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  مقدمه
میانه قرار گرفته است که کانون تحوالت مهمی در تاریخ انسـان  خاور ۀکشور ایران در منطق
ایـران از روزگـاران پـیش از    . تمدن و فرهنگ بشري اسـت  مناطقترین  بوده و یکی از کهن

شـماري   تغییرات و تحوالت بی و بودهو تحرك جوامع انسانی  سکونتمحل  همواره تاریخ
شماري  نوزایی و در پی آن انقالب صنعتی تحوالت بی ،در قرون جدید .استشاهد بوده  را

کـه یکـی از آنهـا تاسـیس      نـد فلسفه و ادبیـات پدیـد آورد   ،صنعت ،هنر دانش، ۀدر عرصرا 
. گوناگون به سبک جدید بـود هاي  رشته آموزش ودانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی 

تدریج از اواخر قرن هجـدهم بـه بعـد بـه عنـوان       ههاست که ب شناسی یکی از این رشته باستان
 از ایـن دوران بـه بعـد    بـدان معناسـت کـه    ایـن  ؛جهـان عرضـه شـد    دانشگاهی بـه  ۀیک رشت

و ایجـاد   طلبی صورت نگرفـت  و یا ارضاء جاه هاارزش ةمنظور ذخیربه  آوري اشیاء تنها جمع
بـا رقابتهـاي دولتهـاي     .یـد گرد هاي متعـدد  در رشتهسبب پیشرفت  ها حقیقتا بایگانیها و موزه

شمندان علوم مختلف فرانسه و انگلیس در دوران ناپلئون و لشکرکشی او به مصر و اعزام دان
  .دي شدانشگاهی وارد مرحله جدید ۀشناسی به عنوان یک رشت باستانآموزش  ،به مصر

با اعزام هیئتهاي سیاسـی و نظـامی از سـوي دولتهـاي      زمان هماین تحوالت در ایران 
جغرافیـایی و  ـ تحقیقـات تـاریخی     ،موریتهایشـان جـز مأ ، هااین هیئت.بود به کشورمان وپاییار

اي شـد   پشـتوانه  هـاي آنهـا و دیگـران    و نوشته دادند؛در ایران انجام نیز شناختی مفصلی  زبان
سـیر محتـواي   لـذا،   .شناسـی  ایرانرشته هاي مرتبط دانشگاهی با  رشته ۀدروس اولی براي تهیۀ

 .و تبیین کردبررسی مشخص  ۀمرحل 5در  توان میتاکنون، ز از آغا ،شناسی را ندروس باستا
هـاي فـراز و فـرود     نگارندگان بر این اساس اسـت کـه دوره   ۀفرضی ،در این پژوهش

هـاي آغـازین آن بـر داوري وضـعیت آن در      شناسی و نامشخص بـودن دوره  آموزش باستان
بنـدي   توان بر اساس تفکیک و دوره را میو تنها وضعیت کلی آن  ؛مقاطعی مؤثر بوده است

اما پیش از پرداختن به بحث اصـلی الزم اسـت تـا    . آنها از ابتدا تا عصر حاضر مشخص نمود
ــده ــتان اي  چکی ــم باس ــت عل ــوزش     از اهمی ــرورت آم ــتانی و ض ــار باس ــی و ارزش آث شناس

گذشتگان بـه   انگاري ناشی از ناآگاهی توجهی وسهل شناسی در ایران و نتایج شوم بی باستان
  .این موضوع را یادآور شد

به مفهوم  شناسی اما باستان ،شناسی کامالً مشخص نیست منشأ و تاریخ پیدایش باستان
یعنـی   ،آن ۀمناسبتی با مفهـوم اولیـ   ،یعنی به صورت علمی و تجربی و دانشگاهی ،جدید آن

. نـدارد  ،نهـا حفاري در مکانهاي باسـتانی بـه منظـور بـه دسـت آوردن اشـیاء و گـردآوري آ       
باره مربوط به فرمانروایی از بابل است که بـه حفـاري در    ترین مدرك موجود در این قدیمی
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و در ضمن اشیاء بـه دسـت آمـده را     ،آنها دست یابد ۀبناهاي باستانی دست یازید تا به پیشین
شـد عیسـی    سنت هلنـا در محلـی کـه گفتـه مـی      ،در قرن چهاردهم میالدي .گردآوري کند

 ةدر دور. به صلیب کشیده شده است حفاري کرد تـا آثـار آن واقعـه را بیابـد    آنجا در مسیح 
جایی که قانونی به تصویب رسید  مادي مسیحیان عالقه نشان دادند تا میراثبیزانس مردم به 

). 1379 دارك،( هسـتند تخریـب شـوند    بناهایی که مزاحم دورنماي یادمانهاي تـاریخی که 
تحوالت فکري چندي است که بـا  هاي گوناگون و  انگیزه ةدهند مثالهایی از این دست نشان

ــه عبــارت دیگــر ؛قرنهــا رخ داده اســتطــی در انســان در مطالعــه بقایــاي مــادي   ۀتجربــ  ،ب
و پـس از  شد یابی و گردآوري آثار قدیمی با هدفهاي گوناگون آغاز  شناسی از گنج باستان

شناسـی و   باسـتان  ةاسـی بـود بـه دور   شن عصر نوزایی یا رنسانس که یکـی از آثـار آن باسـتان   
پیشرفت نظـري در ارتبـاط    ةو در پی آن دور انجامید؛و ایجاد انجمنهاي مرتبط پژوهی  عتیقه

  .از آثار فرهنگی رخ دادو تفسیر اطالعات به دست آمده پردازي  با فرضیه
مطالعـات  . شـناختی بـود   باسـتان هـاي   رنسانس آغـاز روشـهاي جدیـد بـراي ثبـت داده     

توسعه و کاربرد فنون جدیـد  با و سپس آغاز شد میالدي  18شناسی در قرن  در باستانروشمند 
تـا پـیش از آن در حفاریهـا بـه     . یافت دامهاشناسی  علوم دیگر مانند زمین و استفاده از روشهاي

. گرفتنـد  شـد و آن را نادیـده مـی    اي توجهی نمـی  نگاري و بافت زمینه مفاهیم اساسی مانند الیه
شناختی در خاورمیانه و ایـران   میالدي را باید سرآغاز فعالیتهاي باستان 19تین قرن سالهاي نخس

ده شـ دانان و مورخـان مسـلمان اسـتوار     هاي جغرافی بر نوشتهاً گرچه این فعالیتها عمدت انست،د
کتابهاي یونان باستان بـه زبـان    ۀترجم :مسلمانها از دو راه به پیشبرد رنسانس کمک کردند .بود

تـألیف کتابهـایی    ،دیگـر  و ؛میالدي به زبانهاي اروپایی ترجمه شـد  13و  12ه در قرونعربی ک
علمـی و   هـاي اصـلی رنسـانس    خوارزمی کـه یکـی از پایـه    العلوم مفاتیحابن سینا و  قانونمانند 

  ).1377 چی، زاده شانه حسین( فکري و گرایش به دانش و علم در غرب گردید
 13مشـهور و اسـتاد دانشـگاه األزهـر در قـرن      مـورخ و جـراح    ،عبداللطیف بغـدادي 

بـه   ،میالدي که تحقیقات جالب توجهی در زمینه جزئیـات بناهـا و آثـار باسـتانی مصـر دارد     
از . شناسی اشاره دارد و فواید آن را از نظر اسالم و قرآن کـریم برشـمرده اسـت    باستانلزوم 

ی کـه از داخـل   ئهستند و اشیا نظر او آثار و بناهاي تاریخی مدارك مفیدي براي گاهنگاري
سرنوشت و پایداري انسـان   ةدهند و نشان قرآنشواهدي از کتاب الهی آید  آنها به دست می

غنـاي   ۀدر طول تاریخ و تا حدي بیانگر روشهاي زندگی و سیاست و تاریخ نیاکـان و درجـ  
د تـا  کر کمکشناسی در طب به او  کالبدشکافی و نشانه. نبوغ فکري آنهاست ۀعلوم و درج

آثار باستانی بیابد و او از زمره کسانی است که به علمی شدن  ۀدرك درستی نسبت به مطالع
  .)ElDaly:2005( شناسی در قرون پسین کمک شایانی کرده است باستان
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هـاي مختلـف در    دانشمند از رشـته  167ناپلئون به همراه  ،طور که پیشتر گفته شد همان
کـه از دسـتاوردهاي مهـم آن     دي شرکت داشـته اسـت  میال 19 لشکرکشی مصر در اوایل قرن

س در منطقـه  شناسی فرانسه و انگلی باستان در سالهاي بعد رقابتهاي. نوشته رزتا بود کشف سنگ
و ایران اوج گرفت و فرستادگان سیاسی و نظامی به ایران اعزام شدند که عـالوه بـر مأموریـت    

شناسـی ایـن    متأسفانه بیشـتر فعالیتهـاي باسـتان    .شناسی نیز اشتغال داشتند خود به کارهاي باستان
دوره و پس از آن سخت تحت تأثیر اغراض سیاسی و شخصی و اهداف تجاري و اسـتعماري  

آوردن بیشـترین آثـار     جویی صرف و بـه دسـت   به عتیقهو در بیشتر مواقع حفاران  قرار گرفت،
و  ؛با حداقل هزینه پرداختنـد  هاي خارج از کشور در کمترین زمان ممکن و ارسال آنها به موزه

شـناختی و یـا    در مواردي هم دانسته و یا ندانسته به تخریـب آثـار و تحریـف اطالعـات باسـتان     
در . کردنـد  گرفتن آثار تمدنی ایران و نتایج بـه دسـت آمـده اقـدام      کوچک شمردن و نادیده

توانسـت   ،قاجار شاه ویژه ناصرالدین پزشک ،میالدي دولت فرانسه با کمک تلوزان 1883سال 
جانشـینش   ،شاه و پس از مرگ ناصرالدین ؛حفاري در شهر باستانی شوش را کسب کند ةاجاز

شناسـی   میالدي طی قراردادي امتیاز انحصاري کاوشـهاي باسـتان   1900شاه در سال  مظفرالدین
  ).1383 معصومی،( در ایران را به فرانسویان واگذار کرد

دهه بر شوش متمرکز شده بود از همان ابتـدا مـوج   فعالیتهاي فرانسویان که طی چند 
و در نتیجه گسستن ارتبـاط   ،شناختی هاي باستان از غارت آثار باستانی و تخریب الیه عظیمی

 ،نظـم زمـانی آنهـا را    اشیاء و آثار معماري در بستر تاریخی و فرهنگی خود و برهم خـوردن 
حـرص   ۀرهنـگ ایـران در نتیجـ   و در نتیجه برخی از آثار شـاخص تمـدن و ف   ؛فراهم ساخت
در  ،شناس فرانسـوي  باستان ،ن گیرشمنمرو .جویی از میان رفت گسیخته عتیقه فراوان و لجام

لـویی وانـدنبرگ آغـاز کاوشـهاي علمـی در       ۀنوشت باستان شناسی ایران باستان کتاب ۀمقدم
اي  گونـه داند که بـه   میالدي و کاوشهاي گیالن، حصار و تورنگ می 1931ایران را از سال 

  .شود تأییدي بر علمی نبودن کاوشها تا این دوران توسط فرانسویها محسوب می
 تـري نیـز بـه    شناسی هیئتهاي خارجی در ایـران زیـان بـزرگ    شروع حفاریهاي باستان

یـابی   گـنج کنـی و طالشـویی و    و آن آغاز کاوشهاي تجاري یا به عبارتی تیلـه  ،مراه داشته
از جمعیت فعال کشور را تـا دو قـرن بـه افکـار بیهـوده و       هیتدریج خیل قابل توج هبود که ب

جـویی   و چاره کار و ابتکار و اختراع و اکتشاف اندوزي سوق داد و آنها را از سوداي ثروت
یـک ملـت،    رفـتن هویـت   بـاد   اعمال عالوه بر بـه  این ۀنتیج. براي مشکالت کشور بازداشت

هـاي بـزرگ دنیـا     هاي شخصی و موزه موعهشیء و اثر باستانی در مجپراکنده شدن میلیونها 
  .بدون شناسنامه و اطالعات بود
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هجــري شمسـی، مجلــس شـوراي ملــی امتیـاز انحصــاري کاوشــهاي     1309در سـال  
شناسـان خـارجی    لغو کرد و درهـاي ایـران بـر روي باسـتان     در ایرانرا شناسی فرانسه  باستان

قانون ثبت آثار ملـی و تأسـیس مـوزه    بایست با تصویب این قانون و  ظاهراً می ؛دیگر باز شد
ملــی ایــران یــا مــوزه ایــران باســتان از غــارت آثــار فرهنگــی و تــاریخی کشــور جلــوگیري  

شناسان غربی به این قوانین مسابقه بزرگـی بـراي خـروج     گردید، اما با عدم اعتناي باستان می
  .)1388 مجد،( اشیاي باستانی از ایران برپا شد

شناسی و ایجاد موزه و آرشیو عالوه بر پیشـرفت   که باستانشود  سرانجام، یادآور می
علمی و تأثیر بر جهانگردي و ایرانگـردي و درآمـدزایی اهمیـت حیـاتی دیگـري نیـز بـراي        

اش بـه مراتـب    ساله دارد که وسعت اولیه اي چندهزار کشور ایران سابقه. دارد کشور ما دربر
احاطـه  آن را کشورهاي جدیدالتأسـیس   شتر از وسعت امروزین آن بوده است و گرداگردبی

توانـد بـه    شناسـی مـی   عدم توجـه بـه باسـتان   . اند که ادعاي ارضی بر خاك ایران دارند کرده
و همچنین تضعیف یـا قطـع پیونـدهاي فرهنگـی و      شدن حقوق تاریخی ایران انگاشته نادیده

  .تاریخی با کشورهاي همسایه و دیگر کشورهاي جهان منجر شود
تـوان در ادوار زیـر تبیـین و     شناسـی در کشـور را مـی    آمـوزش باسـتان   یرمطالعه و س

  :بررسی کرد
  

 شناسی و آغاز تدریس آن در ایران آشنایی با باستان )دوره اول
تلگـراف   تمدنی جدید در ایران مانند روزنامه، دیجد ظاهرو م سساتؤسیس مأاین دوره با ت

، تهیـه نقشـه تهـران    .شـود  آغـاز مـی   تکنیکـی بـه سـبک اروپـایی     و مدرسه دارالفنون یا پلـی 
شناسـی و   ارتفاعات و برخـی فعالیتهـاي زمـین    برداري از نقشه، تلگرافاولین خط  اندازي راه

 ،یمحبـوبی اردکــان ( و شـاگردان دارالفنـون بــوده اسـت    اســتادان شناسـی از اقـدامات   معـدن 
مسلم است در ایـن  اما آنچه  ،شناسی شناخته نشده است نقش ایرانیان در آغاز باستان .)1357

دوران گسترش تحقیقات تاریخی و جغرافیایی و یا رکود و افول آن کامال وابسته بـه دربـار   
شناسـی و   ا عدم آشنایی ایرانیان بـا باسـتان  در آشنایی و ی ،به عبارت بهتر .و دولت بوده است

  .انعکاس اخبار آن هم دربار ناصرالدین شاه و هم هیئتهاي بیگانه مشارکت داشتند
لیف أا و تهگزارش ئۀارا ،انتشار روزنامه ،نویسی نگاري، سفرنامه ینکه وقایعبا توجه به ا

دربار و یا شخص شاه صورت  ةجازکتاب و چاپ روزنامه پس از گسترش صنعت چاپ به ا
ن امورأمـ  هاينویس از گزارش شماري گزارش و کتاب دست تعداد بی مسلما گرفته است می

یر دولتی و کتابخانه سـلطنتی موجـود بـوده کـه در دسـترس عمـوم       ایرانی در بایگانیهاي دوا
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و در شـد   میو عرضه برخی موارد نیز به صورت محدودي منتشر  البته ؛گرفته است قرار نمی
ها گـزارش اولـین حفریـات شـوش توسـط میـرزا        یکی از این نمونه .گرفت دسترس قرار می

وي عضو کمیسیون چهارجانبۀ ایران،  .ستا »وقایع اتفاقیه«جعفرخان مشیرالدوله در روزنامه 
بـه احتمـال    اوگـزارش   بریتانیا، روسیه و عثمانی در تعیین حدود مرز ایران و عثمانی بـود؛ و 

شناسـی در ایـران منتشـر     اولین گزارشی است که در خصـوص کاوشـهاي باسـتان   بسیار زیاد 
 حضـور  ر ایـن هیئـت  حفار بریتانیایی شوش نیـز د   (kenet Loftus)کنت لوفتوس . شده است

ه حفاري کاخ اردشیر و وضعیت آثار معماري بچون  شامل مواردي روذکم گزارش. داشت
دسـت   هو همچنین ب ویژه ستونها و سرستونها و مقایسه آن با آثار تخت جمشید هدست آمده ب

روزنامـه وقـایع   (سـت  هـاي آنها  هاي صدر اسالم و ذکر مشخصـات و ضـرابخانه   آمدن سکه
 ،السـلطان  ظل به تشویق. ق. ه 1289میرزا حسن فسایی درسال  .)1تصویر ( )352، 1373اتفاقیه 

نقشه فارس را ترسیم و پس از تکمیـل آن بـه ناصـرالدین شـاه قاجـار پیشـکش        ،والی فارس
سه سال بعد به دستور ناصرالدین شاه کتـابی دربـاره جغرافیـاي فـارس بـا ذکـر وقـایع        . کرد

وي حوادث هر سـال فـارس را از تـاریخ    . تهیه کرد ناصري ۀمفارس نا اتفاقیه هر محل به نام
مناسـبی را فـراهم    بنـابراین منبـع نسـبتاً   . گذشتگان استخراج و با جغرافیاي مکانها تطبیـق داد 

  .)1382فسایی، ( آورد
ــه حقــایق ،ن خورمــوجیمیــرزا جعفرخــا یکــی دیگــر از مورخــان و  ،نگــار ملقــب ب

را دربـاره تـاریخ و جغرافیـاي فـارس      ر جعفـري آثاپژوهشگران عصر ناصري بود که کتاب 
بـا وجـود خالصـه     ،نگاشت که مطالب سـودمندي در خصـوص جغرافیـاي جهـان و فـارس     

 حقـایق کتاب تـاریخ روزگـار خـود بـه نـام       ۀناصرالدین شاه او را مامور تهی. داراست ،بودن
تـاریخ   ةربـار را د االخبار نزهت تابق ک.  ه 1296وي همچنین به سال . کرداالخبار ناصري 
  .)1380نگار،  حقایق( به رشته تحریر درآورد سو جغرافیاي فار
نویسـان عهـد قاجـار اسـت کـه در بنیـان        الدوله شیرازي یکی دیگر از تـاریخ  فرصت

او نخسـتین ایرانـی بـود کـه خطـوط       .فرهنگ نوین در ایران نقش بسزایی ایفـا نمـوده اسـت   
از وي . لیف کـرد أتـ  صرف خط آریـا نحو و  نام اي با میخی را از خارجیان آموخت و جزوه

مـدتی معلـم فرزنـد    همچنـین   ؛سپس عکاسـی را نیـز آموخـت   و  با نقاشی آشنا بود کودکی
او در سـال  . الدوله بـه او داده شـد   مظفرالدین شاه در تهران بود و به همین سبب لقب فرصت

زي مـدارس بـه   انـدا  معـارف شـیراز رسـید و در آمـوزش و راه     اداره به ریاست. ق.  ه 1326
در ایـن  . تـر اسـت   از همـه مهـم   آثـار عجـم  از میان آثار او  .سبک جدید نقش مهمی داشت

آثـار باسـتانی فـارس و همچنـین      ۀبـه بررسـی و مطالعـ   بعد از یک بررسـی میـدانی   کتاب او 
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هایی از تخـت   در این کتاب همچنین طرحها و نقشه. هاي قبلی پرداخته است سفرنامه ۀترجم
  .)1362 ، الدوله فرصت( شود آثار تاریخی فارس دیده میجمشید و سایر 

ــا  ــاریخ و جغرافی ــان ت ــار در      و زب ــین ب ــراي اول ــومی ب ــته عم ــوان رش ــه عن ــه ب   خارج
  پزشــکی و  ســواره نظــام، توپخانــه، پیــاده نظــام، ۀدارالفنــون بــه همــراه هفــت رشــت  ۀمدرســ

تحقیقــات  و ایـن مدرســه بــه نــوعی بــا  تــدریس شــد؛شناســی  داروســازي و کــانی جراحـی، 
دکتـر یـاکوب پـوالك پزشـک      کـه  وريطـ بـه   ،شناسی و تاریخ ایران مربوط گردید باستان

 بتاًسـ دارالفنـون را بـه عهـده داشـت مطالـب ن      اسـتادان دربار کـه سرپرسـتی اولـین گـروه از     
و آن را کرد خود گردآوري  ۀنامسودمندي را در خصوص تاریخ و جغرافیاي ایران در سفر

ــه چــاپ رســانید در خــارج ش در ایــران موریتأمــپــس از پایــان    دکتــر .)1368 پــوالك،(ب
  اعطـاي   ۀکـه اسـتاد دارالفنـون و پزشـک ناصـرالدین شـاه بـود واسـط        نیـز  تلوزان فرانسـوي  

ــاري باســتان  ــاز کاوشــهاي انحص ــران گردیــد  امتی ــی فرانســه در ای ــوا،( شناس  .)1355 دیوالف
ــ  ــا دخالــت کشــورهاي زه دارالفنــون کــه پیشــگام فعالیتهــاي علمــی در کشــور بــود ب ودي ب

  چـار هـرج و مـرج و بـدگمانی    ن ایتالیـایی و اغتشـاش آنهـا د   ادرسـ استعماري و اسـتخدام م 
ــد  ــاه گردی ــوء ظــن ش ــ . و س ــل م ــه عوام ــر ثر ؤازجمل ــه  دیگ ــن مدرس ــود ای ــول و رک   در اف

   دانســت نیبــه محصــال  اهمیــت غل و کارهــاي پســت و بــی  اشــمســپردن  تــوان مــیرا 
ــ   ــه خ ــه ب ــیالت عالی ــراي تحص ــه ب ــی ک ــزام م ــور اع ــدند ارج از کش ــت  ؛ش ــرکت و دخال   ش

  اســــاتید مدرســــه در اعطــــاي امتیــــازات اســــتعماري بــــه دول مربوطــــه و جلــــوگیري 
  و از همــه  دســت آخــر . انــد نیــز از ایــن جملــه   از رشــد و شــکوفایی اســتعداد ایرانــی   

  بــه علــوم انســانی کــه جایگــاه مشخصــی در مدرســه بــراي آن  یتــوجه بــیبایــد بــه  تــر مهــم
ــیش ــود بی پ ــده ب ــی نش ــرد ن ــاره ک ــت،( اش ــري، ( )1385 آدمی ــفا، ) (1386نص ــا  .)1331ص   ب

ــه تــدریس دیگــر رشــته    ــه ایــن نقــایص و نیــاز شــدید کشــور ب   بخصــوص  ،هــا پــی بــردن ب
  دول اروپــایی بــراي شــناخت شناســی کــه بــه شــدت از ســوي هــاي مربــوط بــه ایــران رشــته

 پیشـینه و اي پیشـرفته و زبـان و  شد و همچنین نیاز به شناخت کامل کشـوره  ایران پیگیري می
ــوردآداب دیپل ــی و برخ ــان ماس ــا آن ــال  ،ب ــه. ش. ه  1278در س ــتور   مدرس ــه دس ــی ب سیاس

مظفرالدین شاه و با سعی و کوشش میرزا نصراهللا خان مشیرالدوله وزیر امورخارجـه و میـرزا   
سـی و  تربیت فرستادگان سیا براي )مشیرالدوله بعدي یا حسن پیرنیا(حسن خان مشیرالملک 

 .)2تصـویر  ( )1370تفرشـی،  (سـیس شـد   أت ن امور سیاسی براي وزارت امور خارجـه امامور
  .دکـر شناسـی ایفـا    هـاي تـاریخ و باسـتان    این مدرسه بعـدها نقـش مهمـی در تـدریس رشـته     
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بـه شـناخت اصـالت خـانوادگی و صـالحیت       نوطعلوم سیاسی م ۀپذیرش شاگرد در مدرس
  در ایـــن  و دبـــوموافقـــت وزیـــر امـــور خارجـــه  اخالقـــی و قبـــولی در آزمـــون ورودي و

مدرسه ادبیات فارسی ، تاریخ قدیم و جدید جهان و ایران، جغرافیا، زبـان فارسـی و حقـوق    
خارجـه در   اي کـه وزارت امـور   العـاده  با توجه به حساسیت فـوق  .شد للی تدریس میالم بین

سیاسـتهاي  جلـوگیري از  منظـور بـه  آن حقـوق تـاریخی    نیزارتباط با منافع و امنیت کشور و 
کـاري ایـن     ، تـدریس آثـار وتـاریخ ایـران در اولویـت     طلبانه قدرتهاي همسایه داشت توسعه

ادامـه کـار    را شناسی در ایـران  افتتاح رشته باستان توان می و در حقیقت ؛مدرسه قرار گرفت
سـیس  أسال پـس از ت  7یعنی . ش.  ه 1284به همین مناسبت در سال . مدرسه سیاسی دانست

  حفریــات شــوش بــه همــراه گــزارش   بــارةمدرســه هفــت جلــد کتــاب مســیو دومرگــان در 
ــاریخ       ــان ت ــال و در هم ــار ارس ــه درب ــه ب ــراي مدرس ــفارت ب ــق س ــوي از طری ــت فرانس   هیئ

ــدریس کتابهــاي مــ       ــاه بــراي ت ــازه مظفرالــدین ش ــادر گردیــد  ذکواج    .ر در مدرســه ص
  .)3تصویر ( )208ـ 1378،210 کریم لو(

هجـري   1250فرزند میرزا نصراهللا خان مشیرالدوله به سـال  ) ولهمشیرالد(حسن پیرنیا 
و پس از تحصیالت مقدماتی براي ادامه تحصیل عازم مسکو شد و ابتـدا   ؛دنیا آمده شمسی ب

در مدرسه متوسطه نظامی مسکو به فراگیري علـوم مختلـف پرداخـت و رتبـه اول را کسـب      
هاي تکمیلـی   مسکو ادامه داد و دورهو سپس تحصیل خود را در رشته حقوق دانشگاه  ،دکر

به ایران در وزارت امـور خارجـه مشـغول     وي پس از بازگشت. را با موفقیت به پایان رساند
با مدرسه حقـوق ادغـام    گذاران مدرسه علوم سیاسی بود که بعداً او یکی از بنیان. شدبه کار 

سـس  ؤکـه او را م  طـوري پیرنیا اصالحات زیادي در امورخارجه و عدلیه انجـام داد بـه    .شد
انگلیسـی، عربـی و    او به زبانهاي فرانسـه، .اند شمسی دانسته 1291دیوان عالی کشور در سال 

و در پنجاه و هشت سالگی به منظور اسـتفاده از   ؛روسی مسلط و با زبان یونان قدیم آشنا بود
یخ ایران کار بزرگ او تالیف سه جلد از کتاب تار. زبان آلمانی به خودآموزي آن پرداخت

او دو بار به وزارت معارف رسید و پـس از بازنشسـتگی عضـو کمیسـیون      .باستان بوده است
زبـان  ه منتشر شـدکه نخسـتین کتـاب علمـی بـ      1306در سال ایران باستان کتاب .دشمعارف 

در  و ؛شناسـی بـه رشـته تحریـر در آمـده اسـت       ت باسـتان فافارسی است که بر اساس اکتشـا 
ایران  .هنماییهاي دکتر هرتسفلد در دوره هخامنشی استفاده شده استنوشتن این کتاب از را

  .شناسی بود هاي تاریخ و باستان تا مدتها منبع اصلی رشته باستان
تـرین آن   در اواخر این دوره کاوشهاي درخـور تـوجهی در ایـران رخ داد کـه مهـم     

سـودمند  بـع  ایـن من امـا   ؛)1379 ،رشمنیگ( بود رشمنیگآغاز حفریات سیلک توسط رومن 
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شناسـی   عـالوه بـر آن معـدود ایرانیـانی کـه در حفریـات باسـتان        .زبان فارسی منتشر نشـد ه ب
 این امـر  د کهشدنشرکت داشتند به وظایف اداري پرداختند و یا به حفریات تجاري مشغول 

  .نداشتدربر حاصل علمی براي کشور 
  

  نشناسی در دانشگاه تهرا سیس اولین گروه باستانأت) دورة دوم
از جملـه   ،سیس شد و از همـان ابتـدا داراي شـش دانشـکده    أت 1313دانشگاه تهران در سال 

هـاي زبانهـاي    شـامل رشـته   1320ایـن دانشـکده پـیش از شـهریورماه     . بود ،دانشکده ادبیات
  و  شـد  فلسـفه و علـوم تربیتـی مـی     شناسـی،  باسـتان  تاریخ و جغرافیـا،  ،فارسیات یادب خارجه،

دي ملـک شـهمیرزا  ( نفر بـوده اسـت   100نزدیک به  1319آن در سال التحصیالن  عده فارغ
1365: 144(.  

 ،رسـید  مجلـس شـوراي ملـی    که قانون تشـکیل دانشـگاه بـه تصـویب     1313از سال 
قـانون   اساسبر  1334از مهرماه اما م بود، أهاي علوم و ادبیات تو دانشسراي عالی با دانشکده

  .لی به صورت واحد مستقلی در آمدمجلس سنا و شوراي ملی دانشسراي عا مصوب
  و بــراي  ؛آثــار باســتان بــه تصــویب شــوراي دانشــگاه رســید  ۀرشــت1314در مهرمــاه 

ــ ــد  ه ب ــانس آن بای ــت آوردن لیس ــ  5دس ــهادتنامه را ب ــی ه ش ــت م ــد دس ــارت   آوردن ــه عب   ک
 )ج ؛بعـد از اسـالم  و تـاریخ ایـران قبـل از اسـالم      دربـارة شهادتنامه  دو )الف و ب :از ندبود

طول . شهادتنامه آثار باستان یا علم آثار عتیقه و صنایع مستظرفه )د ؛تنامه تاریخ عمومیشهاد
 سـالنامه دانشسـراي عـالی،   ( گردید ه میئمدت دوره سه سال بود و دروس به طور سالیانه ارا

1315(.  
  

  1315ـ 1314برنامه سالیانه تدریس رشته آثار باستان    1 جدول

 ساعت کار در  نام معلم  عناوین  تعداد  نام شهادتنامه
  هفته

  صنایع مستظرفه  1  آثار باستان
  علم آثار

  نقاشی

  امینه پاکروان
  فردریک کرفتر

  اسماعیل آشتیانی

3  
4  
2  

  ـ  رشته زبان خارجه  زبان  1  دوره عالی زبان
تــــاریخ عمــــومی و  

  تاریخ ایران
  تاریخ عمومی  3

  تاریخ ایران قبل از اسالم
  تاریخ ایران بعد از اسالم

  خ ایران بعد از اسالمتاری

  آقاي شیبانی
  سعید نفیسی

  رشید یاسمی
  آقاي ورقا

5  
6  
6  
2  
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جالب توجه است که فردریک کرفتر مهنـدس و دسـتیار کاوشـهاي تخـت جمشـید      
دوم وسـقوط  رسد بـا شـروع جنـگ جهـانی      می به نظر. معلم اصلی رشته یعنی علم آثار بود

وجـود  ه در برنامـه گـروه بـ   تغییـر چنـدانی    بحرانهاي داخلی مانند غائله جنوب پهلوي اول و
عنـوان افـزایش یافـت و شـامل      25جنـگ عنـاوین دروس بـه    اما پس از پایـان   ،نیامده باشد

  :جدول زیر گردید
  

  )1329ـ1325(شناسی پس از جنگ جهانی دوم  عناوین دروس باستان   2جدول 
  سال سوم  سال دوم  سال اول

  )1(فارسی 
  )2(فارسی

  زبان خارجه
  عمومی شناسی نباستا

  )1(ایران شناسی باستان
  تاریخ صنایع عمومی

  تاریخ صنایع ایران
  تاریخ تمدن

  عربی

  )2(شناسی عمومی  باستان
  )2(تاریخ صنایع ایران 

  تمدن ایران تاریخ
  زبان پهلوي

  سازي و طراحی طرح
  )1(فلسفه زیباشناسی 

  عربی
  زبان خارجه

  )3(تاریخ صنایع ایران 
  )2(شناسی ایران  باستان

  )3(تاریخ تمدن ایران 
  جغرافیاي تاریخی

  خطوط تاریخی
  زبان اوستا و پارسی باستان

  برداري فنی نقشه
  )2(فلسفه زیباشناسی

  عنوان 8  عنوان 8  عنوان 9
  

نبـودن دروس عملـی و برنامـه بررسـی و بازدیـد آثـار        ،این دوره ةاز مشکالت عمد
س مربوط به روش کـاوش و آمـوزش   هاي کارآموزي و درو باستانی و همچنین نبودن دوره

یکی از معدود ایرانیانی که در کسوت آموزگار به طور مسـتمر در  . دبوشناسی  عملی باستان
در  1310او ابتـدا در سـال   .شناسی شرکت داشت شادروان علی سـامی بـود   کاوشهاي باستان

بــه سرپرســتی  1313و ســپس در ســال ،کســوت آموزگــاري تــاریخ مــدارس شــیراز درآمــد
پس از مالقات با اریـک اشـمیت بـه کاوشـهاي     وي  د؛شسراي مقدماتی فارس انتخاب دانش

او بـه عنـوان همکـار و سـپس سرپرسـت       .و در آن شرکت کردشد  مند هتخت جمشید عالق
  در  1340تــا  1318شناســی فــارس از ســال    تحقیقــات علمــی تخــت جمشــید و باســتان    

هـاي باسـتانی مرودشـت شـرکت و      شناسی تخت جمشید، پاسـارگاد و تپـه   کاوشهاي باستان
 ةلویی واندنبرگ کاوشهاي تخـت جمشـید را بـه چهـار دور     .)1389 سامی،( نظارت داشت

اي کـه اداره   بـه آخـرین دوره یعنـی دوره    متمایز تقسیم کـرده اسـت کـه کاوشـهاي سـامی     
 وانـدنبرگ، (گـردد   می باز ،مرمت آثار را به عهده داشته است ها وشناسی ایران کاوش باستان
1348(.  
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تدریس دروس تمدن هخامنشی و ساسانی دانشکده ادبیـات دانشـگاه    1335در سال 
و  تمـدن ساسـانی   که تدریس این دروس منجـر بـه چـاپ کتابهـاي     ،شیراز به او پیشنهاد شد

بهترین کتابهـاي   که این دو کتاب از وريطبه  ؛دیگرد 1342تا  1341در سالهاي  هخامنشی
در ایـن اسـت کـه     هـا ویژگی این کتاب .دنشو مین محسوب زماآن دانشگاهی چاپ شده در 

شـناختی موجـود در    زبـان شناختی و  نویسنده کلیه مدارك مستند تاریخی و اطالعات باستان
افتخـار یکـی از پیشـرفتهاي بـزرگ در زمینـه       ،بنـابراین . ده اسـت کرآن زمان را گردآوري 

  .دشو خ میشناسی کشور نصیب یک آموزگار تاری تدریس و آموزش باستان
  

  شناسی دروس باستان ۀتحوالت نظام آموزشی و توسع )دورة سوم
ــال  ــتان 1336در س ــار درس باس ــتان  چه ــران، باس ــاریخ ای ــیش از ت ــی پ ــر، شناس ــی مص  شناس

 ،نگهبـان ( .شناسـی بـر دروس قبلـی افـزوده شـد      النهرین و تاریخچه باسـتان  شناسی بین باستان
و پـس از آن   ،شناسـی دانشـگاه تهـران    باسـتان  سسـه ؤسیس مأبا ت 1338در سال  ).74: 1376

تغییـرات   ،وجـود آمـدن کتابخانـه تخصصـی    ه یـک و بـ  لسسه در حفـاري مار ؤشرکت این م
اضـافه شـدن دروس    ،تـرین تغییـرات   امـا یکـی از مهـم    ؛وجود آمده اي در این رشته ب عمده

از  ضـمن آنکـه  ؛ یک ترم به دوره تحصیلی بـود  مدته عملی یعنی بررسی و روش کاوش ب
در  یا ترمینظام آموزشی دانشگاه از صورت ساالنه به صورت نیمسالی  1344سال تحصیلی 

 بـه همـت   شناسـی ایـران باسـتان    باسـتان کتـاب   ۀترجمـ . )51: 1379 ،سعیدي هرسـینی (آمد 
 شناسـی بـود   سطح تدریس رشته باسـتان  ارتقايشادروان عیسی بهنام نقطه عطف دیگري در 

ــدنبرگ،( ــران در دوران از  تــوان مــیرکتابهــاي بســیار تاثیرگــذار از دیگ .)1348 وان   هنــر ای
  نــام بــرد کــه هنــر ایــران باســتان  و هنــر ایــران در دوره پــارت و ساســانیو  مــادو هخامنشــی

ــه   ــن دوره ترجمـ ــان ایـ ــا پایـ ــدند تـ ــترس   شـ ــی در دسـ ــابع درسـ ــوان منـ ــه عنـ ــرار و بـ   قـ
  التحصــیالن  یــادي از فــارغز اعــزام تعــداد نســبتاً. )1357 پــرادا، و 1350شــمن،ریگ( گرفتنــد

  سـطح علمـی    يبـه ارتقـا   عالیـه  شناسـی بـه خـارج از کشـور بـراي تحصـیالت       رشته باسـتان 
  همچنــین،   .ایــن دانــش و پربــار کــردن محتــواي آموزشــی آن کمــک شــایانی کــرد        

واحـد افـزایش یافـت و بـه      100دروس اختصاصی و دروس پایه و اختیاري در این دوره به 
  طـور کـه    همـان  .)1346 راهنمـاي دانشـکده ادبیـات،   (د تـر شـ   دیکقالب تدریس کنونی نز

ــد  ــه ش ــتر گفت ــک در ،پیش ــاري مارلی ــال  حف ــگ و   1342س ــاري وزارت فرهن ــا همک ــه ب   ک
ــه    ــگاه ب ــراي دانش ــیاري ب ــار بس ــید اعتب ــام رس ــه انج ــر ب ــب   هن ــت و موج ــراه داش ــاز هم   آغ

ــتان  ــروه باسـ ــاري گـ ــگ و  همکـ ــا وزارت فرهنـ ــی بـ ــی  شناسـ ــهاي علمـ ــر در کاوشـ    هنـ
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لیسانس و گنجانـدن    تدریس فوق.)19ـ18: 1342 ،تحوالت اخیر دانشگاه تهران( دشکشور 
  .دشو دروس اجباري و تخصصی از دیگر تحوالت این دوره محسوب می

  
  نظام آموزشی کشورو بازسازي انقالب فرهنگی و تغییر  )دوره چهارم

در نظـام آمـوزش عـالی    چندي  ۀوقف ،و همچنین آغاز جنگ تحمیلی ،انقالب اسالمی ایران
پس از تشکیل ستاد انقالب فرهنگـی ضـرورت بـازنگري و تجدیـد     و  ؛ایجاد کرددر کشور 

نظر در دروس و تغییر و بازسازي نظـام آموزشـی کشـور در اولویـت کـاري سـتاد انقـالب        
آموزشـی گـروه    ۀبرنامـ  ،1359 پس از تعطیلـی دانشـگاهها در مهرمـاه    .فرهنگی قرار گرفت

ــتان ــی  باس ــت،شناس ــالهاي  در دو نوب ــی و     ،1365و  1361در س ــالب فرهنگ ــتاد انق ــه س ب
 ۀدر برنامـ . دشـ ریزي درسی ارائه و پس از تصویب بـه دانشـگاهها ابـالغ     عالی برنامه شوراي
بخـش   دو واحد درسی در 160نظام آموزشی به صورت واحدهاي نیمسال و شامل  ،نخست

واحـد   32واحـد درس اصـلی،   60، واحد درس پایـه  21و  ؛دروس عمومی و اختصاصی بود
دروس ایـن  . شد در نظر گرفتهشناسی  واحد درس اختیاري براي باستان 8درس تخصصی و 

مـدت کـارآموزي    ایـن،  بـا وجـود   .شـد  رشته در هفت ترم و یک ترم براي حفاري ارائه می
عملی به شدت کاهش یافت و کیفیت و سطح تـدریس واحـدهاي عملـی بـه علـت کمبـود       

ها براي کارهاي میدانی مصوب اداري و مالی در دانشگاه ۀنداشتن برنام ودجه وو ب امکانات
سـیس مرکـز آمـوزش عـالی     أاي بـراي ت  همین امـر بهانـه  ؛ به سطح نازلی رسید شناسی باستان

در تجدیدنظر دروس در سـال   .برچیده شد متاسفانه میراث فرهنگی گردید که در نهایت نیز
ــع کارشن  1365 ــدهاي مقط ــداد واح ــه تع ــی ب ــامل    144اس ــه ش ــت ک ــاهش یاف ــد ک    16واح

د دروس واحـ  21واحـد دروس تخصصـی و    32واحد دروس اصلی، 68 واحد دروس پایه،
  از نکــات جالــب توجــه در ایــن برنامــه  .)6/2/65ریــزي؛  عــالی برنامــه شــوراي( بــوداختیــاري 

اشـاره   »یمو تکوین و تطور تمدنهاي باستانی در قـرآن کـر   بررسی«به گنجاندن درس  توان می
 :1379 ،سـعیدي هرسـینی  ( .شـد  بار تدریس آن در دانشگاهها منظور مـی  کرد که براي نخستین

  .)52 ـ 51
تـرین نقـش سـتاد انقـالب فرهنگـی در ارتبـاط بـا         مهـم فـوق  تمامی مـوارد  با وجود 

علمـی نشـر دانشـگاهی و سـازمان سـمت بـوده        سیس دو نهادأشناسی ت باستان ۀآموزش رشت
ترجمـه و   ۀکمیتـ «نـام آن در ابتـدا   و  تاسیس شـد  1359در سال  دانشگاهیمرکز نشر  .است

عالی، شامل سه نفر از اعضـاي   بود که زیر نظر شوراي» تألیف و تصحیح کتابهاي دانشگاهی
هـاي فنـی و    حـوزه  فعالیتهـاي ایـن مرکـز در   . کار خود را آغـاز کـرد   ،ستاد انقالب فرهنگی
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و کشـاورزي  سـتی، علـوم انسـانی    یعلـوم ز  ن،یمـ ز  می، علـوم یک، شیزیاضی، فیمهندسی، ر
بـه بهبـود   شصـت   ۀدر دهـ  »شناسـی و تـاریخ   باستان« ۀاندازي مجل نشر دانشگاهی با راه. است

 لیف مقـاالت علمـی  أبـا ترجمـه و تـ    کمک کـرد؛ و شناسی  محتواي آموزشی دروس باستان
نشـر   ۀز در زمینـ ایـن مرکـ  . یـاري رسـاند  آن بهبود ، به در دوران بحران منابع درسی توانست

تـرین   ار بـوده اسـت کـه از مهـم    شناسی نیز فعـال و تاثیرگـذ   باستان ۀتابهاي دانشگاهی رشتک
سـه جلـد کتـاب     و آغاز شهرنشـینی در ایـران   به چاپ و انتشار کتاب توان میهاي آن  نمونه

  .اشاره کرد تمدن و تاریخ بین النهرین
کـه بـه    »هاانسـانی دانشـگاه  م سازمان مطالعه و تدوین کتـب علـو  «یا  »سمت«سازمان 

بـر اسـاس    1363در اسـفند مـاه    کند در زمینه علوم انسانی فعالیت می تري صورت تخصصی
دوم  ۀو فعالیتهـاي پژوهشـی خـود را از نیمـ     شد سیسأعالی انقالب فرهنگی ت مصوبه شوراي

 1374ان در سـال  این سـازم را شناسی  باستان ۀرشت اولین کتاب درسی .آغاز کرد 1364سال 
ة ثیر را بر غناي منابع این رشته در دورأاین سازمان بیشترین تتردید  بیو  ؛دکرچاپ و منتشر 

  .)1391، فهرست انتشارات سمت( است داشتهبعدي 
  

  منابع درسی کید برأبا ت شناسی توسعه و گسترش رشته باستان) دورة پنجم
  تـاد شمسـی   هف ۀواخـر دهـ  از ا ودوره پیشـین اسـت    ۀت به نـوعی ادامـ  که در حقیق این دوره

  دیــدگاه از  ؛هاســت شناســی در همــه زمینــه رشــد وگســترش باســتانشــاهد  شــود آغــاز مــی
ــی، ــتان   آموزش ــري باس ــه دوره دکت ــویب برنام ــاریخ  تص ــی در ت ــر  30/7/74شناس   در اواخ

  التحصــیالن  میــزان فــارغهمچنــین،  .تــرین تحــول ایــن دوران بــوده اســت هفتــاد، مهــم ۀدهــ
  و تعـداد گروههـاي    ترشناسی ارشد به نحو چشـمگیري افـزایش یافـ   کارشناسی و کا ةدور

   ۀاز اوایـل دهـ  . رسـید گـروه   23گـروه بـه بـیش از     5شناسی در کشـور از   دانشگاهی باستان
  بازگشـت   همچنـین  و در داخـل  التحصـیل شـدن دانشـجویان مقطـع دکتـري      با فـارغ  ،هشتاد

ــادي از   ــداد زی ــارغتع ــارج از    ف ــري خ ــع دکت ــیالن مقط ــورالتحص ــارغ( کش ــیال ف    نالتحص
ــف  دانشــگاههاي ــورهاي مختل ــیوه کش ــبکها و ش ــا س ــی  ب ــوع پژوهش ــاي متن ــی  )ه ــاز علم   نی

ن دانشگاهها با انجـام کارهـاي   امدرس .شدمراکز آموزشی و پژوهشی تاحد زیادي بر طرف 
ــی ــی      ســیس مجلــه أو ت ،دانــش و رتبــه  يو ارتقــا پژوهش   منــابع  ،پژوهشــیـ هــاي علم

ــی و مطالعــاتی را   ــیش از درس ــزون ســاختند پــیب ــداد برنامــه  .ش اف ــاي پژوهشــی و   تع   ه
و انبــوهی از  ،شـناختی در کشــور بــه میـزان قابــل تــوجهی افـزایش یافــت    کاوشـهاي باســتان 
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گرچـه هرگـز از نظـر مـدت برنامـه و انجـام کاوشـهاي         ؛علمـی را فـراهم آورد   ياهگزارشـ 
برگزاري سـمینارها  .نرسید گسترده و منسجم و برنامه هاي حفاظتی و مرمتی به سطح دلخواه

 طـراز و انتشار نتایج آنها منابع علمی  داخلی و خارجی المللی و نمایشگاههاي بین هاشو همای
دانشـگاهها   ،آموزشـی  در زمینه استفاده از وسایل کمـک  .اولی را براي تدریس فراهم آورد

  .اي و دیجیتال مانند ویدیوپروجکشن و اینترنت شدند مجهز به وسایل رایانه
سـازمان سـمت   را در ایـن دوره   تر و تخصصیگام اساسی  ،با تمامی موارد ذکر شده

از سـال   سـازمان ایـن  در  شناسـی  باسـتان  ۀمیزان کتابهاي درسی منتشر شده در رشت. برداشت
عنـوان   60حـدود  بـه   91ده عنوان بود که این تعداد تا پایـان سـال    1379تا پایان سال  1374

مین امکانات براي انجـام طرحهـاي   أایجاد بستر مناسب و تهیه و ت سازمان با هدف نیا .درسی
نتـایج آن قابـل    کـه  اي به گونه ،ه پژوهشگران علوم انسانیتحقیقاتی و یاري ب ۀعلمی و برنام

، درسـی و  بـه تولیـد کتابهـاي مبنـایی     باشـد و در نهایـت  ه به پژوهشـگران و دانشـجویان   ئارا
، تحقیقـات و فنـاوري   از وزارت علـوم  جـوز م با کسب ،شودمنجر کمک درسی دانشگاهی 

در همین راستا و همچنین نیاز . مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی را بنیاد نهاد 1382در سال 
بـا توجـه بـه     ،شناسـی و بهسـازي کتابهـاي درسـی     نظر در دروس باستانتجدیدافزون به روز

اي  رشـته  نقش تعامالت میانو ارتباطات جهانی و ،و دگرگونیها اکتشافات ،پیشرفتهاي علمی
و همچنـین ایجـاد    مین نیازهـاي کشـور در ایـن خصـوص    أهاي مختلـف علـوم و تـ    در شاخه

اقـدام بـه شناسـایی پژوهشـگران و      شناسی گروه باستان ،هاي کاربردي جدید در کشور رشته
ایـن مرکـز    ةکـه از میـان کتابهـاي چـاپ شـد      کـرد سفارش کتاب از برآیند کارهـاي آنهـا   

 ۀهاي پیشـرفت شناختی، روشـ  ی در پژوهشهاي باستانروشهاي تحلیل کم ه سه کتابب توان می
بتـه  لا .اشـاره کـرد   سـفال ایـران  شناختی و هشت هزار سال  اي باستانه آماري در تحلیل داده

سـازمان   درخصوص کتابهاي چاپ شـده   هشناسی و ب شناسی منابع درسی رشته باستان آسیب
اي بـه آن پرداخـت و در    که باید با دقت و وسواس ویژهاي جداگانه است  سمت خود مقوله

  .این مجال فرصت پرداختن به آن نیست
 تـري  میدان وسـیع با مراکز آموزشی و پژوهشی  مشترك با طرح چاپ ،عالوه بر این

ضـرورت چـاپ    1376در اواسـط سـال    .علـوم انسـانی در کشـور فـراهم آمـد      ۀتوسـع براي 
دهها هزار نسـخه کتـاب بـا     1377د و از سال شرح مشترك کتاب با دانشگاههاي کشور مط

و دانشگاهها منتشر گردید و در سطحی وسیع در اختیـار دانشـجویان و    آرم مشترك سازمان
نامه با مراکز آموزشی و پژوهشی و چاپ  این همکاریها عقد تفاهم ۀنتیج .اساتید قرار گرفت
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نامـه بـا سـازمان میـراث      قد تفـاهم شناسی با ع در زمینه باستان. صدها عنوان کتاب بوده است
 بافی دوران اسـالمی  پارچهنگاهی به داري،  موزهفرهنگی کشور و موزه ملی ایران سه کتاب 

نکته جالـب  . ده استشبه طور مشترك چاپ و منتشر  در تمدن اسالمی ایران آرایی کتابو 
ان میـراث فرهنگـی   اول مطالعـاتی در سـازم  طراز لیف این کتابها استفاده از منابع أتوجه در ت

باید بـه ضـرورت    سرانجام .کشور و موزه ملی ایران و پژوهشگران شاغل در آنها بوده است
المللی و تهیـه کتابهـاي مـورد نیـاز      هاي بین ثر با جهان و حضور در عرصهؤتعامل سازنده و م

شناسـی ،   ویـژه ایـران   هبـ  ،مختلـف علـوم انسـانی    هـاي  دانشگاههاي خارج از کشور در حوزه
شناسـی ایـران اشـاره شـود کـه       و باسـتان  ،زبـان و ادبیـات فارسـی    ،رهنگ و تمدن اسالمیف

در  ایـران در هـزاره اول قبـل از مـیالد    شناسی و هنر  باستانکتاب با این رویکرد، خوشبختانه 
  .است چاپ رسیدهطور مشترك به به و به زبان روسی دانشگاه مسکو به 

  
  گیري بحث و نتیجه

رو به رشد  همیشه شناسی در کشور روندي ثابت و نظام آموزش باستانپیشرفت و تحول در 
بنابـه همـین دلیـل     ؛بلکه با فراز و فـرود و دگرگونیهـاي بسـیاري همـراه بـوده اسـت       ،نداشته

بـه تحـوالت مهـم و     بلکـه  ،تمـامی جزئیـات   بررسـی و تحلیـل   ایـن مقالـه نـه بـه     نگارندگان
توان  در ایران را می شناسی باستانسیستم آموزشی  به طور کلی .اند پرداخته در آن تاثیرگذار

بوده  شناسی باستانبا آشنایی ایرانیان با  زمان هم ،اول ةدور :مشخص تقسیم کرد ةبه پنج دور
دارالفنون ویا اولین پلی تکنیک ایران به عنوان اولـین و تنهـا نهـاد علمـی و آموزشـی       .است

د وبـا  شاه قاجار در شهر تهـران افتتـاح شـ    ناصرالدین کشور به سبک نوین در اوایل سلطنت
گردید نقش چنـدانی در پیشـرفت علـوم     می ارائهاینکه دروسی مانند تاریخ و جغرافیا در آن 

دایـره عتیقـات کـه مرجـع     کـه  حال یاد آوري این نکته ضروري است  با این .انسانی نداشت
وزارت  ظـر ن شد زیر می ر و پس از آن محسوبشناسی کشور در دوره قاجا فعالیتهاي باستان

ده بـود و  شـ تشـکیالت وابسـته بـه آن مشـتق      کرد که خود از دارالفنون و معارف فعالیت می
از عوامـل بازدارنـده در توسـعه     .و یـا آموزشـی نداشـت    یگونه تولیـدات علمـ   سفانه هیچأمت

به نقش دربار و اعطاي امتیازات انحصـاري بـه    توان میدر این دوره  شناسی در کشور باستان
  .خارجی و حفاري هاي تجارتی اشاره کرد شناسی باستانهیئتهاي 

ایـن مدرسـه    .مظفرالدین شاه قاجار مدرسه سیاسی در تهران گشایش یافت ةدر دور
براي اولـین   .در کشور داشت شناسی باستانخصوص  هو ب نقش بارزي در توسعه علوم انسانی
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مدرسه بعدها تبـدیل   .تدریس شد در این مدرسهکاوشهاي شوش  شناسی بار کتابهاي باستان
با نام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشـگاه تهـران بـه    شد و سپس به مدرسه علوم سیاسی 

ایـن مدرسـه در تـدریس برخـی دروس رشـته آثـار باسـتان در        اسـتادان   .دداکار خود ادامه 
ن و امعلمـ  از ،)مشـیرالدوله (پرفسور هرتسفلد با حسـن پیرنیـا   . دانشگاه تهران شرکت داشتند

 ایـران باسـتان   زمـان یعنـی   آن درسی و دانشگاهی در تدوین کتاب، ن مدرسه سیاسیاسسؤم
کاوشـگر الـواح سـیمین و زریـن      و دسـتیارش مهنـدس فـردریش کرفتـر     ،همکاري داشـت 

پـس از   صـرفاً . اولین مدرس علـم آثـار در دانشـگاه تهـران بـود      در تخت جمشید هخامنشی
مفهـوم  و بـه   در دانشـگاه تهـران عمـالً    شناسـی  باستانرشته که  بودخاتمه جنگ جهانی دوم 

دوره دوم بـه  با ایـن مرحلـه    ادامه داد؛صورت مستقل کار خود را و به  واقعی شکل گرفت،
  .رسد پایان می

 د ویبه سـطح قابـل قبـولی رسـ     شناسی باستانت و کیفیت دروس کمی ،سوم ةدر دور
اعـزام اسـاتید و    .ددیـ ناسی ارشد دایر گرهمچنین دوره کارش ؛دروس اصلی بدان اضافه شد

اندوزي  و تجربه افزایی کشورهاي مختلف جهان براي دانشبه  شناسی باستان التحصیالن فارغ
افـزوده شـدن    .شـود  وردهاي ایـن دوران محسـوب مـی   اترین دسـت  تحصیالت عالیه از مهم و

علمـی و اعزامـی   و شرکت دانشجویان در هیئتهـاي   شناسی باستان ۀکارآموزي عملی به رشت
پایـان ایـن دوره   . آیـد  وردهاي این دوران به حساب میاستترین د از مهم شناسی باستانمرکز 

 .دشـ باعث تعطیلی موقت دانشـگاهها   است که انقالب فرهنگی و جنگ تحمیلی مصادف با
و  ،طـرف  از یـک  شناسـی  باسـتان لزوم بازنگري و تجدیـدنظر در دروس   ،پس از بازگشایی

 با تالش مضـاعف  اساتید شد تاسبب  آنماندگی  وردهاي کشور و جبران عقبادفاع از دست
یکـی از مشـکالت تـدریس در     .همـت گمارنـد   علمیله تدوین چند کتاب و تعدادي مقا به

کتابهـاي دانشـگاهی، انگشـت شـمار و بسـیاري از دروس      . بوداین دوره نبودن منابع درسی 
ه ذکـر چنـد صـفحه جـزوه در کـالس اکتفـا       اسـاتید تنهـا بـ    برخـی  و ع بودبفاقد کتاب و من

طـرح از آثـار و اشـیاء کـه پایـه اصـلی کمـک         عکس و اسـالید و  ،عالوه بر آن. کردند می
 و برخـی اوقـات   بسـیار محـدودي بـود    در حـد  شود محسوب می شناسی باستانی در آموزش

کالس دست به دست  دررا  کتاب مربوط ،دانشجویان مجبور بودند براي دیدن یک عکس
برخی از دروس نیز فاقد متخصص بود و این مشکل که از گذشته وجود داشت تا  .ردانندبگ

  .کمابیش ادامه داردنیزامروز 
آمـوزش  و کیفیـت  دروس تحول خاصی در دروس نظري ایجاد نشد در تجدیدنظر 

و ارتبـاط دانشـگاه بـا سـازمان میـراث فرهنگـی کـه متـولی فعالیتهـاي           کـرد  افـت  نیزعملی 
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سـیس رشـته   أه هـدف اصـلی از ت  کـ  درحـالی  ؛شد بود بسیار محدود در کشور شناسی باستان
   .است بوده تربیت نیروهاي ماهر و متخصص براي مطالعات میدانی شناسی باستان

 ؛در کشور هسـتیم  شناسی باستاندر آخرین دوره است که شاهد گسترش روزافزون 
و تجدیـدنظر   اي منـابع درسـی  تقاضا بـر  ،و با آشکار شدن مشکالت و تغییر نیازها در کشور

اندازي دوره دکتـري در اواخـر دهـه هفتـاد در      بویژه با راه. شود تر می در آثار قبلی ضروري
شناسـی در کشـور نیازهـا     تـر شـدن باسـتان    تربیت مدرس و تهـران و تخصصـی   هايدانشگاه

 واحـدهاي جدیـد و بـازنگري در سرفصـلها و عنـاوین      ارائـه دانشـگاهها   .شـود  تر مـی  افزون
و  کـه طـرح   دهنـد  انجـام مـی   اقـداماتی نیـز   ،دستور کار خـود قـرار داده   دررا  شناسی باستان

  .طلبد اي را می آن پژوهش ویژه بررسی
ــ ۀتوســع طــرح شــدن مباحــث نظــري  شناســی باســتانی و کیفــی در فعالیتهــاي کم ،

ران با ای یــو دین ريـهنـ ی  ــ، تحوالت جدید جهانی و پیوندهاي عمیق فرهنگشناسی باستان
ــزوم طــرح مباحــث  ســیس در شــمال ایــرانأکشــورهاي همســایه و کشــورهاي جدیدالت و ل

هـاي فرهنگـی    برخی حوزه شناسی باستاناز قلم افتادن مباحث  ها، در آن حوزه شناسی باستان
ــل ــه مث ــت منطق ــوریه،( لوان ــان، س ــطین لبن ــره ،)اردن و فلس ــري از به ــف گی ــوم مختل در  عل

و  شناسـی  باسـتان در   G.I.S واحـدهاي جدیـد ماننـد کـاربرد     ائـه ارو نیـاز بـه    شناسـی  باستان
در خصــوص گرایشــهاي مختلــف    واحــدهاي درســی  ارائــهلــزوم  ،تحلیلهــاي آمــاري 

و وسعت  بندي و گاهنگاري در پیش از تاریخ ایران نظامهاي دوره و در پایان ،شناسی باستان
بررسـی  . سازد د را آشکار میلیف و ترجمه منابع و کتابهاي جدیألزوم ت ،بیکران مباحث آن

 با ارائه منـابع درسـی  این سازمان  دهد که نشان میفهرست آثار منتشر شده در سازمان سمت 
نقـش سـایر    به معناي انکـار  مدعااین  البته .پیشگام بوده است کشور شناسی باستان ۀدر توسع

گاه میـراث  پژوهشـ  توان از نقـش  به عنوان نمونه می ؛ وسسات پژوهشی و آموزشی نیستؤم
بـا چـاپ و    در ایـن دوره  در توسعه آمـوزش در کشـور   شناسی باستانفرهنگی و پژوهشکده 
 شناسـی  باسـتان تئوري و عمـل در   و ایران در پیش از تاریخ ثیرگذارأانتشار دو کتاب بسیار ت

و  تــداوم، و کــار پیوســتگی بــه علـت سـازمان ســمت   امــا بایـد توجــه داشــت کــه  . م بــردنـا 
در . اسـت  داشـته  ثرتريؤنقـش مـ   انتشار کتابهاي مورد نیاز کشـور زمدت دردرا ریزي برنامه
محتـواي   ،تمـامی کاسـتیها و فـراز و نشـیبها     بـا وجـود   تـوان گفـت کـه    ، به جرأت مـی پایان

ـ     شناسی باستانآموزشی دروس  ي رو بـه رشـد داشـته    ی رونـد در ایـران از نظـر کیفـی و کم
، پرداختن بیش از پیش بـه آمـوزش   ساله ارهزین است، اما براي کشوري با سابقه تمدن چند

  .شناسی، ضرورتی است که نیاز به تأکید ندارد و مطالعات باستان
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هجـري قمـري ضـرب     150بـه تـاریخ   ( طرحی از سـکه صـدر اسـالم   ، باال و پایین: سمت راست   1تصویر 
 توسـط ایرانیـان   کـه  اهدر زمان ناصرالدین شـ  دست آمده از حفاري لوفتوس در شوشه ب )واسط

سمت چپ، بازنویسـی همـان سـکه     .طالعه شده و در روزنامه وقایع اتفاقیه به چاپ رسیده استم
  .ایران شناسی باستاناولین حرکت آموزشی در  ؛تر براي خواندن آسان به خط نسخ

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ن مدرسه سیاسیان و مدرساسسؤاي دیگر از م حسن پیرنیا و عده   2تصویر 
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  کاوشهاي شوش در مدرسه سیاسی بارهاجازه تدریس کتابهاي دمورگان در    3تصویر



 79/   ...آموزشی   بررسی و تحلیل سیر کیفی و کمی محتواي

  کتابنامه
 .خوارزمی: تهران. چ نهم .امیرکبیر و ایران ). 1385( آدمیت، فریدون

شر ن: تهران.رنیامحیط سیاسی و زندگانی مشیرالدوله پی :تالش آزادي). 1383(باستانی پاریزي، محمد ابراهیم 
 .علم

 .دانشگاه تهران: تهران. ترجمه یوسف مجیدزاده. هنر ایران باستان). 1357(پرادا، ادیت 
: تهـران . ترجمـه کیکـاووس جهانـداري   ). ایران و ایرانیان(سفرنامۀ پوالك  ).1368(پوالك، ادوارد یاکوب 

 .خوارزمی
 .2و1جلـد   .ن بسیار قدیم تا انقـراض دولـت ساسـانی   تاریخ ایران از دورا ).1306( )مشیرالدوله(پیرنیا، حسن 

 .مجلس: تهران
 .دانشگاه تهران: تهران ).1346( )نامه ویژه( 1340ـ42تحوالت اخیر دانشگاه تهران 

 .»مدارس عالی حقوق و علوم سیاسی در ایـران از ابتـدا تـا تأسـیس دانشـگاه تهـران      « ).1370(تفرشی، مجید 
 . 81ـ53صص ،1ره شما ،نشریه تاریخ،گنجینه اسناد

، فصـلنامه  »اروپا و تعامالت فرهنگـی و نهضـت ترجمـه علـوم اسـالمی     «). 1377(چی، حسن  زاده شانه حسین
  .63ـ39، صص 61و  60مشکوه، ش 

تحقیـق سـید علـی آل     .تاریخ و جغرافیاي فارس ،االخبار نزهت ).1380( نگار خورموجی محمد جعفر حقایق
 .مجلس :تهران .داود
: تهران. ترجمه علی محمد فره وشی. شناسی شوش سفرنامه خاطرات کاوشهاي باستان )1355( نژا ،دیوالفوا

 .دانشگاه تهران
 .دانشگاه تهران: تهران ).1346( راهنماي دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 .سمت: تهران بافی در دوران اسالمی نگاهی به پارچه ).1382(زهره ،روحفر
 .کتابخانه ملی: تهران. 130ـ1هاي  شماره ،جلد اول ).1373( التفاقیه روزنامه وقایع

 .تهران). 1315( 1314ـ15سالنامه دانشسراي عالی 
 .سمت: تهران .)جلد اول و دوم(تمدن ساسانی  ).1389( علی ،سامی

، سـال  سخن سـمت  .»شناسی نگاهی به سرفصلهاي درسی رشته باستان« ).1379( محمدرضا ،سعیدي هرسینی
 .50ـ56صص اول،  پنجم، ش

 .شناسـی  مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسـی باسـتان   ).1365( ریزي عالی برنامه شوراي
 .ریزي عالی برنامه مصوب چهل و دومین جلسه شوراي

 .شناسـی  مشخصـات کلـی برنامـه و سرفصـل دروس دوره دکتـري باسـتان       ).1374( ریزي عالی برنامه شوراي
 .ریزي عالی برنامه شوراي مصوب سیصد و پنجمین جلسه

 .دانشگاه تهران: تهران .تاریخ علوم عقلی در تمدن اسالمی ).1331( اهللا ذبیح ،صفا
 .سمت: تهران .شناسی و هنر ایران در هزاره اول قبل از میالد باستان ).1374( حسن ،طالیی
 .سمت: تهران .هشت هزار سال سفال ایران ).1390( حسن ،طالیی

ــزاده ــاس ،علی ــتان  ).1380( عب ــوري و عمــل در باس ــا فصــلهایی در زیســت (شناســی  تئ شناســی تحــولی و   ب
 .شناسی پژوهشکده باستان: تهران. )شناسی معرفت

 .انتشارات بامداد: تهران .آثار عجم ).1362( محمد نصیر ،الدوله شیرازي فرصت
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 .امیرکبیر :تهران. سوم چ .فارسنامه ناصري ).1382 ( میرزا حسن ،فسایی
 .سمت: تهران .آرایی در تمدن اسالمی ایران کتاب ).1390( مجید ،محمدرضا و ساریخانی ،کارگر

 .المللی دفتر مطالعات سیاسی و بین: تهران .ج اول هیئت فرانسوي .تاراج میراث ملی ).1378( داود ،لو کریم
بنگـاه ترجمـه و    :نتهـرا  .ترجمه عیسـی بهنـام   .هنر ایران در دوران ماد و هخامنشی ).1346( رومن ،گیرشمن

 .نشرکتاب
بنگـاه ترجمـه و   : تهـران . وشی ترجمه بهرام فره. هنر ایران در دوره پارت و ساسانی). 1350(گیرشمن، رومن 

  .نشر کتاب
سـازمان میـراث فرهنگـی    : تهـران . اول ج .متـرجم اصـغر کریمـی    .سیلک کاشـان  ).1379( رومن ،گیرشمن

  .)پژوهشگاه(
. )خورشـیدي ) 1304ــ 1320(آمریکا و غارت میراث فرهنگی ایران : بزرگتاراج ). 1388(مجد، محمدقلی 

  .موسسه مطالعات و پژوهشهاي سیاسی: تهران. مادي. ترجمه مصطفی امیري و گ
 .مرکز نشر دانشگاهی: تهران .آغاز شهرنشینی در ایران ).1368( یوسف ،مجیدزاده
 .مرکز نشر دانشگاهی: تهران )تاریخ سیاسی: ولجلد ا( النهرین تاریخ و تمدن بین ).1376( یوسف ،مجیدزاده
مرکـز  : تهـران  .)تاریخ فرهنگـی ـ اجتمـاعی   : جلد دوم( النهرین تاریخ و تمدن بین ).1379( یوسف ،مجیدزاده

 .نشر دانشگاهی
مرکـز نشـر    :تهـران . )هنـر و معمـاري  : جلـد سـوم  ( النهـرین  تـاریخ و تمـدن بـین    ).1380( یوسف ،مجیدزاده

 .دانشگاهی
 .دانشگاه تهران: تهران .تاریخچه مؤسسات تمدنی جدید در ایران ).1357( حسین ،ی اردکانیمحبوب

   .سمت: ، تهرانشناسی تاریخچه علم باستان). 1383(معصومی، غالمرضا 
مجلـه اثـر    .»شناسـی ایـران   اي مختصر بر تحـول تشـکیالت باسـتان    اشاره«. )1365( صادق ،ملک شهمیرزادي

 .، اسفند)ثار باستانی ایراننشریه سازمان حفاظت آ(
شناسـی ایـران از آغـاز تـا سـپیده دم       ایـران در پـیش از تـاریخ، باسـتان    . )1378( صـادق  ،ملک شـهمیرزادي 

 .شناسی پژوهشکده باستان: تهران .شهرنشینی
 .نشر علم :تهران. ج اول. رویارویی با تجدد ).1386( عبداهللا ،نصري
 .سمت: هرانت .داري موزه ).1380( نوشیندخت ،نفیسی

 .میراث فرهنگی: تهران .شناسی ایران مروري بر پنجاه سال باستان ).1376( اهللا عزت ،نگهبان
انتشـــارات  : تهـران ). 1370() ق 1324ـ1327(اد وزارت امور خارجــه ــر پایه اسنـران بـشروطه ایـت مـنهض

 .المللی دفتر مطالعات سیاسی و بین
روشـهاي  : جلـد اول ( شناسـی  شـهاي تحلیـل کمـی در پژوهشـهاي باسـتان     رو ).1387( الـدین  کمال ،نیکنامی

  .سمت: تهران .)مقدماتی
 .سمت: تهران .شناختی هاي باستان روشهاي پیشرفته آماري در تحلیل داده ).1390( الدین کمال ،نیکنامی

  .تهراندانشگاه  :تهران. ترجمه عیسی بهنام. شناسی ایران باستان باستان ).1348( لویی ،واندنبرگ
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