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 .1مقدمه
آفا ی و آشناری با آسیای مرکزی و باستا شناسی اران منطقاه ازآ جااریکاه در فرازوفارود
منطقهای نقدی اساسی دارد بارای
فر نگ ای پی از تاررخ و تاررخی اررا و تعامت بین 
باستا شناسا اررا بهخص ص برای پوو فرا نیمة شرقی اررا یروری اساتی کتااب
م ردبوث ارن ن شتار را فیلی ک ل (ز  1946م) استاد انسا شناسای کاالو ولزلای ارالات
ماساد ست آمررکا ن شته استی عمدة تمرکاز پاوو  اای ک ال در آسایای مرکازی و
قوقاز استی وی معتقد است که تط ر فر نگی و تفییرا رخدادس در عصر مورغ فقط زاریادة
شرارط منطقهای و توتت یر مویط نیست و ا لیتاررن عامال در اران تفییارا ارتباطاا
بینامنطقهای استی 1کتاب م ردبوث در سام  1984داپ شدس است و اسامی « ناری پاال م

فرانکو ر » و «جین کل د فاردرن» بهعن ا مکاارا آمادس اساتی حساین رم اا پا ر و
معص مه مرادرا ارن کتاب را به فارسی ترجمه کردساندی مت سوانه نسخة ترجمة کتاب باهجاز
بخدی بهعن ا «مقدمة ن رساندس بار ترجماة فارسای» مقدماه راا ت یایی درگاری نادارد و
مترجما در جاری کتاب را معرفی نکردس و خ د نیز معرفای ندادسانادی باهعقیادة نگارنادس
انتخاب ارن کتاب برای ترجمه به فارسی انتخابی خ ب و آفا انه ب دس و مترجما موترم باا
آفا ی از نقص و کمب د منابع فارسی در ارن زمیناه اران کتااب را بارای برفاردا فارسای
انتخاب کردساندی درادامه نگارندس قصد دارد پس از نگا ی فذرا به ماتن ا الی کتااب ماتن
ترجمهشدة فارسی را بررسی کند که ذرل عن ا «نگا ی به ترجماة کتااب» در دناد بخا
ترجمة فارسی به ب تة نقد و بررسی فذاردس خ ا د شدی

 .2نگاهی به متن اصلی کتاب
ِ انگلیسایِ Central Asia Paleolithic Beginnings to the Iron Age

اران کتااب را باا عنا ا
انتدارا « »Éditions Recherche sur les civilisationدر ساام  1984در فرانساه دااپ کاردی
ن رسااندس کتاااب را در بیساات فصاال تنظاای کااردس اساات کااه در فصاال اوم بااه تاررخ اة
ای باستا شناختی منطقه میپردازد فصل دوم را به ت ییی درخص ص جفرافیاا و
پوو
زرستب م آسیای مرکزی اختصاص دادس و پسازآ طی شانزدس فصال آتای رعنای تاا پاراا

پاررنهسانگی تاا پاراا عصار

ورس ای مختلف باستا شناختی منطقه از دورة
فصل جد د 
مید د؛ دو فصل پارانی رعنی فصل ای ن زدس و بیسات
آ ن را م ردبررسی و واکاوی قرار 
کتاب نیز به مع ت فاسنگاری ن سنگی تا عصر آ ن و باساتا شناسای آسایای مرکازی و
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ارزرابی پوو  ای باستا شناسا ش روی سابق پرداخته استی آ ده سبب ارزشمندشاد
ارن کتاب است ارالة اطتعا کلی و نسبتاً کافی درم رد دورس ای مختلاف باساتا شاناختی
آسیای مرکزی استی البته مباحث مرتبط به عصر مورغ و عصر آ ن کتااب بسایار موصالتار
نگاشته شدس است که ارن م ی ب بات جهبه تخصص و عتقة ن رسندة کتاب طبیعای جلا س
میکندی نقده ای نسبتاً خ بی در متن کتاب آمدس که به فه مطالب کمک مایکناد و نیاز در

متن تعدادی پت و طرح ای مرتبط با معماری نیز عتوسبر نقده آمدس اساتی تعادادی لا ح
تص رری ( )plateنیز در پارا کتاب آمدس که کاملکنندة برخی مطالب داخل ماتن اسات؛ اماا
ا لیتررن نکا یعف ارن کتاب را میت ا در نداشاتن طارح ساوام از دورس اا و منااطق
مختلااف و نیااز عاادم ارجاااب درو متنای در بساایاری ما ارد کااه الزم مااینما د دانسااتی
بهخص ص در بسیاری از م ارد وقتیکه به ت ییی درخص ص اررا میپردازد ارجااعی باه
نمید د (Kohl 1984: 93؛ ک ل « 156 :1396ح زة خراسا »)ی
مطلب ا لی 
نکتة درگر دربارة متن ا لی کتاب ارن است که در بی تارِ فصا م ن رساندس اطتعاا
زرادی از مو طه ا و رافته ای آ ا در فسترة وسیعی از آسیای مرکازی ارالاه مایکناد کاه
بسیار خ ب و ارزشمند است اما ازآ جاریکه اطتعا در بسیاری م ارد آمااری و مربا
به مو طه اری پراکندس است خ انندس نیاز دارد که در پارا فصل رک جمعبنادی از مطالاب
داشته باشدی افر در پارا فص م کتاب رک جمعبندی از مطالب فصل اراله مایشاد باه در
بهتر مطالب بسیار کمک میکردی

نکتة درگری که در متن ا لی کتاب دردس مایشا د اباداب واافاا جدراد و آمیختاه باا
سیاست است که انتظار میرفت مترج کتاب به ارن مطلب اشارس کند و باا ذکار مطلاب در
پان شت به خ انندفا متن فارسی ارن اشتباس ن رسندس را ف شزد کندی در فصل واد کتااب
(Kohl 1984: 189, line 1؛ ک ال  348 :1396ساطر )5ی وااة جعلای « Arabian/ Persian
 »Gulfبهجای وااة ویی و مصطلی « »Persian Gulfآمدس استی 2بهجا ب د مترجماا موتارم
در زما ترجمة کتاب ارن مسئله را ذکر و واکاوی میکردند و بهتر میب د که در مکاتباتداا
3
با ن رسندة کتاب ارن مسئله را به اردا نیز ف شزد میکردندی
در فصل جد کتاب با عن ا «عصر آ ن قادر  »Early Iron Age/در مبواث ت یایی
رافته ای فر نگ راز با عصر آ ن شمام غارب
درخص ص «فر نگ راز» ن رسندس به مقارسة 
اررا میپردازد و در ارن بین اشارس میکند که مانند فر نگ ای عصار آ ان شامام غارب
اررا تفییر مدا دسشدس در فر نگ راز نیاز تفییار در ما اد فر نگای و باهخصا ص هها ر
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نافهااانی اشاایای آ ناای در ماا اد فر نگاای اراان دورس اساات (Kohl 1984: 193؛ ک اال
)358:1396ی فوتنی است که ا طتح «عصر آ ن» درابتدا نه بهدلیل پیداری اشایای آ نای در
ساادستار درمقابال وااسای

م اد فر نگی شمام غارب ارارا بلکاه باهدلیال اساتوادس از وااة
سختبیا تر ب د که پی از آ پی نهاد شدس ب د و مسئلة ا لی در آ تقسای بنادی ساوام
ب د نه اشیای فلزیی ت ییی ارنکه کارلر رانگ پس از بررسی روند تفییرا سوام ای عصار
آ ن سه ا طتح «افق سوام خاکستری قدر غرب» «افق سوام خاکستری جدرد غارب» و
«افق سوام نخ دی غرب» را پی نهاد مید اد کاه پاس از دنادی باه پای نهااد دارسا
ا طتحا «عصر آ ن « »Iعصر آ ن  »IIو «عصر آ ان  »IIIرا جاایفازرن ا اطتحا
پیدین مایکناد ()see Young 1965; Young 1967; Young 1985ی باراد اشاارس شا د کاه در
عصر آ ن  Iاررا تعداد بسیار کمی شیء آ نی رافتشدس و هه ر فاراوا اشایای آ نای در
بستر ای باستا شناختی اررا از عصر آ ن  IIاست مسئلهای که مارکل دانتای نیاز ساام اا
پس از پی نهاد ارن ا طتحا بدا میپردازد و دورسای را که راناگ و دارسا باهعنا ا
عصر آ ن  Iپی نهاد کردس ب دند بهعن ا عصار موارغ پاراانی معرفای مایکناد ( see Danti
)2013ی

 .3ترجمۀ کتاب
کتاب م ردبوث را آقای حسین رم ا پ ر و خان معص مه مرادرا ترجمه کاردسانادی قطاع
کتاب وزرری است و  547ووه داردی ارن کتاب را انتدارا سامیرا در  1000نساخه و در
سام  1396داپ کردی مارل برای نقد و بررسی نسخة ترجمهشدة کتااب ما ارد را در دناد
دستة جدافانه بررسی کن 1 :ی نگا ی باه شاکل و هاا ر ا ار 2ی رعارات ا ا م و یا ابط
جملهبندی فارسی و 4ی برفردا فارسی :انتخاب برابرنهادس؛ عدم نگاارش

نگارش فارسی 3ی
وااس ای مه به زبا ا لی در پان شتی

پی فوتار کتاب را جین کل د فاردرن به زبا فرانس ی ن شته است که مترجما موتارم
ارن ن شتة ابتداری را ترجمه نکردس و در جاری از کتاب نیز به حذف آ اشاارسای نکاردسانادی
آوردسشدس در متن ا لی کتااب ا حاذف شا د و

حذف ارن بخ سبب شدس که نقدة 1
مترجما نقدة  2متن ا لی را بهعن ا نقدة  1ترجمه کردساند اماا مت ساوانه اران ترتیاب و
فهفاس فرام ش شدس و شمارة نقده ا مطاابق ماتن ا الی آمادس و باا
ت جه در اواسط کتاب 
موت ای متنِ ترجمه سازفاری ندارد (برای نم نه بنگررد به ووة  344که شمارة نقداه در
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پای شکل عدد  20ذکر شدس اما در متن پارینِ شکل مطابق متن ا لی نقدة  21ن شته شادس
است)ی نکتة درگر در نسخة ا لی ارن است کاه ن رساندس تعادادی نقداه و شاکل در ماتن
کتاب آوردس که با عناورن نقده ( )mapو شکل ( )Fig.دستهبنادی و زررنا رس شادسانادی در
پارا کتاب نیز تعدادی تص رر را مانند رک کاتال گ یمیمه کردس که با عن ا لا ح ()plate
به شمارسفذاری و ت ییی آ ا پرداخته استی مترجما تمامی شکل ای ( )Fig.متن ا الی
را در داخل متن بهعن ا تص رر ترجمه کردساند و مت ساوانه تماامی تصااورر پاراانی کاه باا
عن ا «ل ح» بت شدس ب د را نیز با عن ا تص رر بت کردساندی ارن مسائله باعاث مایشا د
وقتی خ انندس در متن اشارس به تص رری را میبیند سردرف ش د که منظا ر تصااورر داخال
متن است را تصاورر پارانی کتاب!

1.3نگاهيبهشکلوظاهراثر 
شکل ها ری کتاب ا لی با نسخة ترجمهشدس متواو استی نسخة ا لی در انادازة رحلای
با جلد ش میز و نسخة ترجمه در قطع وزرری و جلد ش میز داپ شادس اساتی طارح جلاد
نسخة ا لی نقدهای از آسیای مرکزی است اماا در ترجماة فارسای طرحای از راک کاساة
احتماالً سنگی (سنگ کلررت) و نقدی از رک پت ساختمانی روی جلد دردس میش د البتاه
بدو ت ییوی که بدانی هرف نق بسته بر جلد کتاب از کدام مو طه کدف شادس و پات
تص ررشدس مرب به کدام بناستی

ووهبندی فا لة سطر ا و ن ب و اندازة قل بهکاررفته در نساخة فارسای باهف ناهای

است که در نگاس اوم خ انندس را جذب نمیکندی عمدة تصاورر کتاب بهنسبت نساخة ا الی
بسیار ک دکتر است و کیویات تصااورر در برخای ما ارد بسایار پاارین اسات (نقداة  5و
نقده) 6ی عدم تطابق زبا نگاارش در حاروف و اعاداد در ما اردی کاه ماتن انگلیسای در
ارجاعا درو متنی آمدس (برای نم نه بنگررد به ارجاعا درو متنی اووا  22و  )23و
نیز در بخ فهرست منابع بهشد ناخ شارند استی

2.3رعایتاصولوضوابطنگارشفارسي 
آ ده بهکرّا دردس میش د عادم رعارات ا ا م نگاارش فارسای در حاروفدینای ماتن
ترجماهشادس اسااتی اران بخا از مسااالل اران کتااب را ماایتا ا در دو قسامت فرعاای

م ردبررسی قرار داد :اررادا امتری و اررادا ورراردیی آ ده عم مااً در بسایاری از کتاب
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علمی اع از ت لیف را ترجمه رعارت میش د ح ر رکنی بهنام ورراساتار درکناار مفلاف/
مترج و ناشر استی در برخی م ارد وهیوة ورراستاری را رک نور بهعنا ا ورراساتار علمای
میپذررد و در برخی م ارد ح ر دو ورراستار علمی و ادبی درکنار به قادر و بهبا د
نگارش /ترجمة کتاب کمک شارانی میکندی مت سوانه ارن کتاب از ح ا ر ایو ورراساتاری
بهرس نبردس استی مترجما موترم و ناشر کتاب نیز ها راً خ دشا آ ط رکه باراد باه ا ا م
ورراستاری و نیز ا م نگارش و تار فارسی آشنا نب دساند و عادم رعارات اران ما ارد در
متن کتاب از زرباری و شی اری متن بهشد کاسته استی درادامه برخی از م ارد بارای مااام
آوردس میش دی

 1.2.3برخی از ایرادات امالیی
1ی وااة «ابداری» بهجای وااة «ابتداری»« :امروزس نتارو توقیقاا در آنا باهطا ر کامال کناار
فذاشته شدس است و ارراداتی بر شی س ای آ  ا وارد است و کارشا درحد ساادس و اباداری
ب د»( 4ک ل  11 :1396سطر دوم از پارین)ی
2ی وااة «ساتع» بهجای وااة «ساطع»« :و فرما از خ د آزاد کاردس و باا نا ر شادرد کاه از
مینمارند میت ا مقادار زماانی کاه مادف با دس را تعیاین نما د» ( ماا 49 :
خ د ساتع 
سطردهارد )ی

3ی نگارش اشتباس وااة «زمخات» باه ا ر «یامخت»« :و فا ااً ح ا ر ساوام اای
دستساز یمخت با کف ای زوارهدار» ( ما  57 :سطر دت از پارین)ی

م ارد درگر بدو ت ییی فقط ذکر مایشا د کاه عباار اناد از« :قطعاا کا ماس»:
«قطعا ک دک ماس» ( ماا  74 :ساطر آخار)؛ «منسا باه رااز « :»Iمنسا ب باه رااز »I
( ما  359:سطر د )؛ «م د کاوش قرار فرفته»« :م رد کاوش» ( ما  368 :سطر د ا از

میش د کاه باهسابب جلا فیری از
پارین)؛ م اردی از ارن دست در وواتی درگر نیز دردس 
نمیش دی
زرادسف ری بدا ا پرداخته 

 2.2.3برخی از ایرادات ویرایشی
ا لیتررن نکتة نگارشی و ورراردی متن ترجمه عبار است از عدم رعارت ا م نگاارش
فارسی و رعارت فا له ا و نی فا له ا در نگارش کلما ی در جاایجاای اران کتااب کاه
برخی از جمت در بخ باال آمد عدم رعارت ارن م ارد بهدد مایخا رد (بارای مااام
میت ا » در بخ  2بااال)ی عادم انتخااب فعال مناساب در
مینمارد» و « 
بنگررد به دو وااة « 
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پارااا بساایاری از جملااه ااا؛ بهاارسنباارد از عتلا نگارشاای ا دا فی مااه وررفا م
نقطهوررف م و ییی ازجمله درگر م ارد عدم رعارت ا م نگاارش فارسای ساتندی در ماتن
یتا ا باه
ا لی کتااب نیاز در دناد ما رد اشاتباس تااردی درادس مایشا د کاه ازجملاه ما 
() )explanationof: explanation of (p. 93, line 3اشارس کردی

جملهبنديفارسينادرست 
 3.3
مة پوو فرا میدانند که انگلیسی زبا بینالمللی در دنیاسات و طبیعتااً اران مسائله در
مجامع علمی نیز رارو استی طبیعی است که ماة موققاا و دانداج را و پاوو فارا
برای بهرسمندی از اطتعا علمیِ روزِ دنیا سعی میکنند مقااال منتدرشادس باه زباا  اای
بینالمللی را مطالعه کنند و فهفاس ن شته اردا را به زبا بینالمللی و در مجاامع و مجات

بینالمللی منتدر کنندی ازارنرو عمدة پوو فارا و افاراد توصایلکاردس عم مااً مقااال
انگلیسی میخ انندی اما ت اناری خ اند رک متن انگلیسی و فهمیاد آ راک دیاز اسات و
ت اناری نگارش آ موت ا به زبا فارسی مسئلهای درگر و متوااو ی زماانیکاه فاردی قصاد
برفردا ِ متنی به زبانی درگر را دارد قاعدتاً میبارست به ر دو زباا مبادو و مقصاد مسالط
باشدی نکته ارنجاست که برای ما فارسیزبانا قاعدتاً برفردا متنای غیرفارسای باه فارسای
بهمراتب راحتتر است از برفرداند متنی فارسی به غیرفارسیی
دف از بیا ارن مقدمه ارن است که وقتی متنای را باه زباا فارسای ترجماه مایکنای
قاعدتاً متن فارسی نبارد غیرقابل فه و بیسروته باشدی ب هعقیدة ااحب اران قلا ترجماه
ممکن است فا ی اشتباس باشد که ارن مسئله ناشی از عدم فها درسات متارج از موتا ای
متن ا لی است؛ اما غیرقابل فه نگاشتن جمت فارسی ندا د ندة عدم تسلط متارج باه
زبا مادری خ د استی از ارن قبیل جمت کاه در سااختار زباانی فارسای نمایفنجناد و
قابلفه نیستند در متن ترجمهشدة ارن کتاب بهفراوانی دردس میش ندی درادامه برخی از اران
جمت بدو ت ییی بی تر و فقط برای آفا ی خ انندفا اراله مایفارددی شاارا اشاارس
است که بسیاری از ارن جمت مدکل ترجمة اشتباس نیز دارند که در جااری درگار بادا اا
پرداخته خ ا د شدی
کار ای انجامشدس در ازبکستا شمالی و ترکمنستا شمالی پی فام دندرن فنا
باستا شناسی میدانی در آسیای مرکزی با د شاامل مطالعاه الگ اای اساتقراری
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عکااس باارداری و شناساااری منطقااهای و اسااتوادس از تجهیاازا
( ما )14:ی

کاااوش مکااانیزس

سختفه ب د و اشتباسب د ازنظر جملهبندی فارسی مدکل ترجماه

ارن جمله عتوسبر
و نگارش نیز داردی عدم رعارت نی فا له ا و قرارداد حارف رباط «و» بعاد از وررفا م از
اررادا ورراردی است و م اردی که زرر آ ا خط کدیدس شدس استی برخای جمات نیاز
بهاشتباس ترجمه شدساند که در بخ بعدی به آ ا پرداخته خ ا د شد؛
ویی امی ماس تنها فردانندس کاوش ای آلتین تده در سام  1967ب د با ارن بارآورد کاه
او نهارتاً بی از بیست زار متر مربع از سک نت فاس عصر مورغ ارن مو طه را تاا ساام
 1978آشکار خ ا د نم د ( ما )15 :؛
امروزس تاررخ ارن کاوش ا رکی از م یا عا ساخت در باساتا شناسای اسات
( ما )18 :؛
اما دش اری ای توسیری فراتر از بازشناسی اخیر پدردس غیار معما م و تاا ما یات
م اد فر نگی آن ی  IAفستردس شدس است ( ما )105 :؛
پیکرس ا آشکارا دور از حدود سنت مس سنگی ت سعه رافته اناد و حااال باه جاای
نق ش و طرح ا از حکاکی استوادس شدس است ( ما )194 :؛

4.3برگردانفارسياشتباه 
ا لیتررن مسالل ارن کتاب ترجمة اشتباس و پر از ارراد استی ارن بخ را مایتا ا در ساه
بخ ت ییی داد1 :ی برفردا اشاتباس جمات ؛ 2ی انتخااب برابرنهاادة نادرسات و 3ی عادم
نگارش وااس ای مه به زبا ا لی در پان شتی
مایفیارد ماتنِ ترجماه
برای ت ییی ارن بخ که عمدة مطالب ارن ن شاتار را در بار 
آوردس میش د پس از آ متن ا لی انگلیسی و بعد ترجمة پی نهادی نگارندة اران ساط ری
شارا اشارس است که متن ترجمه عیناً مطابق آ داه در کتااب آمادس ن شاته شادس اسات تاا
اررادا تاردی و نگارشی متن نیز دردس ش دی

 1.4.3برگردان اشتباه جمالت
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بدو شک مه تررن بخ ت سعه باستا شناسی در آسایای مرکازی پای از جناگ
تدکیل آکادمی عل م ش روی با یا قا م باساتا شناسای خا ارزمی در ساام 1937
توت نظر اسی پی ت لست ف ب دی اران پارواس اکنا امی ای ارتانیاا ر باری مای شا دی
کار ای انجام شدس در ازبکستا شامالی و ترکمنساتا شامالی پیداگام دنادرن فنا
باستا شناسی میدانی در آسیای مرکزی ب د شامل مطالعه الگ اای اساتقراری عکاس
برداری و شناساری منطقه ای و استوادس از تجهیزا کاوش مکانیزس ( ما )14 :ی
Unquestionably, the Most Important Pre-War Development in Archaeology in Central
Asia was the Formation by the Soviet Academy of Sciences of the Khoresmian
Archaeological Ethnographic Expedition in 1937 under the Direction of S. P. Tolstov.
This Project, Now Headed by M. A. Itina, Worked in Both Northern Uzbekistan and

Northern Turkmenistan and Pioneered Numerous Field Techniques in Central Asia
Archaeology, Including Settlement Pattern Studies, Aerial Reconnaissance and
Photography, and the Use of Mechanized Digging Equipment.

ـ

بیشک مه تررن تو م در باستا شناسی آسیای مرکزی پای از
ترجمة پی نهادی « :
جنگ شکلفیری یئت باستا شناختی ا ق منگاری خا ارزم ازسا ی آکاادمی علا م
ش روی در سام  1937بهسرپرستی اسی پیی ت لست ف ب دی ارن پرواس که ا اکنا
در شمام ازبکستا و در شامام ترکمنساتا انجاام
زررنظر امی ایی ارتانا است
شد و پی رو بسیاری از فن میدانی اع  از مطالعا الگا ی اساتقرار بررسای اا و
عکسبرداری اری و استوادس از تجهیزا ماشینی کاوش در آسیای مرکزی ب د»ی


وج د مسل سک نت انسا ا در ترکستا غربی دست ک از  200000ساام قبال ق رااً
بوث توکیک آسیای شرقی از غربی و نظرره قدرمی تر ا ال «خاط فسال» و انوکاا
ساط ر ابزار ا از سنت تبر ای دستی مقابله می کند ( ما )63 :ی
The Very Fact that Hominids Occupied Western Turkestan at Least c. 200.000 Years
Ago Strongly Argues Against the Total Isolation of East Asia from West and Older

Theories of a Postulated «Fault-Line» Separating Chopper-Chopping Tool from
Handaxe Traditions.

ـ

ترجمة پی نهادی« :ارن واقعیت اساسی که ن ب انسا از دستکا حادود 200.000
سام پی در ترکستا غربی ح ر داشته ق راً دربرابرِ فرییة فسست کامال آسایای
مبنیبر وج د رک «خط فسسات» فریای
شرقی از آسیای غربی و نظرره ای قدرمی 
است که سنت ای ساط ر ابزار ا را از تبردستی ا جدا میکند»ی
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رک ساختما بزرفتر برجسته ( 64متر مربع تص رر  2اتاق  )12دارای در ار ای عظای
تر و کف مرمری بهتر خالی از خدارا س دج وج د داشته است ( ما )78 :ی
One significantly larger structure (64 sq. m., fig. 2, room 12) hadmore massive walls,
a better «alabaster» floor, and was void of utilitarian goods (p. 51).

ـ

ترجمة پی نهادی« :رک سازة خیلی بازرگتار ( 64متار مرباع شاکل  2اتااق )12
دارای در ار ای ستبرتر رک کف بهتر ف ی و خالی از رف نه اشیا روزمرس ب د»ی

باهمعنای کاال اا راا اشایا را اشاتبا اً
نکته ارنجاست که مترجماا فرامای وااة « »goods
بهمعنی خدارا خ اندساند که سبب شدس ترجمة جمله بسیار بیمعنی جل س کند؛
« »Gods
منابع باستانی و منابع قرو وسطاری اشارس مای کنناد کاه اران
از لواظ تاررخی
رودخانه ای که سابقاً به دررای کاسدین می ررخته اساتی از آنجااری کاه درراای آرام و
دررای کاسدین به اشتباس در منابع تاررخی ن شته شدس ت سط بطلمی س عن ا شدس ب د باا
رکدرگر پی سته ب دس اناد باه ار حاام اران اطتعاا باراد باه دقات توسایر شا ند
( ما )89:ی
Historically, both Classical and medieval sources suggest that the river once flowed
into the Caspian. However this data has to be interpreted carefully since the Aral and
Caspian Sea were inaccurately joined together in classical sources, enshrined by
یPtolemy

ـ

در مناابع کتسایک و ا در مناابع قارو
بهلواظ تاررخی
ترجمة پی نهادی « :
وسطاری آمدس است که ارن رودخانه در فذشته بهسمت دررای مازندرا (کاسادین) در
جررا ب دس استی باوج دارن ارن دادس ا میبارست بهدقت خ ان ش ند دراکاه در
منابع کتسیک که ت سط بطلمی س بتشدس بهاشتباس دنین آمادس کاه درراای آرام و
دررای مازندرا به متصل ب دساند»ی
با وج د آنکه دالرل م جهی برای نم د ارتباطا افزار رافتاه باا ارارا در طا م اران
دورس وج د دارد خا ه شک فاری نافهانی انعت اساتخراو و ذوب فلازی شاکاف راا
انقطاب ت الی تکاملی ا ال مبنی بر شاخصه ای متمارز ساوالینه اای آنا ی  IAاسات
( ما )108 :ی

While there are plausible reasons for detecting increased relation with Iran during this
period, particularly given the sudden florescence of a metallurgical industry, the case
for a break or disjunction in the evolutionary sequence is primarily based on the
distinctive character of the Anau IA ceramics (p. 67).
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ترجمة پی نهادی« :افرده دالرلی پذررفتنی بهوراوس بات جاهباه شاک فاری نافهاانی
نعت ذوب فلز برای رَدرابی روابط فزارنادس باا ارارا طای اران دورس وجا د دارد
م ردی که برای انقطاب را انوراف ت الی تطا ری وجا د دارد برمبناای وروفای اای
شاخص سوام آن  IAاست»ی

فمانة  :1کاوش نه از ناحیه «برو» بلکه از سطی پارینتر تده از طبقه اختیاری  38کااوش
آغاز شد ارن فمانه به الره ای ا لی معرف دورس ای  I-Vنمازفا تقسی شادس اسات
( ما )120 :ی
Sounding 1 __ Excavated not from the Tower (Vishka) But the Lower Surface of the
Mound Through 35 Yarusi, this Sounding Provided the Basic Stratigraphic Definition
for the Namazga I-V Periods (p. 73).
ـ

ترجمة پی نهادی« :فمانة  :1ارن فمانه که کاوش آ ناه از بااالتررن ساطی بخا
«برو» بلکه از سطی پارینتر تده در  35الره انجام شد ا لیتررن تعررف از دورس اای
بهدست داد»ی
 V-Iنمازفا را 

شارا اشارس است که ک ل در نگارش کتاب خ د در برخی م ارد از وااس ای منطقاهای
به زبا  ای روسی ازبکی و ییی نیز استوادس کردس استی در متن بااال دو وااس رعنای «»Vishka
باهمعنای بارو و
و « »yarusiاز ارن کلما ستندی « »Vishkaرا به نگاارش روسای « »вышка
بهمعنای «الراه» راا «دیناه»ی مترجماا وااة اوم را
کلمة « »yarusiرا به نگارش روسی « »ярус
درست اما وااة دوم را «طبقا اختیاری» ترجمه کردساندی
کاملتررن بقارای ارن دورس در داشلیجی تده با کاوش طبقه دوم و س م به دست آمد کاه
شامل سه طبقه ساختمانی ب دی دت اتاق در طبقه دوم کااوش شاد (شاکل  )8کاه در
دهار بخ مسک نی طبقه بندی شدند ( ما )131 :ی
Three building levels were excavated with the second and third providing the most
complete remains. Eighteen rooms were excavated in the second level (fig 8) which
grouped into four living complexes (p. 79).

ـ

ترجمة پی نهادی« :سه الرة ساختمانی کاوش شد که کامالتاررن بقاراا از دوماین و
س مین الره بهدست آمدی جدس اتاق در الرة دوم کاوش شد (شکل  )8کاه باه دهاار
دستهبندی میش د»ی
مجم عة مسک نی 

مانند درگر ماام ا دردس میش د که متن نسخة ترجمهشدس با ترجمة پی نهاادی فا الة
زرادی دارد اما ذکر دو نکته برای ارن ماام یروری اساتی نخسات ارانکاه مترجماا وااة
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بهمعنی جدس را اشتبا اً دات راا « »eightترجماه کاردساناد! دو درگار ارانکاه
« »eighteen
باهمعنای «شاکل» آمادس را
مترجما تمامی م اردی را کاه در نساخة ا الی باا وااة « »Fig.
«تص رر» معنا کردساند و زررن رس تمامی آ ا را تص رر ن شتهاندی با ارن حساب در کل ماتن
نمیت ا رافتی بلکه منظ ر شکلی است که با عن ا «تصا رر »8
ترجمهشدس ا ری از شکل  8
در ووة  133ترجمه آمدس است؛
ترکستا غربی بهوروس ترکمنستا جن بی پیدرفت ای بزرفتری را ب اساطه اادرا و
واردا آزم دس است و عتوس بر ارن احتماال مردماانی را نیاز باه نا احی مجا ار مای
فرستادس و را دررافت می نم دی باستا شناسا ش ری نیز در ما رد دورس ماس و سانگی
جدرد را نمازفاس  IIIبه بوث پرداخته اند (مااتً )Masson and Sarianindi 1972 94-88
به ر حام به خاطر تاکید بی از حد به تا یرا خارجی و فرض «مهاجر ای قبیله
ای» از اررا به آسیای مرکازی ( )Lamberg-karlovski 1973 44-45و ددا پ شای از
فرارند ای درونی قابل ت جه ت سعه در خ ر نقدی منصوانه است (ک ل )155 :1396ی
Western Turkestan, particularly southern Turkmenistan, experienced these larger
developments by importing and exporting materials, as well probably as sending and
receiving peoples, into continuous areas. Soviet discussion of the late Aeneolithic or

88-94), however, has been justly

NMG III period (e.g., Masson and Sarianidi 1972:

criticized for over emphasizing these external influences and presumed «tribal

to the

ـ

)1973: 44-45

migration» from Iran into Central Asia (Lamberg-Karlovski
neglect of considering internal processes of development.

ترجمة پای نهاادی« :ترکساتا غربای باهخصا ص جنا ب ترکمنساتا اران
پیدرفت ای عظی را با ادرا و واردا م اد و احتماالً ارسام و دررافت افراد

به مناطق بتفصل تجربه کردس استی بوث پاوو فارا شا روی ( Masson and
بهدلیال ت کیاد
)Sarianidi 1972: 88-94ی درم رد دورة مس سنگ جدرد را نمازفا  III
بی از حد بر ت یرا خارجی و فرییة «مهاجر قبیلهای» از اررا بهسامت آسایای
مرکزی و نادردسفرفتن فرارند ای پیدرفت داخلی بهدرساتی م ردانتقااد قارار فرفتاه
است ()Lamberg-karlovski 1973: 44-45؛
پی س ز ای روغنی سنگی از مرمر که بیرو آنهاا حجااری شادس باا فارم اسات انه ای
مخروطی و بخ خارجی ای که به ط ر جزری س راخ شدس با دی اران پای سا ز ا باا
درپ شی با س راخی در مرکز پ شیدس می فرددی رکی از آ ا نیز ماراس باا فتیلاه درو
آ رافت شد (ک ل )194 :1396ی
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Stone oil lamps, carved out of marble, had a cylindrical tapering formthat was only
partially hollowed out andcovered by a stone lid with a hole in the center, one of which
was found with the wick preserved inside it (p. 113).

ـ

بدناهای
تراشایدسشادس از مرمار 


عماق
پیسا ز ای سانگی کا
ترجمة پی نهادی « :
است انهای مخروطی و درپ شی سنگی که سا راخی در مرکاز دارناد؛ رکای از آ اا
ن ز وج د داشتی
درحالی رافت شد که فتیلة درون
بیدتررن ابزار فلزی از مس ساخته می شد اما سرب و آرسنیک شاناخته شادس با د و در
فسترس ای کا دکتر آلیااای از آنهاا تهیاه مای شاد آلیااا قلاع نیاز اساتوادس مای شاد
( ما )219:ی

Most of metal tools were made of copper, but deliberate lead and arsenic and, to a
lesser extent, tin alloys also occurred (p. 127).

ـ

 ترجمة پی نهادی« :بی تر ابزار ای فلزی از مس ساخته میشد اماا آلیااا سارب و
آرسنیک و بهمقدار خیلی ک قلع نیز دردس شدس است»ی

دادس ای انسا شناسی جسمانی از آلتین تده با مطالعه  300اسکلت ت سط تایی پایی
کیاتکینا تولیال شادس اناد ()Masson and Kiiatkina 1981: 120-132ی شا اساکلت
کامل (سه مرد و سه ز ) منجر به بازسازی بلند تررن و سنگین تررن افراد در آلتین
تده شدندی میانگین قد برای اسکلت ای کامل مردا معادم  177-166سانتی متر و
زنا  168-154سانتی متر می باشدی طیف بزرفتر مرب به اساکلت نااقص افاراد
ب د که با ارن حام تعیین جنسیت شدس و قد آنها مواسبه فردردی کاه قاد آ اا از
 161تا  185سانتی متر برای مردا و  164-151سانتی متر بارای زناا متفیار با د
( ما )231 :ی
Physical anthropological data from c. 300 skeletons from Altyn-depe was analyzed by
T. P. Kiiatkina (Masson and Kiiatkina 1981, 120-132). Six complete skeletons (three
men and three women) allowed for the reconstruction of heights and weights of the

166-177 cm. and

Altyn population. The average height for the complete males was

cm. The range was greater for incomplete

154-168

for the complete females

specimens, which still permitted sex identification and height calculations, varying
between 161-185 cm. for males and 151-164 cm. for females (p. 133).

ـ

ترجمة پی نهادی« :اطتعاا انساا شناسای جسامانی از حادود  300اساکلت از
آلتینتده ت سط کیراتکینا تجزره و تولیل شادس اسات ( Masson and Kiiatkina 1981:
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)120-132ی مطالعة ش اسکلت کامل (سه ز و ساه مارد) امکاا بازساازی قاد و
وز مردما آلتینتده را فرا آوردی مت سط قد برای اسکلت ای کامل مردا بین
 177-166سانتیمتر و برای اسکلت کامل زنا بین  168 -154سانتیمتر اساتی باازة
عددی قد افراد برای نم نه ای ناقص که امکاا تداخیص جنسایت و مواسابة قاد
ساانتیمتار بارای ماردا و 164 -151

آ  ا فرا ب د بی تر است بین 185 -161
سانتیمتر برای زنا ی

دمخا اس برخای از
درم رد ارن بخ بارد دند نکته ذکر ش د :نخست ارنکه مترجما به 
بهمعنی «درحدود» کاه
بخ ا را حذف میکنند! بهخص ص عتمت « »c.مخوف وااة  circa
در بسیاری از م ارد حذف شدس است (برای نم نه بنگررد به اووا  202 181و )231ی
در ارن م رد آخر (ک ل  231 :1396سطر وت از پارین) نیز بهجای ارانکاه ترجماه شا د
«حدود  300اسکلت» به راحت ن شته شدس « 300اسکلت»ی دوم ارنکه مترجماا باهجاای
اشارس به بازسازی قد و وز ن شتهاند« :بلندتررن و سنگینتررن افراد در آلتینتده!»ی

 2.4.3انتخاب برابرنهادۀ نادرست

بهوروس ترجمة مت علمی بسیار مه است که مترج به واافاا و ا اطتحا
در ترجمه 
تخصصی اشراف داشته باشد و تاحد امکا از واافا آشنا برای مة متخصصاا آ حا زس
و از آ بهتر از واافا مص ب فر نگستا زبا برای آ رشته بهرس ببردی وااسفزرنای دقیاق و
انتخاب برابرنهادس ای درست به فه بهتر مطلاب بسایار کماک خ ا اد کارد و در ا ر
انتخاب اشتباس را غلط موا ی م ردنظر ن رسندةِ ا لی منتقل نخ ا د شدی
در کتاب م ردبوث ارن ن شتار ارن مسئله بهفراوانی بهدد میخ رد که میتا ا آ را در
دو دستة ا لی درد :نخست انتخاب واافا اشتباس را غیرمصطلی و ناشاناس در ذ ان خ اننادة
فارسیزبا برای اسامی خاص و دوم انتخاب برابرنهادة نادرست برای واافا تخصصی باا باار
معناری وروة خ د که ارن انتخاب نادرست موا ی را به شد ددار خدشاه و دفرفا نی کاردس
استی درادامه تعدادی از ارن م ارد در دو دستة جدافانة پی فوته خ ا دآمدی
فارسيزبانبراياساميخاص 

1.2.4.3انتخابواژگانناآشنابرايخوانندة
م ارد به ارن
پی نهادی»ی
ـ

ر

خ ا ناد آماد« :وااة ا الی انگلیسای»« :وااة ترجماهشادس»« :وااة

 :Syr Daryaسیر دررا :سیو ؛
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ـ

 :Amu Daryaآم دررا جیو ؛

ـ

 :Margianaمرغیانه :مرو؛

ـ

 :Bactriya-Margianaباکتررا ا مرغیانه :بلخی مروی را فر نگ جیو ی

2.2.4.3انتخاببرابرنهادةاشتباهبرايواژگانتخصصي 

ازآ جاری که در بسایاری از جمات و اووا اران کتااب (ماتن ترجماه) ارارادا
ترجمهای بهدد میخ رد ذکر تمامی آ  ا در ارنجاا میسار نبا دس و بارای انجاام دناین
کاری بارد کتاب مجدداً ترجمه و بازن رسای شا دی باه ماین دلیال تعادادی از کلماا و
واافا کلیدی و مه که عتوسبر معنای خاص در ح زة عل باساتا شناسای دارای موها م
وروة خ د نیز ستند انتخااب شادساناد و درباارة دناد ما رد از آ اا کمای ت یایی دادس
خ ا دشدی
analyzes« (Kohl

ـ

«تولیاال ااای پاا لن» (کاا ن 1984: 35) :)49 :1394
«تولیل ای فردسشناسی»؛

ـ

«خط فسل» ( ما « :»fault-line« (ibid.: 42) :)63 :خط فسست»؛

ـ

«آغاااز ساااری کااامی » ( مااا 57) :)90 :
ساریکامی »؛

ـ

«نظرراة کاارفر» (کا ن « :»working hypothesis« (ibid.: 711) :)116 :1394فریایة
کارآمد»؛

ـ

«وزنة حواری» ( ما « :»digging stick weight« (ibid.: 79) :)131 :سنگ وزنة دا ب
شخ زنی»؛

ـ

«اشیای سنگی خ ب» ( ما « :»fine stone object« (ibid.: 113) :)194 :اشیای سانگی
هررف»؛

ـ

ـ

ـ

Sarykamash« (ibid.:

:»pollen

شااهریسااازی» ( مااا 119) :)203 :

«بواارا
«بورا شهرندینی»؛

« :»Preپاای

of urbanization« (ibid.:

از

:»crisis

«جامعة فراشهرنداین» ( ماا « :»Overurbanization« (ibid.: 137) :)240 :شهرنداینی
مور شهرندینی بی از حد»؛
«شیء سنگی» ( ما « :»Stone hoe« (ibid.: 210) :)398 :کوبیل سنگی»؛

 120پژوهشنامۀ انتقادي متون و برنامههاي علوم انساني ،سال نوزدهم ،شمارة چهارم ،تير 1398
ـ

ـ

«ت سعهرافتگی را مستعمرسندینی» (کا ن « (ibid.: 226) :)439 :1394
« :»or colonizationپیدرفت را مهاجر »؛
«است انه ای سنگی مینیات ری» (کا ن 227) :)441 :1394
« :»columnsست ای سنگی ک دک»ی

development

miniature stone « (ibid.:

دو وااة «بورا شهریسازی» و «جامعة فراشهرندین» ذکرشدس در باال انتخابی باهشاد
بهنظر میرسد مترجما بدو ت جه به موت ای ا لی متن فقاط
اشتباس ستندی در ارن م ارد 
در دد انتخاب کلماتی دربرابر کلما ا لی ب دند؛ حتی فا ی فما میرود کاه مترجمای
با میزا آفا ی مترج آنترن ف فل برخی وااس ا را ترجمه کردس استی مة باستا شناساا
بهمعنای «شهرنداینی» و دارای باار معنااری خااص
بهخ بی میدانند که وااة « »urbanization
خ د در مباحث باستا شناختی است و برابرنهادة «شهریساازی» اشاتباس اسات و باا موها م
م ردنظر ن رسندس راس و خ ا نیستی
درخص ص وااة « »overurbanizationمترجما وااسای با موه می ددر اد مت ااد باا
موه م ا لی را برفزردساندی مترجما وااة «فراشهرندینی» را برابر ارن وااس انتخاب کاردساناد
که بهعقیدة احب ارن قل «فراشهرندینی» ارن موها م را تاداعی مایکناد کاه جامعاهای از
مرحله را مراحل اولیة شهرندینی عب ر کردس و مرحلة فرای شهرندینی را طی میکند اما اران
موه م بهشد اشتباس استی « »overurbanizationرا میت ا «شهرندینی مور » را «شهرنداینی
بی  از حد» معنا کردی ارن وااس عم ماً به مراکز جمعیتیای فوته میش د که جمعیت شاهری
بیبرنامه و بی از حد ت ا مویط و ادارة شهر رشد کاردس کاه ماین عامال عم مااً سابب
دفرف نی و فا ی انوطا شهر میش دی در ج امع امروزی نیز در توقیقا موققاا حا زة
شهر و شهرسازی ارن مسئله بی تر در ج امع درحامت سعه و جها س م دردس میشا د کاه
عم ماً سبب بر  خ رد نظ اجتمااعی و جا م روساتاریا باه مراکاز شاهری و افازار
ح مهندینی در شهر شدس و از تبعا ارن اتوااق افازار بازسکااری و باینظمای در جامعاة
شهری است (برای اطتعا بی تر بنگررد به )Sovani 1964ی

 .5نتیجهگیری
کتاب م ردبوث ارن ن شتار رکی از بهتررن جامعتررن و درعینحام سادستررن مناابع بارای
ت ییی فر نگ ای آسیای مرکزی استی ما ط رکه پی تر فوته شد انتخااب اران کتااب
برای ترجمه به زبا فارسی انتخابی بسیار س دمند است و برای باستا شناسا فارسایزباا
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بهخص ص داندج را باستا شناسی بسیار موید است؛ اما مت ساوانه ترجماة پار از اشاتباس و
نار پرارراد متنِ ترجمه از کیویت مطالب کتاب بهشد کاسته است و م ارد فوتهشدس در بااال
فقط بخدی از اررادا و مسالل واردس به ارن ترجمه استی انتظار میرود کسی که تصمی باه
ترجمه میفیرد در مرتبة اوم به هرارف و خوارای زبا مادری خ د آفاس باشد و درعینحاام
در درستی از رک متن انگلیسی داشته باشدی عدم فه ساختار و موت ای متن ا لی کتااب
باعث شدس در بسیاری م ارد ترجمه اشتباس را غیرقابلفها باشادی باه ماین دلیال ت ایه

میش د مترجما ارن کتاب با نگا ی دوبارس به ترجمه در ادد برطارفکارد ارارادا آ

برآرند تا نتیجة داپ دوبارة کتاب دیزی بسیار متواو از ارن نسخة پرارراد اوم باشدی

پینوشتها
1ی ووة شخصی فیلی ک ل در کالو ولزلی به آدرس:
< >https://www.wellesley.edu/anthropology/faculty/kohlبازدردشدس در  9اردربهدت 1397ی
یشد نام خلیو پارس در ن شته ای باساتا شناساانی درگار نیاز درادس شادس اساتی
2ی مت سوانه سیاس 
ازجملة آ  ا میت ا به ن شته ای دنیل پاتس و استوادة نادرست نام خلایو پاارس کاه اعتاراض
بسیاری از باستا شناسا را برانگیخات و نیاز کااربرد وااة اشاتباس و خ دسااختة « Arabo-Persain
 »Gulfبهجای وااة ویی « »Persain Gulfدر مقالة آقاای جواری رُز ( )Rose 2010اسات کاه البتاه
ینسب رکی از افرادی که رادداشتی بر مقالاه
م رداخیر در بخ رادداشت ای مقاله حامد وحدت 
نگاشته به ارن اشتباس و استوادة ناب هجای ن رسندس از وااسای ساختگی اشارس کردس استی
3ی البته نگارندس از ارنکه مترجما درارنخص ص با ن رسندس مکاتبهای داشتهاند را خیر مطلع نیساتی
اما ازآ جاریکه ن رسندس بر ترجمة فارسی مقدمهای نگاشاته اسات مایشاد از ارداا خ اسات
درم رد ارن وااة ساختگی و مجع م نیز ت ییواتی اراله کنندی یمن ارنکه در ترجمة ما اردی از
ارن دست یو نیازی به «رعارت امانت در ترجمه» نیست دراکه دنین عباراتی جز جعل آشاکار
تاررخ دیزی نیستی
4ی فوتنی است م اردی که از متن ارن کتاب ن شته آوردس میش د دقیقاً مطاابق ماتن ا الی تارا
ن شته میش دی ارن م ارد به ر ارتالیک در متن میآردی
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