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چکیده :یکی از ضرورتها و شروط الزم ترجمهی آثار،
بهرهمندی از دانش تخصصی و آ گاهی کامل در موضوع
آثار مورد نظر است .مترجمی که با ظرائف و دقائق و
اصطالحات تخصصی رشتهای خاص بیگانه باشد،
بیگمان در ترجمهی اثری در زمینهی آن علم نیز کامیاب
نخواهد بود .در میان ترجمهی کتب تاریخی ،یکی از آثاری
که اخیرا توسط نشر علم منتشر شده ،کتاب «اعراب
و ایرانیان» اثر اسکات ساوران و ترجمهی خانم سمانه
کدخدایی مرغزار است .مروری انتقادی بر این ترجمه،
نشان میدهد که مترجم محترم ،به دلیل ناآشنایی با
زبان عمدهی آثار تاریخ اسالم (زبان عربی) و همچنین
بی اطالعی از دانش تاریخ ،در صدها مورد مرتکب
خوانشهایی فاحش و سراسر غلط شده که از فهرست
کتاب آغاز میشود و تا واپسین صفحهی اثر همراه خواننده
باقی میماند.مقالهی پیشرو ،برخی از این خطاها را تنها از
قسمت ضمیمهی کتاب برشمرده و به همراه مالحظاتی
دیگر دربارهی ترجمهی اثر ،عرضه نموده است.
کلید واژهها :اعراب و ایرانیان ،اسکات ساوران ،کدخدایی
مرغزار ،ترجمه ،نقد ،نشر علم

A Book and Pile of Misunderstandings
A Critical Look at the Translation of the
Book “Arabs and Iranians Based on the Narration of Islamic Conquests”
Mohammad Mehdi Salmanpour
Abstract: One of the necessities and conditions
of a good translator is to benefit from specialized knowledge of the subject of the works in
question. A translator who is unfamiliar with
the subtleties, details, and specialized terms
of a particular discipline will certainly not be
successful in translating a book in that field.
Among the translations of historical books, one
of the works recently published by Ilm Publishing is the book “Arabs and Iranians” by Scott
Savaran, which is translated by Ms. Samaneh
Kadkhodai Marghzar. A critical review of this
translation shows that the translator, due to
unfamiliarity with the language of the major
works of Islamic history (i.e. Arabic) as well as
her lack of knowledge of history, has committed hundreds of big and clear misunderstandings starting from the book index and continues
to the last page of the work. The following
article lists some of these errors only in the
appendix of the book, along with other considerations about translating the work.
Keywords: Arabs and Iranians, Scott Savaran,
Kadkhodai Marghzar, Translation, Criticism,
Ilm Publishing
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مقدمه
بازار ترجمه در کشـور ما سـالیانی اسـت که شـور و حرارتی افزون یافته اسـت .در کنار ترجمههایی اسـتوار
و شایستۀ تقدیر شاهد آثاری نیز هستیم که گاه حتی سادهترین استانداردهای یک برگردان مناسب در
آنها رعایت نشده است .پندار مترجمان محترم این قبیل آثار چنین است که صرف آشنایی با دو زبان
مبدأ و مقصد کافی اسـت تا ایشـان دسـت به کار ترجمۀ اثری شـوند .حال آنکه چنین نیسـت و آشـنایی
پیشگفته تنها شرط الزم است ،نه شرط کافی.
بازنویسـی یـک اثـر حتـی بـه همـان زبانـی کـه نگاشـته شـده نیـز افـزون بـر توانایـی خوانـدن ،در گـرو توانایـی
فهمیـدن متـن اسـت .بـرای مثـال ا گـر کسـی بـا علم فقه یا فلسـفه ناآشـنا باشـد ،تنهـا به این دلیـل که زبان
نوشـتهای را بلـد اسـت ،نـه از فهـم یـک متـن فقهـی یا فلسـفی برمیآید و نه توان شـرح و بازگویـی آن را برای
دیگـران خواهـد داشـت .ایـن حساسـیت در ترجمـۀ آثـار کـه توانمندی ،دقـت و ژرفنگـری در حداقل دو
زبان را میطلبد ،دو چندان خواهد بود.
تهـای بنیادیـن در نـگارش عبـارات ،مشـکالت پیـش روی مترجـم را گسـتردهتر میکنـد .بسـیاری
تفاو 
از حـروف در ز بـان انگلیسـی بـه مثابـه مشـترکات لفظـی هسـتند و شـامل چندیـن حـرف در زبـان فارسـی
یشـوند .مترجمـی را تصـور کنیـد کـه تنهـا فارسـی و انگلیسـی را در حدی معمـول بداند و
یـا عر بـی و  ...م 
هیچ اطالعی از جغرافیای ایران نداشـته باشـد .سـپس نام دو شـهر تبریز و اصفهان را به شـکل «طبریظ»
و «اثفحـان» خوانـش و کتابـت کنـد! محترمانهتر یـن پیشـنهادی کـه میتوان به چنین فردی داشـت ،این
است که پند خواجۀ شیراز را گوش گرفتهِ ،عرض خود نبرد و زحمت دیگران ندارد و پا در وادیای که از
لوازم ابتدایی آن به کلی بیبهره است ننهد.
تأسـفبار اسـت کـه شـمار قابـل توجهـی از آثـار ترجم هشـده کـه امـروز روانۀ بازار نشـر میشـوند بـه این بلیه
دچارنـد .مترجمـان محتـرم در وقـت عمـل ،ضـرورت آشـنایی بـا دانشهـای تخصصـی و آ گاهـی کافـی
از موضـوع اثـر خـود را بـه فراموشـی میسـپارند و تنهـا بـا تکیـه بـر دانسـتن زبـان انگلیسـی یـا زبانـی دیگـر بـه
ترجمۀ اثری اقدام میکنند که کمترین معلوماتی در حیطۀ آن ندارند .حاصل کار مشخص است؛ اثری
ناصواب و لبریز از خطا و شایستۀ آنکه گفتهاند« :کشته آن قدر فزون است کفن نتوان کرد».
نوشتار پیش رو به یکی از این آثار میپردازد که کوتاه زمانی است روانۀ بازار کتاب شده است.
کتـاب اعـراب و ایرانیـان :بـر اسـاس روایـت فتوحـات اسلامی ترجمـهای بـه قلـم خانـم سـمانه کدخدایـی
مرغـزار از کتـاب دکتـر اسـکات سـاوران اسـت کـه نشـر علـم در سـال  1398خورشـیدی آن را منتشـر کـرده
است.
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نویسنده و کتاب
اسـکات سـاوران متخصص خاورمیانه ،تاریخ و سیاسـت اسلامی ،عضو هیئت علمی دبیرستان علوم
و فنـاوری تومـاس جفرسـون ویرجینیـا و تاریـخ ،فلسـفه و مطالعـات دینـی دانشـگاه نظربایف قزاقسـتان و
استاد مشاور در مرکز مطالعات پیشرفته زبان دانشگاه مریلند است.
کتاب او عملکرد مورخان ّاولیۀ مسلمان را دربارۀ تاریخ پیش از اسالم اعراب و ایرانیان تحلیل میکند.
تألیـف ایـن اثـر بـر پایـۀ پایاننامـۀ ایشـان اسـت که در سـال  2001در دانشـگاه ویسکانسـین از آن دفاع کرده
ّ
نکـه خـود سـاوران در مقدمـۀ اثـرش آورده ،پـس از مطالعـۀ کتـاب مـروج الذهـب مسـعودی
اسـت .چنا 
مجذوب بخش مربوط به امپراتوری ساسانیان شده است.
او هنـگام مطالعـۀ آن کتـاب بـا پرسـشهایی دربـارۀ دیـدگاه مورخـان مسـلمان بـه تاریـخ ایـران پیـش از
اسلام روبرو شـد که آن پرسـشها او را به مسـیر پژوهشـش در این کتاب کشـاند .پژوهشـی که چنانکه در
پیشگفتار کتاب نیز آمده است ،تاریخنگاری ّاولیۀ اسالمی را دربارۀ روابط امپراتوری ساسانیان و قبایل
شبه جزیره عربستان و عراق تحلیل میکند.
بنابـر آنچـه در مقدمـۀ کتـاب آمـده ،درو نمایـۀ اصلی این اثر ،عصر ساسـانیان اسـت و نویسـنده نیت این
را دارد که نشـان دهد آثار تاریخی اسلامی ،فتح ایران توسـط اعراب را به عنوان اوج یک نمایشـنامه بین
تمدنهای عربی و ایرانی به تصویر میکشند که به طور جدی با ظهور خاندان ساسانیان آغاز میشود.
نویسنده کتاب را در هشت فصل سامان داده است .در فصل ّاول که مقدمۀ اوست ،به مباحثی دربارۀ
ساخت هویت ،حافظۀ جمعی و روایت فتوحات اسالمی میپردازد .سیر خطوط کلی فصلهای اثرش
را بررسی کرده و منابع خود را به روشنی شرح داده است.
فصل دوم دربارۀ تغییر الگوهای هویت و تاریخنگاری ّاولیۀ اسالمی است.
فصل سـوم با عنوان جذاب «شـروع نمایشـنامه ،شـاپور و شـیخ» ،به دیدار شـاپور و شـیخ عرب به عنوان
یک تمهید پیشبینیکننده که خبر از آینده میدهد میپردازد.
فصل چهارم دربارۀ لخمیان حیره که بهرام گور ساسانی نزد آنان تربیت شده بود و فاجعه هفتالیان و اثر
آن بر نبردهای بعدی بین ایرانیان و اعراب است.
فصـل پنجـم بـه غـروب قـدرت ساسـانی و سـلطنت قبـاد و انوشـیروان میپـردازد و بـا میلاد پیامبـر گرامـی
اسالم به پایانمیرسد.
فصل ششم کتاب دربارۀ خسرو پرویز و ظهور اعراب است.
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فصـل هفتـم کـه اوج داسـتان اسـت ،بـه پیـروزی اسلام بـر ساسـانیان و بررسـی نبردهـای مختلـف بیـن
ایرانیان و عربها اختصاص دارد.
نکـه در ابتـدای آن تصریـح شـده ،سـاوران بـر ایـن بـاور
فصـل هشـتم فصـل کوتـاه نتیجهگیـری اسـت .چنا 
اسـت کـه در ایـن کتـاب اثبـات کـرده نخسـتین مورخـان مسـلمان بیـن سـالهای  750و  1050میلادی
تاریخ اعراب و ایرانیان را تلفیق کرده و به صورت نمایشنامهای چهارصدساله درآوردند که اوج آن فتح
امپراتوری ساسـانیان توسـط اسلام اسـت .سـاوران در این فصل کوتاه مروری بر یافتههای پژوهشـی خود
دارد و در پایان نیز از مسیرهای بالقوه برای پژوهشهای آینده سخن میگوید.
از مزایای مهم اثر این است که نویسنده به زبان عربی آشنایی کاملی دارد و در پژوهش ارزشمند خود از
منابع دست ّاول بهرۀ بسیاری برده و بر غنای دسترنج خویش افزوده است.

ترجمه فارسی کتاب
چنانکه گفته شـد ،عنوان ترجمۀ اثر اعراب و ایرانیان :بر اسـاس روایت فتوحات اسلامی اسـت .این در
حالی است که نام انگلیسی کتاب چنین است:
Arabs and Iranians in the Islamic Conquest Narrative: Memory and Identity Construction in
Islamic Historiography, 750–1050

یشـود که مترجم محتـرم عنوان اصلی انگلیسـی را به دو
بـا نگاهـی کوتـاه بـه عنـوان کامل کتاب روشـن م 
ً
قسمت اصلی و فرعی در ترجمۀ خود تقسیم کرده و عنوان فرعی انگلیسی را اساسا ترجمه نکردهاست.
با وجود آنکه حتی بازۀ زمانیای که نویسـندۀ کتاب پژوهش خود را بر اسـاس آن سـامان داده ،در عنوان
کامل انگلیسی آمده است.
مترجم محترم چنانکه در مقدمۀ خود بر کتاب آورده ،دانشآموختۀ رشـتۀ حقوق اسـت .یک حقوقدان
تهـای الزم و دانـش کافـی در زمینههـای تخصصـی ترجمـۀ
البتـه میتوانـد در صـورت داشـتن صالحی 
کتابـی را در آن زمین ههـا نیـز عهـده دار شـود .سـوگمندانه بـا مـرور ایـن کتـاب روشـن میشـود کـه این شـرط
در مترجـم محتـرم مفقـود اسـت و ایشـان بـدون آنکـه کمتریـن دانشـی از تاریـخ اسلام و لـوازم فهـم دقیـق
آن همچـون ز بـان عر بـی داشـته باشـد ،ترجمـهای را سرشـار از اشـتباهات متعـدد از کتابـی در ایـن زمینـۀ
حساس و مهم عرضه کرد ه است .اشتباهاتی که از فهرست ابتدای کتاب آغاز شده و تا آخرین صفحۀ
اثر همچنان حضور نیرومند خود را حفظ میکنند.
صاحب این قلم متأسـفانه به متن انگلیسـی کتاب دسترسـی ندارد .با وجود این مترجم محترم آن قدر
مرتکب اشـتباهات فاحش شـده اسـت که تنها ذکر همانها برای نوشـتاری مفصل کفایت کند .شـاید
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منتقـدی دیگـر ،اشـکاالت بسـیار دیگـری را نیـز از متـن ترجمـۀ ایـن کتـاب بیابـد کـه زمینـۀ نـگارش نقـد
دیگری را بر این اثر فراهم آورد.

محدودۀ بررسی و گونهشناسی اشکاالت مورد نقد
چنانکه اشاره شد ،ایراد و اشکال در این ترجمه بسیار است .پرداخت جزئی به تمام بخشهای کتاب
فارغ از آنکه میتواند خارج از حوصلۀ خوانندگان گرامی باشـد ،ضرورتی هم ندارد و بررسـی بخشهایی
از اثر از باب مشت نمونۀ خروار کفایت میکند.
از اینرو در این نوشـتار تنها به بخش ضمیمۀ کتاب میپردازیم که از صفحه  311تا  437کتاب (127
صفحه) را شامل میشود.
مترجـم محتـرم نظـر بـه فقـدان معلومـات الزم و حتـی ّاولیـه از دانـش تاریـخ در صدهـا مـورد مرتکـب
خوانشهای اشـتباه شـده و خطاهایی فاحش از خود برجای نهاده اسـت .خطاهایی که در جایجای
کتاب آشکار است و چهرهای نازیبا به آن بخشیده است.
راقـم ایـن سـطور بـا مـروری بـر بخـش ضمیمـۀ کتـاب کـه بـه عنـوان نمونـه بررسـی شـده اسـت 100 ،عنـوان
خوانش اشتباه یافته که این خطاها بیش از  200بار نیز در مواضع مختلف دیگر آن بخش تکرار شدهاند.
به این ترتیب فقط در بخش ضمیمۀ این کتاب بیش از  300خوانش اشتباه هست که در این نوشتار با
تقسیم ذیل ارائه و تصحیح شده است.
اشـتباه در خوانـش نـام اشـخاص ،کتـب و آثـار ،مناطق جغرافیایی و دیگر مکانهـا (همچون مراکز و )...
و واژگان و عباراتی دیگر که داخل در تقسیمات پیشین نیستند.
پس از این موارد به تعداد قابل توجهی اشتباه امالیی و حروفنگاشتی نیز اشاره شده است.

اشکاالت قابل چشمپوشی
راقـم سـطور از بیـان بسـیاری از اشـتباهات جزئـی و کوچـک مترجـم صرفنظـر کـرده اسـت .بـرای مثـال
مترجـم محتـرم بـه دليـل ناآشـنایی بـا «واو» فارقـه در زبـان عربـی بارهـا تفـاوت دو نـام «عمـرو» و «عمـر» را
تشـخیص نـداده و در خوانـش دچـار خطـا شـده اسـت .بـرای نمونـه میتـوان به عمر بن عـاص (ص )414
و عمر بن بحر (ص  )330و موارد متعدد دیگر در ترجمه اشاره کرد که صحیح همۀ آنها «عمرو» است.

همچنین در موارد پرشـماری «الف» و «الم» از اسـامی حذف شـده اسـت ،مانند نام كتاب اخبار دولت
العباسـيه (ص  )362کـه صحیـح آن اخبـار الدولـة العباسـیه اسـت یـا حتـی «الـف» و «الم» بـه صـورت

زائـد آمـده اسـت ،ماننـد نـام کتاب غرر االخبار ملوک الفـرس (ص  )322که صحیح آن غرر أخبار ملوک
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الفرس اسـت یا شـکل صحیح مذکر و مؤنث در عبارات رعایت نشـده اسـت ،مانند دار الکتب العربی
الکبـری (ص  )329کـه صحیـح آن دار الکتـب العربیـة الکبـری اسـت یـا مطبـع سـلفیه (ص  )344کـه
شکل صحیح آن المطبعة السلفیة است.
بـه دلیـل آنکـه تعـداد ایـن موارد بیش از حد اسـت و از جانب دیگر نیز خطاهایی جزئی هسـتند ،نگارنده
در نقد خود به آنها نپرداخته است.

ترجمهای سرشار از اشتباه
اکنـون بـه بررسـی برخـی از اشـتباهات در محـدودۀ پیشگفته میپردازیم .نگارنده این قسـمت از نوشـتار
خود را در دو بخش سـامان داده اسـت .در بخش ّاول به اشـتباهاتی که سـرفصلهای آن را پیشتر بیان
کردیـم پرداختـه اسـت و در بخـش دوم مالحظـات دیگـری نیـز دربـارۀ ترجمـه در همـان محـدودۀ مـورد نظر
بیان خواهد شد.

بخش ّاول :اشتباهات فاحش در خوانش عبارات
الف) اشتباه در خوانش نام اشخاص
 . 1یاشاتر (ص  ← )315یارشاطر
 .2خالد قصری (ص  ← )320خالد قسری
 .3ربیع بن امیر (ص  ← )322ربعی بن عامر
گفتنی اسـت که در قسـمت ضمیمۀ کتاب تنها نام ربیع آمده و در ص  46متن کتاب عبارت ربیع بن
امیر موجود است.
َ
 .4مسکاوی (ص  ← )326مسک َو یه
 .5هالل سابی (ص  ← )329هالل الصابی
 .6طاریف خالیدی (ص  ← )330طریف الخالدی
اشـتباه :طاریـف خلیـدی (ص
مترجـم محتـرم همچنیـن ایـن نـام را در مـوارد متعـدد دیگـری بـه اشـکال
ِ
 ،)315طریف خلیدی (ص  ،)327 ،325خلیدی (ص  )434 ،334و خلدی (ص  )343ثبت کرده
است.
ّ
 .7خلیکان (ص  ← )334خلکان
 .8مرزوبانی (ص  ← )334مرزبانی
 .9حسام بن محمد کلبی (ص  ← )334هشام بن محمد کلبی
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 .10عبدالعزیز دروری (ص  ← )335عبدالعزیز الدوری
 .11معمر بن مسنی (ص  336دو مورد) ← معمر بن مثنی
 .12ابن حشام (ص  325و  23مورد دیگر) ← ابن هشام
 .13عبید بن عبرث (ص  ← )361عبید بن ابرص
 .14یعقوب بن عبداهلل هموی (ص  ← )345یاقوت بن عبداهلل حموی
 .15ساطیح و شتق (ص  363دو مورد و  ← )364سطیح و شق
 .16جزیمه (ص  364دو مورد) ← جذیمه
 .17ادی بن نصر (ص  ← )364عدی بن نصر
 .18عمرو القیس (ص  365دو مورد) ← امرء القیس.
شایان ذکر است که مترجم محترم بارها در متن کتاب این نام را به صورت عمر الغیث آورده است.
ّ
 .19حبهاهلل هلی (ص  ← )366هبةاهلل حلی
 .20الملوک االسادیه (ص  ← )366الملوک األسدية
 .21سیف بن زییزن همیری (ص  ← )374سیف بن ذی یزن حمیری
 .22ابن اسیر (ص  377و  14مورد دیگر) ← ابن اثیر
 .23عمر بن ادی (ص  ← )380عمرو بن عدی
 .24ذباع (ص ّ ← )380زبا
 .25پدر حسن توسان اسد ابوکرب (ص  ← )380ابوحسن تبان اسعد ابوکرب
 .26عا كل المرار (ص  ← )379آ کل المرار
 .27ابوالسلط (ص  ← )387ابوالصلت
 .28وحب (ص  388و دو مورد دیگر) ← وهب
 .29یعروب بن قحطان (ص  ← )388یعرب بن قحطان
 .30بهیرا (ص  ← )391بحیرا
ّ
 .31حمد الراویه (ص  ← )391حماد الراویة
 .32بدام (ص  ← )391باذام
 .33سع سع بن ناجیه بن اقالم جاشعی (ص  ← )392صعصعة بن ناجیة بن عقال مجاشعی
 .34بکر بن واعل (ص  392و چهار مورد دیگر) ← بکر بن وائل
 .35ادی بن زید (ص  400و دو مورد دیگر) ← عدی بن زید
 .36بالزوری (ص  402و هشت مورد دیگر) ← بالذری
 .37بالذوری (ص  408و بیستوشش مورد دیگر) ← بالذری
 .38حامرز (ص  ← )405هامرز
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 .39مسنی بن حارثه (ص  ← )408مثنی بن حارثة
 .40سرهان بن سعد (ص  ← )409سرحان بن سعد
 .41خاطب بغدادی (ص  410و سه مورد دیگر) ← خطیب بغدادی
 .42ابن اساکر (ص  ← )413ابن عساکر
 .43االسقالنی (ص  ← )413العسقالنی
 .44عبداهلل بن صبا (ص  ← )415عبداهلل بن سبا
 .45قع قع (ص  415و سه مورد دیگر) ← قعقاع.
مترجم محترم همچنین نام پدر این شخصیت را نیز عمر ثابت کرده که صحیح آن «عمرو» است.
 .46مسنی صبح (ص  ← )416مثنی الصبح
 .47احمد بن اعصم کوفی (ص  ← )420احمد بن اعثم کوفی
 .48ابن جوزی (ص  ← )424ابن ُج َزی.
دانشـمند مـورد اشـاره ابـن ُج َـزی کلبـی (متوفـای قـرن هشـتم) اسـت و ارتباطـی بـا عبدالرحمـن بـن جوزی
(متوفای قرن ششم) ندارد.
 .49مقیره بن شعبه (ص  426و چهار مورد دیگر) ← مغیرة بن شعبة
 .50شعبه بن موره (ص  ← )426شعبة بن مرة
 .51ذل حاجب (ص  ← )428ذوالحاجب
 .52ابن اصم (ص  433و  ← )436ابن اعثم
 .53عضدی (ص  434و پنج مورد دیگر) ← ازدی
در پایان این قسمت الزم است یادآوری شود که خوانشهایی چنین ناصواب از اسامی اشخاص به اثر
دیگری از مترجم نیز راه یافته است .برای مثال اندکی پس از انتشار کتاب اعراب و ایرانیان ،همان ناشر
کتاب داستانی اسم مستعار پروانه را از ایشان منتشر کرده که ترجمهای از ترجمۀ انگلیسی یک داستان
عر بـی اثـر نویسـندۀ معـروف «احلام بشـارات» اسـت .مترجم محترم چـون حتی به خود زحمت مشـاهدۀ
جلد اصلی کتاب عربی را هم نداده است ،دچار اشتباه در خوانش شده و نام نویسندۀ کتاب را «احالم
بشارت» ثبت کرده است.

ب) اشتباه در خوانش نام کتاب ها و آثار
 . 1تنبیه و اشراق (ص  ← )312التنبیه واالشراف
 .2السیر النبوی لی ابن حشام (ص  ← )325السیرة النبویة إلبن هشام
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 .3الرد والفتوح والکتاب الجمال (ص  ← )325الردة والفتوح و کتاب َ
الج َمل
 .4نهایت العرب (ص  325و  65مورد دیگر) ← نهایة األرب.
ً
از  66مـورد نادرسـت ،مترجـم 12بـار عبـارت نادرسـت نهایـت العرب را آورده و  44مرتبـه صرفا نام نهایت
را نوشته است.
 .5فضل العرب والتنبیه علی علومیه (ص  ← )327فضل العرب والتنبیه علی علومها
 .6وفيات العيان (ص  / )334وفیاد العیان (ص  ← )338وفيات األعيان
 .7ذیل العمالی (ص  ← )334ذیل األمالی
 .8جمهرات النصب (ص  ← )334جمهرة النسب
 .9آثار الباقیة ان قرون الخالیه (ص  ← )340آثار الباقیة عن القرون الخالیة
 .10صالت رسائل (ص  ←)344ثالث رسائل
 .11بون دهشت (ص  ←)352بندهش  /بندهشن
 .12زینل االخبار (ص  ← )358زین األخبار
 .13تیجان فی الملوک همیرا (ص  ← )360التیجان فی ملوک حمیر
 .14االمتاع والمعانسه (ص  361و  ← )399االمتاع والمؤانسة
 .15انصاب العرب (ص  ← )383انساب العرب
 .16اخبار یمن و اشارها و انصابها (ص  ← )388اخبار الیمن و اشعارها و انسابها
 .17کشف االمه الجامع الی اخبار االمه (ص  ← )409کشف الغمة الجامع ألخبار األمة
 .18انصاب االشراف (ص  410و دو مورد دیگر) ← انساب االشراف
 .19طبقات المحدثین به اصبهان (ص  410و دو مورد دیگر) ← طبقات المحدثین بإصبهان
 .20تهذیب التذیب (ص  ← )413تهذیب التهذیب
 .21قمهرات النصب (ص  ← )414جمهرة النسب
 .22بصائر الدرجات فی فضائل علی محمد (ص  ← )437بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد

ج) اشتباه در خوانش نام مناطق جغرافیایی و دیگر مکانها
ُ . 1رم (ص  312و  29مورد دیگر) ← روم
مترجـم محتـرم حتـی نـام سـورۀ روم را کـه از سـورههای قـرآن کر یـم اسـت ،بـه صـورت «سـوره ُرم» نگاشـته
است( .ص )406
 .2فرقانا (ص  332دو مورد) ← فرغانه
 .3اندلوس (ص  ← )355-334اندلس
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 .4بین النحرین (ص  ← )338بین النهرین
 .5سد معرب (ص  ← )363-353سد مأرب
 .6هیرا (ص  363و چهار مورد دیگر) ← حیره
 .7کیندای  /کیندا (ص  ← )380-379کنده
 .8دار االحیا التورات (ص  313و  ← )427دار احیاء التراث
 .9المتبع السالفیه (ص  ← )327المطبعة السلفیة

ّ
المجمع الثقافی
 .10ابوذبیح :المجامع السقفی (ص  ← )327ابوظبی:
 .11دار االرقم بن ابی االرقام (ص  ← )327دار األرقم بن أبی األرقم
 .12دار الصقافة (ص  ← )330دار الثقافة
 .13سـناعه :مرکـز الدیـر اصـاد و العبـاس الیمنـی (ص  ← )360صنعـاء :مرکـز الدراسـات واألبحـاث
اليمنية
 .14مرکز زیاد للتورات التاریخ (ص  ← )366مرکز زاید للتراث والتاریخ
 .15بازار اکاز (ص  ← )400بازار عکاظ
 .16دار االزواع (ص  ← )420دار االضواء
 .17دار الکتاب العربی لالتباع و النشر (ص  ← )428دار الکتاب العربی للطباعة والنشر
 .18طالیت النور (ص  ← )437طلیعة النور
 .19دار الطوق النجاح (ص  ← )427دار الطوق النجاة

د) اشتباه در خوانش واژگان و عبارات دیگر
 . 1عصر مفرق (ص  ← )334عصر مفرغ
 .2بعید السیت (ص  ← )381بعید الصیت
 .3جوز الثامن (ص  ← )387الجزء الثامن
 .4یوم السفه (ص  ← )391یوم الصفقة
 .5بحـث و تحقیـق فـی مـا کتبـه المعرخـون والمستشـرقون ان ابـن صبـا و القصـاص اسلامیه اخـری منـزو
القرن الثانی (ص  ← )415بحث و تحقيق في ما كتبه المؤرخون و المستشرقون عن ابن سبا و قصص
اسالمية أخرى منذ القرن الثاني
 .6غلنسوه (ص  417و شش مورد دیگر) ← غلنسوه
 .7قالنیس (ص  ← )418غالنیس

هـ) اشتباهات حروفنگاشتی و امالیی
 .1دربارع (ص  ← )321درباره
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 .2عبدالعزیر دوری (ص  ← )323عبدالعزیز الدوری
 .3فاسمیل (ص  ← )325فاکسیمیل
 .4دار الکتب العلیمة (ص  ← )410 ،327دار الکتب العلمیة
 .5استف (ص  ← )332است
 .6جذور التریخیة (ص  ← )335الجذور التاریخیة.
گفتنـی اسـت کـه مترجـم محتـرم عبـارت را نیـز در اینجـا نادرسـت ترجمـه کـرده اسـت .ترجمـۀ صحیـح
الجذور التاریخیة للشعوبیة« ،ریشههای تاریخی شعوبیها» است ،نه «ریشههای تاریخی ملیگرایی»،
چنانکه مترجم آورده است.
 .7مشهون (ص  ← )337مشحون
 .8زرتشتیات (ص  ← )348زرتشتیان
 .9این خردادبه (ص  ← )371ابن خردادبه
 .10قلعه مشجر (ص  ← )374قلعه مشقر
 .11هزمیت (ص  ← )394هزیمت
ً
 .12مستقیماض (ص  ← )401مستقیما
 .13نبودن (ص  ← )404نبودند
 .14قسطنتنیه (ص  ← )406قسطنطنیه
 .15اصصفهان (ص  ← )412اصفهان
 .16مناسب باالیی (ص  ← )417مناصب باالیی
 .17همان منب (ص  ← )435همان منبع

بخش دوم :مالحظاتی دیگر دربارۀ ترجمه
 . 1در مواردی بسیار در ذکر نامها رعایت یکدستی نشده و یک نام به اشکال مختلف ثبت شده است.
برای مثال مترجم محترم نام آرتور کریستنسن ،ایرانشناس نامدار دانمارکی را به سه شکل کریستن سن
(ص  ،)322کریس تنسـن (ص  )345و کریستنسـن (ص  )329آورده اسـت یا نام منطقۀ هترا در عراق
را گاه به همین شکل رایج آن و در مواردی دیگر به صورت حترا ذکر کرده است( .ص )357-356
ایـن عـدم یکدسـتی در اصـل ترجمـه ارجاعـات نیـز بـه چشـم میخـورد .برای مثـال مترجم محتـرم با آنکه
سعی در ترجمۀ نام مراکز و ناشران و  ...دارد ،در موارد متعددی نیز عین ارجاع انگلیسی را بدون ترجمه
آورده است( .ر.ک به :ص ( 326 ،322دو مورد) و )327
 .2در مـوارد متعـددی بـا آنکـه اسـامی ترجمهشـده مربـوط به دانشـمندان ایرانی بوده اسـت ،به جای آنکه
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حروف اختصاری نام ایشان نیز به فارسی و مناسب با مقام ترجمه بیاید ،عین حروف انگلیسی ترجمه
شـده کـه نادرسـت اسـت .بـرای مثـال بـه جـای آنکـه در ترجمۀ اسـامی دانشـمندانی چون علیرضا شـاپور
شـهبازی ،احمـد تفضلـی ،وسـتا سـرخوش ،احسـان یارشـاطر و سیدحسـین نصـر حـروف اختصـاری نـام
کوچـک ایشـان بـه فارسـی بیایـد ،عباراتـی چـون ای.شـاهپور شـهبازی (ص  ،)339ای.تفضلـی (ص
 ،)386وی.سرخوش (ص  ،)395ای.یارشاطر (ص  )409و اس.اچ نصر (ص  )411آمده است!
 .3مترجم محترم در مواردی عین عبارت انگلیسی را در ترجمه به فارسی نوشته است؛ با آنکه عبارات
مورد نظر در فارسی معیار به کار نمیروند .برای مثال مشخص نیست علت ذکر عباراتی چون «اندکس»
(ص  )420و «اسـتادیا اسلامیکا»(ص  )334چیسـت .این مشـکل حتی به حروف اختصاری که نشـان

از مفاهیـم خاصـی هسـتند نیـز سـرایت کـرده اسـت .بـرای نمونه مترجم محتـرم دو بار بـرای کتاب معجم
البلدان یاقوت و األنساب بالذری عبارت (ان.دی) را ذکر کرده است( ،ص  353و  )410حال آنکه این
حروف انگلیسی اختصاری مخفف ( )No Dateاست و در ترجمۀ فارسی باید از عبارت «بیتا» به جای
آن بهره برد که به معنی وجودنداشتن تاریخ نشر کتاب است.
 .4اسـتفادۀ پرشـمار از حـروف اختصـاری انگلیسـی در ترجمـۀ فارسـی آن هـم وقتـی کـه اختصـارات در
ابتـدای کتـاب (ص  )25آمـده اسـت ،چهـرۀ نامطلوبـی به ارجاعات ترجمه شـده داده اسـت .برای مثال
خواننـده هنـگام خوانـدن عبـارات مبهمـی چون جـی.ان.ای.اس (ص  ،)316سـی.اچ.ای (ص ،)344
پی.اس.ای.اس (ص  )354و موارد بسیار دیگر باید به ابتدای کتاب رجوع کند تا دریابد منظور از آنها
بـه ترتیـب :ژورنـال مطالعـات خـاور نزدیـک ،تار یـخ ایـران کمبریـج و صورت جلسـات سـمینار مطالعات
عربی است.

سخن پایانی
در یک ارزیابی کلی میتوان دربارۀ این ترجمۀ ناصواب چنین گفت:
مترجم محترم کمترین آشـنایی با دانش تاریخ ،کتب تاریخی و دانشـمندان این رشـته ندارد .کسـی که
بارها و بارها ابن هشـام و ابن اثیر را به شـکل ابن حشـام و ابن اسـیر خوانش کند ،آیا حتی یک بار نیز نام
این دانشمندان نامدار اسالمی را دیده است؟! متأسفانه شمار اشتباهات آن قدر زیاد است که هر گونه
تصور خطای تایپیست ،ویراستار و  ...را نفی میکند.
مترجم محترم کتاب فاقد آ گاهی ّاولیه از زبان عربی اسـت .بسـیاری از خوانشهای نادرسـت و اغالط
فاحش کتاب برخاسته از همین فقدان است.
مترجم حتی به خود زحمت این را نداده که اثر خود را پیش از انتشار به متخصصان امر عرضه کند .در
سپاسـنامۀ کتاب مترجم محترم از سـه «دکتر» سپاسـگزاری کرده که یکی پژوهشـگر هنر است و دو دیگر
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در عرصـۀ حقـوق فعـال هسـتند ،چنـان کـه تحصیالت مترجم نیز حقوق بوده اسـت .بـا احترام به تمامی
آن بزرگواران بهتر بود برای انتشار کتابی در زمینۀ تاریخ اسالم ،مترجم اثر خود را به متخصصی در همین
رشته عرضه میکرد .حاصل این کار بیتردید اثری پا کیزه و با اشتباهاتی به مراتب کمتر بود.
ایـن چنـد ویژگـی مترجـم محتـرم سـبب غلطهایـی فاحـش در جایجـای کتـاب شـده اسـت .آنچـه در
ایـن نوشـتار عرضـه شـد ،تنهـا مر بـوط بـه بخـش ضمیمـه بـود و در متـن کتـاب نیـز بـه همیـن شـکل شـاهد
اشتباهات فاحش بسیاری هستیم که شاید تعداد آن حتی به مراتب بیش از اینها نیز باشد.
فارغ از آنکه مترجم در اصل ترجمۀ خود از کتاب چه اندازه توفیق یافته است ،باید گفت که تعداد زیاد
غلطهایـی کـه برخـی از آنهـا را برشـمردیم کافی اسـت تا مترجمی دیگر کـه از دانشهای الزم برای ترجمۀ
یـک کتـاب تاریخـی برخـوردار اسـت ،بـه ترجمهای تازه و خالی از اشـتباهات فاحـش از این کتاب اقدام
کند.

