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Abstract 

“Human Osteology in Archaeology: instructions for how to practice and preserve of human remains 
in archaeology”, written by Milad Hashemi and Hamed Vahdati Nasab (from Department of 
Archaeology, University of Tarbiat Modares) has been published in 2019 by Nedaye Tarikh 
publication, and includes 185 pages of contents, pictures, photos, sketches, forms and tables. 
Publication of this short instructional book is a sign of a need in Iranian archaeological and 
anthropological spaces for more cares about human remains from archaeological contexts, and the 
authors aptly response to this necessity. While there are some shortages in book layout and arranging 
of its contents but from editorial point of view it will satisfy the tastes of its readers. The book has 
not been divided to different chapters, and its content are aligned according to stages that one wish 
to starts to study human skeletal remains from its very begging, includes importance of human 
remains in archaeology, preparation for excavation of human remains, how to document and study 
them in filed and laboratory, and preserve them during and after studies. Except few cases, the 
authors properly and precisely covered most fundamental issues that were needed, and with the help 
of pictures, photos, sketches, forms and tables they tried to convey the abstracts of what is needed 
to transfer to their readers with respect of the aims of the book. 
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شناسی انسانی در استخوان»نقد و بررسی کتاب 
 «یشناس باستان
*یزاده سادات نیجواد حس

شناسی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران علمی گروه باستان عضو هیئت

11/99/9911تاریخ پذیرش: 91/91/9911تاریخ دریافت: 

 چکیده
نحوۀ نگهداری و تعامل با بقایای اسکلت انسانی در   دستورالعمل: شناسی شناسی انسانی در باستان استخوان  کتاب
شناسی دانشگاه تربیت مدرس، در  علمی گروه باستان نوشتۀ سید میالد هاشمی و حامد وحدتی نسب، اعضای هیئت شناسی باستان

رد و توسط انتشارات ندای تاریخ در تهران به چاپ رسیده است. صفحه نوشتار، عکس، طرح و جدول دا 811است،  8931سال 
حال توجه جامعه  شناسی نگارندگان محترم و درعین انتشار این کتاب موجز و مختصر، بهنگام، صورت گرفته است و نشان از وقت

ایشی کتابی ویراسته و پیراسته شناسی ایران به مسئلۀ حفظ بقایای انسانی دارد. کتاب مذکور، ازنظر اصول نگارشی و ویر باستان
حال مطالب  بندی ندارد اما بااین توانست بهتر از آن باشد که هست. کتاب ازنظر ساختاری، فصل آرایی قطعاً می است اما ازنظر صفحه
سازی شرایط  طورکلی شامل اهمیت بقایای انسانی، آماده اند که به هایی پشتِ سر هم آورده شده صورت عنوان در یک سیر منطقی به

جز موارد بسیار  شود. ازنظر محتوایی نیز به ها می جهت کاوش بقایا، مستندسازی بقایا، مطالعات اولیه و درنهایت حفظ و نگهداری آن
های مختلف مطالعه و حفاظت از بقایای انسانی را مرور کرده  معدود، نگارندگان با تسلط بر موضوع موردبحث و با روایتی روان، جنبه

آمده از  دست اند تا موارد ضروری اولیۀ مطالعه و حفاظت از بقایای انسانیِ به ها تالش کرده ها و جدول کمک تصاویر و طرح و با
 شناختی را به مخاطب موردنظرشان منتقل کنند. های باستان کاوش

شناسی، بقایای انسانی، حفظ و نگهداری شناسی انسانی، باستان استخوانواژگان کلیدی: 

1846394398: پستی کد، کاربردی هنرهای دانشکده، تبریز اسالمی هنر دانشگاه، نظامی حکیم میدان، آزادی خیابان، تبریز :مکاتبات مسئولنویسنده *
@hoseinzadehالکترونیکی:  آدرس kashanu.ac.ir

نقد کتاب 

حق نشر متعلق به نویسنده(گان) است و نویسنده تحت مجوز Creative Commons Attribution License به مجله اجازه میدهد مقاله چاپ شده 
را با دیگران به اشتراک بگذارد منوط بر اینکه حهوق مؤلف اثر حفظ و به انتشار اولیه مهاله در ای  مجله اشاره شود.
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 مقدمه .1
کۀۀم در  دسۀۀتشناسۀۀی  شناسۀۀی و انسۀۀان رابطۀۀۀ باسۀۀتان

تنیۀده و   ای درهۀم  آمریکای شمالی از همان ابتۀدا رابطۀه  
[. گرچه این رابطه در ابتۀدای سۀد    1افزا بوده است ] هم

شۀۀناختی و  بیسۀۀتم بیشۀۀتر در حۀۀوز  مطالعۀۀات مۀۀردم   
رفته استفاده از آنالیز عنصۀری و   سنجی بود، رفته جمجمه

ایزوتۀۀوپیکی و سۀۀنس آنالیزهۀۀای زیسۀۀتی و رنتیکۀۀی در 
سۀنجی سۀبب شۀد تۀا اهمیۀت       شناسی و باسۀتان  باستان

[ و 2شناسۀی دوچنۀدان شۀود ]    بقایای انسانی در باسۀتان 
هۀای   شناسان بۀرای پاسۀخ بۀه بسۀیاری پرسۀ       باستان

هۀای مختلۀف    شان دست به دامان متخصصان حوزه مهم
هۀای   تر از روش شناسی زیستی شوند که هم دقیق انسان

تۀر بۀه    سۀری   شناسی است و هۀم  مورداستفاده در باستان
کۀارگیری ایۀن    رسند. صدالبته که استفاده و بۀه  نتیجه می

شۀناختی   هۀای باسۀتان   ها برای پاسۀخ بۀه پرسۀ     روش
ای بۀه   تر است اما اگۀر جمۀ  و جامعۀه    تر و پرهزینه گران

دنبال شناخت درست و دقیق تۀاریخ و سرگذشۀت ملۀت    
هایی اسۀت کۀه بایۀد     خوی  است، این موارد جزو هزینه

هۀۀای  حۀۀال نشۀۀانه یکۀۀی از معۀۀانی و درعۀۀینپرداخۀۀت و 
ها جهت تقویۀت   یافتگی هم پرداخت همین هزینه توسعه

های فکری و فرهنگۀی جامعۀه اسۀت. از همۀین رو      بنیه
ای  عنوان جامعه جای تعجب نیست که در جامعۀ ما که به

شود این مباحۀث بۀا تۀرخیر و     تعریف می «توسعه درحال»
موردتوجۀه    یافتۀه  هترخری طوالنی نسبت به جوام  توسع

قرار گیرند. انتشار این کتاب موجز و مختصر نیز دقیقاً در 
شناسۀی   شناسی و انسان ای از تاریخ مطالعات باستان برهه

هۀا ففلۀت و    دهد کۀه بعۀد از مۀدت    زیستی ایران رخ می
تازگی به  نادیده گرفتن اهمیت بقایای انسانی، توجه ما به

قایۀای انسۀانی در   این دست مطالعات بیشۀتر و اهمیۀت ب  
تر  شناختی در چشم ما روشن های باستان پاسخ به پرس 

هۀا و منۀابعی نسۀبت بۀه      است. انتشار چنین کتاب 8شده
نیازهای موجود و همچنین نسبت به تۀاریخ شۀروع ایۀن    
دست مطالعات در سایر کشورهای دنیا، دیرهنگام به نظر 

رسد اما همین توجه دیرهنگام نیز در صۀورت تۀداوم،    می
مفید واق  خواهد شد. قطعاً این توجه و حساسیت نسۀبت  
به حفظ و نگهداری درسۀت و سۀنس مطالعۀۀ علمۀی و     
دقیق بقایای انسانی طی یک دهۀ آینده، درک و دریافت 

ازتۀاریخ آن،   ویۀهه دوران پۀی    ما را از گذشتۀ ایران و به
 دگرگون خواهد کرد.

 کتاب در یک نگاه .2
شناستی:   شناستی انستانی در باستتان    استتخوان  کتاب

دستورالعمل نحوۀ نگهداری و تعامل با بقایتای استکلت   

نوشتۀ سۀید مۀیالد هاشۀمی و     شناسی انسانی در باستان
علمۀۀی گۀۀروه   حامۀۀد وحۀۀدتی نسۀۀب، اعضۀۀای هیئۀۀت   

 8931شناسۀی دانشۀگاه تربیۀت مۀدرس، در سۀال       باستان
نوشتار، عکۀس، طۀرح و جۀدول دارد و    صفحه  811است، 

توسط انتشارات ندای تۀاریخ در تهۀران بۀه چۀاپ رسۀیده      
است. طرح جلد کتاب که توسۀط خۀانم معصۀومه همۀراه،     

هۀایی از   شده شامل تصویری از جمجمۀه و بخۀ    طراحی
ها و استخوان بۀازوی چۀی یۀک     های گردنی و دنده مهره

رخاک پدیدار تازگی از زی آید به اسکلت است که به نظر می
شده و منتظر کاوش بیشتر است. طرح جلد، ساده اسۀت و  

که  ای با محتوای کتاب همخوانی دارد، اما ازآنجایی تااندازه
ونگهۀداری از   بحث اصلی کتۀاب، نحۀو  برخۀورد و حفۀظ    

شناسۀی اسۀت، شۀاید طۀرح یۀا       بقایای انسانی در باسۀتان 
شۀناس را در حۀال    شناس یا انسان عکسی که یک باستان

کار روی بقایای انسانی در یک کۀاوش یۀا در آزمایشۀگاه    
بۀود و بۀا محتۀوای کتۀاب      تۀر مۀی   داد، مناسۀب  نشان مۀی 

یافت و صۀدالبته کۀه ایۀن موضۀوع      همخوانی بیشتری می
ای اسۀۀت و بیشۀۀتر بۀۀه نظۀۀر و رنی طراحۀۀان و     سۀۀلیقه

 نگارندگان بستگی دارد.
بندی نۀدارد   باوجوداینکه کتاب ازنظر ساختاری، فصل

نظۀر از پیشۀگفتار و مقدمۀه، محتۀوای کتۀاب را       صرف اما
بندی کۀرد: بخۀ  نخسۀت     توان در چهار بخ  دسته می

سازی شرایط مۀالی و اداری جهۀت کۀاوش و     شامل آماده
 49تۀا   4نگاری بقایای انسانی است کۀه از صۀفحۀ    مستند

وتحلیۀل   گیرد؛ بخ  دوم شۀامل تجزیۀه   کتاب را در برمی
له تعیین سن، جنس و قد از روی اولیۀ بقایای انسانی ازجم

تۀا   49ای است کۀه صۀفحۀ    خصوصیات ریختاری و اندازه
را در برگرفته اسۀت؛ بخۀ  سۀوم شۀامل چگۀونگی       811

ها و انبارها  نگهداری و بایگانی بقایای انسانی در آزمایشگاه
 823تۀا   811برای آینده است که این مطالب در صفحات 

ها قرار دارد کۀه   ستبیان شده است؛ و درنهایت، بخ  پیو
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هۀای   شامل ش  پیوست است )ازجملۀه تصۀاویر و طۀرح   
مربوط به تعیین سن و جنس و برگۀ ثبت بقایۀای انسۀانی   

گیرد.  را در برمی 836تا  823در هنگام کاوش( و صفحات 
همۀۀانطور کۀۀه نگارنۀۀدگان، در پیشۀۀگفتار و مقدمۀۀۀ کتۀۀاب 

ای  هاند هدف از ترلیف این اثر، فۀراهم کۀردن کتابچۀ    گفته
شناسان به هنگام مواجهۀه بۀا بقایۀای     راهنما برای باستان

ویهه بقایای استخوانی و اسکلتی است و نحۀو    انسانی و به
شۀده اسۀت و    چیدمان مطالب نیز بر همین اسۀاس تعیۀین  

شۀود. در   تقریباً شامل تمامی مۀوارد الزم و ضۀروری مۀی   
خصوص نحو  برخورد با بقایۀای آلۀی انسۀانی در کتۀاب،     

تۀر   ای گفته نشده و نگارندگان علت آن را تخصصۀی  نکته
شناسۀی ایۀران    بودن و نادر بودن چنین مواردی در باستان

حال، مطالب و محتوای کتاب بۀا   ، اما بااین2اند عنوان کرده
شده، سازگار اسۀت و   اهدافی که در پیشگفتار و مقدمه بیان

 اند. خوبی از عهد  کار برآمده از این نظر نگارندگان به

های نگارشی، ویرایش و ساختاری  ویژگی .3

 کتاب
بخۀۀ  اعظمۀۀی از کتۀۀاب، حاصۀۀل تتبۀۀ  و جسۀۀتجوی    

زبان است کۀه شۀاهد    نگارندگان در مناب  مختلف انگلیسی
تواند حضور ارجاعات فراوان در هر یۀک از   این مطلب، می

حال کتاب، نثۀری روان و   های کتاب باشد، اما بااین قسمت
همچنین کتاب، ازنظر رعایت اصول فهم دارد.  ساده و قابل

نگارشۀۀی و سۀۀجاوندی کۀۀامالً مۀۀنقا اسۀۀت امۀۀا ازنظۀۀر   
هۀۀا و  هۀۀای چۀۀاپی و تحریۀۀری، برخۀۀی کاسۀۀتی   ویهگۀۀی

شۀود. ازجملۀۀ ایۀن     هۀا در مۀتن آن، دیۀده مۀی     جاافتادگی
ای زائۀد در برخۀی    هۀای زمینۀه   چۀین  ها، وجود خط کاستی

ات هایی در بین حۀروف کلمۀ   ها و بریدگی کلمات و فاصله
و بۀه    شۀود  مختلف است که در صفحات متعددی دیده می

رسد که علت اصلی آن، مشۀکالتِ هنگۀام چۀاپ     نظر می
های بسۀیار انۀدک کۀه     فیراز این موارد و افتادگی باشد. به

شوند، درکتاب اصول نگارشۀی و   ندرت در متن دیده می به
ویرایشی رعایت شده و با وسواس خاصی متن آن پیراسته 

 شده است.
آرایی و چین  مطالب، تصاویر، جۀداول،   ازنظر صفحه

کۀه   چنۀان  بندی باید گفت کۀه کتۀاب، آن   ها و بخ  طرح
رسۀد   نوازد و به نظر می بایسته است چشم مخاطب را نمی

ای خاصۀی بۀرای پیراسۀتگی صۀفحات و      که تالش حرفه
ها به خۀر  داده نشۀده اسۀت. بۀرای نمونۀه، در       انتظام آن

زیادی بین پایۀان نوشۀتار یۀک     برخی از صفحات، فواصل
بخ  و شروع بخ  بعۀدی وجۀود دارد )بۀرای مثۀال در     

و  889-881، 811، 819، 34، 38، 12-11، 92صۀۀفحات 
هۀا و یۀا تصۀاویر ماننۀد      هۀا، جۀدول   (، برخی از شکل811

، از کیفیۀت الزم  3و جۀدول   12و  61، 93، 92، 6تصاویر 
ز تصاویر بهتر برخوردار نیستند و امکان آن وجود داشته تا ا

ویهه در خصوص تصاویری که متعلۀق بۀه    شود )به استفاده
آمده در ایران هسۀتند( و یۀا جۀداول از نۀو      دست بقایای به

)صۀ    6ویهه در جدول پیوست  طراحی و نوشته شوند. به
خۀورده   هۀم  (، هم چین  محتۀوای جۀدول بۀه   899و  892

شۀد،   است و هم اگر این محتوا به فارسۀی برگردانۀده مۀی   
شد. همچنۀین در خصۀوص چیۀن      قطعاً مفیدتر واق  می

ها از اصل  زیرنویس تصاویر نیز باید گفت که در چین  آن
چۀۀین و گۀۀاه  خاصۀۀی پیۀۀروی نشۀۀده اسۀۀت و گۀۀاه راسۀۀت

هۀا از   چین هستند و به همین خاطر گاه تشخی  آن وسط
رسۀد و بۀه همۀین خۀاطر از      نظر مۀی  متن اصلی دشوار به

 8-4اسۀت؛ یۀا در تصۀویر     شۀده   زیبایی صۀفحات کاسۀته  
کۀۀه در توضۀۀیا تصۀۀویر بۀۀه بۀۀاال و پۀۀایین ارجۀۀاع  درحۀۀالی

شده، اما تصاویر کنار هم قرار دارند و در بۀاال و پۀایین    داده
اند. همچنین اطالعات درون تمامی تصاویر بۀه   چیده نشده

انۀد امۀا مطالۀب برخۀی از تصۀاویر،       فارسی برگردانده شده
به انگلیسی هستند کۀه   ، همچنان92و  91ازجمله تصویر 

اگر به فارسی برگردانده شوند، کتۀاب از ایۀن نظۀر کۀامالً     
یکدست خواهد شد؛ اما با همۀ این احواالت و باوجوداینکه 

وسفید هستند )که قطعاً به خاطر  تمامی تصاویر کتاب سیاه
تر تمام شدن کتاب بۀرای   های چاپ و ارزان کاه  هزینه

شناسۀۀی و  انسۀۀانمخاطبۀۀان کۀۀه بیشۀۀتر دانشۀۀجویان    
شناسی هستند، بوده است(، اما بسیاری از تصۀاویر،   باستان

شۀدت باکیفیۀت هسۀتند و     ، بۀه 4ویهه تصۀاویر پیوسۀت    به
تشخی  است کۀه   خوبی قابل جزییات موردنظر تصاویر به

به این خاطر باید از نگارندگان و ناشر کتاب سناسگزار بود.
ید بدان یکی از نکاتی که در خصوص ساختار کتاب با

بنۀدی اسۀت کۀه     بندی یا بخۀ   اشاره کرد، نداشتن فصل
شاید علت اصلی آن مختصر بودن حجم مطالب و همگنی 

رسۀد؛ امۀا    درک بۀه نظۀر مۀی    محتوای آن است که قابۀل 
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ای که شاید از چشم نگارندگان پنهان مانده باشد، آن  نکته
های اصلی در فهرست  است که باوجوداینکه تمامی عنوان

 «نکتا  نهتایی  » شوند اما دو عنوان، یکی ه میکتاب دید
وجود  886در صفحۀ  «انتشارا » و یکی 813در صفحۀ 

دارد که عناوین مجزایی هسۀتند امۀا در فهرسۀت مطالۀب     
جا باید گفت که این دو  ها اشاره نشده است. در همین بدان

نوعی در ساختار کتۀاب نامتجۀانس نیۀز هسۀتند.      عنوان به
بنۀد بۀا    81که مطالب آن در طۀی   «نکات نهایی» عنوان
جای  ای از نکاتی است که به شده، ملغمه گذاری بیان شماره
ای هستند کۀه   باشند بیشتر نکات متفرقه نکات نهاییآنکه 
های دیگر کتاب ازجمله کۀاوش،   ها را در قسمت شد آن می

عنۀوان   ها به برداری، بایگانی و فیره آورد و آوردن آن نمونه
هۀا، چنۀدان    قالبی متفاوت از سایر بخ  بخشی مجزا و با

 بۀۀا سۀۀاختار کتۀۀاب همخۀۀوان نیسۀۀت. همچنۀۀین عنۀۀوان  
بنۀد کوتۀاه و    که واپسین عنوان است تنها یک «انتشارات»

رسۀد یۀا بایۀد ایۀن بخۀ  را در       عمومی است. به نظر می
های دیگر ازجمله بخۀ  انتشۀارات نتۀایا کۀاوش      بخ 

ی مسائل مرتبط با ادفام کرد و یا آنکه با اضافه کردن برخ
تۀر   تر و عمۀومی  انتشارات، ازجمله آوردن برخی مناب  مهم
شناسۀی، مراکۀز    مرتبط بامطالعۀ بقایای انسانی در باسۀتان 

هۀای فعۀال در ایۀن زمینۀه و همچنۀین       سۀایت  مهم و وب
شناسۀۀی در  مجۀۀالت تخصصۀۀی مۀۀرتبط بۀۀا اسۀۀتخوان   

 عنوان بخشی تر کرد و به شناسی این بخ ، را فربه باستان
عۀالوه اینکۀه چنۀد منبۀ       مجزا در انتهای کتۀاب آورد. بۀه  

زمینۀۀۀۀ  فارسۀۀۀی )هۀۀۀم ترجمۀۀۀه و هۀۀۀم تۀۀۀرلیف( در   
شناسۀۀی، ازجملۀۀه دو ترجمۀۀه از کتۀۀاب   باسۀۀتان اسۀۀتخوان

هۀای انسۀان    شناسۀی اسۀتخوان   سایمون مِیز بانام باسۀتان 
[ و یکی توسط سۀمیه  2)یکی توسط مازیار اشرفیان بناب ]

دکتر محمۀود حیۀدریان و قاسۀمی     [( و ترلیفی از2عدیلی ]
توانسۀت بۀرای اسۀتفاد  مخاطبۀان      [ وجود دارد که مۀی 3]

در کنار این موارد، باید اشاره کرد که یکۀی از   معرفی شود.
ای  نقاط قۀوتت اصۀلی کتۀاب ازنظۀر سۀاختاری و تاانۀدازه      

محتوایی، استفاده از منۀاب  علمۀی متعۀدد ازجملۀه کتۀب،      
هۀای   ها و درگۀاه  ها، گزارش لها، دستورالعم مقاالت، بیانیه

شناسۀی اسۀت،    اینترنتی مرتبط با حۀوز  مطالعۀات انسۀان   
منب  تخصصی در این حۀوزه،   891که به بی  از  نحوی به

شده است که تقریباً همگی ارتباط مستقیمی بۀا   ارجاع داده
این حوزه دارند.

ارزیابی اصول محتوایی کتاب .4
مۀام، آنچۀه را کۀه    کتاب ازنظر محتوایی با اهتمام تۀام و ت 

هدف  بوده، بۀه انجۀام رسۀانیده اسۀت و بۀه کوتۀاهی و       
اختصار، محتوایی را گردآورده که با عنوان کتاب، همساز و 

ترین نقاط قوتت کتاب، ازنظۀر   همخوان است. یکی از مهم
محتوایی آن است که نگارنۀدگان نکۀات و توضۀیحاتی در    

ویۀهه،   سازی و مراحل پی  از کۀاوش و بۀه   خصوص آماده
کاوش را در همان ابتدای  9چگونگی تهیۀ طرح پیشنهادی

شناسۀی بسۀیار    اند که برای دانشجویان باستان کتاب آورده
هۀۀای مهۀۀم دیگۀۀر، وجۀۀود  مفیۀۀد اسۀۀت. ازجملۀۀه ویهگۀۀی

هۀا از   گانۀه در کتۀاب اسۀت کۀه در آن     های شۀ   پیوست
های تخمین سن و جۀنس   نام گرفته تا برگه های ثبت برگه

هۀا و تصۀاویر مۀرتبط و واضۀا آورده شۀده       به همراه طرح
 افزاید. هم به تقویت محتوای کتاب می است که آن

در کنار این نقاط قوتت، برخی نکات نیز در خصۀوص  
مایۀۀ کتۀاب وجۀود دارد کۀه اگۀر از سۀوی        محتوا و درون

تواند به تقویت محتوای  نگارندگان موردتوجه قرار گیرد می
. یکۀی از نکۀاتی کۀه    های آینده کمک کند کتاب در چاپ

الزم است در خصوص آن، اندکی دقت نظر بیشۀتری بۀه   
ویۀهه اینکۀه مخاطۀب اصۀلی کتۀاب،       خر  داده شۀود )بۀه  
شناسی هستند( استفاده  شناسی و انسان دانشجویان باستان

های انگلیسی یا فیرفارسی است که معۀادلی   از برخی واره
سۀی وجۀود   ها در زبۀان فار  تر از آن شده تر و شناخته مفهوم

ها اشاره خواهۀد شۀد و    دارد که در اینجا طی جدولی به آن
هۀا   امید است نگارندگان محترم در ویراست آتی کتاب، آن
 را مدنظر قرار دهند تا بر پیراستگی کتاب افزوده شود.

های گزیده در جدول  جدا از مواردی که در برخی واره
، برخی مۀوارد بسۀیار معۀدود نیۀز در     شود میبدان اشاره  8

تر است.  تر و دقیق کتاب وجود دارد که نیازمند نگاه ظریف
شۀده کۀه پۀس از     ازجمله اینکه در بخۀ  کۀاوش اشۀاره   

جۀدا از مۀواردی کۀه در برخۀی      های سفت برداشت نهشته
بدان اشاره شد، برخۀی مۀوارد    8های گزیده در جدول  واره

وجۀود دارد کۀه نیازمنۀد نگۀاه     بسیار معدود نیۀز در کتۀاب  
کاررفته در کتاب های به : وارگان پیشنهادی جایگزین برای برخی واره8جدول 
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Table 1: Suggested alternative words to some of the words used in the book

واژه پیشنهادی واژه مورداستفاده در کتاب واژه انگلیسی
Departmentگروهدپارتمان

Corticalقشریکورتیکال
Endosteumاُست درونفشای اندرونی

Medullary Cavityحفر  مغز استخوانکانال مدوالری
Trenchگمانه-کارگاهترانشه
Featureعارضهفیچر
Bandageنوارپیچیباندار
Blockingبرداشت قالبی-قالب بندیبرداری بلوکه

Archaeological Context شناختی بافت باستانشناسی باستانبافت
Sterileستروَناستریل
Chanceبختشانس

Bio-Archaeologyشناسی زیست باستانشناسی زیستی باستان
Taphonomyفرایندهای پس از انباشتتفانومی
Distal Endبخ  انتهاییبخ  انتهایی دور

Proximal Endبخ  ابتداییبخ  انتهایی نزدیک
Articular Joint Disease/Degenerative 

Joint Disease 
ساییدگی سطا مفصلی/ساییدگی مفصلی تباهی سطوح مفصل

Formبرگهفرم

تر است. ازجمله اینکه در بخۀ  کۀاوش    تر و دقیق ظریف
اطۀراف  هۀای سۀفت    شده که پس از برداشت نهشۀته  اشاره

مۀو(، پۀوار و    که از برس )فرچه یا قلم استخوان، بهتر است
ابزارهای دنداننزشۀکی جهۀت ادامۀه کۀار و تمیۀز کۀردن       
استخوان استفاده شود. این توصیه کامالً درست است امۀا  
بهتر است که هنگام کاوش بقایای اسۀتخوانی و یۀا حتۀی    

تۀر، از ابزارهۀای چۀوبی ماننۀد      هۀای ظریۀف   سۀاخته  دست
های چوبی کبابی  لسازی و حتی خال های مجسمه کاردک

حال مقاوم هستند، استفاده شود؛ زیرا  تیز و درعین  که نوک
گرچه ابزارهای دنداننزشکی ظریۀف و مقۀاوم هسۀتند امۀا     

تواند سۀبب   ها معموالً فلزی است و می حال جنس آن بااین
شۀود کۀه    هایی به سطا استخوان  ها و آسیب ایجاد خراش

پهوهشۀگران را،   های دور یا نزدیۀک  ممکن است در آینده
های تصۀویری   ها و بررسی ویهه به هنگام انجام آزمای  به

 و بصری، گمراه کند.

شده است که پس  اشاره 93و  91همچنین در صفحۀ 
نام میدانی و جهت انتقۀال اسۀتخوان    از انجام کارهای ثبت

توان از زیی کیی استفاده کرد و یا بۀرای   به آزمایشگاه می

هۀا را درون یۀا روی پنبۀه     آنفراهم کۀردن بسۀتری نۀرم    
شۀۀود؛ زیۀۀرا قۀۀرار دادن  قۀۀرارداد کۀۀه چنۀۀدان توصۀۀیه نمۀۀی

اسۀۀتخوان در درون هۀۀر نۀۀوع کیسۀۀۀ پالسۀۀتیکیِ دربسۀۀته 
شده باشد( سبب تجم  بخارآب در  )هراندازه هم که خشک

شۀود کۀه ایۀن موضۀوع خۀود،       درون کیسۀ پالستیکی می
ه کنۀد کۀ   ها را فۀراهم مۀی   شرایط مطلوب جهت رشد قارچ

زننۀده بۀه اسۀتخوان در     تۀرین مۀوارد آسۀیب    یکی از اصلی
شۀود   شناسان توصیه می درازمدت است. معموالً به باستان

های پالسۀتیکی   که در صورت ناچاری در استفاده از کیسه
ماننۀد   هۀا را بۀه   ها را باز بگذارند و یا آن حتماً درِ این کیسه

یک آبکۀ  سۀوراخ کننۀد تۀا هۀوا بۀه سۀهولت در درون
ها جریان داشۀته باشۀد و سۀبب تجمۀ  بخۀارآب در       کیسه

شود تا جایی کۀه ممکۀن    ها نشود. همچنین توصیه می آن
طورمستقیم با پنبه در ارتباط نباشد و بین  است استخوان به

ای از کافذ، پارچه یا مواد بدون پرز و  پنبه و استخوان الیه
و  های پنبه به استخوان نچسبد کُرک قرارداد شود تا رشته

ها را  یا در بافت آن نفوذ نکند که هم کار مطالعۀ استخوان
کند و هم در آینده ممکۀن اسۀت سۀبب ایجۀاد      سخت می
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 خطا در کارهای آزمایشگاهی شود.
 DNAگیری برای انجام مطالعات  در خصوص نمونه

شۀۀده  هۀۀم بایۀۀد گفۀۀت همۀۀانطور کۀۀه در کتۀۀاب اشۀۀاره   
 6سۀیمان ویۀهه بخۀ     ها )به های قشری و دندان استخوان

دارنۀد، امۀا    دندان( ارجحیت بیشتری بر سایر انواع استخوان
استخوان  1دهند که بخ  پتروس مطالعات اخیر نشان می

تر است  مراتب برای این نوع مطالعات مناسب گیجگاهی به
% بیشۀتر از سۀایر   61را تا حدود  DNAو بقایای مولکول 

 [.6دارد ] های اسکلتی در خود نگه می بخ 
نیۀز بایۀد اشۀاره کۀرد کۀه       4عیۀین جۀنس  در بخ  ت

ترین معیارهای تعیین جۀنس   باوجوداینکه به برخی از مهم
شناسۀۀی لگۀۀن و جمجمۀۀه و همچنۀۀین  بۀۀر اسۀۀاس ریخۀۀت

هۀا ازجملۀه قطۀر دو انتهۀای      گیری برخی اسۀتخوان  اندازه
شده اسۀت، امۀا بۀه برخۀی مۀوارد       های بلند اشاره استخوان

بۀازوی تحتۀانی    دیگر ازجمله وجۀود لبۀۀ یۀا برآمۀدگی در    
[ و تفاوت در انۀدازه  2( در لگن ]Pubicاستخوان شرمگاه )

و شکل سطا مفصلی استخوان تهیگاه و استخوان خۀاجی  
کۀه   13[ اشاره نشده است. همچنین در انتهای صۀفحۀ  5]

به وجود قوس شکمی در استخوان محل اتصال استخوان 
ارجۀاع داده   36شود، باید بۀه تصۀویر    شرمگاهی اشاره می

)راست( نیز به مثلثی بۀودن   36شود و در زیرنویس تصویر 
شده است که در اصل بایۀد بۀه مثلثۀی     قوس شکمی اشاره

بودن شکل استخوان شۀرمگاه در زنۀان اشۀاره شۀود و در     
در  «برجسۀتگی قۀوس شۀکمی   »تصویر چی نیز باید بۀه  

های شرمگاهی در زنان اشاره شۀود   محل اتصال استخوان
است. همچنین ارجۀاع ایۀن    ره شدهاشا «قوس لگن»اما به 

استانداردهای گرداوری »کتاب  8تصاویر به تصویر شمار  
نوشتۀ بویکسترا و اوبالکِۀر   «ها از روی بقایای انسانی داده

[ است اما خود تصاویر در مرج  موردنظر وجود نۀدارد و  6]
شاید علت عدم همخوانی تصاویر و توضیحات تصاویر نیز 

 به همین خاطر باشد.
هنگۀام بحۀث در خصۀوص     36همچنین در صۀفحۀ  

شۀده   گیری، اشۀاره  های اندازه تعیین جنس بر اساس روش
ها )در صورت تشۀخی    گیری برای انجام اندازه»است که 

درست استخوان( نیۀاز بۀه تجربۀۀ پیشۀین خاصۀی وجۀود       
اما تجربیات میۀدانی و عملۀی بۀه هنگۀام آمۀوزش       «ندارد
دهد که درواق  ایۀن   نشان میها به دانشجویان  گیری اندازه

کۀار   های سخت آموزش بۀه افۀراد تۀازه    کار یکی از بخ 
گیۀری کۀه    شود زیرا دانستن نقاط دقیق اندازه محسوب می

 11ها نیۀز فۀراوان اسۀت )بۀرای مثۀال بۀی  از        تعداد آن
شاخ  در جمجمه وجود دارد کۀه در برخۀی مۀوارد بایۀد     

د  درسۀت و  گیری کرد( و همچنۀین اسۀتفا   همگی را اندازه
گیۀری، نیازمنۀد تکۀرار و تمۀرین      دقیق از ابزارهای انۀدازه 

فۀۀراوان زیۀۀر نظۀۀر متخصصۀۀان اسۀۀت. بۀۀه همۀۀین خۀۀاطر 
شۀده، بهتۀر    درستی در سراسر کتاب اشاره گونه که به همان

اسۀۀت کۀۀه بۀۀه هنگۀۀام برخۀۀورد بۀۀا بقایۀۀای انسۀۀانی،      
نۀام درسۀت و دقیۀق     شناسۀان، بۀه کۀاوش و ثبۀت     باستان

تۀر   اکتفۀا کننۀد و مطالعۀات تخصصۀی     اطالعات موردنظر
شناسان زیسۀتی واگذارنۀد. چراکۀه ایۀن      ثانویه را به انسان

شاخه گرچه رابطۀ تنگاتنۀ  تبۀار شۀناختی، کۀارکردی و     
ای مستقل و  شناسی دارد، اما خود رشته موضوعی با باستان

دارای مبانی نظۀری و عملۀی کۀامالً متفۀاوتی اسۀت کۀه       
تخصصی و رسمی بلندمدت فعالیت در آن نیازمند آموزش 

 است.

 گیری نتیجه .5
نوشتۀ دکتر میالد  شناسی شناسی در باستان استخوانکتاب 

هاشمی و دکتر حامد وحدتی نسب، اعضای هیئۀت گۀروه   
شناسی دانشگاه تربیۀت مۀدرس اسۀت کۀه توسۀط       باستان

به چاپ رسیده اسۀت.   8931انتشارات ندای تاریخ در سال 
اشاره داشۀتند ایۀن کتۀاب    همانطور که نگارندگان محترم 

شناسۀی ایۀران،    حاصل احساس یک نیاز در فضای باستان
شناسۀۀان و  بۀۀه جهۀۀت توجۀۀه و تمرکۀۀز تۀۀازه باسۀۀتان    

شناسان به بقایای انسانی است. اهمیت این بقایۀا در   انسان
هۀۀۀا پیشۀۀۀرو در  شناسۀۀۀی و در کشۀۀۀور جهۀۀۀان باسۀۀۀتان

شده اما  شناسی بی  از چند دهه است که مشخ  باستان
حال انتشار این کتابچۀ راهنما جهت آمۀوزش نکۀات    بااین

اولیه و ضروری به هنگۀام برخۀورد بۀا بقایۀای انسۀانی در      
شناختی را باید به فال نیک گرفۀت و آن   های باستان بافت

شناسی ایران بۀه بقایۀای    ای از توجه جامعۀ باستان را نشانه
انسانی دانسۀت. کتۀاب ازنظۀر رعایۀت اصۀول نگارشۀی و       

یشی تا انداز  بسیار زیادی منقا و منۀزه اسۀت و جۀز    ویرا
های نگارشی، نکتۀۀ خاصۀی    شماری افتادگی تعداد انگشت
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حۀۀال کتۀۀاب ازنظۀۀر   شۀۀود؛ امۀۀا بۀۀااین  در آن دیۀۀده نمۀۀی
آرایی و اصول طراحی، چشۀم مخاطبۀان را چنۀدان     صفحه

هۀای خۀالی    ها، ازجمله وجود بخ  نوازد و برخی خلل نمی
ت یکدسۀتی در انتخۀاب انۀداز     بین مطالب و عۀدم رعایۀ  
شود که امیۀد   ها در آن دیده می حروف و چین  زیرنویس

هۀا   های آتی بۀا وسۀواس بیشۀتری بۀدان     است در ویراست
هۀا و   برخۀی تصۀاویر، طۀرح     اینکۀه  پرداخته شۀود. بۀاوجود  

ها در کتۀاب هسۀتند کۀه کیفیۀت الزم را ندارنۀد و       جدول
تر وجۀود دارد   فیتهای باکی ها با نمونه امکان جایگزینی آن

وسفید هسۀتند )کۀه قطعۀاً بۀه      و بیشتر تصاویر کتاب سیاه
های چاپ بوده است تا کتاب باقیمۀت   خاطر کاه  هزینه

حۀال اکثۀر تصۀاویر     مناسبی به دست مخاطب برسد( بااین
رسند و نکات موردنظر محتوای کتاب را بۀه    می نظر گویا به

 رسانند. مخاطب می

ی نیز کتاب تا انداز  زیۀادی  ازنظر ساختاری و محتوای
به هدف و آرمان خود نزدیک شده است. کتاب بۀه زبۀانی   

شود و با همان لحن نیز بۀه پایۀان    ساده و روان شروع می
رسۀۀد و بۀۀه فیۀۀر برخۀۀی نکۀۀات جزئۀۀی، ازجملۀۀه      مۀۀی
تۀر   هۀا کۀه در فارسۀی رایۀا     های برخۀی واره  سازی معادل

دیۀۀده هۀۀای خاصۀۀی در کتۀۀاب  هسۀۀتند، ابهۀۀام و نارسۀۀایی
شود. مطالب تۀا جۀای ممکۀن، درسۀت و دقیۀق و در       نمی
اند. باوجود اختصۀار، نگارنۀدگان    شده حال مختصر بیان عین

شناسۀان بۀا    اهم موارد موردنیاز به هنگام مواجهۀۀ باسۀتان  
اند و کمتر  بقایای انسانی و نحو  برخورد با آن را بیان کرده

منابعی کۀه   افتاده است. باوجوداینکه به برخی موردی ازقلم
انۀد، ارجۀاع    شۀده  به فارسی در این حوزه نگاشته یا ترجمۀه 

حال در هر بحث، از انواع مناب  اصۀیل و   نشده است، بااین
هۀۀا و  روز شۀۀامل کتۀۀاب، مقالۀۀه، گۀۀزارش، دسۀۀتورالعمل بۀۀه

شده که یکی  های اینترنتی تخصصی و معتبر استفاده درگاه
، درنهایۀت  رو شۀود. ازایۀن   از نقاط قوتت کتاب محسوب می

های نگارندگان محترم کتاب بود که در  باید قدردان تالش
تهیۀۀۀ چنۀۀین راهنمۀۀایی جهۀۀت اسۀۀتفاد      گۀۀام نخسۀۀت

شناسۀی،   شناسی و انسان دانشجویان و پهوهشگران باستان

قبۀول را بۀه    اهتمام تام و تمام به خر  داده و اثۀری قابۀل  
 اند. مخاطبان عرضه کرده

نوشت پی .2
تۀوان   دهد مۀی  هایی که این توجه را نشان می فعالیتاز جمله  .8

شناسی زیستی در دانشگاه  به برگزاری مدرسۀ تابستانۀ انسان
شناسۀی دانشۀگاه ورشۀو     کاشان با همکاری دانشکد  باسۀتان 

(
http://www.antropologia.uw.edu.pl/en/s

ummer-school- iran/overview.html ایجۀۀۀۀاد ،)
ر دانشۀگاه کاشۀان و تهۀران    شناسۀی د  مراکز زیست باسۀتان 

جهۀۀت حفۀۀظ و نگهۀۀداری و مطالعۀۀۀ بقایۀۀای انسۀۀانی و نیۀۀز 
شناسی ایران برای مطالعه بۀر   مندی دانشجویان باستان عالقه

هۀای کارشناسۀی ارشۀد و     بقایای انسانی در قالب پایان نامۀه 
دکتری و حضور این دانشجویان در دوره های مختلف کوتۀاه  

در ایۀران و بیۀرون از ایۀران    شناسۀی   مدت و بلندمدت انسان
 اشاره کرد.

هۀای ایۀران از    البته در اینجا باید گفت که در برخی محوطۀه  .2
تۀر ماننۀد شۀهر     جمله در معادن نمک و یا در مناطق خشۀک 

سوخته در سیسۀتان برخۀی بقایۀای آلۀی انسۀانی بۀه دسۀت
اند. از اینرو اگر دست کم یک بخ  کوتاه در خصۀوص   آمده

شد، بۀر   ای انسانی آلی به کتاب اضافه مینحو  برخورد با بقای
افزود. ارزش آن می

3. Proposal
4. Cement

5. Petrous: ای یا بخ  خاره
و جنسۀیت   Sexالزم به اشاره است که بۀین مفهۀوم جۀنس     .4

Gender  به یکۀی از  « جنس»باید تفاوت قایل شد. چرا که
شود که مربوط به  فیزیولوریکی اطالق می-چند حالت زیستی

در رابطه با تولیدمثل در گونۀۀ خۀود اسۀت و بۀر     نق  جاندار 
شۀۀود؛ امۀۀا از آن سۀۀو  اسۀۀاس رمزگۀۀان رنتیکۀۀی تعیۀۀین مۀۀی

مفهومی اجتماعی است که به نق  اجتماعی که « جنسیت»
صۀۀۀرف نظۀۀۀر از خصوصۀۀۀیت جنسۀۀۀیِ   –یۀۀۀک انسۀۀۀان 

در طول زندگی خود در جامعه بر عهده  – اش شناختی زیست
ای به جامعۀ   شود و ممکن است از جامعه گیرد، اطالق می می

ای بۀۀه دور  دیگۀۀر متفۀۀاوت باشۀۀد. قطعۀۀاً    دیگۀۀر و از دوره
نگارندگان محترم از این تفۀاوت آگۀاه هسۀتند و بۀه هنگۀام      

 ها پنهان مانده است. ویراستاری، این مطلب از چشم آن
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