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Abstract 

The book "Archeology of Central Asia" written by Dr. Seyed Mansour Seyed Sajjadi, in 2016, with 
912 pages of text, photos, plans and maps, has been published in two volumes by Samat Organization. 
The book is published on right time and will definitely be a useful book for the Iranian archeologists 
and other researchers who are interested in the history and culture of Iran in the Central Asian region. 
The book is highly edited in terms of writing and editing principles, and the staff, from the author to 
the editors, have worked hard. Although the book, structurally, after introducing the region and the 
history of research, has gone through a period from Paleolithic to Iron Age, but with the study of the 
book, a kind of confusion and structural incoherence can be seen in most parts. In terms of content, 
the book, although covering almost all prehistoric topics in the Central Asian region; However, some 
of the periods and chapters of the book are thinner and some of the topics, especially the topics 
inside the bronze, are very fat and voluminous. The main point of the book is that more than half of 
the book's writing is taken from a single source, the book "Central Asian Archeology: From the 
Paleolithic to the Iron Age" by the American archaeologist Philip Cole. Although the author has 
referred to it almost in all the cases in which he has used this book, it is clear to everyone that such a 
large and sudden use of a source is not a common practice and academic profession, and the situation 
is different. Is. The author of this article suggests that at least on the cover of the book, the title 
"translation and compilation" be given so that the nature of the book is more consistent with its title. 
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 چکیده

صفحه نوشتار، عکس، طرح و نقشه، در دو  912، با 1395در سال  ،یدسجادیس دمنصوریدکترس ۀنوشت "یمرکز یایآس یشناسباستان"کتاب 
 ریو هم سا رانیا یشناسباستان ۀجامع یکتاب بهنگام منتشر شده و قطعاً هم برا نیاست. ا دهیجلد توسط سازمان سمت به چاپ رس

ل و سودمند خواهد بود. کتاب از نظر اصو دیمف ید، کتابدارن انهیم یایآس ۀدر منطق نیزم رانیو فرهنگ ا خیتارکه دل در گرو  یپژوهشگران
 کهنی. با وجود اانددهیزحمت فراوان کش راستاران،وی تا گرفته نگارنده از اندرکاران،است و دست راستهیو پ راستهیو تیبه غا یشیرایو و ینگارش

ا ت یسنگنهیرا از پار یزمان ریس کیها، پژوهش خیمنطقه و تار یشده است که پس از معرف یزریاساس طرح نیبر ا یکتاب از نظر ساختار
. از نظر شودیم دهیآن د یهابخش شتریدر ب یو عدم انسجام ساختار یآشفتگ یکتاب، نوع ۀاما با تورق و مطالع ردیگ شیدوران آهن در پ

ها از دوره یال برخح نیرا دربر گرفته است؛ اما با ا یمرکز یایآس ۀمنطق خیاز تار شیمباحث پ یتمام باًیرتق نکهیکتاب، با وجود ا زین ییمحتوا
 یکه در خصوص محتوا یاصل ۀفربه و پرحجم است. نکت تیمباحث دوران مفرغ، به غا ژهیمباحث، به و یکتاب الغرتر و برخ یهاو فصل

: یمرکز یایآس یشناسباستان"کتاب  یعنیع، منب کیکتاب از تنها  ینوشتار یو محتوا طالباز م یمیاز ن شیکتاب وجود دارد آن است که ب
 یموارد یدر تمام باًینگارنده تقر نکهیکوهل برگرفته شده است. با وجود ا پیلیف ،ییکایشناس آمرباستان ۀنوشت "تا عصر آهن یسنگنهیاز پار

منبع، جزو  کیاز  کبارهیو  یکالن یهایرگیبهره نیکتاب بهره گرفته است، بدان ارجاع داده اما بر همگان روشن است که چن نیکه از ا
 کمنوشتار آن است که دست نیا ۀنگارند شنهادیاست. پ گرید یاو اوضاع به گونه دیآیبه حساب نم یدانشگاه یامعمول و حرفه یرفتارها

 .با عنوان آن سازگارتر باشد کتاب تیآورده شود تا ماه "یترجمه و گرداور"جلد کتاب، عنوان  روی
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 مقدمه. 1
درست است که سرزمینی که امروزه آسیای مرکزی یا 

شود، اکنون به واحدهای میآسیای میانه خوانده 
سیاسی مستقل از یکدیگر مانند ترکمنستان، قزاقستان، 
قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان تقسیم شده است، 

از  ناپذیرتنها بخشی جداییاما در تمام طول تاریخ، نه
 جغرافیای ایران زمین بوده و هست، بلکه بسیاری از

 یز برامده از اینهای اصیل ایرانی نها و فرهنگاندیشه
راستی اگر سایۀ فرهنگی و هنری جغرافیا است. به

منطقۀ فارس و نقش کانونی که این منطقه، به واسطۀ 
آثار شاخص دوران هخامنشی و ساسانی، و همچنین 
حکما و اُدبایی مانند سعدی و حافظ دارد، نبود، آنگاه 
نقش منطقۀ خراسان بزرگ )که شامل بیشتر 

شود( در فرهنگ و انه امروزی میهای آسیای میبخش
کرد. البته تر جلوه میهنروادب ایران، روشن

های سیاسی جدید و چندپاره شدن این منطقه مرزبندی
گ و رننیز سبب شده تا یکپارچگی فرهنگی آن کم

هویت تاریخی و فرهنگی آن متزلزل شود. خراسان 
اندیشمندان و ادیبان بزرگ با داشتن دانشمندان، 

ری چون جابربن حیان، موسی خوارزمی، ابوریحان نامدا
بیرونی، پورسینا، خواجه نصیر طوسی، رودکی، دقیقی، 
فردوسی، نظامی گنجوی، خیام و عطار نیشابوری، یکی 

رهنگ اندیشه و فترین مراکز تولید و پاسداشت از اصلی
ایرانی و ایرانشهری بوده است و این پرچمداری حتی 

اوم یافته است. اما شوربختانه به تا دوران مدرن نیز تد
های نادرست، طی یک سدۀ واسطۀ برخی سیاست

گذشته و سست شدن روابط فرهنگی درون این منطقۀ 
کلیدی، اهمیت و نقش آن در تاریخ و هویت حوزۀ 

رنگ شدن است. در کنار تمدنی ایران در حال کم
های سیاسی و فرهنگی موجود که برای حلتمامی راه

تر کردن نقش این روابط و هرچه برجسته تقویت این
منطقه در تاریخ حیات فرهنگی ایران وجود دارد، یکی 

ها، شناخت ماهیت و تاریخ این روابط و ترین راهاز مهم
سپس انتشار آن توسط پژوهشگران و دانشگاهیان 

طور یقین، در این عرصه کار محققان و است. به
به ویژه  پژوهشگران علوم اجتماعی و انسانی، و

شناسی از های تاریخ، هنر و انسانمتخصصان حوزه
ی شناسباستان"ای برخوردار است. کتاب اهمیت ویژه

هایی است که از جملۀ چنین تالش "آسیای مرکزی
سعی کرده تا یکی از خألهای موجود در این زمینه را 

 پر کند.
 

 نگاه کیکتاب در . 2
تر نوشتۀ دک "شناسی آسیای مرکزیباستان"کتاب 

سید منصور سیدسجادی، در دوازده فصل مجزا، در دو 
صفحه و جلد  401صفحه )جلد نخست با  912جلد، در 
صفحه( با قطع وزیری، به همراه یک  511دوم با 

مقدمه و یک درامد تنظیم شده و برای نخستین بار جلد 
پاییز همان سال توسط و جلد دوم در  1395اول در بهار 

ها سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه
ها و تصاویر رنگی )سمت(، به صورت مصور و با طرح

ای به چاپ رسیده است. نگارنده، در مقدمۀ سه صفحه
خود به طور بسیار کلی به معرفی منطقۀ آسیای مرکزی 
 یا میانه پرداخته و سپس هدف خود را از تألیف این

کتاب را بیان کرده است. هدف وی از انتشار کتاب، 
شناسی این قِلَت منابع فارسی در خصوص باستان

منطقه بوده، که قطعاً چنین است. نگارنده سپس در 
ای، نخست به طور بسیار کلی تاریخ صفحه 15درامدی 
های منطقه را مرور کرده، به سرگذشت جوامع پژوهش

ابع ی به بعد پرداخته، و منانسانی منطقه از دوران نوسنگ
موجود و مورد استفاده برای تألیف کتاب را معرفی کرده 

سازد که برای تألیف این کتاب تالش و خاطرنشان می
فراوانی برای استفاده از منابع دست اول، که معمواًل 

اند، انجام داده است. در پایان هم به زبان روسی بوده
اب ی فصول کتاین بخش نیز نگارنده به معرفی کل

پردازد. پس از این مقدمه، فصل نخست کتاب )از می
آسیای مرکزی، حدود ثغور ( با عنوان 35تا  20صفحۀ 

شود که محتوای آن را آغاز میو جغرافیای تاریخی آن 
توان دریافت. فصل دوم کتاب )از از روی عنوان می

خصوصیات طبیعی و ( با عنوان 53تا  35صفحۀ 
های سی جغرافیای طبیعی و ویژگی، به برراکولوژیک

زیستی و طبیعی منطقه اختصاص یافته است. فصل 
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ها تاریخچۀ بررسی( با عنوان ۷۸تا  54سوم )از صفحۀ 
 ،شناسی در غرب آسیای مرکزیهای باستانو پژوهش

شناختی منطقه به های باستانبه مرور تاریخ پژوهش
ازد. پردویژه ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان می

( که به نظر بحث 111تا  ۷9فصل چهارم )از صفحۀ 
تطورات شود، عنوان اصلی کتاب از اینجا آغاز می

را بر خود دارد، و  فرهنگی و گاهنگاری آسیای میانه
شامل مروری کلی و کوتاه بر گاهنگاری منطقه است. 

ای که در اینجا نسبت به سایر مباحث فصل، نکته
، 4-2"رسد، زیرعنوان یاندکی نامتجانس به نظر م

 "سقوط مراکز تمدنی در شرق ایران و آسیای مرکزی
است که با ساختار و محتوای فصل چندان همخوانی 

( با عنوان 143تا  112ندارد. فصل پنجم )از صفحۀ 
رفی نخست به مع سنگی و میانه سنگیهای پارینهدوره

مناطقی پرداخته است که آثار این دوران از آن به دست 
 هایهای به دست آمده از محوطهاند و سپس یافتهمدهآ

مختلف این دوران را مرور کرده و با بررسی دورۀ 
سنگی به پایان رسیده است. سنگی و میانفراپارینه

را  نوسنگی( عنوان 19۸تا  144فصل ششم )از صفحۀ 
ها را ارائه کرده بر خود دارد که هم پراکنش محوطه

های مهم این دوران، به است و هم در مورد محوطه
ویژه محوطۀ جیتون و آنو بحث کرده و هم فرهنگ 

را که معرفی نموده است. در فصل هفتم )از  2کلتمینار
ان ، یا هماِنئولیتیک( با عنوان دوران 314تا  199صفحۀ 

وسنگ، نخست به معرفی کلیات این دوره دوران مس
ازگاه نمپرداخته شده و سپس جزییاتی در مورد فرهنگ 

ها و برخی ، گاهنگاری این دوره، پراکنش محوطه1
دهد. در های اواخر این دوره را به دست میگورستان

چهار فصل بعدی کتاب، یعنی از فصل هشتم تا یازدهم 
اند(، به )فصل نهم و دهم و یازدهم در جلد دوم آمده

طور اختصاصی به دوران مفرغ در این منطقه پرداخته 
نوعی این فصل تنۀ اصلی کتاب را  شده است و به

( 401تا  315دهد. فصل هشتم )از صفحۀ تشکیل می
با معرفی این دورۀ مهم در آسیای  دوران مفرغبا عنوان 

مرکزی آغاز و سپس با بررسی آثار این دوره در کشور 
یابد و در ادامه پراکنش ترکمنستان ادامه می

ن به ستاهای باستانی این دوره در کشور تاجیکمحوطه
گیرد و در پایان، تر مورد بررسی قرار میطور خالصه

های ازبکستان و قرقیزستان در دوران مفرغ از فرهنگ
 403های نهم )از صفحۀ گذرد. فصلنظر مخاطبان می

تا  520و دهم )از صفحۀ  آلتین دپه( با عنوان 519تا 
به ترتیب به طور اختصاصی به دو  گنور( با عنوان 622

هم دوران مفرغ آسیای میانه، یعنی آلتین تپه محوطۀ م
و گنور تپه که هر دو در کشور ترکمنستان امروزی قرار 

-های باستاندارند، اختصاص یافته و نتایج فعالیت

شناختی این دو محوطه به طور مشروح مورد بحث قرار 
( ۷42تا  623گرفته است. در فصل یازدهم )از صفحۀ 

به یکی از  بلخی/مروی دوران مفرغ: تمدنبا عنوان 
های مهم دوران مفرغ آسیای مرکزی، که با فرهنگ
های دیگری نظیر فرهنگ جیحون و فرهنگ عنوان

شود، پرداخته شده است. ابتدا خراسان بزرگ شناخته می
ای هپس از معرفی کلی این فرهنگ، پراکنش محوطه

مارگیانا، باکتریای شمالی و باکتریای جنوبی مورد بحث 
های فرهنگی این دو گیرد و سپس ویژگیمیقرار 

 شود؛ و در نهایت، ردپایمنطقه با یکدیگر مقایسه می
این فرهنگ در درون مرزهای کنونی ایران مورد 

گیرد. فصل دوازدهم و پایانی کتاب )از بررسی قرار می
گیری دورۀ آهن و شکل( عنوان ۷۸2تا  ۷43صفحۀ 

ر خود دارد. در را ب های اولیه در آسیای مرکزیدولت
های مهم این این فصل، نگارنده به معرفی فرهنگ

دوره، یعنی فرهنگ یاز، فرهنگ داهستان و فرهنگ 
را با  هاامیرآباد پرداخته و سپس تمایزات و تشابهات آن

 یکدیگر مورد بررسی قرار داده است. 

 

 کتاب یو ساختار ینگارش یهایژگیو. 3
ت ویرایشی با نهای های نگارشی وکتاب از نظر ویژگی

دقت و ظرافت به طبع رسیده و از این نظر باید پاس 
زحمات ویراستاران محترم، سرکار خانم عادله مشایخی 

نژاد )برای جلد )برای جلد نخست( و فاطمه لشکری
دوم( را نگاه داشت. تقریباً افتادگی، غلط امالیی، عدم 
انسجام در رعایت اصول ویرایشی در کتاب دیده نمی

ها و بندی و برش، فاصلۀ خطوط از کناره.  قطع3شود
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وبی آرایی به خهمچنین از یکدیگر و سایر اصول صفحه
انجام گرفته و تمامی استاندارها تقریباً رعایت شده 

م ها به خوبی انجاها و نقشهاست. چینش تصاویر و طرح
اندازۀ زیادی در همان صفحاتی قرار دارند گرفته و تا 
گرفتند. البته گهگاه نیز در خصوص ار میکه باید قر

، 21ها )برای مثال در صفحات برخی از تصاویر و جدول
32  ،406 ،461 ،465 ،46۷ ،469 ،4۷1 ،4۸1 ،492 ،

(، خط قاب یا 691، 6۸۷، 660، 659، 650، 55۷، 493
ی اندکخط دور تصاویر کشیده نشده و به همین خاطر 

کرد  ین باید اشارهاز زیبایی صفحات کاسته است. همچن
ترین نقاط قوت کتاب داشتن تعداد که یکی از اصلی

وسفید و رنگی، و همچنین طرح بیشماری تصویر سیاه
قطعه( است. با  1000و نقشه )به گفتۀ نویسنده حدود 

 ها با کیفیتوجود اینکه معموالً هم تصاویر و هم طرح
هستند، اما در برخی موارد مانند تصویرهای صفحات 

های و شکل 343، 342، 1۸9، 14۸، 342، 4۷، 39، 3۸
، 625، 5۸6، 55۷، 550، 415، 254، 1۷2صفحات 

کیفیت چاپ رنگ و یا کمکم ۷64و  ۷55، 690، 659
طرح و عکس،  1000اند که البته از میان حدود شده

 رسد که درقابل اغماض هستند. در نهایت، به نظر می
کتاب در هر دو آرایی و امور گرافیکی مجموع صفحه

جلد به خوبی انجام گرفته اما با این حال جلد نخست 
 آرایی شده است.کتاب با حوصلۀ بیشتری صفحه

در خصوص انتخاب اصطالحات و واژگان مورد استفاده 
در کتاب نیز باید به نکاتی اشاره کرد. نگارنده در درامد 

 اژگانها و وکند که با توجه به اینکه نامکتاب اشاره می
ها، مناطق و آثار این منطقه که معموالً مرتبط با محوطه

های مختلف دنیا ترجمه هم فارسی هستند، به زبان
های شده و با توجه به تفاوت آوانگاری و محدودیت

اند، ای تغییر کردهاندازهزبانی، این اسامی و واژگان تا 
و رهای مقصد را معیار قرار داده و از ایننگارنده نیز زبان

های مختلف در کتاب برخی از واژگان و اسامی به شکل
، در جاهای 4آمده است. برای مثال، دلتای رود مرغاب

مختلف کتاب به شکل مرغیانه، مرجانا، مرگیانا و 
مرگوش آمده است. در مورد منطقۀ بلخ نیز چنین است 

های بلخیانه، باکتریا و باکتریانا استفاده شده و از واژه

جا حتی اگر استدالل نگارنده را در خصوص است. در این
های مختلف یک واژه بپذیریم، چرایی به کاربردن شکل

بود که نگارنده برای هر یک از این واژه که بهتر می
چندین تلفظ و شکل نوشتاری دارند، در ابتدای کتاب و 

ثال، کرد که برای میا در پانویس، به این نکته اشاره می
های منابع مختلف به شکل دلتای رود مَرغاب در

متفاوتی آمده است اما چون در فارسی )که زبان اصلی 
منطقۀ آسیای مرکزی نیز هست(، این منطقۀ جغرافیایی 

رو در سراسر شود از اینبا عنوان مَرغاب شناخته می
شود. به نظر اگر نگارنده کتاب از این واژه استفاده می

تاب از نظر گرفت هم کای را در پیش میچنین رویه
شد و هم مخاطبان دچار تر میانتخاب واژگان منسجم

د. جدا شدنها و مناطق نمیمکان آشفتگی شناسایی نام
از این مسئله، موارد دیگری از اعمال سلیقه در انتخاب 

رسد حاصل شود که به نظر میواژگان دیگر دیده می
کاستی در ویرایش محتوایی کتاب باشد. برای مثال در 

های گورستان"، در میانۀ صفحه عنوان 293ۀ صفح
آمده است اما در ادامه و در درون  "5دورۀ انئولیتیک

نگ وسمتن به جای واژۀ انئولیتیک )که به دوران مس
شود( از واژۀ کالکولیتیک استفاده در منطقه اطالق می

کرده است. در این مورد باید اشاره کرد که نخست در 
اژۀ و "سنگومس"ران، واژۀ شناسی ایادبیات باستان

جاافتاده و آشنایی برای مخاطبان و دانشجویان است و 
بود که از این واژه به عنوان تر میرو شایستهاز این

برابرنهاده انئولیتیک استفاده شود. نکتۀ دیگر در همین 
خصوص اینکه اگر در عنوان از انئولیتیک استفاده شده، 

نیز همین واژه به کار بهتر بود که در سراسر کتاب 
گرفته شود و از جایگزین کردن واژگان برای ارائۀ یک 

ها و شد. چنین جایگزینمفهوم و معنا خودداری می
مفاهیم جانیفتاده و گهگاه نادرست در چندین مورد 

 320و  319دیگر نیز وجود دارد. برای مثال در صفحات 
 شود کهاستفاده می "مس-دوران نوسنگی"از مفهوم 

مشخص نیست دقیقاً این واژه از کدام ریشه آمده و 
ای است. یا در مورد منظور نگارنده در اینجا چه دوره

های مختلفی نیز شکل 6آندرونوو دیگر در خصوص واژۀ
( ۸5اندرونو )ص  (،1۷اندرونوف )ص اندرونوا و مانند 
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به کارگرفته   Andronovآمده اما در پانویس به شکل 
آن  ترین شکلحالی است که شناخته شدهشده؛ این در 

است. همانطور که   Andronovoدر فارسی آندرونوو 
گر ها به جای یکدیاشاره شد این جایگزینی نامنظم واژه

ها و منجر به نوعی شلختگی و عدم انسجام در واژه
های متن کتاب شده که امید است نگارنده در ویرایش

انتظام کتاب  ها را لحاظ کند و بربعدی کتاب آن
 بیافزاید.

در خصوص ساختار کتاب و چهارچوبی که برای ارائۀ 
مطالب اتخاذ شده است نیز چند نکته وجود دارد که باید 
در اینجا مطرح شود. با وجود اینکه کتاب به مانند هر 

 شناسی یا تاریخ، از یک نظم وکتاب با موضوع باستان
وران لب از دکند و مطاتاریخی تبعیت می-انتظام زمانی

سنگی( به دوران جدیدتر )دوران تر )در اینجا پارینهکهن
اند؛ اما با این حال در نگاه نخست آهن( سازمان یافته

ده بندی کتاب دینوعی آشفتگی ساختاری در فهرست
کند. شود که مخاطب را دچار سردرگمی و ابهام میمی

همانطور که گفته شد کتاب پس از سه فصل نخست، 
های طبیعی و تاریخ معرفی جغرافیا، ویژگی که به
پردازد، در فصل چهارم عنوان های منطقه میبررسی

را  "تطورات فرهنگی و گاهنگاری آسیای مرکزی"
رود تا نگارنده نخست برخود دارد که انتظار می

گاهنگاری منطقه را مرور کند و سپس به فراز و 
های نگها، نوسانات جمعیتی و ظهور و افول فرهنشیب

-منطقه بپردازد، اما در عمل چنین نیست و نگارنده رویه

ای متفاوت را در پیش گرفته است. فصل چهارم با 
بحث در مورد سقوط مراکز تمدنی در شرق ایران و 

شود، سپس در مورد فرهنگ آسیای مرکزی آغاز می
آرکائیک دهستان که متعلق به دورۀ آهن در منطقۀ 

کند، پس از آن به ث میغربی ترکمنستان است، بح
زاده شدن مجدد شهرها در اوایل هزارۀ نخست پیش از 

پردازد و در نهایت، این بخش میالد در منطقۀ اترک می
که آن هم متعلق به دوران  "یاز"با بررسی فرهنگ 

د. یابآهنِ مناطق شرقی ترکمنستان است پایان می
بخش دوم فصل چهارم نیز که به گاهنگاری اختصاص 

رسد بهتر بود که فصل چهارم با این ته )به نظر مییاف

بخش آغاز شود( با گاهنگاری دوران نوسنگی و فرهنگ 
شود. در اینجا جیتون آغاز و تا دوران آهن را شامل می

ه ای بتر بود تا نگارنده مختصر اشارهنیز شایسته
ه سنگی و فراپارینه سنگی منطقگاهنگاری دوران پارینه

از تاریخ را به طور  هنگاری دوران پیشداشت و گانیز 
کرد. نکتۀ دیگری که باز هم در ساختار کامل ارائه می

همین فصل وجود دارد، این است که پس از پایان 
بخش گاهنگاری، یک زیرعنوان دیگر با نام 

در ادامۀ فصل آمده است که به  "گاهنگاری بلخیانه"
و  های ساپالی، جارکوتان، کوزالی، مالعلیدوره

کوچوک، تقسیم شده است. مشخص نیست که چرا به 
یکباره پس از پایان بخش گاهنگاری، یک زیرعنوان 
دیگر با عنوان بلخیانه نیز آمده است. از طرفی همین 

 های دیگر مانند فصلآشفتگی و عدم انسجام در فصل
های دوران محوطه"هایی مانند ششم با زیرعنوان

های دوران وطهتوزیع مح"، "جیتون"، "نوسنگی
و  "IIو  Iفرهنگ کِلتِمینار و نمازگاه "، "نوسنگی

 ها از یکشود که تقریباً عنوان، دیده می"IAدورۀ آنو "
نظم و انتظام مشخص برخوردار نیستند و به نظر 
مطالب به جای آنکه به مانند یک رشته و به طور 
زنجیروار پشت سر هم ردیف شده باشند، به طور 

 اند.یکدیگر وصله و پینه شدهنامتجانسی به 
د های کتاب نیز بایهمچنین در مورد ساختار کلی فصل

-اشاره کرد که پس از فصل هفتم که به دوران مس

( آمده "انئولیتیک"وسنگ )که در کتاب با عنوان 
اختصاص یافته است، دوران مفرغ در چهار فصل مجزا 
)از فصل هشتم تا یازدهم( مورد بررسی قرار گرفته 

ست. فصل هشتم به دوران مفرغ در ترکمنستان، ا
پردازد، در فصل نهم به تاجیکستان و ازبکستان می

های محوطۀ آلتین تپه، فصل دهم به گنور تپه کاوش
مروی پرداخته شده -و فصل یازدهم به تمدن بلخی

 ۷۸0از  430است. در مجموع، این چهار فصل حدود 
از  یعنی بیش اند،صفحۀ کتاب را به خود اختصاص داده

د که کننیمی از کتاب. نگارنده در درآمد کتاب اشاره می
های آلتین تپه و گنور تپه، هر به واسطۀ اهمیت محوطه

های مجزایی بررسی یک از این مطالب در فصل
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ای که در اینجا وجود دارد این است که با اند. نکتهشده
ها که مطالب تر این محوطهوجود اینکه ارائۀ مفصل

تواند ها وجود ندارد میارسی چندانی در مورد آنف
شایسته باشد، اما تدوین و تألیف کتاب و یا هر نوشتار 
دیگر دارای اصول و قواعدی است که باید رعایت شوند 
و این مهارت نگارنده است که تفاوت در حجم مطالب 

ای سامان دهد تا چنین الغری و فربگی در را به گونه
ب رخ ندهد. برای مثال اگر استدالل های کتامیان فصل

ها را در نظر بگیریم، نگارنده در مورد اهمیت محوطه
هایی مانند آنو، نمازگاه، الغ تپه، تغلق و محوطه

های های سومبار و پرخای نیز جزو محوطهگورستان
توانستند هر یک در فصلی شاخص هستند و می

ون در درجداگانه مورد بررسی قرار گیرند. از طرف دیگر 
ها نوانهایی در عها و نابسامانیاین فصول نیز آشفتگی

ها وجود دارد که مخاطب کتاب را مجبور و زیرعنوان
کند تا برای درک ساختار کتاب، به طور مکرر به می

فهرست عناوین مراجعه کند تا دریابد که در کجای 
 داستان قرار دارد. 

تاب کنکتۀ آخری هم که در خصوص آشفتگی ساختار 
ندی بباید گفت آن است که شاید نگارنده برای تقسیم

کل منطقۀ آسیای مرکزی به مناطق کوچکتر و توضیح 
، از هاشناسی و تحوالت فرهنگی آنوضعیت باستان

یک الگو و معیار استاندارد استفاده نکرده است و بدان 
پایبند نبوده است. برای مثال در فصل نخست به شرح 

تاریخی این منطقۀ وسیع بر اساس  وضعیت جغرافیایی
م پردازد، اما در فصل دوبندی سیاسی امروزی میتقسیم

های طبیعی و تاریخ و سوم در توضیح ویژگی
شناسی، به جای آنکه به همین های باستانپژوهش
ندی دیگری را ببندی سیاسی پایبند باشد، تقسیمتقسیم

-رهنگیف با عنوان منطقۀ بلخیانه و سغدیانه، که بیشتر
 های فصلجغرافیایی است تا سیاسی، به زیرعنوان

شود تا آن نظم اولیۀ بر هم کند و سبب میاضافه می
ی های سیاسی، جغرافیایبندیبخورد. تداخل این تقسیم

و فرهنگی سبب نامنسجم و نامنظم شدن ساختار کتاب 
ای کتاب هشود و شوربختانه تقریباً در بیشتر فصلمی

خورد؛ چه در فصل چهارم که در مورد هم به چشم می

آن بحث شد، چه در فصل ششم در مورد دوران 
سنگ و چه ونوسنگی، فصل هفتم در مورد دوران مس

های دوران آهن در فصل دوازدهم که در مورد محوطه
رسد اگر نگارنده به جای این کند. به نظر میبحث می

ستفاده ا بندی منطقهها، از یک معیار برای تقسیمتداخل
و از همان ابتدا در یک نقشۀ با کیفیت، محدودۀ 
جغرافیاییِ هر یک از مناطق را مشخص کرده بود و 

ناختی شسپس به ترتیب به بررسی سایر مسایل باستان
هر منطقه پرداخته بود )نظیر آنچه که دکتر صادق ملک 

شناسی ایران از آغاز تا شهمیرزادی در کتاب باستان
انجام داده است(، انتظام  1391ینی دم شهرنشسپیده

ذهنی بیشتری را برای مخاطبان کتاب به همراه 
 .آوردمی

 

 . ارزیابی اصول محتوایی کتاب4

کتاب از نظر محتوایی با اهتمام تام و تمام، آنچه را که 
هدفش بوده، به انجام رسانیده است و عنوان کتاب، 

عی طبی هایدقیقاً با محتوای آن همساز است. از ویژگی
ترین آثار انسان را در و جغرافیایی شروع کرده، کهن

شناسی پله نردبان تاریخ و باستانمنطقه کاویده و پله
آسیای مرکزی را تا پایان دوران پیش از تاریخ فراز آمده 
است. جدا از مباحثی که در ساختار کتاب بدان اشاره 
شد، در مجموع محتوای آن مفید و برای آشنایی اهالی 

شناسی، تاریخ، فرهنگ و هنر، به ویژه باستان
شناسی و تاریخ منطقۀ آسیای دانشجویان باستان

مرکزی بسیار سودمند خواهد بود. در کنار این 
های مثبت، نکاتی چند هم در خصوص محتوا ویژگی

های وجود دارد که اگر نگارندۀ محترم در ویراست
ه متاع هرچها اقدام نماید، این بعدی، نسبت به رفع آن

تر به دست مخاطب خواهد رسید. یکی از موارد منقح
های ارائه شده برای که وجود دارد آن است که تاریخ

های مختلف، استاندارد نیست و در جاهای مختلف دوره
-اقضها و تنشود و یا با تفاوتیا تاریخ دقیق ارائه نمی

-توان به تاریخهایی همراه است. برای مثال می

در خصوص  105تا  101یی که در صفحات هاگذاری
آمده است، اشاره کرد.  VIتا نمازگا  Iهای نمازگا دوره
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، پیش از میالد 4000تا  5000از  Iدر اینجا نمازگا 
 IIIپیش از میالد، نمازگا  3000تا  3500از  IIنمازگا 

، 2500تا  3000از  IV، نمازگا 3000تا  3500دوباره از 
از  VIو نمازگا  پیش از میالد 1۸00تا  V 2300نمازگا 
تنها در اینجا عدم دقت پیش از میالد. نه 1400تا  1۸00

های ها وجود دارد، بلکه زمانی که جدولدر تاریخ
اند را با یکدیگر گاهنگاری دیگری که در کتاب آمده

کنیم، چندان با هم همخوان و همساز مقایسه می
در خصوص  106ر صفحۀ نیستند. همچنین زمانی که د

 شود، فقط به نامگاهنگاری بلخیانه توضیح داده می
اشاره ساپالی، جارکوتان، کوزالی و مالعلی های دوره
ها نیست. چنین گذاری آنکند و خبری از تاریخمی

گذاری و یا ارائه نکردن تاریخ دقیق های تاریخآشفتگی
 واردیشود و یکی از مها در سراسر کتاب دیده میدوره

 کند. اندازۀ زیادی مخاطب را سردرگم میاست که تا 
نکتۀ دیگری که در خصوص محتوا باید بدان اشاره 
کرده، خود محتوای کتاب به طور کلی است. همانطور 

شناسان و سایر پژوهشگرانی که با تاریخ که باستان
مطالعات این منطقه آشنا هستند، تا پیش از فروپاشی 

شناسان م.، باستان1991وی در سال اتحاد جماهیر شور
 اند و قریب بهروسی در این منطقه بسیار فعال بوده

اتفاق انتشارات ایشان نیز به زبان روسی بوده است و از 
دانستند از رو عمالً کسانی که زبان روسی نمیاین

ها آگاهی نداشتند. یکی از چندوچون این پژوهش
ی دی از زندگمحققانی غیرروسی که به نوعی بخش زیا

شخصی و علمی خود را هم صرف پژوهش در منطقۀ 
های ها و دانستهکرد و هم در راستای انتقال یافته

-شناسان و محققان روسی تالشحاصل از کار باستان

های فراوانی به خرج داد، فیلیپ ال. فیلیپ کوهل، 
شناس مشهور آمریکایی بود. وی که از دهۀ باستان

پژوهش و کاوش در منطقه هفتاد میالدی هم به 
پرداخت و هم به ترجمه و انتقال اطالعات روسی به 

 19۸1زبان انگلیسی و فرانسه دست زد. وی در سال 
های تمدن عصر مفرغ آسیای مرکزی: یافته"م. کتاب 

[ را که مجموعه مقاالتی 1] "تازۀ پژوهشگران شوروی
از پژوهشگران شوروی است، گرد آورد و اطالعات 

دست اولی را در آن زمان از دوران مفرغ منطقه، در 
اختیار انگلیسی زبانان قرار داد. کتاب بعدی وی که 

 شناسی آسیای مرکزی،باستان"تر بود، با عنوان جامع
م، 19۸4، در سال "سنگی تا عصر آهناز دوران پارینه

[  و در 2فرانسه انتشار یافت ]به دو زبان انلگیسی و 
پور و معصومه توسط حسین رمضان 1396سال 

 [. 2مرادیان به فارسی برگردانده شد ]
ناسی شباستان"گرچه دکتر سیدسجادی در درامد کتاب 

د کوشیده است تا ح"کند که اشاره می "آسیای مرکزی
امکان از منابع دست اول و بدون واسطۀ روسی یا از 

 و البته در ادامه "ها استفاده کندنی آترجمۀ انگلیس
کند که از دو کتاب اشاره شدۀ فیلیپ کول، اشاره می

بیشترین استفاده را کرده است، اما با بررسی که نگارندۀ 
این نوشتار انجام داد به دست آمد که بیش از نیمی از 

 شناسیباستان"مطالب و محتوای نوشتاری کتابِ 
 ۷۸0صفحه از  400تا  350)حدود  "آسیای مرکزی

صفحه(، ترجمۀ کامل و یا گهگاه خالصه شده از کتاب 
نگی سشناسی آسیای مرکزی، از دوران پارینهباستان"

 دوم فصلبرای مثال  فیلیپ کوهل است. "تا عصر آهن
 کتاب دوم فصل از ،(52 تا 50 صفحات جز به) کتاب

 به) کتاب سوم فصل ؛است شده کوهل ترجمه پیلیف
 رفتهگ یرازیش اهلل روح دکتر از که انهیبلخ بخش جز

 دهش کوهل ترجمه پیلیف کتاب اول فصل از( است شده
 فصل از 106 تا 9۸ ۀصفح از چهارم فصل ؛است

 لفص ؛است شده کوهل ترجمه پیلیف کتاب نوزدهم
 فصل ۀخالص و ترجمه 143 تا 122 ۀصفح از پنجم
 صلف از ششم فصل ؛کوهل است پیلیف کتاب سوم

 ؛تاس شده ترجمه و کوهل خالصه کتاب ششم و پنجم
 و هفتم فصل از 243 تا 20۸ ۀصفح از هفتم فصل
 و 266 تا 25۷ ۀصفح از کوهل و پیلیف کتاب هشتم

 پیلیف کتاب نهم فصل از زین 293 تا 2۸0 ۀصفح از
 از هشتم فصل ؛است شده ترجمه و کوهل خالصه

 کتاب دوازدهم تا دهم فصل از 360 تا 332 ۀصفح
 شانزدهم فصل از 401 تا 361 ۀصفح از کوهل و پیلیف
 لفص ؛است شده کوهل ترجمه پیلیف کتاب هفدهم و
 زدهمیس فصل از 642 تا 623 ۀصفح از کتاب ازدهمی
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 از ۷01 تا 660 ۀصفح از کوهل و پیلیف کتاب
 شده ترجمه و خالصه پانزدهم و چهاردهم یهافصل
 تا ۷43 ۀصفح از کتاب، یانیپا و دوازدهم فصل ؛است
ت. اس شده کوهل ترجمه پیلیف کتاب 1۸ فصل از ۷۷6

توان ادعا کرد که در اصل شود میهمانطور که دیده می
 "شناسی آسیای مرکزیباستان"بندی کتاب استخوان

نوشتۀ دکتر سید منصور سیدسجادی، همان کتاب 
نگی سشناسی آسیای مرکزی، از دوران پارینهباستان"

کوهل است که چند فصل دیگر فیلیپ   "تا عصر آهن
بندی )یکی فصل نخست که در خصوص تقسیم

جغرافیایی و سیاسی است، فصل نهم در مورد آلتین تپه 
و فصل دهم در مورد گنور تپه( بدان اضافه شده و در 

ها از منابع معدود دیگر از کارهای میان برخی از فصل
و  [5] [، والدمیر ایلیچ ماسون4 ,3ویکتور ساریانیدی ]

[ استفاده شده است. با بررسی 6لیتوینسکی و پیانکووا ]
که این نگارنده در متن کتاب و منابع آن داشته، به نظر 

رسد که دکتر سیدسجادی از منبع روسی خاصی نمی
استفاده کرده باشد. بیشتر مطالبی که ایشان استفاده 
کرده است، چه مطالب کتاب فیلیپ کوهل باشد و چه 

ها اشاره شده، همگی به زبان ه بدانسایر منابعی ک
رسد مطلبی به طور هستند و به نظر نمی انگلیسی

مستقیم از روسی در این کتاب آمده باشد. البته باید 
 جاهایی که از بیشتراشاره کرد که گرچه در کتاب در 

کتاب کوهل استفاده شده، بدان ارجاع داده شده است، 
نیست که این  اما بر اهالی دانش و پژوهش پوشیده

های دیگران در هیچ چنین استفاده از منابع و نوشته
 کجای دنیا، امری رایج و پسندیده نیست. 

 

 گیرینتیجه. 5

همانطور که اشاره شده تهیه و تدوین کتابی که ما را 
هر چه بیشتر با فرهنگ، تاریخ و سرگذشت جوامع 
انسانی منطقۀ آسیای مرکزی، که در قدیم بیشتر به 
خراسان و ماوراءالنهر شهرت داشت، آشنا کند، به هر 
وزن و میزانی و به هر کمیت و کیفیتی جای 

ر کتاب شکرگزاری و سپاس دارد. از این نظ
ید که توسط دکتر س "شناسی آسیای مرکزیباستان"

منصور سیدسجادی گرداوری شده، تالشی قابل 
نی، های فستایش و تقدیر است. کتاب از نظر ویژگی

ویرایشی و نگارشی با کمترین کاستی و نقصان به چاپ 
رسیده است و مخاطبان قطعاً از تورق آن خشنود 

اب به ذات خود نیز خواهند بود. موضوع و محتوای کت
شدت ارزشمند جا، آموزنده و در زمانۀ حاضر بهبسیار به

است. کتاب، منبع خوبی برای دانشجویان و 
شناسی و تاریخ و هنر های باستانپژوهشگران حوزه

است و جامعۀ علمی قطعاً قدردان تالش ایشان خواهد 
اندکی آشفتگی و به هم بود. اما همانطور که اشاره شد، 

تگی در ساختار و روند کتاب و همچنین در ارائۀ ریخ
ای کتاب را از آن اندازهها وجود دارد که تا گذاریتاریخ

انداخته است. در ورای این انسجام و پیوستگی الزم 
کاستی، در نحوۀ گرداوری مطالب کتاب نیز آنچنان که 

ای و علمی رعایت نشده و از باید اصول و قواعد حرفه
ب دچار یک نقصان جدی است. بیش از این نظر کتا

نیمی از کتاب از تنها یک منبع برگرفته و ترجمه شده 
است و با وجود اینکه بدان منبع ارجاع داده شده است، 

های کالن و کلی جای اما با این حال، چنین برداشت
چندانی در رفتار آکادمیک و دانشگاهی ندارد. بهتر 

در پشت جلد و در بود که نگارندۀ محترمِ کتاب، می
شناسنامۀ کتاب، آن را بیشتر، اثری ترجمه و گرداوری 

داشتند تا کاری تألیفی و نگارشی. امید شده بیان می
های بعدی کتاب، به این است که نگارنده در ویرایش

امر اذعان داشته باشد تا هم دامن خود و کتاب را از 
ها بیاالید و هم مخاطبان کتاب را با برخی وصف

ها بهره آوری مطالب و منابعی که از آندوچون جمعچن
 .برده است، آشکار کند

 

 هاپی نوشت. 6

 استادیار، شناسی، گرایش پیش از تاریخدکتری باستان. 1
گروه باستانشناسی دانشگاه کاشان 
javadhoseinzadeh@gmail.com 

 
2.   Keltehminar 

 ایبقا" 113 ۀصفح در مثال یبرا مورد دو یکی در فقط. 3
 در ای است یاهیگ یایبقا منظور احتماالً که آمده "ایازیگ



  یسنجدو فصلنامه پژوهه باستان                                                                                                                      
 

 

 217     │    1400 پاییز و زمستان ،دوم، شماره هفتمسال 

 
 
 

 منظور احتماالً که آمده "شابوریب" 623 ۀصفح سیپانو
 است بوده شابورین

4. Murghab 
5. Aeneolithic 

6 .Andronovo: شمال ۀمنطق مفرغ دوران فرهنگ 
-هجاب یابیرد یبرا یاصل یهانهیگز از یکی که قزاقستان

 رنظ به. است دوران نیا در ییهندواروپا یتیجمع یهاییجا
 ۀدور دامپرور یکوچروها به متعلق فرهنگ نیا رسدیم

 فرغم دوران در که باشد یمرکز یایآس یشمال مناطق مفرغ
 ناطقم یسو به خود قلمرو گسترش به شروع خرأمت و یانیم

 مانند گرید مناطق و ایباکتر مرغاب، داغ، کپه مانند تریجنوب
 .باشند کرده زرافشان و وخش یهادره
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