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نگاهی به چند و چون انتشار ترجمۀ فارسی بیتالحکمة
در انتشارات سروش
●●یونس کرامتی
استادیار پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران

چکیده

ترجمۀ فارسی بیتالحکمة را میتوان نمونهای شایسته برای کتابی دانست که از هر
لحاظ اشکاالتی چشمناپوشیدنی دارد .کیفیت نازل ترجمه ،دستبردهای مترجم و
ناشر در اصل کتاب و کیفیت نازل چاپ همگی دست به دست هم دادهاند که کتابی
سخت نادلپسند پدید آید.
مقدمۀ مترجم در واقع آمیزهای مختصر اما مغلوط و مخدوش از مقدمۀ نویسنده
است؛ یادداشتی دو صفحهای از مؤلف با عنوان ( Notes to readersدر ترجمه حذف
شده) که در «لبه برگردان روکش جلد متن اصلی» به همراه چند نکته از مطالب
متن کتاب با نثری بسیار ضعیف و آشفته و البته «زیادهروی در اغراق» نوشته شده
است .گزارش نویسنده از محتوای کتاب گاه چنان با محتوای آن در تناقض است که
خواننده میپندارد نویسندۀ مقدمه ،کتاب را به درستی نخوانده است .دعوی مترجم
در خصوص «ترجمۀ دقیق کلمه به کلمه» و «حفظ امانت» کام ً
ال بیاساس است .زیرا
«یادداشتی برای خوانندگان» در ظاهر حذف شده اما ترجمۀ کمابیش نادرست آن در
«مقدمۀ مترجم» آمده ،چندان که گویی سخن خود اوست .از این گذشته در موارد
پرشمار عبارات ،جملهها و تصاویر متن اصلی حذف یا افزوده شدهاند .نکات افزودۀ
مترجم در بسیاری موارد نادرست و ناشی از اشتباه او در درک متن اصلی است.
تصاویر نیز غالباً بیارتباط ،بیکیفیت و زیرنویسهایشان نیز نادرست یا نارساست.
مترجم از«دقت بسیار» خود و صرف وقت بسیار برای «مراجعه به منابع اصلی»،
بهرهگیری از منابع برخط (آنالین) و ...یاد میکند اما حاصل کار او نشان از «بدخوانیهای
پرشمار» ناشی از «شتاب بسیار» ،و عدم مراجعه به دستیابترین منابع (حتی ویکیپدیای
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انگلیسی و فارسی) دارد .ترجمۀ کتاب بیتالحکمه نیازمند آگاهی کافی و چه بسا تسلط
به تاریخ سیاسی و فرهنگی و تاریخ علم دورۀ اسالمی و سدههای میانه (بهویژه در
رشتههای ریاضیات ،اخترشناسی و اختربینی) است .بهرۀ مترجم از این لوازم سخت
ناچیز است در نتیجه بسیاری از اصطالحات علمی نادرست و نامهای خاص (اشخاص و
کتابها) ،چندگونه ضبط شدهاند .مترجم حتی شرایط الزم برای ترجمۀ متنی ساده را
نیز چنانکه باید و شاید دارا نیست .اشتباهات دستوری ،یادکرد نابهجای اجزای جمله،
دایرۀ واژگانی بسیار محدود و آشنایی ناکافی با ساختارهای زبانی ،چه در زبان مبدأ و
چه در زبان مقصد ،اتکا به فرهنگهای ناکارآمد انگلیسی -فارسی همگی دست به دست
هم دادهاند تا او حتی در ترجمۀ بسیاری جمالت ساده و نوشتن چند جملۀ روان پیاپی
ناتوان باشد .همۀ این «کاستیها» به لطف انتشارات سروش به وجه احسن «تکمیل»
شده است .ویراستاران دوگانۀ این کتاب نهتنها این اشکاالت را رفع نکردهاند بلکه سالیق
دوگانۀ آنان به هرچه «رنگارنگتر شدن» این اشکاالت انجامیده است .ناشر برای «تتمیم
فایده» کار نمایهسازی را نیز به فردی ناآشنا ،بیدقت و پراشتباه سپرده و کتاب را نیز با
کیفیتی نازل چاپ کرده تا در «کم و کاست» هیچ «کم و کاستی» نگذاشته باشد.
انتشارات سروش در شرایطی به انتشار ترجمهای این چنین دست زده است که
در کارنامۀ این ناشر ترجمههایی شیوا و استوار همچون ترجمۀ فارسی تجارب االمم
به قلم ابوالقاسم امامی میدرخشد و باز در شرایطی  90هزار برگ کاغذ و مبلغ قابل
توجهی سرمایه را به باد فنا داده است که اثری ارزشمند چون جلد چهارم فرهنگ
آثار ایرانی-اسالمی نزدیک به سه سال پس از ویرایش و صفحهآرایی نهایی ،به دالیلی
نامعلوم همچنان در انتظار چاپ است.
کلیدواژگان

بیتالحکمة ،تاریخ ترجمه ،ترجمه از انگلیسی به فارسی ،ویرایش ،وظایف ناشر،
وظایف ویراستار ،انتشارات سروش ،بهرام نوزانی ،ناراستی علمی
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درآمد

ترجمـۀ فارسـی بیتالحکمـة را میتـوان نمونـهای شایسـته بـرای کتابی دانسـت که
از هـر لحـاظ اشـکاالتی چشمناپوشـیدنی دارد .کیفیـت نـازل ترجمـه ،دسـتبردهای
مترجـم و ناشـر در اصـل کتـاب و کیفیـت نـازل چـاپ همگـی دسـت به دسـت هم
دادهانـد کـه کتابـی سـخت نادلپسـند پدیـد آیـد .آنچـه در اینجـا میآیـد فقـط
شـماری از اشـکاالت پرشـمار ایـن کتاب اسـت.
در ایـن مقالـه برای نشـان دادن چند و چـون ترجمه بندهایـی از متن اصلی (که
با شـمارۀ بند مشـخص شـدهاند) ،سـپس ترجمۀ فارسـی مترجم و پس از آن بسـته
بـه ضـرورت ترجمـۀ پیشـنهادی منتقد (که بـا عبارت «برگـردان دیگر» متمایز شـده
اسـت) و نکاتـی دربـارۀ ترجمۀ مترجم یـا ترجمۀ پیشـنهادی خواهد آمد.
مقدمۀ ناشر

بخـش عمـدۀ مقدمـۀ ناشـر کـه بسـیار عالمانه نیـز به نظـر میرسـد ،همان قـدر به
کتـاب بیتالحکمـه مربـوط اسـت کـه میتواند به هـر کتاب دیگـر مربوط باشـد .در
واقـع میتـوان گفـت ایـن مقدمـه ،مبلغـی «سـخنان دلپسـند» اسـت که میتـوان با
اندکـی پـس و پیـش کردن عبـارات در آغاز هـر کتاب دیگـری (به ویژه آثـار مرتبط
بـا فلسـفۀ علـم و علمشناسـی) نیـز آورد .تنهـا دو بنـد از ایـن مقدمـه (ص  )13بـه
کتـاب بیتالحکمـة مربـوط میشـود که آن دو بند نیـز برگرفته از مطالـب مذکور در
«لبـه برگـردان روکـش جلـد متن اصلـی» کتاب اسـت و بـا عباراتی دیگـر در مقدمۀ
مترجـم نیز آمده اسـت.
مقدمۀ مترجم

مقدمـۀ مترجـم در واقـع آمیـزهای مختصـر امـا مغلوط و مخدوشـی اسـت از :مقدمۀ
نویسـنده و یادداشـتی دو صفحـهای از مؤلـف بـا عنـوان  Notes to readersکـه در
«لبـه برگـردان روکـش جلد متـن اصلی» آمـده (و در ترجمه حذف شـده) بـه همراه
چنـد نکتـه از مطالـب متـن کتـاب و بـا نثری بسـیار ضعیف و آشـفته نوشـته شـده
اسـت .ذکـر معادل انگلیسـی چندین واژۀ بسـیار معمولی در پانوشـتها آشـکارترین
نشـانۀ بسـتگی بسـیار این مقدمه بـه متن کتـاب و در مواردی انگشتشـمار مطالبی
بـه زبـان انگلیسـی برگرفتـه از ویکیپدیـا و دیگر منابع آسـانیاب انگلیسـی اسـت.
زیادهروی در اغراق

ً
عملا همـان سـخنان مؤلف اسـت کـه البته با
برخـی از سـخنان مترجـم در مقدمـه
افـزودن مبلـغ قابـل توجهـی چاشـنی اغـراق رنـگ و بویـی دیگـر گرفته اسـت .این
مقدمـه چنیـن آغاز میشـود:
صدهـا سـال پـس از سـقوط امپراتـوری روم غربـی ،اروپـا همچنـان در
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عقبماندگـی و تاریکـی بهسـرمیبرد و بهسـختی میتوانسـت روز را از
شـبش تشـخیص دهـد ....اروپاییـان در جهانی بهسـرمیبردند که از سـواد
جـز اسـمی و از امـرار معـاش ،جـز کشـاورزی باقـی نمانـده بـود (ص .)15

دعـوی شـگفت مترجم دربـارۀ ناتوانـی «اروپا» (و نـه اروپاییها) در تشـخیص «روز از
شـبش» (و نـه «روز از شـب») در واقـع «برگرفتـه» از این جملۀ مؤلف اسـت:
1. They couldn’t even tell the time—this uncountable army of
believers (p. 9).

خود مترجم آن را چنین ترجمه کرده است:
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لشـکر بیشـمار مؤمنـان حتـی نمیتوانسـتند وقـت را تشـخیص بدهنـد
(ص .)49

آخریـن عبـارت بنـد یـاد شـده یعنـی «از امـرار معاش ،جـز کشـاورزی باقـی نمانده
بـود» در نـگاه نخسـت «شـوخی» مترجم بـا خواننـدگان مینمایـد زیرا مگـر میتوان
جامعـهای را یافـت کـه تنها روش «امرار معاش» در آن «کشـاورزی» باشـد؟ اما همین
نیز در واقع ترجمهای دسـت و پاشکسـته و با چاشـنی اغراق از عبارتی اسـت که در
«لبـه برگـردان روکـش جلد متـن اصلی» آمده اسـت:

2. For centuries following the fall of Rome, medieval Europe was
a benighted backwater, a world of subsistence farming, minimal
literacy, and violent conflict.
برگـردان پیشـنهادی :تا صدها سـال پس از سـقوط امپراتوری روم [غربـی] ،اروپای

سـدههای میانـه ،بیغولـهای فرورفته در تاریکـی و دنیایی منحصر به کشـاورزی برای
معاش ،سـواد ناچیز و کشـمکشهای سـخت بود.
مؤلـف هنـگام معرفی بسـیار مختصر نویسـنده ،گویا بـرای مهم جلـوه دادن کتاب به
نکتـهای اشـاره میکنـد کـه حتی خود مؤلـف نیز دعـوی آن ندارد!
ایـن کتـاب حاصـل بیش از بیسـت سـال فعالیـت جاناتـان لیونز ،سـردبیر
و خبرنـگار خارجـی خبرگـزاری رویتـرز ،در جهـان اسلام اسـت (ص .)23

شـاید جاناتـان لیونـز در مـدت «بیـش از بیسـت سـال» کـه در خاورمیانـه بـه کار
مشـغول بـوده اسـت ،انـدک انـدک بـه فکـر تألیـف چنیـن کتابـی افتـاده باشـد اما
بیگمـان ایـن کتـاب «حاصـل بیـش از بیسـت سـال فعالیـت» او نتوانـد بـود.
تقابل مقدمه و متن

از سـخن مترجـم در بسـیاری از مواضـع مقدمـه ،این گمان شـگفت به ذهـن میآید
کـه یـا مقدمهنویـس کتـاب را بـا دقتی کـه باید و شـاید نخوانده اسـت (کـه با فرض
یکسـانی مقدمهنویـس و مترجـم سـازگار نمینمایـد) ،یا نخسـت مقدمه را نوشـته و
سـپس کتـاب را خوانـده و ترجمـه کرده اسـت .در ادامـۀ مقدمه چنیـن میخوانیم:
 ...خوارزمـی مشـغول توسـعۀ نقشـۀ سـتارگان ،جبـر و اسـطرالب بـود و
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بـر اسـاس کتـاب هنـدی نظـام نـه رقمی بـه علاوۀ صفر ،کـه امـروزه هم
اسـتفاده میشـود ،رسـالۀ الجبـر و المقابلـة را در جبـر نگاشـت (ص .)17

ایـن اشـارۀ بـه ظاهـر مختصـر مترجـم به آثـار خوارزمی سـخت گمـراه کننـده و در
تضـاد بـا متـن اصلـی (ص  )75-71و ترجمـۀ خود مترجـم (ص  )150-145اسـت.
نوشـتن یـا تنظیـم «زیـج» (کاری که خوارزمی کرد) هیچ ربطی به «نقشـۀ سـتارگان»
یـا توسـعۀ آن (کاری کـه عبدالرحمـان صوفی نزدیک به  150سـال بعد کـرد) ندارد.
عبـارت «کتـاب هنـدیِ نظـام نـه رقمـی به علاوۀ صفر» نـام برسـاختۀ مترجـم برای
کتابـی اسـت کـه مؤلـف آن را بـه پیـروی از دیـدگاه شـماری از پژوهشـگران تاریـخ
علـم ،الجمـع و التفریـق بحسـاب الهنـد نامیـده 2و خود مترجـم نیـز در صفحۀ 147
ترجمـه آورده اسـت .از ایـن گذشـته برخالف پنـدار مترجـم ،خوارزمی کتـاب الجبر
و المقابلـة را بـر اسـاس کتـاب حسـاب هندی خود ننوشـت.
مترجم در ادامه آورده است:
قهرمان داسـتان این کتاب ،آدالرد ،اهل بات شـهرکی در انگلسـتان ،اسـت
کـه در حـدود 1100م .بـه قصـد فراگیـری آموزههـای مسـیحی ،رهسـپار
فرانسـه و از آنجـا از راه اسـپانیا و سیسـیل وارد سـرزمینهای اسلامی
شـد و در انطاکیـه اقامـت کـرد و زبـان عربـی را فـرا گرفـت ،و بهراحتـی
توانسـت آثـار فالسـفه و ریاضیدانـان کالسـیک یونـان باسـتان را از عربی
بـه انگلیسـی ترجمه کنـد (ص .)18

خواننـده بـا خوانـدن این بند ،چنین میپنـدارد که آدالرد بـرای «فراگیری آموزههای
مسـیحی» چنیـن مرارتهایـی ،و از جمله رفتن به سـرزمینهای اسلامی و آموختن
عربـی را تحمـل کرده اسـت .امـا بیگمان مترجم نمیخواسـته چنین چیـزی بگوید!
از ایـن گذشـته خواننـده با خواندن عبـارت «آموزههای مسـیحی» به یـاد «آموزههای
دیـن مسـیح» میافتـد کـه آدالرد پیـش از این «مسـافرت ادیسـهوار» آموختـه بود و
نیـازی نبـود برای آموختـن آنها به شـرق برود.
مترجـم در حالـی از مسـافرت آدالرد بـه اسـپانیا سـخن میگویـد که تا کنـون هیچ
مدرکـی از حضـور آدالرد در اسـپانیا بـه دسـت نیامده و خـود مؤلف نیز بـر این نکته
تأکیـد کـرده اسـت کـه هرچـه او یـا دیگـران در ایـن بـاب گفتهانـد از مرتبـۀ گمان
فراتـر نمیرود.
وقتـی میبینیـم کـه مترجـم گمـان دارد آدالرد آثـار یونانـی و اسلامی را از عربـی
بـه «انگلیسـی» ترجمـه کـرده ،بیـش از پیش دربـارۀ این که نویسـندۀ مقدمـه ،خواه
مترجـم و خـواه دیگـری ،کتـاب را نخوانـده اسـت بیگمـان میشـویم .زیرا بـا تورق
همیـن کتـاب ،و بینیـاز از خوانـدن کتابـی دیگر ،میتـوان دریافت کـه آدالرد گرچه
انگلیسـی بـود امـا از عربی به «التینـی» (زبان علمی آن روزگار اروپـا) ترجمه میکرد.
جالبتریـن نکتـۀ ایـن بنـد آنجاسـت کـه بـه گمـان مترجـم ،آدالرد «بهراحتـی
توانسـت» ایـن آثـار سـترگ را ترجمه کند! کیفیت ترجمۀ کتاب نیز نشـانۀ آن اسـت
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کـه مترجـم کار ترجمـه را ،چـه در سـدۀ 12م .و چـه در سـدۀ 21م« .کاری راحـت»
انگاشـته اسـت و صـد البتـه اگـر مقصـود ترجمـهای چونـان ترجمـۀ «بیتالحکمـه»
باشـد چنـدان بـه اشـتباه نیفتـاده اسـت .امـا اگـر بخواهیـم میـان بافتـن «بوریـا» و
«حریـر» تمایـز قائـل شـویم درخواهیـم یافـت کـه ترجمـه «نـه کاری اسـت خرد».
وامگیری نادرست و نابجا از سخنان مؤلف

مترجم در ادامه میکوشد تا به خوانندگان عربی بیاموزد:

لئونـاردو ...از همیـن راه بـود کـه نه رقـم از  1تا  9و عالمت صفـر را ،که در
عربـی زیـرو گفته میشـد ،وارد جهان غـرب کرد (.)19
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گویـا عربـی انگاشـتن «زیـرو» ناشـی از درک نادرسـت عبارتـی از مؤلف اسـت که در
ضمـن اشـاره بـه چندیـن واژۀ دارای ریشـهای عربی به  Zeroنیز اشـاره کرده اسـت:
)3. … from azimuth to zenith, from algebra to zero (p. 4
از السمت گرفته تا سمتالرأس ،از الجبرا گرفته تا زیرو [صفر] (ص )41

در هـر حـال بایـد میـان «واژهای عربـی» و «واژهای بـا ریشـهای عربـی» چنانکه باید
و شـاید تمایز قائل شـد.
مترجم سپس در اشارهای کوتاه به محتویات کتاب چنین آورده است:
نویسنده در بیان این موارد به ما تذکر میدهد که منبع و منشأ بزرگ دانش
امروز غرب در هر زمینه ....از سمت سرزمینهای اسالمی بوده و همچنان
از نفوذ عظیم آن تأثیر پذیرفته است .نهتنها نظام اعداد بلکه بسیاری از
کلماتی که در انگلیسی روزمره استفاده میشود مثل الکل ،تعرفه ،باد ،جبر
و بسیاری دیگر فقط نمونههایی از این دست هستند (ص .)19

گمـان نمیکنـم هیـچ خواننـدهای دربـارۀ «انگلیسـی نبـودن» واژههای الـکل ،تعرفه،
بـاد و جبـر تردیـد داشـته باشـد ،چـه رسـد کـه بخواهد آنهـا را اسـتفاده شـده در
انگلیسـی روزمـره بهشـمار آورد .ایـن عبـارت نیـز همچـون بیشـتر مطالـب مقدمـه
چکیـدهای مغلـوط و مخـدوش از ایـن سـخن مؤلف اسـت:

4. Yet how many among us today stop to acknowledge our enormous
debt to the Arabs, let alone endeavor to repay it? How many recognize
their invaluable bequest of much of our modern technical lexicon:
from azimuth to zenith, from algebra to zero? Or the more mundane
Arab influence in everything from the foods we eat— apricots,
oranges, and artichokes, to name a few—to such common nautical
terms as admiral, sloop, and monsoon? Even the quintessentially
English tradition of the Morris folk dance is really a corruption of
Moorish dancing, harkening back to a time when Arab minstrels
entertained the nobility of Muslim Spain (p. 4).

کی گوش میکند به سروش پیام ما

بـا ایـن حـال ،امـروز چنـد نفـر در میـان مـا حاضرنـد به ایـن دِیـن عظیم
غـرب بـه عربهـا اعتـراف کننـد چـه رسـد بـه ایـن کـه بخواهنـد آن را
جبـران کننـد؟ چنـد نفـر میتواننـد میـراث ارزشـمند آنهـا را ،کـه برای
واژگان فنـی امـروزی غـرب مانده اسـت شناسـایی کنند :از السـمت گرفته
تـا سـمت الـرأس ،از الجبـرا گرفته تا زیـرو [صفر] یـا از نفـوذ فراگیر عربی
همهچیـز :از غذاهایـی کـه میخوریـم مثـل زردآلـو ،پرتقـال و انـار تـا
نامهـای بسـیاری مثـل عبـارات رایـج دریانـوردی از قبیل فرمانـده ،کرجی
بادبانـی و بـاد (ص .)41

نکتـه :بـا چشمپوشـی از ایـن نکتـۀ سـاده که«زردآلـو ،پرتقال و انـار» معمـوالً «غذا»
بهشـمار نمیآینـد ،بایـد گفـت کمتریـن انتظـار از هـر مترجـم ،هرچند تـازهکار ،آن
اسـت کـه بدانـد هنگامـی کـه بحـث دربـارۀ «واژههای» یـک زبان اسـت نبایـد آنها
را ترجمـه کـرد .نویسـنده بـر ایـن نکتـه تأکیـد دارد کـه مگـر چنـد تـن میتواننـد
اصـل عربـی واژگانـی چـون  algebra ،zenith ،azimuthو  zeroرا بازشناسـند و
دریابنـد کـه بـه ترتیب از «السـمت» (یـا صیغۀ جمع آن :السـموت)« ،سـمت الرأس»،
«الجبـر» و «الصفـر» گرفته شـدهاند .از این گذشـته چـرا مترجم دو واژۀ نخسـت را به
صـورت اصلـی عربی (السـمت و سـمت الـرأس) بازمیگرداند اما در مـورد واژۀ بعدی
بـه جـای یادکـرد اصطلاح عربـی ،همـان اصطلاح انگلیسـی را آوانـگاری میکنـد
(الجبـرا) و در مـورد واژۀ چهـارم نیـز هـم آوانـگاری و هـم اصطالح عربـی را در کنار
هم مـیآورد.
نویسـنده بـر ایـن نکتـه تأکیـد دارد کـه مگـر چند نفـر میداننـد کـه apricot
محـرف البرقـوق عربـی اسـت .یـا اینکـه
در اصـل  abricotبـوده و صـورت التینـی
ّ
 Orangeاز «نارنـج» گرفته شـده اسـت .یا ایـن که  admialدر واقع همـان «امیر الـ»
ً
مثلا در «امیـر البحر»=دریاسـاالر) اسـت .حال اگر مترجم این سـه واژه
(=فرمانـدۀ،...
را «زردآلـو»« ،پرتقـال» و «فرمانـده» ترجمـه کند ،آیا خواننده شـباهتی میـان آنها و
البرقـوق ،نارنـج و «امیر الــ .»..خواهد یافت؟
از این گذشته معلوم نیست چرا مترجم  artichokeرا «انار» ترجمه کرده است
درصورتی که باید «کنگنار» یا «کنگر فرنگی» ترجمه میشد .ترجمۀ  monsoonبه
«باد» از این هم شگفتتر است .چون « ،monsoonباد [و باران] موسمی» است و
نه فقط «باد» که در انگلیسی به آن  windگفته میشود .شباهت  monsoonبه
«موسمی» نیز چیزی نیست که از چشم خواننده دور بماند.
مترجم در مورد شـماری از این واژهها اصطالحات انگلیسـی را در پانوشـت آورده
امـا در مـورد میوههـا حتـی همیـن کار را هـم نکرده اسـت .همین اشـکال در بخش
دیگـری از ترجمـه نیز دیده میشـود:
واژگان تجـاری در بسـیاری از زبانهـای اروپایی هنوز نشـانۀ کاربرد تجاری
عربـی و فارسـی را بـا خـود یـدک میکشـد :مانند چـک ،تعرفـه ،ترافیک،
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آرسـنال در زبـان انگلیسـی و دیوان یا گمـرک در زبان فرانسـه (ص .)75
در اینجـا نیـز بهتـر بـود کـه مترجـم به خواننـده اجـازه دهـد  tariffانگلیسـی را با
ریشـۀ عربـی آن یعنـی «تعرفه» مقایسـه کند .یا دریابـد کـه  arsenalاز «دارالصناعة»
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گرفتـه شـده اسـت .شـاید یادکـرد اصل ایـن واژههـا در پانوشـت میتوانسـت اندکی
یاریگـر باشـد امـا مترجـم جـز در مـورد  dovaneچنیـن نکـرده اسـت .البتـه مـن
متوجـه نشـدم کـه بـه نظـر نویسـنده واژۀ ترافیـک از کـدام واژۀ عربـی گرفته شـده
اسـت زیـرا به هـر «فرهنـگ یکزبانـۀ ریشهشـناختی» انگلیسـی (بـه ویـژه oxford
 )English Dictionaryمراجعـه کـردم ریشـۀ واژۀ انگلیسـی را یکـی از سـه واژۀ
فرانسـوی  ،traffiqueاسـپانیایی  tráficoیا ایتالیایی  trafficoدانسـتهاند اما ریشـۀ
ایـن سـه واژه را ناشـناخته یـاد کردهاند.
جالـب توجـه آنکـه مترجـم در جایـی دیگـر هنگامـی کـه مؤلـف از راهیافتـن
واژههایـی عربـی بـه ترجمـۀ التینی سـخن میگویـد این بار بـه جای آنکـه واژگان
عربـی را در متـن و واژگان التینـی را در پاورقـی بیـاورد ،بـاز هـم راه نادرسـت را در
پیـش گرفته اسـت:
5. These include diameter, tangent, and ratio (p. 114).
این واژگان شامل دیامتر (قطر) ،تانژانت و ریشیو میشد (ص .)207

مترجـم در برخـی مـوارد هنـگام تلخیص سـخن مؤلـف به قصـد یادکـرد در مقدمه،
ً
عملا جملـهای فاقـد ارزش اطالعاتی آفریده اسـت:
 ...یکـی از نویسـندگان ایرانـی وقتـی کتـاب خود را به فارسـی تمـام کرد،
تصمیـم گرفـت آن را دوبـاره بـه عربـی بنـگارد؛ زیـرا عربـی را دقیقتـر و
مؤثرتـر میپنداشـت.

امـا کـدام نویسـندۀ ایرانی؟ کـدام کتـاب؟ در کدام موضـوع؟ و چه هنگام؟ نویسـنده
بهشـماری از این پرسـشها پاسـخ داده اسـت:

6. A tenth-century Arabic manuscript on arithmetic by the Persian
mathematician al-Nawasi pays tribute to the precision of the
language; the author says in his introduction that he first wrote the
book in Persian but had to redo it in Arabic in order to convey his
exact meaning (p. 65).
یـک نسـخۀ خطـی عربـی سـدۀ دهـم میلادی دربـارۀ حسـاب ،کـه
ریاضیدانـی ایرانـی بـه نـام ن َواصـی ،نگاشـته اسـت ،از دقـت زبـان عربـی
تمجیـد کـرده اسـت؛ نویسـنده در مقدمـه میگوید کـه او کتابـش را ابتدا
بـه زبـان فارسـی نوشـت ،امـا بـرای این کـه منظور دقیـق خود را برسـاند،
مجبـور شـد آن را دوبـاره بـه زبـان عربـی بنویسـند (ص .)137

همچنانکـه میبینیـم صفـت «مؤثرتـر» در مقدمـه ،از افزودههـای مترجـم بر سـخن
مؤلف اسـت.
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در اینجـا بایـد یـادآور شـد کـه مـا ریاضیدانـی بـه نـام «نواصـی» یـا al-Nawasi

نداریـم .مؤلـف در اینجا بیگمان علی بـن احمد نسـوی (493-393ق ،).ریاضیدان
نامدار ایرانی و مشـهور به االسـتاذ المختص [فی الهندسـه] (=متخصص در هندسـه)
و کتاب المقنع فی حسـاب الهندی او را در نظر داشـته اسـت که نخسـت به فارسـی
و سـپس به عربی نوشـته شـد .نسـوی در مقدمۀ این کتاب چنین آورده اسـت:

کتابـی در کار بـا شـمار هندی برای کتابخانـۀ مجدالدوله نوشـته بودم .این
کتـاب بـه کتابخانـۀ سـرورم شـرف الملوک رسـید .اما شـیوۀ عبـارات او را
بینیاز نسـاخت زیرا به فارسـی نوشـته شـده بود .و او گفت که در فارسـی
عبـارات دراز و معانـی پوشـیده اسـت .پـس فرمـان داد تـا بـرای کتابخانـۀ
او کتابـی بـه عربـی بنویسـم تـا بـه آنچـه او میخواسـت نزدیکتـر باشـد
(نسـوی ،ص .)3
پـس یـا خـود مؤلـف  Nasawiرا بـه اشـتباه  Nawasiخوانـده و چنیـن نوشـته یـا

در ایـن موضـع از اصـل انگلیسـی اشـتباهی تایپـی پیـش آمـده اسـت .امـا جالـب
توجـه آنکـه مترجـم ،کـه دعـوی مراجعـه بـه متـون اصلـی دارد ،هیـچ گاه از خود
نپرسـیده اسـت کـه «مگـر ریاضیدانـی به نـام نواصـی داریـم؟» ،از آن جالبتر آنکه
وقتـی چنیـن کسـی وجود خارجـی نـدارد ،مترجم از کجـا دریافته اسـت که صورت
«صحیـح» نـام ایـن ریاضـیدان «نواصـی» اسـت و نه «نواسـی»؟
سخنربایی و دستبرد ناشیانه

مترجـم در ادامـه هنـگام اشـاره بـه سـاختار کتـاب و عناوینی کـه مؤلف بـرای آنها
برگزیـده ،مطالبـی دقیقـاً خالف سـخن حذف شـدۀ مؤلـف (بخش «یادداشـتی برای
خواننـدگان») میآورد:
در نهایـت نویسـنده در پـی آن اسـت کـه درک بهتری میان شـرق و غرب
ایجـاد کنـد و بـا یـادآوری زمینههای مشـترک میان اسلام و مسـیحیت و
کشـورهای عربـی و غربـی توصیـه میکند کـه تمدنهـا عالوه بـر مواجهه
میتواننـد از گفتوگـو بایکدیگـر نیـز بهرهمنـد شـوند .شـاید از همیـن
رو باشـد کـه بـا احتـرام بـه موفقیـت دانشـمندان عربـی در تعییـن الگوی
دگرگونـی پایـدار شـب و روز ،کـه زمـان فرارسـیدن نمازهـای پنجگانـه را
مشـخص میکنـد ،فصلهـای کتـاب خـود را با مغـرب یعنی پایـان روز در
خاورمیانـه شـروع میکنـد .پـس از آن ،بـه شـب میرسـد کـه بـه معنـی
قـرون وسـطای مسـیحیت اسـت ،سـپس فجـر فـرا میرسـد که بـه معنی
آغـاز شـکوفایی عربی اسـت و وقتی به ظهر میرسـد ،عظمـت فعالیتهای
آدالرد بـه اوج خـود رسـیده اسـت و زمانـی کـه به عصـر نزدیک میشـود،
زوال ایمـان در غـرب و پیـروزی عقلگرایـی آغـاز میشـود که بـه نظر وی
همچنـان ادامـه دارد (ص .)21
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این عبارات در واقع ترجمهای مغلوط از یادداشت حذف شدۀ نویسنده است:
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7. Finally, a reference to the structure of The House of Wisdom,
which pays tribute to the success of Arab scholars in measuring out
the ever-changing pattern of night and day that determines the times
of the five daily Muslim prayers. The book begins at sunset (al;maghrib prayer), the traditional start of the day in the Middle East
then moves through the nightfall (al-isha) of the Christian Middle
;Ages; recounts the dawn (al-fajr) of the great age of Arab learning
soars toward the glory of midday (al-zuhr) with our central hero,
Adelard of Bath, in the Near East; and concludes with the rich colors
of afternoon (al~asr) that mark the end of the Age of Faith in the
West and the seemingly unstoppable triumph of Reason.

برگردان پیشـنهادی :سـرانجام اشـارهای بـه سـاختار «بیتالحکمة» کـه ادای دینی
اسـت بـه کامیابـی دانشـمندان دورۀ اسلامی در سـنجش الگـوی پیوسـته متغیـر
شـبانهروز کـه هنـگام نمازهـای پنجگانـۀ مسـلمانان را مشـخص میکنـد .کتـاب بـا
مغـرب (هنـگام بـه پای داشـتن نمـاز مغـرب) ،آغـاز سـنتی شـبانهروز در خاورمیانه
آغـاز میشـود .سـپس از شـبانگاه (عشـاء) قـرون وسـطای مسـیحیت میگـذرد ،از
سـپیدهدم (فجـر) ،عصـر بـزرگ [آشـنایی اروپائیـان بـا] آموزههـای دورۀ اسلامی
سـخن میگویـد .همـگام بـا قهرمـان مـا آدالرد باثـی ،در خاورمیانه به سـوی شـکوه
نیـمروز اوج میگیـرد (ظهـر) و بـا عصـر پـرآب و رنـگ کـه نشـانۀ پایان عصـر ایمان
در غـرب و پیـروزی آشـکار و پایانناپذیـر خـرد در غـرب اسـت ،بـه پایـان میرسـد.
نـکات :همچنانکـه میبینیـم مترجم بـه جـای عبـارت the traditional start of
 the day in the Middle Eastاز «پایـان روز در خاورمیانـه» سـخن میگویـد .البته
در اینجـا نمیتـوان از «ترجمـۀ نادرسـت» سـخن گفـت زیرا فـرض بر این اسـت که
مقدمـۀ مترجـم از خـود اوسـت و نـه «ترجمـهای پنهانی» از «یادداشـتی حذف شـده
در ترجمـه» .گویـا مترجـم چنین پنداشـته اسـت کـه «غـروب» نمیتواند آغـاز «روز»
باشـد پـس بـه گمـان خـود سـخن مؤلـف را اصلاح کـرده و البته بـه این نکتـه نیز
توجـه کافـی نداشـته اسـت که آغـاز کتاب بـا عبارتی بـه معنـی «پایـان روز» چگونه
میتوانـد «احتـرام بـه موفقیت دانشـمندان عربی» باشـد.
بـرای آگاهـی بیشـتر مترجـم بایـد گفـت کـه واژۀ  dayو برابرنهادهـای آن در
بسـیاری از زبانهـا (دسـت کـم دو برابرنهـاد «روز» در فارسـی و «الیـوم» در عربـی)
هـم بـه معنـی «شـبانهروز» و هـم بـه معنـی «بخشـی از شـبانه روز که خورشـید در
آسـمان دیـده میشـود» (= «روز» در تـداول عـام) بـه کار مـیرود .یعنـی مترجـم در
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اینجـا کاربـرد فنـی واژۀ  dayرا از کاربـرد آن در میـان عمـوم مـردم بازنشـناخته
اسـت؛ در حالیکـه عموم مـردم ایران (دسـت کم :عموم بزرگسـاالن) ،حتـی افرادی
کـه کمتریـن بهـرهای از سـواد ندارنـد ،نیـک میدانند کـه «شـبانهروز دینـی» (یا به
تعبیـر دقیـق و علمـی :شـبانهروز عربی) دقیقـاً از هنگام غـروب آفتاب آغاز میشـود
(بـر خلاف شـبانهروز ایرانیـان باسـتان کـه از سـپیدهدم و بـا روشـن شـدن جهان و
شـبانهروز نجومـی کـه از نیمهشـب آغـاز میشـود) ،و بـه همین مناسـبت اسـت که
هنـگام سـخن گفتـن دربارۀ جشـنها و سـوگواریهای مذهبی ،عباراتی چون «شـب
شـهادت/وفات» یـا «شـب عیـد» و ماننـد آن بـه کار میرود.
البتـه در اینجـا اشـکالی نیـز بـر مؤلـف وارد اسـت کـه فرامـوش کرده ایـران نیز
بخشـی از خاورمیانـه اسـت اما در این کشـور «شـبانهروز» بـا «مغرب» آغاز نمیشـود.
در نتیجـه بهتـر بـود که مؤلف بـه جای عبارت «آغاز سـنتی شـبانهروز در خاورمیانه»
از «آغـاز سـنتی شـبانهروز در میـان اعراب» یـاد میکرد.
نگارنده! مترجم یا مؤلف؟

مترجـم پیـش از توضیـح «ویژگیهـای ترجمـه» ،توانایی شـگرف خـود را در نگارش
یـک جملـۀ بهسـامان چنین به رخ کشـیده اسـت:
این ترجمه چهارمین کتاب ترجمه شدۀ نگارنده است (ص .)22

مـن هـر چه ُجسـتم« ،کتاب ترجمه شـدۀ» دیگـری از جاناتـان لیونز نیافتـم اما چند
ترجمـه بـه قلـم «بهرام نوازنی» (امیدوارم تشـابه اسـمی نباشـد) دیدم کـه البته هیچ
یـک ارتبـاط یـا شـباهتی بـه کتـاب بیتالحکمـه نداشـت .گمـان دارم کـه مقصـود
مترجـم از واژۀ «نگارنـده»« ،نگارنـدۀ ترجمـۀ فارسـی» یعنـی همـان مترجـم اسـت و
نـه «نگارنـدۀ کتـاب» یـا مؤلـف .هـر چند کـه در این صـورت «ترجمـۀ کتـاب» از آن
نگارنـده اسـت و نـه «کتاب ترجمه شـده» (که بیگمان از آن نویسـندۀ اصلی اسـت).
گویـا مترجـم میخواسـته بگویـد «این کتـاب چهارمین کتابی اسـت کـه مترجم (یا
بـه تعبیر او« :نگارنده») به فارسـی درآورده اسـت».
چند و چون امانتمداری مترجم

مترجـم اندکـی بیـش از یـک صفحۀ مقدمـه را به توضیـح «ویژگیهای ایـن ترجمه»
اختصـاص داده و در آن بـر دقـت بسـیار خود و پایبندی بسـیار به متـن تأکید کرده
اسـت کـه البتـه بـا آنچـه پیشـتر گفته شـد و نیز گفتـه خواهد شـد چندان سـازگار
نمینماید:
تلاش مـن در اینجـا ایـن بوده کـه از شـیوۀ ترجمـۀ دقیق کلمه بـه کلمه
بـرای حفـظ امانـت و انتقـال مفاهیـم و مقاصـد نویسـنده خارج نشـوم .به
ایـن ترتیـب جـز در مـوارد اندکی کـه بـه اقتضای یـادآوری معنـی معادل
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یـا توضیـح اضافی از {} اسـتفاده کـردهام یا در پانوشـت به شـرح مختصر
پرداختـهام ،از ترجمـۀ آزاد و طـرح دیدگاههـای خـود بهطور جـدی پرهیز
کـردهام .عبـارات داخـل پرانتز () و کروشـه [] از آن خود نویسـنده بوده که
بـه مسـتندات منبـع خـود اضافه کـرده و دقیقـاً انتقال یافته اسـت.
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هرکـس کـه دسـتی (هـر چنـد از دور) در آتـش ترجمه داشـته باشـد نیـک میداند
کـه در بسـیاری مـوارد ،میـان «ترجمـۀ کلمـه به کلمـه» با «انتقـال دقیـق مفاهیم و
مقاصـد نویسـنده» تعـارض وجـود دارد؛ در واقـع «ترجمـۀ کلمـه بـه کلمـه» بیشـتر
نشـانۀ ناتوانـی مترجـم اما «انتقـال دقیق مفاهیـم و مقاصد نویسـنده» وظیفۀ مترجم
بهشـمار میآیـد.
چنانکـه خواهـد آمـد ،مترجـم در مـواردی چشـمگیر از «حفـظ امانـت و انتقال
مفاهیـم» دسـت کشـیده یـا در ایـن کار ناتوان بوده اسـت.
افزودههای نادرست و گمراهکننده

در ایـن کـه مترجـم گاه «بایـد» کلمـه یـا عبارتی را بـرای انتقـال درسـت مفاهیم به
متـن بیفزایـد و نیـز در «لـزوم» متمایـز سـاختن ایـن افزودههـا تردیدی نیسـت ،اما
مشـکل آنجاسـت کـه شـماری از ایـن «توضیحـات اضافی» نادرسـت و گمـراه کننده
است.

8. … the true qibla was in reality a curved line at a specific angle
from the point of prayer, known to this day by the term azimuth,
from the Arabic al-sumut.
 ...قبلـۀ حقیقـی در واقـع خطـی منحنـی بـا زاویـهای خـاص از نقطـۀ
نمازگـزار اسـت کـه در انگلیسـی امـروزه بـا ازیموت شـناخته میشـود که
ألسـموت {بـه معنـی زاویـة السـمت یا نقطۀ جنـوب} گرفته
از واژۀ عربـی ُ
شـده اسـت (ص .)171

مکسر«السـمت» اسـت و نـه «به معنی زاویةالسـمت یـا نقطۀ
نـکات :السـموت جمـع ّ
جنـوب» .خـود ایـن دو اصطلاح نیـز به یک معنـی نیسـتند .در واقع «نقطـۀ جنوب»
بیمعنـی اسـت .عبـارت «نقطـۀ نمازگـزار» نیـز نادرسـت اسـت و بایـد گفتـه شـود
«محـل نمازگزار».
)9. Abu jafar al-mansur (p. 55

ابوموسی جعفر المنصور (ص )123

نکتـه :نمیدانـم چـرا مترجـم «موسـی» را به متـن افـزوده و نیـز نمیدانم چـرا این
نـام را میـان {} نیاورده اسـت .خلیفـۀ مورد نظـر! ابوجعفر عبداهلل بـن محمد ملقب
به المنصور اسـت.

کی گوش میکند به سروش پیام ما

—10. They had set off against the counsel of Emperor Alexius
Anna’s father—and without the protection of the organized armies
of Christendom that were still in transit from Europe.
آنهـا شـرح حال خـود را نـزد مشـاور امپراتـور آلکسـیوس-پدر آنا-بردند،
چـرا کـه بـدون حمایـت لشـکرهای مسـیحی سـازمانیافته ،کـه از اروپـا
همچنـان در راه بودنـد ،نبـرد بـا مسـلمانان ممکـن نبـود.

برگـردان دیگـر :آنهـا توصیـۀ امپراتور الکسـیوس ـ پـدر آنـا ـ را نپذیرفتـه بودند و
از حمایـت نیروهـای سـازمانیافتۀ مسـیحی در حال رسـیدن از اروپا بیبهـره بودند.
نـکات :عبـارت «نبـرد بـا مسـلمانان ممکن نبـود» که آشـکار افـزودۀ مترجم اسـت،
در میـان {} نیامـده و افزودنـش نیـز نادرسـت بـوده اسـت« .مشـاور امپراتـور» نیـز
شـخصیتی اسـت کـه با اشـتباه مترجـم خلـق شـده اسـت »counsel« .را در اینجا
بایـد «توصیـه» (=نظـر مشـورتی) ترجمـه کـرد و نـه «مشـاور» .ماجرای «شـرح حال»
نیـز بینیـاز از شـرح اسـت.
نا افزودهها

مترجـم در مـواردی توضیحـات مؤلـف را بـه اشـتباه در میـان {} آورده و در نتیجه
خواننـده آنهـا را از آن مترجـم میانـگارد.
11. Generally identified in the early accounts as Saracens—that is,
as the children of Abraham’s wife, Sarah—the Muslims were just
another “barbarian” annoyance to be tolerated and, with God’s aid,
defeated (p. 49).
مسـلمانان در نوشـتههای نخسـتین بهطـور کلی ساراسـینها ـ{بـه معنی
فرزنـدان سـارا ،همسـر ابراهیـم و منظـور عربهـا}ـ و از ناخرسـندیهای
وحشـی ،کـه بایـد آنهـا را تحمـل کـرد و بـا کمـک خـدا ،شکسـت داد،
معرفـی میشـدند (ص .)112

برگـردان دیگـر :مسـلمانان کـه در نخسـتین گزارشهـا عمومـاً ساراسـن ،یعنـی
فرزنـدان سـاره همسـر ابراهیـم(ع) (=اعـراب) ،بهشـمار میآمدند ،صرفاً وحشـیهای
مزاحمـی بودنـد کـه تحمـل میشـدند و بـه یـاری خـدا شکسـت میخوردنـد.
نـکات :همچنانکـه میبینیـم توضیح واژۀ «ساراسـن» (اما نه «ساراسـین» که مترجم
آورده) از آن خـود مؤلـف اسـت و مترجـم تنهـا عبـارت «و منظور عربهـا» را از خود
افـزوده اسـت .پـس بایـد فقط همـان را در میـان {} مـیآورد .البته ترکیـب نمکین
«ناخرسـندیهای وحشـی» نیـز به هیچ روی چشـم پوشـیدنی نیسـت .مترجـم دوبار
بـه جـای ایـن واژه فقـط واژۀ «عـرب» آورده ( ،)198 ،100و چنـد بـار نیـز در متـن
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آن را توضیـح داده اسـت :ساراسـین [عـرب] (ص) ،ساراسـینها {عربهـا} (،)289
ساراسـینها {بـه معنـی فرزنـدان سـارا ،همسـر ابراهیم و منظـور عربها هسـتند}
( )53و ساراسـینها {منظـور عربهـای فرزنـد سـارا} (.)67
امـا از همـه جالبتـر ایـن کـه گویا ایـن ارتبـاط «ساراسـن» به «سـارا» کـه البته
دسـتپخت خـود مؤلـف اسـت از جملـه اشـتقاقهای عامیانـه اسـت .ریشهشناسـی
واژه در فرهنگهـای معتبـر چنیـن اسـت:
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Saracen: [Old French Sar(r)azin,-cin (mod. Sarrasin) from
late Latin Saracenus from late Greek sarakēnos, perh. from
)Arab. šarqī eastern (Oxford English Dictionary

بنابـر ایـن گویـا اصـل ایـن واژه ،بـه واژۀ عربـی «شـرقی» بازمیگـردد .ایـن واژه در
سـرزمینهای تحـت تسـلط امپراتـوری روم ،بـه قبایـل عربی شـرق ایـن امپراطوری
اطلاق میشـد.
حذف بخش یادداشتی برای خوانندگان

یکی از وجوه مشترک میان بسیاری از ترجمهها حذف بخشهایی از متن اصلی به
بهانههای مختلف و گاه «بدون بهانه» است .این ترجمه نیز از این قاعدۀ کمابیش کلی
مستثنی نیست زیرا مترجم برخالف دعوی «ترجمۀ دقیق کلمه به کلمه برای حفظ
امانت» یادداشت دو صفحهای مؤلف (« )»A note to readersرا حذف کرده است .در
این مقدمۀ دو صفحهای نویسنده به نکات بسیار مهمی اشاره میکند که مترجم «در
ظاهر» با حذف آنها ،خواننده را از دانستنشان بیبهره کرده است .قید «در ظاهر» در این
جمله از آن روی آمده است که اگر در مقدمۀ مترجم نیک نظر کنیم درخواهیم یافت که
بیشتر مطالب این دو صفحه به صورت پراکنده و البته مغلوط و مخدوش در این مقدمه
آمده است (برای نمونه نک بند  .)7به گمان من این کار یکی از مصادیق بارز نوعی خاص
از «ناراستی علمی» است که اصطالحاً «انتحال» یا«سرقت علمی/ادبی» نامیده میشود.
حذف برخی عبارات در ترجمه

بخـش «یادداشـتی بـرای خواننـدگان» تنهـا متـن حـذف شـده در ترجمـه نیسـت.
چنیـن مینمایـد کـه مترجـم در پـارهای مواقـع ترجمۀ برخـی عبارات یـا جملهها را
فرامـوش کـرده یـا بـه سـبب دشـواری از ترجمۀ آنها چشـم پوشـیده اسـت.

12. The amir built a country villa just outside Cordoba, Munya alRusafa, named after his grandfather’s estate in Syria from which the
young prince had had to flee for his life (p. 144).
امیـر قصـری ییالقـی در بیـرون قرطبـه بـه نـام منیـة الروصفـا بنـا کرد و
نامـش را بـه یـاد املاک پدربزرگـش در سـوریه گذاشـت (ص .)256

کی گوش میکند به سروش پیام ما

برگـردان دیگـر :امیـر قصـری مشـجر بیـرون قرطبـه بنـا کـرد و نامـش را بـه یـاد
املاک پدربزرگش در شـام (سـوریۀ فعلی) که بـرای نجات جان خـود از آن گریخته
الرصافـة نامید.
بـودُ ،منیـة ُ
نـکات :عبـارت مشـخص شـده در متن انگلیسـی در ترجمه نیامده اسـت .نادرسـتی
ضبط«منیـة الروصفـا» نیز روشـن اسـت .زیرا نامی نیسـت که عرب بتواند به سـادگی
آن را تلفـظ کند.

13. The Chronicle of Matthew of Armenia reports that a plot to
remove Thoros was soon hatched and that Baldwin was informed,
although his overt role as instigator, if any, remains murky (p. 17).
وقایعنـگاری متـی اهـل ارمنسـتان در ایـن بـاره نوشـته اسـت کـه توطئۀ
حـذف تـوروس فوری آشـکار و بـه بالدوین اطلاع داده شـد ـ اگرچه نقش
آشـکار بالدویـن ،محـرک توطئـه ،همچنان مبهم اسـت.

برگـردان دیگـر :بـه گـزارش تاریخ متـی ارمنی دسیسـهای بـرای برانـدازی توروس
شـکل گرفـت کـه بالدویـن بـه آن پـی بـرد ،هرچنـد نقـش مسـتقیم احتمالـی او به
عنـوان محرک ،هنوز روشـن نشـده اسـت.
نکته« :مترجم پایبند به متن از ترجمۀ « »if anyچشم پوشیده است .ازاین گذشته
نقش «آشکار مبهم» یکی از نوآوریهای پرشمار مترجم در زبان فارسی است.

14. The calculations themselves were arithmetic, and so there was
no need to master the geometric concepts, such as the circle and the
sphere, so integral to the proper study of astronomy (p. 33).
خـود محاسـبات بـر پایـۀ مفاهیـم ریاضـی مثـل دایـره و محیـط و بـه این
ترتیـب مکمـل مطالعـۀ مناسـب نجـوم بـود (ص .)88

برگـردان دیگر :خود محاسـبات ،حسـابی بودنـد و در نتیجـه به مهـارت در مفاهیم
ریاضـی جداییناپذیـر تحصیـل درسـت اخترشناسـی ،مانند دایـره و کره ،نیـاز نبود.
نکات :چنانکه میبینیم مترجم به جای ترجمۀ جملۀ طوالنی متن انگلیسی،
«چیزی» از خود آورده که کمابیش عکس سخن مؤلف است .همچنین مترجم هنگام
ترجمۀ  sphereبرابرنهاد«کره» را که با بافت متن تناسب کامل دارد رها کرده و آن را
«محیط» ترجمه کرده است .این واژه به ندرت به معنی «محیط» به کار میرود و البته
اگر مترجم به فرهنگی یکزبانه (انگلیسی-انگلیسی) مراجعه میکرد درمییافت که
این «محیط» هیچ ربطی به اصطالح ریاضی «محیط» ندارد بلکه به معنی «اطراف یک
چیز» است و ناگفته پیداست که این معنی به هیچ وجه مورد نظر مؤلف نبوده است.
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یکـی از دسـتبردهای مترجـم و ناشـر در متـن اصلـی ،حـذف بیشـتر تصاویـر متن
اصلـی اسـت .در متـن اصلـی  14تصویـر رنگـی در  8صفحـۀ پشـت و روی بـدون
صفحهشـمار میـان دو صفحـۀ ( 78آغـاز فصل چهـارم) و  79آمده اسـت .مؤلف برای
هـر  14تصویـر بیـن  2تـا  4سـطر کامـل وزیـری توضیـح آورده اسـت .از ایـن میان
در ترجمـۀ فارسـی فقـط  3تصویـر آن هـم بـا قیچـی شـدن از پـس و پیـش و زیر و
بـاال و بـا توضیحـی بسـیار مختصـر و نارسـا آمدهاند و معلوم نیسـت کـه چرا«مترجم
پایبنـد بـه متـن» زحمـت ترجمۀ ایـن توضیحات را به خود نداده اسـت .بدین شـرح:
● مینیاتـوری کـه شـماری از اخترشناسـان مسـلمان را هنـگام کار بـا ابزارهـای
نجومـی نشـان میدهـد.
مؤلـف در زیرنویـس ایـن تصویـر آورده اسـت« :مینیاتـوری عثمانی از اخترشناسـانی
کـه در رصدخانـۀ غالطـه در اسـتانبول مشـغول کار بـا اسـطرالب و دیگـر ابزارهـای
نجومـی هسـتند (کتابخانـۀ دانشـگاه اسـتانبول/کتابخانۀ هنـر بریجمن)».
توضیحـات مؤلـف البتـه «چنـدان کـه باید» ،دقیق نیسـت .ایـن تصویـر ،برگی از
رسـالۀ مشـهور شهنشـاهنامه اسـت که عالءالدین منصور شـیرازی شـاعر پارسیگوی
دربـار سـلطان مـراد سـوم عثمانـی (1003-982ق ).در 989ق .و دربـارۀ وقایـع
نخسـتین سـالهای فرمانروایـی سـلطان مـراد سـروده اسـت .بخشـی از ایـن اثـر به
چگونگـی تأسـیس ایـن رصدخانه در محلـۀ «غالطهسـرای فرنگ» اسـتانبول (امروزه:
میـدان تقسـیم ،غالطهسـرای همان اسـت که امـروزه گاالتاسـرای خوانده میشـود)
بـه پیشـنهاد تقیالدیـن راصـد (د 993ق1585/.م ،).فعالیـت اخترشناسـان در آن
زیـر نظـر تقیالدیـن و سـپس ویـران شـدن ایـن رصدخانـه به فرمـان سـلطان مراد
اختصـاص دارد (عالءالدیـن منصـور شـیرازی.)144-128 ،
ایـن تصویـر در صفحۀ  135ترجمۀ فارسـی فقط با زیرنویس «محققان مسـلمان»
(و نـه حتـی :اخترشناسـان مسـلمان!) آمـده اسـت و صـد البتـه بـرای تتمیـم فایده
یـک سـوم بـاالی ایـن تصویـر کـه اتفاقاً سـه بیـت فارسـی شهنشـاهنامه در آن آمده
و نیـز حاشـیههای باریـک آن از سـه سـوی دیگر بریده شـده اسـت .از ایـن بدتر آن
کـه همیـن تصویـر یک بـار دیگـر در صفحـۀ  214با همان وضـع و همـان زیرنویس
«محققـان مسـلمان» البتـه ایـن بار کمـی کوچکتر آمده اسـت!
آن سه بیت فارسی بدین قرار است (نیز نک :عالء الدین منصور شیرازی:)138 ،
نمودند نزدیکـی آن مقــر
ز یک سو رصـدخـانۀ مختصـر
ی دین
شدند از پی خدمت تق 
		
درو پـانزده اهــل علـم گـزین
بشد پنج تا فاضل نکتهدان
پس آنگه بترصید هر یک از آن
● نقشـۀ جهـان ادریسـی که البتـه بر خلاف دو تصویر دیگـر بریده نشـده و فقط
توضیـح مفصـل آن بـه «نقشـۀ جهـان االدریسـی» خالصه شـده اسـت (ص .)179
● تصویـر برگـی از کتابـی التینـی کـه در آن تصویـر دو نوازنـده ،یکی مسـلمان و
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دیگـری مسـیحی و در پاییـن و بـاالی ایـن تصویـر عباراتـی به التینـی آمده به
بهتریـن وجـه «قیچـی» شـده و فقط تصویـر دو نوازنـده از آن باقی مانده اسـت
(بـاال و پاییـن تصویـر صفحـۀ کتـاب کـه عباراتی بـه التینـی در آن آمده حذف
شـده اسـت) .توضیـح مفصـل متن اصلـی نیز به «یک مسـلمان و یک مسـیحی
در حـال نواختن موسـیقی» خالصه شـده اسـت.
افزودن تصاویر بسیار به متن

دیگـر تصاویـر ترجمۀ فارسـی همگی افـزودۀ مترجم یا ناشـر بر متن اصلی اسـت که
ایـن نیـز بـا دعـوی امانـتداری مترجـم در تعارض اسـت .مترجـم گرچه بـه افزودن
آنهـا «تصریـح» نـدارد ،امـا از جملۀ«تارنماهای مختلـف از جمله ویکیپدیـا و گوگل،
توضیحـات مفصـل و تصاویـر تاریخـی زیبایی را در اختیار گذاشـتند» کـه در آخرین
سـطرهای مقدمـۀ مترجـم (ص  )23آمده اسـت میتـوان حدس زد که ایـن «تصاویر
اضافـی مرحمتـی» حاصـل دسـترنج شـخص مترجـم اسـت و نه ابتـکار ناشـر .به هر
حـال خواننـدۀ ترجمـۀ فارسـی بـدون مراجعـه به متـن انگلیسـی نمیتوانـد تصاویر
آمـده در اصـل را از افزودههـای مترجـم بازشناسـد .ایـن تصاویر پراکنـده در مواضع
مختلـف کتـاب ،ظاهـرا ً قرار اسـت نشـانۀ حسـن سـلیقۀ مترجم/ناشـر بهشـمار آیند
(مثال ص ،334 ،324 ،304 ،299 ،294 ،260 ،197 ،144 ،138 ،136 ،92 ،90 ،52
 ،)339امـا کیفیـت شـماری از آنهـا چنـدان پایین اسـت که بحث «حسـن سـلیقه»
یا«تزئینـی» بهشـمار آمـدن تصاویـر منتفـی میشـود (مث ً
ال صفحـۀ  96که گویـا قرار
اسـت بطلمیـوس باشـد و نیـز صفحـۀ  232کـه تصویـری تیـره از یـک اسـطرالب و
صفحـۀ  239کـه تصویـر با کیفیتی بسـیار پایین« ،گویا از اجزای اسـطرالب» اسـت).
یکـی از تصاویـر زیرنویـس نـدارد (ص  :66کـه در آن چگونگـی پیـدا شـدن نیزۀ
مقـدس بـه تصویـر کشـیده شـده اسـت) و زیرنویس شـماری از ایـن تصاویر نارسـا،
ً
(مثلا  .)337 ،256 ،237 ،124شـماری از اشـتباهات
گنـگ یـا نادرسـت اسـت
چشـمگیر ایـن زیرنویسهـا چنیـن اسـت:
● در صفحۀ  64سـپاهیانی را پای دیوار یک شـهر میبینیم اما در زیر آن نوشـته
شـده اسـت« :سـرنیزه مقـدس» (شـاید منظـور سـرنیزۀ یکـی از آن سـپاهیان
باشـد!) .گویـا ایـن زیرنویـس بایـد زیـر تصویـر صفحـۀ  66میآمد.
● در صفحـۀ  89زیـر یـک تصویـر نارسـا آمـده اسـت «تصویـر جـداول دسـتی»
چنـدان کـه گویـی در سـایر مـوارد «اصـل» آن چیز و نـه «تصویـر» آن در کتاب
آمده اسـت.
● در صفحـۀ  259تصویـر یـک ذاتالحلـق دیده میشـود کـه البتـه در زیرنویس
آن عبـارت نادرسـت امـا نمکیـن «افالکنمـای اسلامی» آمـده اسـت.
● در صفحـۀ  144در زیرنویـس تصویـر فـردی «گویا هنـدی» عبارت «سـیدهانتا»
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آمـده اسـت چنـدان کـه گویـی نام ایـن فرد سـیدهانتا اسـت .امـا ایـن واژه در
سانسـکریت بـه معنـی «جامع/مفصـل» و در برابـر واژۀ «کرنه» بـه معنی مختصر
اسـت و البتـه در میـان دانشـمندان دورۀ اسلامی بـه صـورت «السـندهند» بـر
کتابـی از براهماگوپتـا اطلاق میشـد .ریشـۀ این اشـتباه نمکیـن را میتوان در
ترجمـۀ نادرسـت مترجـم یافت:
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15. The Indian sages brought with them prized Sanskrit scientific
texts, believed to be in part the work of the seventh-century scholar
Brahmagupta and known as the siddhanta (p. 71).
حکیمـان هنـدی ،متـون ارزشـمند علمـی بـه زبـان سانسـکریت-که گفته
میشـد بخشـی از آثـار براهماگوپتـا معـروف بـه سـیدهانتا ،محقـق سـدۀ
هفتمـی ،بـوده اسـت (ص .)144
نکتـه :مترجـم درنیافتـه اسـت کـه مؤلـف عبـارت  known as the siddhantaرا
بـرای  the workبـه کار بـرده و آن را مرتبـط بـا خـود براهماگوپتـا پنداشـته و در

نتیجـه هـم در متـن و هـم در شـرح تصویر «سـیدهانتا» را نـام یک دانشـمند هندی
(یعنـی براهماگوپتا) پنداشـته اسـت.
دعوی نادرست ،شیوۀ ناپسند

چنـدی اسـت کـه مترجمـان بـرای بـزرگ جلـوه دادن کار خـود ،در مقدمـۀ ترجمۀ
خـود دعـاوی شـگفتی مطـرح میکننـد .یکـی از معمولتریـن و مرسـومترین و گویا
فریبندهتریـن ایـن دعـاوی ،دعـوی «مراجعـه به منابع اصلـی مؤلف بـرای هرچه بهتر
و دقیقتـر شـدن ترجمـه» اسـت .مترجـم مـا در این بـاب چنین آورده اسـت:
ویژگـی دیگـر ایـن ترجمـه ،اکتفـا نکـردن بـه متن اصلـی و مراجعـۀ مکرر
بـه منابـع اصلی اسـتناد نویسـنده ،مثل کتـاب تهافتالفالسـفۀ غزالی برای
یافتـن واژگان معـادل بـرای اسـامی کتابهـا ،اشـخاص ،اماکـن و مفاهیـم
عربـی و فارسـی ،کـه در متـن انگلیسـی بـه کار رفتـه ،و همچنیـن وبـگاه
دانشـنامۀ برخط ستارهشناسـی هفت آسـمان بوده اسـت تا ترجمه با زبان
فارسـی سـازگارتر باشـد .در ترجمۀ آیات قـرآن هم در مراجعـه به تارنمای
حجـت االسلام قرائتـی و ترجمـۀ نـور آن روانسـازی شـده اسـت .در این
بـاره ،دریـای بیکـران اینترنـت و تارنماهـای مختلف از جملـه ویکیپدیا و
گـوگل ،توضیحات مفصـل و تصاویر تاریخی زیبایی را در اختیار گذاشـتند.
بـرای مثـال کتـاب کوپرنیـک کـه جرقـۀ انقلاب رنسـانس را در غـرب زد
بـه نـام التیـن  De Revolutionibus Orbium Coelestiumو در
انگلیسـی  On the Revolutions of the Celestial Spheresاست
کـه بـا وجـود معانی مختلفـی کـه بـرای  Revolutionو  Sphereوجود

کی گوش میکند به سروش پیام ما

دارد ،پـس از مطالعـۀ مختصـری از این کتاب ،مناسـبترین معنی چرخش
کرههـای آسـمانی تشـخیص داده شـد .ایـن در حالـی اسـت کـه در عربی
فـی ثـورات األجـواء السـماویة ترجمه شـده که ثوره بـه معنی انقلاب و از
اجـواء جمـع جـو اسـتفاده شـده و در تارنمـای  www.iranika.irبـا نام
دربـارۀ چرخش کرات سـماوی یـا در  www.tebyan.netگردش افالک
آسـمانی آمـده اسـت .بـا ایـن همـه دقـت ،مـن مطمئن نیسـتم اشـتباهی
نکـرده باشـم .به همیـن علـت ،از خواننـدگان گرامی صمیمانه درخواسـت
میکنـم نظـر خـود را با ناشـر محتـرم در میـان بگذارند.

نثـر پراشـکال مترجـم کـه دریافت مفهـوم عبارات را مشـکل و گاه ناممکن میسـازد
از همیـن بنـد پیداسـت .امـا گنجانـدن ایـن همـه اشـکال در حجمـی انـدک ،کاری
اسـت کارسـتان .نکاتـی کـه مترجم مدعـی رعایـت آنهاسـت ،ربطی به «سـازگاری
بیشـتر ترجمـه بـا زبـان فارسـی» ندارد بلکـه به «درسـتی ترجمـه» مربوط میشـود.
در عبـارت بعـدی مترجـم میخواسـته بگویـد کـه «بـا مراجعـه بـه تارنمـای حجـة
االسلام قرائتـی» ترجمـۀ فارسـی روانـی از آیات شـریفۀ قـرآن کریم به دسـت داده
اسـت امـا آنچـه در متن فارسـی آمـده نشـان از آن دارد کـه «مراجعه به این سـایت
روانسـازی شـده اسـت»! بـاز در عبـارت بعـدی مرجـع ضمیـر اشـارۀ «ایـن» ،بنـا بر
قاعـدۀ مرسـوم زبـان فارسـی بایـد «ترجمۀ آیـات» تلقی شـود در صورتی کـه مترجم
«ترجمـۀ سـازگارتر بـا زبان فارسـی» را در نظر داشـته اسـت.
امـا دعـوی مترجـم دربـارۀ «مراجعۀ مکـرر به منابـع اصلی اسـتناد نویسـنده» را
میتـوان بـه سـادگی رد کـرد و در ایـن میـان چـه مثالـی بهتـر از همـان مثالـی که
مترجـم بـه ترجمـۀ دقیـق آن مینازد.
مترجـم بـا آنکـه مدعـی «مطالعـۀ مختصـر» کتـاب کوپرنیـک اسـت بـه تفاوت
آشـکار مفهـوم واژۀ  Revolutionبـه کار رفته در ترجمۀ انگلیسـی عنوان این کتاب
(کـه البتـه بـر خلاف سـخن مترجـم بیشـتر بـه On the Revolutions of the
 Heavenly Spheresترجمـه میشـود) و مفهـوم همیـن واژه در ترکیـب وصفـی
 Copernican revolutionپـی نبـرده اسـت و در نتیجـه عنـوان کتـاب کوپرنیـک
یعنـی ) De Revolutionibus(xiv, 196, 200را همچنانکـه خـود یـادآور شـده
«چرخـش کرههـای آسـمانی» (ص  )339 ،335 ،28و اصطلاح Copernican
) revolution (xiv, 200را نیـز «چرخـش کوپرنیکـی» « /چرخـش کوپرنیـک» (ص
 )339 ،29ترجمـه کـرده اسـت:
16. 1543: The publication of Copernicus’s De Revolutionibus,
which proposes a sun-centered universe. The work includes two key
Arab contributions (p. xiv).
1543م .اثـر کوپرنیـک بـه نـام چرخـش کرههـای آسـمانی ،که خورشـید
را در مرکـز جهـان معرفـی میکـرد ،منتشـر شـد .ایـن اثـر برگرفتـه از دو
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پژوهـش مهـم به زبـان عربـی بـود (ص .)29-28
برگـردان دیگـر1543 :م :.چـاپ کتـاب گـردش [افلاک آسـمانی] کـه کیهـان

«خورشـید مرکـز» را پیشـنهاد کـرد .کتـاب نتایـج دو پژوهـش مهم دورۀ اسلامی را
در بـر داشـت.
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17. 1687: Isaac Newton’s theory of gravitation “completes” the
Copernican revolution, establishing the preeminence of science in
the Western world (p. xiv).
1687م .نظریـۀ جاذبـۀ اسـحاق نیوتـون ،بـا اولویت دادن بـه علم ،چرخش
کوپرنیکـی را در جهـان غـرب تکامل بخشـید (ص .)29
برگـردان دیگر1687 :م :.نظریـۀ گرانش آیـزاک نیوتون ،انقلاب کوپرنیکی را کامل

کـرد و بـر برتری علـم در جهان غرب صحه گذاشـت.

18. Ptolemy—Preeminent astronomer of classical times.
His Almagest was the leading textbook on the heavens from the
second century A.D. until its final overthrow in the Copernican
revolution fourteen hundred years later (p. xvii).
بطلمیـوس ،منجـم سرشـناس دورۀ کالسـیک بـود .اثـر وی بـه نـامالمجسـطی ،معروفتریـن متـن دربـارۀ آسـمانها از سـدۀ دوم میلادی تا
سـقوط نهایـی آن بـا چرخـش کوپرنیـک در چهارده سـده پـس از آن بود
(ص .)32
برگـردان دیگـر :بطلمیـوس :اخترشـناس نامـدار دوران باسـتان .المجسـطی او از

سـدۀ دوم میلادی تـا برافتـادن نهایـی آن در  14سـده بعـد در انقلاب کوپرنیکـی،
برجسـتهترین کتـاب دربـارۀ آسـمانها بـود.
19. … the defining feature of what became known as the Copernican
revolution, although some Greek and Arab scholars had already
)pondered the idea. (p. 200
 ...همیـن ویژگـی تعریـف کننـدۀ چیـزی شـد کـه بعدهـا بـه چرخـش
کوپرنیکـی مشـهور شـد ،اگـر چه برخـی محققـان یونانی و عربـی پیش از
ایـن نیـز بـه ایـن فکـر افتـاده بودنـد (ص .)339

کـه البتـه در ایـن میـان ترکیب«چرخـش کوپرنیـک» (بـه معنـی چرخیـدن خـود
کوپرنیـک) بسـیار نمکیـن اسـت .در حالیکـه ایـن اصطلاح و معـادل فارسـی آن
«انقلاب کوپرنیکـی» (یعنـی کنـار گذاشـته شـدن هیئـت بطلمیوسـی و «عالم زمین
مرکـز» و پذیرفتـن «منظومـۀ خورشـید مرکـز») بسـیار مشـهورتر از آن اسـت کـه
بخواهیـم فـرض کنیـم «فـردی اهـل مطالعه» (چه رسـد به اهـل قلم) آن را نشـنیده
یـا نخوانـده باشـد .جالبتر آنکه ایـن عبارت در عنوان کتاب بسـیار مشـهور توماس
کوهـن کـه اتفاقـاً نویسـندۀ کتـاب بارهـا بـه ارجـاع داده نیز بـه کار رفته اسـت.

کی گوش میکند به سروش پیام ما

از ایـن گذشـته ترجمـۀ دقیـق و مناسـب عنوان کتـاب کوپرنیک همـان «گردش
افلاک آسـمانی» اسـت و بـه نظـر میرسـد کـه مترجـم بـرای مطالعـۀ ایـن کتاب و
انتخـاب عنوانـی فارسـی بـرای آن صالحیت کافی نداشـته اسـت.
20. … built under the supervision of the mathematician Jabir ibn Afiah.
 ...زیر نظر ریاضیدان جابر بن حیان عافیه ساخته شده بود (ص .)267
نکتـه :نویسـنده در اینجـا میخواسـته از «جابر بـن افلح» ،ریاضیدان و اخترشـناس

برجسـتۀ اندلسـی یـاد کنـد امـا یا بـر اثـر اشـتباه خـود او در خواندن ضبـط این نام
بـا حـروف التیـن ،یـا بـر اثـر اشـتباه تایپـی Aflah ،بـه  Afiahتبدیل شـده اسـت.
از مترجـم نیـز انتظـار نمیتـوان داشـت کـه بـه ایـن اشـتباه پی بـرد امـا از «گوگل»
(کـه مترجـم دعـوی بهـرهوری از آن را دارد) چـرا! کافـی اسـت تـا به تعبیـر مترجم
بـه یـاری «تارنمـای گـوگل» در «دریای بیکـران اینترنـت» نـام  Jabir ibn Afiahرا
بجوییـم خواهیـم دیـد کـه «تارنمـای گوگل» بـه ما یـادآور میشـود که:
Did you mean: Jabir ibn Aflah

مطابـق معمـول مقالـۀ «جابـر بن افلح» در ویکیپدیای انگلیسـی نخسـتین پیشـنهاد
گـوگل اسـت و جالـب آنکه متـن انگلیسـی همین کتـاب «بیتالحکمـة» در «گوگل
بوکـز» نیـز در همـان چند پیشـنهاد نخسـت جـای دارد (زیـرا از اندک متونی اسـت
کـه صـورت نادرسـت  Afiahدر آن آمـده اسـت) .تـا اینجـای کار روشـن اسـت که
مترجـم یـا زحمـت جسـتوجو در «دریـای بیکـران اینترنـت» را بـه خـود نـداده
یـا اگـر چنیـن کـرده ،مفهـوم آن تذکـر گـوگل را درنیافتـه ،و در هـر صـورت بـه
«توضیحـات مفصـل و تصاویـر تاریخـی زیبایـی» کـه «تارنماهـای مختلـف از جملـه
ویکیپدیـا و گـوگل» «در اختیـار گذاشـتند» توجـه نکـرده اسـت.
امـا هنـوز یـک نکتۀ دیگـر در این میان شایسـتۀ توجه اسـت و آن افزوده شـدن
واژۀ «حیـان» در میـان ایـن نام اسـت آن هـم بیآنکه میـان {} بیاید.
نام «جابر بن حیان» (البته بی «عافیه») دست کم در میان ایرانیان چندان پرآوازه
است که بیگمان دانشآموزان دبستانی نیز آن را شنیدهاند و میدانند که شهرتش
به شیمیدانی است و نه ریاضیدانی یا ستارهشناسی .از این گذشته هر چند در مورد
احوال و آثار او (و گاه بود و نبودش!) تردیدهایی وجود دارد اما باز همه میدانند که
اهل هر جا که باشد ،اندلسی نیست! حتی اگر این شهرت را نیز در نظر نگیریم در
متن اصلی کتاب ( )p. 109نیز بر کیمیاگر بودن «جابر بن حیان بی عافیه» تأکید
شده و مترجم نیز آن را به درستی ترجمه کرده است (ص  .)200حال چرا مترجم
این اخترشناس اندلسی را که نامش در متن به اشتباه  Jabir ibn Afiahآمده ،جابر
بن حیان انگاشته ،پرسشی است که خود باید پاسخ گوید.
21. 1126: First Latin introduction to Euclid’s Elements, attributed to

Adelard of Bath (xii).
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1126م .اولیـن نسـخۀ التینـی مقدمـهای بـر عناصـر اقلیدس منسـوب به
آدالرد منتشـر شـد (ص .)27
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برگـردان دیگـر1126 :م :.نخسـتین روایـت التینـی بـر اصـول اقلیدس ،منسـوب به
آدالرد
کتـاب اصـول هندسـه یا بـه اختصار اصول اقلیدس مشـهورتر از آن اسـت که کسـی
نـام آن را نشـنیده باشـد .امـا گویـا بیشـتر مترجمـان مـا در ترجمۀ نادرسـت عنوان
ایـن کتـاب بـا همدیگـر همپیمان شـدهاند.
مترجـم بارهـا ایـن نـام را بر پایـۀ رایجترین برابرنهاد فارسـی نام انگلیسـی کتاب
یعنـی« ،Elements ،عناصـر» ترجمه کرده اسـت .از جمله:
22. The thirteen books of Euclid, known as Elements, include six
chapters … The final three chapters of Elements are devoted to solid
)geometry. (p. 111
سـیزده کتـاب اقلیدس مشـهور به عناصر ،شـامل شـش فصل ....سـه فصل
نهایـی عناصـر هم به هندسـۀ فضایی اختصـاص یافته اسـت (ص .)204
و امـا ترجمـۀ واژۀ  introductionبـه «مقدمـه» ،از آنجـا که آدالرد هیـچ «مقدمهای»

بـر کتـاب اصـول اقلیـدس ننوشـته اسـت (البته دانسـتن این نکتـه نیازمند آشـنایی
کافـی بـا احـوال و آثار آدالرد یـا ترجمههای التینی اصول اقلیدس اسـت) ،نویسـنده
بیگمـان واژۀ  introductionرا بـه معنـی «معرفـی» بـه کار بـرده اسـت در نتیجـه
عبـارت را بایـد «نخسـتین معرفـی اصـول اقلیـدس بـه التینـی منسـوب بـه آدالرد»
معنـی کـرد امـا از آنجـا که ایـن عبـارت «چندان فارسـی نیسـت» میتـوان آن را به
صـورت یـاد شـده در «برگردان دیگـر» آورد.
شتاب و «این همه دقت» و نقش ویراستار

مترجـم همچنانکـه یـاد شـد از «ایـن همـه دقـت» خـود در کار یـاد کـرده اسـت
امـا حتـی در  Copy-Pasteعبـارات متـن و ترجمۀ فارسـی قـرآن از وبـگاه http://
 www.gharaati.irدقـت کافـی بـه خـرج نداده اسـت .نویسـنده در صفحۀ 80-79
متـن اصلی ،ترجمۀ انگلیسـی قسـمتی از آیۀ شـریفۀ  64سـورۀ مبارکـۀ آلعمران را
آورده اسـت .مترجـم بنابـر وعـدۀ خود متن ترجمۀ فارسـی همین قسـمت را از وبگاه
نص عربـی «تمام آیـه» را آورده
حجتاالسلام قرائتـی نقـل کـرده امـا هنـگام آوردن ّ
اسـت .در نتیجـه نـص عربـی و ترجمۀ فارسـی با هـم مطابق نیسـتند.
از ایـن گذشـته گاهـی اوقـات در ترجمـۀ برخی جملهها و واژههای بسـیار سـاده
اشـتباهاتی شـگفت بـه چشـم میخورد کـه شـماری از آنهـا حتـی از دانشآموزان
دبیرسـتانی نیز بعید مینماید .شـماری از این اشـتباهات ناشـی از خوانش نادرسـت
واژههـا و شـماری نیـز ناشـی از اشـتباه در تشـخیص سـاختار و اجـزای جملههایـی

کی گوش میکند به سروش پیام ما

بسـیار سـاده اسـت .بـه گمـان مـن ایـن اشـتباهات را تنها میتوان به شـتاب بسـیار
مترجم نسـبت داد.
نکتـۀ چشمناپوشـیدنی در ایـن میـان ،حضـور سـخت کمرنـگ ویراسـتاران در
ویرایـش ایـن گونـه جملات و عبـارات اسـت .در بسـیاری از مـوارد اشـکال چنـدان
آشـکار اسـت کـه ویراسـتاران میتوانسـتند بینیـاز از مراجعـه بـه متـن اصلـی ،بـه
اشـتباه مترجـم پـی برند.

23. They had no understanding of basic technology, science, or
mathematics. … They knew nothing of papermaking or the use
of lenses and mirrors, and they had no inkling of the prince of
contemporary scientific instruments—the astrolabe (p. 9).
آنهـا درک درسـتی از ف ّنـاوری پایـه ،علوم یا ریاضیـات نداشـتند .....آنها
نـه از کاغذسـازی یـا کاربـرد تـوپ و آینـه و نـه از برتـری ابزارهـای علمی
معاصـری مثـل اسـطرالب آگاهی داشـتند.

برگــردان دیگــر :آنهــا بــا فناوریهــای ابتدایــی ،علــم یــا ریاضیــات آشــنا
نبودنــد ....آنهــا نــه از کاغذســازی چیــزی میدانســتند و نــه از کاربــرد عدســی و
آینــه و اســطرالب ،ســرآمد ابزارهــای علمــی آن روزگار آگاه بودنــد.
نکتــه :از ترکیــب نادلپســند ترجمــه کــه بگذریــم ،همنشــینی «تــوپ» و «آینــه»
انصاف ـاً بســیار نمکیــن ،دلنشــین و مایــه انبســاط خاطــر اســت و نشــان میدهــد
کــه مترجــم یــک بــار نیــز ترجمــۀ خــود را بازبینــی نکــرده اســت تــا از خــود
بپرســد «تــوپ» را بــه «آینــه» چــه کار؟ (و صــد البتــه :یــا بالعکــس) .بــه ویــژه از آن
روی کــه هنــگام رســیدن صلیبیهــا بــه پــای دیوارهــای قســطنطنیه ،هنــوز ابــزاری
بــه نــام «تــوپ» اختــراع نشــده بــود کــه کســی بتوانــد از«کاربــرد تــوپ» (آن هــم در
کنــار آینــه) آگاه باشــد چــه رســد بــه «جنگجویــان نــادان صلیبــی» .پیداســت کــه
مترجــم پرشــتاب مــا  lensesرا  gunsخوانــده اســت .ویراســتاران دوگانــه نیــز بــه
ایــن اشــتباه فاحــش توجــه نداشــتهاند.
24. It was, she notes gravely, “a matter greater and more terrible than
famine” (p. 14).
وی شــجاعانه آن را «موضوعــی بزرگتــر و مهیبتــر خشکســالی» نــام
بــرده اســت (ص .)58
نکتــه :بــرای آنکــه دریابیــم صفــت شــجاعانه کمــی غریــب مینمایــد ،نیــازی
نیســت بــه متــن اصلــی مراجعــه کنیــم .مترجــم  gravelyرا  bravelyخوانــده و

«شــجاعانه» ترجمــه کــرده اســت.

25. Roger responded as would have al-Muqaddasi or any other self-
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respecting medieval Arab scholar (p. 97).
واکنــش راجــر همــان بــود کــه المقصــودی یــا هــر دانشــمند محتــرم
عــرب قــرون وســطا انتظــار داشــت (ص .)183
نکتــه :مترجــم  al-Muqaddasiرا  al-Maqsudiخوانــده و «المقصــودی نوشــته

اســت آنهــم در شــرایطی کــه هیــچ دانشــمند مشــهوری بــا ایــن نــام نداریــم و
خــود مترجــم چنــد صفحــه پیــش از ایــن (ص  ،)175-174چنــد بــار ایــن نــام را
«المقدســی» آورده اســت.
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26. writes the twelfth-century religious jurist Zayn al-Din al-Dimyati
)(p. 84
ضیــاء الدیــن الدیمیاتــی ،فقیــه ســدۀ دوازدهــم ،در ایــن بــاره نوشــته
بــود( ...ص .)166
نکتــه :زینالدیــن دمیاطــی درســت اســت .در «دمیاطــی را دیمیاتــی نوشــتن»

هــم مؤلــف کــه حــروف ویــژۀ آوانــگاری را بــه کار نبــرده و هــم مترجــم کــه بــا
نامهــای عربــی آشــنایی چندانــی نــدارد مقصرنــد .امــا «زینالدیــن» را «ضیــاء
الدیــن» نوشــتن تنهــا میتوانــد از شــتاب مترجــم نشــأت گیــرد .دمیــاط نــام
یکــی از شــهرهای مهــم مصــر اســت کــه حتــی در ویکیپدیــای فارســی میتــوان
دربــارۀ آن «چیــزی» یافــت.
27. Al-Yaqubi is less impressed with the morals of some of the
capital’s more colorful residents, bemoaning that never were
“voluptuaries” more dissolute (p. 61).
یعقوبــی از اخــاق برخــی از همســایگان رنگینپوســت خلیفــه هــم
یادکــرده و چنیــن افســوس خــورد کــه شــهوترانانی بــه فاســقی اینهــا
هــم نبــوده اســت (.)131

نکتــه :مترجــم  capitalرا  caliphخوانــده و در نتیجــه بــه جــای «پایتخــت»
از «خلیفــه» یادکــرده اســت .بــا چنیــن اشــتباهی طبیعــی اســت کــه colorful
 residentsکــه بایــد «ســاکنان گوناگــون» (یعنــی از ملــل و قبایــل مختلــف) ترجمه
میشــد ،سرنوشــتی بهتــر از ترجمــه بــه «همســایگان رنگینپوســت» نخواهــد
داشــت .وارد ســاختن مفهــوم نژادپرستانۀ«رنگینپوســت» در ســاختار اجتماعــی
بغــداد نوبنیــاد و جامعــۀ اســامی ســدۀ 2ق8/.م .را بایــد از ابتــکارات مترجــم
بهشــمار آورد ،زیــرا در آن روزگار شــاید میــان سیاهپوســتان و «غیــر سیاهپوســتان»
تفاوتهایــی بــه چشــم میآمــد امــا چیــزی بــه نــام «رنگینپوســت» حــال بــا
هــر اصطــاح و عنوانــی ،معنــا نداشــت و ایــن مفهــوم قرنهــا بعــد و بیشــتر در
«نژادپرســتی مــدرن اروپایــی!» و نیــز در رژیــم نژادپرســت پیشــین آفریقــای جنوبــی
معنــا پیــدا کــرد.

کی گوش میکند به سروش پیام ما

28. A chronicle of the Franks from 793 refers to Saracen raids on
”southern France as one of that year’s two “terrible afflictions.
یــک کتــاب وقایعنــگاری فرانکهــا ،از حمــات ساراســینهای جنــوب
فرانســه در 793م .بــه عنــوان یکــی از دو مصیبــت هولنــاک یــاد میکنــد.
نکتــه :گویــا مترجــم  onرا  ofخوانــده اســت« .حمــات ساراس ـنها بــه جنــوب

فرانســه» درســت اســت.

29. Leonardo of Pisa—Learned mathematics from the Arabs of
North Africa and became one of the greatest mathematicians of the
)Western world. Also known as Fibonacci (p. 16
لئونــاردو اهــل پیــزا ،ریاضـیدان برجســتهای از عربهــای شــمال آفریقــا،
کــه بــه یکــی از بزرگتریــن ریاضیدانــان جهــان غــرب تبدیــل شــد .وی
بــه فیبوناتچــی هــم مشــهور اســت.
برگــردان دیگــر :لئونــاردوی پیزایــی :ریاضیــات را نــزد عربهــای شــمال آفریقــا

آموخــت....
نکتــه :بیگمــان مترجــم  mathematicsرا  mathematicianخوانــده اســت،
هــر چنــد کــه بــا ایــن خوانــش جملــۀ انگلیســی معیــوب میشــود .مترجــم بــه
یــاری ترجمــۀ خــود نیــز میتوانســت از ایــن اشــتباه برهــد ،زیــرا خــود در ترجمــۀ
صفحــۀ  170متــن انگلیســی دربــارۀ لئونــاردو چنیــن آورده اســت:
پــدر او تاجــری اهــل پیــزا ...بــود کــه پســر جــوان خــود را بــرای فراگیــری
آخریــن شــیوههای حســاب و حســابداری ...از بازرگانــان مســلمان محلــی
فرســتاده بــود ...لئونــاردو ...در نهایــت بــه وطــن خــود ایتالیــا بازگشــت (ص
.)294

پــس کامــ ً
ا پیداســت کــه لئونــاردو ،اهــل پیــزا و ایتالیایــی اســت و نــه «از
عربهــای شــمال آفریقــا» ،همچنانکــه تــا پیــش از ترجمــۀ کتــاب بیتالحکمــة
نیــز چنیــن بــوده اســت.

30. The second Abbasid caliph of the Muslims turned for guidance to
his trusted royal astrologers, the former Zoroastrian Nawbakht and
Mashallah, a Jew turned Muslim from Basra and now “the leading
person for the science of judgments of the stars”. The pair consulted
)the heavens and … (p. 55
خلیفــۀ دوم عباســی بــرای ایــن کار بــه منجمــان معتمــد دربــار خــود،
کــه دو زرتشــتی مســلمان شــده بــه نامهــای نوبخــت و ماشــاءاهلل و یــک
یهــودی مســلمان شــده اهــل بصــره کــه «در علــم تشــخیص ســتارگان
خبــره بــود» روی آورد .آنــان بــه مطالعــۀ آســمان پرداختنــد( ...ص .)123
برگــردان دیگــر :دومیــن خلیفــۀ عباســی از اخترشــماران دربــار خــود ،نوبخــت
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پیشتــر زرتشــتی و ماشــاءاهلل یهــودی نومســلمان اهــل بصــره و «یگانــۀ روزگار در
علــم احــکام نجــوم» ،راهنمایــی خواســت .ایــن دو {بــا روشهــای احــکام نجومــی}
از آســمانها راهنمایــی گرفتنــد و...
نکتــه :همچنانکــه پیداســت ،مترجــم بــا خوانــش نادرســت جملــه ،بــار
دیگر«شــخصیتی اضافــه» تراشــیده اســت .ماشــاءاهلل همــان یهــودی نومســلمان
اســت و نــه «دومیــن منجــم زرتشــتی» .شــگفت آنکــه مترجــم حتــی از عبــارت
« »The pairنیــز درنیافتــه کــه پــای دو نفــر ،و نــه بیشــتر ،در میــان اســت.
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31. Huddling for shelter on a stone bridge in Mamistra was a young
country gentleman far from home. Adelard of Bath had not made the
arduous journey from England’s West Country for... (p. 2).
در میان آدمهایی که برای یافتن سرپناهی روی پلی سنگی در مامیسترا
ازدحام کرده بودند ،مرد جوانی هم بود که از خانه و کاشانۀ خود فرسنگها
فاصله داشت .آدالرد انگلیسی سفر دشوار خود را از شهری در غرب انگلستان
آغاز نکرده بود که در جشن ازدواج بالدوین ،پادشاه بیتالمقدس ،با آدالید
اهل سیسیل شرکت کند (ص .)38

نکات :نخسـت آنکه شـهری کـه اروپاییها مامیسـترا مینامند در ترکی اسـتانبولی
 Misisو در متـون عربـی ،ترکـی عثمانـی و فارسـی مصیصـه نامیده میشـده اسـت
پـس مترجـم نیـز باید با کاسـتن از شـتاب خـود و صرف اندکـی وقـت ،در ترجمه از
«مصیصـه» یـاد میکرد.
 The West Countryعنوانـی غیـر رسـمی اسـت کـه برای ناحیـۀ جنوب غربی
«انگلنـد» بـه کار مـیرود و نـه جنـوب غربـی جزیـرۀ بریتانیـای کبیـر کـه افـزون بر
انگلنـد ،اسـکاتلند و ویلـز را نیـز دربرمیگیـرد .این ناحیـه جنوبیترین بخـش انگلند
و نیـز جزیـرۀ بریتانیـای کبیـر اسـت پـس نمیتـوان ایـن ناحیـه یـا «بـاث» (زادگاه
آدالرد) را «شـهری در غرب انگلسـتان» بهشـمار آورد .از این گذشـته در متن «آدالرد
باثـی» (یـا بـه قـول مترجم آدالرد اهـل بات) آمـده اما مترجـم پایبند به متـن آن را
«آدالرد انگلیسـی» ترجمـه کرده اسـت.
پــی بــردن بــه ایــن نکتــه کــه  West Countryاســم خــاص اســت و «نبایــد
ترجمــه شــود» نیــاز چندانــی بــه زباندانــی نــدارد زیــرا هــر دو واژه  Westو
 Countryبــا حــروف بــزرگ آغــاز شــدهاند .امــا مترجــم گویــا بــر اثــر شــتاب
بســیار ،بیتوجــه بــه ایــن نکتــۀ ســاده ،ایــن «نــام» را شــش بــار و هربــار بــه
گونــهای دیگــر «ترجمــه» کــرده اســت.
از میـان شـش ترجمـۀ متفـاوت نیز تنهـا یکی کمابیـش به«همان سـرزمینی که
وسـتکانتری نامیـده میشـود» یعنـی «جنـوب غربـی انگلنـد» (اما نه «جنـوب غربی
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انگلسـتان» ،زیـرا در طـول تاریخ ما سراسـر جزیرۀ بریتانیـا را انگلسـتان و اهالی آنجا
را انگلیسـی بهشـمار میآوردهایم) اشـاره دارد .بدین شـرح:
برگردان دیگر

متن انگلیسی

ترجمۀ فارسی

وستکانتری
انگلستان

England’s West Country

شهری در غرب انگلستان

زادگاهش در
وستکانتری
وستکانتری
وستکانتری
انگلستان
زادگاه آدالرد در
وستکانتری
بسیاری از راهبان
وستکانتری

)(2

(.)38

his native West Country town

شهر خود در غرب کشور

)(29

(.)83

the West Country

جنوب غربی انگلستان

)(42

(.)103-102

English West Country

شهری در غرب انگلستان

)(107

(.)199

Adelard’s West Country home

خانۀ آدالرد در غرب

)(125

کشور (.)227

Many of these West Country

بسیاری از راهبان غرب

)monks (126

(ص .)229

32. It is with the greatest shame and disgrace that we report to
you that it is said the sultan, hearing of the emperor’s enjoyment
of living in the manner of the Saracens, sent him singing girls and
)jugglers … (p. 166
نهایـت شـرم و ننـگ اسـت کـه بـه شـما گـزارش کنیـم گفتـه میشـود
سـلطان مشـغول تماشـای شـادی امپراتـور بـه سـبک ساراسـینها
{عربهـا} ،کـه دختـران آوازهخـوان و شـعبدهبازانی را بـه ایـن منظـور
فرسـتادهاند ،شـدهاند( ...ص .)289
برگـردان دیگـر :در نهایت شرمسـاری و سـیهرویی معـروض میدارد کـه میگویند

سـلطان با شـنیدن دلبسـتگی امپراتور به سـبک زندگی اعـراب ،برای او تردسـتان و
رقاصههایی فرسـتاده اسـت.
نکته :یافتن شباهتهای میان این دو ترجمه ،از یافتن تفاوتهای آن دشوارتر است.

33. 1175: Gerard of Cremona completes a translation from the
)Arabic of the Almagest.(xiii
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1175م .جـرارد اهـل کرمونا کتاب المجسـطی را ،که از عربی به انگلیسـی
ترجمـه کرده بود ،منتشـر کرد (ص )27
برگـردان دیگـر :گـراردوس کرمونایی ترجمـۀ المجسـطی از عربی [به التیـن] را به
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پایان رسـاند.
نـکات :نخسـت آنکـه مؤلف هیچ اشـارهای بـه زبان مقصـد ترجمۀ گـراردوس ندارد
و مترجـم واژۀ «انگلیسـی» را البتـه بـدون ذکـر آن در میـان {} افزوده اسـت .از این
گذشـته عبـارت «منتشـر کـرد» بـرای از همهجـا بیخبرانی چـون من که بـه همین
دلیـل از تاریـخ چـاپ نیـز بیخبرنـد ایـن گمـان را پیـش مـیآورد کـه گـراردوس
نخسـت المجسـطی را ترجمـه کـرده و سـپس در « 1175چـاپ» (=معنـی مرسـوم
«انتشـار» در روزگار مـا) کرده اسـت.
همچنانکـه میبینیـم مترجـم در اینجـا از سـر شـتاب و کمتوجهـی گراردوس
را نیـز همچـون آدالرد (پیشتـر بـه آن اشـاره شـد) بـه صـف مترجمـان عربـی بـه
«انگلیسـی» ،کـه البتـه نـه تنهـا در روزگار آدالرد و گراردوس ،که حتـی مدتها پس
از آن نیـز همچنـان تشـکیل نشـده بـود! افـزوده اسـت .ایـن در حالـی اسـت که در
سراسـر کتـاب صرفـاً از مترجمـان عربـی بـه التینـی یاد شـده و در مورد گـراردوس
نیـز بـر التینـی بـودن ترجمههای او تأکید شـده اسـت:
34. Gerard of Cremona—The most prolific of the Latin translators
based in Spain. He is credited with more than seventy translations
from the Arabic (p. 16).
جـرارد اهـل کرمونـا ،پرکارترین مترجم التین مقیم اسـپانیا بـود .او بیشاز هفتـاد کتـاب را از عربـی ترجمه کرد.
ترجمـۀ دیگـر :گـراردوس کرمونایی :پرکارتریـن مترجـم [عربی به] التینی سـاکن

اسـپانیا .بیـش از  70ترجمـه از عربی به او منسـوب اسـت.
نکتـه :مؤلف با «تردیدی» شایسـتۀ اهل تحقیق از «انتسـاب  70ترجمه به گراردوس»
سـخن میگویـد امـا مترجـم با «دقتی شایسـتۀ اهـل ترجمـه» همۀ ایـن ترجمهها را
بیهیـچ تردیـدی کار خود گراردوس میشـمارد.
35. One learned Arab knight, Usama ibn Munqidh, summed up
local reaction to these Christian interlopers, setting a tone that still
strikes a chord across the Muslim world: “Glory be to the Creator,
the Maker! Indeed, when a person relates matters concerning the
)Franks, he should give glory to God and sanctify Him!.... (p. 20
یکـی از جنـگاوران دانشـمند عـرب ،بـه نام اسـامة بـن منقـذ ،واکنشهای
محلـی ایـن مداخلههـای مسـیحی را خالصـه و بهگونهای تنظیـم کرده که
امـروزه نیـز در سراسـر جهـان اسلام طنینانداز اسـت« :منزه اسـت خالق
کـردگار! در واقـع هنگامـی کـه کسـی بخواهد مسـائل مربوط بـه فرانکها

کی گوش میکند به سروش پیام ما

را بیـان کنـد ،بایـد بـه جالل خـدا و عظمـت او پناه ببـرد! (ص )66
برگـردان دیگـر ...:واکنشهـای مردم محلـی در برابر ایـن متجاوزان مسـیحی را در

جملـهای کـه امـروزه نیـز در جهـان اسلام طنیـن انـداز اسـت خالصه کرده اسـت:
3
سـبح اهلل تعالی و قدسـه.»...
«سـبحان الخالـق البـاری! اذا خبر االنسـان امور االفرنج ّ
نـکات :بازهـم پیداسـت که مترجـم برای ترجمـۀ  interlopeبـه فرهنگـی دو زبانه،
و مختصـر امـا نامعتبـر مراجعـه کـرده اسـت .چـون در ایـن گونـه فرهنگهـا در
برابـر ایـن واژه معنـی «فضولـی کـردن» یـا «مداخلـه کـردن» آمده اسـت .امـا اگر به
فرهنگهـای معتبـری چـون مریام-وبسـتر ،النگمـن ،آکسـفورد و جـز آن مراجعـه
میکـرد درمییافـت کـه معنـی متناسـب ایـن بنـد چنیـن اسـت:
to encroach on the rights (as in trade) of others

کـه بیگمـان بایـد «متجـاوز» ترجمـه شـود .تفـاوت میـان «مداخلههای مسـیحی» و
«متجـاوزان مسـیحی» نیـز از زمیـن تـا آسـمان اسـت .دسـت کـم یکی بـه «عمل» و
دومـی به «افـراد» اشـاره دارد.
عبارات و تعبیرات شگفت و نقش ویراستار

شـمار عبـارات بسـیار نمکیـن در ایـن ترجمـه چندان چشـمگیر اسـت کـه خواننده
نـه فقـط از مترجـم کـه از ویراسـتاران و ناشـر بـرای فراهـم آوردن اسـباب ایـن
انبسـاط خاطر سپاسـگزار باشـد .امـا در پارهای مـوارد برخی عبارات چنـدان موهن و
تأسـفبرانگیزند کـه بایـد موجب شرمسـاری و سـرافکندگی همۀ دسـتاندرکاران ،از
نویسـنده و ویراسـتار گرفتـه تـا ناشـر و «غیره» شـود.

36. This book, then, I, with the help of God’s spirit, obtained from
my Master (p. 106).
ایـن کتـاب ،کـه من با کمـک روح خدا از پـروردگارم به دسـت آوردم (ص
.)197
برگـردان دیگـر :ایـن کتـاب کـه بـه شـفاعت روح خـدا ،از سـرورم بـه من رسـیده

ا ست .

نکتـه :مترجـم گمان کرده اسـت کـه ( Masterبـا «ام» بـزرگ) فقط به «پـروردگار»
اطلاق میشـود در حالیکـه چنیـن نیسـت ایـن واژه بـرای «سـرور»« ،ولینعمت» یا
«اسـتاد برجسـته و ممتـاز» (امـا نه اسـتاد معمولی که  masterنوشـته میشـود) نیز
بـه کار مـیرود .همچنانکـه خود مؤلـف چند بـار  Master Amauryیـا Masters
بـه کار بـرده ( )p. 134و مترجـم نیـز دریافته اسـت (ص  )240کـه در اینجا مقصود
«پـروردگار آمـوری» یا «پروردگاران» نیسـت.
37. Followed a scandalous regimen of bathing and diet (p. 165).
پرهیز غذایی پرجنجالی شامل استحمام داشت (ص .)287
برگردان دیگر :در خوراک و رفتن به گرمابه از مقرراتی شگفت پیروی میکرد.
نکتـه :اگـر همچنانکـه مترجـم پنداشـته رژیـم فقـط «پرهیـز غذایـی» بـود آنـگاه
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 regimen of …dietحشـو بـود .رژیـم در مـورد «فرد» (در مـورد جامعه یا حکومت
نیـز معنـی خاصی دارد) به سـبک زندگـی یا مجموعـهای از مقررات اطالق میشـود
کـه آن فـرد در خـوردن ،آشـامیدن ،خـواب ،ورزش ،اسـتحمام و ...رعایـت میکند.
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38. … the early, tentative infiltration of pagan Greek cosmological
thought into Western consciousness … (p. 133).
 ...نفـوذ اولیـۀ تجربـی فکـر کیهانشناسـی یونانـی کافـر به آگاهـی غرب...
(ص .)239
نکته :بدون شرح!
39. … all required information that was increasingly hard to
communicate from a distant central authority.
 ...همـه بـه اطالعاتـی نیازمند بودند کـه ارتباط با اقتدار مرکـزی از راه دور
را بهطـور فزاینده دشـوار کـرده بود(ص .)164
برگـردان دیگـر ...:همگـی نیازمنـد اطالعاتـی بودنـد کـه بهدسـت آوردنشـان از راه

ارتبـاط بـا مرجعیـت متمرکـز پیوسـته دشـوارتر میشـد.
نکته :بر پایۀ ترجمۀ فارسی« ،همه» نیازمند «اطالعات مشکل آفرین» بودهاند!

…40. Gerbert returned home from Catalonia
ژربر اهل کاتالونیا به کشورش بازگشت.
ترجمۀ گوگل :گربرت از کاتالونیا به خانه بازگشت.
41. the departure of Muslim refugee (p. 151).
خروج پناهندگان مسلمان (ص .)265
نکتـه :پناهنـده تنهـا برابرنهـاد  refugeeنیسـت .مسـلمانان در اسـپانیا «پناهنـده»

نبودنـد کـه از آنجـا خـارج شـوند بلکـه آنهـا را «اخـراج» کردنـد.

refugee: a person who has been forced to leave their country or
home, because there is a war or for political, religious or social
reasons (Oxford Advanced Learner’s Dictionary-8th Edition).
42. Pope Gregory IX, who battled Frederick for power and influence
at every turn (p. 172).
پـاپ گریگـوری نهـم ،کـه با فردریـک بـرای تصاحب قـدرت و نفـوذ از هر
فرصتـی اسـتفاده میکـرد (ص .)296
نکتـه :گویـا فعـل اصلـی جمله کـه همانـا «رقابت کـردن» باشـد در گرماگـرم رقابت

میـان پـاپ و فردریک گم شـده اسـت.

43. The great German Scholastic Albertus Magnus also produced a
basic world map around this time.
فیلسـوف اسکوالسـتیک بـزرگ آلمانـی بـه نـام آلبرتـوس ماگنـوس نیـز
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حـدود زمـان نقشـۀ جهانـی ابتدایـی ترسـیم کـرد.
ترجمـۀ گوگل :بـزرگ آلمانـی اسکوالسـتیک آلبرتوس مگنـوس نیز یک نقشـه پایه
جهـان در ایـن زمان تولید میشـود.
44. … written when Adelard was in his early to midthirties
آدالرد در کتاب ...در اوایل تا اواسط سیسالگیاش نگاشته است (ص .)105
ترجمۀ گوگل :نوشته شده است که  Adelardدر اوایل خود را تا اواسط دهه سی بود.
برگـردان دیگـر :آدالرد در کتـاب ...کـه در آغـاز یـا میانـۀ چهارمیـن دهـۀ زندگـی

نوشـته است.
نکتـه :مترجـم نهتنهـا از صـورت جمـع  thirtiesبـه چیـزی پی نبـرده ،بلکـه به این
نکتـه نیـز توجـه نداشـته که مگـر «اول و آخـر سیسـالگی» چهقدر با هم فـرق دارند
کـه تفـاوت «اوایـل» و«اواسـط» آن ایـن قدر مهـم شـود ..در ترجمۀ گوگل دسـت کم
بـه این نکته توجه شـده اسـت.

45. If a hole were opened all the way through the earth, would a
stone tossed in fall out the other side? Adelard’s answer—no, it
would come to rest at the earth’s center (p. 43).
اگـر حفـرهای در راه تـو در زمیـن بـاز بشـود ،سـنگی را کـه داخلـش
میانـدازی از آن طـرف بیـرون خواهـد آمـد؟ پاسـخ آدالرد ـ نـه! بلکـه در
مرکـز زمیـن ،گیـر خواهـد کـرد (ص .)104
نکتــه all the way :بــه معنــی «بــه فــرض امــکان» اســت و نــه «در راه کســی».

پرســش دربــارۀ ایــن اســت کــه اگــر در ســوراخی کــه «بــه فــرض امــکان» ،از مرکــز
زمیــن گذشــته و تــا آنســوی زمیــن ادامــه یافتــه ،ســنگی افکنیــم ،آیــا از آن ســو
بیــرون میآیــد؟ مترجــم حتــی از ترجمــۀ خــود درنمییابــد کــه ایــن ســوراخ
نبایــد بــر ســر راه «آدالرد» باشــد .مگــر آنکــه فــرض کنیــم آدالرد قصــد داشــته
قرنهــا پیــش از نــگارش رمــان مشــهور «ســفر بــه مرکــز زمیــن» نوشــتۀ ژول ورن،
ایــن ســفر را تجربــه کنــد.

46. … a fact underscored by the ritual washing of the hands, feet,
and face before each of the five daily prayers (p. 86).
 ...حقیقتـی کـه بـا آیین شسـت و شـوی دسـتها ،پاهـا و صـورت پیش از
هـر یـک از پنـج نوبت نمـاز روزانه تأکید شـده اسـت.
برگردان دیگر ...:حقیقتی که با آیین وضو ،بر آن تأکید شده است.
نکتـه :مؤلـف ناچـار بوده اسـت که مفهوم اصطلاح «وضـو» را برای مخاطبان ناآشـنا

بـا فرهنـگ اسلامی توضیـح دهـد امـا مخاطبـان فارسـیزبان ـ حتـی اقلیتهـای
مذهبـی ـ معنـی «وضـو» را میداننـد و بـه جـای ایـن توضیحـات کافـی اسـت کـه
همـان اصطلاح بـه کار رود .ضمـن آنکـه در هـر صورت بایـد پیـش از واژۀ «تأکید»
عبـارت «بـر آن» افزوده شـود.
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47. The Arab chroniclers generally pay him scant attention in later
life, perhaps a sign of disapproval over his association with the
infidel king (93).
وقایعنـگاران عـرب بهطـور معمـول توجـه چندانـی بـه زندگی بعـدی وی
نکردهانـد و شـاید نشـانهای از مخالفـت او با همکاری با پادشـاه کافر باشـد
(ص .)177
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برگـردان دیگـر :تاریخنـگاران عـرب عمومـاً توجهـی انـدک بـه سـالهای سپسـین
زندگـی او (=ادریسـی) داشـتهاند کـه شـاید نشـانهای از نارضایی آنـان از همکاری او
بـا پادشـاه کافـر (=راجر دوم) باشـد.
نـکات :عبـارت «زندگـی بعـدی» خواننـده را بـه یـاد «تناسـخ» میانـدازد .از ایـن
گذشـته سـخن از «مخالفـت تاریـخ نگاران با ادریسـی» اسـت و نه «مخالفت ادریسـی
بـا پادشـاه کافر».

… 48. There is even a talisman for ridding a town of scorpions.
Finally, it is buried in the place to be protected—or better yet, in all
”…four corners of the place
حتـی بـرای رهایـی شـهر از شـر عقـرب هـم طلسـمی داشـت ...در نهایت
آن را در محلـی کـه در امـان بـود ـ یـا بهتـر چهـار گوشـۀ آن ـ خـاک
میکردنـد( .»..ص .)198
برگردان دیگر ...:در نهایت آن را در جایی که باید در امان باشد...
برگـردان :مترجـم از خـود نپرسـیده اسـت که «محلـی که در امـان بود» چـه نیازی

به طلسـم دارد؟

)48-1. .. mathesis is the way of damnation (120
ناپختگی موجب لعن میشود (ص .)216

نکتـه :چنیـن مینمایـد که مترجـم در ایـن ترجمه سـخت «ناپختگی» کرده اسـت؛
زیـرا تـا جایـی کـه میدانـم ،ناپختگـی شـاید موجب «نقـد» شـود اما موجـب «لعن»
نتوانـد بـود .مؤلـف خود در جایـی دیگـر  mathesisرا معادل  astrologyدانسـته و
مترجـم نیـز آن را طالعبینـی ترجمـه کرده اسـت:

)48-2. Mathesis [astrology] did not prolong his life, nor …(p. 40
نـه ماتیسـیس [طالعبینـی] توانسـت عمـرش را طوالنیتـر کنـد( ...ص
.)100
ناآشنایی با ساختار و دستور زبان فارسی و نقش ویراستار

بـا نگاهـی بـه ترجمـه میتوان بـه آشـنایی اندک مترجـم با سـاختار و دسـتور زبان
فارسـی پـی بـرد .وضع ویراسـتارانی که این اشـکاالت را اصلاح نکردهانـد نباید بهتر
از ایـن ارزیابـی شـود .ایـن اشـکاالت را میتـوان چنین دسـتهبندی کرد:

کی گوش میکند به سروش پیام ما

الف) بهکارگیری ساختارهای ویژۀ نثر عوامانه و گفتاری

مترجـم در ایـن ترجمـه برخـی سـاختارهای زبانـی را که فقـط در گفتـار روزمره به
کار میرونـد بـه کار بـرده کـه در حالت نوشـتاری معنـی عکس میدهنـد .این نمونه
بـه گمانم گویا باشـد:

49. Astronomy and related disciplines were not the only beneficiaries
)of Islam’s flush of enthusiasm for learning. (p. 85
فقـط نجـوم و رشـتههای مرتبط با آن بهرهمند از شـور و شـوق مسـلمانان
برای کسـب معرفت نبـود (ص .)168

برگــردان دیگــر :نجــوم و رشــتههای مرتبــط بــا آن ،تنهــا رشــتههای بهرهمنــد
از «شــور اســامی علــم آمــوزی» نبودنــد.
نکتــه :ســاختاری بــه صــورت «فقــط ...چنیــن و چنــان نبــود» در گفتــار بســیار
ب ـهکار م ـیرود و البتــه بــه شــرط آنکــه پــس از آن عبارتــی چــون «بلکــه فــان
و فــان و فــان هــم بــود» بیایــد همــان مفهــوم مــورد نظــر مؤلــف را منتقــل
میکنــد .امــا در نثــر نوشــتاری مفهــوم ترجمــۀ فارســی دقیق ـاً عکــس آن اســت
کــه مؤلــف در نظــر داشــته.
ب) حذف «ی» اسمساز/صفت ساز و کاربرد نادرست ترکیبات وصفی و اضافی

مترجــم در بســیاری مــوارد «ی» اسمســاز یــا صفتســاز را حــذف کــرده و در
نتیجــه در جایــی کــه بایــد اســم بیایــد صفــت آمــده اســت و بالعکــس .ایــن اشــکال
موجــب شــده کــه بســیاری از ترکیبهــای وصفــی بــه ترکیــب اضافــی تبدیــل
شــوند کــه صدالبتــه مفهــوم عباراتــی را کــه ایــن ترکیبهــا در آن بــه کار رفتــه
بــه کلــی دگرگــون میکنــد .از جملــۀ آنهاســت:
برگردان دیگر

عبارت اصلی

برگردان مترجم

فتح اسالمی

Muslim conquest
)(74, 145, 147

فتح اسالم ( ،)260 ،149فتح
مسلمانان ()258

امپراتوری روم غربی

western Roman
)Empire (29

غرب امپراتوری روم ()83

اسپانیای اسالمی

)Muslim Spain (92

اسپانیای مسلمان()176

امپراتوری(خالفت) شرقی

eastern empire
)(144

شرق امپراتوری ()256

راهبان وستکانتری

West Country
)monks (126

راهبان غرب(ص )229
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50. The chaos and disorder that had swept in with the Germanic
invasions of the western Roman Empire, beginning in the fourth
century A.D., had just about destroyed formal education and the
perpetuation of classical knowledge (p. 29).
هـرج و مـرج و بینظمـی ،که در نتیجـۀ تهاجم آلمانهای غـرب امپراتوری
روم فراگیـر شـده بـود ،در اوایل سـدۀ چهـارم میالدی تقریبـاً همۀ آموزش
رسـمی و پیوسـتگی دانش کالسـیک را از بین برده بود (ص .)83
برگـردان دیگر :هـرج و مرج و بینظمی ناشـی از یـورش اقوام ژرمنی بـه امپراتوری
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روم غربـی ـ کـه از آغـاز سـدۀ 4م .آغـاز شـده بـود ـ کمابیـش آمـوزش رسـمی و
پاسـداری از دانـش یونانـی را از میـان بـرده بود.
نکتـه« :امپراتـوری روم غربـی» و «امپراتـوری روم شـرقی» یـا بیزانـس دو امپراتوری
پدیـد آمـده از تجزیـۀ «امپراتوری روم» هسـتند.

پ) پیروی از ساختار و سیاق زبان انگلیسی

مترجـم در بسـیاری مـوارد عبـارات را بـه همـان سـیاق زبـان انگلیسـی بـه فارسـی
درآورده و ویراسـتاران دوگانـه نیـز ایـن مـوارد را اصلاح نکردهانـد:
51. ‘My friends,’ he said (p. 24).

دوستان من ،او گفت (ص .)72

نکتـه :ایـن جملـه بـه پیـروی از سـیاق انگلیسـی ترجمه شـده اسـت« .ویراسـتار! او
چـه میکـرد؟»

52. [twenty-eight] lunar mansions (p. 83).
[بیست و هشت] منازل قمری (ص .)165
برگردان دیگر :منازل [بیست وهشتگانۀ] ماه
نکته :جمع بستن معدود نیز به پیروی از زبان انگلیسی است.
ت) دیگر اشکاالت دستوری
53. they also built astronomical instruments, … and taught students
(p. 83).
ابـزار نجومـی را میسـاختند ...دانشـجویانی را هـم تربیـت میکردنـد(ص
.)165
نکته« :را» نشانۀ مفعول صریح است و نباید پس از «مفعول نکره» به کار رود.
!54. God wills it
خدا بخواهد (ص .)54
نکته :کاربرد وجه التزامی اشتباه است.
55. Siger immediately turned his combative spirit, as well as his
impressive intellect, on the more orthodox colleagues in his own
department and on the faculty of theology.

کی گوش میکند به سروش پیام ما

سـیژر بالفاصلـه روحیـۀ مبارزهجویانـه و هـوش فوقالعـادۀ خـود را بیشـتر
متوجـه همـکاران راسـتکیش خـود در گـروه علمـی و در دانشـکدۀ کالم
کرد.
برگردان دیگر ...:همکاران راستکیشتر
نکته more :به صفت راستکیشی مربوط میشود و به «توجه»
واژهها و تعابیر عوامانه و نقش ویراستار

مترجـم افـزون بـر بهکارگیـری سـاختارهای ویـژۀ نثـر گفتاری که پیشـتر یاد شـد،
شـماری از اصطالحـات و تعابیـر عامیانـه یـا گفتـاری را نیـز بـه کار بـرده اسـت.
ویراسـتاران بایـد ایـن مـوارد را اصلاح میکردنـد کـه چنیـن نکردهانـد .بـه چنـد
نمونـه بسـنده میشـود:
ثروت آن بر پایۀ تولید ابریشم ،فرش ،سفال و بلورجات عالی بود (ص .)39
عربها بهخاطر چندهمسریشان( ...ص .)43
هیچ علم ،پزشکی ،یا ریاضیات صحیحی بلد نبودند (ص .)66
مدرکی وجود ندارد که کوپرنیک عربی بلد بوده (.)338
شیوههای پیچیدۀ تشریح اجزای بدن را یاد داده بود (.)193
بـرای اینکـه او فکـر کـرده کـه این جـوری بیانـدازه عادالنهتـر از غیر این
است (.)235
وی ائتالفی از بربرها ....،و دیگر گروههای ناراضی درست کرد (.)255
منشی خلوچل خود (ص 333؛ ترجمۀ .)his half-mad secretary
اندازهگیری اشتباهی (ص 143؛ ترجمۀ .)faulty measurements

ترجمه به حول و قوۀ دیکشنری

یکـی از اشـکاالت رایـج ترجمههـا ناشـی از آن اسـت کـه مترجمانی بـا آگاهی اندک
از زبـان مبـدأ ،تنهـا بـه پشـتوانۀ در دسـت داشـتن «دیکشـنری» ،آن هـم از نـوع دو
زبانـۀ انگلیسـی -فارسـی و صدالبتـه ترجیحـاً از نـوع «بی اصل و نسـب رایانـهای» به
ترجمـۀ واژههـای پرشـمار ناآشـنا دسـت میزننـد و صـد البتـه در اغلـب ایـن موارد
همـان نخسـتین معادل فارسـی را ،بدون توجه بـه بافت متن و چگونگـی کاربرد واژۀ
اصلـی ،برمیگزیننـد .حاصـل کار بـا شـیوهای ایـن چنیـن تولیـد انبوهـی از عبارات
و جملات فارسـی بیمعنـی یـا نادرسـت اسـت .در اینجـا بـرای تأکیـد بـر اهمیت
مراجعـه بـه فرهنگهـای یکزبانـۀ معتبـر ،ضمن یادکـرد شـماری از ترجمههای «به
حـول و قـوۀ دیکشـنری» ،گـهگاه معنی درسـت کلمات کلیـدی آن عبـارات از برخی
فرهنگهـای یکزبانـه نقل شـده اسـت.
)56. The local Arab princes … (p. 19
شاهزادگان عرب محل( ...،ص .)65
برگردان دیگر :امیران محلی عرب.
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نکتـه prince :در زبـان انگلیسـی چنـد معنـی دارد کـه «شـاهزاده» =«فرزنـد شـاه»
فقـط یکـی از آنهاسـت .امـا متأسـفانه عمومـاً مترجمـان ما همـواره آن را شـاهزاده
ترجمـه میکننـد .سـؤال اینجاسـت کـه مگـر اعـراب مسـلمان «شـاه» داشـتهاند که
«شـاهزاده» داشـته باشـند؟! در زبـان انگلیسـی بـه فرمانـروای سـرزمینی کوچـک یا
فرمانـروای سـرزمینی نامسـتقل  princeگفتـه میشـود( .در برابـر  kingکـه بـه
فرمانـروای سـرزمینی بـزرگ و نیرومنـد گفتـه میشـود) .ایـن واژه در اینجـا نیـز
دقیقـاً بـه معنـی «فرمانروای سـرزمینی کوچک» به کار رفته اسـت که البتـه در زبان
عربـی معـادل دقیـق «امیـر» بـرای آن وجـود دارد کـه چون ایـن واژه در فارسـی نیز
بـه همیـن معنـی بسـیار رایـج اسـت بایـد  princeرا در اینجـا «امیر» ترجمـه کرد.

57. Now, the principality found itself a vital link between opposing
worlds …(p. 3).
امـا در ایـن زمان ،ایـن مرکزیت مـرز حیاتی میان دو جهان متخاصم شـده
بود( ...ص .)40
نگاهی به معنی واژۀ  Principalityبیندازیم:
Principality: A territory ruled by a prince or princess or
from which such a title is derived (American Heritage
)Dictionary
بـا توجـه بـه آنچـه پیشـتر دربـارۀ  princeو امیـر گفتـه شـد  Principalityرا باید
«پرنسنشـین» یـا «امیرنشـین» ترجمه کـرد .مترجـم  Principality of Antiochرا

بـه گونههـای مختلفـی چـون مرکزیـت انطاکیـه ( ،)39امیرنشـین انطاکیـه (،)194
شاهزادهنشـین صلیبـی انطاکیـه (ص  )272و village in the principality of
 Antiochرا «روسـتایی در حومـۀ انطاکیـه» ( )68ترجمـه کـرده اسـت.
58. Like Adelard himself, the city that awaited him stood on the cusp
between East and West (p. 3).
شـهر و آدالرد بـر تپـهای میـان شـرق و غـرب چشـمانتظار یکدیگـر بودند
(ص .)39
برگـردان دیگـر :چونان خود آدالرد ،شـهری که چشـم انتظار او بود بـر نقطۀ تالقی

شـرق و غرب جای داشـت (.)39
نـکات :اگـر شـهر و آدالرد هـر دو چشـمانتظار دیگـری بودنـد کـه هیـچ گاه بـه هم
نمیرسـیدند .شـباهت ایـن دو ،در «جـای داشـتن بـر نقطـۀ تمـاس شـرق و غـرب»
اسـت و نـه چشـمانتظاری .واژۀ  cuspرا در واژهنامههـای معتبـر میجوییـم:
cusp: POINT, APEX: as a: a point of transition (as
from one historical period to the next): TURNING
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POINT also: EDGE, VERGE (Merriam-Webster
)Collegiate® Dictionary
cusp: the point formed where two curves join (Longman
)Dictionary of Contemporary English, 4th Ed
cusp: [in] Geometry. A point at which two branches of
a curve come together and share a common tangent, as
if a point describing the curve had its motion reverse
)(Oxford English Dictionary
59. The arrival of Arab science and philosophy, the legacy of the
pioneering Adelard and of those who hurried to follow his example,
transmuted the backward West into a scientific and technological
’superpower. Like the elusive “elixir”—from the al-chemists
al~iksir—for changing base metal into gold, Arab science altered
medieval Christendom beyond recognition (p. 4).
ورود علـم و فلسـفه از زبـان عربی ،که میراث پیشـروانی همچـون آدالرد و
کسـانی که شـتابان بـه دنبـال او راه افتادند ،غـرب عقبمانـده را ابرقدرتی
در علـم و ف ّنـاوری کـرد .ماننـد اکسـیر گمراهکننـده (برگرفتـه از االکسـیر
کیمیاگـران ،کـه وانمـود میکردنـد فلـز کمبها را بـه طال تبدیـل میکند)،
علـم عـرب موجـب تغییـر بیاندازۀ مسـیحیت قرون وسـطا شـد (ص .)41
نـکات :بـا کمی سـلیقه به خـرج دادن میتـوان عبـارت «who hurried to follow
 »his exampleرا بـه جـای «آنانـی کـه در پیـروی از امثـال او شـتاب داشـتند» بـه

«مشـتاقان پیـروی از امثـال او» ترجمـه کـرد تا با حـذف یک فعل بیآنکـه به معنی
لطمـه خـورد ترجمـه نیـز بهسـامان گـردد .زیـرا عبـارت  be in a hurryدر هـر دو
معنـی «شـتاب داشـتن» و «میـل و اشـتیاق داشـتن» بـه کار مـیرود .صـد البته این
چنیـن ترجمه کـردن «صرفـاً» با مراجعه بـه فرهنگهـای انگلیسی-فارسـی نامعتبر،
آن هـم از نـوع کامپیوتـری یـا آنالیـن و آن هـم بدون «صـرف» وقت و حوصلـه و نیز
بـدون بهرهمنـدی از دایـرۀ واژگانـی گسـترده و پشـتوانۀ غنـی ادبی مقدور نیسـت.
در ترجمـه ،فعـل «بود» فراموش شـده اسـت .البتـه میتوان با حـذف «که» پیش
از واژۀ میـراث ،و «جملـۀ معترضـه» در نظـر گرفتـن «میـراث پیشـروانی ...افتادند» تا
حدی به متن فارسـی سـر و سـامان داد .چرا مترجم تصور کرده اسـت که elusive
را بایـد «گمراهکننـده» ترجمـه کرد؟ آن هم درسـت درجایی که نویسـنده از تأثیرات
شـگرف و البتـه سـازندۀ علـوم اسلامی بـر «غـرب عقبمانده» سـخن میگویـد .اگر
بـه جـای مراجعـه بـه فرهنگهـای انگلیسی-فارسـی بـه فرهنگهـای انگلیسـی بـه
انگلیسـی مراجعـه کنیـم معانـی مناسـبتر زیر را بـرای ایـن واژه مییابیم:
elusive: difficult to catch or grasp (Oxford English
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)Dictionary
elusive: Something or someone that is elusive is
difficult to find, describe, remember, or achieve (Collins
)Cobuild 5

ناگفتـه پیداسـت کـه نویسـنده در اینجـا مفهـوم «دیریـاب» یـا «سـختیاب» یـا بـه
مـد نظـر داشـته اسـت.
تعبیـری البتـه عوامانـه «نایـاب» را ّ
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60. In addition to its literary appeal, this new human geography also
met the growing demands of central state administrators for better
information on the lands and peoples under their dominion. Notably,
it exhibited the Arabs’ genius for exploring in great detail the foreign
practices, beliefs, and lifestyles of the cultures they encountered
across the empire and beyond. This genre, writes one of its leading
practitioners, Muhammad ibn Ahmad al-Muqaddasi, “pleases the
)king as well as the beggar” (P. 90
ایـن جغرافیای انسـانی جدید علاوه بر جاذبـۀ ادبیاش ،نیازهـای حاکمان
دولـت مرکـزی را دربـارۀ اطالعـات بهتـری از سـرزمینها و مردمـان تحت
قلمـرو خـود تأمیـن میکـرد .بـه ویـژه نبـوغ عـرب را در بررسـی جزئیات
زیـاد رفتارهـا ،اعتقـادات و شـیوۀ زندگـی فرهنگهـای موجود در سراسـر
امپراتـوری و فراتـر از آن نشـان مـیداد .محمد بـن احمد المقدسـی ،یکی
از پزشـکان برجسـته ،در ایـن بـاره نوشـته بود که این دسـته« ،هم شـاه را
راضـی میکنـد هـم گـدا را» (ص .)174
برگـردان دیگـر :ایـن سـبک نویـن جغرافیـای انسـانی ،افـزون بـر جذابیـت ادبـی،

نیازهـای روزافـزون سـردمداران دولـت مرکـزی در بـارۀ شـناخت بهتـر سـرزمینها
و مردمـان تحـت فرمـان خـود را بـرآورده میسـاخت و بهویـژه نشـان از اسـتعداد
شـگرف دانشـوران دورۀ اسلامی در کاوش جزئیات رسـوم ،آیینها و سـبک زندگی
ناشـناختۀ فرهنگهایـی داشـت که در درون و بیـرون امپراتوری بـا آن مواجه بودند.
ایـن سـبک ،همچنانکـه یکـی از برجسـتهترین پیشـروان آن ،محمـد بـن احمـد
مقدسـی آورده اسـت «بـه یکانـدازه خوشـایند شـاه و گداسـت».
نـکات :برخلاف تصـور مترجـم practitioner ،همـواره بـه معنـی پزشـک بـه کار
نمـیرود بلکـه معنـی اصلـی آن «فردی ورزیـده (=دارای تجربۀ عملی بسـیار) در یک
حرفـه» اسـت کـه از جملـه میتوانـد یـک «وکیل ورزیـده»« ،یـک پزشـک ورزیده» و
صـد البتـه در ایـن مـورد بخصوص «یـک جغرافیدان ورزیـده» باشـد .در متن اصلی،
دو سـطر پـس از ایـن نیز از اثر جغرافیایی مشـهور مقدسـی ،یعنی احسـن التقاسـیم
فـی معرفـة االقالیم سـخن بـه میان آمده اسـت.
practitioner: someone who regularly does a particular
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activity (Longman Dictionary of Contemporary
)English
practitioner: One who practices something, especially
an occupation, profession, or technique (American
)Heritage Dictionary
practitioner: person who practises a skill or an art
)(Oxford English Dictionary
ترجمۀ نادرست ناشی از آشنایی اندک با تاریخ

آشـنایی مختصـر بـا تاریـخ ایـران و اسلام در سـدۀ اول تـا ششـم قمری/ششـم تـا
دوازدهـم میلادی و نیـز تاریـخ اروپای سـدههای میانـه در همین قرون میتوانسـت
در بسـیاری مـوارد اشـتباهات ناشـی از دانـش انـدک زبانـی مترجم را کاهـش دهد.

61. … Saffah completed the overthrow of the Umayyad dynasty,
which had risen to power in the Muslim world three decades after
the death of the Prophet Muhammad in 632 (p. 55).
 ...سـفاح سلسـلۀ امـوی را ،کـه سـه دهـه پـس از وفـات پیامبـر اسلام در
632م .در جهـان اسلام قـدرت را در دسـت داشـت ،بهطـور کامل سـاقط
کـرد (ص .)124
برگردان دیگر ...:که سه دهه پس از632 ...م .در جهان اسالم به قدرت رسیده بود...
نکته :برپایۀ ترجمۀ مترجم ،امویان پس از درگذشت پیامبر(ص)« ،سه دهه» حکومت

را در دست داشتهاند در حالیکه درست بر خالف تصور مترجم ،امویان پس از شهادت
امام علی (ع) و صلح امام حسن (ع) با معاویه ،در سال 41ق 30( .سال پس از درگذشت
پیامبر در 11ق ).روی کار آمدند و تا 132ق .یعنی  91سال قمری روی کار بودند.

62. The early Umayyad caliphs were descended from members
of the Prophet Muhammad’s inner circle but were not his blood
relatives, … (p. 55).
نخسـتین خلفـای امـوی گرچـه از اعضـای حلقـۀ درونـی حضـرت محمـد
{ص} بودنـد ،از بسـتگان نسـبی وی نبودنـد.
برگـردان دیگـر :نخسـتین خلیفـگان امـوی جانشـین نزدیکتریـن خویشـاوندان

پیامبـر{ص} بودنـد امـا خویشـاوندی نسـبی بـا آنـان نداشـتند.
نکتـه :تـا جایـی که مـن میدانم نخسـتین خلیفگان امـوی ،معاویـه و فرزندش یزید
بودهانـد .بایـد از مترجـم پرسـید کـه کدامیـک از ایـن دو را از«اعضای حلقـۀ درونی»
پیامبـر (ص) پنداشـته اسـت! بیگمـان مقصـود مترجم این بوده اسـت کـه معاویه و
پسـرش برجـای دو تـن از «پنج تـن آل عبا» و نزدیکتریـن خویشـاوندان پیامر اکرم
(ص) یعنـی امـام علـی(ع) و امام حسـن(ع) تکیه زدند.
63. The Almagest was translated into Latin from the original Greek
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in Sicily around 1160, but it was only with a version from the Arabic,
completed in 1175, that it became known among Western scientists
and philosophers.
الماجِسـط در حدود 1160م .در سیسـیل از یونانی به التینی ترجمه شـد،
امـا در حـدود 1175م .بـود کـه همراه با نسـخهای عربی تکمیل شـد و در
میان دانشـمندان و فالسـفۀ غربی به شـهرت رسـید (ص .)238
برگـردان دیگر :مجسـطی در حدود 1160م .در سیسـیل از یونانی بـه التین درآمد،
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امـا فقـط از طریـق روایـت ترجمـه شـده از عربـی ـ تکمیـل شـده در 1175م .ـ در
میان دانشـوران و فیلسـوفان غربی شـناخته شـد.
نکته :بر اساس ترجمۀ فارسی« ،ترجمۀ یونانی به التینی مربوط به 1160م ».در
1175م .با «ترجمۀ عربی الماجسط» تکمیل شده است ،در حالیکه 1175م .تاریخ
اتمام ترجمۀ «عربی به التینی» گراردوس کرمونایی از مجسطی بطلمیوس است.
آشفتگی در ضبط نامهای خاص

با نگاهی به جدولی که خواهد آمد ،درمییابیم که شیوۀ ضبط نامهای خاص در
این ترجمه سخت آشفته است .مترجم بسیاری از این نامها را نادرست و بسیاری را
چندگونه ترجمه کرده و در برخی موارد نیز نامهای خاص را نیز ترجمه کرده است.
برخی از مهمترین آشفتگیها بدین قرار است:
الف) سردرگمی در نگاه داشتن یا انداختن «ال» تعریف

مترجم در حذف یا نگه داشتن «ال» در آغاز برخی نامهای عربی یا میان نامهای دو
بخشی عربی شیوۀ یکسانی در پیش نگرفته است .برای مثال در نامهایی مانند عزیز
(خلیفۀ فاطمی ،ص  ،)128امین ،مأمون و منصور (خلیفگان عباسی ،ص ،129-128
 ،150 ،140-128و جاهای دیگر) ،خوارزمی و فارابی (دانشمندان نامدار ایرانی ،ص
 ،)304 ،149-146 ،136 ،42ابن ندیم ( ،)153 ،152 ،146 ،139یعقوبی (-129
 )131و چند تن دیگر«ال» آغاز یا میان این نامها که مطابق قواعد زبان عربی «باید»
بیاید (العزیز ،األمین ،المأمون ،المنصور ،ابن الندیم) ،مطابق شیوۀ مرسوم و معمول
فارسی« ،به درستی» حذف شده است .اما بسیاری از نامها با همان «ال» عربی آمدهاند
(مث ً
ال المسعودی در ص  .)183 ،172 ،171 ،152 ،144 ،58برخی نامها نیز گاه با
«ال» و گاه (بعضاً در همان صفحه) بدون «ال» آمدهاند مانند غزالی (ص-306 ،33
 :327 ،311 ،308چند بار) و الغزالی ( ،311 ،305در صفحۀ  311با فاصلۀ  8سطر
به هر دو صورت آمده است)؛ ادریسی (ص  ،)178 ،42االدریسی (:186-177 ،175
بارها ،287 ،باز هم در صفحۀ  178به هر دو صورت آمده است).
ب) بازنشناختن حروف همآوا یا آواهای کوتاه و بلند از یکدیگر

مؤلف در بخش «یادداشتی برای خوانندگان» (که گفتیم در ترجمه حذف شده است) ،به
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خواننده یادآور میشود که برای ثبت نامهای عربی/فارسی بر خالف اهل فن که از حروف
مخصوص آوانگاری/خطنگاری بهره میبرند ،روشی ساده در پیش گرفته است .با این کار
حروف همآوا یکسان ثبت میشوند و در نتیجه تشخیص «ح» از «ه»« ،ص» از «س» و مانند
آن و نیز بازشناختن فتحه و کسره و ضمه از «آ» و «ئی» و «او» دشوار میشود .مترجم با
توجه به آشنایی اندک به موضوع کتاب و شهرها و شخصیتهای ایرانی/اسالمی یاد شده در
آن ،در این گونه موارد در بازشناختن صورت درست این نامها توفیق چندانی نداشته است.
ضبط درست

ضبط در متن اصلی

ضبط در ترجمه

سِ نجار

)Sinjar (69, 76, 87

نجر ()170 ،151 ،142
َس َ

الرصا َفة
ُمنیة ُ

)Munya al-Rusafa (144, 149

منیة الروصفا ()264 ،256

ُسلَمی

)Al-Sulami (25: 4 times

السالمی ( 3 :73بار)
ُ

حبش حاسب

)Habash al-Hasib (69, 70

حبش الحسیب()143 ،142

زینالدین دمیاطی

)Zayn al-Din al-Dimyati (84

ضیاء الدین الدیمیاتی ()166

نبرد {رود}طالس

)battle o f Talas (57

نبرد تاالس ()126

صاعد اندلسی

)Said al-Andalusi (62, 119

سعید االندلسی(،)214 ،133
سعید األندلوسی (در نمایه)

مترجـم در ضبـط نـام  Sinjarبا اصراری سـتودنی همهجا برای حـرف «س»« ،فتحه»
( ِزبَـر) گذاشـته اسـت .در حالیکـه حـرف  iرا با توجه بـه این که مؤلف از نشـانههای
مخصوص آوانگاری اسـتفاده نکرده اسـت باید کسـره یـا «ئی» خواند.
پ) ضبط نام شهرهای شرقی بر اساس نام انگلیسی

همچنانکـه مـا از دیربـاز بسـیاری از شـهرهای اروپایـی را بـا تلفظ خـاص خود ثبت
و ضبـط کردهایـم ،اروپاییهـا نیز بسـیاری از شـهرهای خاورمیانه را بـا امالیی خاص
ثبـت میکننـد و برخـی را نیز به نامی بسـیار متفاوت میشناسـند .در پـارهای موارد
مترجـم ایـن نامهای متفـاوت را بازشـناخته ،ماننـد  Alexandrettaکه نـام اروپایی
اسـکندرون اسـت ،اما در بیشـتر موارد چنین نیسـت.
ً
مثلا نـام بنـدرگاه کهن انطاکیه در نزدیکی اسـکندرون را کـه در متن اصلی (p.
 St. Simeon )2آمـده بـه صـورت سـنت سـیمون (ص  )39یاد میکنـد در صورتی
کـه نـام کهـن عربی آن السـویدیة اسـت .این شـهر پس از پیوسـتن به خـاک ترکیه
در 1948م .رسماً«سـامان داغ» (بـه معنـی کوه سـمعان) نام گرفت.
برخی موارد دیگر بدین قرار است
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ضبط درست

ضبط در متن اصلی

ضبط در ترجمه

نیقیه

)Nicea [=Nicaea] (33

نیس(ص )88

مالزگرد

)Manzikert (11

مانزیکرت()53

معرة [النعمان]

)Mara (20: 2 times, 23

مارا ( 2 :67بار)70 ،

مصیصه (عربی)Misis/

)Mamistra(1, 2, 103

مامیسترا
( 2 :38بار)194 ،

طرسوس

)Tarsus(103

تارسوس ()193

(ترکی)

کافی بود که مترجم واژۀ  Manzikertرا در آنچه خود «دریای بیکران اینترنت»
نامیده است بجوید تا در چند ثانیه و مث ً
ال با خواندن سطر نخست مقالۀ Manzikert
در ویکیپدیا 4دریابد که  Manzikertهمان است که ما بدان مالزگرد میگوییم .البته
داشتن اندکی اطالعات تاریخی دربارۀ رویدادهای مهم ایران و سرزمینهای اطراف آن
نیز میتوانست راهگشا باشد .زیرا مؤلف تأکید میکند که این رویداد سه سال پیش از
1074م ،.یعنی در 1071م( .برابر با 463ق ).رخ داده است .یعنی همان سالی که آلب
ارسالن سلجوقی در مالزگرد سپاه رومانوس چهارم ،امپراتور بیزانس را در هم شکست
و او را به اسارت گرفت (ابن اثیر ،حوادث سال 463ق.).
ت) آشفتگی در ضبط نامها با امالی تاریخی یا کنونی

هنگام ضبط نام شهرها به خط فارسی ،باید تلفظ نام آن شهر به زبان رایج در همان
شهر مبنای کار قرار گیرد مگر در مورد شهرهایی که امالی تاریخی دارند .مث ً
ال ضبط
ِن/الندن (حرکت روی حرف د چیزی بین ضمه
درست  Londonدر زبان فارسی الند
ُ
و کسره است که در فارسی وجود ندارد) اما این نام در همۀ متون فارسی لندن آمده
و ما نیز بهناچار باید آن را به همان شیوه ثبت کنیم .گاهی اوقات نیز باید به برخی
مسائل فرهنگی و تاریخی توجه شود .بهطور مثال وقتی دربارۀ دورۀ اسالمی اسپانیا
سخن میگوییم باید  Cordobaرا قرطبه نوشت ،همچنانکه در متون دورۀ اسالمی
چنین آمده است و نه «کوردوبا» (تلفظ کنونی این نام در زبان اسپانیایی) .مترجم این
کار را به درستی انجام داده است اما در مورد  Sevilleیا  Toledoآن هم درست
بصال سخن به میان آمده و به همین قاعده
جایی که از فرمانروای مسلمان آن و ابن ّ
باید اشبیلیه و طلیطله نوشته میشد «سویل» و تولدو نوشته است (ص  )265-264که
البته «سویل» تلفظ انگلیسی/فرانسوی ،اما مرسوم نام این شهر اسپانیایی است و اگر
قرار بود به زبان اسپانیایی امروزی تلفظ شود باید «سویا» (امالی اسپانیایی)Sevilla :

کی گوش میکند به سروش پیام ما

نوشته میشد .این آشفتگی در ضبط نامها را میتوان در جملۀ زیر دید:

ابن رشد در ادامۀ سنت خانوادگی ،از  1169تا 1172م .در مقام قاضی سویل
خدمت کرد و در این سال به قاضی القضاتی قرطبه منصوب شد (ص .)299
باز به همین شیوه نام شهر اسپانیایی ) Jativa (p. 57, spanish:Xàtivaکه در ترجمه

خاتیوا (ص  )126آمده باید به صورت مشهور در روزگار اسالمی اسپانیا یعنی «شاطبه» بیاید.
در مورد نام برخی کتابها یا دانشمندان مشهور نیز وضع همین طور است .مث ً
ال
 Ptolemyرا بطلمیوس مینویسند و نه پتولمی .پس نام کتاب او را نیز باید مجسطی نوشت
و نه «الماجسط» .مترجم این نام را به چند صورت آورده است :کتاب المجسطی (،)27
الکتاب المجسطی (267؛ طبق قواعد زبان عربی ،کتاب نباید «ال» بگیرد) ،الکتاب المجسطی/
الماجسط ( ،)151 ،150 ،134المجسطی ( ،)336-335 ،205 ،202الماجسط (،197 ،170
 :214هنگام ترجمۀ نقل قول از متن عربی قاضی صاعد اندلسی!.)271 ،270 ،238 ،
ت) آشفتگی در ضبط نامهای اروپایی

مترجم کوشیده است تا نامهای اروپایی را بر اساس تلفظ نام هر فرد/شهر به زبان
کشور همو/همان ثبت کند که البته اشتباهاتش در این کار اندک نیست .از این گذشته
وی در مورد دانشمندان اروپایی سدههای میانه که عموماً به التینی مینوشتند گاه
نام التینی او را آورده است ،مانند آلبرتوس ماگنوس .اما در مورد گراردوس کرمونایی،
مترجم التینی زبان اهل لمباردی ایتالیا ،صورت مشهور نام او در انگلیسی را به فارسی
(یعنی :جرارد اهل کرمونا) آورده است که درست نمینماید .من در اغلب موارد صورت
التینی نام را (با توجه به چند قاعده) ترجیح میدهم.
بدیـن صـورت ) Isidore of Seville (xvi, 37, 46, 112, 128کـه بـه
صورتهـای مختلـف ایزیـدور اهـل سـویل ( ،)232 ،205 ،32ایزیـدور ( ،)96ایزیدور
سـویل ( ،)108ثبـت شـده بایـد «ایسـیدور سـویلی» ثبـت شـود.
برخـی نامهـای اروپایـی نیـز چندگونـه ضبـط شـدهاند .مثال نام کاشـف مشـهور
پرتغالـی ) Vasco da Gama (xiv, 96بـه صـورت واسـکو دوگامـا( )28و واسـکو
داگامـا ( )181ثبـت شـده کـه اولـی صورت رایـج (بر اسـاس امالی فرانسـوی همین
نـام) و دومـی صـورت درسـت آن (مطابق تلفـظ و امالی پرتغالی) اسـت .نـام John
) de Villula (xii, xvi, 28, 42, 126نیـز بـه دو صـورت جـان اهـل ویلـوال (،26
 )228 ،102و جـان دی ویلـوال ( )81 ،32آمـده اسـت.
شهر کلن (امالی آلمانی آن )Köln :مشهورتر از آن است که کسی نام انگلیسی
 /فرانسوی آن یعنی ) Cologne (39را بازنشناسد و کولونی ( )98بنویسد .ضمن این
که این نام نه در انگلیسی و نه در فرانسوی کولونی خوانده نمیشود.
نامهـای ) Boccaccio (126و ) Radolphus (p. 39نیـز بایـد بـه صـورت
بوکاتچیـو و رادولفـوس ثبـت شـوند و نـه بوکاتچـو( )229و رودولفـوس (ص .)98
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ث) بازنشناختن نام اصلی برخی کتابها

مترجم به رغم دعوی مراجعه به متون اصلی ،اینترنت و ...در مواردی چشمگیر نتوانسته عنوان
اصلی کتابها را از روی ترجمۀ انگلیسی آنها بازشناسد .مترجم برای چنین کاری میباید با
تاریخ علم دورۀ اسالمی و آثار مهم نگاشته شده در این دوره آشنایی کافی میداشت.
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نزهة المشتاق فی
اختراق اآلفاق

Amusements for Those
Who Long to Traverse
the Horizon

سرگرمیهایی برای آنهایی که
افق دور را میپیمایند()179

کتاب األنواء

Calendar of Cordoba
)(149, 155

تقویم قرطبه ()271 ،263

المدخل الصغیر /مختصر
المدخل

The Abbreviation of the
Introduction to Astrology
)(136, 137

المدخل الکبیر الی علم احکام
النجوم ()245 ،243

المدخل الکبیر الی علم
احکام النجوم

Albumazar’s great
astrological textbook
)(139

متن نجومی بزرگ ابومعشر
()247

کتاب الملل والدول
(=کتاب القرانات)

Book of Religions and
)Dynasties (138

مذاهب و سلسلهها ()246

ذیل تاریخ دمشق

The Damascus Chronicle
)of the Crusades (3

وقایعنگاری دمشق از
صلییبیها()40

تحدید نهایات االماکن
[لتصحیح مسافات
المساکن]

Determination of the
Coordinates of Cities
)(69, 85

تحدید االماکن ()167 ،143

مقوالت ارسطو

)Anstotle’s Topics (66

مباحث ارسطو ()137

شرح کبیر مابعدالطبیعۀ
ارسطو

Great Commentary on
Aristodes Metaphysics
)(181

تلخیص و شرح کتاب مابعد
الطبیعۀ ارسطو ()310

اصول

Elements
)(xii, 111-115, 119-120

عناصر ( :209-204 ،27بارها،
)217-215

اصول اقلیدس یا عناصر

کتـاب اصول هندسـۀ اقلیـدس که به اختصار اصـول اقلیدس یا اصول و در انگلیسـی
 Elementsخوانـده میشـود مشـهورتر از آن اسـت کـه بهسـادگی بتـوان از ترجمۀ
عنـوان آن بـه «عناصـر» چشـم پوشـید .تـر جمـۀ  Elementsبـه «عناصـر» یکـی از
بارزتریـن نمونههـای ترجمـه بـه حول و قوۀ دیکشـنری اسـت.

کی گوش میکند به سروش پیام ما

ابومعشر بلخی و آثارش

مترجـم درنیافتـه کـه در کتـاب بیتالحکمـه دربـارۀ ترجمـۀ التینـی دو «مدخـل»
ابومعشـر بـر «احـکام نجـوم» سـخن به میـان آمده اسـت .یکـی المدخل الصغیـر [الی
علـم احـکام النجوم] ،یـا مختصر المدخل کـه آدالرد آن را به التینـی درآورد و دیگری
المدخـل الکبیـر الـی علـم احکام النجـوم کـه یوهانس سـویلی (یوحنای اشـبیلی) در
1133م .و هرمـان کارینتیایـی در 1140م .دو ترجمـۀ التینـی از آن فراهـم آوردنـد.
کتـاب دیگـری کـه از ترجمـۀ التیـن آن سـخن بـه میـان آمـده کتـاب القرانات
اسـت کـه البتـه بـا عنـوان دیگـرش یعنـی الملـل و الـدول به التینـی ترجمه شـده
اسـت و چون«الملـل» در اینجـا به معنی دینهـا به کار رفته در انگلیسـی به Book
 on religions and dynastiesترجمـه شـده اسـت (ابن ندیم ،چـاپ فلوگل،277 ،
چ تجـدد ،336-335 ،چ ایمـن فـواد سـید243-242/3 ،؛ برای ترجمههـا نگاه کنید
بـه :پینگری« ،ابومعشـر بلخـی» ،35-36 ،همـان ،ترجمۀ فارسـی ،ص .)461-460
البتـه مـن از مترجـم انتظار نـدارم به مآخـذ تخصصـی تاریخ علـم مراجعه کرده
باشـد امـا در متـن کتـاب به حد کفایـت دربـارۀ تمایز میـان آنچه آدالرد بـه التینی
درآورد و آنچـه یوهانـس سـویلی ترجمـه کـرد سـخن بـه میان آمـده اسـت و انتظار
میرفـت کـه مترجم دسـت کـم دریابد که بـا دو کتاب مواجه اسـت و نـه یک کتاب
و در نتیجـه هـر دو را «المدخـل الکبیـر .»..ترجمـه نکنـد .از این گذشـته مترجم چه
بـا مراجعـه بـه پینوشـتهای مؤلـف و چـه بـا مراجعـه بـه «ویکیپدیای انگلیسـی»
میتوانسـت نـام درسـت ایـن کتـاب را دریابـد .زیـرا در مقالـۀ ابومعشـر ویکیپدیای
انگلیسـی 5در بخـش آثـار مقالۀ آمده اسـت:
Introductions to astrology

Kitāb al‐mudkhal al‐kabīr, an introduction to astrology
which received many translations to Latin and Greek
starting from the 11th-century. It had significant
influence on Western philosophers, like Albert the
Great.
Historical astrology

Kitāb mukhtaṣar al‐mudkhal, an abridged version of
the above, later translated to Latin by Adelard of Bath.

امـا مترجـم بـه رغـم دعـوی «مراجعـه بـه ویکیپدیـا» به ایـن مقالـه مراجعـه نکرده
اسـت .مگـر آنکـه فرض کنیم مقصـودش از ویکیپدیـا ،دقیقاً «ویکیپدیای فارسـی»
اسـت کـه الحـق و االنصـاف غالباً بـه هیـچ کار نمیآید مگـر گمراه کـردن «مراجعان
فارسـیزبان انگلیسـیندان».
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ادریسی و کتابش
64. For information closer to home, he relied on his own career
as a traveling scholar after his classical education in Cordoba,
supplemented by the accounts of European travelers, merchants,
diplomats, and members of Roger’s large navy. Al-Idrisi’s great
geographic compendium, dated January 1154, is extant as well. By
order of the king, the work was given the fanciful title Amusements
for Those Who Long to Traverse the Horizon; … (p. 94).
وی بـه منظـور کسـب اطالعـات بیشـتری از اطـراف خـود ،پـس از اتمـام
تحصیـل کالسـیک خـود و مطالعـۀ نوشـتههای جهانگـردان ،بازرگانـان،
دیپلماتهـا و ملوانـان دریانـوردی عظیـم راجـر اقـدام بـه سـفر تحقیقاتی
کـرد .دانشـنامۀ موجـز جغرافیایـی بزرگ االدریسـی بـه تاریخ ربیـع االول
 549هق/.ژانویـۀ  1154بازمیگـردد .بـه دسـتور پادشـاه ،به ایـن اثر عنوان
تخیلـی «سـرگرمیهایی بـرای آنهایـی کـه افـق دور میپیماینـد» داده
شـد( ...ص .)179

برگــردان دیگــر :بــرای دادههــای مربــوط بــه ســرزمینهای نزدیکتــر ،او
(=ادریســی) بــه تجاربــی تکیــه کــرد کــه بــه عنــوان یــک ســیاح پــس از تحصیــات
رایــج در قرطبــه بــه دســت آورده و بــا گزارشهــای مســافران ،بازرگانــان و ســفیران
اروپایــی و اعضــای نــاوگان بــزرگ راجــر تکمیــل کــرده بــود .دانشــنامۀ جغرافیایــی
فشــرده امــا ســترگ ادریســی کــه در ژانویــۀ 1154م .بــه پایــان رســید ،هنــوز در
دســت اســت .بــه فرمــان پادشــاه ،عنــوان خیالانگیــز نزهــة المشــتاق فــی اختــراق
اآلفــاق بــه کتــاب داده شــد...
نـکات :برخـی کلمـات و عبـارات کلیـدی از جملـه نـام «قرطبـه» (محـل تحصیـل
ادریسـی)« ،اروپایـی»« ،بـزرگ» و«همچنـان موجود اسـت» در ترجمه دیده نمیشـود.
«ملوانـان دریانـوردی عظیـم راجـر» ترکیبـی بـس نمکیـن اسـت .کتـاب ادریسـی
پرآوازهتـر از آن اسـت کـه «مترجـم مدعـی مراجعه به متـون اصلی ،دریـای بیکران
اینترنـت و غیـره» نتوانسـته باشـد بـدان دسـت یابد.
از ایـن گذشـته ،تاریـخ «ربیـع االول  549هق ».کـه بـه عنـوان معـادل قمـری
تاریـخ «ژانویـۀ  »1154یـاد شـده افـزودۀ مترجم اسـت و بایـد در میـان {} میآمد.
دیگـر آن کـه ایـن معادل نادرسـت اسـت زیـرا تاریـخ تألیف نزهة المشـتاق بـه گواه
سـخن روشـن خـود ادریسـی «دهـۀ اول ژانویـۀ 1154م ».مطابـق بـا {دهـۀ دوم}
شـوال 549ق .بـوده اسـت .6نادرسـتی تطبیـق مترجـم را میتـوان بـا مراجعـه بـه
تقویمهـای تطبیقـی هجـری قمری و میلادی ،از جملـه تقویم تطبیقی ووسـتنفلد-
ماهلـر دریافت.

کی گوش میکند به سروش پیام ما

ترجمۀ نادرست یا بهکارگیری نابهجای اصطالحات فنی

نتیجــه ناآشــنایی مترجــم بــا علــوم مطــرح شــده در ایــن کتــاب ،ســیاهۀ ســیاهی از
اغــاط ریــز و درشــت اســت کــه یادکــرد همــۀ آنهــا امکانپذیــر نیســت.
ترجمۀ درست

اصطالح انگلیسی

ترجمۀ نادرست

زایچه

horoscope (68, 72, 106,
)133, 140: 4 times

بخش

وقتنگهدار ( ،)140جدول ساعات
روز( ،)147جدول اوقات شبانهروز
( 4 :248 ،238 ،197بار)

)tide (31, 35

فلک حامل

موج ()92 ،85

)Deferent (132:6 times

دیفرنت ()237

فلک تدویر

)epicycle (132:2 times

اپیسایکل ()237

مدار خارج مرکز

)eccentric orbit (130, 132

مدار گریز از مرکز (،)234
چرخش گریز از مرکز ()237

معدل المسیر

)equant (132-133, 198-199

ایکوآنت ()336 ،238

اخترشماری/
اختربینی/احکام نجوم

astrology (xv: 2 times, 39,
40, 61, 64, 67-68, 75, 105,
)110, 119-120, 141

هیئت ( ،)98 ،32نجوم (،32
،150 ،141-140 ،134 ،131
 ،)249طالعبینی (،)100
ستارهشناسی ( 4 :199-196بار،
)216-215 ،202

اخترشمار/اختربین/
احکامی

astrologer (xvii, 55, 59, 67)68, 70, 106, 120

طالعبین ( ،)34منجم (،123
،)216 ،197 ،144 ،141-140
ستارهشناس()216 ،129

اخترشناسی،
اخترشماری

astronomy, astrology
(xv, 39, 106-107, 114, 118)120, 155

«نجوم ،هیئت» (« ،)98 ،31نجوم،
ستارهشناسی» (،208 ،199-197
،)271 ،216-214

متون احکامی

)astrological texts (67

متون نجوم ()140

فرمانرو گیاهان

)plant kingdom (265

انواع گیاهی ()265

ابتدایی/مقدماتی

)basic(9, 20, 33, 37, 41

پایه ( ،)95 ،89 ،66 ،49اساسی
()101

فناوری ابتدایی

)basic technology (9, 20, 37

فناوری پایه ()95 ،66 ،49

دورۀ مقدماتی

)basic course (33

دورۀ آموزش پایه ()89

ابتداییترین مفاهیم

)basic concepts (41

اساسیترین مفاهیم (ص )101

مقدمات علم

)basic knowledge (xii, 126

علوم پایه ( ،)28دانش مقدماتی
()228
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سرزمین قارهای اروپا
(در برخی منابع:
اروپای قارهای)

European continent
)(122, 126

قارۀ اروپا()228 ،219

تسطیح/تصویر
ُگنجنگاری

stereographic projection
)(133

تصویر برجستهنما ()239

سنت فلسفی

philosophical tradition
(xvii, 4, 48, 65, 168, 174,
)310

شیوۀ فلسفی ( ،)34سبک
فلسفی ( ،)111 ،42مکتب
فلسفی( ،)137سنت فلسفی
()339 ،310 ،300 ،292

سنت فکری

intellectual tradition (29,
32, 51, 57: 3 times, 117,
)139, 143

سبک فکری ( ،)87 ،83شیوۀ
فکری ( ،)115مکتب فکری
( ،)212 ،126 ،125سبک
( ،)126سنت فکری (،)247
بنیان فکری()255

دستنامههای
جدولدار

)tabular handbooks (117

کتابچههای تخت()212

قطر

)diagonal (111

خط مایل ()204

اصل

)axiom (112

فرض ()205

اصل موضوع پنجم

)fifth postulate (112

بدیهی پنجم ()205

طول سیاره

longitude of a planet
)(74-75

طول جغرافیایی ()149

حرفنگاری

transliterations
)(37, 113, 114

حرفبه حرفنویسی(،)95
انتقال عین کلمه یا عبارت
(نویسهگردانی) (،)207
نویسهگردانی ()207

ساعت آفتابی

)sundial (31, 82

ساعت خورشیدی ()163 ،85

ق َِدم عالم

Eternity of the World (163,
)174-182, 184, 190-195

ازلی بودن جهان (-300 ،287
)332-324 ،314 ،311

حدوث عالم

)creation of the world (177

خلقت جهان ()304

حدوث

)Creation (179

خلقت ()307

قدیم یا محدث

)eternal or created (179

ازلی یا مخلوق ()307

منشأ عالم

origins of the universe
)(302

پیدایش جهان ()302

دایرۀ عظیمۀ زمین

Earth’s Great Circle (69,
88), Great Circle of the
)earth’s globe (88

دایرۀ بزرگ زمین (142و ،)171
دایرۀ کرۀ زمین (،)171

کی گوش میکند به سروش پیام ما

نورشناسی

optics (5, 65, 83, 86, 143,
)155, 172

دربارۀ عدسیها ( ،)42فیزیک نور
(،254 ،168 ،165 ،137 ،136
 ،)297فیزیک نوری()،271

العضادة

)al-idada(39

العدد ( )97حتی اگر میخواست
بخواند باید العداده میخواند

جهان خورشید مرکز

sun-centered universe(xiv,
)xv-xvi, 200

خورشید در مرکز جهان (،)29
جهان خورشید محور ()339 ،34

زمینمرکز

)earth-centered (131

زمینمحوری()235

کیهان متحدالمرکز

)concentric universe (129

جهان با مرکزیت واحد ()234

افالک متحدالمرکز

)concentric spheres (133

دایرههای هممرکز جهان ()239

افالک تودرتو

)nested spheres (129

کرههای تودرتو ()234

فلک ثوابت

sphere of the fixed stars
)(131

کرۀ ستارگان ثابت ()235

جفت طوسی

)Tusi Couple (199, 200

زوج طوسی ()339 ،338

کیهانشناسی(هیئت)

cosmology (34, 35, 94, 105,
113, 128, 128, 132, 135,
)139, 156, 187, 197

فلسفۀ عالم وجود (،)91 ،90
کیهانشناسی (،196 ،180
،247 ،245 ،237 ،232،،206
)334 ،320 ،273

انقالب کوپرنیکی

Copernican revolution
)(xiv, 200

«چرخش کوپرنیکی»
(ص «،)29چرخش کوپرنیک»
(ص )339

حفظ/نجات پدیدهها

save the appearances
)(130, 131

تثبیت ظواهر ()236 ،234

ارزشهای عددی

)numerical values (128

ارزشهای عددی ()231

شرح برخی اشکاالت یاد شده در جدول

در اینجـا بهشـماری از مهمتریـن اشـتباهات مترجـم بـا تفصیلـی بیشـتر پرداختـه
میشـود

زایچه یا جدول اوقات شبانهروز

65. However, it may be possible to identify Adelard with the
anonymous astrologer responsible for a series of remarkable royal
horoscopes carried out in England in the middle of the twelfth
century. … (p. 140).
با این حال ،میتوان آدالرد را منجم گمنامی دانست که مسؤول رشتهای از
جداول اوقات شبانهروز با ارزش سلطنتی در انگلستان سدۀ دوازدهم بوده است.
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برگردان دیگر :با این حال شاید بتوان آدالرد را همان اختربین ناشناسی بهشمار آورد
که مجموعهای از زایچههای سلطنتی شایان توجه را در میانۀ سدۀ 12م .در انگلستان
استخراج کرده است.
نکات :شاید بتوان از عبارت بیمعنی «جداول اوقات شبانهروز با ارزش سلطنتی» یا
بازنشناختن «منجم» از «اختربین» و «ناشناس» از«گمنام» چشم پوشید اما از اشتباه
مترجم در ترجمۀ  horoscopeنمیتوان به سادگی گذشت .زیرا حتی در فرهنگهای
انگلیسی-فارسی پیش پا افتاده در برابر  horoscopeبرابرنهادهایی چون «زیج ،طالع،
زایچه ،جدول ساعات روز» آمده است که مترجم انصافاً نادرستترین و بیربطترین آن
را برگزیده و پیداست که معنی هیچ یک از این واژهها را نمیدانسته است .این اشتباه
موجب شده است که ترجمۀ فارسی چندین بند از کتاب غلط و گاه بیمعنی شود.

فلک حامل و تدویر ،مدار خارج مرکز و معدلالمسیر

66. The deferent was defined as a circle that rotated around the earth,
while the epicycle, which carried the planet, rotated around a point
… on the circumference of the deferent
Those minor discrepancies that could not be addressed by these
techniques were at times resolved by shifting the center of the
deferent circle slightly away from the earth. This created the socalled eccentric orbit, … (p. 132).
اپیسایکل ـ به معنی دایرهای که سیاره را حمل میکند ،مرکزش روی
محیط دایرۀ بزرگتری است و در مدار دایرۀ بزرگتری حرکت میکند ـ و
دیفرنت ـ به معنی دایرۀ کوچکتری که به دور زمین و درون دایرۀ بزرگتر
میچرخد....
تفاوتهایی جزئی را که نمیشد از راه این روشها برطرف کرد ،گاهی با
تغییر مرکزیت دایرۀ کوچکتر یا کمیدورتر از زمین حل میکردند .این
موجب تشکیل رویکرد به اصطالح چرخش گریز از مرکز شد( ...ص .)237
برگردان دیگر :فلک حامل به عنوان دایرهای گرداگرد زمین تعریف میشد که فلک

تدویر ،که ستاره را حمل میکرد ،گرد نقطهای از محیط فلک حامل میگردید....
برای برطرف کردن ناهمخوانیهای جزئیتری که با این روش حل نمیشد ،مرکز
فلک حامل اندکی از زمین جابهجا میشد که به [مدل]«فلک [حامل] خارج مرکز»
انجامید...
نکات :تالش مترجم برای پدید آوردن متنی غیر قابل فهم جدا ً شایستۀ تقدیر است .از
آوانگاری معادلهای انگلیسی «فلک حامل» و «فلک تدویر» به جای بهکارگیری این دو
اصطالح و پس و پیش کردن نابهجای تعریف این دو گرفته تا افزودن جمالت بیمعنی
یا نادرست ،همگی دست به دست هم دادهاند تا خوانندۀ فارسی زبان هیچ درنیابد.

کی گوش میکند به سروش پیام ما

بر اساس «ترجمۀ» فارسی از یک سو مرکز «اپیسایکل» روی محیط دایرۀ بزرگتری
است ،پس اپیسایکل نمیتواند همان «دایرۀ بزرگتر» باشد و از سوی دیگر «دیفرنت»
نیز «دایرۀ کوچکتری است» یعنی در اینجا دو دایره «کوچکتر» داریم بیآنکه
دایرهای«بزرگتر» در کار باشد! درست در کنار همین عبارات و در زیرنویس یکی از
شکلهایی که مترجم به کتاب افزوده« ،دیفرنت» به عنوان «دایرۀ خطچین بزرگتر»
معرفی شده است اما شاهکار مترجم وقتی تکمیل میشود که بدانیم وی در چند
سطر بعدی به جای فلک حامل (یا به تعبیر او :دیفرنت) پیوسته «دایرۀ کوچکتر» را
به کار برده که اشتباهی فاحش است.

اخترشناسی (نجوم) و اختربینی (احکام نجوم)

کام ً
ال پیداست که مترجم تفاوت مهم میان  astronomyو  astrologyرا نمیدانسته
و به همین دلیل غالباً هر دو را نجوم ترجمه کرده است .مترجم دست کم هنگام
انتخاب عنوان عربی درست کتاب ابومعشر یعنی المدخل الکبیر الی علم احکام النجوم
برای  ،Introduction to Astrologyباید درمییافت که  Astrologyاحکام نجوم
است و نه خود نجوم .او حتی در مواردی که این دو واژه در کنار هم یاد شدهاند
پیگیر تفاوت احتمالی این دو نشده و با ترجمۀ این دو به «نجوم و هیئت» قضیه را
فیصله داده ا ست .با این وصف پیداست که ترکیباتی مانند  astrologerنیز درست
ترجمه نشدهاند.

ردهبندی فرمانرو گیاهان و سنت گیاهشناسی اشبیلی
66-1. Perhaps the most remarkable extant work in the Seville
tradition is the twelfth-century Anonymous Botanist. This treatise
presents an ambitious attempt at the systematic classification of the
plant kingdom along recognizably modern lines many centuries
before the Western works of Cesalpinus and Linnaeus (p. 150).
شاید جالبترین اثر انجام شده در گذشتۀ سویل ،رسالۀ گیاهشناس
ناشناس ،در سدۀ دوازدهم باشد .این رساله صدها سال پیش از آثار غربی
سیزالپینوس و لینائیوس ،تالش جاهطلبانهای کرده بود تا انواع گیاهی را به
صورت کامال نوینی طبقهبندی کند (ص .)265
برگردان دیگر :شاید چشمگیرترین اثر موجود سنت اشبیلی [ِگیاهشناسی] ،کتاب

سدۀ دوازدهمی گیاهشناسی ناشناس باشد .تالش جاهطلبانه برای ردهبندی نظاممند
فرمانرو گیاهان در این رساله ،به ردهبندیهای غربی صدها سال بعد کسالپینوس و
لینائوس (لینه) شباهت چشمگیر دارد.
ً
نــکات :عبارتهایــی مرکــب از یــک نــام خــاص و « »traditionعمومــا بایــد بــه
ِ
«ســنت .»..ترجمــه شــود و نــه «گذشــتۀ ..»..در اینجــا مؤلــف بــه کتــاب عمــدة
الطبیــب فــی معرفــة النبــات اشــاره دارد کــه در ســدۀ 6ق .نوشــته شــده و
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برجســتهترین اثــر در ســنت گیاهشناســی اندلسی/اشــبیلی بهشــمار میآیــد .امــا
اطالعــات نویســنده دربــارۀ نویســندۀ ایــن کتــاب بـهروز نیســت و برخــاف تصــور او
ایــن نویســنده دیگــر ناشــناس بهشــمار نمیآیــد زیــرا در اواخــر دهــۀ  80میــادی
معلــوم شــد کــه نویســندۀ ایــن کتــاب گیاهشناســی بــه نــام ابوالخیــر اشــبیلی
بــوده اســت Linnaeus .همــان اســت کــه در ایــران بیشــتر بــا تلفــظ فرانســوی نــام
خــود یعنــی [کارل] لینــه مشــهور اســت و «نظــام ردهبنــدی علمــی جانــداران» بــا
نــام او عجیــن شــده اســت .در ضمــن در ایــن کاربــرد واژۀ «ردهبنــدی» مصطلــح
اســت و نــه طبقهبنــدی.
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مقدماتی/ابتدایی یا پایه
67. … preserved some crumbs of Aristotle’s logical system, several
treatises on music, and a few basics of practical geometry (34).
 ...برخی از اجزای نظام منطقی ،چند رساله دربارۀ موسیقی و تعدادی از
مبانی هندسۀ عملی ارسطو را گردآوری کرده بود (ص .)90
برگردان دیگر :برخی از اجزای منطق ارسطویی ،چندین رساله در موسیقی و اندکی

از مقدمات هندسۀ عملی را فراهم آورده بود.
نکته :کمی آشنایی با آثار ارسطو کافی است تا بدانیم فقط « »logical systemبه ارسطو
مربوط میشود .آرزومندم بدانم «تعدادی از مبانی هندسۀ عملی ارسطو» یعنی چه؟

سرزمین قارهای یا قاره

مترجم اصطالح  European continentرا به اشتباه «قارۀ اروپا» ترجمه کرده است .از
عبارت «هم در زادگاه او در انگلستان و هم در قارۀ اروپا» چنین برمیآید که انگلستان
جایی و قارۀ اروپا جایی دیگر است اما میدانیم که چنین نیست.
مقصــود مؤلــف از ( European continentکــه البتــه بهتــر بــود اصطــاح رایــج
 Continental Europeرا بــه کار میبــرد) «ســرزمین قــارهای اروپــا» (در برخــی
منابــع« :اروپــای قــارهای») اســت کــه بــا «قــارۀ اروپــا» تفاوتــی آشــکار دارد .مقصود از
«ســرزمین قــارهای» بخــش اصلــی هــر قــاره بــدون بهشــمار آوردن جزایــر کوچــک
و بــزرگ آن قــاره اســت .در نتیجــه جزیــرۀ بریتانیــای کبیــر ( ،)Great Britainکــه
انگلســتان (=انگلنــد ،اســکاتلند و ویلــز) را در خــود جــای داده و بــا کانــال مانــش
از خــاک اصلــی اروپــا جــدا میشــود و نیــز گرینلنــد گرچــه بخشــی از قــارۀ اروپــا
بهشــمار میآینــد امــا از «ســرزمین قــارهای» اروپــا جــدا هســتند .جزیــرۀ بــزرگ
ماداگاســکار در جنــوب آفریقــا نیــز وضعــی مشــابه دارد .یعنــی گرچــه بخشــی از
«قــارۀ آفریقــا» بهشــمار میآیــد امــا از «ســرزمین قــارهای آفریقــا» جداســت.
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ترجمۀ نادرست یا چندگونۀ عبارات ،واژهها و اصطالحات معمول زبان

در اینجا نیز تنها به مشتی از خروار اشاره میشود
ترجمۀ درست

اصطالح انگلیسی

ترجمۀ نادرست

نوبهای

)Nubian (98

حبشی ()185

فرزندان اسماعیل
(=اعراب=مسلمانان)

)Ishmaelites (13, 24

اسماعلیلیان ()71 ،56

مذهبی و غیر مذهبی

)sacred and profane (13

مقدس و فسقآلود ()56

فوارههای پیچیده

sophisticated fountains
)(86-87

چشمههای پیچیده ()169

ساختمانهای مذهبی

)religious structures (85

ساختارهای مذهبی()167

زیارت

)religious tourism (78

گردشگری مذهبی ()157

پادشاهی کوچک رقیب

)rival petty kingdoms (257

پادشاهی رقیب کوچک
()257

مهاجران کاتاالن

)immigrant Catalans (47

مردم کاتالون ()110

ستارگان مهم

)major stars (38, 39

ستارگان بزرگ ()99 ،96

امیرنشین/پرنسنشین

principality(2, 3, 22:2
)times, 103, 155

مرکزیت([ ،)40 ،39ترجمه
نشده] (ص  68سطر آخر)،
شاهزادهنشین (،)272 ،69
امیرنشین ()194

به فرض امکان (مصطلح :بر
فرض محال)

)all the way (43

در راه ()104

قعر

)lower depths (159

قعر اعماق ()276

خداوند قادر/قدیر

God Almighty

خداوند متعال()40

شرح برخی اشکاالت یادشده در جدول
فرزندان اسماعیل یا اسماعیلیان

مؤلف در نخستین کاربرد واژۀ  Ishmaelitesتأکید میکند که مقصود از این واژه the
 Muslimsاست ( .)p. 13اما مترجم توجه ندارد که «اسماعیلیان» اصطالحی است

که بر یکی از فرقههای مذهبی اطالق میشود و نمیتوان آن را به معنی «فرزندان
اسماعیل» به کار برد.
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نوبه یا حبشه

گویا منبع مترجم برای ترجمۀ  Nubianبه حبشی برخی فرهنگهای انگلیسی-
فارسی غیر قابل اعتماد بوده است .اما با بهرهگیری از فرهنگها یا دانشنامههای معتبر
میتوان دریافت که این واژه به معنی «نوبهای» و «نوبه» نیز نام سرزمینی در جنوب
مصر و سودان است و ربطی به حبشه (کمابیش اتیوپی کنونی) ندارد.
پانوشتهای زائد
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مترجم ،در بسیاری از موارد امالی «اصلی» بسیاری از واژههای متن اصلی را در
پانوشت آورده که بیگمان کاری است نیکو! اما همچنانکه یاد شد ،این کار برای
واژهها و اصطالحاتی ضرورت دارد که «اصل» آنها فارسی/عربی نباشد .شماری از این
پانوشتهای زائد در جدول زیر آمده است:
عبارت در متن ترجمۀ فارسی

پانوشت (از متن اصلی)

ابن میمون ()34
موسی بن میمون ()34

)Maimonides (xvi
)Moses Maimonides (xvi

ابن بطالن ()63

)Ibn Butlan(18

کربوقا ()63

)Kerbogha (18

ابن تومرت ()308

)Ibn Tumart (180

سلسلۀ بربر الموحدون ()308

)The Berber Almohad dynasty (180

کتاب اعاده و توازن (=( )148الجبر و

The Book of Restoring and Balancing

المقابلة)

)(73

تهافت الفالسفة ()305 ،33

The Incoherence of the Philosophers
)(xvi, 177

تهافت التهافت ()307

The Incoherence of the Incoherence
)(179

فصل المقال ()313

On the Harmony of Religion and
)Philosophy (183-184

داللة الحائرین ()325

)Guidefor the Perplexed (190

اسکندرون

Alexandretta

الذقیه ()59

)Latakia (59

حلب ()65

)Aleppo (19

شیزر ()65

)Shaizar(19

کی گوش میکند به سروش پیام ما

البته مترجم در این شیوۀ نادرست نیز پابرجا نیست مث ً
ال در ص  174نیازی نمیبیند
که برای احسنالتقاسیم فی معرفة االقالیم مقدسی پانوشت The Best Divisions
 for Knowledge of the Regionsرا که در متن اصلی ( )p. 90آمده یاد کند.
مولف در مورد کتاب الجبر و المقابلۀ خوارزمی عبارت The Book of Restoring
 and Balancingرا در کنار حرفنگاری عنوان اصلی عربی یعنی Kitab al-jabr
 wa’l-muqabalaیاد کرده که البته برای خوانندۀ انگلیسی زبان «ضروری» است.
ترجمۀ عبارت نخست (آن هم به صورت نادلپسند «کتاب اعاده و توازن») هیچ
ضرورتی نداشت اما مترجم به این کار نیز بسنده نکرده و عبارت انگلیسی را نیز
همچون عنوان اصلی در پانوشت آورده است.
ً
برخی از این پانوشتهای زائد ،نادرست نیز هستند .مثال در پانوشت صفحۀ 169
ترجمۀ فارسی برای «قانون در طب» « »Canon in Medicineآمده است در حالیکه
هم در متن اصلی ( ،p. 86نیز  )p. 5, 155, 177و هم در عنوان ترجمههای انگلیسی
و بسیاری از جایهای دیگر  Canon of Medicineآمده است و صد البته در متن
فارسی نیز بهتر بود عنوان اصلی کتاب یعنی «القانون فی الطب» بیاید.
اما از آن جالبتر پانوشتهایی است که در آن ،مترجم توضیحاتی به زبان انگلیسی
افزوده است .برای نمونه مترجم واژۀ  Almagestرا در ترجمه (ص  )27به درستی
«المجسطی» آورده اما در توضیح آن این پاورقی را آورده است:
Almagest, in English The Great Compilation

اما با مراجعه به متن اصلی درمییابیم که فقط واژۀ نخست در متن اصلی آمده
است .یعنی مترجم انگلیسی به فارسی ،برای خوانندۀ فارسی زبان ،پانوشتی به زبان
انگلیسی به کتاب افزوده است .از این دست پانوشتها کم نیست .نمونۀ دیگر یادکرد
عبارت زیر به عنوان پانوشت نام «جابر» است:
Jabir, in Latin as Gaber

که البته تفاوت این یکی با مورد قبلی در نادرست بودن آن است .زیرا جابر بن حیان
در اروپای سدههای میانه به  Geberمشهور بود و نه .Gaber
پینوشتهای نیازمند ترجمه

بیشتر پینوشتهای کتاب اطالعات کتابشناسی است که صدالبته ترجمۀ آنها جز
دردسر فایدۀ دیگری ندارد اما نویسنده در مواردی انگشتشمار اطالعات مهمی را در
پینوشتها آورده که مترجم نیز برخی را ترجمه کرده است (ص  .)318 ،250 ،156مؤلف
در صفحۀ  23-22متن اصلی از « »One Muslim travelerیاد میکند بیآنکه نامش را
به میان آورد اما در پینوشت ( )p. 207مشخص میکند که این فرد «فقیهی اندلسی به نام
ابن عربی است که البته نباید او را با همنام نامدارش «ابن عربی صوفی» اشتباه گرفت» .اما
مترجم این توضیحات ضروری را برای خوانندۀ فارسی زبان ترجمه نکرده است (ص .)78
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اشکاالت نمایه
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نمایه ،چنانکه مینماید «نمایۀ عام» و مشتمل بر اصطالحات و اعالم (جغرافیایی و کسان)
است .پیبردن به این که شمار چشمگری از اعالم و اصطالحات مهم از قلم افتادهاند کار
دشواری نیست .مث ً
ال نام مأمون (خلیفۀ عباسی) در نمایه نیامده است در حالیکه این نام
 47بار در متن اصلی یاد شده و به تفصیل دربارۀ وی و حمایت همهجانبۀ وی از دانشوران
سخن به میان آمده است .همچنین است وضعیت مایکل اسکات که نامش  27بار در
متن اصلی آمده اما در نمایه ذیل «اسکات ،مایکل» فقط به صفحۀ  19اشاره شده که این
یک مورد نیز مربوط به مقدمۀ مترجم است .مؤلف هر دو نفر را در آغاز کتاب در شمار
«شخصیتهای برجسته» معرفی کرده است (ترجمه ،ص .)34
در ترتیب الفبایی «ال» بیشتر نامها (که گفتیم باید حذف میشد) بهشمار آمده و در
نتیجه الحجاج ،الشابشتی و ...همگی در حرف «ا» آمدهاند .در این میان ادریسی از موقعیت
ممتاز یادکرد به هر دو صورت «االدریسی ،شریف» و «ادریسی» برخوردار بوده است.
در ترتیب الفبایی به «رکن علم» نیز توجه نشده است .نام  7امپراتور نیز به صورت
«امپراتور .»..و در حرف الف آمده است (مانند امپراتور فردریک دوم و امپراتور ویلیام فاتح)
در حالیکه باید با حذف واژۀ «امپراتور» هر یک در جای خود میآمدند .گویا «نمایهساز»
فقط امپراتور الکسیوس (امپراتور بیزانس) را «فاقد صالحیت کافی» دانسته و در نتیجه
نامش را از صف امپراتوران بیرون آورده و به صورت «آلکسیوس» یاد کرده است.
همچنین است وضعیت یاد کرد نام  8پاپ در حرف پ (مانند پاپ هونوریوس
سوم) ،نام دهها کتاب در حرف «ک» و به صورت «کتاب ،.»..و نام چندین کلیسا در
حرف کاف ،که باید واژههای «پاپ»« ،کتاب»« ،کلیسا» و مانند آن نباید در ترتیب
الفبایی لحاظ میشدند .البته پاپ اوربان دوم از مزیت یادکرد به دو صورت «اوربان
دوم» و «پاپ اوربان دوم» (با ارجاع مشترک به  3صفحه) برخوردار بوده است.
نمکینتر از همه ،یادکرد موسی بن میمون در حرف الف به صورت «ارباب موسی
بن میمون» (درست آن :ربّی )...است و نمکینتر مدخل «موسی» در حرف «م» است که
به ترتیب به «محمد بن موسی خوارزمی» (ص « ،)26موسی بن میمون» (« ،)34پسران
موسی» (ص ،134مقصود بنوموسی است)« ،موسی(ع)» (ص  )324 ،159اشاره دارد.
بیشتر نامهای اروپایی به درستی مقلوب و به صورت«نام خانوادگی ،نام» آمدهاند مانند
«اسکات ،مایکل» اما نام «والتر اسکات» به همین صورت در حرف «و» آمده است .این مسلماً به
دلیل شهرت بیشتر «والتر اسکات» به این شکل نیست زیرا در این صورت یادکرد «آکویناس،
توماس» و «آلفونسی ،پتروس» به صورت «توماس آکویناس» و «پتروس آلفونسی» ارجح بود .نام
 Judah ben Solomon ha-Cohenکه در نمایۀ کتاب اصلی به درستی در حرف  Cو به
صورت -Cohen, Judah ben Solomon haآمده ،در نمایۀ فارسی به جای آنکه در حرف
«ک» بیاید به صورت «هاکوئن ،یهودا بن سلیمان» در حرف «ه» آمده است.
در این میان نام ابومعشر نیز یک بار به صورت «ابومعشر (البومزار» (با اشاره به
صفحات  243 ،32 ،26و )...و بار دیگر به صورت «بلخی» (باز هم با اشاره به صفحات
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 32و 243؛ اما کدام بلخی؟ خدا میداند!) آمده است.
تبدیل اندلس و اندلسی به أندلوس و األندلوسی نیز از اشکاالت شگفت این نمایه
است .پلینی به صورت «پیلینی» آمده است .برخی نامها گویا برای جای گرفتن در یک
سطر به دلخواه کوتاه شدهاند مانند «علی المجوسی (هالی عباس)» در حالیکه علی بن
عباس مجوسی اهوازی ،پزشک ایرانی ،هرگز به «علی المجوسی» مشهور نبوده است.
برخالف تصور نمایهساز کتابی به نام «کتاب حکایات کنتربری و بوکاتچو در
دکامرونه» نداریم .حکایات کنتربری کتابی از جفری چاوسر و دکامرون  /دکامرونه
کتابی دیگر نوشته جوان ّی بوکاتچیو است.
نقش ناشر

ناشر از وجوه مختلف در پدید آمدن اثری این چنین نقشی پررنگ داشته است:
 .1سپردن کار ترجمۀ این اثر به مترجمی که به رغم انتشار سه ترجمۀ دیگر همچنان
تازهکار مینماید ،و آن سه ترجمۀ دیگر نیز هیچ ارتباطی به موضوع این کتاب ندارد و
خالصه آنکه بردن بوریا باف به کارگاه حریر کار «هوشمندان روشن رأی» نتواند بود.
 .2سپردن کار به ویراستارانی که یا چیزی فراتر از مترجم نبودهاند یا چنانکه باید و شاید
دل به کار ندادهاند .از این گذشته سالیق دوگانۀ ویراستاران دوگانه و صد البته بیگانگی
آنان با محتوای کتاب بر آشفتگی بیشتر و رنگارنگی اشتباهات ترجمه افزوده است .البته
چنین مینماید که ویراستار نیمۀ دوم کتاب بهتر از ویراستار بخش نخست بوده است.
فقط به عنوان یکی از دهها نشانۀ سلیقۀ دوگانه ویراستاران به یادکرد معادلهای قمری
تاریخهای میالدی اشاره میشود که بهناگاه از صفحۀ  169آغاز میشوند در حالیکه این
کار «به فرض ضرورت» باید دربارۀ بسیاری از دیگر تاریخها نیز انجام میشد.
 .3چاپ کتاب با کیفیتی بسیار نامطلوب که البته شاید این یکی را بتوان نشانۀ حسن
سلیقۀ ناشر دانست زیرا کتابی با محتوایی این چنین شایستۀ چاپی بهتر از این نتواند بود.
بد نیست که ناشر به چند پرسش پاسخ دهد:
 .1چرا ناشر برای سپردن ترجمه به مترجمان و ویراستاران ،صالحیت آنان را بررسی
نمیکند؟ اگر ناشر تمایل یا توان بررسی صالحیت مترجمان یا ویراستاران را نداشته
باشد آنگاه میان ناشری چون سروش و ناشران بازاری چه تفاوتی وجود دارد؟
 .2چرا باید  90هزار برگ کاغذ و مبلغی گزاف صرف انتشار کاری تا بدین پایه سست
شود؟ کاغذی که هدر رفتن آن صدمه به محیط زیست است و هزینهای که در نهایت
از «اوقاف جیب مشتری نگونبخت» پرداخت خواهد شد.
 .3چرا ناشر هزینهای را که صرف آثاری از این دست کرده و احتماالً خواهد کرد ،به پای نشر
آثار فاخر و ارزشمندی چون فرهنگ آثار ایرانی -اسالمی نمیریزد تا مجلد چهارم آن که سه
سال است با ویرایش و صفحهآرایی نهایی همچنان در انتظار نشر است ،به زیور طبع آراسته
گردد .به خاطر داشته باشیم که پیش از این سه جلد از این دانشنامۀ ارزشمند منتشر شده و
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انتشارات سروش در قبال همۀ خریداران سه جلد نخست و نیز نویسندگان مقاالت جلدهای
بعدی ،متعهد است و شایسته است که هر چه زودتر به این عهد فراموش شده گردن نهد.
پینوشت
 .1فیض کاشانی
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پاییز و زمستان 1393
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