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 بررسی و نقد کتاب

 (1 لدج)خیتار از شناسی دوران پیش نباستافرهنگ مصور 

*کوروشروستایي

 چكیده

باستتا   مصتور  فرهنت  کتاب موردنقد در این نوشته جلد نخست  ا  کتتاب دلجلتد      
ت فارستی  است ج جلتد نخست  اساستای متاهیتی        )انگلیسی تاریخ ا  پیش دلرا  شناسی
توضیحی کوتاه نیت  ولرده شتده   ها که برا  شمار  ا  مدخلا  دارد، ضمن ایننامهلغ 

لیتهه  ل به ،نگارش ةورایی، شیوها  متعدد ا جمله صفحهاس ج کتاب  موردبحث ا  جنبه
کته   اس  ها  متعدد بحث شدهه اس ج در این نوشته با مثالشدا نظر محتوایی لاکال  

 ةچنتین، جنبت  ربت  است ج هت    بترا  کتتاب صترفای انتوانی بتی     « تتاریخ  ا  پیش»صف  
موردبحتث رترار    طور جد  به، اس  کتاب، که در انوا  و  نی  لحاظ شده« مصوربود »

مورد اس  ل صترفای بتر م ت     توجهی ا  تصالیر کتاب کامالی بیگرفته اس ؛ شمار رابل
هتا   مه  اشتباهاتی اس  کته در معتادل   ةکتاب اف لده اس ج گذشته ا  این موارد، مسئل

  اهت بلکه بینشی اس ج ا  دیگتر ایراد  ،شتباهات نه سَهو شود؛ این انهاد  دیده میپیش
 بتا  است  کته    شناس  فارستی )باستا  ةها  نامأنوس ل ناوشنا برا  خوانندکتاب معادل

هتا   ها  متعدد نشتا  داده شتده است ج درم متور، دربتین کتتاب      این مورد نی  با مثال
اند، این کتاب ا نظتر کیفتی   شدهشناسی منتشر لاژگا  باستا  ة مینتر درمشابهی که پیش

رسد که در تتدلین کتتاب  ماضتر تأمتل ل درت        می نظرهاس ج بهترین و نا لیکی ا  
 ترین جایگاه را داشته اس جک 

 تاریخ، نقد، ترجمهج ا   شناسی، پیش باستا  ها: کلیدواژه
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 . مقدمه1

هتا  اخیتر رشتد    هتا  دانشتگاهی در ستال   مشاهدات گویا  و  اس  که می ا  نشر کتتاب 
ارتبتا  مستتقیمی بتا رلنتد رل افت ل  تأستی         نتا  شتابانی داشته اس ج این وهن  شتاب

هاست  اهتل فتن    هتایی کته ستال   ها  کشور دارد؛ دانشگاهها  جدید در انوار دانشگاهرشته
انتد ل بته میتات ختود     رفتهها با چه کیفی  ل استانداردها  نا لی پا گدانند بسیار  ا  و می
نتا  در  نگرنتد، ایتن وهنت  شتتاب    دهندج برا  ونا  که با نگاهی اقالنی به امور می می ادامه

کنتدج  نتا  ای تاد متی   ر ل هراسولها ل طبیعتای شمار دانش ویا  تصویر  یأسمی ا  دانشگاه
ها  کشور، ا  ملتی  اس  که چنین خیل اظیمی ا  دانش ویا   انوار گوناگو  دانشگاه بدیهی

ا  پدیتده  که البتته  ،ل سایر مؤسسات ومو ش االی« غیرانتفاای»ور تا مؤسسات ن ل و اد ل پیام
هتا نیتا  بته    تترین و  کند که یکتی ا  بتدیهی  ارتضائاتی ای اب می ،نادر اس  در دنیا  امرل 

هتا   ها  گوناگو  اس ج در چنین بستر  است  کته میت ا  کتتاب    ها  مرتب  با رشتهکتاب
یابد، چراکته تقاضتا بترا     یا ترجمه رشد رل اف لنی می ،دولر گر ،ا  تألیف دانشگاهی، اا 
 و  لجود داردج
رستی   جهانی اطالاات بااثِ دس  ةها  ارتباطی فراگیر  مانند شبکدیگر، محی ا سو 

صتورت دی یتتال شتده است ج امترل ه هتر دانشت و یتا         وسا  به انوار منتاب  نوشتتار  بته   
ها  اصلی داردج رلشتن  ه ارا  کتاب ل مقاله به  با  ا  در ورشیو دی یتال  خودوموختهدانش

اس  که برا  در  درس  اطالاات موجود در منتاب  ختارجی خواننتده نیتا  بته دانستتن       
همین نیا  به دانستن لاژگا  تخصصی بااثِ گتردولر  ل   خود داردج ةلاژگا  تخصصی رشت

تابی که در این نوشته به نقتد  ها  گوناگو  شده اس ج کها  متعدد  در رشتهنامهتألیف لاژه
 ة مینت  نامته است  کته در   هتا  لغت  یتا لاژه   همتین فرهنت    ةنیت  ا جملت   و  پرداخته شده

 اس ج شده کشور تهیه ل تنظی « وشنا  امن»شناسا  شناسی توس  یکی ا  باستا باستا 
 

 . معرفی کلی اثر2

تت فارستی     )انگلیستی  تتاریخ  ا  پتیش  دلرا  شناسیباستا  مصور فرهن کتاب موردبحث 
نستخه ا ستو  انتشتارات     پانصتد به شمارگا   1396سیدمنصور سیدس اد  در بهار  ةنوشت
صتفحه   232شهر منتشر شده اس ج این کتاب شامل دل جلد اس ؛ جلد نخس  دارا  ورما 

 تصویر در این کتتاب گن انتده شتده    1295صفحه اس ج درم مور،  506ل جلد دلم دارا  
چنتین دارا  پتن    تصویر در جلد دلمج کتاب هت   791در جلد نخس  ل تصویر  504؛ اس 
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 :1هتا چنتین است : پیوست      ؛ انالین پیوس اس  پیوس  اس  که در پایا  جلد دلم ومده
 ؛هتا  پادشتاهی مصتر  ل نتام فراانته     فهرس  سلسله :2پیوس   ؛سن یها  انسا شاخصه
نتام برختی ا     :5پیوست    ل ؛ایالمیفهرس  نام پادشاها   :4 پیوس  ؛اهرام مصر :3پیوس  

نامته در پایتا  جلتد    تابکه، کالنهرینج توضیح دیگر اینها  مکومتی بینپادشاها  ل سلسله
 اس ج نخس  ومده

للتی جلتد    ،نامته دارد لهوا  فرهن ِ لغ  یتا لاژه تر مالکلی، جلد نخس  بیش طوربه
 توصتیف اثر در درومد  که بر کتاب نوشته، اثر را چنین  ةاس ج نویسند« نامهدانش»دلم شبیه 
صتد تصتویر ل    ه ار ل ستی  مدخل ل بیش ا  یک پان ده ه ارکتاب شامل مدلد » کرده اس :

هتا ل اصتحالمات رایت     : جلتد الل شتامل لاژه  است   نقشه اس  که در دل جلد تنظی  شده
هتا   هتا، محوطته  هنت  هتا، فر شناسی ل جلد دلم تشریح ل توصیف تعتاریف، رلش باستا 

 ج«ها  باستانی اس ل شخصی  ،هاباستانی کلید ، سلسله
شناستی ایترا    باستتا   ةشدشناسا  شناختهاثر، سیدمنصور سیدس اد ، ا  باستا  ةنویسند
هتا  درا متدت ل   بیش ا  هرچی  بته کتالش   شناسی ایرا مندا  به باستا بین االره اس  که

 ةلیتهه شتهر ستوخته ل دهانت    استا  سیستا  ل بلوچستا ، بته  ها  باستانیپُرشمار در محوطه
شناستا   باستتا  « پرکارترین»توا  یکی ا  نوشتار ، ایشا  را می ة مین شهره اس ج در غالما 

اخیتر ابتارت است  ا :     ةل طتی دهت  اایرا  ا نظر کمّی  دانس ؛ برخی ا  کارها  نوشتار  
 شناستی باستا ل )دل جلد ،  1390 ایرا  ها شهر نخستین ،1389 هند ةرار شبه شناسیباستا 
شناستی نیت    متو  باستا  ةترجم ة مین براین، ایشا  دراف ل  )دل جلد ج 1395 مرک   وسیا 
  ج1395وسکالونه  بنگرید به ،هایی کرده اس  )برا  نمونهو ماییطب 
 

 . نقد و تحلیل خاستگاه اثر3

جلتد نخست  تقریبتای     ؛اس  جلد تنظی  شده در دل که اشاره شد، کتاب موردبحثگونههما 
 شتده  ها ولردهها  فارسی و معادل نامه اس ، یعنی برا  لاژگا  انگلیسی معادل یاشبیه لاژه
کته بترا      ترتیت   جلد دلم ا نظر ساختار کامالی متفالت با جلد نخست  است ، بتدین    اس ج
توضیحی ا  یک پتاراگرا    شناسی اس ،ها، که لاژگا  ل اصحالمات مرتب  با باستا مدخل

نامه اس ج ما در ایتن نوشتته فقت     تر شبیه دانشتا چندین صفحه ارائه شده اس ، یعنی بیش
ا  دیگتتر پتردا ی  ل نقتد جلتد دلم را بته نوشتته     بته جلتد نخست ِ کتتاب موردبحتث متتی     

کته نقتدِ   گذاری ج ال  این امر یکی ماهی  متفالت این دل جلد با ه  اس  ل دیگر اینلامی
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کتتاب  »یتا  « کتاب»درادامه هرجا به  ،شدج بنابرایندل جلد در یک نوشته بسیار طوالنی می هر
چنین، باید اشاره کنی  کته  کنی  فق  جلد نخس ِ و  موردنظر اس ج ه اشاره می« موردبحث

لاژگتا  ل جمتالتِ موردبحتث     ،ها  مختلف کتتاب رل، در ارجار به بخشدر بررسی  پیش 
ی کته  یاهت هما  شکلی که در کتاب ومده ولرده شده است ، چراکته یکتی ا  ایراد   درس  به 

گتذار  ل  نقحته  چینتی ل روااتد  درتتی در مترل   بتی »شتود  فرالانی در کتاب دیتده متی   به
 اس ج« گذار فاصله

 ،صتفحه   سته نویستنده )  ةج مقدم1جلد نخس  کتاب دارا  چهار بخش مشخص اس : 
هتا  نوشت  ج کوته3 ،صفحه  299دهد )ب را تشکیل میج بخش لاژگا ، که م   اصلی کتا2
 تصتویر کوچتک )اات     504راه محال  کتاب صفحه ج ه  شان دهج مناب  )4ل  ،صفحه  هف )

 ل جدلل  ومده اس ج ،ا  اک ، طرح، نقشه
شناستی منتشتر   لاژگا  باستتا   ة مین پیش ا  انتشار کتاب موردبحث چند کتاب  مشابه در

 اس  کته صتادم ملتک    شناسیباستا  نامةلاژهاب در این  مینه کتاب شده اس ج نخستین کت
ده است   کتر شناسی  دانشگاه تهرا ، تهیه ل تنظتی   کسوت باستا  شهمیر اد ، ا  استادا  پیش

د ل کتر منتشتر   1376مرک  نشر دانشتگاهی در ستال    را  ج این کتاب1376شهمیر اد   )ملک
 ةک  چهار کتتاب دیگتر در همتین  مینت    و ، دس  ا  پ  تاکنو  به چاپ چهارم رسیده اس ج

 ها ا  این ررار اس :شناسی در ایرا  چاپ شد که مشخصات و لاژگا  باستا 

 ؛یراتهرا : سم ،شناسیفرهن  مصور باستا  ، 1384) ماندانا کرمی، ج1
 ؛وژن : تهرا  ،تاریخ ل شناسی باستا  ةنام لاژه ، 1388) غالمرضا کرمیا ،ج 2
 بترا   تخصصتی  متتو   ل نامته لاژه ، 1389) اکبتر   تیمتور  ل محمدرضا اممدخانی،ج 3

 ؛تهرا : سبحا  نور ، یت فارس یسی)انگل شناسیباستا  دانش ویا 
 1جپا ینه: تهرا  ،شناسیباستا  کاربرد  لاژگا  ، 1394) ماندانا کرمی،ج 4

هایتده معیتر  در ستال     را نیت   شناستی باستتا   توصیفی فرهن  کتاب ،این وثاربراف ل 
کته ا   گونته د ل همتا  کتر ا سو  پهلهشگاه الوم انسانی ل محالعات فرهنگی منتشتر   1389

 ا جنامها  دارد تا لاژهنامهوید، اساسای ماهیتی دانشانوا  و  برمی
شتهمیر اد  ا نظتر    هایی که برشمردی  کتاب ملکاین نقد، ا  بین کتاب ةنگارندگما   به
ل غِنا ا  همه ستودمندتر است ج    وراستگیل ها، ا ل رلشن، تهیه ل تنظی  مدخلها  رسمعادل

ا  درا متدت در  شناستی پیشتینه   با  تخصصی باستتا   ة مین باید توجه داش  که ایشا  در
کتتاب انگلیستی بترا      راه با پرلیت  بیرجنتد   ند ل پیش ا  این نی  ه دارمحافل دانشگاهی 
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منتشر کرده بودند که تاکنو  بته چتاپ نهت  رستیده است       شناسی را دانش ویا  باستا 
(Malek Shahmirzadi and Birjandi 2016ج  

 
 . نقد شكلی اثر4

ورایتی شتده   شتکل دلستتونی صتفحه   ل محال  و  به اس  کتاب موردبحث در رح  ل یر 
متتر است ج   سانتی یکها مدلد بین و ة متر ل فاصلسانتی 8/6اس ج ارض هر ستو  مدلد 

ل طترح پشت     ،ستنگی  ةستاخت ا  رلشن، طرح رل  جلد شمار  دس جلد و  رهوهرن  
هتا  وراستته در   جلد پیکرکی انسانی ا  جن  امتماالی گِل یا ستفال است ج در اغلت  کتتاب    

ا  بته  جا اشارهللی در این ،ویدطرح رل  جلد توضیحی می ةصفحات نخس  معموالی دربار
 این موضور نشده اس ج

کلی، به مستائل مربتو  بته     طوراس  که متأسفانه در کشور ما به گفتنیکته درابتدا، این ن
جتا  شودج دالیل این امر چندگانه اس  ل جتا  بحتث و  ایتن   ااتنایی میاصول نوشتار  ک 

توا  انتظتار  للی لارعی  این اس  که بسیار  ا  ناشرا  توجهی به این امر ندارندج می ،نیس 
هایی ا  نتور فرهنت  لاژگتا  ایتن متوارد منحقتای بایتد در        ک  درمورد کتابداش  که دس 

ل «  بتا  »هتا مربتو  بته    ر کتتاب گت یدهایی بتیش ا   ترین می ا  باشد، چراکه چنین کتابک 
هستندج کتاب موردبحتث نیت  ا  ایتن نظتر،     « کتاب مرج » ،اس  ل درلار « روااد نوشتار »

شتمری  ل  هتا را ییتل انتالینی برمتی    متعدد  اس  که درادامته و    اهمتأسفانه دارا  ایراد
 کنی جکوتاهی بحث میهایی را بهنمونه
 
اصولنوشتارينکردنرعایت1.4

شتود،  فرالانی در کتاب دیده متی فاصله ل فاصله یکی ا  موارد  اس  که بهنکرد  نی راای 
رل  جلتد، کته درستتی ابتارات و  رااتدتای       در انتوا  کتتاب   متی در انتوا  رل  جلتد   

بتدل  هتی    « شناستی باستتا  »ل « مصتور » ةبینتی  کته لاژ  شد، متی بایس  بارها کنترل میمی
نظتر  چنتا   یتاد است  کته بته     درتی در کتتاب و  این بی ةا  کنار ه  ومده اس   نمونفاصله
ا  بوده اس   شمار این موارد بدل  تردیتد بته   نکرد   چنین راادهبر راای « اصل»رسد می

اینتای   نمونته، یکتی ا  جمتالت کتتاب را بتا راایت  امتال  نویستنده        رسد؛ برا  صدها می
تراس رلدخانه ا ، ماصل ا  تغییرات دلره ا  فرسایشی جریا  رلدخانه هاج هتر  »ولری : می

دلره ا  سیالب ها ل مرک  سری  وب ها  رلدخانه ها ) سیل  بااث به لجود ومتد  یتک   
 ج 235: 1384کرمی « )تراس رلدخانه ا  می شود
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هتا   نکرد   مر  ب رگ ل کوچک در ابتدا  لاژهشکلی راای   اه  موارد دیگر  ایرادا
ها، که اس  اام یا فعل هستند، با مترل  کوچتک   تر لاژهانگلیسی اس ج در این کتاب، بیش

چندا  کمتی در کتتاب   ها  خاص با مرل  ب رگج بالجوداین، موارد نهاند، ل اس وغا  شده
معنتی  )بته  «Ascend» ها راای  نشده است ؛ بترا  نمونته،   ااده در و شود که این ردیده می

بترا  و    «تختتا  »معنی تِتراس، کته در کتتاب، معتادل      )به «Terrace» کرد  ،باالرفتن، صعود
 «Holy» معنتی گنتاه ،  )بته  «Sin» معنتی وتشفشتا  ،  )بته  «Volcano» هتا  ولرده شده ، یا لاژه

معنی ارض جغرافیایی ، همه بدل  هی  دلیلی بتا متر    )به «Latitude» ل ،معنی مقدس )به
 اندجب رگ وغا  شده

، 234همتا :  ها )برا  نمونته،  ج  موارد پرشمار  مانند نبود نقحه در پایا  برخی جملههب
چنتدا  کمتی نیت  در     ، اغال  امالیی نه« measure»مدخل  ،176هما :  ؛«Rift Valley»مدخل 

 بتوده  متدخلی کته رترار    «S»ییتل متر     265فحة نمونه، در صت شودج برا   کتاب دیده می
«Stonehenge»  است   سنگی معرلفتی در انگلتی   چنتین ومتده     ةباشد )سا: «henge stoneج» 

 امتدتای »ججج ختوانی :  چنین متی  «tepe» ةکه در ییل لاژاس ، جایی 274فحة دیگر در ص مورد
هتا  مگونتا  اطتالم   ل انباشت  الیته   ها  مصنوای ماصل ا  تخریت  وثتار باستتانی   به تپه

تبدیل شتده،  « مگونا »باال به  ةهایی در جملبینی  ظاهرای لاژه یا لاژهکه میگونههما  «جشود یم
صتورت اشتتباه ل   بته  «specimen» ةنی  لاژ 258 ةکه البته منظور ا  و  دانسته نیس   در صفح

ومتده  « مصر تقدی « »مصر ردی »ا  جنی  به 168 ةج در صفحاس  ومده «specie men» ا ی  
 شود:می ارائه 1ال  امالیی کتاب در جدلل برا  راای  اختصار، موارد  ا  اغ اس ج

.1جدول

درستنادرستمدخلصفحه

98duble slip duble slip double slip 

 Hole et all. 1969 Hole et al. 1969 شکل توضیح259و،103،105

108ehno archaeology ehno archaeology ethnoarchaeology 

124geer geer gear 

126glacial epoch یخچالی ةدلر یخچالی دلر 

131Gray Ware Pottery شده متدالل شده ل متدالل 

132Greet Rift Valley greet great 

 نئاندرتال انسا  نئاندتال انسا  264 تصویر توضیح143

145Huntingش huntingش hunting 
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184Movement  مرک  جرک 

182Mosaic  سحوح رل  سحوح ا رل 

207per piem per piem per diem 

208Perist perist priest 

254Hervivores hervivores herbivorous 

 rgiusand thousands مناب 313

کته در و    159فحة در برخی جاها نظام الفبایی راای  نشتده است ج بترا  نمونته، صت     
هتا متدخل   کته در و   235ل  234فحات ؛ یا صت اس  ومده «kilt»پ  ا  مدخل  «kid»مدخل 

«ring»   پ  ا«riverine» ومده اس ج 
 

 . نقد محتوایی اثر5

یکتی   :وید، دارا  دل لیهگی اصتلی است   که ا  انوا  و  برمی گونهکتاب موردبحث، هما 
اس ج باید اشاره کنتی   « مصور»که ل دیگر این« تاریخ ا  پیش»که ظاهرای مربو  به لاژگا  این

 ا  پتیش »را محتدلد بته دلرا    ها  مشابهی که در باال برشمردی  ختود  یک ا  کتابکه هی 
 ا  شناسی، چته دلرا  پتیش  باستا  ةاند ل صرفای لاژگا   انگلیسی مربو  به رشتنکرده«تاریخ

هتا را  ل معتادل فارستی و    انتد  المی، را فهرس  کردهیا دلرا  اس ،تاریخ، چه دلرا  تاریخی
است ،   در  ل پتذیرفتنی انتد رابتل  ش گرفتهها در پیج رلیکرد  که و  کتاباند دادهنهاد پیش

شناسی منحصر بته دلرانتی ختاص    چراکه بسیار  ا  لاژگا  ل اصحالمات تخصصی باستا 
شتودج  گفته دیتده متی  اصلی  پیشها  مربو  به هریک ا  سه دلرا  بلکه در نوشته ،شودنمی

شتناختی استتفاده   کتالش  باستتا    ة مینت  برا  نمونه، تقریبای تمام لاژگا  ل اصحالماتی که در
دارند؛ فقت  بترا     ییوبلکه برا  هرسه دلرا  کار ،ندشوند منحصر به دلرانی خاص نیست می

، trench، sounding، stratigraphy ،locus ،contextکنتتی : نمونتته بتته ایتتن لاژگتتا  اشتتاره متتی 
deposit ،pit ،artifact ،section ،profile ،operation ،provenience،   ل صدها مورد دیگرج همتین

شناستی،  هتا  باستتا   شناستی مصتدام دارد، ماننتد بررستی    ها  دیگر باستا لض  در مو ه
هتا  نامهکه بسیار  ا  لاژهج به همین دلیل  رلشن اس  ججل  ،ها، معمار ساختهبند  دس طبقه

انتد ختود را منحصتر بته دلرانتی      شناسی به هر  بانی که منتشر شتده ها  باستا نامهیا دانش
 اندجخاص نکرده

ختود  « دالیتل »جا پردا ی  که در و کتاب می ةنویسند ةمال با این توضیح  کوتاه به مقدم
 گوید: میایشا  در مقدمه چنینرده اس ج بود   کتاب خود برشم«تاریخ ا  پیش»را برا  
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 مخاطبتا   تر یششده، اما چو  ب یدتأک «تاریخ ا  پیش»کتاب بر اصحالح  یانوا  اصل در
 دانستته  مناست   نویستنده  انتد، مترتب   ها رشته ل شناسیباستا  رشتة دانش ویا  کتاب
 شتناختی باستتا   متتو   در کته  امتومی  ها لاژه برخی تخصصی بسیار ها لاژه درکنار
 ا  پتیش  اصتحالمات  کته و  باج بیالرد تخصصی اصحالمات درکنار نی  را دارند کاربرد
 ایتن  بتین  متر   تعیتین  دارنتد،  را خود خاص تعاریف تاریخی ل ،تاریخی وغا  تاریخی،
 دیگتر یتک  بتا   مانی ا نظر جغرافیایی ب رگ لامد هر در هرکدام ل نیس  وسا  هادلره
 در مضتور  دلیتل بته  یت  ن «castle»مثتل   هتایی لاژه ،دلیتل  همتین  به ل دارند هاییتفالت
 جاس  ومده کتاب در ،ندرتبه هرچند تاریخی، وغا  ها دلره

شناسی ارتبا  ن دیکتی بتا   ، دانش باستا اس  درستی اشاره کردهکه نویسنده بهگونههما 
لاژگتا  نیت ،   بسیار  ا  ایتن   ها لاژگا   یاد  را لام گرفته اس جها دارد ل ا  و سایر دانش

در هتر  « دلرا »بته   توجته  هایی را برشتمردی ، بتدل   که باالتر اشاره کردی  ل نمونهگونههما 
شودج مسئله این اس  که با بررسی یا متی نگاهی گذرا بته  شناسی استفاده میشاخه ا  باستا 

شتود  متی یابد که بسیار  ا  لاژگانی که در کتاب دیده سادگی درمیکتاب ماضر، خواننده به
 ا  شناستی پتیش  باستتا  »پاافتاده یا اساسای ربحی به یا بسیار کلی هستند، یا بسیار ساده ل پیش

تترین  نظر  این رل  یکتی ا  مهت   را که به کوشی  این جنبه ا  کتابمی ،ندارندج درادامه« تاریخ
 ها  متعدد  ا  کتاب شرح دهی جبحثِ و  اس ، با ولرد  نمونهابعاد رابل
ا  ا  ردر کلی هستند که در هتر شتاخه  شمار  در کتاب لجود دارد که و ها  بیمدخل

هتایی  شودج نمونته نمی« تاریخ ا  شناسی پیشباستا »گیرند ل منحصر به دانش بشر  ررار می
 «behavior»)اصتل، معتبتر، درست  ،     «authentic»هتایی ا  ایتن رترار است :     ا  چنین مدخل

 )ستده، رتر  ،   «century»دار  ،  )سترمایه  «capitalism»شناستی ،  ) یس  «biology»)رفتار ، 
«coherence»  ، انس ام(«distinguish»   داد  ، )تمیت«enemy»   ، دشتمن(«god»   ، ختدا(«heir» 

)نیتترل   «navy»)معتتتدل، مالیتت  ،  «moderate»)بعتتدای ،  «later»)درلنتتی ،  «inner»)لارث ، 
 «rigid»کترد  ،  کترد ، مفت   )دفار «protect»)لوله ،  «pipe»ره ، )خُرده، ی «particle»دریایی ، 

 «waist» )مثلتتث ، «triangle»)ایستتتگاه ،  «station»بُتتر ، )میتتا  «shortcut»)ستتخ ، ستتف  ، 
 دیگرج ل صدها مورد ،)کمر 

تنهتا در تمتام   چنتدا  کمتی در کتتاب لجتود دارد کته نته      هتا  نته  دیگر، مدخلا سو 
ومتو ا   گیرند، بلکه ا  فر  سادگی راادتای ل منحقتای دانتش  جا  می بشر ها   ندگی مو ه

ربت    ،یابنتد، بنتابراین  نامته درمتی  ها را متتی بتدل  مراجعته بته لاژه    دبیرستانی نی  معنی و 
هتایی ا  ایتن دست     تاریخ، ندارنتدج نمونته   ا  شناسی، و  ه  دلرا  پیشمستقیمی به باستا 
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 ،water ،sun ،second ،tree ،ocean ،school ،number ،shape ،garden ،cold، iceنتتد ا : اابتارت 
similar، river ،yellow ،green ،blue ،dog ،ass ،wolf ،sheep ،horse،  دیگتترج  ل صتتدها متتورد
ها  ساده ل متتداللی  که نویسنده خود را مل م دانسته چنین لاژهجاس  که درمالیطُرفه این

ومتد غفلت  کترده    لاژگا  تخصصی که دریقای باید در چنتین کتتابی متی   را بیالرد، ا  بسیار  
)پ تال ِ لبت  ،    «labret»شتود:  اس   برا  نمونه، این لاژگا  تخصصی در کتتاب دیتده نمتی   

«living floor»  ، سحح  یستی(«everted rim» بیرل  برگشته ، به ة)لب«site catchment»   ة)متو 
 یند تشکیل محوطه جا)فر «site formation process»ل  گیرش محوطه ،

تنها خیلتی  ها  باال، نهشود که برخال  نمونههایی در کتاب دیده میدیگر، مدخلا سو 
کته   ،چنتین هتا در کتتابی ایتن   بسامد هستند ل لجود و ساده ل رل مره نیس ، بلکه بسیار ک 

نمایدج برخی ا  این لاژگتا    می غری  ،باشد «تاریخ ا  پیش شناسی باستا »ررار اس  لاژگا  
شکل، نقتش ماشتیة یونتانی     کلید  ةدندان )نقش دندانه «fret»ند ا : ابالر  ما نامأنوس ابارت هب

 متویی ،  ة)ار «fret saw»مسافر ،  ة)کرای «fare»بینی ، ب رگ)جنو  خود «megalomania»]؟[ ، 
«spanner»  ، وچار(«joust» با   سواره، مبار ه ، )نی ه«Thule»     وخرین نقحة شتمالی مستکو(

 گرایی جگرایی، ثبات)ایس  «fixism»ل  ،دنیا 
 

نامه؟نامهیادانشواژه1.5
جلتد نخست  موضتور نقتد      :کتاب  موردنقد شامل دل جلد اس  ،که اشاره کردی گونههما 

جلتد   ها  انگلیسی ولرده شتده ل نامه اس  که در و  معادل فارسی  مدخلماضر اساسای لاژه
هتایی ا   داردج در کتاب« نامهدانش»هایی به دلم فرهنگی توصیفی اس  که ا  این نظر شباه 

هتا  انگلیستی را بیابتد، للتی در     نامه خواننده انتظار دارد کته معتادل فارستی  لاژه   سنخ لاژه
هتا توصتیف مختصتر ل     فرهن  توصیفی طبیعتای انتظار بر این اس  کته متناست  بتا متدخل    

در جلتد نخست ِ کتتاب،    ایتن لصتف،    باشده باشدج اس  با موضور مدخل ارائهمفید  متن
نهاد   ختود بترا  متدخل،    بر معادل  پیشچندا  کمی لجود دارد که نویسنده اف ل مواردِ نه

توضیحی نی  ارائه کرده اس ج این درمالی اس  که ولرد  معادل  لاژه یتا اصتالح انگلیستی    
تنهتا بته   این توضتیحاتِ اضتافی نته    ،که در بسیار  ا  مواردجاس  بودج شگف  و کافی می
ترکرد  مفهوم ل معنی و  مدخل کمکی نکرده، بلکه بااتث ابهتام شتده است ج بترا       رلشن

شناسی نو  توضتیحی بته ایتن شترح     )باستا  «New Archaeology»نمونه، در توضیح مدخل  
مریکتایی در و  جمت  شتده ل    وشناستی  باستتا  هتا   نظریهمکتبی که برخی ا  »ومده اس : 
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این توضیح  کوتتاه ل نارلشتن    ج«شودبرمبنا  و  نحوة تکامل فرهنگی یک جامعه تعریف می
کته  این ةسودمند  دربار ةتوا  ا  این دل سحر نکتکند؛ یعنی نمیهی  کمکی به خواننده نمی

تتوا  مصتدام   این توضیح  نارلشن ل مبه  را می ،چیس  دریاف ج درلار « شناسی نوباستا »
 دانس  « نقض غرض»

است    هستند، ل این درمتالی « یح لاضحاتتوض»براین، برخی توضیحات درلار  اف ل 
ها نتدارد،  مدخل« توضیح»نامه اس ، نیا   به به ماهیتش، که صرفای لاژه که این کتاب باتوجه

 متثالی بترا  متدخل     ومد کتافی بتودج  بلکه فق  برابرنهاده یا معادل  فارسی  لاژگا  انگلیسی می
«lake» فرلرفتگی سحح  مین کته در و   : »اس  معنی دریاچه  توضیحی به این شرح ومده)به

« غیرضترلر  »ل « ابتث »وشکارا « توضیح»این  ج«شده ل هی  ارتباطی با دریا ندارد وب جم 
 ة  لاژ بانی پیدا شود کته منظتور ا  فارسی ةاس ، به این دلیل  ساده که بعید اس  هی  خوانند

 را درنیابد « دریاچه»فارسی  
بتر ولرد    جا نی  نویسنده افت ل  اس ج در این «museum»دیگر ا  مورد باال مدخل  ةنمون

دار  ل نمتایش وثتار   محتل نگته  : »است   ، چنتین توضتیح داده  «مو ه»معادل این لاژه، یعنی 
چیس  که امیانتای نیتا    دانند مو ه لارعای چنددرصدِ خوانندگا  نمی ج«فرهنگی ل هنر  جوام 

 به چنین توضیحی داشته باشند؟ 
است ج در  « غتذاداد  »معنتی  است ج ایتن لاژه بته    «nourishing»ا ی   دیگر مدخل   مورد

تترین متادة موردنیتا     تترین ل میتاتی  تغذیه، غذا مهت  »توضیح این مدخل چنین ومده اس : 
 بررسی مواد  لجتود دارد کته انستا     شناسی برا ها  بسیار  در باستا انسانی اس  ل راه

گشاست ؟  ردر برا  خواننتده راه هلارعای چ« توضیح»این  ج«کرده اس خورده ل مصر  میمی
دهتد؟ ویتا جمالتتی ا  ایتن دست       ل میاردر ضرلر  اس ؟ چه اطالاات مشخصی به هچ

 تعرض به می ا  فه  ل دریاف  خواننده نیس ؟
وبیار ، وشنایی با نظتام  : »اس  معنی وبیار   چنین ومده)به «irrigation»در توضیح مدخل 

تتر محصتوالت کشتالر   ل یخیتره ل بتا تو ی       وبیار  ل استفاده ا  و  بترا  تولیتد بتیش   
کته  « توضتیحی »کافی بود؛ « وبیار »جا نی  برا  این مدخل هما  معادل  در این ج«محصوالت

 کندجبرا  و  ومده مشکلی را مل نمی
 کستی  کته معنتی و  را تقریبتای هتر    است    «home» ةگر ا  این دست  لاژ ا ی   دی مورد

 ،ج خانتة وخترت، گتور   2 ،ج خانته، منت ل  1: »است   داندج در توضیح این مدخل چنین ومده می
هتا براستاس  متا  ل مکتا      ل نقشتة خانته   ،ج شتکل، انتدا ه، مصتالح   4 ،مر  ل بوم، میهنج3

 4متورد   توضتیحی کته در   ج«کنتد ر تفالت میهوا  هر منحقه با منحقة دیگ ل جغرافیایی ل وب
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در ستایر   «home»اتام    ةداند کته بترا  لاژ  ومده اساسای بیهوده ل ابث اس ج نگارنده بعید می
غیرضترلر  یتا   « توضتیحاتِ »ا  این دس  ومده باشدج ا  ایتن دست    « توضیحی»ها نامهلاژه

)وینته  نیت     «mirror»)طتال  ل   «gold»هتا   ابث در کتاب ک  نیس ؛ برا  نمونه، در مدخل
 شودجتوضیح لاضحات یا غیرضرلر  دیده می

 ةشود که توضیحی دربتار جاس  که لاژگا  تخصصی  مهمی در کتاب دیده میطُرفه این
ی که در وغتا   راه هستتند، ستودمند   لیهه دانش ویانتوانس  برا  برخی مخاطبا ، بهها میو 

کته در   «matrix»ل  «lot»لاژگتانی مثتل    ، ج بترا  نمونته  باشد، للی متأسفانه چنین نشده است 
تتر  شناختی ا  مفاهی  کلید  هستند بدل  توضیح ومتده است ج ا یت    اصول کالش باستا 

ا  هت   تنها توضیحی نیامده، بلکه متی اشارهبرخی ا  چنین لاژگانی نه ةجاس  که درباراین
چنتین  «matrix»شناسی نشده اس   بترا  نمونته، در توضتیح متدخل      معنی و  در باستا  به

 یادگتار  رل  و  نصت    ةستنگی کته لومت    هج تختت 2 ،ج کالبد، رالت ، ررارگتاه  1»خوانی : می
ومتد  میبرا  این لاژه« بستر»یا «  مینه»ها  بایس  معادلاین درمالی اس  که می ؛«شودمی

شتدج در ایتن   شناسی بترا  خواننتده رلشتن متی     ل بعد با شرح کوتاهی مفهوم و  در باستا
هتا  یافتته  ةشناسی دارد که دربرگیرندباستا  ةاشاره به نهشت«  مینه»یا « بستر»یا « matrix»مورد، 

 ل فیچرها  باستانی اس ج
 اس ج بترا  نمونته، در توضتیح متدخل     « کنندهراهگ »برخی توضیحات دارا  اطالااتِ 

«midden» ا  ا  مواد گوناگونی ماننتد ظترل  شکستته، ابت ار،     وده یا الیهت: »اس  چنین ومده
هتا  باستتانی پراکنتده است ،     ل مواد غذایی که معموالی بر سحح محوطته  ،خاکستر، استخوا 

شتود   با  فارستی متی   شناسی بهها  باستا معادل ساده ل متدالل این لاژه در نوشته ج«م بله
کته  برا  این لاژه ومده چندا  دریق نیست ج نخست  ایتن   توضیحی که در کتاب «ج دانی باله»

« هتا  باستتانی  محوطته  بتر ستحح  »شود، ال امای شناسی فه  میکه در باستا گونهدانی، و  باله
هتا   متین کتالش ل در  یتر الیته     شود، بلکه بسیار  ا  چنتین فیچرهتایی را در  دیده نمی
نیس ، بلکته  « پراکنده»ها  باستانی وطهکه این فیچرها بر سحح محیابی ج دلم اینسححی می

 :Kipfer 2000 بنگریتد بته   ،تتر اتفارای در نقا  مشخصی متمرک  اس  )برا  اطالاتات بتیش  

  ج352
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هاس  که برخی نارلشتن،  ها یا توضیحات مدخلمعادل ة مین ایرادِ دیگر  کتاب موردبحث در
کنتی ج  متی  هایی ا  ایتن متورد را بحتث   نمونه ،هنامتدالل، ل برخی اشتباه اس ج درادامبرخی 
جتا هرچنتد معنتی    ج در ایناس  ومده« شهر شهر ، خرده»معنی در کتاب به «town»مدخل 

 «slag»نمایتدج معنتی متدخل    غری  ل نامأنوس می« شهر خرده»تعبیر  ،شهر  رلشن اس 
شدة مواد که براثتر مترارت ا  شتکل اصتلی     ا گدا ة شیشه ،سربارة م : »اس  چنین ومده

نته ل لمتای   « سرباره»شود صرفای می «slag»این درمالی اس  که معنی  ج«اس  خود خارج شده
ستن    سرباره ابارت اس  ا  مواد  ائد  که پت  ا  استحصتال فلت  ا  کتا     «ج سربارة م »

 ماندجباری می
 :است   هتا  و  در کتتاب چنتین ومتده    اس  که معتادل  «cobble»دیگر مدخل  مورد

ل « ستن  تختته »ا  این سه معادل دلتا  و ، یعنی «ج سن ، سن  صا سن ، رلوهتخته»
، یعنتی همتا    «ستن  رلتوه » شتود می «cobble»ة لاژ ةرب  اس ج ترجمبی« سن  صا »

گی نسبتای گِتردج  کند: سن با  با شنید  این لاژه ا  و  تصور میفارسی ةشکلی که خوانند
متتر  میلی 256تا  64رسوبی اس  به رحر   یکی ا  اج ا «cobble»شناسی، بیا  رسوببه
(Bates and Jackson 1980: 122  شود یعنتی  صحب  می« رحر» ج لرتی در تعریفِ این لاژه ا

 slabانگلیستی    ة)کته معتادل  لاژ  « ستن  تختته »اطتالم   ،مواجهی ، بنابراین« کرل »با شکلی 
 اس ج کنندهراهگ  «cobble» اس   برا 
شتکل  ج گتل رس بته  1: »اس  اس  که توضیح و  چنین ومده «loam»دیگر مدخل   مورد
ج بتا ختا  رس   3 ،ج خا  رس ل شن که با گیاه پوسیده ومیخته باشد، خا  گلدانی2 ،چس 
کته   دانتد  ایتن نقتد نمتی    ةتوضیح  نخس  این مدخل بسیار ا ی  اس  ل نگارند ج«پرکرد 

« شکل چست  به»که چرا ل چگونه چیس ؟ این« شکل چس گل رس به»منظور نویسنده ا  
شتکل  به»مال بماند، که چه نور چسبی؟  البته امتمال دارد منظور نویسنده ا   معلوم نیس ؟

کته  تواند دارا باشدج ضتمن ایتن  باشد، یعنی صفتی که این نور خا  می« نا چس « »چس 
« clay»کتار بترد،  یترا و  معتادل      به «loam»را برا  « گِل رُس»توا  نمیباید توجه داش  که 

ا  در شتده معتادل  پذیرفتته   «loam» ةداند، هنو  برا  لاژ این نقد می ةجاکه نگارنداس ج تاو 
  خی  اس  که اجت ا نهاد نشده اس ج طبق تعریف، لوم نوای خا  ماصل با  فارسی پیش

 ل ماسهج ،ند ا  رُس، سیل او  ابارت
دار  مرمر ستب ، ماالکیت ج کربنتات وب   : »اس  چنین ومده «malachite»در توصیفِ مدخل  

نارص ل اشتباه اس ؛ مرمتر   فاین توصی ج«شدرن  سب ، که برا  ورایش چش  استفاده میبه
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ماالکای  یا ماالکی  درلار  هیدرلاکسید کربنتات مت  است ،     هی  ربحی به ماالکی  نداردج
شود، یعنی شد   سن  وهک تشکیل می  سنگی اس  که ا  دگرگو marbleمرمر ) کهدرمالی

ها  کربناته اس  با فرمول شیمیایی ها  دگرگونی اس ، للی ماالکی  ج ل کانیج ل سن 
اس ، یعنی براثر م  ةها  ثانویار  یکی ا  کانی ج ماالکی  درلCu2 (CO3) (OH)2مشخص )

دار، مثتل  مت   ةهتا  اللیت  وب  مال  بنیتا  کربنتات بتا کتانی    انفعاالت شیمیایی بین  ل فعل
نارلشن ل متبه    «limonite»شودج به همین ترتی  نی  توضیح مدخل کلکوپیری ، تشکیل می

که توضتیح  درمالی ،«کلوخة وهن طبیعی: »اس  لیمونی  چنین توصیف شده اس ج در کتابْ
اکستید   ،دار ل درلارت    اصلی وهنهادرس  ل المی و  این اس  که لیمونی  یکی ا  کانی

« اُخترا   رد »نتام  کته بته   ،این کانی رن   رد اس جها  وب  به دار )مال  مولکول وهن وب
(yellow ochre کاررفتته توست  انستا  در    ها  بهدانهترین رن یکی ا  ردیمی ،  مشهور اس

بایتد توجته    ،درضمن  جFrandon 2006: 231تاریخ اس  ) ا  نقاشی بسیار  ا  غارها  پیش
 ها ل مواد معدنی معادلی در  با  فارسی ندارند، ا جمله لیمونی جداش  که بسیار  ا  کانی

مشتخص   ج«ری  صنع  سن : »اس  چنین ومده «lithic industry»معادل  مدخل برا  
 دارد؟ معتادل  اشتاره  چیت   در توضتیح ایتن متدخل بته چته     « ریت  »این صف   که نیس 

«lithic industry» شتتود صتتنع  ستتنگی متتیصتترفای، «lithic»  ، یعنتتی مربتتو  بتته ستتن
 «جشناسیسن »شناسی یعنی در  مین «lithology» کهگونههما 

ل تغییترات   ،تغییترات، تحتوالت  : »است   چنتین ومتده   «morphology»در توضیح مدخل  
شناستی،  هتا  ستحح  متین، ریخت     ها ل فرلرفتگی مین، دانش بررسی شکل ل برجستگی

 ةتتوا  دیتد، معنتی لاژ   متی  ا  معمتولی  ةنامت که در هر لاژهگونههما  ج«شناسی، ساختارشکل
«morphology» هتا   ، که در بستیار  ا  متو ه  «شناسیشناسی یا شکلریخ »شود صرفای می

هتا ل   دانش بررسی شکل ل برجستتگی »شودج نویسنده با ولرد  این ابارت دانش استفاده می
 ةلاژه را بتتا لاژ ال ایتتندهتتد کتته  جتتا نشتتا  متتیدر ایتتن« ا  ستتحح  متتینهتتفرلرفتگتتی

«geomorphology»   ل  کرده اس جخبشود  می« شناسیریخ  مین»که معادل و 
جتا  سن  ل خاکی که براثتر مرکت  جابته   : »اس  چنین ومده «moraine» ةدر توضیح لاژ

ا  توضیح باال دریابد: ایتن  را بعید اس  بتواند منظور  «moraine» ةناوشنا با لاژ ةخوانند« جشود
معادل  درس  ایتن   کند؟ اامل و  چیس ؟جا میچه مرکتی اس  که سن  ل خا  را جابه

ها  طبیعی در بستر  دارد که براثر مرک  یخچالاشاره ل به رسوباتی « رُف یخ»شود  لاژه می
نوشت  و   ر  ا  متتو  فارستی معتادل  فارستی    شوندج البته در بسیاجا میها جابهراه و ل ه 

 اس جها  طبیعییخچال ة مین خصصی دراین لاژه اصحالمی ت ،درلار  ویدج)مور    ه  می



 1398سال نوزدهم، شمارة چهارم، تير  ،هاي علوم انساني انتقادي متون و برنامه ۀنام پژوهش   90

ستنگی  یترین   دلرة لوالواج الاخر پارینه: »اس  چنین ومده «Levalloisian»در توضیح مدخل 
لجود ندارد  لوالتوا  « دلرة لوالوا»نام این درمالی اس  که چی   به ،«سنگی میانیتا الاخر پارینه

(Levalloisشده اس ج  بردار  ا  سن  مادر  وماده  درلار  نام تکنیک یا فنی در تراشه 
کته البتته   « دارا  ب رگپستا : »اس  چنین ومده «large ungulates»در توضیح مدخل  

ماننتد است  ل گتالج پت      دارا ، دار یا سُ شود ]جانور[ سُ می «ungulate»اشتباه اس ج 
 «mammal»معادل  « دارپستا » ةلاژ«ج جثهدارا  ب رگسُ »شود باال می ةمعادل درس  لاژ
میتوا   »درستتی  بته  «ungulate» ةمعتادل لاژ  285 فحةجاس  که در صاس ج جال  این

دار را سُ  «ungulate»کتاب چرا جایی  ةگردولرندکه   مشخص نیس  اس  ومده« دارس 
ومتده دیگتر    «ungulate» ةچنین، لرتتی لاژ دار ولرده اس ج ه جایی دیگر و  را پستا ل 

هتا  دیگتر  در   لاژه ةاین رلیکردِ ا ی  دربتار  اس ؟ «large ungulates» چه ضرلرتی به
ختوار،  گیتاه »معنی به «herbivorous» ةلاژ 139 فحةشودج برا  نمونه، در صکتاب نی  دیده می

: است   چنین ومده «small»همین لاژه در ترکی  با صف ِ  254 فحةدر ص ومده ل« خوارالف
«small hervivores»  و  ه  با امالیی اشتباه 

شتتناختی بررستتی باستتتا : »استت  چنتتین ومتتده «extensive survey»معتتادل اصتتحالح 
کلتی بته دل    طتور شناسی بته ها  باستا بررسی ج«شناختی فشرده)گسترده ، بررسی باستا 

معتادل    «فشترده » ،  ل دیگتر  extensive)معتادل    «گستترده » ،یکتی  :شوندتقسی  می دسته
(intensiveبینتی ، نویستنده   که میگونههما  ندجاان ام کامالی با ه  متفالت ة ، که ا نظر شیو
ولرده   extensiveرا بتترا  « فشتترده»ل « گستتترده»دل معتتادل  متضتتادِ  طتتر  غریبتتی هتتربتته

بررستی گستترده یتا بررستی     »شود صرفای می «extensive suvery» درس ِکه معادل  درمالی
 «جشناختی گستردهباستا 
ختوانی :  چنین متی  «Epipalaeolithic»در توضیح مدخل   ،107 فحةمورد ا یبی در ص در

بتار    ایتن اشتتباهِ   ج«سنگی ل نوسنگی نی  خوانده شدهدیرینه سنگی، دلرا  میا دلرة فراپارینه»
دلرة »شتناس است ، بستیار غیراتاد  است ج در کتدام منبت         نویسنده، که ختود باستتا   ا  

نی  خوانده شده؟  البته ا  معادل  غریت    « سنگی ل نوسنگیدیرینهدلرا  میا « »سنگیفراپارینه
شک ابداای در  با  فارسی اس ، چراکه اگر منظتور  گذری  که بینی  می« سنگیدیرینهمیا »

است  نته    «Mesolithic» ةکته ایتن معتادل  لاژ    ،اس « سنگیمیا »ن تعبیر هما  نویسنده ا  ای
«Epipalaeolithic»  
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یتا   ،درت ، رلشتنی  »شتود  کته معنتی  درست  و  متی     «specificity» ةلاژ 258 ةدر صفح
ل   »ج ایتتن درمتتالی استت  کتته استت  ومتتده« ل   مخصتتوص»طتتر  ا یبتتی بتته« لضتتوح
 اس ج «specific gravity»معادل  « جرم مخصوص»تر بگویی  یا درس « مخصوص
درست  و    ةشتده کته اشتتباه است ؛ ترجمت     ترجمته « اقتاب »در کتتاب   «hawk»مدخل 

 شودجا  یاف  میاس  که در هر کتاب لغ  ساده« شاهین»
تعبیر ا یت  ل  «ج کوچک  نی، هرس ةشاخ: »اس  چنین ومده «pruning»توضیح  مدخل 

 ةکننتده ال م نبتود؛ معنتی ستاد    راه، و  ه  با این نظام نوشتار   گ «ک  نیکوچ ةشاخ»مبه  
«pruning» جاس  هما  هرس اس  که ومده 

همتا  ملت     «nation»  ج معتادل دریتق  اس  ومده« مل ، ام » «nation»در توضیح مدخل  
 «nation» ةمفهومی اساستای متذهبی است  کته دربتار      «اُم »اس  که بار معنایی رلشنی داردج 

 ها، اشاره داردجتر به پیرلا  یک ویین، فارغ ا  ملی  و کند ل بیشصدم نمی
ینی که امومای ا  و  بتا  ئنوای شیء فل   ت »خوانی : چنین می «fibula»در توضیح مدخل  
 نارلشتن، کته ربت  چنتدانی هت  بتا      « توضتیح  »ایتن   ج«برده شده اس  نام سگک کمربند نام

«fibula»رت    »یتا  « ستن ام رفلتی  »شتود  رتی نداش ج معادل این لاژه صرفای متی ندارد، ضرل
در  «سگک کمربنتد »ت فارسی و  را یاف ج  معمولی انگلیسی ةنامتوا  در هر لاژهکه می« رفلی

 ج«buckle»شود  با  انگلیسی می
دلرة ژلراستیکج دلمتین دلرة   »ختوانی :  چنین متی  «Jurassic Period»در توضیح مدخل  

ایتن توضتیح اشتتباه است ج چیت         ج«تر ا  کرتاسهشناسی، جدیدتر ا  تریاسیک ل ردی  مین
همواره در ارتبا  بتا  « دلره»خود لجود ندارد، بلکه  خود به« شناسیدلمین دلرة  مین»نام به
شودج ژلراسیک نتام دلمتین دلره ا  دلرا    می فه  اس  تر  ب رگ  مانیکه لامد « دلرا »

 یعنی م ل لییک، اس جشناسی، دلم  مین
 ةومتده کته ترجمت   « استتنتاجات فرضتی  »معتادل    «hypothetico deductive»بترا  متدخل    

، کته درلارت    «تت استتنتاجی   فرضتی »شتود  نادرستی اس ج معادل درس  ایتن اصتحالح متی   
 جاس  رلندگرا برا  سن ش فرضیات براساس شواهد شناسیرلیکرد  در باستا 
ومتده کته نادرست  است ج     « هتا نظریة سیست » «General Systems Theory»معادل  مدخل  
 س جا «هاامومی سیست  ةنظری»معادل درس  و  
برش، مقحت ، بریتدگی افقتی    : »اس  چنین ومده 245 ةدر صفح «section»توضیح مدخل 

ا یت   «ج هتا  باستتانی  شتده در محوطته  ها  کندهل گودال ،هاماصل ا  مفار  در ترانشه
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داننتد  که همگا  متی درمالی ،دانسته« بریدگی افقی»را  «section»ة نویسنده لاژجاس  که این
امتود  دارد نته    ةاشتاره بته دیتوار    ،درلار « مقح  بُرش/»یا معادل  فارسی  و   «section»که 
 ةدر توضیح شتکل  مترتب  بتا ایتن متدخل لاژ      ،جاس  که در همین صفحهجال  این افقی 
هتا   توجهی در نوشتن معتادل فارستی  لاژه  البته این بی«  مقح »یا « بُرش»ومده نه « سکشن»

ختوانی :  چنین می 426در توضیح شکل  252 فحةبیگانه منحصر به این مدخل نیس ؛ در ص
نوشت ِ و  یعنتی   ا  فارستی « محوطته » ةجتا  لاژ ، یعنتی بته  «یک سای  باستانی در گرگا »
در کتتابی کته رترار است       ا  انگتار  تتوجهی ل ستهل  ج چنین بیاس  شده استفاده« سای »

 انگی  اس جت فارسی باشد، شگف  فرهن  انگلیسی
«ج هتا  ایبو، خیمة تحهیتر، محتل معحرکترد  مومیتایی    »چنین اس :  «ibu»توضیح  مدخل 

خیمتة  »کته ایتن   البتته ایتن   چته؟ « هتا  مومیایی»بینی ، توضیح نارص اس ؛ که میگونههما 
شود مترتب  است    تاریخ که در انوا  کتاب دیده می ا  سی پیششناردر با باستا هچ« تحهیر

 نی  جا  پرسش دارد 
تر شکل  جمت   همتین لاژه،   ومده ل چهار سحر پایین «mass»کتاب مدخل   174 ةدر صفح

 جاس  ومده که کار  بیهوده ،«masses»یعنی 
است ج توضتیح و     128 ةدر صتفح  233یکی دیگر ا  موارد ا ی  کتاب توضیح شکل 

   لحفتای Le grandi avventureها  پیش ا  تاریخ ایرا  )نقش ب  رل  سفال»شکل چنین اس : 
باال صرفای بترا    ةا  ررار معلوم، توضیحی که نویسنده در وخر گ ار«ج در دل ستو  ب رگ شود

 اس   شده وا  بخشی ا  توضیح شکل چاپانورا  کتاب ولرده نی  بهاطالر صفحه
 

تصاویر3.5
ها  کتاب  موردبحث مصوربود  و  اس  که در انوا  کتاب نیت  بته و  اشتاره    یکی ا  جنبه

که موضتور نقتد متا در ایتن نوشتته       ،که اشاره شد، جلد نخس ِ کتابگونهشده اس ج هما 
ورایتی کتتاب کته دلستتونی     تر تصویرها در هماهنگی با صفحهتصویر داردج بیش 504 ،اس 

چنتین، تقریبتای   متترج هت   ستانتی  هف اند، یعنی مداکثر مدلد ستو  کار شده اس ، به ارض 
چنتین  ندج رلشن اس  که در برخی موارد، مصتوربود   کتتابی ایتن   دارتصالیر ارجار  یتمام
هتا ممکتن   هایی لجود دارد که صِر  توضتیح و  تواند امتیا  ب رگی باشد، چراکه مدخلمی

 گویتا ل   تصتالیر  ةرنسا دج در چنین موارعی اس  که ارائاس  تصویر رلشنی برا  خواننده ب
کتتاب  موردبحتث ا    متأستفانه،  گشا ل سودمند باشتدج  تواند راهمرتب  با و  مدخل  خاص می
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خوبی استفاده نکترده، بلکته در   تنها بهتوانس  سودمند باشد نهطور بالقوه میاین امکا  که به
 اس جشده « نقض غرض»موارد بسیار  مصدام  

تصویر خودِ نویسنده اس ؛ چه ورشیو شخصی چته   141 تصویر کتاب مآخذِ 504 بین ا 
است  کته نویستنده    « شناستی شتهر ستوخته   گترله باستتا   »تصتویر   65لج مأخذِ اانتشارات 

شناستی شتهر ستوخته    تصویر یکی ا  ااضا  گرله باستتا   سی دهسرپرس  و  اس ج مأخذِ 
فتر یکتی دیگتر ا  ااضتا      تصویر نی  ورا  فترل ا   چهارنام ورا  هاشمی اس ، ل مأخذِ به

تصتویر    504تصتویر ا  م متور    228ترتی ،  شناسی شهر سوخته اس ج بدینگرله باستا 
ها  شهر سوخته اس ، یعنتی  ل در هیئ  کالشاکتاب مربو  به نویسنده یا ااضا  گرله 

بتو  بته شتهر ستوخته     توجهی مردرصدِ کل تصالیرج ا  این شمار، بخش رابل 45بیش ا  
 ،شتهر ستوخته  ة پُرشمار  ا  تصتالیر محوطت   ةاین نقد، چنین استفاد ةبالر نگارنداس ج به
در ایتن کتتاب   « هتا انتقال  بهتر  مفاهی  متدخل »برا   ،مهمی باشد ةردر ه  که محوطههرچ

تتوا  و  را تبلیت    چی   ج  تأکیدِ غیرااد  بر شتهر ستوخته نیست ، کته درنهایت  متی      
کتتاب در مقدمته چنتین     ةجاست  کته نویستند   دانست ج طُرفته و    غیرمستقی   و  محوطته 

شناسی ایرا  نیست  ل استاس   شایا  توجه اس  که این کتاب فرهن  باستا »ججج گوید: می
تبت  و   هتا  ل بته  شناسی جو  تعابیر ل اصحالمات انگلیسی متدالل در متو  باستا  ةل پای
بختش مهمتی ا     بتا و  رلیکترد وشتکارا در تنتارض است       ایتن گت اره    ججج«ج است  ایرا 

توانس  بتا تصتالیر بهتتر ل گویتاتر  ا      ها خود نویسنده اس  میتصالیر  که مأخذ و 
گ ین شود تا مدخل  موردنظر بهتر در  شودج برا  نمونته، بترا  متدخل    مناب  دیگر جا 

«palmette» شتکل نختل در     بته سرستو: »اس  ومده 203 ةتصویر  به این شرح در صفح
  نیست   یت تشتخیص ل تمی چه در این تصویر رابلو «ج معبد کرنا  در مصر )سیدس اد  

جتا  ایتن تصتویر کته ا  ورشتیو شخصتی       شکل اس   بهینات نخلئهمانا سرستونی با ت 
شد تصتویر یتا طترح رلشتنی ا      منظور دیگر  گرفته شده، مینویسنده اس  ل امتماالی به

رلشنی منظور مدخل را دریابدج البتته ایتن پرستش کته     تا خواننده به چنین سرستونی ولرد
چته   ،یعنتی موضتور  کتتاب   ، «تتاریخ  ا  لاژگا  پیش»شکل معبد کارنا  با سرستو  نخل

 ربحی دارد کماکا  باری اس ج
کند کته بتوانتد بته در     تصویر  مانی ضرلرت پیدا می ةهایی ا  این دس  ارائدر کتاب

 ، burinاب ار سنگی خاصتی، مثتل اِستکنه )   دج برا  نمونه، درمورد دس بهتر  مدخل کمک کن
تنها کتاب ماضر فارتد  تواند سودمند باشدج لارعی  این اس  که نهشکلی گویا ا  و  می ةارائ
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است ج  ل بیهوده ،دی اتوجهی ا  تصالیر غیرضرلر ، بلکه بخش رابل ،ا  اس چنین لیهگی
هتا  هایی که برا  در  ل فه  و غیرمنحقی ا  تصویر برا  مدخلرلیه ل بی ةاستفاد» ،درلار 

 ةاست ج دربتار   گیرتترین ایرادهتا  کتتاب ماضتر    چش  یکی ا « تصویر نیس  اساسای نیا  به
خواهی  که خود به رضالت بنشتیند کته   شوند ا  خواننده میهایی که درادامه ولرده مینمونه

رتدر بااتث   هبتوده، یعنتی چت   « ضترلر  »انتدا ه  ها  مربوطه تا چهاین تصالیر برا  مدخل
 ها شده اس جترشد   مفهوم و  مدخلرلشن

است ج   «باستتانی  ةتپت »ور همتا   )تپه  ومده کته منظت   «tepe»کتاب مدخل  274فحة در ص
شناسا  وشناست ج در  ردر برا  باستا هچ« باستانی ةتپ»کن  نیا  به توضیح باشد که نمی گما 

اختصاص دارد، یکی در ا بکستا  ل دیگتر  در  « تپه»به  461ل  460همین صفحه دل شکل  
جاست  کته ولرد  ایتن    ج پرستش ایتن  است   سیستا  ل هردل نی  ا  ورشیو شخصی نویسنده

کمتک کترده است ؟ متال، ایتن بمانتد کته        « تپه»ردر به فه  ل در  خواننده ا  هتصالیر چ
تصویر، ل نه یکی، چه بوده؟  البته تعدد تصالیر منحصر به این مدخل نیست ؛  « دل»ضرلرت 

)پارچته  در   «textile» ، متدخل 271 ة)شمشتیر  در صتفح   «sword»برا  نمونه، برا  مدخل 
 «necklace»، متتدخل 272 ةنبشتتته  در صتتفح )لومتته، گتتل «tablet»، متتدخل 275 ةصتتفح

نیت  دل تصتویر    193 ة)اُبستیدین  در صتفح   «obsidian»، ل مدخل 188 ة)گردنبند  در صفح
 ولرده شده اس ج

این متدخل ایتن است      ةشگف  دربار ةاس ج نکت «میدا » «square»یکی ا  معانی  مدخل 
بترا  و  ولرده است   ویتا ایتن     که نویسنده تصویر  هوایی ا  میدا  نقش جها  اصفها  را 

 کمک کرده اس ؟« میدا »تصویر به خواننده در در ِ معنی ل مفهوم 
)بتاد  نیت     «wind»کتاب متی برا  مدخل  ةانگی  دیگر این اس  که نویسندموردِ شگف 

دریابتد  توضتیح   « بتاد »ل را ا  اخوبی منظور ال م دانسته تصویر  ارائه کند تا البُد خواننده به
رل ة  120بادهتا   »کتتاب ومتده چنتین است :      295 ةدر صفح 498 ةشمارتصویر که به این

بینی  چی   نیس  ج  اکسی هتوایی ا   چه در و  تصویر میو   «جGerester 2008سیستا  )
 ها  بیابا  مدفو  شده اس جا  ردیمی که بخشی ا  و   یر شنبقایا  سا ه
)خِش   اس ج توضیح تصویر  که درکنار ایتن متدخل    «mud brick»دیگر مدخل  مورد

جاست  لارعتای خشت     پرسش ایتن «ج خش ، اتیوپی )سیدس اد  »ولرده شده چنین اس : 
دادهبایست  تصتویر  ا  و  نشتا    شناس ایرانی ناشتناخته است  کته متی    ردر ن د باستا و 

 شد؟ و  ه  خشتی ا  اتیوپی؟  می
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 )ورامگاه  تصویر  بته ایتن شترح ومتده     «mausoleum»کتاب  یر مدخل  175 ةدر صفح
 ج ایتن تصتویر طرمتی    1)شتکل   « Pukcencova 1958ورامگاه چگندر بابا در کوفن ): »اس 

چته کستی بتوده ل    « گنتدر بابتا  چ»دانتد  این نقد نمتی  ةج نگارنداس  مداد  ا  بنایی مخرلبه
بته  « ورامگتاه » داد  تصتویر  نشتا   دراگتر   یجاس  که متک اس ، للی پرسش این«کوفن»

شد یکتی ا  صتدها   داش ، ویا نمیمی لجود« ضرلرتی» خواننده برا  در  مفهوم این لاژه
ل « چگنتدر بابتا  »ایرانی بترا  دانستتن کیستتی      ةبنا  ورامگاهی ایرا  را مثال ولرد که خوانند

 سردرگ  نشود؟ « کوفن»ک ایی  
: است   )اسکیمو  تصویر  به این شرح ومده «Eskimo»کتاب  یر مدخل  108 ةدر صفح

ایتن تصتویر طرمتی است  متداد  ا        «ج ت 1388اسکیمو  رر  هفده  م )سیدس اد  »
جا نیت   کشید  اس   در اینمرد  با موها  بلند که رل   مین نشسته ل ظاهرای مشغول چُپُق

داد  ایتن تصتویر    به نشا « ضرلرتی»لارعای « اسکیمو» ةپرسش این اس  که ویا برا  فه  لاژ
شتد تصتویر    ینم لجود داش ؟ ویا ،شناسی  نداردیچه ا  اسکیمو مکه شباهتی به و  ،ا ی 
چته ربحتی بتا    « اسکیمو  رر  هفده  میالد »که اینتر  ا  اسکیمو نشا  داد؟ مالمتدالل

 ، دارد بماند «تاریخ ا  شناسی پیشباستا »موضور کتاب، یعنی 
ج در  یتر  ایتن   اس  ومده«  کنپا گوش»معنی )به «aurilave» کتاب مدخل  34 ةدر صفح

کتن نقتره   پتا  نور گوش»بینی  که توضیح و  چنین اس : مدخل تصویر  ا  شش شیء می
داده نشتا  « کتن پتا  گوش»انوا  که به نخستین نکته این اس  که این اشیا«ج )سیدس اد  
انتد؟  بتوده « کتن پا گوش»ویا لارعای این اشیا اندا ه به لارعی  ن دیک اس ؛ یعنی شده تا چه

 ،ومد؟ سوم، ایتن اشتیا   می« ا  نقره»، «نقره»جا  بایس  بهدلم، ویا در توضیح  این مدخل، نمی
شناستی  باستا »اند، ویا رب  مشخصی به داشتهمی« کنپا گوش»که لارعای کاربردِ با فرض این

ها  باستانی ایرا  یا کشتورها  دیگتر بتا      محوطهمشابهی ا ةدارند؟ ویا نمون« تاریخ ا  پیش
این تصویر ایتن است  کته     ةا ی   دیگر دربار ةفرض  چنین کاربرد  یاف  شده اس ؟ نکت

 بینتی  کته دریقتای همتین تصتویر      معنی گوش  متی )به «ear» ةکتاب، درکنار لاژ صد ةدر صفح
این بماند که بترا  فهت     مال اس   تکرار شده اس ، یعنی یک تصویر دلبار در کتاب ومده

 ةبتود کته بترا  لاژ   بود؟ ویا بهتر نمینیا  تصویر این اشیا  ردر بهه)گوش  لارعای چ «ear» ةلاژ
«ear» ومد؟ تصویر  ا  خودِ گوش می 

شتود،   میتر شبیه شوخیکه در موارد  بیشرلد جا پیش میا ی   کتاب تاو  ةاین جنب
کتتاب   113 ةندگا  م اح کنتد  بترا  نمونته، در صتفح    کتاب خواسته با خوان ةگویی نویسند
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گربتة ختانگی   »   توضتیح ایتن تصتویر چنتین است :      2بینی  )شکل تصویر یک گربه را می
 انگلیستی   ةبترا  لاژ « گربته »ظاهرای نویسنده چنین پنداشته که معادل  فارسی  «ج )سیدس اد  

«cat»  گربته »ل را ا  اخواننتده منظتور    کافی نیس ، بنابراین تصویر و  را نی  ولرده اس  تتا »
هتا   را در تصتالیر متدخل  « هتا  تصتویر   شوخی»گونه دریقای دریابد  موارد دیگر  ا  این

 ، 5)شتتکل « ستتفالتکتته» ، 4)شتتکل « راه»، «طنتتاب» ، 3)شتتکل « گتتال»، «نیتت ار»، «اتتدس»
 ، 7)شتکل  « شتا  »، «مفتار  راچتام  »، «رفتل » ، 6)شکل « جو جن »، «جادلگر»، «گورخر»
 ل ،«بشتقاب »، «راشتق »، «م ستمه »، «تنور نانوایی»، «گلدا »، «پارچه»، «باد»، «خانواده»، «خانه»
 بینی جمی« وینه»

 گفتته کته نیتا  بته    پتیش  ةها  سادکه برا  بسیار  ا  مدخلجاس  که درمالیطُرفه این
توانست  در  تصتویر متی   ةها کته ارائت  ، برا  بسیار  ا  لاژهاس  تصویر نداشته تصویر ومده

کته   «graver»ها به خواننده کمک کند، تصویر  ارائه نشده اس   بترا  نمونته،   در  بهتر و 
 شتناس  کتتاب  بسیار  ا  خواننتدگا   باستتا    اب ار سنگی خاصی اس  ل امتماالی برا دس 

 شکل  و  ناوشناس ج

 
1شکل
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.6شکل

 
.7شکل

هانوشتکوته4.5
هتتا صتتفحه یتتا صتتفحاتی را بتته در برختتی ا  م تتالت ل کتتتاب ،دانتتی کتته متتیگونتتههمتتا 

شده دهند که در و ، شکل  کوتاه  اختصاص میabbreviation« )اختصارات»یا « هانوش کوته»
ج است   ها ارجار داده شدهفرالانی در متن به و که بهشود ولرده میا ه یا مختصر برخی ارجار
ج صتفحات  AJAشتود  متی  rchaeologyAournal of Jmerican Aنوش ِ برا  نمونه، شکل  کوته

شتکلی غیراتاد ج   کتاب ماضر نی  به همین امر اختصاص یافته اس ، للتی بته   306تا  300
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ا تفالت چنتدانی، یتا در متوارد     ه شده یا مختصر  ارجارغیرااد  ا  این نظر که شکل  کوتاه
ا  چنین شتکل  تر کتاب یا م لهدر ک  ،ا ندارد  درلار ه کامل و  ارجارهی  تفالتی، با شکل 

ا   صتفحه  شتودج ایتن فهرست ِ شتش    دیتده متی  « نوشت  کوتته »یتا  « اختصتارات »ا یبی ا  
ا یا مناب  فارسی ه تا مربو  به ارجار 73مورد اس  که ا  این شمار  232شامل « نوش کوته»
ججج  است ج در  ل  غیرفارسی )انگلیسی، ایتالیتایی، ولمتانی،   ا یا مناب ه تا مربو  به ارجار 159ل 

 ها برا  نمونه ولرده شده اس جل شکل کامل و « هانوش کوته»شمار  ا   2جدلل 

.2جدول

شکلِکاملنوشتکوته

 1361سیدس اد ، سیدمنصور  1361سیدس اد  

 1388فرل انفر، فر اد  1388فرل انفر 

 1385یوسف م ید اده،  1385م ید اده 

 1377مرد نمکی  1377مرد نمکی 

Anonymous 1982 Anonymous 1982 

Ascalone 2005 Ascalone, E. 2005 

Casal 1961 Casal, J.M. 1961 

Hole 1977 Hole, F. 1977 

نوشت ِ منبت  یتا ارجتار تفتالت      شتود، شتکل کوتته    دیده متی  2که در جدلل گونههما 
تر  موارد فق  نام کوچک یا مر  نخس  نتام  ندارد ل در بیشتوجهی با شکل  کامل و  رابل

ج بتا بررستی  فهرست ِ    است   نوش ِ و  اف لده شدهشکل  کوتهو  منب  به ةکوچک پدیدولرند
 ستی ده برد که ا  این تعداد درلار  فق   سادگی پیتوا  بهها  کتاب مینوش تایی کوته 232
متدلد  » ةشتد که شکل  کوتاه« سج حج»اند  برا  نمونه، داشتهنیا  « نوش کوته»شکل  به مورد
جتا نیت    ترتیت ، در ایتن   اس ج بتدین « سال پیش» ةشدکه شکل  کوتاه« پج سج»یا « ها سال
 جاس  به ان ام و  لجود نداشته« ضرلرتی»که  ان ام شده بینی  که کار می

منابع5.5
دانشتگاهی، ا جملته کتتاب      هتا  چنتدا  کمتی ا  کتتاب   لارعی  این اس  که در شمار نته 

  اهت دس  تنظی  نشتده است ج ایراد  صورت منظ  ل یکبه نامه یا مناب موردنقد، بخش کتاب
بخش مناب  کتاب  ماضر بیش ا  و  اس  که بتوا  در این م ال به همه پرداخت ؛ بنتابراین،   

شتود  موارد  دیده متی کنی ج نبودِ تاریخ چاپ در ها اشاره میشمار  ا  و  جا فق  بهدر این
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ختوانی نتدارد، یعنتی    وغتا  بستیار  ا  ستحرها بتا هت  هت       « ج تقو ، فرشید»)برا  نمونه، 
چنتدا  کمتی ا  منتاب ، کته ا  نتور مقالته       ها با ه  متفالت اس ج در شمار نته و « تورفتگی »

 ؛1365سیدستت اد  بنگریتتد بتته صتتفحات نیامتتده استت  )بتترا  نمونتته،   ةهستتتند، شتتمار
تنظتی  بختش منتاب      ة ج شتیو Sarianidi 1981 ؛التف  1381سیدست اد    ؛1370سیدس اد  

کتاب بدین ترتی  اس  که نام نویسنده ل تاریخ انتشار در یک سحر ل انوا  اثر ل مشخصتات  
شتودج  ج متأسفانه در کاربس  این ترتی ، وشفتگی  یاد  دیده متی ومده اس  و  در سحر  یر 

کنی ج این سه منب  بدین شتکل  ومده را بررسی می 316 ةصفحبرا  نمونه، سه منب  که در پایین 
کته  گونته هما «ج Green, M. W.1981»ل  ،«Good. I. 2010 ,» ،«Graziosi, P. 1958: »اس  ومده

هتا  خوانیگونه ناه ندج ا  ایناچینی  این سه منب  با ه  متفالتج ئیات مرل  ،شوددیده می
 شودجدیده میفرالانی در بخش مناب  کتاب به

، Mellart 1975ا  دیگر ایراداتِ بخش مناب  نبود نام ناشتر است ج بترا  نمونته در منتاب        
Moscati 1982،  لKhlopin 1997 للتتی نتتام ناشتتر مشتتخص نیستت ج  ،محتتل انتشتتار ومتتده

 ةنکرد  مرل  ب رگ ل کوچک ا  دیگر ایرداتِ بخش مناب  اس ج بترا  نمونته، لاژ  راای 
 ومده اس ج PRESSشکل بدل  هی  دلیلی به 319فحة در ص« انتشارات»

هتا  در پایا  توضیح  مدخل 231ل  ،227، 189، 103، 67در موارد متعدد ، مثالی صفحات 
شتود: ]بحرالعلتومی[؛ ایتن درمتالی است  کته نته در بختش         ارجاای به این شکل دیده می

 شودج  دیده نمی اثر  ا  شکل کامل این ارجار« مناب »نه در بخش « هانوش کوته»
چنا   یتاد است    انگار  در تنظی   بخش مناب  کتاب  موردبحث و می ا  وشفتگی ل سهل

 جا با اشتاره بته یتک متوردِ    ها در این م ال میسر نیس ؛ بنابراین، در اینو  ةکه اشاره به هم
 :اس  منبعی با این مشخصات ومده 318فحة دهی ج در صدیگر این بخش را پایا  می

Khlopina, L. I. 1984 

“Namazga depe and the Late Bronze Age of Southern Turkmenia”: Kohl, Ph.L (ed.) 

Central Asia, Palaeolithic Beginning of the Iron Age. Editions Recherches sur les 

Civilizations. 

کتتابی چتاپ شتده    ا  است  کته در   ظاهرای مقاله مذکورشود، منب  که دیده میگونههما 
شود ا  این ررار است : نخست ، تتاریخ انتشتار ایتن      منب  دیده میاین اس ج ایراداتی که در 

که، نام کتاب  موردارجتار اشتتباه ومتده است ،     اس ج دلم این 1981بلکه  ،نیس  1984مقاله 
ج to the Iron Age …بلکه چنتین است :    of the Iron Age…یعنی بخش وخر  و  چنین نیس : 

همه ایتن است  کته     تر ا صفحات مقاله اشاره نشده اس ؛ للی ا ی  ةشمارکه بهوم اینس
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، بلکه در کتابی دیگر چاپ شده است    اس  موردارجار اساسای در و  کتاب چاپ نشده همقال
   چنین اس :Khlopina 1984) مذکور ةارجار  درس ِ مقال

Khlopina, L. I. 1981 

“Namazga-depe and the Late Bronze Age of Southern Turkmenia”, in: The Bronze 

Age Civilization of Central Asia; Recent Soviet Discoveries, Edited by P. Kohl, 35-62, 

M. E. Sharpe, Armonk, New York.  

 
 گیری . نتیجه6

اره شتد،  کوتتاهی اشت   هتایی ا  و  بته  که در این نوشته بته بختش  گونهکتاب موردبحث، هما 
ج ایتن مشتکالت ل ایترادات ا  مستائل شتکلی تتا متوارد محتتوایی را         داردمشکالتی جد  

بتالر متا   تصالیر کتتاب برشتمردی  بته    ةگیردج باید توجه داش  که ایراداتی که دربارمیبردر
چنین کتابی، کته   ةشود نه ظاهر  و ج نویسندمیمربو  ا نظر اصولی مستقیمای به محتوا  کتاب 

 هتا متورددیگر بته   ل ده ،«رفتل »، «خانته »، «راه»که مدخل  دشناس اس ، باید بدانخود باستا 
 نداردجنیا  تصویر 

هتا  مرجتت   کتته جت ل کتتتاب  هتایی ا  ایتتن دست   کته اشتتاره شتد، کتتتاب  گونتتههمتا  
در این کتتاب  که درمالی جها  دیگر باشندتر ا  کتاببایس  بسیار وراستهشوند می میدانسته
شتود کته ا    ل اغال  امالیی دیده متی  ،ورایی، دستور نگارشردر ایراداتِ محتوایی، صفحهو 

شتوند  در  چاپ میت ربه ل بیها  معمولی که توس  ناشرا  ک سحح استانداردها  کتاب
  دنی اس  نی  بسیار فراتر رفته اس  ل ا  این نظر به گما  نگارنده مثال

 ا  پتیش »ل مربتو  بته   « مصتوربود  »در انوا  کتتاب نیت  ومتده، یعنتی     ا  که دل جنبه
هتا  که در ایتن نوشتته بته و    بود ، چی   ج  نمایش نیس ج به گواهی موارد متعدد  «تاریخ
ها پیش نیامد  ایتن کتتاب را   تر  که م ال ارائه ل بحثِ و کردی  )ل شمار بسیار بیشاشاره
دیگر کتتاب، یعنتی    ةدانس ج جنب« تاریخ ا  شناسی پیشفرهن  باستا »توا  لجه نمی هی به
نقتض  »ها بیاید، کار  فه   بهتر  مدخل ه بهککه نشا  دادی ، بیش ا  و گونه، هما «مصوربود »

در « ضترلرتی »اس ج بدل  اغرام، بیش ا  نود درصتد تصتالیر کتتاب بتدل  هتی       « غرض
کتاب همتین تصتالیر  است      ةدج درلار  یکی ا  نقا  ضعف اماس  کتاب گن انده شده

 هستندج« بیهوده»ل « ابث»اتفام موارد،  به که در رری 
هتا ک است ج   ا  ایرادات ب رگ کتاب این اس  که نویسنده نتوانسته دریابد کته اللویت   

بتوده، تصتویر   نیتا   تصتویر  ی کته بته  یباال این اس  که نویسنده در جاها ةمنظور ما ا  گ ار
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 ر بسیار  ا  موارد که برا  فه  معنی ل مفهوم  متدخل نیتا   بته   ل براک ، د اس  نیالرده
ها  متعدد  در باالتر بحث کتردی ج بته   ج این مورد را با مثالاس  تصویر نبوده تصویر ولرده

 است   همین ترتی ، جاهایی که برا  فه  بهتر  مدخل، توضیح ال م بتوده، توضتیح نیتالرده   
 که اشاره شد ، للی بسیار  جاها کته توضتیح ال م نبتوده، توضتیح ولرده     matrix)مثل موردِ 

 ل مانند و  که اشاره شد ج lake ،home)مثل موارد  اس 
این کتاب بسیار جا  تأسف دارد این اس  کته ایتن کتتاب محصتول      ةا  که دربارنکته

ا  ایترا   ه ا رضتا در ختارج   شناستا  ایرانتی است  کت    باستتا  « وشتناترین نتام »رل  یکتی ا   
دست   بته  شناستا  رلت   باستتا  « پُرکتارترین »کرده ل ا نظر تعتداد صتفحه، یکتی ا     تحصیل
شتاید چنتدا  جتا      ،بتود اس ج این کتاب اگر ماصل تالش جوانی جویا  نتام متی  ایرانی
هتا   تترین محوطته  شناستی کته هرستاله یکتی ا  مهت      گیر  نبود، للی ا سو  باستا خُرده

کالد، رویای جتا  تأستف داردج چتاپ    ها  گ افی میخته  را با بودجهباستانی ایرا  )شهر سو
« خودکشی المتی »ا  ا  و  در این نوشته بحث شد، نوای این کتاب با چنا  کیفیتی که شِمه

 شناسی ایرا جاس  تا مشارکتی سودمند در باستا 
 

 نامه کتاب

تخصصتتی بتترا  دانشتت ویا   نامتته ل متتتو  لاژه،  1389اممتتدخانی، محمدرضتتا ل تیمتتور اکبتتر  ) 
 ، تهرا : سبحا  نورجت فارسی  شناسی )انگلیسیباستا 

 ةترجمت  ،شناسی جوام  ایرا  باستتا  )در هت ارة ستوم پتیش ا  متیالد      باستا  ، 1395وسکالونه، انریکو )
 سیدمنصور سیدس اد ، تهرا : سم ج

 م ج، تهرا : سهند ةرارشناسی شبهباستا  ، 1389سیدس اد ، سیدمنصور )
 ، تهرا : سم جج 2 ،نخستین شهرها  ایرا  ، 1390سیدس اد ، سیدمنصور )
 تهرا : سم ج ج، 2 ،شناسی وسیا  مرک  باستا  ، 1395سیدس اد ، سیدمنصور )

 ، تهرا : سمیراجشناسیفرهن  مصور باستا  ، 1384کرمی، ماندانا )
 تهرا : پا ینهج، شناسیلاژگا  کاربرد  باستا  ، 1394کرمی، ماندانا )

 ، تهرا : وژن جشناسی ل تاریخباستا  ةناملاژه ، 1388کرمیا ، غالمرضا )
 ، تهرا : مرک  نشر دانشگاهیجشناسینامة باستا لاژه ، 1376شهمیر اد ، صادم )ملک
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