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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ۳۲/۷۰/۳۷۰۲       «عمرزی»مصطفی 

 باستان شناسی تقلب
 )معرفی کتاب(    

 

شییییینایته می شیییییود  موزیت فا و مینع برو  کین  بی   باسیییییتانی یا  دیمیسییییییمای کهری ره تاری  وکر کسیییییعت عموما  عتی ت 
دت کسناد وکبر در تایید تاری  ملع فایی سع ره مشیصه نمصنوعاع ره گذشته ی بکریت برفنگی و مدنی بشر رک نشان می دف

سله )معربی جعلیاع و راذبان( رتاب فای مهمی رک معربی   ع ماتا د   می رنیتو مولفه دکرند  در روتاه جستار فایی در کین سل
شودت کما آیا فر کهری ره سع زکی  ن ستانی یا  دیمی ک سیمای تاری  وکر می دفدت عتیقهت با بررسی روشنگری فای   در ظافرت 

ر انوشتاریت ضمیمه ی فای تاییدی )آه -دو دفه ی کییر نشان دکده کسع ره در رنار سعی برکی نشر کنبوه آهار دروغین و جعلی
ساله  غیر رتبی( زیادی نیاز بوده کند شر ررده کندت گوکفی دفند م سع  ظافر موز «یکدعای»تا در جهع تایید رتبی ره منت یمی نی

ره  رن فاسع در جغرکبیای فای کستعماری و تیع نظر )عم  کسترکتیژیک( طرح ررده کندت فر بیننده کی رک به رکیتی بریب 
بیننده ی معمولی رک ییلی     می دفد ره آگافی رارشییناسییانه و د ع بزت برکی رشییه مسییاله رک ندکشییته باشیید  یک کهر کنتیکت 

عتیقهت فت تجارع دکرد و فت تاییدی بر  -می رشاند و کز فمین جاسع ره سایع و ساز برکی تولید آهار جعلیزود به تایید رتبی 
ت جاده ی معروه به دکده کند  در راب  یودما  ب  کز کسییینتت تیوی  ما -باسیییتانیفمان طوماری سیییع ره به بیشیییتر به نات تاری  

صنایع  جعلی کسع ره گاه به نات -دت ب  می  تولید کنبوه تولیدکع تاریییکنتیک بروشیت یگانه میلی نیسع ره تاری  می بروش
 دستیت جلب مشتری می رنند 

کهری رک معربی رردیت )رنج فای بشری( ره نوع دیگر نگر  تارییی رک کز یاشیه فا  تیاص  بن  در سلسله روشنگری فای 
کهر     «باستان شناسی تقلب و »رتاب   فای تعصب کند در متن فایی تبیین می ررد ره کص  مساله ی مهت در معض  گرکی 

 بر  ضییایاییدیگر کز فمان صییایب کهری سییع ره در بازنگری بر  رکگع دگت تاریییت دلی  و کسییناد می آورد تا در فی  رجای 
 ره رتبی و کنتیک کندت کغماض نشود  

باسییتان شییناسییی سیییاسییی و سییلطه گریت آسیییمینسیییون و  گفتار فای تاری  نگاری کنسییان گرک  و پسییا کسییتعماری در باره ی»
فژمونی برفنگیت تقلب و پنهان راری در تاری  عصر باستانت تیریه منابع و تیریک توده فات رشفیاع تقلبی و آهار باستانی 

ستان ش»زمینه فایی کند ره در رتاب     «مجعو ت رتیبه فا و متون نوسایتهت شیصیع فا و نات فای تییلی و  ب و ناسی تقلبا
عتیقه در پی رینه در ذفن ملع فایی  -اریییمی یوکنیت تا چه گونه گی راریانه کی رونما شیییود ره با کرکیه ی کمتعه ی ت   « 

   و مادونت مرز فای تعصب بسازند و در آستانه ی کین مانع بنویسند: ورود ممنوع!وبا تقدت بر ماب سع ره
شیه ی برنامه فای ب سرور و فیجان می کبزکیند  کفدکی چند ییوکن کیبار زیادی در یا شده کند ره بر موج  سع  رفنگیت برودرا

 ت باتح مییشییییتی و یاریت تندیی فای جانورکنی ره کنقرکض نسیییی  شییییده کند و بابیره بقایای آن جانورکن کنسییییان نما ره تاری 
 -چرکی عدت تایید آهار مکتوب»درگمی تیوی  دکده می شیییییوند تا در رنار بیرون ربع کز سیییییر دت به مرکجع جهان سیییییومییوکن
  کندتارییی  فای مشغو  شوند  رن فا پی کز سلسله فای عتیقهت آهار عتیقه ی آنان گوکه آن دروغ« جعلی
ی سیییایع راریانه فای تقلب نیز مجوز نشیییر نگربعت زیرک د  رندن کز مجموعه ی تولید   « باسیییتان شیییناسیییی تقلب و »رتاب 

   رنگین کند و فنوز ییلی مانده تا به نتیجه کی برسند ره کین فا ُمهر تایید نهت ب  فت نوع تقلب کند  کستعمار
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