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  چكيده
 به مربوط تخصصي كتب از .م .پ سوم ةهزار در باستان رانيا جوامع يشناس باستان كتاب
. است ايران شرقي جنوب ةحوز به ويژه نگاهي با ايران فالت سوم ةهزار شناسي باستان

 در و كرد ترجمه »سيدسجادي سيدمنصور« و ليفأت »اسكالونه انريكه« اين كتاب را
 آغاز در ايران شناسي باستان درس براي مكملي يا تدريس هدف با سمت انتشارات
: شامل شده  اشاره بدان نويسنده توسط كتاب ةمقدم در چه آن. منتشر شد شهرنشيني
 و دفع درجات ،.م .پ سوم ةهزار خالل در ايران فالت فرهنگي هاي قطب شناسايي
 راستا اين در كه است مبادالتي خاص هاي زمينه ةمطالع سپس و ،ها كانون آن بين جذب
 تشكيل را وي هدف ايالمي واحد يك عنوان به شوش مركزيت با تجاري هاي نظام تحليل

 كه ،نويسنده ةمورداستفاد رويكرد درنظرگرفتن با شود مي تالش حاضر نوشتار در. دهد مي
 ازنظر فوق كتاب شود، مي محسوب شهري شناسي باستان تحليلي رويكردهاي اعم از

 تحليل و موردبررسي مباني، و منطقي نظم صوري، جامعيت ويژه هب محتوايي، و شكلي
 بسياري قوت نقاط گر بيان حاصل نتايج. شود تشريح آن ضعف و قوت نقاط و گرفته قرار
 داراي فوق اثر نيز ازطرفي. است طرفانه بي اثر يك ليفأت اصول رعايت و محتوايي ازنظر
 از استفاده و تخصصي، اصطالحات سازي معادل و ويراستاري ترجمه، در ضعفي نقاط
  .است ايران فالت پيراموني مناطق شناسي باستان مباني و منابع
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  مقدمه. 1

 نقـد  بـه  توجـه  امـروز  اسالمي ايران ةجامع در انساني علوم ارتقاي عوامل ترين مهم از يكي
 شـوراي  بختانه خوش. ددار را شدن اجرايي قابليت مثبت و منفي ةشيو دو به كه است علمي
 توانسـته  اجرايي اي نامه آيين با راه هم اي نامه اساس طرح با انساني علوم كتب و متون بررسي

 ريـزي  پايه دانشگاهي انساني علوم كتب و متون بررسي جهت را مثبت نقد رويكرد خوبي به
 محسـوب  انسـاني  علـوم  هاي شاخه جزء ايران در شناسي باستان ةرشت كه جهت آن از. دكن
 شناسي باستان. دارد رشته اين درسي كتب به اي ويژه توجه نيز متون بررسي شوراي شود، مي
 امـروز  بـه  تـا  و كرد ظهور ايران در ميالدي بيستم قرن اوايل از غيربومي اي رشته مثابة به نيز

 و ايـران  ةجامعـ  تمـدني  تـاريخي  سـطوح  معرفـي  و شناسايي در گيري چشم هاي پيشرفت
 رويكردهـاي  و نظـري  هـاي  چهـارچوب  ايرانـي،  گران پژوهش پشتكار ةواسط هب برآن عالوه
  ).1380 عليزاده( است كرده ارائه جهاني سطح در نويني
 موضـوع  بـه  متعـددي  خـارجي  گران پژوهش نظر ايران در شناسي باستان پيشرفت با
 اهـداف  بـا  متمـادي  هـاي  سـال  در كـه  شـد  جلب ايران تمدن و تاريخ و شناسي باستان

 مشـترك  و مسـتقل  هـاي  هيئـت  منزلـة  بـه  ايران در علمي و ،اقتصادي سياسي، گوناگون
 در خـوبي  بـه  غيرايرانـي  گـران  پـژوهش  هـاي  فعاليـت  اغلب نيز امروزه. اند كرده فعاليت
 ايـن  خروجي كه است انجام درحال علمي كامالً اهداف با و مشترك هاي هيئت راستاي
ـ  هـاي  كتاب و علمي مقاالت انتشار و تدوين توان مي را ها فعاليت  هـاي  زبـان  بـه  ليفيأت

 از ).م .پ سوم ةهزار در( باستان ايران جوامع شناسي باستان كتاب كه دانست غيرفارسي
 شـك  بـي . دارد ايـران  شـرقي  هاي بخش بر اي ويژه تمركز كه است انتشارات دست اين

 اسـتقرارهايي  در ايـران  شـرقي  هـاي  حوزه در اخير هاي دهه در شناسي باستان هاي نويافته
 و بلندمدت هاي پژوهش دركنار جيرفت در) 1382 ؛1380 مجيدزاده( صندل كنار چون هم

 ايـن  نگـارش  در) Sajjadi 2003; Tosi 1967; Tosi 1969; Tosi 1968( سـوخته  شـهر  ةباسابق
 ايـران  فـالت  تـا  شـده  باعـث  مـذكور  هاي يافته چنين هم. است داشته مستقيمي ثيرأت كتاب

 ميـان  ماننـد  .م .پ سـوم  ةهـزار  فرهنگي هاي كانون ترين مهم درميان مهم اي منطقه عنوان به
  ).Winkelman 2014: 199( بيابد اي ويژه نقش ميانه آسياي و ،سند ةدر رودان،

ـ  فـوق  كتـاب  ةنويسند »اَّسكالونه«  شـناختي  باسـتان  هـاي  كـاوش  در همكـاري  دليـل  هب
 و ايـران  مشـترك  هيئـت  ايتاليايي سرپرست حتي و كارشناس مقام در سيستان شهرسوخته

 جيرفـت  دركنار استقرار اين فرهنگي هاي يافته از بازديد و) 1395 اسكالونه و مرادي( ايتاليا
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 اسـت  درك قابـل  وي هـاي  پژوهش خالل از كه قوي پژوهش ةپيشين داشتن و انگيز حيرت
 هـاي  فرضـيه  طـرح  بـا  كرده تالش و درك را گذشته گران پژوهش نظريات ضعف خوبي به

  .كند مطرح را جديدي نظريات و داده قرار موردنقد را پيشين سنتي رويكردهاي جديد،
 كوشيده نويسنده .م .پ سوم ةهزار در ايران شناسي باستان موضوعي گستردگي دليل هب
 بـا  راستا اين در و كرده بررسي ايران شرق جنوب بر تمركز با را ايران فرهنگي هاي قطب

 شـناختي  گـاه  هـاي  ضـعف  پركردن دنبال به گون ناهم و گون هم فرهنگي مواد درنظرگرفتن
 تـر  قوي پژوهشي ةشينيپ با چراكه ،رفته ايالم سراغ به منظور اين به رسيدن براي وي. است

. داراسـت  را تـري  روشـن  شـرايط  شناسـي  باسـتان  هـاي  داده دركنار مكتوب منابع وجود و
 هاي قطب بين تجاري روابط درحقيقت يا تبادالتي هاي زمينه تا كرده تالش وي براين عالوه
 پـژوهش  روش و نظـري  رويكرد اهم از كه دهد قرار موردبررسي را ايران فرهنگي مستقل

  .شود مي محسوب وي
 روابط تبيين در نويسنده رويكرد ظرگرفتنندر با شود مي تالش حاضر ةنقادان نوشتار در
ـ  شـمايل  گوني هم براساس پيراموني مناطق و ايران فالت فرهنگي هاي كانون تجاري  ةنگاران

 موردنقـد  كتـاب،  محتواي و ،صوري جامعيت نويسنده، هاي نگاري گاه اساس فرهنگي، آثار
 زبـان  بـه  نگارنـده  آشـنايي  عدم به توان مي حاضر نقد هاي چالش ازجمله. گيرد قرار علمي

 مـتن  ةمقايسـ  كـه  كرد اشاره اصلي اثر ةمطالع فقدان چنين هم و) كتاب اصلي زبان( ايتاليايي
 و نظـري  مبـاني  دسـتوري،  ازلحـاظ  اصـلي  اثر دقيق درك چنين هم و ترجمه متن با اصلي

 حاضـر  نوشتار مطالب از برخي است ممكن و كند مي رو هروب مشكل با را نويسنده رويكرد
  .كند رو هروب چالش با را

 

  اثر معرفي .2
 موضوع با كتابي عنوان ميالد از پيش سوم ةهزار در باستان ايران جوامع شناسي باستان
 كتب تدوين و مطالعه سازمان توسط وزيري قطع به صفحه 308 در كه است شناسي باستان
 اين. است رسيده چاپ به نسخه 1000 در و 1394 سال در) سمت( ها دانشگاه انساني علوم
 توسط و ليفأت ،»اسكالونه انريكه« ايتاليايي، شناس باستان توسط و ايتاليايي زبان به كتاب
 جمال قلم به و ترجمه سيدسجادي سيدمنصور يعني ايتاليا ساكن ايراني شهير شناس باستان
 2002 سال در كه است ايتاليايي جوان گر پژوهش اسكالونه. است شده ويراستاري يزداني
 و) Ascalone 2011( است كرده اخذ ايران مهرسازي هنر موضوع با را خود يادكتر
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 رابطه در حاضر كتاب موضوع. كاليفرنياست دانشگاه دكتري پست دانشجوي حاضر درحال
 كيدأت با ميالد از قبل سوم ةهزار فرهنگي هاي كانون تجاري روابط و ايران شناسي باستان با
 چگونگي ةمطالع كتاب اصلي موضوع. است ايران شرق جنوب فرهنگي هاي كانون بر

 ةدور پايان تا اوان سلسله حكومت بين زماني در ايران در فرهنگي تغييرات و گيري پايه
 هاي قطب شناسايي وي هدف كند مي اشاره مقدمه در نويسنده چه آن. است مخ سوكل
 كند مي تالش دوم گام در كه است پيراموني مناطق و ايران سومي ةهزار فرهنگي مستقل
 گون ناهم و گون هم فرهنگي مواد ةمطالع براساس را فرهنگي هاي قطب بين تجاري روابط
 نگاري گاه فوق اثر در نويسنده رويكرد اهم. كند تبيين تكنيك و نگاري شمايل ازنظر

 است ايالمي فرهنگ بندي دوره چهارچوب در ايران ميالد از قبل سومي ةهزار هاي فرهنگ
 درنظر ايران شرق خصوص هب فرهنگي هاي حوزه از بسياري براي توان نمي را مبنا اين كه

 شناسي باستان در اقتصاد به توان مي نويسنده نظري رويكردهاي ترين مهم از. گرفت
 جوامع، اقتصادي تحوالت كه است مشخص كامالً و كرد اشاره) 150: 1394  دارك(

 اقتصاد. است كرده ايفا بشر فرهنگي هاي جنبه ساير ةتوسع در را توجهي قابل نقش شك بي
 در آن ةمطالع ينابنابر است، جوامع سياسي حتي و اجتماعي احوال و اوضاع ةبازگوكنند

 سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ساختار ةمطالع درواقع بنيادباور، و باور صورت نظريات قالب
 اقتصاد با شناسي باستان هاي يافته تر بيش جاكه ازآن. است موردنظر جوامع فرهنگي و ،فكري
 در كه هاست مدت اقتصاد ةدربار بحث ينابنابر يابند، مي ارتباط ،مصرف و توليد، جوامع
 شده ابراز متعددي عقايد و نظريات زمينه اين در و است شده وارد شناسي باستان مباحث
  .)8: 1383 پور ولي( است
 و ،ايـران  فـالت ) ب شـوش، ) الـف : عنـاوين  بـا  ترتيب به فصل، سه موردمطالعه اثر در

 نخسـتين  و سـوم  ةهزار دوم ةنيم بين شوش نقش و ايران فالت در بازرگاني تبادالت  )ج
 كتـاب  هـاي  زيرفصـل  و كلـي  بندي فصل از چه آن. دارد وجود. م .پ دوم ةهزار هاي هسد

 موضـوع  نـوعي  بـه  كـه  دارد ايـالم  شناسي باستان به كلي گرايشي ةنويسند است، مشخص
 اسـت  مشـهود  كـامالً  وي آثـار  از بسـياري  در و شـود  مي محسوب نيز وي دكتري ةرسال

)Ascalone 2011 .(هـاي  حـوزه  در فرهنگـي  تـوالي  درك منظـور  بـه  نويسنده حاضر اثر در 
 ازنظـر  را هـا  آن هـا،  محل آن گران كاوش توسط شده تعيين هاي دوره بر عالوه ايران، فرهنگي
 نظريـات  از نشـان  كـه  اسـت  گنجانده ايالم حكومت بندي دوره و فرهنگي توالي در زماني

 تنها را خود مطالعاتي مبحث فوق اثر در وي ،براين عالوه. دارد وي نوشتار در انتشارگرايانه
 و اصـلي  تجـاري  مركـز  عنـوان  بـه  شـوش  ويژه هب ايران جنوبي ةنيم فرهنگي هاي كانون بر
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 اسـت،  كـرده  معطـوف  مليـان  و ،شـهداد  سوخته، شهر از اعم ايران شرق جنوب هاي مكان
 شـهر  شـناختي  باسـتان  هـاي  كـاوش  نتايج آخرين پيوست دو در كتاب پايان در كه نحوي به

  .است كرده اضافه ها مكان اين گران كاوش قلم به نيز را شهداد ةمحوط و سيستان ةسوخت
 از اعـم  شناسـي  باستان مباحث و ها كاوش اول فصل، دو در ابتدا حاضر اثر در نويسنده

 ايران جنوبي ةنيم استقرارهاي و جوامع برخي دوم فصل در و شوش هاي يافته و نگاري گاه
 جوامع اين مابين تجاري و اقتصادي مبادالت اشيا، هاي گوني هم به باتوجه سپس و معرفي را
 اشاره خود اهداف از مقدمه در وي چه آن به نسبت كه دهد مي قرار تحليل و تجزيه مورد را

 كـه  شـد  متذكر بايد البته. است كرده تحليل و تجزيه را خود موردنظر ةمسئل خوبي به كرده،
 كلي حد از بيش محتوايي چنين براي كتاب عنوان و ندارد قرابت كتاب عنوان با مسئله اين
  .است گسترده و

  
  اثر خاستگاه تحليل و نقد .3

 در گر پژوهش عنوان به كه ايتاليايي ةنويسند توسط فوق كتاب شد، اشاره طوركه همان
 ميالدي 2006 سال در داشته، فعاليت ايران در سوخته شهر شناختي باستان هاي فعاليت

 و گر پژوهش عنوان به ايران در نويسنده هاي فعاليت دليل هب ازطرفي. است شده ليفأت
 فكري چهارچوب ايالمي، مهرسازي هنر با رابطه در وي دكتري ةرسال موضوع چنين هم
 مناطق در گذشته ةده چهار هاي كاوش به باتوجه. است ملموس و مشخص كامالً وي

 آسياي از اعم ايران فالت پيراموني مناطق و شرق، جنوب شرق، شمال ويژه هب ايران مختلف
 زماني بستر در شناختي باستان هاي پژوهش نتايج ترين مهم پاكستان، و افغانستان مركزي،

 نويسنده رويكرد است، مشخص كتاب محتواي از چه آن. است داشته وجود كتاب ليفأت
 هاي فعاليت و دكتري ةرسال تدوين با رابطه در وي پژوهشي هاي فعاليت به اي ويژه گرايش
 هاي فعاليت راستاي در خود ةموردمطالع فرهنگي مواد از استفاده ويژه هب ايران در وي ميداني

 با رابطه در نويسنده ةغيرعامدان سوگيري موجب جهات برخي در كه دارد اش پژوهشي
 شناسي باستان كتاب دو با نيز محتوايي ازنظر حاضر كتاب. است شده كتاب موضوع

 كنار ةمحوط در خود هاي كاوش با كه) 1391 مجيدزاده( مجيدزاده يوسف قلم به شهرنشيني
 ةدور. (م .پ سوم ةهزار ايران شناسي باستان در جديدي هاي يافت ره جيرفت، صندل

 سيدمنصور ةنوشت ايران، فالت شهرهاي نخستين دوجلدي كتاب و گشود) شهرنشيني
 مرتبط است، كرده ترجمه نيز را موردبحث كتاب كه) 1391 سيدسجادي( سيدسجادي
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 تجاري روابط و اقتصادي هاي ويژگي بر تنها حاضر كتاب محتواي تفاسير، اين با. است
 طرح با كوشيده نويسنده و است متمركز ايران .م .پ سوم ةهزار فرهنگي هاي كانون
 متخصصان جايي هجاب مهاجرت، انتشارگرايي، از اعم رويكردهايي و جديد هاي فرضيه
 گوني هم درك به توليدي، الگوبرداري چنين هم و جوامع نخبگان توليدي سفارشات ور، پيشه
 از اعم پيراموني مناطق و ايران جنوبي ةنيم فرهنگي مختلف هاي قطب هنري ـ فرهنگي آثار
  .بپردازد سند ةدر و رودان ميان

  
  اثر شكلي نقد .4
 امـا  اسـت؛  برخـوردار  قبـولي  قابـل  كيفيـت  از فنـي  و ،شـكلي  چاپي، كيفيت جهت از اثر

 ةهـزار  مهرهـاي  شـامل  كـه  ،نويسـنده  موردبحـث  فرهنگي مواد و ،ابزار اهداف، به باتوجه
 سـفال  تصوير جاي به توانست مي شود، مي زا شأن كاالهاي ازجمله فرهنگي بين ياشيا و سومي

 فرهنگـي  بـين  ياشـيا  ويژه هب كتاب در مورداستفاده ياشيا نمونه چند تصوير از جلد، روي بر
)Kohl 1975; Lamberg-Karlovsky 1988: 55-68 (را اثر اين بايد كلي، جهت از. شود استفاده 

 ةدور بـه  مربـوط  كتـب  و ايـران . م .پ سـوم  ةهـزار  شناسـي  باسـتان  به مربوط آثار دركنار
 روابط و اقصادي هاي نظام بررسي به كه دكر محسوب كمكي متن يك ايران، در شهرنشيني

 ةدر رودان، ميان ازجمله جوار هم هاي فرهنگ و ايران امروزي ةگستر در فرهنگي بين تجاري
 محتـوايي،  بـار  رغـم  علـي  حاضر متن. پردازد مي) سطحي صورت به( مركزي آسياي و ،سند

 ميـزان  بـه  و دارد نـوين  اًتنسـب  رويكـردي  جديـد،  نسـبتاً  فرهنگـي  مواد و مطالب از استفاده
 مـوازين  اي پـاره  رعايت دليل هب مترجم حال، درعين. است شده ترجمه تخصصي قبولي قابل

 ايـن  كـه  شـده  متن اصلي ادبيات ساختار درگير متن، ةكلم به كلمه ةترجم ازجمله اي ترجمه
. است شده ها راگرافاپ و جمالت برخي نامفهومي يگاه و ،پيوستگي سنگيني، سبب مسئله
 مربـوط  ترجمـه  مـتن  ويراستاري به توان مي را مشكل اين از زيادي بخش ترجمه، بر عالوه
) كـه  و،( ربط حروف توسط ها جمله يگاه كه شده سبب متن، ةكلم به كلمه ةترجم. دانست
 اغلـب  ها جمله بودن طوالني و پيوستگي. شود طوالني بسيار نيز ها پاراگراف و پيوسته بسيار
 مجبـور  و راه گم را مخاطب كه شود چندمفهومي يا نامفهوم شده نوشته مطالب تا شده سبب

 ايـن  اسـت  توانسته مي ترجمه دقيق و تخصصي ويراستاري. كند مي بازخواني بار چندين به
 اي حرفـه  اخـالق دهنـدة   نشـان  هرچنـد  كلمه به كلمه ةترجم براين عالوه. كند رفع را مشكل
 قـرار  مـدنظر  نيـز  را كتاب اصلي زبان كلمات مفاهيم و ها زبان دستور بايد اما ،است ترجمه

 ،بنـابراين  دهـد؛  ارائـه  متمـايز  مفهومي تواند مي ديگر زباني از كلمه يك ةترجم چراكه ،داد
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 توان مي و است باز جمله كردن خالصه براي مترجم دست يگاه شده، درك مفهوم براساس
 خـوبي  بـه  كـه  كنـد  اسـتفاده  كننـده  راه گم كلمات و جمالت اضافات رفع براي شيوه اين از
 جمـالت  مفهـوم  در تغييـري  كـه  درصـورتي  كند، كمك جمالت مفهومي درك به تواند مي

 يـا  ربـط  حرف نبود جمالت، از برخي ويراستاري و ترجمه در نيز ازطرفي. نگيرد صورت
  :مثال براي است مشهود نيز ربط حروف ازدياد

 ]از[ وسـيعي  ايالمي هاي محدوده كه نمايد مي چنين« :10 سطر ،33 فحةص اول، فصلـ 
  ».شوش هاي سرزمين انشان، هاي ايالت
  ».... درهرصورت، و اما« :دوم سطر ،36فحة ص ،اول فصلـ 
 توجـه  درخور توليدي محصوالت« :اول پاراگراف از دوم سطر ،40فحة ص اول، فصلـ 
 در ضـعف  نقـاط  ترين مهم از مسئله اين..». . سوم ةهزار ربع آخرين ]به متعلق[ روداني، ميان
 اثـر  تخصصـي  ويـرايش  و) فارسـي  زبـان  دسـتور ( نگـارش  قواعـد  رعايت ميزان با رابطه

  .شود مي  محسوب
 و كيفيـت  امـا . اسـت  خوب نسبتاً نيز حاضر اثر در تخصصي اصطالحات كاربرد ميزان

 از برخـي  كـه  نحـوي  بـه  .دارد تـري  بـيش  كـار  جاي تاحدودي اثر اين در ها آن سازي معادل
 آن تخصصـي  مخاطـب  ازسـوي  مشخصـي  مفهـوم  درك موجـب  تخصصـي  اصطالحات

 سـبب  تخصصـي  اصـطالحات  حـد  از بـيش  ةاستفاد موارد برخي در نيز ازطرفي. شود نمي
  :مثال براي شود مي مفهومي سخت يا جمله نامفهومي
: صـحيح  اصـطالح  »... ايـالم  دولت از» قرائتي« از استفاده ةاجاز« :37فحة ص اول، فصل
  .بازخواني سياسي، ةگستر بازسازي بازسازي،
  ».فرضي اداري تمركز فقدان اين«: آخر سطر سه ،36فحة ص اول، فصل
 در خصـوص  بـه  و شاهي، شهر جنوبي و شمالي هاي قسمت در«: 39فحة ص اول، فصل

  .VII,VIB ةدور يا مرحله: صحيح اصطالح .»....VII,VIB بخش
 اصطالح ».؟؟؟؟؟ استقرار موجود دوام«: آخر رسط چهارمين پايان: 55فحة ص دوم، فصل
  .استقرار تداوم: صحيح

 كلـوني : صـحيح  اصـطالح . »ارتبـاطي  صـافي «: دوم پـاراگراف  ،89فحة صـ  دوم، فصل
  ... و بازرگاني گمرك ارتباطي،
 هاي كلوني بازپخشاني، مراكز: صحيح اصطالح. »ها دولت فيلتر« :155فحة ص سوم، فصل
 .اي منطقه هاي گمرك محلي، هاي كمرگ اقتصادي،
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 در چراكـه . شـود  تلقـي  درسـي  كمك متن عنوان به تواند مي موجود شكل در كتاب اين
 را هـا  آن از بخشـي  توانـد  مـي  تنهـا  شده، ارائه هاي درس در موجود هاي با سرفصل مقايسه
ـ  به مترجم، و نويسنده ازسوي اثر اين كه داشت توجه بايد. دهد پوشش  هـاي  كـالس  ةبهان
 اغلـب  سـمت  انتشـارات  كـه  اسـت  درحـالي  اين است؛ نشده ترجمه و تأليف ايران درس
 منتشـر  انسـاني  علـوم  دانشگاهي هاي رشته در تدريس جهت را ليفأت و ترجمه هاي كتاب
 ،باشـد  شـده  منتشـر  انتشـارات،  ايـن  توسط سرفصلي براي تدريس جهت از اگر و كند مي

 نيسـت،  مطـرح  كتاب براي نقصان معني به هايي نكته چنين ،بنابراين. نيست موجود اطالعي
  .باشند داشته توجه موضوع اين به كه است نامدرس براي تذكري بلكه

 آن دليـل  كـه  اسـت  نـامطلوب  كتاب دوم و اول فصل دو در اثر رسابودن و روان ميزان
 از اسـتفاده  ازدياد نيز يگاه و جمالت حد از بيش پيوستگي ،شد اشاره باال در طوركه همان

 حجم. است آن غيرتخصصي ويراستاري ويژه هب و ديگر يك كنار مترادف، تخصصي كلمات
  :مثال براي است زياد بسيار فصل دو اين در ايرادات اين

 اسـت  غيرتخصصـي  و نـامفهوم  ةجملـ  شـروع  آخر، سطرسه  ،36فحة ص اول، فصل  ـ
 فرض يك آيا اداري تمركز». فرضي اداري تمركز فقدان اين در« :نويسد مي كه نحوي به

 درمورد اين از قبل بايست مي نويسنده اگرنه، و است؟ شده...  به منجر آن نبود كه است
  .ندارد وجود متن در چيزي چنين كه باشد كرده ارائه تعريفي فرضي، اداري تمركز

ـ  و نظام وجود دليل هب« :دوم سطر ،36فحة ص  ـ  جـا  ايـن  در...»  دولتـي  اداري ةبدن
 شود مي مطلب نامفهومي سبب مترادف و تخصصي كلمات از حد از بيش ةاستفاد

 سـاختار  يـا  /اداري نظام وجود دليل هب«: نوشت گونه اين توان مي را آن صحيح كه
  ».دولتي هاي سازمان

 منطقـه  يك داخل در داخلي سياسي تعادل ايجاد باعث« :چهارم سطر صفحه، همان  ـ
 .»شوند مي منطقه يك داخلي سياسي تعادل باعث« :آن صحيح ،»شود مي

  
 اثر محتوايي نقد .5
 با پيوند و جزئي عناوين تسلسل در منطقي انسجام داراي و مستحكم مهندسي، ازنظر اثر

. است مناسب كامالً كتاب ةنتيج و متن محتواي مطالب، فهرست به نسبت. است اثر ةنتيج
 مناسب آمده كتاب فهرست در چه آن با اثر كل در مطالب انسجام و منطقي نظم نيز ازطرفي

 از صحبت پژوهشي در كه زماني زيرا ،ندارد خواني هم كتاب عنوان با اما ،است قبول قابل و
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 فرهنگ، ها، ساختار از اعم هعجام يك ابعاد تمامي بايستي گر پژوهش آيد، مي ميان به جامعه
 بررسي نيز را زنان و مردان از اعم جنسي هاي گروه نقش حتي و ،اجتماعي طبقات سياست،

 روابط روي بر تر بيش كتاب كلي و فصول مطالب كه است درحالي اين. كند مطالعه و
. دارد تمركز ايران جنوبي ةنيم مناطق سوم ةهزار شهري مراكز اقتصادي هاي نظام و تجاري
 تجاري، روابط درمورد فرهنگي ياشيا گوني هم براساس تا است كوشيده نويسنده ازطرفي

 عنوان به حصار تپه و شهداد از اعم بازپخشاني اقتصادي هاي پايگاه و رو كوچ متخصصان
 نامتخصص توسط نيز قبالً كه كند فرضيه طرح غربي و شرقي مناطق ةدهند ارتباط
 اين با نويسنده هماهنگ فكري خط دهندة نشان اين و است شده مطرح شناسي باستان

 بعد در تنها نويسنده هاي تحليل و تجزيه اين). Karlovsky 1972( است گران پژوهش
 با متمايز فرضيات و ها محدوديت چراكه ،است برخوردار مطلوبي كيفيت از اقتصادي
 به گوناگون هاي تحليل و تجزيه با سپس و كرده ارائه خذأم ذكر با نيز را خود هاي انديشه
  .است پرداخته جديد ةفرضي طرح

 اشيا ،)ايران جنوبي ةنيم( خود مدنظر سومي ةهزار جوامع معرفي براي خوبي به نويسنده
 فرضيات و ها محدوديت ةارائ فرضيه، طرح راستاي در چنين هم جوامع اين فرهنگي مواد و

 و معتبر اول دسته علمي منابع از كرات به و خوبي به ها تحليل چنين هم و خود نظر با متقابل
 دهي، ارجاع اصول و قوانين رعايت با و خوبي به چنين هم وي .است هكرد استفاده گوناگون

 هاي محدوديت و ،فرضيات طرح تصاوير، به دهي ارجاع براي اول دسته و موجود منابع به
  .است كرده دهي ارجاع موضوع

 داشته منابع و مطالب روزرساني به در اي ويژه همت نويسنده اثر، تأليف زمان به نسبت
 در اما شود؛ مي محسوب روزآمد و علمي منابع از استفاده ازنظر اثر قوت نقاط ازجمله كه

 جنوب حتي و مركزي آسياي ايران، شرق شمال مناطق فرهنگي جوامع و مناطق با رابطه
 ةدور هاي فرهنگ كه ستا اي دهه چند چراكه دارد تري كم شدت مسئله اين ايران، شرق
 داشلي چون هايي محوطه كاوش ويژه هب BMAC فرهنگ به موسوم مركزي آسياي در مفرغ
 ةهزار فرضيات از برخي ،)Sarianidi 2001( گنور و ،)Sarianidi 1984( تپه ساپالي تپه،
 كاوش ازطرفي. اند كشيده چالش به شهري و تمدني هاي كانون درمورد را. م .پ  سوم
 شهرنشيني ةدور شناسي باستان در نويني ة دريچ نيز كرمان جيرفت در صندل كنار ةمحوط
 هاي فرهنگ بر رودان ميان فرهنگ و هنر ثيراتأت عدم و بومي هاي فرهنگ بر كيدأت و ايران

 هاي حوزه اين مطالعات فقدان كه .)Majidzadeh 2003( است گشوده ايران فالت در موجود
 و مواد تشريح با نويسنده براين عالوه. شود مي محسوب حاضر اثر ضعف نقاط از فرهنگي،
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 ةمحوط يحيي، ةتپ ويژه هب ايران شرق جنوب مناطق باستاني هاي مكان فرهنگي بسترهاي
 ها مكان اين فرهنگي طبقات براي شده ارائه هاي نگاري گاه است كرده تالش مليان و ،شهداد

 اصلي ضعف نقاط از يكي كه دهد جاي ايالمي پادشاهي هاي سلسله نگاري گاه قالب در را
 پيوست، دو در كتاب پايان در ديگر، ازسويي. رود مي شمار هب نويسنده رويكرد و كتاب

 شده اضافه نيز سوخته شهر و شهداد ةمحوط دو شناختي باستان هاي كاوش نتايج جديدترين
 با نزديكي انطباق كه شده مي محسوب منابع و اطالعات روزآمدترين از ليفأت زمان در كه

 قوت نقاط ترين مهم از و دارد نويسنده ةمورداستفاد ابزار و رويكرد و اثر موضوعي مباحث
 و آثار ةشناسان شمايل و شناسانه باستان هاي پژوهش نتايج از چه آن. شود مي محسوب اثر

 است، مشخص فرهنگي مناطق ديگر و ايران شرق جنوب مناطق هنريـ  فرهنگي مواد
 جنوب شوش، مركزيت با ايران غرب جنوب از اعم ايران مختلف مناطق هاي فرهنگ تمايز
 مركزيت با سيستان و جيرفت مركزيت با كرمان فرهنگي ةحوز دو قالب در ايران شرق

 دشت شاهرود، خراسان، از اعم ايران شرق شمال هاي فرهنگ چنين هم و شهرسوخته
 و مركزي زاگرس ايران، غرب شمال ايران، مركزي فالت چون مناطقي ديگر و ،گرگان
 تواند مي مهم اين كه است پاكستان و ،افغانستان مركزي، آسياي چون پيراموني هاي فرهنگ
 ويژه هب خود موردبحث باستاني هاي مكان فرهنگي طبقات كه نويسنده ةنگاران گاه رويكرد
 مطابقت ايالمي پادشاهي هاي سلسله نگاري گاه چهارچوب در را ايران شرق جنوب مناطق
 جغرافيايي و سياسي ةگستر توان نمي كه اين به باتوجه. دهد قرار موردچالش دهد، مي

 ايالم، فرهنگ ةگستر به مختلف فرهنگي مناطق انتساب كرد، بازشناسي را ايالم حكومت
. است موردنقد و برانگيز چالش اي مسئله قبول، قابل مستنداتي و مباني طرح بودن يعمل

 حكومت يك ايالم حكومت است مطرح گران پژوهش ةعقيد براساس چه آن نيز ازطرفي
 و سياسي كنترل متمركز، سياسي قدرت يك عنوان به كه اين يا شود مي محسوب فئودالي
 و ها فرهنگ توان نمي ،بنابراين ؛)1392 پاتس( است داشته فرهنگي مناطق ديگر بر اقتصادي

 و ،اجتماعي سياسي، هاي نظام قالب در را فرهنگي مناطق ديگر مختلف جوامع ساختارهاي
 ،سياسي اجتماعي، هاي نظام داراي منطقه، هر جوامع چراكه د؛كر بندي دسته ايالمي فرهنگي

 ةتوسع و رشد با. م .پ سوم ةهزار در كه هستند خود بوم زيست ةگستر در فرهنگي و
 ارتباطات قالب در فرهنگي هاي كنش و جويانه صلح ارتباطات قالب در فرهنگي پيوندهاي
 و ،اقتصادي تاريخي، بسترهاي از برخي در هايي گوني هم دچار ديپلماتيك، و مهاجمانه

 هاي دهه هاي كاوش در كه است كرمان فرهنگي ةحوز ادعا اين ملموس مثال. اند شده هنري
 ).Madjidzadeh 2003( است شده نمايان خوبي به اخير
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 اثر در كه فرهنگي هاي كانون تجاري روابط بسترهاي بازسازي به چنين هم نويسنده
 اقتصادي، هاي بنگاه اعم تجاري هاي شبكه شامل كه است نپرداخته داده قرار مدنظر خود

 با دوسويه، غيرمستقيم، مستقيم، بازپخشاني، از اعم مبادالتي هاي شيوه و ،ارتباطي مسيرهاي
 يا آثار برخي شباهت دليل تنها بلكه شود؛ مي) Renfrew and Bahn 2000( ديگر و واسطه
 و دانسته اقصادي مبادالت را فرهنگي كانون يك در ديگر مناطقي فرهنگي مواد هاي نمونه

 نوآوري هاي جنبه از يكي. است نكرده توجه آن بسترهاي و مبادالت اين ةنحو  به روشني به
 بوده قبل به گذشته ةده چهار گران پژوهش هاي سوگيري با مخالفت حاضر اثر در نويسنده

 ازطرفي. دانستند مي رودان ميان هنر و فرهنگ از هايي شاخه را ايران فرهنگي واحدهاي كه
 از برخي شناسي شمايل و هنريـ  فرهنگي مواد مادي، مدارك به اتكا با كوشيده نويسنده نيز

 باستاني هاي مكان از برخي فرهنگي هاي دوره در موجود زماني هايخأل مهرها، اثر و مهرها
 شباهت براساس كوشيده وي مثال براي. كند تشريح و توضيح را ايران جنوبي ةنيم

 موجود هاي گذاري تاريخ و نگاري گاه معضالت فرهنگي مواد شناختي سبك و نگارانه شمايل
 راه هم نگارانه گاه نهادي پيش و مدنظر را IVB,C ةدور ويژه هب يحيي تپه باستاني هاي مكان در
 متن در چه آن براين افزون. است كرده ارائه فرهنگي هاي افق گوني هم و گذاري تاريخ با

 و موضوعي ةحوز در مطرح هاي فرض پيش و مباني با آمده نتيجه و تحليل فصل و كتاب
 ةحوز كه داشت درنظر بايد البته. دارد قبولي قابل تناسب كتاب متن و مقدمه در شده ارائه

 داراي كتاب عنوان با متناسب موضوعي هاي حوزه چنين هم و بحث مورد موضوعي
 بحث و ،ها نقشه جداول، تصاوير، به توجه با. است نقدپذير و متفاوت مباني و ها فرض پيش

 ها لفهؤم اين از است توانسته موضوع تفهيم براي خوبي به نويسنده نتيجه، و مشروح مقدماتي
 از پس متن، در تصاوير از استفاده نمايه، از اعم كمبودهايي رفع كه درحالي كند استفاده
  .دهد ارتقاع را اثر كيفيت تواند مي مربوطه، مباحث
  

  گيري نتيجه .6
 بسياري قوت نقاط شود، مي حاصل موردبحث اثر محتوايي و شكلي بررسي و نقد از چه آن

 كه است مشخص چنين هم. است طرفانه بي اثر يك ليفأت اصول رعايت و محتوايي ازنظر
 مورد مباني و مطالب فهرست با محتوايي و منطقي انسجام و نظم داراي موردبحث كتاب
 طرح با است كوشيده نويسنده. است شده بيان روشني به مقدمه در كه است نويسنده ةاستفاد
 درمورد جديد هاي فرضيه طرح به ديگر يك با ها آن ادغام و متقابل و مختلف هاي فرضيه
 ةاستفاد مورد مواد و ابزار. بپردازد ايران جنوبي ةنيم مستقل فرهنگي هاي قطب تجاري روابط
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 محسوب زا شأن كاالهاي و مهرها اثر و مهرها از اعم هنري ـ فرهنگي آثار شامل نويسنده
 كرده بيان چه آن براساس نويسنده. هستند گون هم نگاري شمايل داراي اغلب كه شود مي

 فرهنگي هاي مكان نامتناسب هاي گذاري تاريخ و نگارانه گاه هايخأل تا كوشيده است
 مناطق ديگر با ها آن فرهنگي مواد گوني هم به باتوجه را ايران شرق جنوب از اعم مختلف

 درك عدم يا اي غيرحرفه ازطرفي اما ،دهد ارئه ها آن براي جديد گذاري تاريخ يك و بيان
 هاي مكان فرهنگي طبقات و ها نگاري گاه تا است كوشيده فرهنگي هاي نظام و مرزها دقيق

 ايالمي پادشاهي هاي سلسله ةنگاران گاه چهارچوب قالب در را ايران مختلف مناطق باستاني
 داراي خوبي به موردبررسي اثر. بود خواهد موردنقد رويكرد اين روشني به كه كند جايابي

 استفاده در اما ،شود مي محسوب آن مثبت نقاط از كه است جمله به جمله و علمي ارجاعات
 مركزي آسياي و ،شرق شمال ايران، شرق جنوب هاي فرهنگ تشريح براي روزآمد منابع از

 و تحليل محتوا، با ها سرفصل انسجام گر بيان كتاب محتواي. دارد تري كم شدت و همت
 در ضعفي نقاط داراي فوق اثر نيز ازطرفي. است كيفي و كمي ازنظر اثر مباني و ،نتيجه

 مباني و منابع از استفاده تخصصي، اصطالحات سازي معادل و ويراستاري ترجمه،
  .است ايران فالت پيراموني مناطق شناسي باستان
  

  كاربردي نهادهاي پيش .7
 بـا  رابطـه  در علمـي  وارسـي  بـر  افزون شود مي توصيه اثر اين چاپ تجديد براي خاتمه در

 در اخيـر  ةدهـ  روزآمـد  مطالـب  ويـژه  هب ايران شمالي ةنيم سومي ةهزار جوامع و استقرارها
 مـتن  فنـي  سـاختار  غربـي،  شمال و غرب و) گرگان دشت و خراسان( شرقي شمال مناطق
 موردبـازبيني  تخصصي، ويراستاري خصوص به فارسي زبان دستور قواعد و نگارشي ازنظر
 هـاي  لفـه ؤم و اضـافه  كتـاب  پايان در نمايه بخش شود مي نهاد پيش ،براين عالوه. گيرد قرار

 چنـين  هـم . شـود  آورده موضـوع  طـرح  از پـس  و متن در تصاوير ويژه هب صوري جامعيت
 مـيالدي  2000 از اخير ةده دو شناختي باستان مطالعات به باتوجه نويسنده شود مي دهان پيش

 فرهنگـي  ةمنطقـ  هـر  بـا  متناسب چهارچوبي و تغيير را خود ةنگاران گاه چهارچوب تاكنون،
  .دهد مطابقت ديگر يك با جدولي در را ها نگاري گاه اين درپايان ،ديد الزم اگر و كند اتخاذ
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