DOI: 10.29252/jra.6.1.191

URL: http://jra- tabriziau.ir/

] [ DOI: 10.52547/jra.6.2.191

پژوهه باستانسنجی 9911؛ 911-919 :)9(6

نقد کتاب

جواد حسینزاده ساداتی

*

عضو هیئتعلمی گروه باستانشناسی دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران
تاریخ دریافت9911/91/91 :

تاریخ پذیرش9911/99/11 :

چکیده
کتاب استخوانشناسی انسانی در باستانشناسی :دستورالعمل نحوۀ نگهداری و تعامل با بقایای اسکلت انسانی در
باستانشناسی نوشتۀ سید میالد هاشمی و حامد وحدتی نسب ،اعضای هیئتعلمی گروه باستانشناسی دانشگاه تربیت مدرس ،در
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نقد و بررسی کتاب «استخوانشناسی انسانی در
باستانشناسی»

حسینزاده ساداتی  /نقد و بررسی کتاب «استخوانشناسی انسانی در باستانشناسی»

دستورالعمل نحوۀ نگهداری و تعامل با بقایتای استکلت

انسانی در باستانشناسی نوشتۀ سۀید مۀیالد هاشۀمی و
حامۀۀد وحۀۀدتی نسۀۀب ،اعضۀۀای هیئۀۀتعلمۀۀی گۀۀروه
باستانشناسۀی دانشۀگاه تربیۀت مۀدرس ،در سۀال 8931
است 811 ،صفحه نوشتار ،عکۀس ،طۀرح و جۀدول دارد و
توسط انتشارات ندای تۀاریخ در تهۀران بۀه چۀاپ رسۀیده
است .طرح جلد کتاب که توسۀط خۀانم معصۀومه همۀراه،
طراحیشده شامل تصویری از جمجمۀه و بخۀ هۀایی از
مهرههای گردنی و دندهها و استخوان بۀازوی چۀی یۀک
اسکلت است که به نظر میآید بهتازگی از زیرخاک پدیدار
شده و منتظر کاوش بیشتر است .طرح جلد ،ساده اسۀت و
تااندازهای با محتوای کتاب همخوانی دارد ،اما ازآنجاییکه
بحث اصلی کتۀاب ،نحۀو برخۀورد و حفۀظونگهۀداری از
بقایای انسانی در باسۀتانشناسۀی اسۀت ،شۀاید طۀرح یۀا
عکسی که یک باستانشناس یا انسانشۀناس را در حۀال
کار روی بقایای انسانی در یک کۀاوش یۀا در آزمایشۀگاه
نشان مۀیداد ،مناسۀبتۀر مۀیبۀود و بۀا محتۀوای کتۀاب
همخوانی بیشتری مییافت و صۀدالبته کۀه ایۀن موضۀوع
سۀۀلیقهای اسۀۀت و بیشۀۀتر بۀۀه نظۀۀر و رنی طراحۀۀان و
نگارندگان بستگی دارد.
باوجوداینکه کتاب ازنظر ساختاری ،فصلبندی نۀدارد
اما صرفنظۀر از پیشۀگفتار و مقدمۀه ،محتۀوای کتۀاب را
میتوان در چهار بخ دستهبندی کۀرد :بخۀ نخسۀت
شامل آمادهسازی شرایط مۀالی و اداری جهۀت کۀاوش و
مستندنگاری بقایای انسانی است کۀه از صۀفحۀ  4تۀا 49
کتاب را در برمیگیرد؛ بخ دوم شۀامل تجزیۀهوتحلیۀل
اولیۀ بقایای انسانی ازجمله تعیین سن ،جنس و قد از روی
خصوصیات ریختاری و اندازهای است کۀه صۀفحۀ  49تۀا
 811را در برگرفته اسۀت؛ بخۀ سۀوم شۀامل چگۀونگی
نگهداری و بایگانی بقایای انسانی در آزمایشگاهها و انبارها
برای آینده است که این مطالب در صفحات  811تۀا 823
بیان شده است؛ و درنهایت ،بخ پیوستها قرار دارد کۀه
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 .1مقدمه
رابطۀۀۀ باسۀۀتانشناسۀۀی و انسۀۀانشناسۀۀی دسۀۀتکۀۀم در
آمریکای شمالی از همان ابتۀدا رابطۀهای درهۀمتنیۀده و
همافزا بوده است [ .]1گرچه این رابطه در ابتۀدای سۀد
بیسۀۀتم بیشۀۀتر در حۀۀوز مطالعۀۀات مۀۀردمشۀۀناختی و
جمجمهسنجی بود ،رفتهرفته استفاده از آنالیز عنصۀری و
ایزوتۀۀوپیکی و سۀۀنس آنالیزهۀۀای زیسۀۀتی و رنتیکۀۀی در
باستانشناسی و باسۀتانسۀنجی سۀبب شۀد تۀا اهمیۀت
بقایای انسانی در باسۀتانشناسۀی دوچنۀدان شۀود [ ]2و
باستانشناسان بۀرای پاسۀخ بۀه بسۀیاری پرسۀ هۀای
مهمشان دست به دامان متخصصان حوزههۀای مختلۀف
انسانشناسی زیستی شوند که هم دقیقتر از روشهۀای
مورداستفاده در باستانشناسی است و هۀم سۀری تۀر بۀه
نتیجه میرسند .صدالبته که استفاده و بۀهکۀارگیری ایۀن
روشها برای پاسۀخ بۀه پرسۀ هۀای باسۀتانشۀناختی
گرانتر و پرهزینهتر است اما اگۀر جمۀ و جامعۀهای بۀه
دنبال شناخت درست و دقیق تۀاریخ و سرگذشۀت ملۀت
خوی است ،این موارد جزو هزینههایی اسۀت کۀه بایۀد
پرداخۀۀت و یکۀۀی از معۀۀانی و درعۀۀینحۀۀال نشۀۀانههۀۀای
توسعهیافتگی هم پرداخت همین هزینهها جهت تقویۀت
بنیههای فکری و فرهنگۀی جامعۀه اسۀت .از همۀین رو
جای تعجب نیست که در جامعۀ ما که بهعنوان جامعهای
«درحالتوسعه» تعریف میشود این مباحۀث بۀا تۀرخیر و
ترخری طوالنی نسبت به جوام توسعهیافتۀه موردتوجۀه
قرار گیرند .انتشار این کتاب موجز و مختصر نیز دقیقاً در
برههای از تاریخ مطالعات باستانشناسی و انسانشناسۀی
زیستی ایران رخ میدهد کۀه بعۀد از مۀدتهۀا ففلۀت و
نادیده گرفتن اهمیت بقایای انسانی ،توجه ما بهتازگی به
این دست مطالعات بیشۀتر و اهمیۀت بقایۀای انسۀانی در
پاسخ به پرس های باستانشناختی در چشم ما روشنتر
شده 8است .انتشار چنین کتابهۀا و منۀابعی نسۀبت بۀه
نیازهای موجود و همچنین نسبت به تۀاریخ شۀروع ایۀن
دست مطالعات در سایر کشورهای دنیا ،دیرهنگام به نظر
میرسد اما همین توجه دیرهنگام نیز در صۀورت تۀداوم،
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

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

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

کتاب
بخۀۀ اعظمۀۀی از کتۀۀاب ،حاصۀۀل تتبۀۀ و جسۀۀتجوی
نگارندگان در مناب مختلف انگلیسیزبان است کۀه شۀاهد
این مطلب ،میتواند حضور ارجاعات فراوان در هر یۀک از
قسمتهای کتاب باشد ،اما بااینحال کتاب ،نثۀری روان و
ساده و قابلفهم دارد .همچنین کتاب ،ازنظر رعایت اصول
نگارشۀۀی و سۀۀجاوندی کۀۀامالً مۀۀنقا اسۀۀت امۀۀا ازنظۀۀر
ویهگۀۀیهۀۀای چۀۀاپی و تحریۀۀری ،برخۀۀی کاسۀۀتیهۀۀا و
جاافتادگیهۀا در مۀتن آن ،دیۀده مۀیشۀود .ازجملۀۀ ایۀن
کاستیها ،وجود خطچۀینهۀای زمینۀهای زائۀد در برخۀی
کلمات و فاصلهها و بریدگیهایی در بین حۀروف کلمۀات
مختلف است که در صفحات متعددی دیده میشۀود و بۀه
نظر میرسد که علت اصلی آن ،مشۀکالتِ هنگۀام چۀاپ
باشد .بهفیراز این موارد و افتادگیهای بسۀیار انۀدک کۀه
بهندرت در متن دیده میشوند ،درکتاب اصول نگارشۀی و
ویرایشی رعایت شده و با وسواس خاصی متن آن پیراسته
شده است.
ازنظر صفحهآرایی و چین مطالب ،تصاویر ،جۀداول،
طرحها و بخ بندی باید گفت کۀه کتۀاب ،آنچنۀانکۀه
بایسته است چشم مخاطب را نمینوازد و به نظر میرسۀد
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شامل ش پیوست است (ازجملۀه تصۀاویر و طۀرحهۀای
مربوط به تعیین سن و جنس و برگۀ ثبت بقایۀای انسۀانی
در هنگام کاوش) و صفحات  823تا  836را در برمیگیرد.
همۀۀانطور کۀۀه نگارنۀۀدگان ،در پیشۀۀگفتار و مقدمۀۀۀ کتۀۀاب
گفتهاند هدف از ترلیف این اثر ،فۀراهم کۀردن کتابچۀهای
راهنما برای باستانشناسان به هنگام مواجهۀه بۀا بقایۀای
انسانی و بهویهه بقایای استخوانی و اسکلتی است و نحۀو
چیدمان مطالب نیز بر همین اسۀاس تعیۀینشۀده اسۀت و
تقریباً شامل تمامی مۀوارد الزم و ضۀروری مۀیشۀود .در
خصوص نحو برخورد با بقایۀای آلۀی انسۀانی در کتۀاب،
نکتهای گفته نشده و نگارندگان علت آن را تخصصۀیتۀر
بودن و نادر بودن چنین مواردی در باستانشناسۀی ایۀران
عنوان کردهاند ،2اما بااینحال ،مطالب و محتوای کتاب بۀا
اهدافی که در پیشگفتار و مقدمه بیانشده ،سازگار اسۀت و
از این نظر نگارندگان بهخوبی از عهد کار برآمدهاند.

که تالش حرفهای خاصۀی بۀرای پیراسۀتگی صۀفحات و
انتظام آنها به خۀر داده نشۀده اسۀت .بۀرای نمونۀه ،در
برخی از صفحات ،فواصل زیادی بین پایۀان نوشۀتار یۀک
بخ و شروع بخ بعۀدی وجۀود دارد (بۀرای مثۀال در
صۀۀفحات  889-881 ،811 ،819 ،34 ،38 ،12-11 ،92و
 ،)811برخی از شکلهۀا ،جۀدولهۀا و یۀا تصۀاویر ماننۀد
تصاویر  61 ،93 ،92 ،6و  12و جۀدول  ،3از کیفیۀت الزم
برخوردار نیستند و امکان آن وجود داشته تا از تصاویر بهتر
استفادهشود (بهویهه در خصوص تصاویری که متعلۀق بۀه
بقایای بهدستآمده در ایران هسۀتند) و یۀا جۀداول از نۀو
طراحی و نوشته شوند .بهویهه در جدول پیوست ( 6صۀ
 892و  ،)899هم چین محتۀوای جۀدول بۀههۀمخۀورده
است و هم اگر این محتوا به فارسۀی برگردانۀده مۀیشۀد،
قطعاً مفیدتر واق میشد .همچنۀین در خصۀوص چیۀن
زیرنویس تصاویر نیز باید گفت که در چین آنها از اصل
خاصۀۀی پیۀۀروی نشۀۀده اسۀۀت و گۀۀاه راسۀۀتچۀۀین و گۀۀاه
وسطچین هستند و به همین خاطر گاه تشخی آنهۀا از
متن اصلی دشوار بهنظر مۀیرسۀد و بۀه همۀین خۀاطر از
زیبایی صۀفحات کاسۀته شۀدهاسۀت؛ یۀا در تصۀویر 8-4
درحۀۀالیکۀۀه در توضۀۀیا تصۀۀویر بۀۀه بۀۀاال و پۀۀایین ارجۀۀاع
دادهشده ،اما تصاویر کنار هم قرار دارند و در بۀاال و پۀایین
چیده نشدهاند .همچنین اطالعات درون تمامی تصاویر بۀه
فارسی برگردانده شدهانۀد امۀا مطالۀب برخۀی از تصۀاویر،
ازجمله تصویر  91و  ،92همچنان به انگلیسی هستند کۀه
اگر به فارسی برگردانده شوند ،کتۀاب از ایۀن نظۀر کۀامالً
یکدست خواهد شد؛ اما با همۀ این احواالت و باوجوداینکه
تمامی تصاویر کتاب سیاهوسفید هستند (که قطعاً به خاطر
کاه هزینههای چاپ و ارزانتر تمام شدن کتاب بۀرای
مخاطبۀۀان کۀۀه بیشۀۀتر دانشۀۀجویان انسۀۀانشناسۀۀی و
باستانشناسی هستند ،بوده است) ،اما بسیاری از تصۀاویر،
بهویهه تصۀاویر پیوسۀت  ،4بۀهشۀدت باکیفیۀت هسۀتند و
جزییات موردنظر تصاویر بهخوبی قابلتشخی است کۀه
به این خاطر باید از نگارندگان و ناشر کتاب سناسگزار بود.
یکی از نکاتی که در خصوص ساختار کتاب باید بدان
اشاره کرد ،نداشتن فصلبندی یا بخۀ بنۀدی اسۀت کۀه
شاید علت اصلی آن مختصر بودن حجم مطالب و همگنی
محتوای آن است که قابۀلدرک بۀه نظۀر مۀیرسۀد؛ امۀا

حسینزاده ساداتی  /نقد و بررسی کتاب «استخوانشناسی انسانی در باستانشناسی»

جدول  :8وارگان پیشنهادی جایگزین برای برخی وارههای بهکاررفته در کتاب
 │ 291سال ششم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 2399

] [ DOI: 10.52547/jra.6.2.191

 .4ارزیابی اصول محتوایی کتاب
کتاب ازنظر محتوایی با اهتمام تۀام و تمۀام ،آنچۀه را کۀه
هدف بوده ،بۀه انجۀام رسۀانیده اسۀت و بۀه کوتۀاهی و
اختصار ،محتوایی را گردآورده که با عنوان کتاب ،همساز و
همخوان است .یکی از مهمترین نقاط قوتت کتاب ،ازنظۀر
محتوایی آن است که نگارنۀدگان نکۀات و توضۀیحاتی در
خصوص آمادهسازی و مراحل پی از کۀاوش و بۀهویۀهه،
چگونگی تهیۀ طرح پیشنهادی 9کاوش را در همان ابتدای
کتاب آوردهاند که برای دانشجویان باستانشناسۀی بسۀیار
مفیۀۀد اسۀۀت .ازجملۀۀه ویهگۀۀیهۀۀای مهۀۀم دیگۀۀر ،وجۀۀود
پیوستهای شۀ گانۀه در کتۀاب اسۀت کۀه در آنهۀا از
برگههای ثبتنام گرفته تا برگههای تخمین سن و جۀنس
به همراه طرحهۀا و تصۀاویر مۀرتبط و واضۀا آورده شۀده
است که آنهم به تقویت محتوای کتاب میافزاید.
در کنار این نقاط قوتت ،برخی نکات نیز در خصۀوص
محتوا و درونمایۀۀ کتۀاب وجۀود دارد کۀه اگۀر از سۀوی
نگارندگان موردتوجه قرار گیرد میتواند به تقویت محتوای
کتاب در چاپهای آینده کمک کند .یکۀی از نکۀاتی کۀه
الزم است در خصوص آن ،اندکی دقت نظر بیشۀتری بۀه
خر داده شۀود (بۀهویۀهه اینکۀه مخاطۀب اصۀلی کتۀاب،
دانشجویان باستانشناسی و انسانشناسی هستند) استفاده
از برخی وارههای انگلیسی یا فیرفارسی است که معۀادلی
مفهومتر و شناختهشدهتر از آنها در زبۀان فارسۀی وجۀود
دارد که در اینجا طی جدولی به آنها اشاره خواهۀد شۀد و
امید است نگارندگان محترم در ویراست آتی کتاب ،آنهۀا
را مدنظر قرار دهند تا بر پیراستگی کتاب افزوده شود.
جدا از مواردی که در برخی وارههای گزیده در جدول
 8بدان اشاره میشود ،برخی مۀوارد بسۀیار معۀدود نیۀز در
کتاب وجود دارد که نیازمند نگاه ظریفتر و دقیقتر است.
ازجمله اینکه در بخۀ کۀاوش اشۀارهشۀده کۀه پۀس از
برداشت نهشتههای سفت جۀدا از مۀواردی کۀه در برخۀی
وارههای گزیده در جدول  8بدان اشاره شد ،برخۀی مۀوارد
بسیار معدود نیۀز در کتۀاب وجۀود دارد کۀه نیازمنۀد نگۀاه
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نکتهای که شاید از چشم نگارندگان پنهان مانده باشد ،آن
است که باوجوداینکه تمامی عنوانهای اصلی در فهرست
کتاب دیده میشوند اما دو عنوان ،یکی «نکتا نهتایی»
در صفحۀ  813و یکی «انتشارا » در صفحۀ  886وجود
دارد که عناوین مجزایی هسۀتند امۀا در فهرسۀت مطالۀب
بدانها اشاره نشده است .در همینجا باید گفت که این دو
عنوان بهنوعی در ساختار کتۀاب نامتجۀانس نیۀز هسۀتند.
عنوان «نکات نهایی» که مطالب آن در طۀی  81بنۀد بۀا
شمارهگذاری بیانشده ،ملغمهای از نکاتی است که بهجای
آنکه نکات نهایی باشند بیشتر نکات متفرقهای هستند کۀه
میشد آنها را در قسمتهای دیگر کتاب ازجمله کۀاوش،
نمونهبرداری ،بایگانی و فیره آورد و آوردن آنها بهعنۀوان
بخشی مجزا و با قالبی متفاوت از سایر بخ هۀا ،چنۀدان
بۀۀا سۀۀاختار کتۀۀاب همخۀۀوان نیسۀۀت .همچنۀۀین عنۀۀوان
«انتشارات» که واپسین عنوان است تنها یکبنۀد کوتۀاه و
عمومی است .به نظر میرسۀد یۀا بایۀد ایۀن بخۀ را در
بخ های دیگر ازجمله بخۀ انتشۀارات نتۀایا کۀاوش
ادفام کرد و یا آنکه با اضافه کردن برخی مسائل مرتبط با
انتشارات ،ازجمله آوردن برخی مناب مهمتر و عمۀومیتۀر
مرتبط بامطالعۀ بقایای انسانی در باسۀتانشناسۀی ،مراکۀز
مهم و وبسۀایتهۀای فعۀال در ایۀن زمینۀه و همچنۀین
مجۀۀالت تخصصۀۀی مۀۀرتبط بۀۀا اسۀۀتخوانشناسۀۀی در
باستانشناسی این بخ  ،را فربهتر کرد و بهعنوان بخشی
مجزا در انتهای کتۀاب آورد .بۀهعۀالوه اینکۀه چنۀد منبۀ
فارسۀۀۀی (هۀۀۀم ترجمۀۀۀه و هۀۀۀم تۀۀۀرلیف) در زمینۀۀۀۀ
اسۀۀتخوانباسۀۀتانشناسۀۀی ،ازجملۀۀه دو ترجمۀۀه از کتۀۀاب
سایمون مِیز بانام باسۀتانشناسۀی اسۀتخوانهۀای انسۀان
(یکی توسط مازیار اشرفیان بناب [ ]2و یکی توسط سۀمیه
عدیلی [ )]2و ترلیفی از دکتر محمۀود حیۀدریان و قاسۀمی
[ ]3وجود دارد که مۀیتوانسۀت بۀرای اسۀتفاد مخاطبۀان
معرفی شود .در کنار این موارد ،باید اشاره کرد که یکۀی از
نقاط قۀوتت اصۀلی کتۀاب ازنظۀر سۀاختاری و تاانۀدازهای
محتوایی ،استفاده از منۀاب علمۀی متعۀدد ازجملۀه کتۀب،
مقاالت ،بیانیهها ،دستورالعملها ،گزارشها و درگۀاههۀای
اینترنتی مرتبط با حۀوز مطالعۀات انسۀانشناسۀی اسۀت،
بهنحویکه به بی از  891منب تخصصی در این حۀوزه،

ارجاع دادهشده است که تقریباً همگی ارتباط مستقیمی بۀا
این حوزه دارند.
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واژه انگلیسی
Department
Cortical
Endosteum
Medullary Cavity
Trench
Feature

Blocking
Archaeological Context
Sterile
Chance
Bio-Archaeology
Taphonomy
Distal End
Proximal End
Articular Joint Disease/Degenerative
Joint Disease
Form

فرم

برگه

ظریفتر و دقیقتر است .ازجمله اینکه در بخۀ کۀاوش
اشارهشده که پس از برداشت نهشۀتههۀای سۀفت اطۀراف
استخوان ،بهتر است که از برس (فرچه یا قلممۀو) ،پۀوار و
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
دستسۀاختههۀای ظریۀفتۀر ،از ابزارهۀای چۀوبی ماننۀد
کاردکهای مجسمهسازی و حتی خاللهای چوبی کبابی
که نوک تیز و درعینحال مقاوم هستند ،استفاده شود؛ زیرا
گرچه ابزارهای دنداننزشکی ظریۀف و مقۀاوم هسۀتند امۀا
بااینحال جنس آنها معموالً فلزی است و میتواند سۀبب
ایجاد خراشها و آسیبهایی به سطا استخوان شۀود کۀه
ممکن است در آیندههای دور یا نزدیۀک پهوهشۀگران را،
بهویهه به هنگام انجام آزمای ها و بررسیهای تصۀویری
و بصری ،گمراه کند.
همچنین در صفحۀ  91و  93اشارهشده است که پس
از انجام کارهای ثبتنام میدانی و جهت انتقۀال اسۀتخوان
به آزمایشگاه میتوان از زیی کیی استفاده کرد و یا بۀرای

فراهم کۀردن بسۀتری نۀرم آنهۀا را درون یۀا روی پنبۀه
قۀۀرارداد کۀۀه چنۀۀدان توصۀۀیه نمۀۀیشۀۀود؛ زیۀۀرا قۀۀرار دادن
اسۀۀتخوان در درون هۀۀر نۀۀوع کیسۀۀۀ پالسۀۀتیکیِ دربسۀۀته
(هراندازه هم که خشکشده باشد) سبب تجم بخارآب در
درون کیسۀ پالستیکی میشۀود کۀه ایۀن موضۀوع خۀود،
شرایط مطلوب جهت رشد قارچها را فۀراهم مۀیکنۀد کۀه
یکی از اصلیتۀرین مۀوارد آسۀیبزننۀده بۀه اسۀتخوان در
درازمدت است .معموالً به باستانشناسان توصیه میشۀود
که در صورت ناچاری در استفاده از کیسههای پالسۀتیکی
حتماً درِ این کیسهها را باز بگذارند و یا آنهۀا را بۀهماننۀد
یک آبکۀ سۀوراخ کننۀد تۀا هۀوا بۀه سۀهولت در درون
کیسهها جریان داشۀته باشۀد و سۀبب تجمۀ بخۀارآب در
آنها نشود .همچنین توصیه میشود تا جایی کۀه ممکۀن
است استخوان بهطورمستقیم با پنبه در ارتباط نباشد و بین
پنبه و استخوان الیهای از کافذ ،پارچه یا مواد بدون پرز و
کُرک قرارداد شود تا رشتههای پنبه به استخوان نچسبد و
یا در بافت آن نفوذ نکند که هم کار مطالعۀ استخوانها را
سخت میکند و هم در آینده ممکۀن اسۀت سۀبب ایجۀاد
سال ششم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان │ 2399
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Bandage

واژه مورداستفاده در کتاب
دپارتمان
کورتیکال
فشای اندرونی
کانال مدوالری
ترانشه
فیچر
باندار
بلوکهبرداری
بافت باستانشناسی
استریل
شانس
باستانشناسی زیستی
تفانومی
بخ انتهایی دور
بخ انتهایی نزدیک
تباهی سطوح مفصل

واژه پیشنهادی
گروه
قشری
دروناُست
حفر مغز استخوان
کارگاه-گمانه
عارضه
نوارپیچی
قالب بندی-برداشت قالبی
بافت باستانشناختی
ستروَن
بخت
زیست باستانشناسی
فرایندهای پس از انباشت
بخ انتهایی
بخ ابتدایی
ساییدگی سطا مفصلی/ساییدگی مفصلی

] [ DOI: 10.52547/jra.6.2.191

Table 1: Suggested alternative words to some of the words used in the book
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] [ DOI: 10.52547/jra.6.2.191
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 .5نتیجهگیری
کتاب استخوانشناسی در باستانشناسی نوشتۀ دکتر میالد
هاشمی و دکتر حامد وحدتی نسب ،اعضای هیئۀت گۀروه
باستانشناسی دانشگاه تربیۀت مۀدرس اسۀت کۀه توسۀط
انتشارات ندای تاریخ در سال  8931به چاپ رسیده اسۀت.
همانطور که نگارندگان محترم اشاره داشۀتند ایۀن کتۀاب
حاصل احساس یک نیاز در فضای باستانشناسۀی ایۀران،
بۀۀه جهۀۀت توجۀۀه و تمرکۀۀز تۀۀازه باسۀۀتانشناسۀۀان و
انسانشناسان به بقایای انسانی است .اهمیت این بقایۀا در
جهۀۀۀان باسۀۀۀتانشناسۀۀۀی و در کشۀۀۀورهۀۀۀا پیشۀۀۀرو در
باستانشناسی بی از چند دهه است که مشخ شده اما
بااینحال انتشار این کتابچۀ راهنما جهت آمۀوزش نکۀات
اولیه و ضروری به هنگۀام برخۀورد بۀا بقایۀای انسۀانی در
بافتهای باستانشناختی را باید به فال نیک گرفۀت و آن
را نشانهای از توجه جامعۀ باستانشناسی ایران بۀه بقایۀای
انسانی دانسۀت .کتۀاب ازنظۀر رعایۀت اصۀول نگارشۀی و
ویرایشی تا انداز بسیار زیادی منقا و منۀزه اسۀت و جۀز
تعداد انگشتشماری افتادگیهای نگارشی ،نکتۀۀ خاصۀی
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خطا در کارهای آزمایشگاهی شود.
در خصوص نمونهگیری برای انجام مطالعات DNA
هۀۀم بایۀۀد گفۀۀت همۀۀانطور کۀۀه در کتۀۀاب اشۀۀارهشۀۀده
6
استخوانهای قشری و دندانها (بهویۀهه بخۀ سۀیمان
دندان) ارجحیت بیشتری بر سایر انواع استخواندارنۀد ،امۀا
مطالعات اخیر نشان میدهند که بخ پتروس 1استخوان
گیجگاهی بهمراتب برای این نوع مطالعات مناسبتر است
و بقایای مولکول  DNAرا تا حدود  %61بیشۀتر از سۀایر
بخ های اسکلتی در خود نگه میدارد [.]6
در بخ تعیۀین جۀنس 4نیۀز بایۀد اشۀاره کۀرد کۀه
باوجوداینکه به برخی از مهمترین معیارهای تعیین جۀنس
بۀۀر اسۀۀاس ریخۀۀتشناسۀۀی لگۀۀن و جمجمۀۀه و همچنۀۀین
اندازهگیری برخی اسۀتخوانهۀا ازجملۀه قطۀر دو انتهۀای
استخوانهای بلند اشارهشده اسۀت ،امۀا بۀه برخۀی مۀوارد
دیگر ازجمله وجۀود لبۀۀ یۀا برآمۀدگی در بۀازوی تحتۀانی
استخوان شرمگاه ( )Pubicدر لگن [ ]2و تفاوت در انۀدازه
و شکل سطا مفصلی استخوان تهیگاه و استخوان خۀاجی
[ ]5اشاره نشده است .همچنین در انتهای صۀفحۀ  13کۀه
به وجود قوس شکمی در استخوان محل اتصال استخوان
شرمگاهی اشاره میشود ،باید بۀه تصۀویر  36ارجۀاع داده
شود و در زیرنویس تصویر ( 36راست) نیز به مثلثی بۀودن
قوس شکمی اشارهشده است که در اصل بایۀد بۀه مثلثۀی
بودن شکل استخوان شۀرمگاه در زنۀان اشۀاره شۀود و در
تصویر چی نیز باید بۀه «برجسۀتگی قۀوس شۀکمی» در
محل اتصال استخوانهای شرمگاهی در زنان اشاره شۀود
اما به «قوس لگن» اشاره شدهاست .همچنین ارجۀاع ایۀن
تصاویر به تصویر شمار  8کتاب «استانداردهای گرداوری
دادهها از روی بقایای انسانی» نوشتۀ بویکسترا و اوبالکِۀر
[ ]6است اما خود تصاویر در مرج موردنظر وجود نۀدارد و
شاید علت عدم همخوانی تصاویر و توضیحات تصاویر نیز
به همین خاطر باشد.
همچنین در صۀفحۀ  36هنگۀام بحۀث در خصۀوص
تعیین جنس بر اساس روشهای اندازهگیری ،اشۀارهشۀده
است که «برای انجام اندازهگیریها (در صورت تشۀخی
درست استخوان) نیۀاز بۀه تجربۀۀ پیشۀین خاصۀی وجۀود
ندارد» اما تجربیات میۀدانی و عملۀی بۀه هنگۀام آمۀوزش
اندازهگیریها به دانشجویان نشان میدهد که درواق ایۀن

کار یکی از بخ های سخت آموزش بۀه افۀراد تۀازهکۀار
محسوب میشود زیرا دانستن نقاط دقیق اندازهگیۀری کۀه
تعداد آنها نیۀز فۀراوان اسۀت (بۀرای مثۀال بۀی از 11
شاخ در جمجمه وجود دارد کۀه در برخۀی مۀوارد بایۀد
همگی را اندازهگیری کرد) و همچنۀین اسۀتفاد درسۀت و
دقیق از ابزارهای انۀدازهگیۀری ،نیازمنۀد تکۀرار و تمۀرین
فۀۀراوان زیۀۀر نظۀۀر متخصصۀۀان اسۀۀت .بۀۀه همۀۀین خۀۀاطر
همانگونه که بهدرستی در سراسر کتاب اشارهشۀده ،بهتۀر
اسۀۀت کۀۀه بۀۀه هنگۀۀام برخۀۀورد بۀۀا بقایۀۀای انسۀۀانی،
باستانشناسۀان ،بۀه کۀاوش و ثبۀتنۀام درسۀت و دقیۀق
اطالعات موردنظر اکتفۀا کننۀد و مطالعۀات تخصصۀیتۀر
ثانویه را به انسانشناسان زیسۀتی واگذارنۀد .چراکۀه ایۀن
شاخه گرچه رابطۀ تنگاتنۀ تبۀار شۀناختی ،کۀارکردی و
موضوعی با باستانشناسی دارد ،اما خود رشتهای مستقل و
دارای مبانی نظۀری و عملۀی کۀامالً متفۀاوتی اسۀت کۀه
فعالیت در آن نیازمند آموزش تخصصی و رسمی بلندمدت
است.

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

 .8از جمله فعالیتهایی که این توجه را نشان میدهد مۀیتۀوان
به برگزاری مدرسۀ تابستانۀ انسانشناسی زیستی در دانشگاه
کاشان با همکاری دانشکد باسۀتانشناسۀی دانشۀگاه ورشۀو
(
http://www.antropologia.uw.edu.pl/en/s
 ،)ummer-school-iran/overview.htmlایجۀۀۀۀاد
مراکز زیست باسۀتانشناسۀی در دانشۀگاه کاشۀان و تهۀران
جهۀۀت حفۀۀظ و نگهۀۀداری و مطالعۀۀۀ بقایۀۀای انسۀۀانی و نیۀۀز
عالقهمندی دانشجویان باستانشناسی ایران برای مطالعه بۀر
بقایای انسانی در قالب پایان نامۀههۀای کارشناسۀی ارشۀد و
دکتری و حضور این دانشجویان در دوره های مختلف کوتۀاه
مدت و بلندمدت انسانشناسۀی در ایۀران و بیۀرون از ایۀران
اشاره کرد.
 .2البته در اینجا باید گفت که در برخی محوطۀههۀای ایۀران از
جمله در معادن نمک و یا در مناطق خشۀکتۀر ماننۀد شۀهر
سوخته در سیسۀتان برخۀی بقایۀای آلۀی انسۀانی بۀه دسۀت
آمدهاند .از اینرو اگر دست کم یک بخ کوتاه در خصۀوص
نحو برخورد با بقایای انسانی آلی به کتاب اضافه میشد ،بۀر
ارزش آن میافزود.
Proposal
Cement
خارهایPetrous:

.4

3.
4.
5.

یا بخ
الزم به اشاره است که بۀین مفهۀوم جۀنس  Sexو جنسۀیت
 Genderباید تفاوت قایل شد .چرا که «جنس» به یکۀی از
چند حالت زیستی-فیزیولوریکی اطالق میشود که مربوط به
نق جاندار در رابطه با تولیدمثل در گونۀۀ خۀود اسۀت و بۀر
اسۀۀاس رمزگۀۀان رنتیکۀۀی تعیۀۀین مۀۀیشۀۀود؛ امۀۀا از آن سۀۀو
«جنسیت» مفهومی اجتماعی است که به نق اجتماعی که
یۀۀۀک انسۀۀۀان – صۀۀۀرف نظۀۀۀر از خصوصۀۀۀیت جنسۀ ۀیِ
زیستشناختیاش – در طول زندگی خود در جامعه بر عهده
میگیرد ،اطالق میشود و ممکن است از جامعهای به جامعۀ
دیگۀۀر و از دورهای بۀۀه دور دیگۀۀر متفۀۀاوت باشۀۀد .قطعۀۀاً
نگارندگان محترم از این تفۀاوت آگۀاه هسۀتند و بۀه هنگۀام
ویراستاری ،این مطلب از چشم آنها پنهان مانده است.
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در آن دیۀۀده نمۀۀیشۀۀود؛ امۀۀا بۀۀااینحۀۀال کتۀۀاب ازنظۀۀر
صفحهآرایی و اصول طراحی ،چشۀم مخاطبۀان را چنۀدان
نمینوازد و برخی خللها ،ازجمله وجود بخ هۀای خۀالی
بین مطالب و عۀدم رعایۀت یکدسۀتی در انتخۀاب انۀداز
حروف و چین زیرنویسها در آن دیده میشود که امیۀد
است در ویراستهای آتی بۀا وسۀواس بیشۀتری بۀدانهۀا
پرداخته شۀود .بۀاوجوداینکۀه برخۀی تصۀاویر ،طۀرحهۀا و
جدولها در کتۀاب هسۀتند کۀه کیفیۀت الزم را ندارنۀد و
امکان جایگزینی آنها با نمونههای باکیفیتتر وجۀود دارد
و بیشتر تصاویر کتاب سیاهوسفید هسۀتند (کۀه قطعۀاً بۀه
خاطر کاه هزینههای چاپ بوده است تا کتاب باقیمۀت
مناسبی به دست مخاطب برسد) بااینحۀال اکثۀر تصۀاویر
گویا بهنظرمیرسند و نکات موردنظر محتوای کتاب را بۀه
مخاطب میرسانند.
ازنظر ساختاری و محتوایی نیز کتاب تا انداز زیۀادی
به هدف و آرمان خود نزدیک شده است .کتاب بۀه زبۀانی
ساده و روان شروع میشود و با همان لحن نیز بۀه پایۀان
مۀۀیرسۀۀد و بۀۀه فیۀۀر برخۀۀی نکۀۀات جزئۀۀی ،ازجملۀۀه
معادلسازیهای برخۀی وارههۀا کۀه در فارسۀی رایۀاتۀر
هسۀۀتند ،ابهۀۀام و نارسۀۀاییهۀۀای خاصۀۀی در کتۀۀاب دیۀۀده
نمیشود .مطالب تۀا جۀای ممکۀن ،درسۀت و دقیۀق و در
عینحال مختصر بیانشدهاند .باوجود اختصۀار ،نگارنۀدگان
اهم موارد موردنیاز به هنگام مواجهۀۀ باسۀتانشناسۀان بۀا
بقایای انسانی و نحو برخورد با آن را بیان کردهاند و کمتر
موردی ازقلمافتاده است .باوجوداینکه به برخی منابعی کۀه
به فارسی در این حوزه نگاشته یا ترجمۀهشۀدهانۀد ،ارجۀاع
نشده است ،بااینحال در هر بحث ،از انواع مناب اصۀیل و
بۀۀهروز شۀۀامل کتۀۀاب ،مقالۀۀه ،گۀۀزارش ،دسۀۀتورالعملهۀۀا و
درگاههای اینترنتی تخصصی و معتبر استفادهشده که یکی
از نقاط قوتت کتاب محسوب میشۀود .ازایۀنرو ،درنهایۀت
باید قدردان تالشهای نگارندگان محترم کتاب بود که در
گۀۀام نخسۀۀت تهیۀۀۀ چنۀۀین راهنمۀۀایی جهۀۀت اسۀۀتفاد
دانشجویان و پهوهشگران باستانشناسی و انسانشناسۀی،

اهتمام تام و تمام به خر داده و اثۀری قابۀلقبۀول را بۀه
مخاطبان عرضه کردهاند.
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