که در ایران حتی در رشتۀ باستانشناسی هم کتا جامع و مووجزی
دربارۀ باستانشناسی ایران وجود ندارد و اطالعات را باید از کتا های مختلف و مقالوههوای
پراکندۀ زیادی جمعآوری کرد و درکنار همدیگر قرار داد.

 2.2.1استفادهنکردن از منابع معتبر ،بهروز ،و تخصصي در برخي از فصلها
متلسفانه در بخش مربو به تاریخچۀ باستانشناسی از معتبرتورین منبوع ایون مبحو ماننود
کتا تاریخچۀ علم باستانشناسی نوشتۀ بروس تریگر استفاده نشده اسو (Trigger 1989) .و
بهجای آن از مقاالت عمومیتر و غیرتخصصیتر درمورد این موضوع مثل نووری شوادمهانی
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( )1934کریمی ( )1911یوا هوول و هوایزر اسوتفاده شوده اسو.(Hole and Heizer 1965) .
بهترین منبعی که در این بخش اسوتفاده شوده کتوا توایلر اسو .کوه از منوابع معتبور ولوی
متلسفانه قدیمی در این مبح اس.(Tylor 1971) .
نمونۀ دیگر در استفادهنکردن از منابع جدید و معتبور در هموین فصول در صوفحۀ شوش
پاراگراف دو خ نهم اس« :.محدودۀ مبالعات باستانشناسی از زمانی اس .کوه انسوانهوا
شروع به ساخ .ابزار کردند .این امر در حدود دو میلیون سال پیش اتفام افتاد».
متلسووفانه منبعوی هووم در ایوون مووورد ذکوور نشووده اسوو .امووا طبووق منووابع جدیوود اولووین
دسوو.سوواختههووای گونووۀ انسووان بووه حوودود  9/0میلیووون سووال قبوول برموویگووردد
) (McPherron et al. 2010اما برخی کهنترین شواهد انسانریخ.ها را مربو بوه 6/5
میلیون سال پیش در درۀ ریفو .در اتیووپی مویداننود ) .(Ambrose 2001در ایون مووارد
نگارنوودگان م ویتوانسووتند بووه آخوورین و جدیوودترین منووابع فارس وی نیووز رجوووع کننوود
(وحدتینسب و آریامنش .)1930
یکی از بهترین و مفصلترین بخشها در این کتا بخش مربو به باستانشناسی ایوران
بهویژه بازدید جهانگردان از نقا باستانی ایران در صفحههوای  19توا  15کتوا اسو .کوه
درس .مبابق با عنوان کتا و سرفصلهای این واحد اسو ..ایون بخوش هوم در محتووای
باستانشناسی ایران و هم در گردشگری باستانشناسی ایوران قابولاسوتفاده اسو .بوهویوژه
اینکه در یك توالی منظم و درس .لیستی از گردشگران و سفرنامهنویسوانی کوه بوه ایوران
آمده و از آثار باستانی ایران بازدید کرده و آنها را ثب .کردهاند تهیه شده اس..
در فصل دو کتا یعنی در فصل گاهنگاری تاریخ ایران براساس شواهد باستانشناسوی
و منابع مکتو دورانهای مختلف فرهنگ ایران به سه دورۀ کلوی بوا اسوتفاده از کلموات و
اصبالحات تخصصی و درس .تقسیمبندی شده اس ..یکی از نقا قوّت کتا اسوتفاده از
معادل برای هر دوره اس.؛ مثالً معادل دورۀ جمعآوری غذا درکنوار دورۀ پارینوهسونگی یوا
استفاده از معادل دورۀ روستانشینی پیشرفته برای دورۀ مس ووو سونگی یوا دورۀ شهرنشوینی
درکنار عصر مفرغ (برنز) اس .که در این مورد بهنظر میآید که از منابع درسو .و جدیودی
استفاده شده اس..
متلسفانه در فصل دو در بخش گاهنگاری مربو به دورۀ پارینهسنگی از منابع جدیود و
روزآموود اسووتفاده نشووده اسوو .و دو منبووع اسووتفادهشووده (حریریووان و دیگووران 1913؛
ملكشهمیرزادی  )1934عمومیتر و فاقد اطالعات دقیق و جدید از دورۀ پارینوهسونگیانود.
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دورۀ پارینهسنگی دوره ای مهم و طوالنی در تاریخ زندگی بشر اس .که اگر حیات انسوان را
به یك ساع .تشبیه کنیم انسوان  53دقیقوه را در دورۀ پارینوهسونگی و  1دقیقوه را از دورۀ
نوسنگی تا حال گذرانده اس ..ضمن اینکه بسیاری از محوطههوای باسوتانشناسوی از دورۀ
پارینهسنگی مانند غارها پناهگاهها و مسیرها میتواند منابع خوبی برای بازدید گوردشگوران
باشد .متلسفانه در این بخش حتی از منابع جدید و تخصصی به زبوان فارسوی هوم اسوتفاده
نشده اس( .وحدتینسب و آریامنش .)1930
اطالعات مربو به عصر آهن در بخش شمال غر ایران که در صوفحۀ  02پواراگراف
دو به آن اشاره شده مثالً درمورد آغاز عصور آهون نیوز مسوتخر از منوابع قودیمی اسو.
(مالزاده )1939؛ درصورتیکه بازنگریهای جدید نشان میدهد که عصور آهون بوهویوژه در
بخش شمال غر ایران در حدود  1644پ شروع شده اس.(Danti 2004; Danti 2013) .
مورد دیگر در استفاده نکردن از منابع جدید نا بردن از هگمتانه به منزلۀ پایتخ .مادهوا در
جوودول صووفحۀ  01و در صووفحۀ  59اسوو .درحووالیکووه کوواوشهووای قوودیمی و اخیوورِ
باستانشناختیِ انجا شده در این محوطه هنوز این نظر را تلییود نمویکنود (آذرنووش 1912؛
مالزاده و طاهری دهکردی .)1934
فصل هفتم درمورد سای.موزهها و نقش آن در توسعۀ گردشگری اس ..در واحودهای
درسی مربو به کارشناسی مدیری .گردشگری واحدی با نا «آشنایی با موزههوای ایوران»
وجود داش .که اکنون به «آشنایی با موزهها» تغییر یافته اس ..بهنظر میرسد که ایون مبحو
میتواند بهصورت مستقل نیز مبرح شود اما بهعل .اهمیتی کوه سوای.مووزههوا در جوذ
گردشگر دارند بررسی آن در این کتا چوه بوا محتووای باسوتانشناسوی ایوران و چوه بوا
محتوای گردشگری باستانشوناختی الز و ضوروری اسو ..متلسوفانه بواز در ایون موورد
سای.موزههای جدیدی مانند شهر زیرزمینی نوشآباد در کاشان یا شهر زیرزمینوی سوامن در
مالیر یا ارزانفود بررسی نشده اس ..دقیقاً در مواردی که هنوز در اول راه اسو .و در آنهوا
نیاز مبر به برنامهریزیهای گردشگری و گردشگری باستانشناختی داریم توا اشوتباه هوای
گذشته تکرار نشوند .ضمن اینکه در بخش سای.موزهها محوطههای مهم و بزرگوی ماننود
حسنلو شهر سوخته شوش تخ .سولیمان بیسوتون سولبانیه و  ...نادیوده انگاشوته شوده
اس .و به توضیحات بسیار کوتاه و پراکنده بهصورت پانویس عکسها بسونده شوده اسو..
معیار انتخا و معرفی سای.موزهها در این بخش مشخص نیسو .و بهتور بوود کوه از هور
دوره و هر منبقه حداقل یك سای.موزۀ مهم معرفی و تشریح شود.
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در بخش کتا نامه نیز اشتباههایی دیده میشوود؛ موثالً نوا
 »Taylor, Jrدر کتا نامه بهصورت « »Tylor, T.Fنوشته شده اس..

کامول « Walter Willard

 4.2.1ارائهنکردن اطالعات ضروري ،تخصصي ،و روشن دربرابر ارائۀ اطالعات بسیار
تخصصي ،غیرضروري ،و گاه مبهم
در صفحۀ  96کتا در ذیل بخش پارینهسنگی میانی از کلمۀ «لوالوا» بهمنزلوۀ ویژگوی اصولی
این دوره نا برده شده اس .و نه منبعی برای آن ذکر شده و نه توضویحی داده شوده اسو..
حداقل باید توضیح داده میشد که «لوالوا» یك تکنیوك سواخ .ابوزار در ایون دوره اسو..
هرچند مبرحکردن آن بهعل .تخصصیبودن ضروری بهنظر نمیرسد و بیشتر باع ایجواد
سؤال در خواننده میشود.
نگارندگان در فصل دو کتا در بخش «عیال » در صفحۀ  01بهخووبی تمودن عویال و
تقسیمبندیهوای خردتور آن را معرفوی نکوردهانود .ایون دوره کوه حودود دوهوزار سوال را
در بر میگیرد همزمان با یکی از مهمترین تحوالت تاریخ بشر یعنی پیدایش خ اسو .کوه
نقشی بس مهم در سرنوش .فرهنگی اجتماعی سیاسی و اقتصادی این تمدن داشته اسو..
آثار مربو به این تمدن در هر سه دورۀ قدیم جدید و نو در ایوران بوهدسو .آموده اسو..
برخی از آثوار ایون دوره مثول مووزه و سوای.مووزۀ هفو.تپوه سوای.مووزۀ چغازنبیول و
نقوشبرجستۀ ایذه میتواند همخوانی خوبی با محتوای کتا داشته باشود کوه هویچکودا از
این موارد بهصورت مفصّل و درس .معرفی نشدهاند و فق به اشارههای کلوی و پراکنوده و
گاهی چند سبر اطالعات بسیار کلی در پانویس عکسها بسنده شده اس..
در صفحۀ  01کتا در فصل دو جدولی وجوود دارد کوه دورههوای تواریخی را نشوان
میدهد .بازههای زمانی پایتخ.ها و ویژگی مشخصۀ هر دوره در جودول آموده اسو ..در
ذیل ستون مربو به «مشخصۀ اصلی» هر دوره گوزارههوای موبهم و نواهمخووان در شوده
اس.؛ مثالً ویژگی اصلی دورۀ عیال همزمانی با عصر مفرغ و آهن و دارای خ ذکر شوده
ویژگی اصلی دورۀ ماد همزمانی با آهن  IIIو بدون خو ذکور شوده کوه توا ایونجوای کوار
بااغماض قابلقبول اس.؛ اما بهیكباره ویژگیهای اصلی دورۀ هخامنشی شرم علیوه غور
ویژگی دورۀ سلوکیه شرم علیه غر ویژگی دورۀ اشکانی شرم و غر علیه یكدیگور و
ویژگی دورۀ ساسانی توسعۀ تمودن ایرانوی عنووان شوده اسو ..مشوخص نیسو .کوه چورا
مشخصههای تکنولوژیکی و ساختاری یكباره به مشخصههای فرعی نظامی و سیاسی تغییور
یافته اس .درصوورتیکوه مویشود دراداموه شوروع دورۀ امپراتووری در دورۀ هخامنشوی و
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ویژگیهای ساختاری هر دوره مبرح شود یا ویژگویهوای هنوری و تکنولووژیکی بوه منزلوۀ
مشخصۀ اصلی هر دوره ذکر شود.

 .5نتيجهگير و پيشنهادها کاربرد
اینها بخشی از اشتباهها یا کاستیهای کتا باستانشناسی ایران بود .اغلب ایون اشوتباههوا و
کاستیها مربو به دو فصل اول کتا یعنی بخشهای مربو به باستانشناسوی اسو .کوه
درواقع انتظار میرف .محتوای اصلی کتوا هوم باشود .فصولهوایی کوه در آنهوا مباحو
بینارشتهای مبرح شده اس .قویتر و معتبرتر بهنظر میرسد؛ بوه ایون علو .کوه مؤلفوان یوا
مؤلفی از کتا در کارشناسی دانشآموختۀ رشتۀ مدیری .جهانگردی بوده اس .و با منوابع
مباح و دغدغههوای ایون رشوته آشونایی بویشتوری دارد و در دوران کارشناسوی ارشود
دانشآموختۀ باستانشناسی بوده اس .و آشنایی کمتری با این رشته دارد.
درمجموع بهنظر میرسد که فق فصل دو کتا بوا عنووان «گواهنگواری تواریخ ایوران
براساس شواهد باستانشناسی و منابع مکتو » کوه باسوتانشناسوی و هنور ایوران را از آغواز
فرهنگ پارینهسنگی تا دورۀ قاجار بررسی میکند مناسبترین فصل دربارۀ این عنوان اسو.
اما متلسفانه به دورههای پیش از تاریخ تاریخی و اسالمی ایران بوهصوورت خیلوی مختصور
اشاره شده اس ..استفاده از تصویرها و نقشهها برای فهوم بهتور مباحو اسو .اموا کیفیو.
تصویرها مناسب کتا های آموزشی و درسی نیس..
نویسندگان در این کتا کوشیدهاند وجوه کواربردی باسوتانشناسوی را بررسوی کننود و
درکنار آن پارهای از مفاهیم باستانشناسی را که بهنوعی با گردشگری مورتب اسو .تبیوین
نمایند .آنها در بخش نخس« .ماهی .باستانشناسی و اهوداف آن» را بررسوی مویکننود .در
بخش دو کتا «گاهنگاری تاریخ ایران را براساس شواهد باستانشناسوی و منوابع مکتوو »
ارائه میکنند و تعریفهای کوتاهی از دورههای پارینهسنگی تا قرن چهواردهم هجوری ارائوه
میشود« .کارکردهای باستانشناسی در جوامع امروزی» عنوان بخش سو کتا اس .که بوه
جنبۀ کاربردی باستانشناسی اختصاص دارد .نگارندگان در بخش چهار بوا عنووان «ارتبوا
باستانشناسی و گردشگری» مقولۀ گردشگری و بهطور اخوص گوردشگوری فرهنگوی و
انواع آن را بررسی کرده و جاذبههای باستانشوناختی را ارزشگوذاری مویکننود .در بخوش
پنجم با عنوان «مدیری .میراث باستانشناختی با رویکرد توسعۀ پایودار گوردشگوری» چنود
مقوله بررسی و ارزیابی میشود که عبارتاند از مدیری .میراث باستانشوناختی نگوهداری و
حفاظ .آموزش حرفهای و مشارک.های بوینالمللوی و جلووگیری از خبورات احتموالی.
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بخووش ششووم کتووا نیوز بووه مقولوۀ «سووای.موووزههووا» اختصوواص دارد کووه طوی آن نقووش
سای.موزههای باستانشناسی در توسعۀ گردشگری تبیین میشود« .واژهناموه» و «نمایوه» در
انتهای کتا دیده نمیشود.
درانتها پیشنهاد مویشوود کوه سرفصولهوای کنوونی واحود باسوتانشناسوی در رشوتۀ
گردشگری بررسی شود و با استفاده از عنوانها تعریوفهوا اصوبالحات و منوابع جدیود
نوینسازی شود .همچنین پیشنهاد میشود که تعداد واحدهای این درس باتوجهبه اهمیو.
و کاربردیبوودن آن از دو واحود کنوونی بوه حوداقل شوش واحود درسوی بوا عنووان هوای
«باستانشناسی جهان» «باستانشناسی ایران» و «گردشگری باسوتانشناسوی» افوزایش یابود.
دراینصورت دانشجو در سه سال اول در هر سال دو واحود درس باسوتانشناسوی خواهود
داش ..بهمنظور تخصصیکردن این رشته بهتر اس .از درسهایی مانند «تاریخ فرهنوگ  1و »6
کاسته شود و درسهایی با عنوانهای تخصصی و روشن جایگزین شوند.
برای محتوای کتا پیشنهاد میشود که بخوش باسوتانشناسوی و باسوتانشناسوی ایوران
تقوی .شود و از منابع جدیدتر استفاده شود و برای فصل هایی که دربارۀ گردشگری اسو.
مثالهای بیشتری از محوطههای باستانشناسی ایران عنوان شود.
درضمن پیشنهاد میشود که در انتهای فصل آخر یعنی «نقش سای.موزهها در توسوعۀ
صنع .گردشگری» معرفی همهجانبهای از سای.موزههای هر دوره و هر منبقه ارائه شوود.
مثالً سای.موزههای بیشتری از دوران پیش از تاریخ مثل سای.مووزۀ «حسونلو» در شومال
غر کشور یا سای.موزۀ «شهر سوخته» از جنو شرم کشور معرفی شوود و کاسوتیهوای
آن بررسی شود .ضمن اینکه راهکارهای کاربردی برای محوطههایی همچون شهر زیرزمینوی
نوشآباد سامن و ارزانفود که در ابتدای راه سای.موزهشدن اس .ارائه شود.
همچنین پیشنهاد میشود که در ویرایش این کتا برای استفادۀ بیشترخوانندگان نمایوه
و واژهنامه در انتهای کتا آورده شود.
و درپایان اگر هدف از این واحد آشنایی دانشجویان با علوم باسوتانشناسوی و تواریخ
باستانشناسی ایران اس .و عنوان واحد درسی «باسوتانشناسوی ایوران» اسو .پویشنهواد
میشود که در فصل دو در انتهای هر بخش و دوره مهمترین محوطههای هر دوره محل
قرارگیری و کروکیهای دقیق بوههومراه عکوسهوا و نقشوههوای باکیفیو .ویژگویهوای
شوواخص و  ...اضووافه شووود و اگوور نووا واحوود بووه «باسووتانشناسوی» تغییور یافتووه اسوو.
سرفصلهای مربو به «باستانشناسی ایران» حوذف شوود و مباحو کلویتوری درموورد
باستانشناسی جهان جایگزین شود.
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