
  

  

  

  

  

  

روافضي چون اشعري، ابن حزم و اسفرايني*  

بغداد و قم مدرسه نقدي بر ترجمه کتاب
● سيد لطفاهللا جاللي  
● علي نقي خداياري  

 

آثـار کنگـره بزرگداشـت حضـرت در ضـمن مجموعـه بغـداد و قـم مدرسـه اخيراً کتابي بـا عنـوان
معصومه(ع) و مکانت فرهنگي قم انتشار يافت. نويسنده کتاب آندرو. جي. نيومن و مترجم آن جناب آقاي 
سيدصادق حسيني اشکوري با همکاري آقاي سيد محمدرضا حسيني اشکوري است کـه از انگليسـي بـه
فارسي برگردانده شده است. موضوع کتاب از عنوان دقيق آن آشکار است: دوره شکلگيري تشـيع دوازده

امامي؛ گفتمان حديثي ميان قم و بغداد.  
المحاسن صفار، الدرجات بصائر نويسنده کتاب به بررسي و گزارش سه کتاب حديثي مهم شيعه يعني
کليني پرداخته است. اين کتاب که ميتوان آن را اثري درجه دو دانست (اسـتنادات مؤلـف الکافي و برقي
اغلب به آثار کساني چون: مادلونگ، کلبرگ، امير معزي و آقاي جعفريان است)، گـو اينکـه داراي برخـي
اطالعات سودمند درباره اين سه کتاب حديثي است، اما محتـواي آن نيازمنـد نقـد جـدي اسـت. متـرجم
محترم در موارد اندکي تالش کرده در پاورقيهاي خود به برخي دعاوي کم اهميت نويسنده پاسخ گويـد،

اما از کنار بسياري از سخنان بيپايه نويسنده بدون نقد گذشته است.  
براي نمونه، به اين عبارت از صفحه 208 کتاب توجه فرماييد که بيپايهبـودن آن نيـاز بـه اسـتدالل
ماهيتاً به ضد عقلگرا بودن ادامه ميدهـد». آيـا التوحيد ندارد: «الهيات عرضه شده در 212 حديث کتاب
عاليترين و تنزيهيترين سخنان امامان شـيعه التوحيد ميآغازد و در کتاب العقل که با کتاب کافي کتاب
در باب خداشناسي را فراروي طالبان حقيقت و عرفان مينهد، ماهيتاً ضد عقل گراست؟ در اينگونه موارد 
الزم بود دبير محترم کنگره حضرت معصومه که نظارت بر تهيه و تدارک مجموعه آثار را بر عهده داشـته

                                                 
شماره 104، خرداد ـ تير 1386.   پژوهش، آينه *
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است، از اين موارد ـ که معموالً در آثار خاورپژوهان دور از انتظار نيست ـ غفلت نميکرد. به هر روي، نقد 
و بررسي محتواي کتاب نيازمند نوشتاري مستقل مبتني بر متن کتاب يا ترجمهاي دقيق از آن است.  

به دليل عالقه به موضوع کتاب، بخشهايي از آن مطالعه و مالحظه شد که متن ترجمه در مـواردي
عاري از نگارش صحيح و در مواردي مبهم و نامفهوم است. اين مسئله انگيزهاي براي تهيه مـتن اصـلي
کتاب و تطبيق بخشهايي از ترجمه يا متن شد. اين بررسي اندک نشان داد که ترجمـه کتـاب در مـوارد

بسياري، ضعيف و آکنده از انواع خطاهاي ترجمهاي و نگارشي است.  
نوشتار حاضر نقدي بر اين ترجمه است. مالحظه حجم انبوه اشکاالت و خطاها نشـان مـيدهـد کـه
عوامل مختلفي چون: بيدقتي، شتابزدگي و در مواردي عدم تسلط بر موضوع مورد ترجمـه در پيـدايش

آنها مؤثر بوده است.  
از آنجا که نقد کل ترجمه نيازمند ارائه ترجمه مجدد از کل کتاب اسـت، در نوشـتار حاضـر تنهـا بـه
برخي از خطاهاي راه يافته در متن ترجمه اشاره ميشود. اشکاالت موجود در ترجمه را ميتـوان بـه چنـد

دسته تقسيم کرد.  
  

الف) اشکاالت کلي  
اشکاالت کلي ترجمه عبارتاند از:  

بغداد. عنوان کتاب در اصل چنين است:  و قم مدرسه 1. نامگذاري نادرست کتاب به
The Formative Period of Twelver Shi'ism: Hadith as Discourse Between Qum 

and Baghdad. 
 

ترجمـه مـيشـد و بغـداد و قم ميان حديثي امامي: گفتمان دوازده تشيع شکلگيري دوره که بايد به
تغييـر بغـداد و قـم مدرسه استدالل مترجم محترم در پيشگفتار ترجمه که عنوان کتاب از باب اختصار به

يافته، پذيرفته نيست.  
«آنـدره (Andrew J newman) اسـت کـه در ترجمـه 2. نام کامل مؤلف آنـدرو. جـي. نيـومن

نيومن» آمده است. 
3. نياوردن کتابنامه و نمايهها. ترجمه برخالف اصل، فاقد کتابنامه و نمايههاي فنـي اسـت. البتـه
مترجم محترم در مقدمه خود گفتهاند: «کتابنامه همانطور که مؤلف آورده، در انتهاي کتـاب درج شـد، و

ديگر فهارس عمومي مطابق متن حاضر تنظيم گرديد»! 
4. افزون بر اغالط چاپي، واژگان و ترکيباتي در متن ترجمه به کار رفته که از نظر قواعد نگـارش
فارسي عاري از شيوايي و رسايي و در مواردي نادرست است؛ مواردي چـون: دانشـمندان کالسـيک (ص
23)، رسـومات اجتمـاعي ـ 32)، عملکـرد سيسـتماتيک ترديـد (ص 23)، روند سيستماتيک کلينـي (ص
 ،(277 36)، اعطـا بخشـيدن (ص اقتصادي سنتي (ص 36)، طرفداران مقالـه عقـلگرايـان امـامي (ص
مسيانيسم اسالمي (ص 22)، ارتدوکس شرعي اسالمي (ص 23)، شيعيت (ص 12)، ايضاً (ص 23 و 24)، 
127) کـه منظـور اوسعتر (ص 212)، خصوصيات ويژه مؤمنان ( ص 123)، بيپردهگـويي (اضـاعه) (ص

اذاعه است. 
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جمالت زير نيز دو نمونه از نگارشهاي نامفهوم کتاب است:  
ـ ترجمه مترجم، ص 32، سطر 5، بند 2: انتخاب او و تنظيم 19199 حـديث در مجموعـهاش آشـکار
ميسازد که کالم محدثان قمي نه تنها در رد مراجعه به هر چيزي است، بلکه چشمههايي از علم را نبـوغ
ميدهد، خصوصاً به جهت تضمن کالم امام در تفسير موضوعات اعتقادي، عـالوه بـر اينکـه ردي اسـت

کامالً رسمي بر ساختار موجود تا پيوندي روزآمد بين جامعه با عملکردي متنوع ايجاد کند.  
ـ ترجمه مترجم، ص 191، سطر 4، بند 2: قرار دادن اين سي و چهار حديث در ابتداي 1699 حـديث
کليني، نشاندهندة توبيخي آشکار نسبت به مشائيه (معتقدان به فلسفة عقالني) است و شايد مهمتر آنکه 
بدين مفهوم باشد که مسائلي علم را احاطه کردهاند، مشخصـات آن، اکتسـاب آن و توانـايي آن، در حـال

حاضر صحنة مرکزي رااشغال کردهاند.  
  

ب) خطاهاي موجود در برگردان و ضبط اعالم  
در برگردان برخي اعالم متن به نگارش فارسي، خطاهايي راه يافته اسـت. مـوارد زيـر از ايـن دسـت

است:  
وسيط (ص 52) به جاي واسط، ابوهزيل عالف (ص 69) به جاي ابوهذيل عالف، حميدالغار (ص 18 

نگُ و 19) به جاي حامد الگار، اتان کلهبرگ (ص 9، 21، 24، 112، 113 و...) به جاي اتان کلبـرگ، مـدلَ
(ص 9، 19، 23، 82، 83، 84، 95 و ...) به جاي مادلوَنگ، ا. ن. منزوي (ص 89) به جـاي ع. ن. منـزوي

(= علي نقي منزوي)، بروکلمن (ص 13) به جاي بروکلمان.  
  

پ) خطاهاي راهيافته در ترجمه سرفصلها و عنوانهاي فرعي کتاب  
کتاب موردنظر نهُ فصل و هر فصل شامل چندين عنوان فرعي دارد. در ترجمه اين عنوانها خطاهاي 
فاحشي راه يافته است که به آنها اشاره ميشود. در هر مورد، ابتدا متن انگليسي (پـس از عبـارت مـتن) و
پس از آن ترجمه مترجم محترم (پس از عبارت ترجمه مترجم) و سپس ترجمه پيشنهادي (پس از عبارت 
ترجمه پيشنهادي) ذکر ميشود و در صورتي که نقد ترجمه نيازمند توضيح باشد، با قيـد عبـارت توضـيح،

مطالبي آورده ميشود.  
 :(xiii ص) 1. متن

The Sunni ' traditionists' on the Shi'i Traditions 
ترجمه مترجم (ص 12): سني از ديد احاديث شيعي  

ترجمه پيشنهادي: ديدگاه محققان احاديث اهل سنت در باب احاديث شيعه  
توضيح: همانگونه که مالحظه ميشود، اين عنوان فرعي، کامالً برعکس ترجمه شده اسـت. عنـوان

ترجمه مترجم هيچ ارتباطي با محتواي مطالب تحت اين عنوان ندارد.  
 :(xiv ص) 2. متن

The Scholars of Shi'ism and the Shi'I Compilations 
ترجمه مترجم (ص 15): محققان شيعهگرا و تأليفات مربوط به شيعه  

ترجمه پيشنهادي: شيعهپژوهان و تأليفات مربوط به شيعه  
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توضيح: در ترجمه عنوان فرق دو خطا راه يافته است: نخست اينکه مترجم همانند موارد متعدد ديگـر
Shi'ism را که مکتب است و ميتوان آن را به «شيعه» يا «تشيع» ترجمه کرد، «شيعهگرا» ترجمه کرده 

است. ديگري اشتباه مترجم در نقش حرف of است که وي آن را معادل کسره ملکيت يا اضـافه فارسـي
the  معاني متعددي دارد که يکي از آنها «در زمينه» است. از اين رو، عبارت of گرفته است؛ در حالي که
«محققـان در زمينـه scholars of shi'ism را با توجه به مطالبي که در ذيل عنوان آمده، مـيتـوان بـه

تشيع» ترجمه کرد که عبارت روان آن «شيعهپژوهان» است.  
 :(xviii ص) 3. متن

  An Historical Approach to the Traditions
ترجمه مترجم (ص 27): دسترسي تاريخي به احاديث  

ترجمه پيشنهادي: رهيافتي تاريخي به احاديث  
توضيح: واژه approach به معناي رهيافت و رويکرد است، نه دسترسي.  

4. متن (ص 8): 
The Anarchy of the Second Civil War and Further Shi'i Uprisings 

ترجمه مترجم (ص 48): هرج و مرج دومين جنگ داخلي و ديگر شورشهاي شيعي  
ترجمه پيشنهادي: هرج و مرجِ دومين جنگ داخلي و قيامهاي شيعي بيشتر  

توضيح: واژه uprisings به معناي قيامها است، نه شورشها. شورش برابر واژه rebellion است که 
در عنوان قبل به کار رفته بود و در مقايسه با قيام از بار معنايي سبکتر و حتي منفي برخوردار است.  

واژه further درنقش صفتي به معناي بيشتر است، نه ديگر.  
5. متن (ص 15): 

The Shi'I Resurgence 
ترجمه مترجم (ص 58): احيا و تجديد حياتشيعي  

ترجمه پيشنهادي: تجديد حياتشيعي  
توضيح: واژه احيا زائد است.  

6. متن (ص 17): 
The Rise of the Banü Nawbakht 

ترجمه مترجم (ص 62): قيام بنو نوبخت  
ترجمه پيشنهادي: ظهور بنو نوبخت  

توضيح: واژه rise به معناي ظهور، برآمدن و پيدايش است، نه قيام. از نظر تاريخي نيـز عالمـان بنـو
نوبخت قيام نکردهاند.  

7. متن (ص 19): 
The Conditionality of Imami Rationalism: the Achievments the Banü Nawbakht 

ترجمه مترجم 0ص 66): عقلگرايي مشروط اماميه: موفقيت بنونوبخت  
ترجمه پيشنهادي: عقلگرايي مشروط اماميه: موفقيتهاي / دستاوردهاي بنو نوبخت  

توضيبح: واژه achievments به ساخت جمع به کار رفته است.  
8. متن (ص 32): 
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Pockets of Believers; the View from the Shi'i city-state of Qum 
ترجمه مترجم (ص 81): گروههاي مؤمنين و شيعيان [عنوان اصلي]  

مروري بر شهر شيعي قم [عنوان فرعي] 
ترجمه پيشنهادي: کانونهاي مؤمنان: چشماندازي از / تصويري از / نمايي از / منظرهاي از دولـت ـ

شهر شيعي قم  
توضيح: واژه pockets به معناي کانونهاست، نه گروهها. تعبير «و شيعيان» برابري در اصـل نـدارد.
city-state که در اينجا آگاهانه به کار رفته، به معناي دولت ـ شـهر اسـت، نـه شـهر. اشـاره مؤلـف بـه

استقالل نسبي شهر قم در دوره عباسيان است. گفتني است که عبارت... the view که پس از دو نقطـه
بياني آمده، عبارت توضيحي براي عنوان فصل است که در ترجمه به گونـهاي آمـده کـه نشـانگر عنـوان
فرعي بخشي از فصل است. اين امر در ترجمه عنوانهاي چند فصل ديگر نيز رخ داده است، ضمن اينکه 
view به مرور ترجمه شده هک چندان صحيح نيست؛ زيرا اين واژه به معناي چشمانداز و منظـره اسـت،

به ويژه آنکه با from متعدي شده است.  
9. متن (ص 32): 

Sunnism in Iran: Traditionism and Egalitarianism  
ترجمه مترجم 0ص 83): سنيگرايي در ايران: حديثگرايي و مکتب مساوات بشر  

ترجمه پيشنهادي: اهل سنت در ايران: حديثگرايي و مساواتطلبي / برابريخواهي  
توضيح: egalitarianism به معناي مساواتطلبي است، نه مکتب مساوات بشر.  

10. متن (ص 35): 
The twelve Shi'a in Iran: between centres and peripheries 

ترجمه مترجم (ص 88): شيعه اثنيعشري در ايران: بين مراکز و حدود آنها  
ترجمه پيشنهادي: شيعه اثنيعشري در ايران: بين مراکز و حواشي  

توضيح: واژه آنها برابري در متن ندارد. Peripheries در اينجا به معناي حواشي است، نه حدود.  
مقصود نويسنده اشاره به گستره تشيع در مناطق مرکزي و حواشي ايـران اسـت، نـه مراکـز و حـدود

مراکز.  
11. متن (ص 38): 

A Shi'i Haven: Qum and the Ashi'ari Tribe 
ترجمه مترجم (ص 93): ملجأ شيعيان: قم و طايفه اشعري  

ترجمه پيشنهادي: پناهگاهي شيعي: قم و طايفه اشعري.  
توضيح: shi'i haven به معناي پناهگاهي شيعي است.  

12. متن (ص 50): 
Al-Barqi and Beginnings of the Qummi/ Ash'ari Assoiation with the Traditions  

ترجمه مترجم (ص 109): برقي و شروع مشارکت قمي / اشعري در احاديث  
ترجمه پيشنهادي: برقي و جرقههاي پيوند قمي / اشعري با احاديث  

توضيح: واژه beginnings به ساخت جمع آمده، نه مفرد. Association به معنـاي پيونـد و ارتبـاط
است، نه مشارکت، مخصوصاً که با with متعدي شده است.  
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13. متن (ص 51): 
Ahmad b. Muhammad al-Barqi: the Mawla Traditionist 

ترجمه مترجم (ص 111): احمد بن محمد برقي: محدث مولي  
ترجمه پيشنهادي: احمد بن محمد برقي: محدّثي از موالي  

توضيح: محدث مولي، معناي روشني ندارد.  
١۴. متن (ص 67): 

Theological Discourse As Encouragement 
ترجمه مترجم (ص 135): در راستاي ترغيب به علم کالم و علوم الهي  

ترجمه پيشنهادي: گفتمان کالمي به مثابه قوت قلب  
توضيح: در اين عنوان اوالً واژه Discourse که به معناي گفتمان است، به علم ترجمه شـده و ثانيـاً
نقش وصفي واژه Theological بيجهت به نقش اسمي بدل شده است. افزون بر اينکـه ترکيـب علـوم
الهي نيز معادلي در متن ندارد. از سوي ديگر، واژه Encouragement به ترغيب ترجمـه شـده کـه تنهـا
يکي از معاني اين واژه در فارسي است و از معناي ديگر مطابق با بافت متن غفلـت شـده اسـت. از همـه
اينها که بگذريم، مجموعه عنوان نادرست ترجمه شده است؛ زيرا مقصود نويسـنده آن اسـت کـه مباحـث
کالمي که در بصائر مطرح شده، براي قوت قلب و پشت گرمي شيعيان بوده است؛ چنان که مطالب ذيـل

اين عنوان گوياي اين امر است.  
15. متن (ص 67): 

Basa'ir as Qummi Discourse 
ترجمه مترجم (ص 136): بصائر به عنوان کالم قمي  

ترجمه پيشنهادي: بصائر به مثابه گفتمان قمي  
16. متن (ص 80): 

The Unique Abilities of the Imams 
ترجمه مترجم (ص 162): توانايي منحصر به فرد امامان  

ترجمه پيشنهادي: تواناييهاي منحصر به فرد امامان 
توضيح: واژه Abilities در اصل به ساخت جمع آمده است.  

17. متن (ص 98): 
Al-Kulayne on al-kafi: Baghdad's Rationalist Discourse on the Edge 

کافي: بحث عقليون بغداد غير قابل پيشبيني است.   ترجمه مترجم (ص 183): کليني در
کافي: گفتمان خردگراي بغداد در حاشيه   ترجمه پيشنهادي: ديدگاه کليني درباره

توضيح: اوالً، مترجم واژه «on» را که در اينجا به معناي «درباره» است، به در «= in» ترجمه کـرده
است. اما اشتباه مهمتر او در بخش دوم عنوان فوق است که در حقيقت توضيحي براي بخش اول اسـت.
مترجم محترم تعبير on the edge را به «غير قابل پيشبيني است» ترجمه کرده اسـت و معلـوم نيسـت
که اين معنا را ايشان از کجا آورده است. مقصود نويسنده تأکيد بر اين نکته است که از نظر کليني، کتاب 
واکنش حديث قم به عقلگرايي بغداد است و بر آن است که احاديث را معيار قـرار دهـد و عقـل- کـافي
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گرايي را به حاشيه براند. مطالب ذيل اين عنوان و نيز فضاي کلي اين فصل مؤيد اين معنا است. متـرجم
در اين جا نيز همانند بسياري از موارد ديگر بدون توجه به سياق کلي ترجمه را به انجام رسانده است.  

18. متن (ص 113): 
Al-Saffar and al-Kulayni on the Imams and the Imamate Twelver Theology 

Between Qum and Baghdad 
ترجمه مترجم (ص 203): نظر صفار و کليني راجع به امامان [عليهمالسالم] و امامت [عنوان اصـلي]

خداشناسي اثنيعشري بين قم و بغداد [عنوان فرعي]  
ترجمه پيشنهادي: ديدگاه صفار و کليني در باب امامان و امامت: کالم اماميه / اثنا عشريه بين قم و بغداد  
توضيح: Theology برابر کالم است، نه خداشناسي زيرا موضوع اصلي فصـل هفـتم کتـاب بررسـي
ديدگاه صفار و کليني در باب امامت و امامان است، نه خداشناسي. اين اشکال در ترجمه برخي عنوانهاي 

بعدي نيز وجود دارد.  
19. متن (ص 114): 

The Qummi/Ash'ari Connection to Twelver Tradtionist Theology 
ترجمه مترجم (ص 110): ارتباط قمي / اشعري با الهيات محدّث اثناعشري  

ترجمه پيشنهادي: ارتباط قمي / اشعري با کالم حديثگراي اثناعشري  
توضيح: واژه Traditionist صفت براي Theology است، نه به معناي محدّث.  

20. متن (ص 121): 
A Comparative Approach. 

ترجمه مترجم (ص 218): يک روش تطبيقي  
ترجمه پيشنهادي: رهيافتي تطبيقي  

توضيح: برابر واژه Approach واژهي رايج «رهيافت» يا «رويکرد» به کار ميرود. روش اغلب برابـر
Method به کار ميرود.  

21. متن (ص 158): 
The Traditions of al-Furu' as Qummi Discourse on Points of Practice. 

  
ترجمه مترجم (ص 276): احاديث «الفروع» به عنوان کالم قمي در مواضيع عملي  

ترجمه: پيشنهادي: احاديث الفروع به مثابه گفتمان قمي در باب مسائل عملي  
اساساً به فقه و مسائل عملي مربوط است، نه به کالم و عقايد. و کـالم کـافي فروع توضيح: احاديث
«کـالم قمـي در مواضـيع عملـي»  نيز به اصول ميپردازد نه به فروع و مسائل عملي. بنـابراين ترکيـب

ناسازگاري دروني دارد.  
22. متن (ص 170): 

Overt Confrontation with Authority 
ترجمه مترجم (ص 296): مواجهه آشکار با مرجع  
ترجمه پيشنهادي: مواجهه آشکار با قدرت حاکم  



40  □ نقد برتر / مقاالت برگزيدة پنجمين دوره جشنواره نقد کتاب 

توضيح: با توجه به مطالبي که در ذيل عنوان ياد شده آمده، ترجمه Authority بـه مرجـع در اينجـا
است.   کافي فروع خطا است. مقصود مؤلف در اين بخش ارائه گزارشي از کتاب الجهاد

  
ت) خطاهاي موجود در ترجمه عناوين مقاالت و کتابها در پينوشتهـاي پيشـگفتار

کتاب  
موارد زير خطاهايي است که در ترجمه پينوشتهاي پيشگفتار مؤلف (ص 11 – 27 متن ترجمه) راه 

يافته است.  
  

 :(xxii ص) 1. متن
A History of Islamic Legal Theories, and introduction to sunni usul al-figh 

ترجمه مترجم (ص 11): (تاريخ تئوريهاي تشريع اسالمي)، در معرفي اصول فقه اهل سنت  
ترجمه پيشنهادي: تاريخ نظريههاي حقوقي اسالم، درآمدي بر اصول فقه اهل سنت  

«درآمـدي بـر» يـا توضيح: legal به معناي حقوقي است، نه تشريع. an introduction بـه معنـاي
«آشنايي با» است، نه معرفي. گذشته از اينها عبارت «در معرفي...» جزء عنوان کتاب ارجـاعي اسـت، نـه

عبارت توضيحي مؤلف درباره موضوع آن.  
  :(xxii ص) 2. متن

An Introduction to Shi'i Law 
ترجمه مترجم (ص 11): معرفي شريعت شيعي  

ترجمه پيشنهادي: درآمدي بر فقه شيعه  
توضيح: اين کتاب با عنوان مقدمهاي بر فقه شيعه به فارسي ترجمه شده است.  

 :(xxii ص) 3. متن
Rationalism and Traditionalism in Shi'i Jurisprudence 

ترجمه مترجم (ص 11): عقلگرايي و سنتگرايي در فقه شيعه  
ترجمه پيشنهادي: عقلگرايي و نقلگرايي / اخباريگري در فقه شيعه  

توضيح: واژه Traditionalism در اينجا به معناي نقلگرايي و اخباريگري است، نه سنتگرايي.  
 :(xxii ص) 4. متن

An Introduction to Shi'i Islam 
ترجمه مترجم (ص 12): معرفي اسالم شيعي  

ترجمه پيشنهادي: درآمدي بر اسالم شيعي  
 :(xxiii ص) 5. متن

Introduction to Islamic Theology and Law 
ترجمه مترجم (ص 13): معرفي الهيات و حقوق و شريعت اسالمي  

ترجمه پيشنهادي: درآمدي بر کالم و فقه اسالمي  
 :(xxiii ص) 6. متن

An Introduction to Islamic Law 
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ترجمه مترجم (ص 14): درآمدي بر شريعت اسالم  
ترجمه پيشنهادي: درآمدي بر فقه اسالمي  

 :(xxiv ص) 7. متن
Some Reflections on the Persian Theory of Government 

ترجمه مترجم (ص 18): بازتابهايي از تئوري حکومت ايراني  
ترجمه پيشنهادي: تأمالتي در باب نظريه ايراني حکومت  

توضيح: واژه reflections با حرف اضافه on و به ويژه در حالت جمع به معناي تـأمالت و تفکـرات
  .government است، نه theory صفت براي ،persian است. نيز

 :(xxiv ص) 8. متن
A Reconsideration of the Position of the (sic) Marja' al-Taqlid and the Religious 

Institution 
ترجمه مترجم (ص 18): تجديدنظر در مکانت مرجعيت تقليد و تأسيس ديني  

ترجمه پيشنهادي: تجديدنظر در مکانت مرجع تقليد و نهاد ديني  
توضيح: در اين ترجمه واژه institution «تأسيس» ترجمه شده است که در سياق مـوردنظر غرابـت
دارد؛ هرچند که يکي از معاني آن «تأسيس» است. لذاترجمه آن به واژه مأنوس «نهاد» بسيار پذيرفتنيتر 

است.  
 :(xxv ص) 9. متن

Scholars, Saints and Sufis, Muslim Religious Institutions since 1500 
ترجمه مترجم (ص 18): فضال، اوليا و صوفيان، مؤسسان ديني اسالم از سال 1500  

ترجمه پيشنهادي: علما، اوليا و صوفيان، نهادهاي ديني اسالمي از سال 1500  
توضيح: علما، اوليا و صوفيان چگونه مؤسسان ديني اسالم هستند؟!  

واژه institutions به معنايِ تأسيسات، نهادها و سازمانها است نه مؤسسان.  
 :(xxvi ص) 10. متن

Authority and Political Culture in Shi'ism 
ترجمه مترجم (ص 21): مرجع و فرهنگ سياسي در شيعهگرايي  

ترجمه پيشنهادي: قدرت و فرهنگ سياسي در تشيع (شيعه)  
توضيح: واژه authority هر چند به معناي مرجع نيز به کار ميرود، اما در اينجا بـا توجـه بـه سـياق
شـيعه shi'ism نيـز واژگـان تشـيع و عبارت و جمالت مربوط به اين عنوان به معناي قدرت است. برابـر

مناسبتر است تا شيعهگرايي.  
 :(xxvi ص) 11. متن

A Nineteenth Century View of Jihad 
ترجمه مترجم (ص 23): ديدگاه قرن نوزدهم از جهاد  

ترجمه پيشنهادي: برداشت قرن نوزدهمي از جهاد  
 :(xxvii ص) 12. متن

Authority in Twelver Shiism in the Absenc of the Imam 
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ترجمه مترجم (ص 23 و 24): مرجع در جامعه شيعه اثني عشري در زمان غيبت امام  
ترجمه پيشنهادي: قدرت/ مرجعيت در تشيع دوازده امامي در غيبت امام  

توضيح: authority به معناي قدرت / مرجعيت است، نه مرجع. واژه جامعه در ترجمه برابري در اصل 
ندارد.  

 :(xxvii ص) 13. متن
The Shadow of God and the Hidden Imam, Religion, Political Order and Societal 

Change in shi'i te Iran from the Beginning to 1890. 
ترجمه مترجم: روح خدا و امام غائب، دين، نظم سياسي و دگرگوني اجتماعي در ايران شيعي از آغـاز

تا 1890.  
ترجمه پيشنهادي: ظل اهللا وامام غائب،...  

توضيح: عبارت Shadow of God در متن به معناي سايه خدا و ظل اهللا است، نه روح خدا.  
  

ث) از ديگر بخشهاي کتاب  
1. متن (ص 1):  

  His famous collection
ترجمه مترجم (ص 35): مهمترين مجموعه.  

ترجمه پيشنهادي: مجموعه نامدار خود.  
توضيح: واژه famous به معناي مشهور  و نامدار است، نه مهمترين. صفت عـالي هـم نيسـت. واژه

his نيز ترجمه نشده است.  

2. متن (ص 1):  
This would suggest he arrived in Baghdad, where he eventully settled in the 

traditionally Shi'i quarter of al-Karkh, in the first decade of the new century. 
ترجمه مترجم (ص 35): وي پس از ورود به بغداد در کرخ که مرکز نقل احاديـث شـيعي بـود، مقـيم

گشت و در دهه اول از قرن جديد (سوم) در آنجا بود.  
ترجمه پيشنهادي: اين [مطلب] حاکي از آن است که او وارد بغداد شد؛ جايي کـه سـرانجام در محلـه

کرخ که از قديم شيعي بوده، در دهه نخست سده جديد اقامت گزيد.  
توضيح: يکم: عبارت this would suggest ترجمه نشده است.  

دوم: عبارت the traditionally shi'i quarter به معناي محله سنتاً / قديماً شيعي است، نـه مرکـز
نقل احاديث شيعي. مقصود مؤلف کتاب آن است که محله کرخ از قديم و پيش از ورود شيخ کليني محله 

شيعهنشين بوده است.  
سوم: منظور متن دهه نخست سده چهارم است، نه سوم. افزون بر آنکه افـزوده متـرجم بايـد داخـل

کروشه باشد، نه پرانتز.  
3. متن:  

  The Rise of Sunni Traditionism
ترجمه مترجم: افزايش محدثان سني  
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ترجمه پيشنهادي: پيدايش حديثگرايي سني  
  Traditionism توضيح: واژه  rise در اينجا به معناي ظهور، پيدايش و برآمدن اسـت، نـه افـزايش.

نيز به معناي حديثگرايي است، نه محدثان.  
4. متن (ص 5):  

Resurgent Shi'ism and rising Socio-economic disorder and political 
fragmentation, as much as any inherently legalistic tendencies, were factors in the 
rise of tradi-tionism among Sunnis in this period. 
ترجمه مترجم: شيعهگري و رشد بينظميهاي اجتماعي ـ اقتصادي و تجزيههـاي سياسـي بـه طـور

طبيعي مانند هر تمايل قانونگرايانه ديگر، فاکتور توسعه حديثگرايي از ميان اهل سنت اين دوره بود.  
ترجمه پيشنهادي: تشيع احيا شده و پيدايش نابساماني اجتماعي ـ اقتصادي و تجزيه سياسي به اندازه

تمام گرايشهاي ذاتاً فقهزده، عوامل ظهور حديثگرايي در ميان اهل سنت اين دوره بوده است.  
توضيح: مترجم در اين جا تشيع احياء شده Resurgent Shi'ism را به شيعهگري معنـا کـرده و واژه
inherently را  Rising را که به معناي ظهور و پيدايش و برآمدن است، به «رشد» ترجمـه کـرده و واژه

که قيد براي legalistic است، قيد کل جمله گرفته است. ضمن اينکه factors را که حالت جمـع اسـت،
مفرد ترجمه کرده است.  
5. متن (ص 1): 

The Key proponents of Imami Shi'i rationalistic dicourse…
ترجمه مترجم: طرفداران مقاله عقلگرايان امامي.  

ترجمه پيشنهادي: طرفداران اصلي / مهم / عمده گفتمان عقلگرا / خردگراي شيعه اماميه.  
توضيح: واژه Key ترجمه نشده است و rationalistic dicourse به معناي گفتمان خردگرا است، نه 

مقاله عقلگرايان.  
6. متن (ص 2): 

Rationalist-oriented theological discussion were a feature of the fifth Abbasid 
Caliph Harun Al-Rashid (reg.170 / 786- 193 / 809). 
ترجمه مترجم (ص 36): طلوع مباحث عقلي و الهـي هنگـامي اسـت کـه پنجمـين خليفـه عباسـي،

هارونالرشيد (حکومت 170 / 786 تا 193 / 809) به حکومت ميرسد.  
ترجمه پيشنهادي: مباحث کالمي مبتني بر عقلگرايي، خصيصه حکومـت پنجمـين خليفـه عباسـي،

هارونالرشيد (حکومت: 170 / 786 – 193 / 809) بود.  
7. متن (ص 2): 

… traditionist discourse 
ترجمه مترجم (ص 37): سخنان سنتگرايي به نام احمد بن حنبل بغدادي.  

ترجمه پيشنهادي: گفتمان حديثگراي احمد بن حنبل بغدادي.  
8. متن (ص 2): 

Who maintained that the sources of law were the literal… meaning of the Quran, 
the prophetic traditions (hadith) and the legal opinions of the companions… 
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ترجمه مترجم (ص 37): که قائل بود منابع تشريع، مفاهيم تحتاللفظي قرآن و احاديث نبـوي مـي-
باشد.  

ترجمه پيشنهادي: که قائل بود منابع شريعت، معاني تحت اللفظي قرآن، احاديث نبوي و آراي فقهـي
صحابه است.  

9. متن (ص 2): 
And his contemporary Dawud B,Khalaf (d:270/ 883) – a kufan by birth who later 
moved to Baghdad and was identified with the Zahiri school, from its adherents 
argument that doctorine and practice ought to be based on the literal or external 

  (Zahir) meanings of the Quran and the hadith.
270 / 883) کـه ترجمه مترجم (ص 37): و عقايد ديني همدم و معاصر او داود بن خلـف (درگذشـته
متولد کوفه بود و بعدها براي تحصيل علم به بغداد عزيمت کرد و با مکتب ظاهري شناخته شد؛ که پيـرو

مباحث آن، عقيده و عمل بايد براساس مفاهيم ظاهري و صوري قرآن و حديث تعريف شود.  
ترجمه پيشنهادي: و معاصر او داود بن خلف (270 / 883)، متولد کوفه که بعدها به بغداد نقل مکـان
و در آن تدريس کرد و به مکتب ظاهري شناخته شد. [اين نام برگرفته شده] از اسـتدالل طـرفداران آن 

است که عقيده و عمل بايد بر معاني تحت اللفظي يا ظاهري قرآن و حديث مبتني باشد.  
10. متن (ص 28): 

Nusayri sect 
ترجمه مترجم (ص 61): حزب نصيري  

ترجمه پيشنهادي: فرقه نصيري  
توضيح: واژه sect به معناي فرقه است، نه حزب.  

11. متن (ص 52): 
Weak transmitters 

ترجمه مترجم (ص 113): انتقالهاي ضعيف  
ترجمه پيشنهادي: ناقالن / راويان ضعيف  

توضيح: transmitter صفت فاعلي و به معناي ناقل است، نه انتقال. در صفحه 209 ترجمه نيـز واژه
transmitted که به راحتي ميتوان آنر ا به «نقل کرده» ترجمه نمود، «ارسال شـده» ترجمـه شـده کـه

اشکال آن دو چندان گشته است؛ زيرا ارسال مفهوم خاصي در دانشهاي حديثي دارد. اين خطا در صفحه 
187 ترجمه نيز رخ داده است.  

12. متن (ص 101): 
The earlier preeminence of rationalist discourse 

ترجمه مترجم (ص 186): مزيت اوليه مقاالت مشائيه  
ترجمه پيشنهادي: غلبه پيشتر گفتمان خردگرا  

توضيح: يکم: rationalist discourse به معناي گفتمان خردگـرا اسـت، نـه مقـاالت مشـائيه. دوم:
earlier صفت تفضيلي و به معناي پيشتر است، نه اوليه. سوم: preeminence به معناي غلبه اسـت، نـه

the presence, and yet precarious situation of مزيت. گفتني است که در همان صـفحه عبـارت
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rationalist discourse به «حضور و هنوز وضعيت پرمخاطره گفتههـاي معتقـدان بـه فلسـفه عقالنـي

مشّائيه» ترجمه شده که ترجمه درست «حضور وضعيت هنوز پر مخاطره گفتمان خردگرا» است. متـرجم
محترم در مواردي Rationalist discourse را در کنار ترجمههاي متنوعي که از آن بـه دسـت داده، بـه
معناي سخنان مشائيه يا معتقدان به فلسفه عقالني مشائيه گرفته است، در حالي که اصوالً در باب کـالم
و حديث که موضوع کتاب است، بحث از مشاء و غيرمشاء نادرست است. مواردي از اين دست برخاسته از 

نبود آگاهي کافي از حوزه موضوع مورد ترجمه است.  
13. متن (ص 112):  

Ocular vision of Allah 
ترجمه مترجم: بينايي بصري خداوند.  

ترجمه پيشنهادي: رؤيت بصري خداوند.  
14. متن (ص 56): 

In the last, narrated from Yaqubb. Yazid, the Imam stated that those who gave up 
their allegiance to Ali, denied his virtue… 
ترجمه مترجم (ص 123): در حديث آخر که از يعقوب بن يزيد روايت شده، امام [عليهالسالم] فرمـود:

آن کساني که بيعت با علي [عليهالسالم] را ترک کردند، تقواي او را انکار کردند... .  
ترجمه پيشنهادي: در حديث آخر که از يعقوب بن يزيد روايت شده، امام بيان داشـت کـه آنـاني کـه

بيعت خود با علي را ترک کردند، فضل او را انکار نمودند... .  
توضيح: 1. واژهي their ترجمه نشده است.  

virtue .2 به معناي فضل است، نه تقوا. در اين گونه احاديث سخن از برتري و تقدم اميرمؤمنان (ع) 
بر خلفاي نخستين است، نه تقوا. گفتني است که در متن روايت واژه واليت به کار رفته که مؤلـف کتـاب
آن را به بيعت تفسير کرده و واژه allegiance را برابر آن نهاده است. نيز روايت بـه نقـل از رسـول خـدا
است. براي روشنتر شدن بحث، نقل متن روايت سودمند است. عن ابي جعفر (عليـهالسـالم) قـال: قـال
رسول اهللا (صلّي اهللا عليه و آله): «التارکون والية علي، المنکرون لفضله، المظاهرون أعـداءه، خـارجون

من االسالم من مات منهم علي ذلک».  
15. متن (ص 113):  

The dominat theological discourse 
ترجمه مترجم (ص 203): بحثهاي مهم علوم الهي  

ترجمه پيشنهادي: گفتمان کالمي غالب  
1. متن (ص 113): 

Theologically- oriented traditions 
ترجمه مترجم (ص 203): احاديث با گرايش الهي  

ترجمه پيشنهادي: احاديث کالم محور / ناظر به کالم  
است. تعبير مترجم محتـرم اگـر معنـاي روشـني داشـته کافي توضيح: مقصود مؤلف احاديث کالمي

باشد، شامل احاديث فقهي نيز ميشود.  
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2. متن (ص 117): 
The issue is important enough to have merited an unusual aside by al-kulayni 

himself. 
ترجمه مترجم (ص 210): مسئله به قدر کافي مهم ميباشد که سزاوار آن است تا کليني خـودش بـه

طور غيرمعمول آن را کنار نهد.  
/ ترجمه پيشنهادي: مسئله آن قدر مهم است که سزاوار بود که کليني خود بـرخالف متعـارف بيـاني

حاشيهاي بر آن بزند.  
توضيح: ترجمه مترجم محترم، مفهوم روشني نـدارد. اگـر مسـئله مهـم اسـت، چگونـه سـزاوار کنـار
گذاشتن است؟! اين ابهام در ترجمه در اثر خطاي در ترجمه واژه aside رخ داده است که متـرجم محتـرم
آن را در نقش دستوري فعل و به معناي کنار نهادن گرفته است؛ در حالي که واژه aside در مقوله اسمي 
به کار رفته و نه فعلي. در واقع اشاره مؤلف به گفتار و بيان خود شيخ کليني زير عنوان «جملة القول فـي
صفات الذات و صفات الفعل» است که در ايضاح تفاوت صفات ذات و فعل خدا آمده است. بيانات کلينـي

اندک و نادر است.   کافي در
 :(xxiii ص) 3. متن

And refers to shi'ism mainly as sects, and without identifying the collections. 
ترجمه مترجم: (ص 13): و ارجاعات آن به شيعه عمدتاً به عنـوان يـک حـزب اسـت و بـدون يکـي

دانستن مجموعهها.
ترجمه پيشنهادي: و به تشيع عمدتاً به عنوان فرق و بدون شناسايي مجموعه[ي حديثي] اشاره دارد.  
«اشـاره توضيح: يکم: واژه refers، فعل سوم شخص مفرد است، نه اسم جمع و در اينجا بـه معنـاي
دارد» است، نه «ارجاعات». واژه refer to هنگامي که دو مفعولي باشـد، بـه معنـاي ارجـاع دادن اسـت:

  refer sb/sth to sb/sth
دوم: sect به معناي فرقه است، نه حزب و در اينجا ساخت جمع آن به کار رفته است.  

سوم: identifying به معناي شناسايي است، نه يکي دانستن.  
 :(xxiii ص) 4. متن

Goldziher (P.201 n 98) referred to Ibn Babawayh as a 'famous shi'i theologian'. 
ترجمه مترجم (ص 13): گلدزيهر (ص 210 ش 98) ارجاع به اين بابويه بـه عنـوان يـک خداشـناس

مشهور شيعي.  
ترجمه پيشنهادي: گلدزيهر (ص 201 ش 98) به ابن بابويه به عنوان «متکلم مشهور شيعي»، اشـاره

کرده است.  
توضيح: theologian به معناي متکلم است، نه خداشناس.  

 :(xxiii ص) 5. متن
As 'works on shi'a theology, juresprudence and tradition. 

ترجمه مترجم (ص 13): به عنوان «خداشناسي شيعه و فقه و حديث آن»  
ترجمه پيشنهادي: به مثابه آثاري در باب کالم، فقه و حديث شيعه  
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توضيح: theology در اينجا معادل کالم است که شـامل مباحـث مختلـف اسـت. خداشناسـي تنهـا
بخشي از مباحث کالم است. افزون بر اين واژه، works on (= آثاري در باب) ترجمه نشده است.  

 :(xxv ص) 6. متن
With the occultation of Twelfth Imam 

ترجمه مترجم (ص 19): با ادامه حيات امام دوازدهم.  
ترجمه پيشنهادي: با غيبت امام دوازدهم.  

توضيح: occultation به معناي غيبت و اختفا است، نه ادامه حيات.  
 :(xxv ص) 7. متن

The return of the Hidden Imam 
ترجمه مترجم (ص 19): رجعت امام غائب  

ترجمه پيشنهادي: ظهور امام غائب  
توضيح: برابر واژه return در اينجا ظهور مناسبتر است. رجعت در مباحث کالمـي مفهـوم ديگـري

داشته و ناظر به آموزه کالمي ديگر است.  
8. متن (ص 87 يادداشت ش  يادداشت ش 3 و 4): 

Kuchabaghi'sintroduction to Basa'ir 
ترجمه مترجم: (ص 136 پاورقي 1 و 2): مقدمه کوچه باغي بصائر  

ترجمه پيشنهادي: مقدمه کوچهباغي بر بصائر  
توضيح: احتمال دارد در هر دو مورد، حرف اضافه بر در مراحل حروفنگاري افتاده باشد.  

9. متن (ص 143): 
Amir-Moezzi (pp.86-7) cites the views of the shi'a on the 'Uthmanic codex as 

noted by such heresiographers as al-Ash'ari (Maqalat, p- 47) and Ibn Hazm (d. 56/ 
1054) and then al-Isfari'ini (d. 471/ 1078-9) 
ترجمه مترجم (ص 232): امير معزي (ص 7 – 86) ديدگاههاي شيعه در مورد نسخه قـديم عثمـاني
56 /  1054) و سـپس 47) و ابـن حـزم (متـوفي چنان که توسط روافضي نظيـر اشـعري (مقـاالت، ص

اسفرايني (متوفي 471 / 1078) اشاره شده نقل ميکند.  
  

ترجمه پيشنهادي: امير معزي (ص 86 – 87) ديدگاههاي شيعه درباره مصحف عثماني را بيان مـي-
کند، آن چنان که توسط ملل و نحل نگاراني / نويسندگان ملل و نحلي چون اشعري (مقاالت، ص 47) و 

ابن حزم (د 456 / 1054) و سپس اسفرايني ( 471 / 9 -1078) خاطر نشان شده است.  
توضيح: يکم. واژه codex به معناي نسخه خطي و دستنوشته است که درباره دستنوشتههاي کهن 
کتاب مقدس به کار ميرود. در اينجا منظور از Uthmanic codex' مصحف عثماني است. گفتنـي اسـت

که در ص 242 ترجمه، همين تعبير به کتاب مقدس عثماني ترجمه شده است.  
دوم: دانسته نيست که سنياني چون ابوالحسن اشعري، ابن حزم و اسفرايني از کي رافضـي شـدهانـد.
واژه heresiographers که در اينجا و در مواضع ديگر کتاب به کار رفته به معناي ملل و نحلنويسان يا 
اصحاب علم ملل و نحل يا نويسندگان فرق است، نه روافض يا رافضيشناسي. در صفحه 21 کتـاب نيـز
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نوبختي، تعبير his heresiographeical (= اثر فرقه شناختياش) را  فرقالشيعه نويسنده با ذکر نام کتاب
به کار برده که مترجم محترم به «تأليفي در رد شيعه» ترجمه کرده است!  

سوم. هم در متن اصلي و هم در ترجمه وفات ابن حزم 56 قيد شده که درست آن 456 است.  
افزون بر اين اشکالها، ميتوان ادعا کرد که در ترجمه مترجم کمتر جملهاي ميتوان يافت که عاري 
از اشکال باشد. از باب نمونه، چند جمله از فصل دوم انتخاب شده است که ابتدا متن اصلي، سپس ترجمه 

مترجم را ميآوريم و با بيان اشکاالت ترجمه، ترجمه پيشنهادي را مطرح ميکنيم.  
10. متن (آغاز فصل دوم، ص 12): 

The twelfth Imam was born in the month of Shaban, most likely in 256/870. The 
decades surrounding his subsequent disappearance following the death of his father, 
the eleventh Imam al-Hassan al-Askari, in 260/874 to the death of Muhannad b. 
Yaqub al Kulayni in 329/940, the compilor of the first of the 'four book' of Twelver 
hadith, would seem to have been a distinctly inauspicious time for the Twelver 
community.  
256 / 870 متولـد ترجمه مترجم (ص 51): امام دوازدهم در ماه شعبان و به احتمـال زيـال در سـال
شد، پس از رحلت پدرش امام يازدهم حسن عسکري [عليهالسالم] در سال 260 / 874 (به امامت رسـيد)
و دهه پس از غيبت آن حضرت، مصادف با وفات محمد بن يعقوب کليني در سال 329 / 940 بود. وفات 
کليني مؤلف اولين کتاب از کتب اربعه در حديث شيعه دوازده امامي به نظر مـيرسـيد کـه بـراي جامعـه

شيعيان به وضوح ناخوشايند و سنگين بود.  
توضيح اشتباهات مترجم: چنان که خواننده محترم مالحظه ميکند، عبارت انگليسي فوق از دو جمله 
تشکيل شده است: جمله نخست مربوط به تولد امام دوازدهم اسـت، امـا جملـه دوم کـه جملـهاي نسـبتاً
 260 طوالني است، بيانگر اين نکته است که از دهههاي اوليه غيبت امام دوازدهم کـه آغـاز آن در سـال
328) واقـع شـده اسـت، دوره پس از وفات امام عسکري بوده تا زمان وفات کليني که در سال 329 (يـا
The decades و گـزاره نيـز... دشواري براي جامعه شيعه دوازده امامي بوده است. در اين جمله نهـاد آن
would seem to have been a است و در اين ميـان، عبـارتهـاي ديگـري وجـود دارد کـه مکمـل و

وصفکننده ساير اجزاي جمله اصلي است. اما مترجم محترم که در تشخيص اجزاي اصـلي از غيراصـلي
اين جمله دچار اشتباه شده است، تقطيعهاي نادرستي انجام داده و فعلهايي را از پيش خـود افـزوده کـه
معنا را کامالً مخدوش ساخته است؛ مثالً وي نوشته است که «دهه پس از غيبت آن حضرت، مصادف بـا
وفات محمد يعقوب کليني در سال 329 /940 بود»؛ در حالي که نويسنده هرگز چنـين چيـزي ننوشـته و
قصد نکرده است و البته اين سخن به لحاظ واقع هم بسيار نادرست است؛ زيرا دهه پـيش از غيبـت اگـر
صغري مراد باشد، سال 270 و اگر کبري مراد باشد، 339 است که هيچ يـک بـا وفـات کلينـي مصـادف
نيست. بدتر از آن، مترجم در ترجمه، وفات کليني را براي جامعه شيعه ناخوشايند دانسته اسـت؛ در حـالي
که نويسنده چنين چيزي را مراد نکرده است، بلکه توصيف او درباره دهههايي است که با غيبت امام آغـاز
و تا زمان فوت کليني ادامه دارد. افزون بر اين، اشکاالت ديگري نيز در ترجمه وجـود دارد؛ مـثالً متـرجم
همين جمله مورد بحث را با جمله قبل که به والدت امام زمان (عليهالسالم) اشاره دارد و جملهاي مستقل 
است، با يک ويرگول وصل کرده است و بعد از ذکر زمان رحلت امام عسکري بين دو هالل از خود جمله 
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«به امامت رسيد» را افزوده است؛ در حالي که بايد افزوده خود را درون دو قالب قرار مـيداد تـا خواننـده
متوجه شود که افزوده مترجم است. همچنين واژه decades را که ساخت جمع دارد، مفرد ترجمـه کـرده
است و واژه nauspicious را که به معناي شوم است، «ناخوشايند و سنگين معادلگذاري کرده است. اگر 

به فرض بپذيريم که واژه شوم مترادف ناخوشايند باشد، واژه «سنگين» زائد است.  
ترجمه پيشنهادي: امام دوازدهم [عليهالسالم] در ماه شعبان و به احتمال زياد در سال 256 ق / 870، 
ـ کـه بـه 260 ق / 874 به دنيا آمد. به نظر ميرسد چند دههاي که مقارن بود با غيبـت ايشـان درسـال
دنبال فوت پدرشان، امام يازدهم، امام حسن عسکري [عليهالسالم] واقع شد ـ تا وفات محمد بن يعقـوب
329  ق / 940، يـک کليني، گردآورنده اولين کتاب از «کتب اربعه» روايي شيعه دوازده امـامي، در سـال

دوران آشکارا شوم براي جامعه شيعه دوازده امامي بوده است.  
11. متن (ص 12 بند 2): 

The association between Shi'ism and dissident uprisings, especially those of a 
socio-economic and political nature, clearly in evidence during the first of the 
century continued into the latter part of the century. Continuing decline in the 
centre's revenues stemmed in part from the loss of Egypt and the Iranian provinces 
out was especially exacerbated by the deteriorating conditions in Iraqi agricultural 
centers, particularly the Sawad. Given the rising demands for foodstuffs placed on 
the latter by the burgeoning urban complexes of Baghdad and Samarra and, 
especially, the damage wrought to these areas by the second civil war and the siege 
of Baghdad in 251/865 it is no conicidence that both of the major uprisings of the 
latter half of the third/ ninth century – that of the Zanj (from 255/ 686-9 to 270/883) 
and the Qaramatians (278/891 – 2 to 386/978) – occurred following the civil war 
and the siege of Baghdad, arose in the Sawad and enjoyed the widespread popular 
appeal of agricultural and commercial / trading elements. Both, moreover, possessed 
overtly Shi'I associations, however imperfectly these can be understood based on the 
accounts of those who feared them.     
ترجمه مترجم (ص 51): پيمان بين شيعهگرايان و شورشيان مخالف، مخصوصاً آنهايي کـه از اوضـاع
اقتصادي ـ اجتماعي و سياسي نگران بودند، کامالً مشهود است که اين پيمان از نيمه اول قرن تا بخشـي
از نيمه  دوم ادامه داشت. ادامه روند کاهش درآمد تا حدودي مربوط به ضرر ناشي از مصـر و ايالـتهـاي

ايراني بود، ولي عمدتاً به وخامت شرايط مراکز کشاورزي عراق و خصوصاً سواد برميگشت.  
رشد تقاضاي خواربار با جوانه زدن مجتمعهاي شهري بغداد و سامرا گره خورده بود، خصوصاً آسـيبي

که از ناحيه جنگ دوم داخلي و محاصره بغداد در سال 251 / 865 اين نواحي را فراگرفته بود.  
البته اينها عامل اصلي شورشهاي بعدي در نيمه دوم قرن سوم / نهم نيستند که طي آنها زنگيان (از 
ــي و  ــا 368 / 978) پــس از جنــگ داخل ــا 270 / 883) و قرامطــه (278 / 2- 891 ت 255 / 9 – 868 ت
محاصره بغداد قيام کردند. اين قيام در سـواد رخ داد و از عناصـر تجـاري و کشـاورزي کـه مـورد توجـه
گسترده عموم بود، استفاده کرد؛ اما بيش از هر چيز برتري آشکار جامعه شيعي و لو به نحـو نـاقص قابـل

درک و مخاطرهانگيز بود.  
توضيح: در اين بند اشتباهات عمده وجود دارد. اوالً، مترجم بيدليل مطلب يک بند را بـه چهـار بنـد
تقسيم کرده است که اين نشانه عدم مهارت او در ترجمه است. افزون بر اين، در جمله نخست ايـن بنـد،
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نويسنده از تداوم ارتباط ميان تشيع و قيامهاي مخالفت حکومت، به ويژه قيامهايي با ماهيـت اجتمـاعي ـ
اقتصادي و سياسي سخن ميگويد. اما مترجم اوالً، واژه association را که به معناي ارتبـاط اسـت، بـه
«پيمان» ترجمه کره و واژه uprising را که به مفهوم قيامها است، به شورشيان، و بدتر از همه، ترکيـب
those of a socio-economic and political nature را به «آنهايي که از اوضاع اقتصادي ـ اجتماعي

و سياسي نگران بودند»، ترجمه کرده است. در اين ترجمه اشکاالت متعددي به چشم ميخورد کـه بـراي
روشن شدن بحث، از توضيح برخي از آنها ناگزيريم. در اين ترجمه، واژه «اوضاع» معادلي در متن اصـلي
ندارد و اگر بگوييم مترجم محترم واژه nature را معادل آن گرفته اسـت کـه بعيـد هـم نيسـت، آن گـاه 
عبارت «نگران بود» قطعاً معادل ندارد. افزون بر اينکه در جمله اصل، نه بحثي از اوضاع است و نه جـايي
براي نگراني، بلکه نويسنده به قيامهايي اشاره ميکند که داراي ماهيت اقتصـادي ـ اجتمـاعي و سياسـي
 ...» است. ضمن اينکه در ذيل جمله مترجم دو اشتباه ديگر مرتکب شده است: يکي اينکه نوشـته اسـت:
کامالً مشهود است»، قيد براي ادامه پيمان است؛ در حالي که در متن اصلي «کامالً مشهود اسـت»، قيـد
continued into the latter part of the  براي قيامها در قرن نخست است. ديگر اينکه مترجم عبارت
century را «از نيمه اول قرن تا بخشي از نيمه دوم ادامه داشت» ترجمه کرده اسـت. روشـن اسـت کـه

 ...» the latter part of the century به معناي بخشي از نيمه دوم نيست، بلکه بايد چنين ترجمه شـود:

تا نيمه دوم قرن ادامه يافت». ساير جملههاي اين بند نيز خالي از اشکال نيست، اما براي رعايت اختصـار
تنها ترجمه پيشنهادي را ذکر ميکنيم و مقايسه دو ترجمه و تطبيق آن دو با مـتن اصـلي را بـه خواننـده

وامينهيم.  
ترجمه پيشنهادي: ارتباط بين تشيع و قيامهاي مخالف [حکومـت]، خصوصـاً قيـامهـايي بـا ماهيـت
اجتماعي ـ اقتصادي و سياسي که طي نيمه اول قرن به وضوح مشهود بودنـد، تـا نيمـه دوم قـرن ادامـه
يافت. افت مداومِ درآمدهاي مرکز، تا حدودي معلول از دست دادن مصر و واليات ايران بود، اما خصوصـاً
با وخيمتر شدن اوضاع در مراکز کشاورزي عراق به ويژه [منطقه] سواد، شدت يافت. با توجه به اينکـه در
اثر رشد مجموعههاي شهريِ بغداد و سامرا و به ويژه در اثر خسارت وارده به اين مناطق در نتيجه دومين 
جنگ داخلي و محاصره بغداد در سال 251 ق / 865 م، تقاضاي موادغذايي از سواد، افزايش يافـت، ايـن
به هيچ وجه تصادفي نيست که هر دو قيام عمده نيمه دوم قرن سوم ق / نهم م ـ [يعني] قيام زنگيان (از
368 ق / 978 م) ـ ـ 869 م تا 270 ق / 883) و قرامطه (از 278 ق / 891 – 892 م تـا 255 ق / 868
که به دنبال جنگ داخلي و محاصره بغداد اتفاق افتاد ـ و در [منطقه] سواد بـه وقـوع پيوسـت و از اقبـال
عمومي گسترده ارکان تجاري / بازرگاني و کشاورزي برخوردار شد. افزون بر اين، هر دو قيـام آشـکارا از
پيوندهاي شيعي برخوردار بودند؛ هر چند بر اساس گزارشهاي کساني که از اين پيوندها هـراس داشـتند

به طور ناقص ميتوان به اين نکته پي برد.  
12. متن (ص 17): 

The Shi'i Vizierates and the Rise of the Banu Nawbkht The composition of the 
different factions of the centre of the Abbasid polity whose deliberations resulted in 
the designation of the thirteen-year-old al-Mutadir (reg. 295/ 908 – 320/932) as 
caliph well illustrate the religion-political configurations which dominated at the 
elite level at the turn of the century. The Jarrahid Muhammad b. Dawud, 
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representing the military/ merchant/ traditionist alliance, had argued for the son of 
the caliph al-Mu'tazz, Although Ali b. 'Isa, the other Jarrahid consulted, made no 
suggestion. The Shi'ite Ali b. al-Furat, representing the civilian elrie and some 
palace interests, proposed al-Mukhtafi's brother, the young and potentially more 
malleable, Ja'far, the choice of the caliph himself. The vizier, although apprehensive 
of the power of three separate military groupings – one in the provinces and two in 
the city, the latter including the police force – over such a youth, ratified this choice 
at the caliph's death.     
ترجمه مترجم (ص 62): وزارتهاي شيعي و قيام بنـو نوبخـت ترکيـب احـزاب مختلـف در پايتخـت
 (932 / 320 – 908 / 295 حکومت عباسيان که نتيجه بررسي سـيزده سـاله خالفـت مقتـدر (حکومـت
است، نشانه تغيير وضعيت سياسي ـ ديني است که با تبديل قرن بر نخبگان حکمفرما شده بود. محمد بن
داود ـ از بنو جراح ـ اتحاد بين حديثگرايان، بازرگانان و نظاميان را بـه فرزنـد خليفـه معتـز توصـيه داد؛

گرچه علي بن عيسي، يکي ديگر از بنو جراح، در اين باره پيشنهادي ارائه نکرد.  
علي بن فرات شيعي شخصيت برجستهاي است که با استفاده از مصالح کاخ جلب نظر بـرادر مکتفـي

را نمود، جعفر جوان سازگار و نيروي بالقوهاي بود که ميتوانست جانشين خليفه شود.  
وزير گرچه بيمناک نيروي مجزايّ سه ارتش بود: يکي در ايالت و دو نيرو در شهر که نيروي شـهري
شامل نيروي پليس نيز ميشد، صرفنظر از جواني، او را به عنوان جانشين خليفه پـس از مـرگش تعيـين

کرد.  
توضيح برخي از اشکاالت ترجمه: در ترجمه بند فوق نيز مشکالت اساسـي بـه چشـم مـيخـورد. در
whose deliberations جمله نخسـت بنـد فـوق، اشـتباهي فـاحش روي داده اسـت. متـرجم عبـارت
«نتيجـه بررسـي resulted in the designation of the thirteen-year-old al-Muqtadir را بـه

سيزده ساله خالفت مقتدر» ترجمه کرده است؛ در حالي که اين عبارت معنـاي روشـني نـدارد؛ زيـرا اگـر
سيزده ساله را قيد براي بررسي بگيريم، چنين بررسياي در تاريخ انجام نشده و نويسنده نيز از آن سـخن
نگفته است و اگر قيد براي خالفت مقتدر بگيريم، اين با عبارت داخل دو هالل که دقيقـاً بعـد از عبـارت
فوق آمده و بيانگر سالهاي خالفت مقتدر است، ناسازگار اسـت. همچنـين در ذيـل جملـه، متـرجم واژه
configurations را به تغيير وضعيت ترجمه کرده؛ در حالي که به معناي ترکيببندي و جناحبندي است. 

representing the military / در جمله بعدي اين بند هم مترجم دچار اشـتباه شـده اسـت. او عبـارت
merchant/ traditionist alliance, had argued for the son of the caliph al-Mu'tazz را بـه

«اتحاد بين... توصيه داد» ترجمه کرده است.  
همانگونه که مالحظه ميشود، در متن اصلي از توصيهدادن خبري نيسـت. افـزون بـر اينکـه فعـل
had argued for ترجمـه نشـده اسـت. ظـاهراً متـرجم روشـني نـدارد و فعـل «توصـيه دادن» معنـاي
representing را به معناي «توضيح دادن» گرفته است؛ در حالي که representing يک تعبيـر وصـفي

است که فاعل جمله يعني محمد بن داوود را وصف مـيکنـد کـه او نماينـده اتحـاد نظاميـان / تـاجران/
بازرگانان بوده است. در ذيل جمله نيز فعل consulted ترجمه نشده است. در دو جمله بعـد کـه متـرجم
طبق معمول بيجهت آنها را به دو بند مجزا تبديل کرده است، نيز اشـکال وجـود دارد. جملـه نخسـت از
اساس ويران است و ضمن اينکه اصل پيام جمله را نرسانده است، در مفردات نيز دچار اشتباه شده اسـت؛
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مثالً مترجم واژه representing را که به مفهوم نماينده است، درست ترجمه نکرده است. در هر صورت، 
براي رعايت اختصار از توضيح ساير اشکاالت ترجمه اين جمله و نيز جمله بعد صرفنظر ميکنيم و تنهـا
ترجمه پيشنهادي را مطرح ميکنيم تا با مقايسه دو ترجمه با متن اصلي اشکاالت ترجمه متـرجم محتـرم

روشن شود.  
ترجمه پيشنهادي: وزارتهاي شيعي و ظهور بنونوبخت تلفيق جناحهاي مختلـف در مرکـز حکومـت
 320 عباسي که مشورتهاي آنها موجب انتصاب مقتدر [باهللا] سيزده سال (خالفت: 295 ق / 908 م  تـا
ق / 932 م) به خالفت شد، به خوبي نشان دهنده ترکيببنديهاي ديني ـ سياسـي بـود کـه در ابتـداي
قرن در سطح نخبگان حاکم بود. محمد بن داود که از بنو جرّاح و نماينده ائتالف حـديثگرايـان، تجـارّ و
نظاميان بود، از فرزند خليفه معتزّ حمايت کرده بود، اما علي بن عيسي، فرد ديگري از بنو جرّاح کـه مـورد
مشورت قرار گرفت، هيچ پيشنهادي نداشت. علي بن فرات که شيعه و نماينده طبقه نخبه کشور و برخـي
گرايشهاي درباري بود، برادر مکتفي [باهللا] يعني جعفر را پيشنهاد کرد که جوان و بالقوه انعطافپذيرتر و 
منتخب خود خليفه بود. گرچه وزير نگران تسلط سه گروه نظامي مجزّا بر چنين جواني بود ـ يک گروه در
ايالتها و دو گرو ه در شهر [بغداد] که دومي شامل نيروهاي نظميه بود ـ اما ايـن انتخـاب را بـه هنگـام

مرگ خليفه تأييد کرد.  
  

نتيجهگيري  
از مالحظه اشکاالت ياد شده که از باب نمونه ذکر شدند، آشکار است که ترجمه انتشار يافته از کتاب 
داراي اشکاالت اساسي فراواني است که به داليل مختلف رخ داده است؛ به گونهاي که ميتوان ادعا کرد 
که کمتر جملهاي در اين ترجمه خالي از اشکال است. بنابراين ترجمه موجود هرگز پيـام نويسـنده را کـه
البته آن هم پر از اشکال است، منتقل نميکند. در نتيجه، هر چند مترجم محتـرم در امـر ترجمـه حاضـر
زحماتي را متحمل شده است، اما ترجمه او به هر دليل دچـار نقـص فـراوان بـوده و ديـدگاه نويسـنده را
منعکس نساخته است و از اين روي، نه تنها به جامعه علمي کمکي نميکند، بلکه ممکن است بسياري را 

در اشتباه اندازد.  
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