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   كتاب ةبررسي و نقد ترجم
  شناسي هاي ميداني در باستان روش

  *كوروش روستايي

 چكيده
شناسي موردنقد و بررسي قرار   باستان  ةحوز در شده هاي ترجمه  در اين مقاله يكي از كتاب

، كه در نوع خـود  كند را بررسي نمي گرفته است. اين نوشته ماهيت و اهميت كتاب اصلي
 ةي اسـت كـه در نسـخ   ياهـ  هـا و ابهـام    كتاب معتبري است، بلكه هدف از آن بيان كاستي

كتـاب موردبحـث در چنـدين     ةرجمـ هاي ت  شود. مشكالت و كاستي  شده ديده مي  ترجمه
نـامفهوم يـا    ةغيردقيق، ترجم ةازجمله ترجم ؛مقوله موردبحث و ارزيابي قرار گرفته است

واژه يـا    بـه   واژه ةخواني در ترجمه. ايراد اصلي كتاب ترجمـ   و ناهم ،اشتباه، خوانش دشوار
نهادي ايـن قلـم،    شپي ةراه با ترجم شاهد، هم منزلة اللفظي است كه موارد متعددي به  تحت

آورده شده است. نداشتن درك و دريافت درست از موضوع و مباحـث كتـاب، از ديگـر    
و شـده  هاي متعدد نشان داده   جدي كتاب موردبحث است. اين مورد نيز با مثال هايايراد

يـا گـاه    ،هاي اشـتباه، ناآشـنا    كتاب كاربست برابرنهاده ياه بحث شده است. از ديگر ايراد
  ةسـودمندي و اثرگـذاري كتـاب بـراي خواننـد      اسـت  اشتباه است كه باعث شـده  كلي  به

دست با چنين كيفيت  و انتشار كتابي ازاين ،مقدار برسد. ترجمه، چاپ  زبان به كمينه  فارسي
  تأمل است. قابل» سمت«نازلي ازسوي انتشارات 

  .شناسي، واژه، اصطالح  ترجمه، باستان :ها كليدواژه
  
  . مقدمه1

اخير در ايران، چـه ترجمـه چـه      ةشناسي طي سه ده  باستان ةي گذرا به انتشارات حوزنگاه
 ةبـه شـمار فزاينـد    گير كمي آن است. البته اين امر باتوجـه   روشني گواه رشد چشم  تأليف، به
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اين شمار فزاينده ناشي  البته د.رس نظر نمي بهآموختگان اين رشته عجيب   دانشجويان و دانش
هاسـت كـه اغلـب      ويژه تحصيالت عالي، در دانشگاه  قاطع تحصيلي مختلف، بهاز تأسيس م

هـاي علمـي الزم صـورت گرفتـه اسـت. نيـاز خيـل عظـيم           بدون درنظرگرفتن زيرساخت
   ةزبـان فارسـي طبيعتـاً باعـث رونـق ترجمـ         شناسي به منـابع درسـي بـه     دانشجويان باستان

جاكه، بدون اغراق، بيش از نود درصـد آثـار    نهاي مربوط به اين رشته شده است. ازآ  كتاب
اي خـاص    هاي ميداني در ناحيـه يـا محوطـه     شناسان ايراني مربوط به پژوهش  تأليفي باستان
شناسـي در فضـاي     دانش باستان نمباني و اصول بنيادي   ةدرباررا منابع  تواند خأل  است، نمي

چنـدان كمـي از     بينـيم شـمار نـه     دانشگاهي كشور پر كند. در چنين بستري اسـت كـه مـي   
س اين كار ، كه البته نفْاست شناسي معطوف به مباني و كليات شده  باستان  ةهاي حوز  ترجمه

  سودمند و ضروري است.
اي   شناسـي كـار پرمخـاطره     متون تخصصي باستان   ةترجم   ةديدگاه، ورود به حوز  يك از

شـود كمبـود نسـبي      نـين متـوني مـي   چ   ةاست. يكي از داليلي كه باعـث دشـواري ترجمـ   
شناسي اسـت. ايـن     شده براي اصطالحات تخصصي باستان  هاي مناسب و شناخته  برابرنهاده

شناسي ايراني ازمنظر توليد متون تخصصيِ باكيفيت   باستان   ةتحركي جامع  كمبود اساساً به كم
هـاي    رحـال در نوشـته  ه تحركي، آشفتگي در اصـطالحاتي كـه بـه     گردد. غيرازاين كم  بازمي

  ةشود نيز به پيچيدگي موجـود افـزوده اسـت. بـاوجوداين، طـي دو دهـ        گوناگون ديده مي
شناسي ازسـوي معـدود افـرادي      ريزيِ واژگان تخصصي باستان  هايي براي پي  گذشته تالش

صادق  تأليف شناسي  باستان   ةنام  واژهها  گمان نگارنده سودمندترين آن ، كه بهاست انجام شده
  است. 1376در سال شهميرزادي     ملك
  

  . كتاب موردبحث2
تـأليف   شناسـي   هاي ميـداني در باسـتان   روش كنيم را بررسي ميكتابي كه در اين نوشته آن 

). اين كتاب ويراست هفتم Hester et al. 1997و كنت فدر است ( ،هستر، هري شيفر  تامس
 1949مريكـايي، در سـال   اشناس سرشناس   استانبار رابرت هايزر، ب  كتابي است كه نخستين

هـاي    هـاي ميـداني پـژوهش     چاپ كرد. اين كتاب براي چند دهه يكي از منابع اصلي روش
بود. آخرين ويراست اين كتاب همـين ويراسـت    ،مريكاي شمالياويژه در   به ،شناسي  باستان

ازسوي  1392ر سال فارسي آن د ةميالدي چاپ شد و ترجم 1997سال    درهفتم است كه 
رسـيد. ايـن كتـاب      چـاپ  ها (سمت) به سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه
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 راتـر فصـول آن    مقاالتي است متشكل از چهـارده فصـل و دو پيوسـت كـه بـيش       مجموعه
گران ديگر. اين كتاب نيز ماننـد   پژوهش را نيزو برخي فصول  اند كردهويراستاران گردآوري 

شناسي است، از بررسي   هاي ميداني باستان  در روش نهاي مشابه داراي مباحث بنيادي  نمونه
ــژوهش    ــيا و پ ــت اش ــت و مرم ــا حفاظ ــه ت ــاوش گرفت ــان  و ك ــاي مي ــته  ه ــد   رش اي، مانن

  ).archaeobotanyشناسي (  گياه  ) و ديرينzooarchaeologyجانورشناسي (  ديرين
. نيكنـامي  انـد  كـرده حسـين صـبري ترجمـه     الدين نيكنامي و  كمال راكتاب موردبحث 

اسـتاد  «علمـيِ     ةعلمي (با مرتبـ  دكتري از دانشگاه شفيلد انگليس، عضو هيئت   ةآموخت  دانش
علوم انسـاني دانشـگاه تهـران و حسـين      ةشناسي دانشكد  و مديرِ فعلي گروه باستان ،»)تمام

دران است. هـر دو متـرجم داراي   شناسي از دانشگاه مازن  دكتري باستان   ةآموخت  صبري دانش
؛ الـف 1392نيكنـامي و صـبري    بنگريد بـه شناسي هستند (  متون باستان  ةاي در ترجم  پيشينه

  .است داده عادله مشايخي انجام  را ). ويراستاري كتاب1393نيكنامي و ساعدموچشي 
  

  . ارزيابي ترجمه3
تقسيم كرد: يك دسته، آنان كه  به ترجمه به دو ديدگاه كليرا شايد بتوان رويكرد مترجمان 

ت مفهـومِ  يـ آنـان كـه انتقـال كل    ،دانند و ديگـر   خود را موظف به وفاداري به متن اصلي مي
). كتـاب  1394فـر    خزاعـي  بـه بنگريـد  داننـد (   موردنظر نويسنده را به زبان مقصد كافي مي

گي. مترجمـان در  سـاد   كلي در گروه دوم جاي داد، امـا نـه بـه    طور  توان به  موردبحث را مي
كاررفتـه در    طرز غريبي خود را آزاد از مفاهيم و اصطالحات بـه   هاي كتاب به  برگردان جمله
كنـيم    شود. تأكيد مي  فراواني ديده مي  چنيني در سراسر كتاب به  اند؛ موارد اين  متن اصلي ديده

چهـارم    تر از يـك  كم   ةاند حاصل بررسي و مقابل  آورده شده وار كه مواردي كه درادامه نمونه
هـاي مشـابه فـراوان      نمونـه  شده در ادامة مقالـه  ارائههاي   مطالب كتاب است. هريك از مثال

ايـم،    هـا را برگزيـده    ترين شيوه  ديگري دارند. براي بررسي و نقد اين ترجمه يكي از متداول
راه با متن اصلي  اب همكت   ةو جمالتي از ترجم ،ها  ها، اصطالحات، عبارت  يعني بررسي واژه

  ها. آن   ةدرست يا بهين ــ باور نگارنده  به ــصورت    ةو نيز ارائ
مهم اين كتاب برگردان غيردقيـق و گـاه مـبهم و اشـتباه اصـطالحات       ياهيكي از ايراد

شناسي بـه زبـان     شناسي است. هرچند هنوز براي شماري از واژگان تخصصي باستان  باستان
هاي   ، بسياري ديگر داراي معادلاست نهاد نشده رسي بهينه و مربوطي پيشانگليسي معادل فا

 ةشوند و نزد جامع  فراواني استفاده مي  اي هستند كه در بسياري از متون فارسي به  شده  شناخته
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نادرسـت يـك واژه      ةاند. بايد توجه داشت كه گاه ترجمـ   شده   شناسان ايراني شناخته  باستان
رف صـ توان چنـين توجيـه كـرد كـه       مفهوم جمله را ناگويا كند؛ بنابراين، نميتواند كل   مي

چنين، بايد توجـه داشـت كـه     آيد. هم  نمي  شمار  نادرست يك واژه، ايرادي جدي به   ةترجم
توان اين ايراد را به كليت متن كتـاب    شود مي  اشتباه ترجمه مي  ساده و متداولي به ةوقتي واژ
طريـق اولـي     بـه اسـت،  اي درست دريافـت نشـده     ساده   ةقتي معني واژچراكه و ؛تعميم داد

تر در بسياري موارد دچار چنـين ايـرادي     و جمالت پيچيده ،ها  واژگان، اصطالحات، عبارت
  .شود  كوتاهي بحث مي  هايي از اين موارد به  نمونهدربارة  ،هستند. درادامه

  
  غيردقيق ةترجم 1.3

طـور سرسـري و     اي بـه   يا جملـه  ،اب وجود دارد كه واژه، عبارتموارد بسيار زيادي در كت
اي اسـت كـه برخـي جاهـا بـه        تـا انـدازه  » بـودن   غيردقيق«غيردقيق ترجمه شده است. اين 

  كنيم:  جا مرور مي شود. چند نمونه را اين  نزديك مي» بودن  اشتباه«
   ةشـد   كه معادل شـناخته   حاليدر ،اند  گذاشته» () ديوار حائل«مترجمان  balk ة. براي واژ1

اين    ةاست. خوانند» بازوي ترانشه«يا » بازوي كاوش«شناسي   هاي فارسي باستان  آن در نوشته
هـاي    ها يا گمانـه   اي كه درحال توصيف ترانشه  در بستر و زمينه» حائل  ديوار«كتاب با ديدن 

جلـو چـه چيـزي را    » ر حائلديوا«داند كه با چه چيزي مواجه شده و اين   كاوش است نمي
  ).181ب: 1392؛ نيكنامي و صبري Hestr et al. 1997: 83( 1گرفته است

كـه معـادل     ، درحـالي است شده   آورده» چيدمان اليه«معادل  stratification   ة. براي واژ2
گونـه كـه بـراي      است؛ درست همان» بندي  اليه«هاي فارسي   درست و مصطلح آن در نوشته

  ).464؛ همان ibid: 236( شود  استفاده مي» نگاري  اليه«درستي از معادل   به stratigraphy   ةواژ
ترجمـه  » سنگ سـوخته «است كه  burned rocksدست، تركيبِ   اين . موردي ديگر از3
زبان فارسي براي آن از    شناسي به  هاي باستان  طور معمول در نوشته  كه به ؛ حال آناست شده

  .)208؛ همان: ibid: 99( شود  استفاده مي» ديده  هاي حرارت  سنگ«تعبير 
 خودنمـايي/ «و » ديـد   ميـدان «ترتيب   در كتاب به obtrusivenessو  visibility   ة. دو واژ4

تر در  ها بيش  اين واژه .)109 - 108؛ همان: ibid: 46- 47( ترجمه شده است» نمابودن  انگشت
شناس   اندازها باستان  اربرد دارد، جايي كه در برخي چشمشناختي ك  هاي باستان  مبحث بررسي

هـا    ها يا مشهودبودن خود محوطه  هاي سطحي روي محوطه  شدن يافته  قابليت ديده   ةبا مسئل
شـك گويـا و روشـن نيسـت.       اگر اشتباه نباشد، بـي » ميدان ديد«روست.  هانداز روب  در چشم
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قابليـت  «يـا  » شـدن   ديـده «شناسـي    باسـتان    ةحـوز در  visibility ةمعادل درست و دقيق واژ
هـاي سـطحي     يافته visibilityالف   ةبر سطح محوط«گوييم   ، وقتي ميمثالًاست. » شدن  ديده

شود (كـه ممكـن     سادگي بر سطح محوطه ديده نمي  هاي سطحي به  يعني يافته ،»پايين است
دوم، يعني    ةكاررفته براي واژ  دل بهپوشش گياهي انبوه سطح محوطه باشد). معا علت  است به

obtrusiveness مشـهودبودن «نهـادي مـا بـراي آن     اين واژه كه معادل پيش .تر است  غريب «
بـودن    شناسـي كـاربرد دارد، جـايي كـه مشـخص       است، اساساً در مبحـث بررسـي باسـتان   

بررسـي  يـابي بـه اهـداف      هاي باستاني يكـي از فاكتورهـاي مهـم در ميـزان دسـت       محوطه
  رود.  مي  شمار  به

سـنگي،    پارينـه    ةهاي مربـوط بـه دور    ويژه در محوطه  شناسي، به  هاي باستان  . در كاوش5
اي است   است و اين واژه» سطوح استقراري«يا » سطوح زيستي«يكي از پديدارهاي متداول 

ايراني كـامالً بـا آن      ةخوانند ،علت  همين  شود و به  فراواني استفاده مي  كه در متون فارسي به
ترجمه شده كه عبارتي  living surfaceمعادل » بستر زندگي«آشناست. در كتاب اين عبارت 

 از آن دريابـد  را بحث شايد بتواند منظور   ةبه زمين شده است، هرچند خواننده باتوجه  ديده  كم
  .)ibid: 83؛ 181(همان: 

سـت كـه در كتـاب معـادلِ     »هـا  فيناز خـاك درآوردن تـد  «ديگـر عبـارت      ة. نمون6
exposing the burials معادل دقيقِ آن » ها  تدفين  آشكارسازي«كه  ؛ حال آناست گذاشته شده

شناسي بسـياري از    هاي باستان  . مسئله اين است كه در كاوش)ibid: 514؛ 264(همان:  است
شود   مي» آشكارسازي«مرور   بهباستاني)    ةها با كندوكاو ظريف ابتدا از بستر خاك (نهشت  يافته

چه عبارت متن اصلي به آن  شود. آن  در آورده مي  هاي الزم از خاك به  و پس از مستندسازي
 حـين كـاوش  هاي انساني است كه چه مقتضياتي را بايد   اشاره دارد چگونگي كاوش تدفين

  داشت. نظر در
هـا يــا    نگــاري  اصــطالحي تخصصـي در مبحــث گـاه   dendrochronology. اصـطالح  7
اين معادل  2.است ترجمه شده» نگاري درخت گاه«هاست. اين واژه در كتاب به   گذاري  تاريخ

متـون فارسـي      ةولي دقيق نيست و البته به چشم و گوش خوانند ،ربط نباشد  شايد خيلي بي
هـاي    از حلقه گذاري با استفاده  تاريخ«تر آن   شده  شناسي نيز آشنا نيست. معادل شناخته  باستان

» هاي آوندي  يابي ازطريق حلقه  سن«يا » هاي آوند  كمك حلقه  گذاري به  تاريخ«، »رشد درخت
  .)106 :1376شهميرزادي   ملك؛ 248 :1379(دارك  است
 ).1جدول  بنگريد بهوجه كم نيست (  هيچ  دقتي در كتاب موردبحث به  كلي، موارد بي طور  به
عبارت  ،مثالًشود؛   رسند نيز ديده مي  نظر خيلي بديهي مي  مواردي كه به ها گاه در  دقتي  اين بي
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رنـگ    بـه  رسي   ةنهشت«يا » اي روشن  رس قهوه«شود   آن مي   ةكه ترجم» light brown clay«   ةساد
؛ Hester et al. 1997: 249» (اي سـبك   رس قهـوه «چنين ترجمـه شـده اسـت:    » اي روشن  قهوه

هاي ديگري از واژگان يا اصـطالحاتي    نمونه 1در جدول  .)482ب: 1392ي نيكنامي و صبر
  شود.  ديده مي دارنديا اشتباه  ،ناآشنا، نامفهوم   ةكه ترجم

  1جدول 

  نهادي اين قلم پيش ةترجم  ترجمه در كتاب  انگليسي ةواژ

burial practice  
(Hester et al. 1997: 262) 

  رسم و رسومات تدفين 
  آداب تدفين  )509: ب1392بري نيكنامي وص(

Old Copper artifacts (ibid: 12) ) هاي عصر مس قديم  ساخته  دست  )33همان: ابزارهاي قديم مسي  
the primary site of disposal 

(ibid: 262) 

  هاي اولية امحاء   در محوطه
  3دفن (واسپارش)   ةدر محل اولي  )511همان: (

decayed bone (ibid: 268) هاي پوسيده  استخوان  )522همان: هاي فاسد ( تخواناس  
radioactive decay (ibid: 325) ) واپاشي راديواكتيو  )632همان: فساد راديواكتيو  

recording (ibid: 144) وضبط  ثبت  )286همان: ها ( آزمايش  
pattern (ibid: 41) ) الگو  )97همان: هنجار  

provenience (ibid: 114) محل كشف  )236همان: گاه) ((خاست أمنش  
conchoidal fracture (ibid: 134) شكست صدفي  )267همان: دار (  هاي رگه شكاف  

definition (ibid: 236) ) تعريف  )464همان: تبيين و توضيح  
distribution of backdirt  

(ibid: 109) 
  هاي حاصل از كاوش  انتقال خاك  )225همان: پراكندگي آوارها (

metal-rimmed tags (ibid: 238) فلزي ةها با حاشي  اتيكت ها/  برچسب  )468همان: هاي فلزي ( پالك  
general systems theory  

(ibid: 12) 

  هاي عمومي  سيستم   ةنظري
  ها  عمومي سيستم   ةنظري  )33همان: (

United States Geological 
Survey (ibid: 53) 

شناختي اياالت   هاي زمين بررسي
  شناسي اياالت متحده  سازمان زمين  )122همان: متحده (

instrument anomalies (ibid: 44) 
  هاي اسباب و ادوات  نامتعارف
  هاي دستگاهي  ناهنجاري  )107همان: (

chemical anomalies (ibid: 44) ) ناهنجاري شيميايي  )10همان: تركيب غيرمتعارف  
level (ibid: 129) ) يهال  )258همان: سطح  

4CRM Archaeology (ibid: 108) 
) CRMبخشي (  شناسي نجات  باستان

  )225همان: (
شناسي مديريت منابع   باستان

  فرهنگي
probabilistic sampling (ibid: 40) ) برداري آماري  نمونه  )93همان: آزمون  
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  نامفهوم يا اشتباه ةترجم 2.3
تنهـا شـامل واژگـان      م نيست. اين مـوارد نـه  هاي نامفهوم يا اشتباه در كتاب ك  موارد ترجمه

 ة، ترجمـ مـثالً شـود.    هاي معمولي را نيز شامل مي  تخصصي و اصطالحات است، بلكه واژه
) 107ب: 1392نيكنـامي و صـبري   ؛ Hester et al. 1997: 45» (ها  دستگاه«به  surveying   ةواژ

فـاوت (و هـر دو اشـتباه)    در يك جمله به دو صـورت مت  same   ةترجمه شده است. يا واژ
هرروي،  ). به35همان: ؛ ibid: 12گوناگون («و جاي ديگر » خاص«جا  يك است. ترجمه شده

  .كنيم  ترجمه با اندكي توضيح بحث مي ياه شماري از ايراددربارة  ،درادامه
» بيلچه«است كه در بسياري جاها  trowel   ةها، برگردان واژ  ترين نمونه  . يكي از عجيب1

كــه هــر دانشــجوي  حــال آن ).269، 244؛ همــان: ibid: 120, 134( اســت رجمــه شــدهت
هـاي    ترين ابزار كاوش  است كه اصلي» كمچه«داند كه معادل درست آن   مي اي شناسي  باستان
  رود.  مي  شمار  شناختي به  باستان
و هـر   ترجمه شده» خط تراز«و جايي ديگر » ريسمان نخي«جا  يك Line-level   ة. واژ2

معـادل درســت آن   ).6ـ   9شـكل  ، 250، 469؛ همـان:  ibid: 125, 239اسـت (  دو اشـتباه 
شـناس ميـداني اسـت.      ابزاري هـر باسـتان    است كه يكي از ضروريات مجموعه» نخي  تراز«

اشاره به ريسماني دارد كه از جنس نـخ (اليـاف طبيعـي يـا     » ريسمان نخي«بديهي است كه 
ي اسـت كـه   »تراز«آيد،   گونه كه از نام آن برمي  راز نخي، همانكه ت مصنوعي) است، حال آن

كردن از نـخ يـا     داند كه آن را با آويزان  مي يشناس  دارد و هر باستانارتباط » نخ«اي با   گونه  به
هـاي    ها يا نخ  هاي افقي بر سطوح مختلف كاوش براي اطمينان از ترازبودن ريسمان  ريسمان
  ند.بر  مي  كار  افقي به

 اسـت  ترجمه شـده » بندي  طبقه«است كه در كتاب  labeling   ةعجيب ديگر واژ   ة. نمون3
)ibid: 238 :چنين باشد پس  . اگر اين)467؛ همانlabeling   معنـي    هـمclassification  اسـت. 

اسـت. در  » نويسـي   شناسـه «يـا  » نويسـي   برچسـب « labeling   ةشـد   معادل درست و شناخته
هاي ميداني داراي هويت معلوم و مشخصي   هاي حاصل از پژوهش  ي بايد يافتهشناس  باستان

محوطـه     ةشناسـي) يـا از كـدام نقطـ      (در بررسي باستان اند باشند كه مربوط به كدام محوطه
اي كـه يافتـه از آن     كاوش) است. براي اين كار، مشخصات بسـتر كـاوش يـا محوطـه      (در
  5كنند.  و به آن الصاق مي نويسند مي اي  را روي برگه است آمده  دست به

چه يـك   . آن)476؛ همان: ibid: 244( است ترجمه شده» ريز خاك«در كتاب  fill ة. واژ4
كم يك جانب   اي خاك است كه داراي دست  كند، توده  ريز فهم مي خاك   ةزبان از واژ  فارسي
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هاي باستاني   توصيف نهشتهربارة دگاه كه  شناسي، آن  دار است. اين واژه در متون باستان  شيب
تـرين معـادل     دسـت   شود. دم  فراواني ديده مي  شود، به  ها بحث مي گيري آن  و چگونگي شكل

شـود.    نيز ديده مـي  اي معمولي ةنام  كه در هر واژه گونه  است، همان» پرشدگي«براي اين واژه 
را » انباشـت «   ةتوان گـاه واژ   شناسي مي  ستانبا   ةدر حوز fill   ةگمان نگارنده، براي واژ  البته، به

كتـاب ترجمـه در عبـارت     10ـ   7در شكل  fill   ةهمين واژ 6كار برد.  نيز با اندكي تساهل به
damp tan fill 479همـان:  ( »خـورده   ريـز مرطـوب آفتـاب    خاك: «است چنين ترجمه شده ،

ايي ديواره يا برش ترانشـه يـا   . دقت كنيم كه شكل موردنظر بازنم)ibid: 246 ؛10ـ   7شكل 
يـك گمانـه مـرتبط      ةچگونه بـا ديـوار  » خورده  ريز مرطوب آفتاب خاك«گمانه است. حال، 

، است كه خواننده احتماالً پي برده گونه  اي است كه مترجمان بايد بگويند. همان  شود، نكته  مي
اند، بلكه صرفاً بـه    كار برده  به ، كه مترجمان»خورده  آفتاب«معني   در عبارت باال نه به tan ةواژ

اي   قهـوه «تـر    يـا خالصـه  » اي مايـل بـه زرد    قهوه«انباشت اشاره دارد كه  رنگ آن پرشدگي/
  است.» روشن
دانـد در    جاكـه نگارنـده مـي    است كه تاآن taphonomyتخصصي    ةديگر واژ   ة. نمون5
ايـن واژه   7.اسـت  هاد نشدهن معادل رسا و روشني براي آن پيشهنوز هاي فارسي   نوشته

گونـه كـه     ). همـان 606همـان:  ؛ ibid: 311( اسـت  ترجمه شده» شناسي  آسيب«در كتاب 
مردمان  برخي از يكه حت  است، طوري pathology   ةشد  شناسي معادل شناخته  دانيم آسيب  مي

از ايـن  كـه قاعـدتاً    ايناوجودجاست كه مترجمان ب دانند. شگفت اين  عادي نيز اين را مي
 »تافانـامي «بـراي   ـــ  با تسـاهلي نافهميـدني   ــرا » شناسي  آسيب«اند،   موضوع آگاهي داشته

  اند.  برده كار  به
. )221؛ همـان:  ibid: 107( آورده شده است» عمليات«در كتاب  operation   ة. براي واژ6

شـود.    انجام مي هايي چهارگوش (مستطيل يا مربع)  شناسي معموالً در محدوده  كاوش باستان
هـا   گوينـد كـه معـادل متـداول فارسـي آن       ميsounding يا  trenchاين فضاها را به انگليسي 

زبـان از    شـناس) فارسـي    (باسـتان    ةترتيب ترانشه و گمانه است. برداشت عمومي خواننـد   به
بتـه  اسـت، كـه ال  » گمانـه «تـر از    همواره بـزرگ » ترانشه«كاربست اين دو واژه اين است كه 

 ةبـر دو واژ  به تعريف اين دو واژه در زبان انگليسي برداشـت درسـتي اسـت. افـزون     باتوجه
trench  وsounding هـاي    اي ديگر در زبان انگليسي وجود دارد كه گاه بـراي محـدوده    واژه

اسـت. معـادل درسـت و     operationشـود و آن    كاوش خيلي بزرگ يا پيچيده اسـتفاده مـي  
جـاي    غلـط بـه    بـه » عمليـات «است. وقتي » كارگاه كاوش«يا » كارگاه«ي متداول آن در فارس

  شود:  گاه جمله چنين مي نشيند آن  مي» كارگاه«
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كـه در آن (يـك تپـه يـا     » هـا  عمليـات «   ةبليز، يك سـامان  ةها در محوط كُل  ةدر محوط
» هـاي فرعـي   عمليـات «ديگر داراي شمارة عملياتي متـوالي بـود) و      ةساختارهاي عمد

ها و ديگر واحدهاي كاوش كه داراي شمارگان متوالي بودند) با موفقيت زيادي   (ترانشه
  .)221همان: رفتند (  كار به

At the site of Cilha, Belize, a system of “operations” (a mound or other major 

structure has a sequential operation number) and “suboperations” (trenches and 

other excavation units numbered sequentially) was utilized with great success. 

(ibid: 107). 

(تپه » ها  كارگاه«ها در كشور بليز، نظامي متشكل از  كُل ةدر محوط :نهادي پيش ةترجم
ها   (ترانشه »هاي فرعي  كارگاه«كارگاه متوالي است) و   هاي عمده داراي شماره  يا ديگر سازه

آميـزي    طـور موفقيـت    گـذاري شـدند) بـه     طـور پيـاپي شـماره     و ديگر واحدهاي كاوش به
  رفت.  كار  به

جـاي    بـه » هـا   عمليات«به كاربست نادرست  فقطباال    ةبينيم، ايراد جمل  گونه كه مي  همان
operations كه كشوري است  حال آن است، را محوطه دانسته» بليز«تنها   شود. نه  محدود نمي

پيش از پرانتز نخست چه كاركردي دارد » در آن«بلكه مشخص نيست  ،مريكاي مركزيادر 
جالـب ديگـر      ةترتيب نامفهوم شده اسـت. نكتـ   كند؟ كل اين جمله بدين  و به چه اشاره مي

كـه    درحالي است، ترجمه شده» اعمال فرعي« subops   ةباال، واژ ةكه درست پس از جمل اين
subops سادگي مخفف همان   بهsuboperations است )ibid: 107(.  

  
  خوانش دشوار 3.3

اشاره شد، خـوانش   پيش از اينها  هاي غيردقيق و اشتباه كه به برخي از آن  گذشته از معادل
ايـن دشـواري در خـوانش     هـاي  علـت متعدد دشوار است. يكي از  هاي علتاين كتاب به 

انگليسـي     ةست. در بسياري از مـوارد، ترجمـه مطـابق جملـ    هاي آن ا  بندي  مربوط به جمله
چندان كمي هست كـه بايـد در     دانيم موارد نه  كه مي اللفظي) پيش رفته است، حال آن  (تحت

مـتن فارسـي      ةشـد   هاي متنِ اصلي تغيير دهيم تا با ساختار متداول و شناخته  ترتيب عبارت
ترتيب صفت و موصوف در زبـان   مورد، تفاوت اين ةشد همثال ساده و شناخت .سازگار شود

ايـن خـوانش دشـوارِ مـتن،      علـل . از ديگـر  هستند   انگليسي و فارسي است، كه عكس هم
شـدن    تنها كمكي به روان  كه نه  هايي به متن اصلي است، درحالي  كردن واژه  كردن يا كم  اضافه

ايـن سـطور،      ةگمـان نگارنـد    ده اسـت. بـه  كرتر   گنبلكه برعكس آن را گ ،است متن نكرده
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روي  در برخي جاها درك روشني از متنِ پيشِ ــ اگر نگوييم در بسياري موارد ــمترجمان 
شـده اسـت. بـه ايـن      نامفهوماند؛ درنتيجه، حاصل كار در خيلي جاها متني آشفته و   نداشته

غيردقيق و اشتباه نيـز افـزود.      ةتر اشاره كرديم، يعني ترجم كه پيشرا موارد، بايد دو عاملي 
ايـن     ةنهـادي نگارنـد   پـيش    ةراه متن اصلي و ترجم كتاب هم   ةهايي از ترجم  درادامه، جمله

مـتن باشـد. در مـواردي،    » خـوانش دشـوار  «شود تا مبنايي براي سـنجش    سطور آورده مي
  ترجمه خواهيم داشت. ياهاشاراتي كوتاه به ايراد

Although it is frowned upon in some quarters as modifying what one is seeking to 

record, outlining the strata by lightly cutting lines in the face of the wall with a 

trowel makes the strata much more distinct and the boundaries between them 

more visible (ibid: 241). 

ها موردي را كه درپي ثبـت آن هسـتند بـا انجـام تعـديالتي از       ي بخشگرچه در بعض
وسيلة كمچـه   اي كه خطوط برش واضحي به  كاهند، اما بارزساختن اليه  ها مي اهميت آن

تـر    ها را روشن مراتب متمايزتر و مرزهاي بين آن ها را به  در سطح ديوار انجام شده اليه
  .)472همان: سازد (  مي

   ةعمق با اسـتفاده از لبـ    هاي كم  ها با خراش  كردن حدود اليه  مشخص :نهادي پيش   ةترجم
كنـد، هرچنـد     ها را آشـكارتر مـي   تر و مرز بين آن  ها را مشخص  كمچه در نماي ديواره، اليه

  پسندند.  دانند، نمي  كه آن را دستكاري مدارك كاوش مي اين علت  اي به  عده
Because the remains of the diseased are usually disposed of following a rich and 

complex set of behavioral patterns, their study provides essential data on cultural 

behavior (ibid: 260). 

اي از الگوهاي پيچيده و   جاكه معموالً بقاياي متوفي بعد از وي در معرض مجموعه ازآن
هايي ضروري را دربارة رفتار فرهنگي   ها، داده دارد، تحقيق درمورد آنغني رفتاري قرار 

  .)506همان: كند (  تأمين مي

اي از   مفصـل و پيچيـده     ةچون بقاياي جسد معموالً پس از مجموعـ  :نهادي پيش   ةترجم
هـايي مهـم از رفتارهـاي فرهنگـي       هـا داده   شـود، بررسـي تـدفين     الگوهاي رفتاري دفن مي

  دهد.  مي  دست  به
At one time it was thought that a pile of cremated bones was of no value, under 

the incorrect assumption that little could be learned from bone fragments 

(ibid: 268). 



 69   شناسي هاي ميداني در باستان روشبررسي و نقد ترجمة كتاب 

گونـه ارزشـي نيسـتند،      شده داراي هيچ هاي سوزانده كردند كه استخوان  زماني تصور مي
شـد    دليل اين فرض اشتباه تنهـا اطالعـات كمـي از قطعـات اسـتخواني دانسـته مـي        هب
 .)521  همان:(

هـا    استخوان  اين پندار نادرست كه اطالعات كمي از تكه   ةزماني برپاي :نهادي پيش   ةترجم
  شد كه يك توده استخوانِ سوخته ارزشي ندارد.  آيد، تصور مي  مي  دست  به

اشتباه در ترجمه دچار ايراد مفهومي شده است.  علت  باال به   ةبينيم، جمل  گونه كه مي  همان
» گونـه ارزشـي نيسـتند     شـده داراي هـيچ   هاي سوزانده استخوان«را » فرض اشتباه«مترجمان 

كـه    درحالي .»شد  اطالعات كمي از قطعات استخواني دانسته مي«آن شده  ةاند كه نتيج  دانسته
اطالعـات كمـي از   «مترجمـان) ايـن بـوده كـه     » فـرض اشـتباه  «ن پندارِ نادرست (يـا همـا  

كـه يـك تـوده اسـتخوانِ سـوخته      شـد    تصور مـي «بنابراين » آيد  دست مي  ها به  استخوان  تكه
  ».ندارد  ارزشي

As recently as 20 years ago, few archaeologists routinely collected pollen 

samples, but today it is common for most sites to be sampled for these types of 

materials (ibid: 284). 

ـ   قبلـي بـه جمـع    ةشناسان بـا برنامـ    در بيست سال پيش، تعدادي از باستان  ةآوري نمون
هـا   هـاي گيـاهي آن    ها نمونـه   تر محوطه اند، اما امروزه در بيش  هاي گياهي پرداخته  گرده
  .)551همان: شود (  آوري مي  جمع

شناسـاني بودنـد كـه      تا همـين بيسـت سـال پـيش معـدود باسـتان       :نهادي پيش   ةترجم
تـر   طـور معمـول در بـيش     گياهان گردآوري كنند، امـا امـروزه بـه      ةگرد ةمرتب نمون  طور  به

  شوند.  برداري مي  ها اين نوع مواد نمونه  محوطه
در بيسـت  «ارت نخست متن اصلي عب   ةباال از اين قرار است: نخست، ترجم   ةايراد جمل

اسـت.   as recently as  ةاين عبارت لحـاظ نشـده واژ     ةچه در ترجم شود؛ آن  نمي» سال پيش
در » هـا  آن«ترجمه شده كه دقيق نيست. سـوم، ضـمير   » قبلي ةبا برنام« routinely   ةدوم، واژ

  پايان جمله زائد است.
The “slow set” variety of this material mixed with water usually works well 

(ibid: 148). 

خـوبي كارسـاز اسـت     مخلوط با آب معموالً بـه  ةاين ماد» ةشدن آهست سفت«تنوعي از 
  .)293همان: (
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آهستگي سفت   [گچ پاريسي] كه به» گچ  گرده«تركيب آب و نوعي از  :نهادي پيش   ةترجم
  8خوبي دارد.   ةشود معموالً نتيج  مي

This increases the correlation between culturally derived pollen assemblages 

(floor) and the naturally deposited assemblages (fill) immediately after human 

abandonment (ibid: 287). 

هـاي   ها (كف) و مجموعـه نهشـت    هاي فرهنگي گرده  اين مورد پيوند متقابل بين نمونه
 ةوسـيل  دهد كه بالفاصله پس از ترك محوطه به  هاي انباشت) را نشان مي خاكطبيعي (
  .)558همان: شود (  ها ايجاد مي انسان

هـايي بـا خاسـتگاه      گـرده   بـين مجموعـه     ةبردن به] رابط  اين امر [پي :نهادي پيش   ةترجم
طـور    بـه  شدن محوطـه   هايي كه بالفاصله پس از متروك  (روي كف) و مجموعهرا فرهنگي 

  دهد.  ها) افزايش مي  اند (انباشت  طبيعي نهشته شده
ترجمـه شـده كـه آشـكارا نادرسـت اسـت.       » دهـد   نشان مي« increaseباال فعل    ةدر جمل

 pollen assemblage   ةكننـد   توصيف culturally derivedچنين، بايد در نظر داشت كه عبارت  هم
هـايي بـا     گـرده   مجموعـه «شـود:    هادي مـا ديـده مـي   ن پيش   ةاست، يعني هماني كه در ترجم

  ».طبيعي  خاستگاه
To fully understand the range of human behaviors that occurred at a site, the 

adaptations that humans made to given regions should be ascertained (ibid: 300). 

كـه در يـك محوطـه اتفـاق افتـاده اسـت،       براي درك كامل گسترة رفتارهـاي انسـاني   
كردنـد بايـد قطعيـت حاصـل كـرد        ن اتخـاذ مـي  ها با نواحي معي هايي كه انسان انطباق

  .)586  همان:(

بايست از   براي درك كامل انواع رفتارهاي انساني در يك محوطه مي :نهادي پيش   ةترجم
  خاص اطمينان حاصل كرد.   ةهاي انسان با آن منطق  انطباق
  دوم عبارت گويا نيست.   ةباال نيم   ةجمل ةشود، در ترجم  گونه كه ديده مي  مانه

The field associated with processes of animal degradation and methods for 

differentiating human forms of postmortem alteration from nonhuman forms is 

called taphonomy (ibid: 311). 

هاي تفكيك اشكال انساني  رشتة تحقيقاتي مربوط به فرايندهاي تحليل جانوران و روش
  .)606همان: شود (  شناسي ناميده مي  تغييرات پس از مرگ از اشكال غيرانساني، آسيب
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] حيـوان و    ة[الشـ   ةپژوهشيِ مرتبط بـا رونـد فسـاد و تجزيـ       ةحوز :نهادي پيش ةترجم
كردن منشأ انسـاني يـا غيرانسـاني      ازنظر مشخصرا اي وارده ه  دگرگوني هاي تفكيك  روش

  گويند.  ها تافانامي مي آن
Surprisingly, of all the subsistence topics that can be addressed, this basic 

question is typically the one that zooarchaeologists have the most difficulty 

answering (ibid: 314). 

تـوان موردتوجـه قـرار داد، ايـن       كه از تمامي عناوين معيشتي كـه مـي   انگيز اين  شگفت
سختي درحال پاسخ به آن هسـتند   جانورشناسان به پرسش اصلي همان است كه باستان

  .)611همان: (
هـا   تـوان بـه آن    معيشتي كه مي ياه موضوع يكه از تمام شگفت اين :نهادي پيش   ةترجم
تـرين   جانورشناسـان بـيش    ن پرسشِ بنيادي مشخصاً هماني اسـت كـه ديـرين   ، اياشاره كرد

  دشواري را در پاسخ به آن دارند.
The general public thinks that almost anything can be radiocarbon dated, when 

actually only things that are organic – that once lived – are possibly subject to 

analysis of this sort (ibid: 321). 

گذاري كرد و ايـن زمـاني     توان با راديوكربن تاريخ  فكري كلي كه تقريباً همه چيز را مي
انـد) احتمـاالً در     است كه فقط چيزهايي كه از مواد آلي هسـتند (و زمـاني زنـده بـوده    

  .)625همان: معرض تحقيقاتي از اين نوع باشند (
تـوان بـه روش     پندارند كه تقريبـاً هـر چيـزي را مـي      مردم مي   ةامع :نهادي پيش   ةترجم

 كه زماني حيات داشتند ــ را واقع فقط مواد آلي  كه در گذاري كرد، حال آن  راديوكربن تاريخ
  چنيني قرار داد.  هايي اين  توان در معرض آزمايش  مي ــ

» فكري كلي«غلط   به the general public   ةباال اين است كه تركيب ساد   ةايراد اصلي جمل
اين زماني «جمله به معنيِ    ةدر ميان when   ة. مشكل ديگر اين است كه واژاست ترجمه شده

  دهد.  معني مي» كه  درحالي«يا » كه حال آن«ايم   طور كه گفته  نيست، بلكه همان» است كه
Willey and Sabloff (1974) mention a number of earlier uses of stratigraphy that 

failed to stimulate other workers to adopt it as part of excavation technique and 

archaeological interpretation (ibid: 335). 

كنند كـه    نگاري اشاره مي  هاي زودتر اليه  ) به تعدادي از استفاده1974وايلي و سابلوف (
عنوان بخشي از روش كاوش  كارگيري آن به ن ديگر براي بهاندركارا  براي تحريك دست

  .)655همان: شناختي شكست خورد (  و تفسير باستان
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بالف (  :نهادي پيش   ةترجم تـر    هـاي قـديمي    ) بـه شـماري از كاربسـت   1974ويلي و سـ
از بخشـي   منزلـة   كنند كه نتوانست پژوهندگان ديگر را به پذيرش آن، به  نگاري اشاره مي  اليه

  شناختي، ترغيب كند.  روش كاوش و تفسير باستان
Ordinary city life also has its hazards, as we all know, but they do not prepare 

anyone for the unfamiliar dangers an excavation offers (ibid: 110). 

خـوبي   ر كـه بـه  طـو   همان ،زندگي عادي شهري نيز مخاطرات خود را دارد، باوجوداين
كنـد    نهـادي آمـاده نمـي    هاي پـيش  كسي را از قبل براي مخاطرات كاوش دانيم، هيچ  مي

  .)227همان: (
دانيم، زندگي شهرنشيني عادي نيز مخاطرات خـود    گونه كه مي  همان :نهادي پيش   ةترجم

ن است پيش ها ممك  اي كه در كاوش  كس را از خطرات ناشناخته  را دارد، اما دانستن آن هيچ
  دارد.  بيايد مصون نمي

اسـت كـه    excavation offersاشـتباه عبـارت      ةگيـر ترجمـ    باال، ايـراد چشـم   ةدر نمون
معنـي    جـا صـرفاً بـه    ايـن  offerكـه    . درحـالي اسـت  ترجمـه شـده  » نهادي هاي پيش كاوش«
يا » شدن ثباع«بلكه  ترين معاني فارسي آن است)  نيست (كه يكي از متداول» نهادكردن پيش«
  است. »نهادن پيش«

It is very convenient to use label numbers that are also the lot numbers assigned to 

materials from those layers (ibid: 238). 

ها بسيار  بندي استفاده از شمارگان منسوب به مواد حاصل از آن  گذاري طبقه  براي شماره
  .)469همان: ساده است (

بسترهاي كاوش    ةها همان شمار  شناسه   ةتر آن است كه شمار  مناسب :نهادي پيش   ةترجم
  آمده است.  دست ها به باشد كه مواد از آن

باعث » بندي  طبقه«به  labelingنادرست    ةترجم يادشده   ةبينيم، در نمون  گونه كه مي  همان
 طور كلـي  به the lot numbersكه عبارت  جمله تقريباً نامفهوم باشد. ضمن ايناست كه شده 

  در ترجمه لحاظ نشده است.
Serious enough about archaeology to join a group and participate in its activities, 

most members of amateur archaeological societies are more than willing to share 

their information with professional archaeologists (ibid: 51). 

هـا بـه يكـي از      شناسي اين يك رويكرد جدي است كه در انجـام فعاليـت    براي باستان
كـه   تـر از آن  اي خيلي بيش  شناسان غيرحرفه  هاي مذكور بپيوندد. بسياري از باستان  گروه
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كننـد    مـي  اي قـرار دهنـد، طلـب     شناسان حرفـه   فقط اطالعات خود را در اختيار باستان
  .)116همان: (

شناسـي    شناسـيِ آمـاتور باسـتان     هاي باستان  وقتي نزد اعضاي انجمن :نهادي پيش   ةترجم
هـاي آن مشـاركت كننـد، [بـديهي       قدر جدي است كه به گروهي بپيوندند و در فعاليـت  آن

  كنند.  اي تقسيم مي  شناسان حرفه  شان را با باستانتاست] با كمال ميل اطالعا
   ةباال باعث شده كه تقريباً شـباهتي بـين مـتن اصـلي و ترجمـ        ةجمل   ةرادهاي چندگاناي

طـور   هچ» شناسي  باستان«نامفهومِ آن ديده نشود. فقط به بخش نخست ترجمه دقت كنيد كه 
  ؟!»هاي مذكور بپيوندد  يكي از گروه«ممكن است به 

This practice is problematical, however, because collectors have been known to 

follow archaeologists into an area to collect the artifacts marked and left in place 

(ibid: 54). 

انـد كـه بايـد      آفرين باشـد، زيـرا اعضـاي گـروه فهميـده       اين عمل ممكن است مشكل
حـل دنبـال كننـد    شـاخص و رهاشـده در م   يچيني اشـيا   شناسان را براي گزيده  باستان

  .)124همان: (

داران درپـي    دانيم كه مجموعه  باوجوداين، اين كار ايراد دارد، زيرا مي :نهادي پيش   ةترجم
هـا]   هـايي را كـه [توسـط آن     ساخته  روند تا دست  [موردبررسي] مية شناسان به منطق  باستان
  ، گردآوري كنند.است گذاري و در محل رها شده  نشانه

Where construction is of adobe, distinguishing the walls and other structural 

features from debris composed of the same material can often be painfully 

difficult (ibid: 107). 

اي از آواري   زماني كه سازه از خشت است تشخيص ديوارها و ديگر پديدارهاي سـازه 
  .)221همان: هاي دردناكي شود ( تواند اغلب باعث اشتباه  اد ميمتشكل از همين مو

وسازها از جـنس خشـت باشـد اغلـب تشـخيص        جايي كه ساخت :نهادي پيش   ةترجم
توانـد سـخت     ديوارها و ديگر پديدارهاي ساختماني از آوارهاي متشكل از همان جنس مي

  دشوار باشد.
طـرز عجيبـي    بـه  painfully difficultيـبِ  شـود، ترك   سـادگي ديـده مـي     گونه كه به  همان

آن  lyگونه كه از   همان painfullyكه در اينجا  ؛ حال آناست ترجمه شده» هاي دردناك اشتباه«
  بايست قاعدتاً فعلي را توصيف كند.  است كه مي» قيد«آيد ازنظر واژگاني   برمي
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Excavation by natural stratigraphic level involves peeling off the visible strata in a 

site deposit (ibid: 90). 

هاي آشـكار در نهشـت محوطـه ارتبـاط دارد       كندن اليه كاوش در اين روش با پوست
  .)191همان: (

شناختيِ طبيعي عبارت اسـت از كـاوش     روشِ سطوح اليه كاوش به :نهادي پيش   ةترجم
  هاي محوطه.  هسطوح مشهود در نهشت ةالي  به  (برداشتن) اليه
) شايد براي خيلي peeling off» (كندن پوست«فعل  .باال روشن است   ةنمون ةايراد ترجم

  هاي باستاني توجيهي ندارد.  ها يا اليه  ترديد درمورد نهشته  ولي بي ،چيزها استفاده شود
ت كـه  ديگري نيز بر اين كتـاب وارد اسـ   ياهها اشاره شد، ايراد ي كه به آنياهغير از ايراد

هـا ترجمـه     هاي داخل برخي از شكل  كه نوشته كنيم: نخست اين  ها اشاره مي طور گذرا به آن  به
مـتن   249 فحةكه متناظر با همـان شـكل در صـ    10ـ   9، شكل 482 فحةص ،مثالً است. نشده

مـتن   47   ةكم يك پاراگراف از متن اصلي ترجمه نشده اسـت: صـفح    اصلي است. دوم، دست
كتاب ترجمه  109 فحةبايست در ص  سمت چپ، پاراگراف چهارم، كه قاعدتاً مي اصلي، ستون

شناسي داراي مفهومي   ها يا اصطالحات كه در باستان  آمد. سوم، در كتابِ اصلي برخي واژه  مي
بايست اين   فارسي مي   ة) آمده است؛ قاعدتاً در ترجمboldرنگ (رصورت پ  تخصصي هستند به

. اسـت  آمـد، كـه نيامـده     شكل پررنگ مي    متن اصلي به همان صورت   ات بهها و اصطالح  واژه
ها در مـتن يـا    بايست اصل انگليسي آن  چنين، چون اين واژگان تخصصي هستند منطقاً مي هم

بلكـه   ،اسـت  اي ترجمـه نشـده    . در جاهايي نيـز واژه است آمد، كه اين نيز نيامده  پانوشت مي
 218 فحة، صـ 5ـ   33در شـكل  » سيسـت «   ةاين مـورد واژ    ةنمون است. نوشت آن آمده  فارسي

 cistكه  است. حال آن cist   ةنوشت واژ  كتاب اصلي است كه فارسي 106 فحةترجمه، برابر با ص
  ها ترجمه كرد. يا مانند اين» چين  گور سنگ«يا » گور صندوقي«يا » گور   ةچال«شد   را مي
  
  خواني در ترجمه  ناهم 4.3
هاي گوناگوني استفاده   ي هست كه مترجمان براي يك واژه در جاهاي مختلف معادلموارد
ديگـر    جـاي  و در» پديـدار «جـايي   متن اصلي در 99 فحةدر ص feature   ة، واژمثالًاند.   كرده

معـادلي نسـبتاً   » پديـدار «). هرچند 99 ب:1392نيكنامي و صبري (است ترجمه شده » ساز«
گمـان ايـن قلـم، نامناسـب       ترديد بديع و، به  بي» ساز«   ةواژ ،است featureشده براي   شناخته

ترجمه » اشل«و جايي ديگر » مقياس«بار  يك scale   ةمتن اصلي واژ 270 فحةاست. يا در ص
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متن اصـلي اسـت كـه     104 فحةدر ص pithouse   ةديگر واژ   ة). نمون524 همان:(است شده 
. )217، 216(همـان:   اسـت  ترجمـه شـده  » اي  انة چالهخ«ديگر   و جايي» چال خان«جا  يك

  .)ibid: 38( ترجمه شده است» دخمه«كتاب ترجمه  91 فحةكه همين واژه در ص شگفت اين
  

  گيري . نتيجه4
حاضـر صـرفاً بـه بخـش        ةجا اشاره كرد اين است كه نوشت اي كه بايد در اين  نخستين نكته

هاي مشابه مواردي   ردبحث اشاره كرده است. نمونهمو   ةوارده به ترجم ياهكوچكي از ايراد
احتمـاالً  » اللفظـي   تحـت    ةترجمـ «وجـه در كتـاب كـم نيسـت.       هيچ  ها اشاره شد به كه به آن
هاي كتاب   ها برگردان دقيق جمله  بسياري از جمله .ترين ايراد وارد به اين كتاب است  اصلي

كلـي اشـتباه در برگـردان واژگـان       و گاه بـه  ،فهومهاي ناشناخته، نام  كاربردن معادل  نيست. به
كتاب است. واقعيت اين اسـت كـه مترجمـان،     ياهتخصصي و غيرتخصصي از ديگر ايراد

چـه   ، در بسياري موارد درك روشني از مـتن و مفهـوم آن  ه شدهايي كه آورد  گواهي نمونه  به
ظـاهراً ويراسـتاري هـم شـده      جاست كه اين كتاب اند. جالب اين  اند نداشته  كرده  ترجمه مي

خوان و در جاهايي   درستي از متن سخت  توان به  است. متأسفانه رد و اثر قلم ويراستار را نمي
  مبهم كتاب دريافت.

از  را اي  دسـت كـه پيوسـتار گسـترده     هـايي ازايـن    كتـاب    ةواقعيت اين است كه ترجمـ 
اين كتاب غير از مباحـث كالسـيك   چالشي است. در رگيرد، كار پ  هاي دانشي دربرمي  حوزه
ازدور، جانورشناسـي،    برداري و سنجش  مانند نقشه ،گوناگوني ياه شناسي از موضوع  باستان
هـا واژگـان     شـود. هريـك از ايـن حـوزه      اي بحث مي  و فيزيك هسته ،شناسي، عكاسي  گياه

افزايد.   بسي ميآن    ةها در يك كتاب بر دشواري ترجم تخصصي خود را دارند كه تجميع آن
شناسي (هم ميـداني هـم متـون) و      يازيدن به چنين كاري نياز به دانش كافي از باستان دست
كتاب    ةها دارد كه دربار  ها براي يافتن بهترين معادل  ر حوزهگيدمنابع    ةجوي گستردو جست

  حاضر متأسفانه غايب بوده است.
علـوم     ةهـاي دانشـگاهي حـوز     ر كتابترين ناش  چاپ و انتشار اين كتاب ازسوي بزرگ

سازوكارهاي دخيل در انتخاب كتـب و مترجمـان و      ةانساني كشور ترديدهايي جدي دربار
ترين آثار مكتوب   خوانندهرنيز كنترل كيفي محصوالت اين نشر، كه محصوالت آن احتماالً پ

خصوصي شايد نتـوان  توليدات ناشران    ةدربار ،كند. بديهي است  دانشگاهي است، ايجاد مي
كـه قاعـدتاً   » سمت«توليدات انتشارات   ةبايست دربار  چندان چندوچون كرد، ولي منطقاً مي

  هايي را مطرح كرد.  شود چنين پرسش  ملي مديريت مي   ةبا بودج
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تأمل ديگر اين اسـت كـه مترجمـان كتـاب هـر دو داراي مـدرك دكتـري در         قابل   ةنكت
تأمل است كه خواننـده بـا ديـدن نـام افـرادي       نظر قابل كته ازاينشناسي هستند. اين ن  باستان

دارد كـه بـا متنـي آراسـته و     » انتظـار «شناسـي ايـران قاعـدتاً      باستان   ةدر حوز» شده  شناخته«
مهم اين است كه با چاپ چنـين    ةكه چنين نيست. مسئل رو باشد، حال آن هخوان روب  خوش

 ـــ  »سـمت «چـون   داري هـم   ورسم  هم ازسوي ناشر اسمآن  ــ آثاري با چنين كيفيت پاييني
ممكن است در برخي اين پندار ايجاد شود كه ترجمه كار چندان سخت و دشواري نيست. 

   ةدر جامعـ  بايد دست باعث فروكاهيدن سطح مطلوبي است كه هايي ازاين  شدن ترجمه  باب
  دانشگاهي ايران وجود داشته باشد.

  
  ها نوشت  پي

 

شهميرزادي كـه حـدود بيسـت     لكتأليف م شناسي نامة باستان واژه. اگر مترجمان نگاهي به كتاب 1
را بيابند. شايان اشاره  balkسادگي معادل درست  توانستند به انداختند مي سال پيش چاپ شده، مي

  شود. نيز نوشته مي baulkصورت  است كه اين واژه در انگليسي گاه به
  شود. نيز خوانده مي Tree-ring dating. اين روش به نام 2
  است.  disposal ةفرهنگستان زبان و ادب فارسي براي واژ ةبرابرنهاد» واسپارش. «3
 اسـت  Cultural Resource Managementمخفف عبارت  CRM است گونه كه در كتاب آمده . همان4

)Hester et al. 1997: 17(.  
سنگي اين مشخصات را بـا   هاي تراشه ساخته سفال يا دست ها، مانند تكه . البته درمورد برخي يافته5

  گويند. مي» نويسي پشت«صورت به آن  ه درايننويسند ك آن مي ةويس يا ماژيك بر يك روين روان
  است. accumulation ةمعادل دقيق واژ» انباشت«. هرچند 6
 ةشـود كـه از لحظـ    گفته مي ــ انساني و طبيعي ــيندهايي افر ة. طبق تعريف، تافانامي به مجموع7

انيِ آن تأثير گذاشته اسـت. ايـن واژه امـروزه بـراي     ر بقاياي استخودمرگ حيوان تا زمان كشف 
  شود و لزوماً منحصربه بقاياي حيواني نيست. ها استفاده مي تري از يافته طيف وسيع

8 .this material باال ضمير براي  ةدر جملplaster of Paris پيش از آن آمده است. ةاست كه در جمل  
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