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 چکیده
گرایی و جمعامروزه با  .است کرده دایپنمود  آن یاخالق هایجنبه ،زمان ندیفرآ در که است یاخالق یموجود اساساً ،انسان

 تحت که است شده گرجلوهای و حرفه یشغل یها تیفعال و امور در یگرید شکل به یآدمفطری  خواستهای جمعی،  فعالیت
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! استتجربه نکرده ملع و آموزش در را ایحرفه اخالق دارد، هفتادساله یعمر که رانیا شناسیباستان دانش ،نیا وجود با. برندیم

 و آموزشای در هفقدان جایگاه اخالق حرف دادن نشان جهان، شناسیباستان در اخالق گاهیجا نییتب بر عالوه ،مقاله نیا هدف
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 مقدمه .1

برای ای های اخالق حرفهدستورالعمل که درحالی ،دارد تأکیدامروزه مباحث اخالقی بیشتر بر روابط فردی 

ای در اخالق حرفه .ستاتر رسیدن به اهداف تخصصی با شرایطی پیچیده منظور  بهکمک به متخصصان 

 با ی مشخصهای جهانی و اهدافهای اخالقی، دیدگاهاستدالل اساس برو  استشناسی مشروط باستان

اصول  د.شوتدوین میآن از  جامانده بهنوع بشر و آثار  ةگذشت و نوع مواجهه با معین برای ارتباط های روش

و پیشرفت تلقی  تغییرشناسی همواره در حال ای باستاندر تدوین اخالق حرفه های رفتاریشاخصاخالقی و 

توانند شناسان میفقط از طریق چنین فرآیند فعالی است که باستانچراکه  ؛شوند و هرگز قطعی نیستندمی

شناسی، ای در باستانهایی اصولی برای اخالق حرفهشاخص این، داشتن وجود باپاسخگوی اعمال خود باشند. 

و دستیابی  ۀتعیین نحو و بخش ترین مهم ،ستامهم چیزی که  دربارۀگیری تصمیمموضوعی بنیادی است. 

نوع مواجهه با مردم  .شناختی استبخش مهم دیگری از اخالق باستان، شناختی باستان میراثدسترسی به 

جمله  ؛ ازهای تفسیریحفاظت و تفسیر عمومی و اتخاذ روش ۀشیو اث فرهنگی،ء اهمیت میرالقا ،محلی

 دانش متأسفانه ،نیا وجود با جهان لحاظ شده است. شناسی باستانای اخالق حرفه هایی است که درشاخص

 به ؛است تجربه نکرده عمل و آموزش در ای راحرفه اخالق دارد، هفتادساله یعمر که رانیا شناسیباستان

های مختلف در برای یافتهی پذیرفتنی شناسی و معیارروش هرگونهشناسی ایران، فاقد همین دلیل باستان

بیشتر  ،های اخالقی مدونشاخصبه دلیل نبود  کشور است. و ناملموس کران میراث فرهنگی ملموسبی ۀحوز

میراث فرهنگی به  که یدرحال ،مالکیت دارند احساسخویش  ۀشد یحفار یها محوطهشناسان ایرانی به باستان

 هایهپدید ،و همه باید بتوانند از منظرهای مختلف تعلق داردگذشته، حال و آینده  ایرانیانِ ةهمبه  ،مفهوم عام

 دادن نشان جهان، شناسیباستان در اخالق گاهیجا نییتب بر عالوه ،مقاله نیا هدف. کنند مطالعهمیراثی را 

ی انتقادی، کردیرواین پژوهش با  است. رانیا یشناس باستان عمل و آموزشدر ای فقدان جایگاه اخالق حرفه

شناسی، اخالق در تئوری و عمل اهمیت اخالق، پیشینه و چارچوب اخالق در باستان همچون یموضوعات

 مطالعه کرده است.ایران را  یشناس باستان

نبود . است هنشدباید پرداخته  که نانچ آن ،شناسی ایراندر باستانآن اهمیت  به موضوع اخالق وتاکنون 

مدوّن  بایدها و نبایدهای اخالقی فقدان و همچنین 1واحد درسی مستقل با این عنوان در دروس دانشگاهی

پژوهش اخالق  ةپیشینبارۀ در. ه کمبودهای این حوزه در ایران استازجمل ،میدانی هایو کاوش هابرای بررسی

های فلسفی در باستانشناسی؛ دیدگاهاخالق باستان شدۀ ترجمه اثربه دو  توانشناسی در ایران میباستان
 ةحسین صبری و همچنین مقال ترجمة (Scarre and G.F Scarre, 2009 ؛1394 ،اسکارجفری )اسکار و  شناسی

 رد اشاره کرد که این مقاله سپیده مازیار ترجمة (Zhukovski -1980،)جوکوفسکی «شناسیاخالق در باستان»

 شناسی ایراناخالق در باستان دربارۀکه  پژوهشیتنها  است. رسیده چاپ به یپژوهباستان ةدر مجل 1389

 استونی یشناس باستان ةدر مجل (2010) یمرتضواست که  «شناسیدر باستان یتیمسئول یب» ، مقالةانجام شده

(Estonian Journal of Archaeology )مارک جی.لینوت همچون کسانیان جه دراما  ،ه استاندبه چاپ رس 

(Mark J. Lynott) و آلیسون ویلی (Alison Wylie) (2000)  آمریکا یشناس باستاناخالق در با انتشار کتاب، 

 Dru) مک گیلدرو ،«رمزگشایی کدهای اخالقی» نام باای طی مقالهدر  (2001) (Sarah Tarlow) سارا تارلو
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Mcgill) (2014) در این زمینه دیگر  بسیاری از اندیشمندانو « یشناس باستاناخالق در » ای به نامبا مقاله

 .است شده  اشاره هاآنکه در پژوهش حاضر به اند مطالعه و بحث کرده

نشان دادن جایگاه ، آن از هدف و شده  انجامتحلیلی  ـ یفیتوص که با روشاست  از نوع کیفی پژوهشاین 

با رویکرد  رانیا شناسیباستان عمل و یتئور در اخالق نقد و یبررس ،نییتبشناسی جهان و باستان دراخالق 

 بوده است.کاربردی  هدف باانتقادی و 

 

 اخالق .2

از مصادیق  .(24: 1393 ،بهشتی)است لق است که در لغت به معنای سرشت و سجیه آمده جمع خُ «اخالق»ۀ واژ

، یا سجایای زشت و ناپسند مانند یدامن پاکو  ییگو راستسجایای نیکو و پسندیده مانند  توان بهاخالق می

اخالق با ارزیابی انتقادی رفتار و شخصیت انسانی  (.12: 1389 ،ندیگراباقری و )کرد اشاره  یدامن آلودهدروغ و 

 (.3: 1394 ،اسکارجفری اسکار و )دارد نوع، مرز قاطعی وجود  نظر ازهای اخالقی و عینی دارد. بین قضاوت سروکار

الیان دراز مبحث اخالق و منزلت و نقش علم اخالق در ارتقای آدمی به فضای اخالقی و رسیدن به طی سدر 

های موجود دیدگاه ازجمله (.96 :1389، اینمهر)است های بشری بوده ترین دغدغهاز مهم ،سعادت و زندگی خوب

کار  ، هرآن اساس برپندارد که یانگارانه ممطلق ایهافالطون است که اخالق را نظری به در علم اخالق متعلق

. دهد ینمکسی از روی آگاهی کار نادرست انجام معتقد است و  داندمیجهل  ةنتیج را خالف اخالق یا عمل بد

ارسطو برخالف اسالف خود  ثابت و مطلق هستند.ی شرایط قواعد اخالقی در تمام اعتقاد داشت کهاو همچنین 

راهی تجربی و  د برای مسائل اخالقی،کرتالش  ،دادندین طبیعت استناد میکه رفتار و امور اخالقی را به قوان

های نفس و کسب جهت رشد و شکوفایی قابلیتهای انسان در فعالیت، عتقاد ارسطوبه ا (.97همان: )علمی بیابد 

غایت کارهای ما احساس لذت نیست، تمامی  اگرچه و فضایل اخالقی همواره با احساس لذت همراه است

به دنبال  فرد پیوستهکنترل نشود و  که یصورت در و ثانوی است یهدف ،با لذت همراه است. لذتمان هایشتال

علم اخالق ارسطویی  .شودمی انساننمو فضایل اخالقی در رساند و مانع رشدوبه اهداف اولیه ضرر می آن باشد،

و تا حدودی تجربی دانست  رئالیستی رایانه،گسببی غایت انگارانه، ،انهیگرا عقلاخالقی  توان یم مجموع دررا 
  (.101همان: )

در ) ، مسائل اخالقی را به دو بخش نظرییطیمح ستیاخالق زدر کتاب ( Louis Poeman)لوئیس پویمان 

 (گرفتن شأن اخالقی برای حیوانات یا کل طبیعت)شامل درنظرو بخش عملی  (و منزلت اخالقی انحصاری انسان شأنارتباط با 

این های اخالقی است. مسائل و قضاوت فلسفه و مرتبط با سیرتِ از ایشاخه ،علم اخالقم کرده است. تقسی

های ها و رهنمودعقاید، ارزش؛ یا حرفه. علم اخالق کندبحث میرفتار خوب، بد، درست و غلط  ۀعلم دربار

ای دو اخالق حرفه .(Beaudry 2009: 19)کند خاص ارائه می ةدرست اعضای یک حرف ی را برای رفتارمشترک

ها در قبال عناصر محیط داخلی و مسئولیت اخالقی سازمان و مسئولیت اخالقی فرد در زندگی؛ مرتبه دارد

 Scarre) از اخالقیات محض درک شود جدا تواند ینمای اخالقیات هر حرفه (.13: 1389 ،اندیگرباقری و ) یخارج

and G.F scarre 2009: 4.) حرفه و  هرتکالیف اخالقی در  ،ای از دانش اخالقشاخه عنوان بهای اخالق حرفه

هایی است که این تکالیف را برای العملها و دستورشیوه ةارائ صدد درو  کندرا بررسی میمسائل اخالقی آن 
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، سیشنا دانش باستان یشناس روشچارچوب علمی و  (.115: 1388 ،عاملی) کندای تعیین های حرفهافراد و گروه

 .کرده است ریناپذ اجتنابو عملی  دو بخش نظریدر را  یشناس باستانای هاخالق حرف تعریف و تبیین

 

 شناسیاخالق در باستان پیشینه و چارچوب .3

گسترده با جوامع فرهنگی مختلف به  طور  بهولی اغلب  ،فرهنگی متغیر هستند نظر ازهای اخالقی ارزش

ای را شامل گسترده موضوعاتشناسی اخالق در باستان (.Tarlow, 2001: 248)شوند اشتراک گذاشته می

شناسان و شناس، باستانعقالیی با همکاران باستان ـ ارتباط علمی :از اندعبارت هاآن ةازجملشود که می

طبقات مختلف مردم،  ةهم، و جوامع محلی، مردم مصادیق میراث فرهنگی، دانشجویان، حاکمیت و دولت

از  نظر صرفاخالق (. Rae Gould, 2014: 5161)و اموال فرهنگی، تاریخی و هنری  یفرهنگ ثرایممردم و 

است.  یشناس باستانبخش عرفی مهم هر کار  ،مکان، تخصص، رتبه، میراث فرهنگی، جنسیت یا سن

تاری، ساخ یها ینابرابر، شدن یجهان، پسااستعمار() استعمارهای قومی، های تاریخی و فرهنگی، درگیری هویت

مستقیم با مستقیم و غیر طور بهبازارهای غیرقانونی، توسعه، ناسیونالیسم، امپریالیسم و تروریسم، همگی 

را  شناسیاخالق و مبانی ارزشی باستان (.McGill, 2014: 2458) شناسی عملی در ارتباط هستندباستان

شامل انجمنی  ،از جنگ جهانی دومقبل  .دکر یبررسو چارچوب محلی  چارچوب جهانی ۀحوزتوان در دو  می

شناسی ارائه داد. بیانیه برای باستان چهارشد و  تشکیل (John champe) به ریاست جان چمپده نفر و 

در دسترس بودن ثبت و  ةبر نیاز ادام دیتأک ،این انجمن به برخی مسائل مانند علم اخالقة سومین بیانی

شناس باستان ،ویل نآلیسو (.Lynott & Wylie, 2000: 16) دکرمی توجههای کافی برای دانشمندان گزارش

با مسائل  دقت  بهیک اصل  عنوان  بهشناسی باستان هایویژگیاز و فیلسوف علمی معتقد بود که برخی 

 صورت  بهشناسان مفهوم رفتار مناسب اخالقی را برخی باستان 1970 ةاخالقی پیوند خورده است. قبل از ده

آموزشی و تجربیات شخصی بعدی خود در محل کار یا در میدان  ۀدور طیدر نقشی که افراد  اساس برفردی، 

رشد این مفهوم را در  1970ها از پیشرفتاین  ةمجموع (.Beaudry, 2009: 17)دادند دهند، توسعه نمایش می

که  کردمنعکس بودند،  آمریکا و انگلیس ۀمتحد  االتیاکه در  ییهاآن ژهیو به ،ایحرفه شناسانمیان باستان

 نیازبه برخی از رویکردهای ساختاری  ،ندوشبا آن مواجه می در حین کار مسائل اخالقی که مواجهه بابرای 

معرفی چنین سه اصل اخالقی حاکم را  (1979) (Belmont) گزارش بلمونت (.Beaudry, 2009: 17)ند ردا

 باًیتقر (.Scarre and G.F scarre 2009: 103)عدالت اصل  ـ3 ؛اصل تکریم ـ2 ؛اصل احترام به افراد ـ1 د:کنمی

 ةرشت یاصول اخالق ةنیزم درای عالی و نوآورانههای بسیارو کتاب شناسان، خود، مطالبباستان 1980 ةاز ده

 جفری اسکار و)است رسیده  چاپ زمینه بهمهم و معتبر هم در این  مرجعو تعدادی  اندنوشته شناسی باستان

 .(1: 1394 ،راسکا

های شاخصهای اخیر برخی ای در سالحرفه یشناسو انسان یشناسباستان هایو سازمان هاانجمن

 که نخستین شاخص (1990) جهان شناسیباستان ۀکنگر اند از:عبارتها این سازمان ؛اندهکرد معرفیاخالقی را 

معین را  رفتاری و استانداردهای عملکرد پژوهشی مبنای (1995) 2ایشناسان حرفهباستان ؛را ارائه داد اخالقی

     ةسسؤم را تعریف کرد؛ شناختیاصول اخالقی باستان (1996) 3شناسی آمریکاانجمن باستان ساخت؛

انجمن  را وضع کرد و ایاستانداردهای حرفه معیاراخالقی و  هایشاخص (1990) 4شناسی آمریکاباستان
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وابسته  هایانجمن (.Tarlow, 2001: 245-246)داد را ارائه  اخالقی هایشاخص (1997) 5شناسان اروپاباستان

ای شورای )همانند کد اخالق حرفهنیز استانداردهای مربوط به خود ها المللی موزهو شورای بین هاموزه به

های معیارو  (1990) یشناختحفاظت و مدیریت میراث باستان منشور(، ICOMOS()1986) هاالمللی موزهبین

  .(Ibid:246) اندارائه دادهرا  ((1991)آمریکا های موزهانجمن  یهااخالقی برای موزه

به عالیق  توجهبا  از یک سازمان تا سازمانی دیگر یشناس باستاناخالقی  هایشاخص ،مک گیلدرو نظر از

  بسیار  شوند،نوشته می هاآن بر مبنایها شاخصاجتماعی و سیاسی که این  یها بافتو اهداف گروه و 

شامل استانداردها و  ،ین گروهنخست :شوند یم یبند طبقهشناسی در سه دسته های باستانشاخص. اندمتفاوت

 االتیاای در شناسان حرفهمانند باستان ؛انددهکر  میتنظای های حرفهکه سازمان استهای رفتاری شاخص

. گروه دوم نیز شناسان مشاوراسترالیایی باستان انجمن و شناسی انگلستانباستان ةموسس، آمریکا ۀمتحد 

شناسان در باستان ۀباشد که وظایف ویژمیالمللی جوامع ملی و بین از از کدها و اظهارات اتخاذ شدهمرکب 

طور شناسی کانادا، استرالیا، و نیوزلند و همینهای باستاندهد. انجمنگسترش میارتباط با مردمان بومی را 

های گروه سوم از اسناد اخالقی، بیانیهاین راستا دارند. شناسی همگی اظهاراتی در ی باستانجهان ۀکنگر

شناسی آمریکا باستان ةجامعشناسی هایی همچون اصول اخالق باستاناهداف، اصول و مسئولیتشامل عمومی 

مشارکت (. et al. 2012: 182-183  &McGill) دارد برشناسی تاریخی را درو اصول اخالقی جامعه برای باستان

 2000در جوالی سال سسات ؤاز این مانجامید: یکی   6سسه در یوتاؤم سهاد علم اخالق به ایج باشناسی باستان

که  2001در تابستان سال  دیگر ةدو موسسشد و تاریخی دولت یوتا حمایت می ةامتیاز جامع باکه  تشکیل شد

و اجرای قوانین  تفسیر ،مؤسساتاصول این  ازجمله. قرار گرفتند های مردمی امتیاز انجمن کمکمورد حمایت 

و محفوظ  احترام به محوطهتضمین  ها،محوطه در کار  ۀونح ،موافقت با آنها و هامربوط به محافظت محوطه

جهانی اخالقی  شاخصهیچ  (.M.Moe & et al. 2002: 110)بود  / محلیشمردن قوانین و عالیق مردم بومی

آموزش و حرف  در عمل، که باید روزانهگیرد  دربررا  ایجتماعی و سیاسیهای ظریف اپیچیدگی تواندنمی

ویژگی پندآموزی دارند تا  یشناس باستاناخالقی  معیارهایاغلب  د.شو بحث دربارۀ آنها شناسیباستان اززدن 

 .(Tarlow, 2001: 247) تندسینهایی قانونی بر اقدامات و شیوهای عملی محدودیت ،در اکثر مواردو  قانونی

؛ شوند گرفته می کار معیارهای اخالقی و نه قانونی به فهماندن منظور  بههای اخالقی بدیهی است که ارزش

یابد که اجبار قانونی وجود نداشته باشد یا تنها بخشی از قانون حاکم باشد بروز می زمانی اخالق ،بنابراین
(Frigo, 2009: 50.)  

؛ 14: 1389 ،ندیگراباقری و )است های دیگر که متفاوت از حرفه کندقیات خاصی را اقتضا میاخال ایهر حرفه

باید د، کندیکته  یشناس باستانشخص یا سازمان خاصی برای  آنکهاز  را پیشمبحث اخالق  .(116: 1388 ،عاملی

و  به علت جایگاه و تبحر یردیگ هرکسبیشتر از  هاآن زیرا ؛اقدام کنندآن شناسان در جهت تدوین خود باستان

تجاری از  ۀاستفاد دارند؛ از موضوعاتی همچون غارت آثار ای کهطرز تلقی و شناختیبر اسناد باستانشان نظارت

شناسان باستان (.Wylie, 2000: 32) داننداخالقی میداری یا موارد دیگر را غیر، مجموعهاقتصادیحفاری  ،ءاشیا

و یا  آوری، استفاده، گزینشجمع ؛تعامل با مردمب با تصمیمات و وظایف اخالقی در اغل ،در انجام وظایف خود

 :McGill, 2014) شوند میای دیگر مواجه یا استانداردهای حرفه در انتشار گزارشات و مسئولیت رد شواهد

اینکه  ۀگیری دربار شناسایی و تصمیم ؛خود باشند ةحرف ها درترینبشناسان باید به دنبال خوباستان (.2458
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دستیابی به  ۀنحو ،شناسی است. بخش دیگربخش مهم اخالقیات باستان ،هستند یهایچه چیزها این خوبی

است  این بخش خود هشدار که اینجاست مسئلهها، مشروع و قانونی باشند. این خوبی که یطور به ؛هاستآن

های دیگر گروه یها یخوبسی ممکن است با بهترین شناها برای کار باستانترین خوبیاینکه متعالیبر  مبنی

های باستانی از گورستان هنوز هم برخیجوامع محلی بعضی از  ،مثالبرای  ؛انسانی مطابقت نداشته باشد

 است شناسانو حفاظت و احترام بقایای اجدادشان در مغایرت با غایت کار باستان ستامقدس  برایشان

(Scarre & G. F Scarre, 2009: 3.) های از گذشته استفاده چراکهشناسی جدا هستند؛ مردم از باستان

های سنتی و حتی تاریخ شفاهی، مهارت ازجملههای دیگری برای پیوند با آن دارند؛ کنند و روشدیگری می

را به  هاآن یراحت بهد و نتوان شناسان چندان ارزشمند نباشنی که شاید نزد باستانیهاخود حفاری؛ روش

منبع اطالعاتی  عنوان  بهشناسان تاریخ شفاهی را باستان های اخیر،این، در دوره وجود با. تراک گذاشتاش

 (.114: 1394 ،اسکارجفری اسکار و ) اندشناختی به رسمیت شناختهارزشمند برای اسناد باستان

  بهشناسان، یگر باستانشناسی با توجه به کاوش، کشور، مردم و دتوان در باستانرا میمعیارهای اخالقی 

، اعتماد قابلشناسی است، باید تعریف کرد. کسی که عضو گروه باستان یا رحرفهیغای یا تعهدات حرفه عنوان

انجام  دارد،گروه، مردم و همکارانش در قبال وظایفی که  ةو صادقانه و منصفانه هم کوش و دقیق باشدسخت

  (.2: 1387 ،وکوفسکیج) کندمشخصی را رعایت  یاخالق اصولدهد و 

شناسی جهان، نظر و دیدگاه های اخالقی معتبر باستانشاخصهای چارچوب اشاره به در ادامه عالوه بر

ۀ اخالقی کنگر ةنامین آییننخست شود.شناسی نیز آورده میاخالق باستان ۀدر حوز نظر صاحبشناسان باستان

 :شناسد یمح زیر به رسمیت به شر را هاییاصول و الزام ،شناسیجهانی باستان

 (بقایای انسانی و دستیصنایع اشیاء، ها،مکان ها،شامل محوطه) محلیاذعان به اهمیت میراث فرهنگ  .1 

 ؛محلیهای برای بازماندگان فرهنگ

 ؛محلیبرای رفاه مردم  محلیاذعان به اهمیت حفاظت میراث فرهنگ  .2

یا همراه با چنین بقایایی حاوی  هایمحوطهو  محلیو اجدادی  آبابقایای انسانی  ۀاذعان به اهمیت ویژ .3

 ؛محلیبرای مردم 

 ؛نونیمالکیت قاوجود از  نظر صرف ،فرهنگیو میراث  محلیاذعان به اهمیت روابط بین مردم  .4

 ؛تعلق دارد محلیمیراث  بازماندگانبه  یدرست به ،محلیاذعان به اینکه میراث فرهنگ  .5

 ؛محلیمدیریت و حفاظت میراث فرهنگ  ،یگردآور برای تفسیر، محلیشناسی وشاذعان و تشخیص ر .6

 در دست بررسی است؛ هاآن میراث فرهنگی که محلیو مردم  ءبرابر بین اعضا ایجاد مشارکت و روابطِ .7

ای گذار برگذار یا سیاستدر نهادهای سرمایه محلیدنبال نمایندگان افراد به  ،که ممکن باشد یزمان هر .8

موازین پژوهشی،  اطمینان حاصل شود؛ زیرا در وضع هاآنهای انتقادی دیدگاه به توجهها باشیم تا از پژوهش

 (.;140Tarlow, 2001: 256-139 :1394 ،اسکارجفری )اسکار و  ها و اهداف اهمیت حیاتی داردها، اولویتپرسش

شرح زیر تصویب  به 1996اختی را در شناصول اخالقی باستان شناسی آمریکاانجمن باستانهمچنین  

 کرده است:

 ؛شناختیبقایای باستان حفاظتاصل اول: 

 ؛گوییاصل دوم: پاسخ
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 ؛آثار باستانی دادوستد ممنوعیت :سوماصل 

 ؛دانش همگانی افزایشهای مردم و اصل چهارم: آموزش

 ؛اصل پنجم: حقوق فکری و پژوهشی

 ؛: گزارش و انتشارششماصل 

 ؛و ضبط و نگاهداری: ثبت هفتم اصل

 یاشناسان و استفاده از معیارهای معاصر کاربردی حرفهباستان شدن روز بهو  : آموزشهشتماصل 
(Lynott, 1997: 592.) 

 (McGill, 2014: 2460) شناسیاخالق باستان دربارةشناسی؛ اظهارات اخیر اخالقیات در باستان :1جدول 

نظرصاحب نظر  

 (McGuire, 2003: 6) .شتر بر روابط فردی تأکید داردامروزه مباحث اخالقی بی

 ،شانمنظور رسیدن به اهداف اختصاصی به انهای اخالقی برای کمک به متخصصدستورالعمل

 اند. که در آن زندگی و به فعالیت مشغول دارند ایتر از جامعهشرایطی پیچیده

(Lynott, 2003: 25) 

های جهانی و اهداف متکی های اخالقی، دیدگاهاس استداللشناسی مشروط و براساخالق در باستان

پایه باشد یا  که ممکن است دارای اساس و یا بی های معین برای ارتباط با گذشته استبه روش

 باشد. گذاشتهبه اشتراک آن را هرکسی 

 
(ColwellChanthaphonh 

et al, 2008:4)  

ای خود باشند. اهداف حرفه لندترینوی تحقق بوج شناسان باید به هر شکل ممکن، در جستباستان

 ۀشناختی است؛ تعیین نحوترین بخش اخالق باستانمهم ،آن چیزی که هستند دربارۀگیری تصمیم

 است.شناختی خش مهم دیگری از اخالق باستانب ،مهما به این دستیابی آنه

(Scarre & G. F Scarr, 

2009: 3) 

ها هرگز قطعی شاخص؛ این باشند و پویا در حال پیشرفت اصولینوان ع باید اصول اخالقی و رفتاری به

شناسان اند... فقط از طریق چنین فرآیند فعالی است که باستاننوشته نشده نیستند، هرگز روی سنگ

 .گوی اعمال خود باشندتوانند پاسخمی

(Wylie, 2003: 13) 

های  شناسی فراتر از مجموعه روشبه باستان باید ،برای اینکه بحث اخالق برای همگان معنادار باشد

اخالقی علمی باید بررسی کامل روابط بین دانشمندان را  این عملِ.  شده از نظریات بنگریم... برگرفته

پوستان شناسان آگاه باشند که سرخاست که باستان شناسی ضروری شامل شود. در ارتباط با باستان

تعلق کس  به هیچای هستند که پیچیده و چندوجهی ةگذشت درداران اولیه  آمریکایی یکی از سهام

 کنند.کنترل می آن را ولی همهندارد، 

(McGill, 2014: 2460) 

 

 (McGill, 2014: 2463) شناختی های ثبت باستان شناسی؛ مسئولیت: اخالقیات در باستان2جدول 

 نظرصاحب نظر

شده در  تی، باید فعاالنه برای حفاظت موارد ثبتشناخعنوان ناظران ثبت باستان شناسان بهباستان

 مدت تالش کنند. تمامی ابعاد و در طوالنی

 شناختی آمریکا باستان ةموسس

 

و موارد ثبتی و  ها گالریها، ها، مجموعهرا از حفاظت، مراقبت و نگهداری محوطه اعضا حمایت خود

شناختی را مطابق با یح بقایای باستانضرورت مدیریت صح و ... شناختی اعالمباستان ۀشد بایگانی

 کنند.های مشترک اعضاء، حمایت و پشتیبانی میتوافق

 شناختی استرالیاانجمن باستان

 

غیرقابل  شناختی و برای کسانی که به این منابعِانتظار داریم برای بقایای باستاناعضای انجمن ما 

 کت دارند، احترام قائل شوند.مشارعالقه و برای حفظ آنها جایگزین و تجدیدناپذیر 

 شناسی کاناداانجمن باستان

 

 شناسی است.هر باستان ةقانونی، وظیف ةشناختی با هر وسیلاطمینان از حفاظت میراث باستان

عنوان اشیای  ها بهان از آنشناسها و صنایعی که باستانها، پدیدهدانند که محوطهاعضاء می

و برای حفاظت و  هستندبهای تاریخی و فرهنگی بشر راث گرانمی ،کنندموردمطالعه استفاده می

 کنند.کارگیری این مواد تالش می به

 شناسان اروپاییانجمن باستان

 شناسی ژاپنانجمن باستان
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شناختی با تمرین و ترویج و نظارت، شده باستان مدت آثار ثبت تالش برای حفاظت و نگهداری طوالنی

 ت.شناسی اسهر باستان ةوظیف

 شناسی آمریکاباستان ةجامع

 

 ,McGill) کننداعضا به اهمیت حفاظت میراث فرهنگی محلی برای رفاه مردم محلی اعتراف می

2014:2463.) 
 شناسی باستانجهانی  ۀکنگر

 

 

 

 (McGill, 2014: 2463) مردم مرتبط با های مسئولیتشناسی؛ اخالقیات در باستان: 3جدول 

 نظرصاحب نظر

ای است. شناسان حرفهشناختی از وظایف باستانبا عموم مردم برای ماهیت پژوهش باستان ارتباط

پژوهش و کار قبل و بعد از ها حساس باشند و از تأثیر و نگرش  ورسوم شناسان باید به آدابباستان

 آگاه باشند. میدانی بر مردم محلی

 شناسی آمریکاباستان ةموسس

در دست  آنها  نمایندگان جوامع مرتبطی که میراث فرهنگی ةیت آگاهاناعضاء برای دستیابی به رضا

 .بندندکارمیای را بههرگونه تالش عاقالنه منظوربه همین و کنندمی مذاکره ،بررسی است

 شناسی استرالیاانجمن باستان

آن  معرفی شناسایی وتفسیر و  شناختی،اعضاء به اینکه مردم محلی به حفاظت و مدیریت آثار باستان

 کنند.اذعان می ،بنیادی دارند ةعالق

 شناسی کانادا انجمن باستان

جوامع  را درشناسی و مفاهیم اجتماعی کار خود های بومارزیابی زمانی هرشناسان باید در باستان

 محلی انجام دهند.
 شناسان اروپاییانجمن باستان

و به روابط  گذارندمیبیعی محلی احترام در بررسی و پژوهش؛ اعضاء به تاریخ، فرهنگ و محیط ط

 دهند.خود با جوامع محلی توجه نشان می

 شناسی ژاپنیانجمن باستان

به  تأثیر، های تحتبا حسن نیت، برای مشورت فعاالنه با گروهو  شناختی مسئولهای باستانپژوهش

 تصدیق مسئولیت و تعهدی عمومی برای هر تالش معقولی نیازمندند.

 شناسی آمریکاییاستانانجمن ب

اعتراف به اهمیت . مردم بومی وظایفی دارند که باید انجام دهند...  در قبالِها اعضاء توافق دارند که آن

 (.McGill, 2014:2463) الزامی است های بومیمیراث فرهنگی بومی... برای بقای فرهنگ

 شناسی باستانجهانی  ۀکنگر

 

 (McGill, 2014: 2464) و رشته همکاران مرتبط با هایمسئولیتی؛ شناساخالقیات در باستان :4 جدول

 نظرصاحب نظر

 شناسی آمریکاباستان ةموسس .متعهدند پرهیز از سرقت ادبی و ای به توجیه همکاران، رعایت عدالتشناسان حرفهباستان

 شناسی استرالیاانجمن باستان کنند.را منتشر میکار خود  کامل ای رفتار خواهند کرد... و نتایجاعضاء با یکدیگر به طریق حرفه

مدرکی مناسب...،  ةآموزش کافی...، ارائ برخورداری ازها، های مداوم در تخصصباید پیشرفت اعضا

 کنند. رعایتها را حترام به همکاران و مشارکت با آنا

 شناسی کاناداییانجمن باستان

همکاران حرفه  ای انجام خواهند داد کهشده اردهای تعییناستاند بهترینشناسان کار خود را با باستان

 .اندتعریف کرده آنها 

 شناسان اروپاییانجمن باستان

کار خود تمام تالش دادن کنند... و برای انجام تالش می خویشهای حرفه برای پیشبرد قابلیت اعضا

رام به حقوق ایمنی و بهداشت و احتاعضاء هر تدبیری را برای اطمینان از  . ...بندندکارمیبهخود را 

 گیرند.میکاربشر به

 شناسی ژاپنیانجمن باستان

که با استانداردهای های ضروری دیگر ، تجربه، امکانات کافی و حمایتمهارتشناسان باید از باستان

  .اطمینان داشته باشندرایج متناقض نباشد، 

 شناسی آمریکاییباستانة جامع
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 (.McGill, 2014: 2464) و متقاطع بودن موضوعات شناسانۀ مسئولیت باستانگان سه یها حوزهی؛ شناس باستان. اخالقیات 1شکل

 سیشنااخالق در عمل باستان .4

ضرر، شاید با متونی بی تنها اصولتوان استدالل کرد که این می .اخالقی صرفاً پندآموز هستند بایدهایاغلب 

(. Tarlow, 2001: 254) باشند یشناس باستانو همکاران  حثه و آموزش دانشجویاننقشی سازنده در ترویج مبا

در عمل  یا حرفههای ها و انجمنتاب مداوم آن در متون آموزشی و منشورهای سازمانزآموزش اخالق و با

در . ندکنعمل اخالقی  دانند که به اصولمیخود را مقید  ،و شاغالن در این حوزه است بازتاب یافته

 در آموزش و عمل ۀدر حوز انشناس باستاناست که  رفتاری هرگونهشناسی منظور از اخالق در عمل،  باستان

. دهند یمانجام  آنها و معرفیاز اشیاء باستانی و اموال فرهنگی تاریخی  حفاظت ،های میدانیها و کاوش بررسی

 یطوره ب ؛تر ملموس و قابل ارزیابی استبرای پژوهشگران میدانی بیش ژهیو به ،شناسیمشکالت اخالقی باستان

 شناسی باستان هادر، نظر از .(1: 1394 ،اسکار جفری اسکار و) شودها میمرجعی از تجربه هاآنکه بازتاب کار 

اصل چهارم  .(Hodder, 2010: 864)داشته باشد  نقش تولیدی مهمی تواند یمو  ساز استو تاریخ سازمکان

شناسان را به حفاظت و های باستانی، باستانهای محوطهگزارش با تشویق انتشار یکامرآشناسی انجمن باستان

های توانند محوطهتوسعه و گردشگری هر دو می (.Lynott & Wylie 2000: 23) کندتفسیر گذشته ترغیب می

ای هدف مناسبی بر ةهای گردشگری زمینشناختی و تحقیقات علمی را تقویت و تهدید کنند. محوطهباستان

 ،اینبر  شناسی و گذشته است. عالوهباستان ۀکه همان آموزش عمومی دربار هستندشناسان اخالقی باستان

های گردشگری فراتر از محوطه انجام دهند. مردم عموم یبرا را یعلم یسینو گزارشباید  شناسانباستان
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شناسان باید شناسان هستند. باستانباستانو همکاری بین مردم و  هایی برای اثر مقابل، مذاکرهآموزش، زمینه

اهمیت  ۀدر تحقیقات و در آموزش به مردم دربار یشناخت باستان ریغ ۀشد یآور جمعهای برای درک بهتر داده

( James O. Young) جیمز یانگ (.McGill & et al. 2012: 185) باشندحفاظت از گذشته مشارکت داشته 

 واقع دربه یک فرهنگ، یک ملت یا  هان آو تعلق  شناختیهای باستاناز کاوش آمده دست بهمالکیت اشیاء  دربارۀ

، مفاهیم مرتبط با شناسانهانساناز دیدگاهی  (Scarre and G.F scarre 2009: 5) دهد یمبشریت هشدار  ةهم

 ءشیا. ممکن است جوامع سنتی اکنند یممالکیت تا حد زیادی از فرهنگی به فرهنگ دیگر تفاوت پیدا 

 ،شخصی صورت بهنه  هاآن؛ بدین معنا که مالکیت بدانندنایافتنی ناپذیر و انتقالاز خود جداییفرهنگی خاصی را 

 م. ساندرا(. 8 :1394 ،اسکارجفری )اسکار و است تفویض شده  هاآنای بزرگتر به بلکه در قالب جامعه یا طایفه

فرهنگی برای  یکس نیست، بلکه میراثعلق به هیچمعتقد است که گذشته مت (Sandra M. Dingli) دینگلی

 (.Dingli, 2009: 223) شودهای آینده را نیز شامل میهمه است که نسل

شناختی شور و اشتیاقی در مردم ایجاد های جدید باستانمداری برای بعضی از یافتهممکن است سیاست 

گیرد. در  کار هیدن به اهداف و مقاصد خود بپرستانه را برای رساحساسات شدید میهن از این طریق،کند تا 

اهمیت  که یهنگام ،صورت هر دردانست.  اعتبارکمبرای یک فرهنگ باید را چنین شرایطی، اهمیت هر اثری 

 باشد مدت یطوالنرسد که اهمیتی مادی یا می نظر باشد، بعید به گرفته  شکلتصنعی  طور  بهبرخی از آثار 

حفار ، اخالقی باید رعایت شوند؛ ایان هادر مواردن برخی اشناسان و سیاستمدارباستان ةرابط دربارۀ (.33: همان)

 ۀسیاستمداران و استفاد یخواه ادهیزبارۀ های خویش درنگرانی از (Çatalhöyük) جهانی چاتال هیوک ۀپروژ

نظر  زاشناسان باستان(. Hodder, 2002: 175)است  سخن گفتهمبسوط  صورت بهمذکور  ةتبلیغی از محوط

ی حساس هستند؛ کار، تناسیونالیس و های قومی، سیاسیهویت لحاظ ازموظف هستند در مناطقی که اخالقی 

شناسان در شدت بپرهیزند. معموالً باستانبهکاری و اغراق های خود را عیناً ثبت کنند و از کمگزارش و یافته

 هگونشوند که باید در این میهای سیاسی مواجه تقابل اجتماعی، مذهبی یا زیادها با تنش محوطه گونه نیا

 (. Carman, 2009: 178)که باید باشد  اساس شرایطی برنه  و ندکنعمل  براساس شرایط موجودموارد 

های آن های اخالقی خود را دارد و فرآوردهمعیارشناسی و شناسی فعالیتی است که نظریه، روشباستان

شناسان در بلغارستان باستان ،برای مثال ؛گیرد مداران قرارها و سیاستایحرفهرغی ۀاستفاد موردممکن است 

کنند. در مشارکت می یدولت هایشغلهای مهم سیاسی و ملی، فعاالنه در موقعیت ةمتولیان گذشت عنوان به

پهلوی  ۀران دورند. در ایاهشناسان بودباستان ۀدر زمر شده شناختهاسرائیل سیاستمداران و فرماندهان نظامی 

برای  یشناخت باستانهای ایران باستان از دانش و یافتهستایش نیز برای اهداف و مقاصد سیاسی و ترویج 

 (.Shnirelman, 2014: 5158)است  شده  استفادهاهداف سیاسی 

 

 ایران یشناس باستاناخالقیات در آموزش  .5

ما را با  ،شناسی و میراث فرهنگی کشورباستاننگاهی به امکانات و تجهیزات مراکز آموزشی و پژوهشی نیم

آموزشی  بعدشناسی ایران در باستان(. 8: 1382 ،زارع) کندمیها و نیازهای حقیقی آن آشنا ها، ضرورتواقعیت

 با(. 1: 1388 ،عبدی) دهد، بلکه در این جهت تالشی نیز از خود نشان نمیاست ناکام مانده تنها نه ،خود عمومیِ

 ةشناسی در ایران و نیز قریب هشت دهه از آغاز آموزش رشتهای باستانسال از آغاز فعالیت 150 گذشت
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 ریامسعیدی و چایچی ) نداردی آموزشی دروس این رشته ماهیت کاربردی مطلوبی اهنوز محتو ،شناسیباستان

 است وضع نکردهرا خاص خود  شناسیروشهای بسیار، وجود گذشت سال با شناسیباستان(. 60: 1391 ،زیخ

)زارع،   مغفول مانده است ایرانشناسی باستان ةدر عرص یا رشته نیبارتباط (. 185-184 :1390 ،اییداللهی و یلوه)

1378 :5.) 

 ،لحاظ کمی و کیفی است. به یاتآموزش اخالق ،اییکی از محورهای مهم در نظام آموزش هر جامعه

)سلمان ماهینی و گیرد نحو مطلوبی صورت نمی در ایران به یحصیلاخالق در مقاطع مختلف ت ةآموزش در حیط

 هیچ درسی وزارت علوم، تاکنون یزیر برنامهای عالی رشو درسی مصوب سرفصلاساس  بر. (60: 1393 ،دیگران

 تنها نهنیز  تصویب نشده است و اکنون شناسیباستانرشتة برای « شناسیاخالق در باستان» عنوانسرفصلی با 

 یحال در این است. شده  نیتدو یا فیتأل کم بسیار حوزه این در نیز مکتوب ابعمن بلکه ،شود ینم تدریس عنوان این

 8دانشگاه ایندیانای پنسیلوانیاو  7دانشگاه بوستونهمانند  ،دنیا یشناس باستانهای آموزش گروه اکثر در که ستا

 یها کتابسازمان انتشارات  .شود یمتدریس  «یشناس باستاناخالقیات در »واحد درسی  ،مختلفطع امق در

 10 تنها 1379تا پایان  1374از سال  ،دکن یمرا منتشر  یشناس باستان آموزشی هایکتاب که (سمت) دانشگاهی

 یک چیهدر  (.73: 1391 ،زیرخیام)سعیدی و چایچی کتاب چاپ کرده است  عنوان 1391،60و تا پایان سال  عنوان

 ۀپژوهشگاه میراث فرهنگی و پژوهشکد کهی یهاشود. در کتاباخالق دیده نمی ۀی دربارمبحث ،ها کتاباز این 

 توجه نشده است.  یشناس باستانهای اخالق در فعالیت ةبه بحث توسع اند،منتشر کرده نیز شناسیباستان

(. 11: 1389 ،دیگرانباقری و ) استآموزشی بر اصول معینی استوار  ةسسؤها و هر مترویج اخالق در سازمان

و  . انبوهی از اشیاءهستندهای میراث فرهنگی موزه ،رعایت شود هاکه باید اخالق در آن ییهاسازمان هازجمل

د و و هنری خاص خود را دار یشناس ییبایزارزش  هرکدامتاریخی و هنری این سرزمین که  یفرهنگاموال 

تنها کافیست به  .اند شدهانباشت  نادرستیها با وضع زهانبار مودر  ،تولید کند افزوده ارزشبرای کشور  دتوان یم

شناختی های باستانبزنیم تا به حجم عظیمی از یافتهسری ملی ایران  ۀمانند موز ،های داخل ایرانانبار موزه

همچنین (. 6-5: 1393 ،پاپلی یزدی و مسعودی) اندآنها را مطابق اصول استاندارد به نمایش نگذاشته که میببریپ

حفاظتی در  رویکرد اخالق (.189: 1390 ،اییداللهی و یلوه) استنیز صادق  ها محوطهو  ها تپهبارۀ درمشکل این 

اثر فرهنگی در  (Sustainability) اخالق حفاظتی بر پایداری کردیرو ؛ایران نزدیک به هیچ است یها موزه

حفاظت پایدار است که اصل  با رعایت .ددار دیتأک آنو استفاده از شرایط نگهداری  ،عمل، مواجهه هرگونه

 :1394 ،اسکارجفری )اسکار و  مکنیهای آینده نگهداری شناختی را برای نسلباستانو شواهد  اسناد میتوان یم

برای حفاظت و نگهداری  اندموظف هاآن بلکه فقط ،شناختی نیستندشناسان صاحبان اسناد باستانباستان (.158

شناسان ایرانی ست که باستاندر حالیاین  .(221 :همان) ندکنرتقاء درک عمومی تالش اسناد و ا این بلندمدت

کسی که که عمالً دانند: به طوریاند در انحصار خود میکه کاوش کرده هاییدر محوطهرا اشیاء کشف شده 

 !دراندرا  هاآن یشناخت باستان یها افتهیبارۀ و نوشتن در اظهارنظرحق 

 

 شناسی ایرانستاناخالق عملی در با .6

: 1390 ،ای)یداللهی و یلوه شوددرک می شدت بهشناسی ایران، انداز عمومی باستانامروزه ضرورت نقد چشم

های زمینه . دربارۀشناسی ایران، فقدان رویکرد انتقادی آن استترین معضالت باستانیکی از عمده(. 177
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شناسی ایران دانشی باستان. (6: 1382 ،زارع) است نشده ثبح شناسی در ایران چندانباستان یافتگین توسعه

های معرفتی بنیان و( 90: 1387 ،)گاراژیانهای گوناگون جامعه ارتباط برقرار نکرده و الیه ااجز که باوارداتی است 

و  امکان تقریر فرامدرنهای اخیر اندیشمندان در سال هرچند ،(4: 1378 ،)زارع نکرده است آن رشد و فلسفی

تعریف و تفسیر ما در بازسازی گذشته کمک به توصیف، (. 79: 1385 ،پاپلی یزدی) اندداده را طرح کرده تفسیر

 (.Mortazavi, 2010: 147) دکن یم

 کاره ایران عمالً ب یشناس باستاندر  ها، این رهیافت و روشتفسیری یها روشرهیافت تفسیر و  وجود با

کارشان  که یهنگاماما  ،کنندکنند که روش علمی را دنبال میشناسان ادعا مینباستا از برخی .شود ینمگرفته 

 به ؛(Ibid: 148) شودخواهند نظریاتشان ثابت می هاآنزیرا  ؛کنندرسد که تقلب میمی نظر شود، بهمی یبررس

حفاری و بررسی را  ویژه بهشناسی ایران که مسئولیت امور میدانی، باستان ةاز جامع یادیزبخش  ،گرید  عبارت 

ها به ابزار این خروجی ۀکنند لیتبدشناسی و های باستاناصلی خروجی ۀکنند مصرفخود به  دارند  برعهده

توان انجام اند. یکی از اقداماتی که برای رفع این نقص میهای شخصی خود و دیگران مبدل شدهگرایش دییتأ

شناسی ایران است. چنین سنتی نیازمند باستان ةجامع شناختی درنظری و روش ةداد، برقراری سنت مباحث

قبول و نو، آمادگی برای  یها شهیاند ةفرهنگی خاص و مبتنی بر اهتمام در فراگیری و درک مبانی الزم، ارائ

های رفتاری متناسب با مجادالت علمی، پرهیز از تعصبات شخصی، قومی، تحمل افکار دیگران، ارتقاء خصلت

 جمالتی از قبیل ؛(187: 1390 ،اییداللهی و یلوه) استشناختی های باستانها و استنتاجدر تحلیلملی و امثال آن 

این محوطه حاوی آثاری است که » ،«است. فالن بوده ۀنظامی در هزار ـ ترین مرکز سیاسیاین تپه مهم»

« .اند گرفته  تئنشاین تمدن فالن همه از  ۀهای همسایه در هزارتمدن»و « است.های دیگر تر از محوطهقدیمی

 به رایز ؛ها اهمیت چندانی ندارنددیگر داده ،های چنین برخوردهایی است. در اینجانشانه ازجمله ،و امثال آن

های تمامی اقشار خواسته(. 186 :همان) رندیگ شناس یا حفار قرارباید در چارچوب دلخواه باستانهر قیمت می

است، باید در اهداف پژوهشی  خورده  گرهشناسی های باستانا اهداف پژوهشجامعه و کسانی که میراثشان ب

گر در موارد ذیل جلوه تواند یم یشناس باستان اخالق عملی (.149 :1393 ،اسکارجفری اسکار و ) شودلحاظ  آنها

 :شود

 کنند؛اختی تبعیت شنباستان آثار دربارۀالمللی اید از قوانین ملی و بینبشناسی باستان یاعضا تمامی -1

 ؛دنباش و پایبند آگاهو جامعه  مردمدر برابر  خود وظایفبه  باید انشناسباستان -2

 ؛دنانجام دهتشخیص  دقت، مهارت و قدرتِ کارها را با باید یشناس باستانگروه  اعضای -3 

را  شده ثبتمور لیت کارش را بپذیرد و ائواو باید مس د.کنزمانمند و مسئوالنه عمل عضو گروه باید  -4

 ؛به سرپرست کار میدانی تحویل دهد ،طبق درخواستی که از او شده است

این وسیله به و  کمکبه سرپرست  یی شخصهایانتقال و مطرح کردن ایده در گروه باید اعضای -5

 ؛دنکن فراهم یشناخت باستاندستاوردهای  افزایشهایی را برای اعضای دیگر در جهت فرصت

انجام  یخوب بهوظایف خود را ی که همکاران د.کندیگر را تحقیر  ینباید اعضاگروه از هیچ عضوی  -6 

 ؛باید پاسخگو باشند ،دهندنمی

 د؛نکندیگر گروه را بدون رضایت سرپرست کار میدانی بازبینی  یگروه نباید کار اعضا اعضای -7



 33/ رانیا شناسیباستان عمل و یتئور در اخالق نقد و یبررس ن،ییتب ؛شناسیباستان در اخالق

 

 ،کار میدانی سرپرستِ قبلیاهی بدون آگ نباید ،دنکندر کاوشی شرکت می که یهنگامتا گروه  اعضای -8

 ؛دنبه کار دیگری مشغول شو

با احترام رفتار  هاآندر مواجهه با  حساس باشند وساکنان منطقه  رسوم و  آداباعضای گروه باید به  -9

 ؛ندکن

آن را  مهم نیست چه مدتتعلق ندارد و شناس باستان یک شناختی هرگز بهباستان ةمحوطهیچ  -10

 ؛(parks, 2009: 91) کرده باشد یبررس

، باید به نتایج تفاسیر هاآنند. تفسیر کن ممکن به بهترین نحوِرا ها داده ندشناسان مسئولباستان -11

 ؛(Mortazavi, 2010: 144)اهمیت دهند  مورد مطالعههای مردم و مکانارتباط آن با 

 اقدام از اعم یدار میراث فرهنگیپا ةباید در راستای توسع یشناس باستانهای میدانی تمامی فعالیت -12

 یشناس باستان اصول تیرعا و یمحل مردم با ارتباط پایدار آثار، حفاظت ،کاوش محل در موزه سیتأس به

  ؛(83: 1394 ،اسکارجفری )اسکار و  باشد ی عموم

ی که در مالکیت خصوصی و عموم یهامکان مخصوصاً ،سرپرست کاوش باید قبل از کاوش در محل -13

دقیقاً معرف  ،اگر این کار صورت نگیرد 9د؛کنرا در تعامل با آنان کسب م هستند، رضایت صاحبان ملک مرد

دیگر به دانش تبدیل  ییجا درشوند و ها از یک جامعه استخراج میاست که با آن داده «استعمارگری علمی»

 ،اسکارجفری )اسکار و  برسدمنابع ترین افراد آن بدون اینکه منافع علمی یا اقتصادی آن به نزدیک ،شوندمی

1394 :107). 

 اصطالح  به) یها کاوش است. تقریباً تمامیشناسی ایران مسائل حاد باستانبه اخالقیات از  پایبندیعدم 

 یدان زبالهبه حال خود رها و به مدتی و بعد از اندک اندپایداری نبوده مبنای ، بردر ایران شده  انجام (علمی

 همخوانی الزم را ،متداول آنعلمی به مفهوم  کاوشبا شرایط ، ها کاوشاین تقریباً تمامی  .شوند یمتبدیل 

گونه اقدام در محوطه هرکه  شوند یمتلقی  «منبع» ها محوطه، کاوش علمی در مفهوم متداول چراکهندارد؛ 

 یشناس باستانبه همین دلیل است که کاوشگران  ؛و حفاظت همیشگی باشد مبنای چارچوب پایداریبرباید 

  ند.کنمبنای پایداری ارائه  بل از طرح کاوش، طرح حفاظت را برباید ق

ایران وجود  یشناس باستانعمل  مشخص در یشناس روشاز یک یا چند  یرویپو  شناسیروشجایگاه 

که شود موارد یا مطابق تمایالت شخصی است و یا در چارچوب الگوهایی تدوین می بسیاریدر ها کاوشندارد. 

 ،هاهای میدانی باید یافتهدر بررسی(. 190: 1390 ،ای)یداللهی و یلوه ه استرایج بود .م 1960تا  1950های در دهه

به محل کار  !بار وانتنه اینکه با  ،رها شوند جا همانها در محل مطالعه و در اعم از سفال و سایر داده

 .شود یمانجام  معمول طور بهایران  یشناس باستانمنتقل شود؛ کاری که در  شناسان باستان

 

 جهینت .7

 شناسی باستان های رهیافتبا  انعطاف قابلوارداتی است که قبل از هر چیز باید  یدانش در ایران، شناسی باستان

دانش  ای حرفهنه منطبق بر اخالق  ،رعایت چارچوب اخالقی نظر ازدانش در ایران این جهان باشد. 

که همواره بر اصل  ه منطبق بر اخالق رایج منبعث از اخالق اسالمی ایرانیجهان است و ن شناسی باستان

ها در امور نامربوط دیدگاهی و نظری  دادن پدیدهن قرارتبعیض و اصل  ، اصل عدالت و عدمها پدیده پایداری
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فرهنگی  -فکری پیوند و ارتباط و گذشتگان احوال ةمطالع گرفتن،عبرت همچون مضامینی و تأکید کرده و مفاهیم

ها و  زمان ةدر هم ها گذشتگان با جوامع معاصر و مسئولیت در مقابل آیندگان را همواره برای تمامی نسل

 هدف از نوشتن این مقاله بر کرده است. کرارهای مختلف ت بودن در آیه« نَیلِلْعالَم رَحْمَةً»ها به جهت  مکان

اخالقیات و وضعیت موجود  شناسی باستانف دانش بین هدو شکاف  اختالف تعیین ،انتقادی یمبنای رویکرد

ین گام در این نخست. کمک شود رهایی از وضع موجود به ایران بوده است تا از این طریق، درشناسی  باستان

 ،مختلف منظرهایجهان از  شناسی باستانمعیارهای اخالقیات در  ،اساس این روشنگری است. بر ،نوع رویکرد

بیرونی برای ارزیابی اخالقیات در یار از هیچ مع تقریباًو شده   ارائه ای حرفه های نجمناو  نظران صاحباعم از 

 شناسی باستانکه موضوع اخالق در  دهد میاین فرآیند نشان  است. نشده  استفادهایران  شناسی باستاندانش 

 شناسی باستانمل متولیان ابتکار عاخالقی،  های چارچوبتبیین و تدوین  چراکه ؛است شده  گرفتهایران نادیده 

  داشت.خواهد نقش بازدارندگی در این مسیر و  کندمیمحدود ایران را 

 ۀشناختی است. تعیین نحوباستان یاتبخش اخالق ترین مهم است،آن چیزی که مهم  دربارۀ گیری تصمیم

، حفاظت ها هبرای محوط مردمعموم  دسترسیامکان  وشناس  به اطالعات سایر همکاران باستاندستیابی 

ای برای پایه هاییشاخصاست. داشتن  شناختی باستان یاتبخش مهم دیگری از اخالق ،پایدار و چگونگی آن

تسهیل  شود،انجام می ها محوطهدر  ی کهاعمال در برابر یی راگوپاسخایران،  شناسیای در باستاناخالق حرفه

از صحیح یای کاوش و مدیریت احفاظت از بق. شوند یمفرهنگی ملی تلقی  یدارایهایی که خواهد کرد؛ محوطه

 و تفسیر ،ارتباط با عموم مردم .شناس استهر باستان ةوظیف ممکن، قانونی ةهر وسیل باشناختی مواد باستان

  .شود میتلقی  شناس باستاناخالقی  از وظایف ،گذشته ةارائ

 ۀبازنمایندری و معماری هستند که ، هنتاریخی آثار فرهنگی، شناسی باستان ةمطالع موردموضوعات 

شناسان باستان ،مردم مختلف تاریخی و فرهنگی هستند. برای ارتباط با عموم های دورهوضعیت زندگی مردمان 

از  یمعنادار ةتجرب هستند تابه میراث فرهنگی ملموس و ناملموس  بخشی عینیتهمواره نیازمند نمادها و 

مل گردآورنده از منظر ساختاری، روانی، اجتماعی و فرهنگی است که عا ؛بخشی عینیتد. داشته باشنگذشته 

. سازد میممکن  شناسی باستان ةمطالع مورد های پدیدهرا در عناصر و  ها جهانمعنادار گذشته و زیست  ةتجرب

 ای حرفهبرای رسیدن به فهم عینی و ارتباط با مردم باید با اخالقیات  شناسی روش قواعدکردن  فرموله

  .منطبق باشد شناسی تانباس

شناسان در ایران وجود ، مردم و باستانشناس باستانهمکاران  میانتعامل و همکاری متقابل و سازنده 

شناسان در روایت باستان .نباشدمردم  دغدغة یشناس باستانموجب شده است که ، مطلبندارد و همین 

در گردشگری موفقیتی  ژهیو به ،ای آنتأثیرات توسعه و نشان دادن ایرسانه در بُعد مردم،شناسی برای باستان

 بهبود و یا کندمی ایران را حلشناسی بسیاری از مشکالت باستان ،اصول اخالقی یریکارگ بهاند. کسب نکرده

مباحث اخالقی  .راهگشاستشناسان در این زمینه بسیار به باستاناخالقیات آموزش تخصصی  بخشید. خواهد

شود. عمل به  نییتبو اهمیت و ضرورت آن  داده ها به دانشجویان آموزشدر دانشگاه یدبا شناسیباستان

 ةد و موجب توسعرسانخواهد ایستایی به پویایی از را شناسی باستان ،اخالقی اصولاخالقیات و پایبندی به 

  کران میراث فرهنگی ملموس و ناملموس کشور خواهد شد.بی ۀپایدار در حوز
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