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های مربوط به کتاببه اند. اما رو بودههای تاریخی همواره با اقبال خوانندگان روبهکتاب

این است. توجۀ روزافزونی شدهل گوناگونی یاخیر به دل  ۀده تاریخ ایران باستان در چند
نویسندگان و مترجماِن اهل باعث تشویق تواند که میای است جستهامر خسویی  ازامر 

کارهای  ۀارائباعث تواند دیگر میکارهای اصیل و بنیادین در این حوزه باشد. اما ازسوی
 بشود. زده و مغلوط نیز شتاب

دیگری از  ۀکه هیچ ترجمببینیم کتاب مورد بحث ما به کدام دسته تعّلق دارد. مترجم 
ان عنواِن کتاب دست به دخل و تصّرف زده است. کتاب در وی سراغ نداریم، از هم

نامیده « اواخر عهد باستان»اصل برای اثبات این اّدعا نوشته شده که در بررسی دورانی که 
توان و نباید ایران ساسانی را از نظر دور داشت. نویسندگان نیز در همان شود، نمیمی

این موضوع را نشان  ate Antique IranThe World of Lعنواِن کتاب با افزودن عبارت 
توان یافت، در اند. اما این عبارت کلیدی به نحوی که هیچ منطقی برای آن نمیداده

 Late Antiquityباید دید مترجم از «! ایرانشهر و دنیای ساسانی»ترجمه تبدیل شده به: 
هشتم میالدی های سّوم تا داشته است. این اصطالح که دورانی در حدود سدهچه درکی 

کار رفته و تقریبًا (، در سراسر کتاب به81، ص. 2004-2003نیا، گیرد )علیرا دربر می
«. پساباستان»جا به ترجمه شده و یک« دوران باستان/اواخر عهد»جا به یکی در میان یک

که « پسا»به سخن دیگر، در برگردان این اصطالح به این نکته توّجه نشده که پیشوند 
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ای دادن دورهگذرد، برای نشانکی دو دهه بیشتر از رواج آن در فارسِی امروز نمیگویا ی
و این « پساشوروی»، «پسامدرن»رود، مانند کار میپیشین به ۀجدید پس از پایان دور 

یعنی « پساشوروی»یعنی دوران پس از دوران مدرن، « پسامدرن«. »پساکرونا»روزها نیز 
 ۀدهندکه نشان« اواخر عهد باستان»شوروی و مانند اینها. نتیجتًا دوران پس از فروپاشی 

البّته کلمات . باشد« پساباستان»تواند مترادف ای پایانِی دوران باستان است، نمیههسد
های گوناگون ترجمه کرد، اما اصطالح، آن هم توان در ترجمه به شکلآزاد را می

بایست به یک شکل ترجمه شود. متن میاصطالحی تا این اندازه کلیدی، در سرتاسر 
های دکتر تورج دیگر نوشته ۀدید که در ترجمکرد، میمترجم اگر اندکی جستجو می

« باستان ۀدور اواخر »کار رفته، مترجمان آن را دریایی نیز که در آنها بارها این اصطالح به
 اند، مانند:یا همانند آن ترجمه کرده

Memory and History: The Construction of the Past in Late Antique Persia  
 (1387)دریایی، « باستان( ۀایران در اواخر دور  ۀخاطره و تاریخ )ساختار گذشت»
در ایران باستان  ینگارتاریخ»  Historiography in Late Antique Iran و یا 

 (.1395)دریایی، « متأخر
باشد که مفهوم  postclassicalتواند برابرنهاد مناسبی برای می« پساباستان»اصطالح 

با نگاهی به متن شود. نمیخالصه کتاب عنوان به ای است. اما اشکال کار جداگانه
و مقصد که در مباحث ترجمه  أکه مترجم از تسلط نسبی به دو زبان مبد یابیم درمیترجمه 

 کنم:ای ندارد. چند نمونه ذکر میشود چندان بهرهاز آن یاد می «شرط لزم»تحت عنوان 
که « کاروان»و « بازار»اند اصطالحاتی مانند : نویسندگان نوشته (p. xv)11ص. 

 :گردندروند، به زمان ساسانیان باز میکار میهای اروپایی بههنوز در زبان
 

 (… still surviving even in European languages, are all terms dating from 
the Sasanian period)   

افتاده و به جای آن تنها « روندکار میهای اروپایی بههنوز در زبان»عبارت  ه،در ترجم
یعنی این نکته که این «. اندکار برده شدههمگی در زمان ساسانیان ساخته و به»آمده: 

 افتاده است. اصطالحات امروز هم کاربرد دارند، در ترجمه 
 به دوعلی شریعتی آمده که مربوط مذهب علیه مذهب : نقل قولی از کتاب  19ص. 
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شاهزادگان و اشراف از یک سو و موبدان از سوی دیگر است. مترجم برخالف  ۀطبق
قول را بازگو کند، متن  جای آنکه با مراجعه به متن اصلی فارسی نقلروال معمول، به

در »: استانگلیسی را ترجمه کرده و نادرست هم ترجمه کرده. دکتر شریعتی گفته 
اول چیره است و  ۀطبق یطبقه، در نوسان است: گاه، قدرت میان این دو یتاریخ ساسان

دوم در  ۀطبقدر تاریخ ساسانیان، گاهی افراد »خوانیم: در ترجمه می«. دوم ۀطبق یزمان
  .«اول قرار داشت و گاهی برعکس ۀرأس طبق

حتی قراخانیان ]...[ خود را وارثان قهرمان ایرانی یعنی افراسیاب : » 28ص. 
« افراسیاب»داند که دارد و نمین هنامهشاهیچ آشنایی با مترجم گویی «. دانستندمی

 چنین آمده: در کتاب هم قهرمان ایرانی نیست. 
 “… claimed the Iranian antihero Afrasiyab as their progenitor” 

رود، می« اواخر عهد باستان»کتابی که در سراسر آن سخن از  ۀ: در ترجم 31ص. 
 ؛«عتیق متأخر»شود به ترجمه می tantikeäSpی آلمانِی واژه

  متن اصلی آمده: : در 32ص. 
More recently, Teresa Bernheimer and Adam J. Silverstein, in their 
edited work Late Antiquity: Eastern Perspectives (2012), give a full 
account of the scholars who attempted to bring the Persianate World into 
the late antique framework.  

اخیرًا ترزا برنهایمر و آدام جی. سیلورستاین در کتابی که به نام: »ترجمۀ چاپ شده: 
دنیای  ۀمحققانی که به مطالعر کردند، از ( منتش2012اندازهای شرقی )پساباستان: چشم

 «.انداند به فراوانی نقل کردهایران در تاریخ پساباستان مبادرت ورزیده
کتابی که ]...[ »ه: در ترجمه آمد« کتابی که به ویراستاری آنها منتشر شده»جای به

ها دیگر عناوین کتابموارد  ۀهمشده است، مثل نوشت نعنوان کتاب کج؛ «منتشر کردند
گونه ترجمه توان آن را اینمه. از همه بدتر ترجمه بخش آخر جمله است، که میدر ترج
اند که تالش آنها گنجاندن جهان شمار فراوانی از محّققان را معرفی کرده»... کرد: 

  : در متن اصلی آمده: 34ص.   .«های اواخر عهد باستان بوده استایرانی در چهارچوب
 “… and his study of Sasanian and early Islamic Iraq”   
 این عبارت به نظر مترجم عنوان یک اثر آمده و به این صورت ترجمه شده: وی همچنین 
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طبیعی است که «. ( را به تحریر درآورده است1984« )ساسانیان و عراق در اوایل اسالم»
 شود؛ چنین اثری در کتابنامه یافت نمی

 ترجمه شده؛« لتمقا»به  dissertations:  34ص. 
 ترجمه شده؛ « نشریات دریایی»به  publications by Daryaee:  34ص. 
ثباتی های ساسانیان در این مقطع سبب ناآرامی و بیموفقیت»خوانیم: : می 47ص. 

  متن اصلی این است: «. ، سوریه و مصر شده بود}؟{ در رم
“Sasanian successes at this point were the cause of regional unrest 
and disability in Roman Syria and Egypt”    

ثباتی نه در روم، بلکه در سوریه و مصِر تحت تصرف رومیان روی پس ناآرامی و بی
 داده بوده است؛

وارث »به شده تبدیل ،«وارث قانونی»ی معن به “legitimate heir”:  67ص. 
 « ملوکانه

های درازی دهد که میلهای سوار بر اسب را نشان میچون عده 13: تصویر  97ص. 
تصور کرده هم در دست دارند، مترجم دیگر مراجعه به فرهنگ لغت را ضروری ندیده و 

  jousting ۀدر توصیف این تصویر واژ که آنحالچوگان است. میدان تصویر حتمًا که این 
ترجمه کرده و نه « بازی سوارهنیزه»آن را به  (p. xiv) 10آمده که خود مترجم در ص. 

آمده   .p)8( 27و نیز در ص.  (p. xiv) 10که پیشتر در ص.  )polo game(« چوگان»
 بوده است. 

موارد پرشماری از کاربرد گواه عالوه بر عدم تسلط نسبی به زبان انگلیسی، مترجم، به
 شناسی هم ندارد. چندنمونه:  تسلطی به زبان فارسی و اصطالح ،نادرست زبان فارسی

 در برابرِ « ضرب سّکه، حکومت اجرایی و مؤسسات ساسانیان: »12ص. 
 “The coinage, administration, and institutions of the Sasanians” 

ساسانیان  ۀچنین کتابی یکی دو مقاله دربار  ۀزدن به ترجمپیش از دست اگر مترجم 
و « نظام دیوانی»بایست بنویسد می« حکومت اجرایی»جای بهدانست که میخوانده بود 

 ؛ «نهادهای ساسانی»، «مؤّسسات ساسانیان»به جای 
حرف اول نام را «. سید جواد طباطبایی»به جای « طباطباییس. جواد : »17ص. 

 ؛«سید»توان به اختصار آورد، اما نه لقبی مانند می
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که هیچ ناشری که ویراستار « گاهاً »و صفحات دیگر: استفاده از قید  35، 18ص. 
 تابد؛ داشته باشد، آن را برنمی

 “leftist scholarship”در برابر « محققان چپی: »20ص. 
“ its [Persian language]در برابر  «شیوع بیشتر آن ]زبان فارسی[: »27ص. 

”further riseگیری است؛ ، گویی زبان فارسی نوعی بیماری یا همه 
زیاریان ]...[ نسب خویش را به «: »نسِب خود را به کسی دادن»: ترکیب 28ص. 

 «. دادندکیخسرو، پادشاه کهن ایرانی می
پورشریعتی و همکاران او در گروهی تحت عنوان »ده: در ترجمه آم: 33ص. 

درواقع محققان مطالعات اسالمی، یهودی  ‘های اخیر در مطالعات ایراِن پساباستانبدعت’
های میانه را تهییج کردند که با همکاری یکدیگر به بررسی جهان در اواخر و ایراِن زمان

  «.عهد باستان بپردازند
“Pourshari’ati’s panels at this venue under the rubric of “Recent Trends in Late 
Antique Iranian Studies” indeed energized scholars from Islamic, Jewish, and 
Middle Iranian Studies to come together and deal with the world of late 
antiquity”   

است، نه  )s panels’ati’Pourshari(« میزگردهای پورشریعتی»ز در اینجا سخن ا
مانند بسیاری موارد دیگر در ترجمه  )at this venue(« در این مرکز» .او« همکاران»

صحبت از هیچ گروهی نیست، بلکه منظور موضوع این است. وانگهی،  افتادهجا
های بدعت»به  recent trends، اما چرا باید )under the rubric of(میزگردها است 

که همۀ اینها از داند. را نمی« بدعت»شاید مترجم واقعًا معنی ترجمه شود؟ « اخیر
کاری نامعمول « ...و  محققان مطالعات اسالمی» خواستهمگر پورشریعتی می ،بگذریم

توانست از میمترجم کند؟ « تهییج»و خالف قانون انجام بدهند که نیاز باشد آنها را 
 استفاده کند. و مانند اینها « نانگیزه داد»، «روحیه دادن»هایی مثل معادل

 : چند مورد دیگر
 ؛«بررسی ساسانیان در فحوای جهان معاصر: »44ص.  

تری را نیز مورد تغییر و تأثیر ساسانیان ]...[ توانستند ]...[ قلمرو گسترده: »47ص. 
 ؛«خود قرار دهند
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نشینی کنند و های کوهستانی عقبپیش از آنکه این مناطق به سمت دره: » 80ص. 
 ؛ «به گل برزی بپردازند

ها از خاک بیزانسی ]...[ که با حمایت ساسانیان و توسط یمنی بازرگانان: » 81ص. 
 ؛«بیرون شده بودند

 « ...امپراتور روم ]...[ نصیبین را به اسارت درآورد: » 99. ص
های این کتاب رعایت نشده، دّقت در برگردان اسم ۀدیگری که در ترجم ۀمسئل

های ر کرده و براب مواردی تالشخاص و  اصطالحات تخّصصی است. البّته مترجم در 
مواردی آورده است، خود  ۀرا در ترجمدشواریاب و  های خاصاسم ۀدرست و جاافتاد

که  51برگردانده یا ص. « میشان»درستی به را به Characeneکه  48مانند پانویس ص. 
Elchasite  ار برگردانده. اما متأسفانه موارد نادرست در ترجمه بسی« ابن دیصانی»را به

که به معنای  Central Asia: 11آوریم: در ص. پرشمارند که چند نمونه از آنها را می
و ترکستان چین و  )Middle Asia(است و شامل آسیای میانه « آسیای مرکزی»

 wisdomترجمه شده؛ در همین صفحه « آسیای میانه»شود، به ایی از تّبت نیز میهبخش
literature  ترجمه « هاخردنامه»یا « هااندرزنامه»ساسانیان به که در متون مربوط به

های خالفت سرزمین»جای  به12ترجمه شده؛ در ص. « ادبیات حکمی»شود، به می
نوشته « سرزمین خالفت مشرق»  Lands of the Eastern Caliphateدر برابر« شرقی

( را نشنیده که 1393شده است. مترجم ظاهرًا عنوان کتاب معروف ِلسترنج )ِلسترنج، 
و در « دنیای پارسی»  12تاکنون بیش از ده بار نیز بازچاپ شده است؛ آنچه در ص. 

و همینطور در سراسر کتاب به تفاریق به این دو شکل آمده، « دنیای پارس» 20ص. 
ندارد و باید به « پارسی»و « پارس»است که البّته ربطی به  Persianate World ۀ ترجم

که در عنوان کتاب هم آمده و  Oxusی واژه 17ترجمه شود؛ در ص. « نیجهان ایرا»
 25؛ در ص. «سیحون»ترجمه شده، اینجا تبدیل شده به « جیحون»درستی به آنجا به

Arabia  برگردانده شده، آنگاه « عربیا»به « عربستان»به معنیAlbania  که بخشی از
« آلبانی»رود، به به کار می« نیاآلبا»قفقاز جنوبی است و در فارسی به همان شکل 

در پانویس « عربستان»برگردانده شده که امروزه نام کشوری در شرق اروپا است. البّته 
؛ «آرامی»شده « ارمنی» 35هم نوشته شده است؛ در ص. « عربیه»به صورت   32ص. 

 44؛ در ص. «گوچهر»شود به تبدیل می« جوزهر»دو خط  ۀبه فاصل 44در ص. 
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؛ در «الیمایی»به جای « عیالمی» 48؛ در پانویس ص. «اصطخر»به جای « اسطخر»
؛ «سریانی»به جای « سوری» 51؛ در ص. «موبدان موبد»به جای « موبد اعظم» 50ص. 

آمده که ابداع « پایقلی» ۀکلم« پایکلی»به جای  91و ص.   71و ص.  52در ص. 
(، 70و  64)ص. « اخترب»(، گاهی 60است )ص. « بلخ»گاهی  Bacteriaعجیبی است؛ 

یک خط هم ۀ ( و گاهی هم در یک صفحه به فاصل68)ص. « بلخ/طخارستان»گاهی  
« آلبانی»به  25که در ص. « آلبانیا» 59(؛ در ص. 94)ص. « باختری»و هم « بلخی»

« دینوری»به جای « دینواری» 64در ص.  ترجمه شده؛« اّران»ترجمه شده بود، این بار به 
و موارد نه « محراب آتش»تبدیل شده به   )altar fire(«آتشدان» 84آمده؛ در ص. 

 شمار دیگر.چندان کم
دّقتی در های پرشماری هم دارد که به احتمال فراوان ناشی از کمافتادگی ۀترجم
متن و سستی در بازخوانی و مقابله با متن اصلی است. یک نمونه از آنها در ص.  خواندن

ای خوارزمشاهیان در افسانه»کشاند: خواننده را بسیار به گمراهی میشود که دیده می 28
در تاریخ ایران همان دودمانی « خوارزمشاهیان«. »دانستندخود را منسوب به سیاوش می

آنها مغولن به ایران تاختند، یعنی  تدبیریهستند که در زمان آنها و به روایتی به دلیل بی
اند که شش سده پس از ساسانیان ان همین سلسله بودهششم و هفتم هجری. آیا شاه ۀسد
 ۀهمان نکتای ایران منسوب کنند؟ این کوشیدند خود را به قهرمانان افسانهمی

شود. در متن در ذهن خواننده ایجاد می« افریغی» ۀواژ  ای است که با حذفکنندهگمراه
آل »آمده که  )The Afrighids Khwarazmshahs(« خوارزمشاهیان افریغی»اصلی 

در و  چهارم هجری حاکم خوارزم بودند ۀدر سدشوند. این دودمان هم نامیده می« افریغ
( و ربطی هم به خوارزمشاهیاِن 192، ص. 1369هجری منقرض شدند )اشپولر،  386سال 

 . 1چند سده پس از خود ندارند
اول این کتاب، تورج  ۀنویسند ۀنامپایان ۀترجم 1381پیش از این نیز در سال باری، 

، 1383دریایی، منتشر شده بود. اما نویسنده خود از آن ناخشنود بوده است )دریایی، 
تاریخ ایران، دکتر روزبه  ۀسپارند و پژوهشگر برجست(. کار را به ناشری خوشنام می13ص. 
شود خوشخوان، پاکیزه و گیرد و نتیجه کتابی میکوب، ویرایش آن را برعهده میزرین

                                                           
1 http://www.iranicaonline.org/articles/al-e-afrig 
 

http://www.iranicaonline.org/articles/al-e-afrig
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تنها تالشی برای قابل اعتماد. اما ناشر کتاب حاضر چه کرده است؟ شوربختانه ناشر نه
دیگری نگارنده به آنها پرداخته  ۀ)که در نوشتکاستن از برخی نقاط ضعف کتاب اصلی 

کتاب نویسندگان نخست  ۀدر مقّدماست( و متِن ترجمه نکرده، بلکه بر آنها افزوده است. 
اند که بسیاری از تصاویری را که خود در ایران عکاسی تشّکر کردهاز آقای میالد وندایی 

راستی هم تصاویر در متن اصلی (. به6-5کرده بوده، در اختیار آنها گذاشته است )ص. 
ها با چنان کیفیت روشنی و وضوح چشمگیری دارند. اما در کتاِب چاپ ایران عکس

تری چیزی در کتاب دیده جز یک مستطیل خاکس یاند که گاه حتّ بدی چاپ شده
(. آیا این نکات 94در ص.  11یا تصویر  78در ص.  8شود )نک برای نمونه تصویر نمی

 کار نشر ۀاهش آمده، نزدیک به شصت سال سابقگواه آنچه در وبگبرای ناشری که به
 تصویر دارد و متن ترجمه شانزدهنکات ناآشنایی است؟ دلیل این که متن اصلی دارد 

ایران  ۀو نقشمتن اصلی(  88تا87ساسانیان )صفحات  ۀنامشجرهچیست؟ یر تصو  سیزده
 اند؟متن اصلی( چرا حذف شده 85ساسانی )ص. در دوران 

ماند امیدواری نگارنده است به این که ناشر برای چاپ سوم همان روشی آنچه باقی می
 را در پیش بگیرد که ناشر کتاب یادشده در بال در پیش گرفته بود. 
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