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مقدمه:
آمريکايی-  نويسنده  )2017-1929م(  وانسينا1  جان  اثر  تاريخ«  به مثابه  شفاهی  »سنت  كتاب 
برادرشاد2  نام  فرهاد  توسط  كه  است  تاريخی  روش شناسی  حوزه  به  مربوط  آثار  از  آفريقايی تبار، 
بازار  انتشارات مورخان در 291 صفحه چاپ و روانه  به وسيله  تابستان 1397 ش.  ترجمه شد و 
گرديد. كتاب با سخن مترجم در معرفی، اهميت موضوع و مشکالت پيِش رو در ترجمه اين اثر آغاز 
می شود و از يك پيشگفتار و هفت فصل )هر فصل به چند گفتار تقسيم شده( تشکيل شده است. 

در نهايت كتاب با نتيجه گيری و بخش كتاب شناسی به پايان می رسد. 
يکی از انواع مختلف منابع تاريخی، سنت های شفاهی هستند. آن ها پيام هايی نانوشته اند كه 
در حافظه نسل های بشری ثبت شده اند. سنن شفاهی در گفتارها و آواها منتقل شده و به صورت 
فولکلور  تعريف كننده  منابع  اين  دريافت می شوند.  افسانه ها و غيره  مثل ها، تصنيف ها، سروده ها، 
تهيه  برای  تالش  را  كتاب  نويسنده، هدف  می كنند.  تاريخی كمك  مفاهيم  انتقال  به  و  هستند 
مجموعه ای از قواعد و قوانين مربوط به جريان توليد، انتشار و ثبت سنن شفاهی و تاريخی برای 
خوانندگان و محققان اين حوزه بيان می كند، به گونه ای كه اين قواعد از يك بدنه و ترتيبی منطقی 
برخوردار باشند. وانسينا معتقد است كه منابع شفاهی تاريخ ارزشی برابر با منابع و اسناد مکتوب 
دارند و آن ها را نيز می توان برای به  دست آوردن محتوای حقيقی و مؤثق گردآوری كرد. البته تا 
دوره اخير، عده معدودی از محققان به حوزه روش شناسی سنن شفاهی به عنوان منبع تاريخی ورود 
كرده اند، اما با توجه به ابداعی بودن شيوه ارائه مطالب و تدوين قواعد مربوط به سنت های شفاهی، 

اهميت و ارزش اين اثر دوچندان است.
به حوزه روش شناسی  آثار مربوط  در  مفاهيم  و  ترجمه دقيق موضوعات  پيداست كه  ناگفته 
تاريخی و انتقال درست اين مفاهيم به خوانندگان، امری دشوار است كه البته مترجم محترم در 
به دوره معين  بوده است. موضوعات و مصاديق كتاب محدود  تا حدود زيادی موفق  اين زمينه 
ارتباط بهتر مورخان  باورپذيری بيشتر و  اين رويکرد هر چند باعث  يا مکان مشخصی نيست و 
از  با گستره ای  را  مترجم  اما  است،  با حوزه مطالعاتی شده  غيرانگليسی  زبان های  در  و محققان 
زبان ها و فرهنگ های مختلف مواجه كرده كه به نظر می رسد اين مسئله كار ترجمه اين اثر را با 
دشواری های فراوانی روبه رو كرده است. البته سعی مترجم در استفاده از واژه های متداول و امروزی 
در حوزه روش شناسی تاريخ و همچنين استفاده از ارجاعات و ارائه توضيحات در قالب پاورقی به 

منظور روشن شدن موضوع، قابلِ تقدير است.
الزم به ذكر است برخی از اشکاالت مطرح شده، مخصوصًا در حوزه نشر می تواند سليقه ای 
باشد و در كل از آنجا كه اين اثر اولين كار جدی است كه در اين حوزه در ايران به صورت كتاب 
به چاپ می رسد3، لذا اشکاالت طرح شده به هيچ عنوان نمی تواند نافی زحمات و اهميت كار مترجم 

محترم باشد، بلکه اميد است كه بتواند در چاپ بعدی اين اثر مثمرثمر واقع شود.

 ،(Jan Vansina) وانسینا  (یان)  جان   .1

ایالتی  دانشگاه  در  را  خود  تحصیالت 

وی  است.  رسانده  پایان  به  ویسکانسین 

خود را اهل کشور غنا معرفی می کند. حوزه 

مطالعاتی وانسینا پژوهش در سنت های 

آفریقا  به خصوص  مختلف،  ملل  شفاهی 

بوده است. وی به پیشنهاد بنیاد همبولت 

استادان  از  برخی  تشویق  با  و  آملان 

دانشگاه محل تحصیل، ترغیب به نگارش 

اثری در حوزه روش شناسی تاریخی سنن 

(وانسینا، 1397، ص 19- گردید  شفاهی 

20). وانسینا ابتدا در سال 1965م. کتابی 

تحِت عنوان سنت شفاهی: مطالعه روش 

شناسی تاریخی را تألیف کرد که می توان 
مداخالت  از  یکی  زمره  در  را  کتاب  این 

حساس و مهم روش شناختی در این حوزه 

به شامر آورد. پس از آن در 1985م. کتاب 

نوشت  را  تاریخ  به مثابه  شفاهی  سنت 
(جی. لی، 1394).

مقطع  در  تاریخ  دانش آموخته  وی   .2

کارشناسی ارشد از دانشگاه شهید بهشتی 

است.

کار  مقاله،  به جز چند  زمینه  این  در   .3

چاپ  به  قابلِ مالحظه ای  اثر  و  جدی 

رک:  بیشرت  آگاهی  برای  است.  نرسیده 

شفاهی  سنت   .(1386) حسین  احمدی، 

و تاریخ شفاهی در تاریخ نگاری اسالم و 

جغرافیا، 118؛  و  تاریخ  ماه  کتاب  ایران. 

لقامن؛  نیری،  دهقان  مرتضی؛  نورائی، 

ابوالحسنی ترقی، مهدی (1389). مقایسه 

تاریخ شفاهی.  با  شفاهی  سنت  تحلیلی 

مجله پژوهش های تاریخی، 2 (4).
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نظر به اهميت موضوع در حوزه روش شناسی سنن شفاهی و آشنايی بيشتر با شيوه ارائه مطالب 
اشاره  مختلف  در فصل های  ارائه شده  مهم  مباحث  از  به چکيده ای  ابتدا  نويسنده،  ديدگاه های  و 

می شود و در ادامه، به اشکاالت چاپی و ويرايشی كتاب خواهيم پرداخت. 

مباحث مهم کتاب
مؤلف در فصل اول تحتِ عنوان »سنت شفاهی همچون جريان مداوم«، در سه گفتار به گستره 
پيام ها  توليد و شکل گيری  به چگونگی  اول  پرداخته است )ص 21-62(. در گفتار  سنن شفاهی 
به عنوان »سنن گفتاری«، در گفتار دوم تحتِ عنوان »فرايندهای پويايی سنت شفاهی«، به معرفی 
مدل های مختلف انتقال پيام از جمله گفتار حفظ شده، گزارش ها، حماسه ها، قصه ها و اقوال حکيمانه 
و ضرب المثل ها پرداخته و در گفتار سوم »سنت شفاهی به مثابه منبع تاريخی« كه عنوان كتاب 
نيز از اين گفتار اخذ شده است، به تعريف خود از سنت شفاهی پرداخته و تفاوت آن را با ديدگاه 

جامعه شناسان، زبان شناسان و دانشمندان هنرهای كالمی بيان كرده است. 
وانسينا سنن شفاهی را »اظهارات شفاهی گفته شده، آواز يا تنها آنچه در آالت موسيقی خوانده 
می شود« تعريف كرده و معتقد است كه اين تعريف، چنين منابعی را نه تنها از پيام ها و گزارش های 
او همچنين  می كند )ص 56(.  متمايز  تاريخ شفاهی-  استثناء  به  مآخذ–  از همه  بلکه  نوشته شده، 
يا  تنها كلمات و عبارات  نيستند و  اضافه می كند كه همه منابع شفاهی جزو سنت های شفاهی 
پيام هايی جزو سنت شفاهی محسوب می شوند كه حداقل در طول يك نسل، دهان به دهان منتقل 
شده باشند. از نظر وانسينا آنچه كه منابع و مآخذ سنت شفاهی را قابلِ اعتماد می سازد، اين است 
كه آن ها از ضمير ناخودآگاه و بدون دستکاری روايت ها شکل می گيرند. وی تعريف خود از سنت 

شفاهی را كاربردی و برای استفاده مورخان دانسته و در تفاوت آن با ديدگاه سايرين می نويسد: 
»جامعه شناسان، زبان شناسان يا دانشمندان هنرهای كالمی هر كدام برای حوزه خود تعاريفی 
به  زبان شناسان  دارند،  تأكيد  آگاهی های مشترک  و  دانش  بر روی  چنانچه جامعه شناسان  دارند، 
تشخيص و تمايز زبان در گفتار مشترک و متداول معتقدند و دانشمندان هنرهای كالمی به شکل 
و محتوايی كه هنر كالمی را تعريف می كند )فرهنگ عامه( توجه دارند. اين قبيل دانشمندان به طور 
معمول بسيار كمتر از مورخان، تحتِ تأثير اهميت انتقال سنن شفاهی در طول زمان هستند. در واقع 

آن ها عماًل تاريخ شفاهی و سنت شفاهی را در هم می آميزند« )ص 56(.
فصل دوم تحتِ عنوان »اجرا، سنت و متن« در چهار گفتار ارائه شده است )ص63-105(. در 
اين فصل نويسنده درصدد آن است تا ارتباط يك سنت با متنی كه از آن ناشی می شود را توضيح 
دهد. وی در بحث »ثبت سنت ها« با ذكر اينکه گزارش های ثبت شده به عنوان »سنت شفاهی« 
می توانند كامال رونويسی يا خالصه نويسی صرف باشند، معتقد است بايد ميان ثبت وضبط تصادفی 
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اجرا  بايد  آنچه  اغلب فاصله زمانی زيادی ميان  و ثبت روشمند سنت ها تفاوت قائل شد، چراكه 
)سنن  داده ها  اين  از  استفاده  در  بايد  مورخان  به همين خاطر  و  دارد  وجود  آن ها  ثبت  و  می شد 

شفاهی( دقت بيشتری نمايند.
فصل سوم با عنوان »دريافت پيام« در سه گفتار جداگانه به بررسی شکل و محتوا، معنا و 
اهداف پيام های ثبت شده به عنوان سنت می پردازد )ص 107-124(. نويسنده معتقد است كه برای 
دريافت صحيح يك پيام نبايد تنها به معنای آشکار آن بسنده كرد و الزم است با معنای در نظر 
گرفته شده آن پيام كه با موضوعاتی همچون استعاره و كنايه و كليشه های پيچيده بيان شده است، 
آشنا شويم و اين مسئله ميسر نمی شود مگر اينکه مورخ يا نويسنده به طور كامل با جامعه و فرهنگی 

كه كلمه در آن ريشه دارد، آشنا شود. 
»پيام يك محصول اجتماعی است« عنوان فصل چهارم كتاب است كه در آن نويسنده به 
تشريح كاربردهای اجتماعی پيام پرداخته است )ص 129-163(. وانسينا معتقد است همه پيام های 
سنن شفاهی- چه در زمان حال و چه در زمان گذشته بيان شده اند- به شدت تحتِ تأثير فشارها 
و اوضاع اجتماعی زمان خود بوده اند. به همين منظور مورخ بايد ميزان اين تأثيرات را ارزيابی كند 
و ابزارها و راه هايی را كه می توان از طريق آن هر پيامی را تفسير كرد، در نظر بگيرد. به همين 
خاطر جان معتقد است مورخی كه قصد دارد از سنت های شفاهی در كار خود استفاده كند، يا بايد 
جامعه شناس و انسان شناس باشد يا در غير اين صورت الزم است برای تحليل درست داده  ها با يك 

انسان شناس يا جامعه شناس همکاری كند )ص140(.
فصل پنجم با عنوان »پيام بيانگر فرهنگ« در دو گفتار به بررسی نقش فرهنگ در شکل گيری 
و درک و فهم سنت شفاهی اختصاص دارد )ص 165-191(. جان معتقد است كه در زمان تفسير 
سنن شفاهی بايد به فرهنگ جامعه و بستر فرهنگی كه يك پيام در آن شکل گرفته است، توجه 
داشت. به طور مثال: »غيب گويان در سنت شفاهی اغلب پيش گويی های درست دارند و با مسائل 
مذهبی )تقدير و قضا و قدر( همراه هستند. همچنين اعداد كامل و خوش يمن، اعداد مذهبی هستند 

و اعداد شوم و بدُيمن اعداد بدبختی هستند« )ص 187(.
عنوان فصل ششم »سنت به مثابه يادآور اطالعات« است )ص197-246( كه در آن مؤلف در 
سه گفتار به دنبال تبيين اين موضوع است كه پيام ها و سنت های شفاهی به عنوان محصول حافظه 
چه معنايی برای مورخ پيدا می كنند. برخالف ديگر منابع، سنن شفاهی اطالعاتی را شامل می شوند 
با عنوان »بازخورد« )ص 209-210( معتقد است  كه در حافظه قرار دارند. وی در بحث مهمی 
كه نبايد سنت شفاهی را به  وسيله منشاء اوليه آن محدود كرد. يعنی اگر پيام شناخته شده ای مانند 
داستان نوح در منابع معتبری مانند قرآن كريم آمده و اين مسئله موجب توجه بيشتر به اين داستان 
شده است، نبايد ما را به همان منابع محدود كند، چراكه اشتياق مردم به اطالعات در دوره های 
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مختلف، بعضًا باعث تغيير محتوای يك پيام می شود. جان معتقد است تا زمانی كه نوشتن در يك 
جامعه عموميت پيدا نکرده باشد، نه تنها سنت های شفاهی از بين نمی روند، بلکه مردم آن ها را با 
سنت های خود تركيب كرده و اين مسئله باعث ماندگار شدن آن ها می شود. لذا نتيجه می گيرد كه 
مورخان بايد همواره از احتمال تركيب، انتقال و وام گرفتن منابع نوشتاری در سنن شفاهی آگاه 

بوده و تمام منابع نوشتاری در اين زمينه را به دقت مورِدبررسی قرار دهند. 
وی در ادامه در پاسخ به اين سؤال كه آيا سنت های شفاهی به منابع نوشتاری وابسته اند يا 

منابع نوشتاری به سنت ها، می گويد: 
»مورخ بايد منابع شفاهی خود را با ساير منابع موجود اعم از منابع نوشتاری، منابع باستان شناسی، 
زبان شناسی و يا حتی شواهد قوم شناسی مورِدبررسی و مقايسه قرار دهد. سنت شفاهی می تواند 
بر  آن ها  از  ارجحيت هيچ يك  معنای  به  اين  تائيد شود.  آن ها  توسط  يا  كند  تائيد  را  ديگر  منابع 
ديگری نيست. زمانی كه يك سند نوشتاری و يك سنت شفاهی همگرا هستند، هر دو بخشی از 
فرايند اثبات هستند. لذا تا زمانی كه سنت ها به طور مستقل تائيد نشوند، شواهدی را كه آن ها ارائه 

می دهند، تنها می توان به عنوان »مشروط« پذيرفت« )ص 214(.
)ص 264-247(.  دارد  اختصاص  منبع  يك  به عنوان  شفاهی  سنت  ارزيابی  به  هفتم  فصل 
را  و ذهنی  فرهنگی  اجتماعی،  تأثير عوامل مختلف هنری،  تا  دارد  اين فصل سعی  در  نويسنده 
از  برشمردن محدويت های سنن شفاهی  دهد. وی ضمن  نشان  محتوای سنن شفاهی  روی  بر 
سنت های  استقالل  فقدان  و  منابع  متقابل  وابستگی  گاه شمار،  فقدان  پيام ها،  تغييرپذيری  جمله 
شفاهی، انتخابی بودن محتوای سنت، امکان بازخورد، تعصب ذاتی تفاسير، قوم گرايی و نخبه گرايی، 
ويژگی  دليل  به  را  شفاهی  نمی توانيم سنت های  ما  محدوديت ها،  اين  وجود  به رغم  است  معتقد 
مورد  در  منبعی  نه تنها  شفاهی  سنن  بگيريم.  ناديده  منبع  يك  به عنوان  آن  بودن  منحصربه فرد 
گذشته، بلکه يك تاريخ شناسی از گذشته– نه تاريخ نگاری- و يك گزارش از نحوه تفسير آن ها 
مشابه با تفسير مورخان از گذشته است. بنابراين سنن شفاهی بايد به عنوان فرضيه تلقی شوند و 
محقق مدرن بايد به عنوان اولين پيش فرض، قبل از اينکه بقيه منابع را در نظر بگيرد، به اين منبع 

توجه نمايد و به صورت روشمند آن ها را بررسی و سپس اثبات يا رد كند )ص 261(.
نوشتاری،  منابع  است سنت های شفاهی همچون  معتقد  نتيجه گيری  در بخش  وانسينا  جان 
عناصری كليدی در بازسازی تاريخی به شمار می آيند كه بايد در كنار هم به كار گرفته شوند و 
اينکه برخی فکر می كنند صرفًا در جايی كه منابع نوشتاری كم و يا موجود نيست، بايد به سنت ها 
به عنوان  بايد  دارند،  لذا هر جايی كه سنت های شفاهی حضور  است.  اشتباه  امری  مراجعه كرد، 
برای  شفاهی  سنت های  از  استفاده  در  هرچند  بگيرند.  قرار  محققان  مورِدتوجه  ضروری  منبعی 
دستيابی به نتايجی قابلِ اطمينان نياز به صرف زمان بيشتری است و از طرفی آن ها بايد توسط 
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منابع ديگر هم تائيد شوند، اما اين دليلی نمی شود كه سنن شفاهی را ناديده بگيريم و يا آن ها را 
رد كنيم؛ بلکه می توانيم با صبوری و صرف وقت بيشتر و استفاده از متخصصان بين رشته ای به 

اطمينان و باورپذيری بااليی دست يابيم. 
نويسنده در پايان مدعی است اين ثروت باورنکردنی و تنوع سنت ها هنوز به طور كامل برای 
به خوبی درک نشده است.  يا دانش آموختگان علوم انسانی  محققان علوم اجتماعی، روان شناسان 
سنت شفاهی آن قدر غنی است كه با يك مطالعه نمی توان تمام جنبه های آن را مورِدبررسی و 
ارزيابی قرار داد. لذا تأليف اين كتاب را تالشی در راستای استفاده محققان ميدانی و ساير افرادی 
كه قصد دارند از سنت های شفاهی برای بازسازی گذشته و بازيابی شواهد تاريخی استفاده كنند، 

دانسته است.

اشکاالت نشر
جلد كتاب هويت كتاب است و اغلب اوقات اولين ارتباط نويسنده با خواننده از اين طريق برقرار . 1

می شود و طراحی جلد نقش بسيار مهمی در فروش كتاب دارد. وجود رنگ سياه و سفيد در 
روی جلد كه هر دو جزو رنگ های خنثی به شمار می آيند و با توجه به اينکه صفحات داخلی 
كتاب هم به همين رنگ است، جذابيت بصری ندارد. بهتر بود قبل از طراحی جلد، مترجم 
يا ناشر چندين كتاب مختلف در اين موضوع را از نظر طيف رنگ استفاده شده مورِدبررسی 
قرار می دادند يا از يك گرافيست حرفه ای در طراحی كمك می گرفتند. البته تصوير روی جلد 
به  لحاظ مفهومی انتخاب خوبی است و می توانست با تركيب رنگ های گرم از جذابيت باالتری 

برخوردار شود، هرچند كه اين مسئله تا حدی نيز می تواند سليقه ای تلقی شود.
جای سخن اول يا مقدمه اول از طرف ناشر خالی است.. 2
در بخش فيپا، تعداد صفحات كتاب 305 صفحه ذكر شده، در صورتی كه كتاب 291 صفحه . 3

است.
 با توجه به موضوع جديد كتاب، بهتر بود كه نويسنده در مقدمه يا سخن مترجم به اختصار به . 4

اهميت موضوع و تاريخچه آن در ايران و تفاوت های آن با تاريخ شفاهی به طور مختصر اشاره 
می كرد تا خواننده بتواند ارتباط بهتر و مؤثرتری با كتاب برقرار كند.

 نوع و سايز قلم مناسب به نظر می رسد و متن كتاب از پاراگراف بندی خوبی برخوردار است كه . 5
اين مسئله باعث می شود تا خواننده زمان مطالعه، احساس خستگی كمتری بکند.

ناقص . 6 نمايه كتاب شامل »نمايه های موضوعی، اشخاص و مکان« بسيار خالصه و  بخش 
است و بسياری از اسامی و اصطالحات خاص از قلم افتاده يا در بعضی از موارد اگر اسم يا 
اصطالح خاصی در صفحات مختلف تکرار شده، همه صفحات آن ذكر نشده است. به نظر 
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می رسد كه اگر تمام نمايه های كتاب استخراج می شد، تعداد اين نمايه ها حداقل می بايست دو 
برابر نمايه های استخراج شده باشد. مانند: كوووميرا، كامرون، آنگوال، تاگيش، تلينگيت،كلمبيا، 

شاه شامبا، ووگا، شيرشاه، اين شوتا، تسيمشيان، اسديوال، بُول بّول، هوپی و ... .

اشکاالت ویرایشی
در قسمت پاورقی ها توضيحاتی كه مترجم درباره اسامی و اصطالحات خاص زبانی، قومی، . 1

بيشتر  آگاهی  برای  بود كه  بهتر  و  ارجاع هستند  بدون  آورده، همگی  فرهنگی و جغرافيايی 
خواننده، اين مطالب به صورت مستند و با ارجاع به منابع صورت می گرفت.

بهتر بود كه معادل انگليسی كلمات خاص در پاورقی می آمد، چراكه تکرار زياد اين كلمات . 2
معادل در برخی از صفحات، خواننده را خسته می كند. از طرفی اين كلمات معادل در برخی از 
صفحات داخل پرانتز نيامده است )برای نمونه ص 111(. همين طور بايد حرف اول اين كلمات 

به صورت حرف بزرگ می آمد كه در برخی از جاها رعايت نشده است )برای نمونه ص 67(.
استفاده از قلم متفاوت در ارجاع پاورقی های صفحه 87.. 3
انگليسی . 4 از شماره  اشتباه  به  فارسی  به جای شماره  در صفحه 134  پاورقی شماره يك  در 

استفاده شده كه اين مسئله موجب به هم ريختن جمله در اين پاورقی شده است.
در صفحه 87 تحتِ عنوان »حماسه«، شعری حماسی به نام »آليجاگا« آمده است كه به عنوان . 5

نمونه از دو نسخه كه يکی مربوط به سال 1935م. و ديگری مربوط به سال 1950م. است، 
برای نشان دادن تفاوت ميان آن ها در گذر زمان استفاده شده كه بخش هايی از آن ترجمه شده 
و بخش هايی از آن نيز به زبان اصلی آمده است. به نظر می رسد برای ديدن تفاوت ها نيازی 
به ترجمه نبود و اگر هم قرار بود ترجمه شود، بهتر بود تمام متن ترجمه می شد و همچنين 

مناسب تر بود كه برای نمايش دادن تفاوت های اين دو نسخه، از جدول استفاده می شد.
در برخی از صفحات رعايت فاصله و نيم فاصله نشده است و كلمات به صورت به هم چسبيده . 6

آمده اند: »دستکم« )ص 87 ،99 156،164،237 ،252 ،254 ،259 ،261(، »بکنم« )ص 88(، 
»بقلم« )ص 93( و »يکتم« )ص 88(.

 كتاب پر است از اسامی و اصطالحاتی كه نياز به توضيح در پاورقی دارد، البته بسياری از اين . 7
موارد توسط مترجم محترم در پاورقی توضيح داده شده، اما برخی از آن ها نيز از قلم افتاده 
»آرفاويای  يا  )ص 95(  گميو«  »امپراطور  و  »هيدا-نو-آره«  مومو«،  »امپراطور  مانند:  است، 

مقدس« )ص 163(.
به كاربردن جمالت نامفهوم يا ناقص در برخی از صفحات، مانند موارد زير:. 8

يا -  مورفولوژی  يك  را   V.propp )آنچه  داد،  نشان  را  داخلی  ساختار  می توان  آسانی  »به 
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از مفاهيم طرح، قسمت، موضوع اصلی،  با استفاده  ريخت شناسی لغات( در روايت می تواند 
تنظيم و زمينه« )ص 110(.

را -  تأثيرات  آن می توان  با  ابزارهايی كه  و  ارزيابی كرد  بايد  را  تأثيرات  اين  مقدار  »بنابراين 
شناخت و راه هايی كه می توانند هر پيام را تفسير كنند در گزارش ها در نظر بگيرند« )ص 

.)130
» فيرمن به سمت نشان دادن اينکه چگونه همه كليشه ها بيانگر يك اظهاِرنظر ايدئولوژيك در - 

مورد سلطنت و نظم در جامعه امروز هستند. او سپس به بخش هايی از داده ها اشاره می كند 
كه ...« )ص 190(.

» سنت ديگر هوپی حمايت می كند از مفهومی كه ايجاد ساختار كه بعد از دوره اوليه بسيار - 
كند است« )ص 224(.

ندارد«              -  دخيل  مختلف  نسل های  كل  تعداد  در  تغييرات  اين  كه  می كنند  فرض  » آن ها 
)ص 244(.

زمان، -  اندازه گيری  در  دشواری  و  ناپايداری  به  توجه  با  بگيريم؟  نتيجه ای  چه  بايد  »ما 
فقدان اهميت پيوست شده به زمان و تنوع فواصل زمانی به كار رفته برای ايجاد دوره ها در 

فرهنگ های شفاهی ...« )ص 245(.
آن ها . 9 ترجمه تحت اللفظی  امکان  بومی سخت قرائت كه  كلمات اصطالحات  متن  در سراسر 

وجود نداشته و معادل انگليسی اين كلمات عينًا در متن آمده، اغلب بدون اينکه داخل گيومه يا 
پرانتز قرار بگيرند، آمده اند )تقريبا در سراسر متن ص 112، 113، 115، 119 و...(، يا در بعضی 
موارد يك اسم خاص كه در چند جای متفاوت تکرار شده در بعضی جاها داخل پرانتز آمده و 

در برخی جاها بدون كاربرد پرانتز، مانند:mbegha )ص 189- 191(.
در صفحه 38 نويسنده توضيح داده كه در اشعار، متون مذهبی، دعاها و وردها اغلب از زبان . 10

محاوره ای، روزمره و آهنگين استفاده می شود تا سنن بهتر در حافظه ثبت شوند و در خاطره ها 
بمانند و به عنوان مثال دعای خداوند در بين مسيحيان و فاتحه در بين مسلمانان را ذكر كرده 
كه بهتر بود مترجم محترم در پاورقی اين اشتباه نويسنده را اصالح می كرد كه سوره فاتحه 
دعا نيست بلکه آيه قرآن است كه با دعا و ورد فرق می كند و براساس اعتقادات مسلمانان 

آيات قرآن مانند سنن شفاهی نيستند كه در طول زمان دچار تغيير شوند.
در برخی از صفحات از كلمات تركيبی )فارسی- انگليسی( نامرسوم استفاده شده است، مانند: . 11

»... و الف و ب و n  ام به يك جامعه و يا يك شبکه اجتماعی تعلق دارند« )ص 201(.
جاانداختن برخی از كلمات يا حروف اضافه، مانند: »فرهنگ« )ص 36(، »واو« )ص 43(، »را« . 12
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)ص 43(، »واو« )ص 46(، »كه« )ص 47(، »را« )ص 84(، »را« )ص 141(، »كه« )ص 158(، 
»را« )ص 166(، »به« )ص 168(، »به« )ص 181(، »را« )ص 191(، »را« )ص 195(، »را« 

)ص 201(، »كه« )ص 240( و »كه« )ص 260(.
»را« . 13 )ص 65(،  »است«  )ص 46(،  »واو«  مانند:  اضافه،  حروف  يا  كلمه  اضافه  كاربردن  به 

»كه«  )ص 151(،  »را«  )ص 132(،  »چنين«  )ص 101(،  »را«  )ص 95(،  »را«  )ص  78(، 
»كه«  )ص 221(،  »از«  )ص 205(،  »وجود«  )ص 203(،  »را«  )ص 184(،  »از«  )ص  160(، 

)ص 224(، »كه« )ص 229(، »كه« )ص 227(، »است« )ص 254( و »كه« )ص 264(.
و . 14 مانند: »كدوم« )ص 56 ،86(  گفتار،  زبان  يا  عاميانه  به صورت  كلمات  از  برخی  به كاربردن 

»يه« )ص 79 ، 120(.
به كاربردن تنوين بر روی كلمه فارسی، مانند: »گاهًا« )ص 210(.. 15
به كاربردن اشتباه فعل، مانند: »است« به جای »هستند« )ص 43(، »می كند« به جای »كند« ، . 16

»گردد« به جای »می گرديد« )ص 82(، »كرد« به جای »شد« )ص 142(، »می دهد« به جای 
»دهد«، »دارد« به جای »داشته باشد« و »می كنند« به جای »كنند« )ص 156(، »داد« به جای 

»دادند« )ص 158( و »باشد« به جای »باشند«.

غلط های تایپی
دركتاب غلط های تايپی بسياری وجود دارد كه شايسته اين ناشر و مترجم محترم نيست. به علت 

كثرت اين موارد، آن ها را در قالب يك جدول ارائه كرده ايم:

صفحهدرستغلط تایپیصفحهدرستغلط تایپی

78ويژگی هايیويژگی های22پيام هايیپيام های
79ساختاریساختای23نکته نکته ای

79گذشتهگذاشته23قسمت هايیقسمت های
79يكيه24گزارش هايیگزارش های

80نمونه هايینمونه های24تپه هايیتپه های
80اشيايیاشيای26موشکافانهموشکانه
81نشان هايینشان های30نمونه هايینمونه های
81گذشتهگذاشته31پيام هايیپيام های

82گذشتهگذاشته32داستان هايیداستان های
82مکان هايیمکان های32گذارگدار
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صفحهدرستغلط تایپیصفحهدرستغلط تایپی

82بخش هايیبخش های33داستان هايیداستان های
82مکان هايیمکان های34استعاره هااستعاراه ها
83طبل هايیطبل های34ارائه ايیارائه ای

85كنترلكنترول34داستان هايیداستان های
85آموزش هايیآموزش های35داستان هايیداستان های
86جايیجای35نمی دانيمنمی دانم

87قواعدقواعذ35مصاحبه هايیمصاحبه های
108ويژگی هایويژگی هايی36نمايش هاینمايشان

113می كردندم ی كردند36گزارش هايیگزارش های
118ساده ايیساده ی37روايت هايیروايت های
122بخش هايیبخش های38وردهايیوردهای
124ايجادايحاد38گردندكردند
125جايیجای39گردندكردند

125جامعه ایچامعه ای40پيام هايیپيام های
131مناسبمتناسب40نقطه ايینقطه ی

132محدوديت هايیمحدوديت های41مکان هايیمکان های
136فقدانفقدات42داستان هايیداستان های
137هستندهستندف42گفت وگوهايیگفت وگوهای
137خصوصیخصوص42موقعيت هايیموقعيت های
138می شودمی شد42ماجراهايیماجراهای
139پيام هايیپيام های43داده هايیداده های

141يادگيریيادگيريف43گزارش هايیگزارش های
141جايیجای44كنترلكنترول
143داستان هایداستان هايی44تصميمتصيميم
143تنهاتمنها45دارندداردند

142سليمانسليما47شنيدندشنديدند
143سليمانسليما47چيزهايیچيزهای

144اجراهایاجراهايی49گزارش هايیگزارش های
145قصه هايیقصه های49گذشتهگذاشته
146روستایروستای50علّیعلی
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صفحهدرستغلط تایپیصفحهدرستغلط تایپی

147گزارشگزارشی50گذشتهگذاشته
147آورندآروند51فهرست هايیفهرست های
151می كردندمی كرند51نوآوری هايینوآوری های

157جايیجای52بمانندبماند
158سنت هايیسنت های52قصه هايیقصه های
161ادعایادعا52معينمعينی
163دارنددارد53جايیجای

168محصولمحصوال53موقعيت هايیموقعيت های
170آگاهی هايیآگاهی های53گزارش هايیگزارش های
170پائينپائينت54گزارش هايیگزارش های
173گرچهچه54گفته هايیگفته های
175يکیيك54ماداگاسکارمادگاسکار
176سنت هايیسنت های55گذشتهگذاشته

185چيزهايیچيزهای55گروه هايیگروه های
187قورباغه هاقروباغه ها55گونه هايیگونه های
191داده هايیداده های55ترجيحترجيع
192باباز56گذشتهگذاشته
192كليشه هايیكليشه های65كدامكدوم
193دستورالعمل هايیدستورالعمل های57رویوی

200اطالعاتاظالعات57بخش هايیبخش های
204سنت هایسنت ها57بينندهبينده

205حقيقتیحقيقی60سنت هايیسنت های
205اطالعاتاطالعاتی61ارزش هايیارزش های
208نمونه هاینمونه ها61گذشتهگذاشته
216ديگرديگری62معتبریمعتبريی

231واحدهايیواحدهای64پيشرفت هايیپيشرفت های
232رويدادهايیرويدادهای65صدايیصدای

232همه گيرهمه گيری65بخش هايیبخش های
236ماداگاسکارمادگاسکار66پاسخ هايیپاسخ های

237شجره نامه هايیشجره نامه های66نمايش هايینمايش های
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صفحهدرستغلط تایپیصفحهدرستغلط تایپی

237می دهدمی دهند66مختلفمختلفف
239گزارش هايیگزارش های66روزمره اشانروزمرشان

248نگرانی هايینگرانی های67اجرايیاجرای
248می يابدميابد67جايیجای

251گزارش هايیگزارش های69تمرين هايیتمرين های
252اينای69تخصص هايیتخصص های
256نوشته هايینوشته های69داستان هايیداستان های

257وردهايیوردهای71آئين هايیآئينهای
257موقعيت هاموقعيت های72گذشتهگذاشته

260می يابدمی بايد73داستان هايیداستان های
260پيام هايیپيام های74جايیجای

260جايیجای77بخش هايیبخش های
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