
 

  
  
  
  
  
  

نگاهي به کتاب «دين زردشتي: ديرينگي و نيروي دوام آن»***  
  

● عسکر بهرامي  
  

از ميان مجموعه متون موسوم به اوستا تنها 24 سرود از 72 سرود يسنا را سـخن خـود زردشـت
ميدانند که آنها را گاهان (شامل هفده سرود) و يسن هفتها (شامل هفت سرود) ميخواننـد و بقيـه
اوستا افزودههاي بعدي يا سرودههايي از دوران کهن/ کيشي است. بر اين اساس، تنها آنچه را کـه از
اين دو بخش کهن دشوار فهم دريافت ميشود، ميتوان «آموزههـاي زردشـت» خوانـد و ايـن قـولي
است که جملگي بر آناند. اما در باب شماري ديگر از مسائل بنيادين دين ايران باستان اختالف بسيار 
است: از زمان و مکان زيست اين پيامبر گرفته تا سرگذشت اوستا و روند تدوين آن، که در هالة ايهام 
روزگاران ناشناخته مانده است و حتي اينکه خـودکالم و آمـوزههـاي زردشـت را چگونـه بايـد ديـد:

فلسفي، اخالقي يا صرفاً آداب و رسوم و آيينهايي ديني؟  
نکتة مورد مناقشه ديگر اين است که آيا پژوهنده دين نامزد بـه نـام زردشـت، در سراسـر حيـات
تقريبا سه هزار ساله آن، با ديني واحد سر و کار دارد؟ پاسخ يقيناً منفي است و دست کـم سـه شـکل
براي آن بايد در نظر گرفت: نخست، آموزههاي خود زردشت که از اوستاي کهن برداشـت مـيشـود؛
سپس ديني که در اوستاي متأخر و شرح و تفسيرهاي آن به خط و زبان پهلوي مطرح شـده اسـت و
سرانجام ديني که در شکل مجموعه آداب و «آيين»هاي ديني در ميان پيروان اين دين رواج داشـته

و کما بيش زنده است.  
از ميان پژوهشگراني که به دين زردشتي و جنبـههـاي گونـاگون آن پرداختـهانـد، مـري بـويس
(1920- 2006م)، چه بسا از برجستهترين آنان باشد. او که نـزد اسـتادان بزرگـي چـون والتـر برونـو
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هنينگ (1908-1967 م) دينهاي ايران باستان را آموخته بود، از ميان نظريات گوناگون مطرح شـده
درباره ويژگي دين زردشتي، به اين نظر رسيد که زردشت، پيش از هر چيز، موبدي بوده کـه بـر اداي
درست آداب و اعمال ديني تأکيد داشته و همين ويژگي هم عامل اصـلي پايـداري ديـن او در طـول

اعصار بوده است. از اين رو، بويس، به جاي اکتفا به متون ديني، به ميان پيروان دين زردشتي رفت و 
صورت بازمانده آن را به مثابه ديني زنده مطالعه کرد. دستاورد او از اين پژوهشها دهها مقاله اسـت و
تاريخ مفصل اين دين، که از 1977 م تا زمان درگذشت بويس به سال 2006 م، سـه جلـد آن (جلـد
سوم با همکاري فرانتس گرنه) منتشر شد (در ادامه کار آلبرت دويونـگ بـا او همکـاري کـرد و گويـا

مجلدات چهارم و پنجم آن نيز آماده انتشار است).  
بويس براي مجموعة «کتابخانه باورها و آداب ديني» هم کتابي «زردشتيان: باورها و آداب دينـي
آنها) نوشت که در سال 1979 م در لندن منتشر شد. اين اثر، به نوعي، طرح اجمالي تـاريخ مفصـل
اوست. پس از آن، بويس در کنار پژوهش و تدوين تاريخ دين زردشتي (کـه بـا عنـوان تـاريخ کـيش
زردشت به فارسي هم ترجمه و چاپ شده است)، دهها مقاله و کتاب، از جمله درباره جنبـههـاي ايـن
دين نوشت و منتشر کرد. در سال 1985 م او به دعوت دانشگاه کلمبيا در امريکا پنج سخنراني درباره 
1992 م در کتـابي بـا عنـوان زردشت و دين ايران باستان ايـراد کـرد کـه مجموعـه آنهـا بـه سـال

Zoroastrianism: Its Antiquity and Constant Vigour به چاپ رسيد.  

نويسنده، در مقدمه کتاب، پس از توضيحي درباره ماهيت کلي و نيز سبب نامگذاري کتاب –کـه
به گفته وي، هم بر ديرينگي اين دين تأکيد دارد و هم بر دوام و زنده بودنش- به نگاه سـتايشآميـز
خود به موضوع اعتراف ميکند و از همين جا خويشتن را آماج پيکـان نقـد ديگـر پژوهشـگراني قـرار

ميدهد که اين دين را از ديدگاههايي متفاوت مينگرند.  
ـ «زمان و زادبوم فرضـي زردشـت: انبـوه جعليـان» و «زمـان و زادبـوم واقعـي دو فصل نخست
ـ را نويسنده پيش درآمدي ضروري براي ديگر فصلهـاي کتـاب مـيدانـد و در همـانجـا زردشت»
يادآور ميشود کـه امـروزه ديگـر انتسـاب زردشـت بـه سـدة ششـم پـيش از مـيالد (يعنـي روزگـار
هخامنشيان) به کلي مردود دانسته شده و اکنون اين تاريخ را تا 1200 پيش از ميالد به عقب ميبرند 
(پيشتر، بويس تاريخي حدود 1700 پـيش از مـيالد را در نظـر داشـت). او همچنـين دربـاب ديگـر
موضوع مورد مناقضه، يعني زادبوم زردشت ـ که در سنت ديني ارينه وئجه يا ايرانويج خوانده ميشود 
ـ نظريات ديگر را رد ميکند و با تکيه بر شـواهد باسـتانشـناختي، مـردمشـناختي و زبـان شـناختي
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تطبيقي و نيز استناد به برخي متون باستاني بـه زبـانهـاي ايرانـي، ايـن مکـان را در جـايي دور، در
استپهاي آسياي ميانه، قرار ميدهد.  

در فصل سوم، نويسنده، ريشههاي باستاني دين زردشت را جستوجو ميکند و بـدين منظـور بـا
تکيه بر شواهدي به بازسازي باورهاي هند و ايراني ميپردازد.  

فصل چهارم شرحي در باب آموزههاي زردشت است و از پي آن هم نخست معرفي قوم زردشـت
ـ يا به تعبير بويس «قوم اوستايي» (Avestan People) ـ و بنيادگذاري جامعة زردشتي مـيآيـد و
دوره اوسـتايي متـأخر سپس برههاي از تاريخ گسترش اين کيش در دورهاي که بـه نـام شـواهد آن،

خوانده ميشود.  
بويس بارها کوشيده است زردشتي بودن هخامنشيان را نشان دهد و بر اين نظر اسـت کـه ديـن

زردشتي دين رسمي سه شاهنشاهي ايران باستان (هخامنشي، اشکاني و ساساني) بوده است.  
فصل هفتم مرور اجمالي اين بحث است و در دو فصل پاياني هم اوضاع ديـن زردشـت و جامعـه
زردشتي و استمرار آن در دوره حکومت اسالم بر ايران ميآيد. در اين دوره، ديـن زردشـتي، نـه تنهـا
ديگر موقعيت ممتاز پيشين را نداشت، بلکـه در فـراز و نشـيبهـاي سياسـي و اجتمـاعي و در برابـر
دينهاي ديگر، به ويژه اسالم، روز به روز پيروان بيشتري را از دست داد. با اين همه، بر پايههايي که 
زردشت دين خود را بر آنها نهاد و نيز با برخورداري از سازمان ديني قدرتمند و تأکيد بـر پايبنـدي بـه

باورها و اجراي دقيق آداب ديني، توانست حيات ماندگارش را رقم بزند.  
به گفتة خود بويس، آنچه در اين کتاب بحث کرده، عمدتاً گزيدههايي است از مباحثي که پيشـتر
در تاريخ کيش زردشت به تفصيل (و نيز در زردشتيان: باورها...، بـه اختصـار) بـدانهـا پرداختـه و در

پارهاي موارد در ديدگاههاي پيشين تجديد نظر کرده است.  
چنان که اشاره شد، تاريخ دين ايران باسـتان سرشـار از ابهامـايي اسـت کـه سـاليان دراز اسـت
پژوهشگران بر سر آنها بحث و حتي مجادله دارند. بويس، که در آثار پيشين کوشيده بـود بسـياري از
گوشههاي تاريک سرگذشت اين دين را روشن سازد، با انتقـاد برخـي پژوهشـگران مواجـه شـد کـه

ديدگاههايش را افراطي و مبتني بر شواهد نه چندان استوار دانستهاند. از اين رو، پيوسته کوشيده است 
در نوشتههاي بعدياش آنها را با شواهد تازه متقنتر سازد. او، از جمله در اين اثر، بـه جـاي بـازگويي
پارهاي بديهيات تاريخ دين زردشتي، به نقاط مبهم آن ميپردازد و ميکوشد، به شـيوه خـود، شـواهد

ديگري براي اثبات فرضياتش عرضه کند.  
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اما، همچنان، و به ويژه در مورد کتاب حاضر، اين انتقاد را بر او روا ميدارند که کـارش بازسـازي
است و فرضيهسازي و پرداختن به جزئيات ريز و خيالپردازي و جستزدنهاي کمابيش مخاطرهآميـز
از روي شکافها و خألها. البته، اين ايراد را گاه اساساً متوجه کل تاريخ نگاري دين زردشتي مي داند 
و پيشتر، ماريان موله (1962) هم اين ترديد را مطرح کرده بود که آيا اساسـاً نگـارش تـاريخ کـيش
مزدايي يا همان دين زردشتي کاري شدني است. شائول شاکد نيز، که از برجستهترين پژوهشگران در 
اين عرصه و خود شاگرد بويس و سپس از منتقدان برخي ديدگاههاي او بوده است، از جملـه بـه اثـر
(The Dawn and Twilight چارلز زنر (1913-1974 م) با عنوان طلوع و غروب کيش زردشـتي
(of Zoroastrianism, London, 1961 اشاره ميکند که به گفته وي صرفاً عنواني گيرا نيسـت،

بلکه اين ديدگاه را باز ميتاباند که دوره مياني تاريخ دين زردشـتي، بـه سـبب فقـدان آگـاهي، دور از
دسترس تحقيقات تاريخي است (شاکد، 1995).  

در واقع، مشکالت نگارش تاريخ دين زردشتي چند جانبه است: بيشتر اسنادي که مستقيماً به اين 
دين مربوط ميشوند، از ميان رفتهاند و نوشتههاي پراکندة موجود هم شکافهـا و خألهـاي زمـاني و
مکاني بسيار دارند. گزارشهاي نويسندگان بيگانه هم چندان قابل اعتماد نيستند، زيرا آنان نه با ايـن

فرهنگ چندان آشنا بودهاند و نه با آن همدلي داشتهاند. آگاهيهاي به دست آمده از کتبيهها و شواهد 
باستانشناختي هم گاه با گزارشهاي موجود و مطالـب منـدرج در آثـار نوشـتاري همخـواني ندارنـد.
پوشاندن اين حفرهها و رفع تناقضها و دستيابي به روايتي کمابيش پيوسته، گذشته از شناخت دقيـق
انبوه پرشمار اسناد مربوطي که به زبانهاي مختلفي از دورههاي باستان و ميانهاند و پراکنده در طـول
دورهاي بالغ بر سه هزار سال، نيازمند مهارت و شهامت و ريزبيني و شناختي کلي است که بـه گفتـه
شاکد (1995)، بويس همه آنها را دارد. با اين حـال، هـم او و هـم ديگـران (از جملـه نـک: ماالنـدرا
1994) همچنان بر بويس خرده ميگيرند که فرضيههايش را بر مواردي بنا کرده است که –بـرخالف
تصور بويس- براي آنان هنوز مسلم و پذيرفته نيستند (نظير زردشتي بودن هخامنشـيان) و در نتيجـه

تمام تفسيرهاي بعدي او در اين زمينه را بياساس ميپندارند.  
اما، به گفته شاکد (1995)، مشکل بويس اين نيست که قرائت يا استفاده نادرسـت از منـابع دارد،
دسـت داد.  بلکه اشکال کار از آنجا ناشي ميشود که از همه منابع بيش از يک تفسير مـيتـوان بـه

بدين ترتيب، بويس از آنها استفاده دلبخواهي و به اصطالح مصادره به مطلوب ميکند.  
يکي از نمونههاي بارز تالش بويس براي بازسازي دورهاي از تاريخ دين ايراني براسـاس شـواهد
نه چندان استوار و متقن، مربوط به دوره هند و ايراني است. شاکد با اشاره به تفـاوت اوضـاع ايـران و
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هند بازسازي بويس از اين مرحله را ذهني ميانگارد و ازجمله به اين موضوع اشاره ميکند که از سـه
خداي اصلي که بويس براي دوره هند و ايراني قائل است- يعني اهوره مزدا، ورونه، و ميتره/ ميثـره- 
تنها آخرين آنها در ايران و هند شواهدي دارد؛ در حالي که اولي تنها در منـابع ايرانـي آمـده اسـت و
دومي صرفاً در نوشتههاي هندي، و همين موضوع سبب شده است تا برخـي پژوهشـگران ايـن دو را
يکي بدانند و اهورهمزدا را همتاي ايراني ورونه به شمار آورند. با اين همه، استداللهاي مطـرح شـده

براي اين همانندانگاري چندان قانع کننده نيست (شاکد، 1995).  
اما اين ايرادها خدشهاي به کليت کـار ارزشـمند بـويس در زمينـه مطالعـات ديـن زردشـتي وارد
ـ در کنار پارهاي فرضيات که اغلب، اگر هم مستند بـه شـواهد کـافي نميکند و او در هر اثر تازهاش
نيستند، ولي اغلب خالفشان هم ثابت نشده است ـ زواياي تاريک بسياري از تـاريخ اديـان ايرانـي را

روشن ساخته است و وي همچنان بزرگترين پژوهشگر مطالعات دين زردشتي به شمار ميآيد و اين 
واقعيت است که حتي منتقدانش هم، چنان که اشاره شد، بدان معترفاند.  

  
دربارة ترجمة فارسي  

کتاب دين زردشتي: ديرينگي و نيروي دوام آن شش سال پس از انتشار در امريکا به قلم همايون 
صنعتيزاده (که پيشتر سه جلد اثر ديگـر نويسـنده را بـا عنـوان تـاريخ کـيش زرتشـت بـه فارسـي
برگردانده بود) به فارسي ترجمه شد و با عنوان چکيده تاريخ کيش زرتشت (بويس 1377) منتشر شد. 
تغيير عنوان کتاب –هرچند بنا به يادداشت مترجم «با توصيه و صالحديد مؤلف» صورت گرفته بود- 
حتي ميان اهل فن هم اين تصور را پيش آورد که اين کتاب چکيدهسازي مترجم از اثـر سـه جلـدي
بويس است. اکنون، نه سال پس از آن، ترجمهاي ديگر از اين کتاب- با عنوان آيـين زرتشـت، کهـن

روزگار و قدرت ماندگارش- به قلم ابوالحسن تهامي منتشر شده است.  
منتقد پس از مقدمه مفصل به نقد و بررسي ترجمه تمامي ميپردازد که عمده اشکاالت وي بدين 

شرح است:  
ـ پيش از هر چيز بايد يادآور شد که در برگردان دوباره يک اثـر، شايسـته اسـت کـه متـرجم بـه
برگردان يا برگردانهاي پيشين آن اشاره کند و يا داليلي ضرورت ترجمة دوباره را يـادآور شـود. امـا 
مترجم نه تنها به برگردان پيشين اشاره نکرده، حتي بـه سـابقة برگـردان آثـار بـويس بـه فارسـي و
زمينههاي آشنايي خوانندگان با نوشتههاي ديگر او هم توجهي نشان نداده است. استثناي اين قاعـده

اشارة اوست در «يادداشت مترجم» مبني بر اينکه اين «سومين اثري است از خانم مري بويس» که 
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اين مترجم به فارسي ترجمه ميکند. تا آنجا که نويسنده اين مقاله جستوجو کرده و يافته است تنها 
کتاب بويس که نام اين مترجم گرامي روي جلد آن درج شده (آن هـم بـه صـورت مشـترک) متـون 
مانوي است (که اين چاپ تنها برگردان فارسي نه چندان درسـت و دقيـق مقدمـه و يادداشـتهـاي 
دربـاره  زيرنويس را دارد و جا داشت خود متن کتاب هم به فارسي ترجمه مـيشـد). توضـيح متـرجم
دومين اثري که از بويس ترجمه کرده است، مي توانست عالقهمندان نوشتههاي بويس را به کار آيد.  
از آغاز جريان ايرانشناسي در غرب، شناخت دين ايران باستان و سير تحوالت آن از مهـمتـرين و
توجه برانگيزترين موضوعات اين حوزه بوده است. نام اين دين را پژوهشگران غربي با نام آورندهاش، 
Zoroastrianism نوشـتهانـد. در Zoroastre مـيخواندنـد، بـه صـورت که يونانيان باسـتان او را
ـ که اغلب برگردان دستاوردهاي پژوهشي غربيهاست- اين نام  نوشتههاي فارسي امروز در اين باره
را به صورتهاي دين/ کيش/ آيين زردشتي/ زرتشتي و حتي بـه قيـاس بـا نامگـذاري مکتـبهـاي

«ديـن» و «کـيش» و  سياسي و ادبي، به صورت «زردشتيگري/ زرتشتيگري» آوردهاند. سـه صـورت
«آيين» اغلب بدون توجه به تفاوت معاني آنها، نه تنها در اين مورد، بلکه براي دينهاي ديگر هم بـه
کار ميرود. در نوشتههاي زردشتي واژه «دين» بارها براي ناميدن مجموعة آموزهها، قـوانين، احکـام،
ـ به صورتهايي چون «ديـن پـاک مزديسـنان»، «در  آيينها و تشکيالت و سازمان مذهبي زردشتي
«بهـدين» (بـراي ناميـدن پيـروان ديـن زردشـت) و دين پيداست که...» يـا در اصـطالحاتي چـون

ـ به کار رفته است؛ از اين رو، به کار بردن واژه «آيين» براي  » (پيروان دينهاي ديگر)، و... dجددين»
آن، اگر نگوييم نادرست، دستکم براي کتاب حاضر چندان روا نيسـت و شايسـته اسـت از اصـطالح
جامعتر «دين زردشتي» استفاده شود که در دورهاي نسبتاً طوالني از عمر سه هزار سـالهاش سـازمان
ديني منسجمي داشته و دين سه شاهنشاهي بزرگ مشرق زمين، و پس از آن نيز تا به امـروز، دينـي
زنده بوده است. نويسنده نيز پيوسته به اين مقوله نگاهي اين چنين داشته است؛ به ويژه در اثر حاضـر
که بر آن بوده است تا هم ديرينگي آن و هم نيروي دوام و ماندگارياش را در طول دورهاي سه هزار 
ساله نشان دهد و باز به همين دليل نويسنده اين يادداشت بر اين نظر است که نخسـتين توصـيفي را
ـ براي اين دين قائل شده، بايد به «ديرينگي» يا «قـدمت» ترجمـه  ـ در عنوان اين کتاب که بويس

کرد و نه به «کهن روزگار».  
ترجمـه  - بياغراق ميتوان گفت که وجه مشترک اغلب آثاري که در سالهاي اخير بـه فارسـي
شده است، به ويژه آثار پرداخته بـه ايـران باسـتان، ضـبط نادرسـت نـامهـاي خـاص و اصـطالحات
تخصصي است. جذابيت مقوله ايران باستان، تقريباً هر غيرمتخصص عالقهمند به ايران باستان را بـر
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ميانگيزد تا به قصد ارايه خدمتي در راه آشنايي خواننـده فارسـي زبـان بـا فرهنـگ و تـاريخش، بـه
نگارش يا ترجمه اثري در اين حوزه دست يازد. اگر ترجمه نامهاي خاص شخصيتهـاي معاصـر، يـا
ـ نياز به آشنايي چنـدين سـاله بـا منـابع و ـ به گونهاي که در ميان اهل فن شناخته شدهاند آثار آنان
ترجمههاي ديگران يا پرسوجو از اين و آن داشته باشد، بيترديد نگارش درست نامهـاي باسـتاني و
اصطالحات خاص، به واسطة مختصر آشنايي با شيوههاي آوانويسي، به راحتي ممکن است. متأسفانه، 
ـ نارسـاييهـايي دارد کـه بـا توجـه بـه  ـ و نيز از جنبههاي ديگـر ترجمه مورد بحث از هر دو لحاظ

اهميتشان و نيز با عنايت به سابقه ترجمه اثر، نميتوان آنها را ناديده گرفت.  
نويسنده، در «ديباچه» -که در اين ترجمه به «سرآغاز» برگردانده شده- در باب امـالي متفـاوت
نامهاي خاص توضيح داده و چهار صورت نام خداي زردشت را به عنوان نمونه آورده است (و متـرجم
فقط سه تاي آنها را آورده و صورت «اورمزد» را از قلم انداخته است)؛ با اين حال، بايد توجـه داشـت

که صورت نخست، چنان که در نمايه (متن اصلي) آمده «اهوره مزدا» و دومي «اهورهمزده» (اولي دو 
ـ و متأسفانه متداول حتـي جزء منفصل و دومي پيوسته) است؛ بنابراين «اهورامزدا» صورتي نادرست
ـ 18) خـداي بـزرگ ـ 13 ـ است که به قول زنده ياد مهرداد بهـار ( 1346 در ميان برخي از اهل فن
زردشت را مؤنث ساخته است. آنچه هم در اين کتاب به صورت «مزده» آمده است، همه جا (مطـابق

نماية اصل کتاب) «مزدا» درست است. درست عکس اين قضيه در مـورد ايزدبـانوي آبهـا رخ داده 
«اردويسـورا اناهيتـا»  است که نامش به صورت «اردوي سورانه هيته» (ص 197) آمده، در حالي کـه
درست است، زيرا اين نام مؤنث است و مختوم به «آ». اين ضبط مصوتهاي بلند به شکل کوتاه (که 
درست برخالف شيوه مترجماني است که، باز به غلط، همهجا مصوت کوتاه را هم بلند مينويسند)، به 
عالوة ناآشنايي با اصطالحات تخصصي اين حوزه، سـبب شـده اسـت کـه دعـاي مشـهور زردشـتي
«اپـم نپـت»، دعـا «ينگهه هاتام» به صورت «يههه هتم» (ص 133) درآيد، «اپام نپات» با امـالي
يااقرارنامة ديني «فرورانه» به شکل «فرورنه»، نام پربسامد «دايتـي» (رود اسـاطيري، کـه در نمايـة

پاياني متن اصلي، ذيل Vanhvi Daitya آمده است) همه جا «ديتي» نوشته شود، و نام پسر عمو و 
نخستين گرونده به زردشت هم به جاي ميديوماه/ مديوماه به شکل مديومه (ص 23) بيايد.  

اما صورت درست و رايج بسياري از نامهاي خاص امروزي را هم با اندکي پرس و جو ميتوان به 
دست آورد؛ از آن جملهاند نامهاي ايرانشناساني چون گراردو نيولي، اريک پيرار، آناهيت پريخانيان، و 
ارود بهمن جي نسروانجي دابار، که در اين ترجمه به ترتيب «گنولي» (ص 51)، «پيـرارت» (ص 52، 
يادداشت 25)، «پرخانيان» (ص 261 يادداشت 91)، و «دبّار» (ص 324) ضبط شدهاند؛ گو اينکـه در 
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بسياري موارد (به ويژه در يادداشتها) نامها اساساً به خط فارسي درنيامدهاند (مثالً نـام نيـولي در ص
50 و 89). نام جغرافيايي «کافر نهان» در آسياي ميانه نيز بدون توجه به اصـل آن و صـرفاً براسـاس
(«ي» در واقـع تلفظ و امالي روسي نام، در اينجا هم به صورت «کافرنيگان» (ص 82) آمده اسـت

کسره است و «گ» هم نتيجه فقدان آواي «هـ» در زبان روسي).  
- در «فهرست کوته نوشتها» در آغاز کتاب، مترجم برگرداني از نامها به دست داده کـه اغلـب

آنها نادرست يا غير متعارف است:  
- ص 14، س ماقبل آخر: تاريخ کيمبريج از آسياي ميانه؛ درست: تاريخ آسياي ميانة کيمبريج.  

- ص 15، س 1: تاريخ کيمبريج از ايران؛ درست: تاريخ ايران کيمبريج.  
- ص 15، س 10: گرنت؛ درست: [فرانتس] گرنُه.  

- ص 15، س 15: ژورنال جامعة شرقي- امريکايي؛ درست: نشرية انجمن خاورشناسي امريکا.  
- ص 15، س 18: ژورنال جامعة آسياتيک سلطنتي، درست: نشرية انجمن سلطنتي آسيايي.  

-  ص 15، س 22: کهن- اوستا؛ درست: اوستايي کهن/ قديم/ متقدم/...  
- ص 16، س 7: کتابهاي مقدس شرقي؛ درست: ... شرق.  

- ص 16، س 14: گزيدة زادسپرم؛ درست: گزيدههاي زادسپرم.  
- مترجم، حتي به صورتهاي آورده در «کوته نوشتهـا» هـم پايبنـد نمانـده و بـا ضـبطهـاي
گوناگون نامها اثر را آشفته ساخته است. مثالً، در اين فهرست نام دو اثـر بـه صـورت »زنـده بهمـن

يشت» و «روايات پهلوي به همراه داستان دينيک» نوشته شده، ولي در ص 56 (يادداشتهاي 93 و 
94) «زند و همن يشت». همينجا بايد افزود که «اسپندنسک» (ص 20) و «اشکند گومانيک ويـزار» 
(ص 272) هم دو امالي کامالً غيرمتعارف است براي «سپند نسک» و «شکندگمانيگ وزار/ ويچار» 

يا «گزارش گمان شکن» (که البته مترجم اين صورت اخير را هم به کار برده است).  
- با نگاهي گذرا به نماية کتاب ميتوان ديد که اين ترجمه هم از ديگر مشکل فراگير کتابهاي 
تاريخي مصون نمانده است: در کنار نامهاي نه چندان مهم، حتي اصطالحاتي چون «قدرت سـخن» 
و «زهد گوشهگيرانه» هم فهرست شدهاند، در حالي که نام مهمي چون گاهنبار/ گاهانبار نيامده اسـت
(در نمايه «آفرينگان گاهنبار» آمده و دو ارجاع دارد، در حالي که در متن اصلي، عالوه بر آن، به خـود

گاهنبار هم ده بار ارجاع داده شده است).  
- در نگاه نخست، نثر کتاب اندکي فاخر مينمايد، اما متأسفانه، اين نثـر نـه فصـيح اسـت و نـه
برگرداني دقيق يا حتي درست. پيش از پرداختن به نمونههايي از آن، اشارهاي گذرا به موردي ميآيـد
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ترجمـه نکـردن توضـيحات که باز از ديگر وجه مشترک اغلب برگـردانهـاي امـروزي اسـت و آن،
يادداشتهاست. منظور توضيحاتي است که نويسنده پيش يا پس از ارجاعات کتابشناختي يا البـهالي 
ترجمـه نـدارد، جـز آن آنها ميآورد، وگرنه ترديد نيست که مشخصات کتابشناختي منـابع نيـازي بـه

 ،7 هنگام که مأخذ فارسي يا عربي است. براي نمونه، تنها در فصل هشتم توضيحات يادداشـتهـاي
17، 19، 22، 24، 29، 31، 32، 35، 40، 42، 34، 44 و 45 ترجمه نشده است.  

آنکـه فصـيح نيسـت و در آن نمونـههـاي و اما نثر اين برگردان، چنان که اشاره شد، عالوه بـر
 170 پرشماري از ترجمه تحت اللفظي به چشم ميخورد (مثالً «اينجا و آنجاي کتاب» در يادداشـت
فصل 9، به جاي «جاهاي مختلف کتاب»)، نمونههاي پرشماري از عبارتها يا جملههايي کـه کـامالً
ـ عمدتاً از سه صـفحه نخسـت مـتن نادرست ترجمه شدهاند، ديده ميشود. در اينجا تنها چند نمونه

کتاب ـ ذکر ميشود:  
ـ عنوان فرعي تيتر فصل يکم (که در اينجا به صورت تيتر فرعي به سر فصل منتقل شده است) 

بايد «انبوه جعليات» ترجمه شود، نه «آشفتگي جعليات».  
- در ص 20، بند يکم اين گونه ترجمه شده است: «ايـن نـام (ايرينـه و ئجـه) در آن مـتنهـاي

 Spend Nask بازمانده از اوستا که کاربرد ايماني دارند، به ندرت آشکار ميشود؛ اما در اسپند نسـک
که افسانه زندگي زرتشت را ميسرايد، و در ديگر نسکهاي اوستا کـه از آفـرينش آن مـيگويـد بـه

بسامد پايدار ميشود.»  
ترجمهاي شايد رساتر، اما بيگمان درستتر، چنين است: «چون تنها آن دسته از متـون اوسـتايي
باقي ماندهاند که کاربرد ديني دارند، از اين رو، اين نام به ندرت در آنها آمـده اسـت؛ ولـي در افسـانه
زندگي پيامبر که در سپند نسک آمده، و نيز در ديگر آثار اوستايي کـه توصـيف جهـان و آفـرينش را

دارند، بارها تکرار شده است.»  
- ص 20: «اين حقيقت در زند نيز که معناگزار اين متنهاي گم شده است، بـه تأييـد مـيرسـد؛

يعني ترجمه پارسي ميانة آنها با شرح و تفسير.»  
اين برگردان، عالوه بر آنکه روان و فصيح نيست، جمله معترضة آن هم در جاي نامناسبي آمـده
است. ترجمهاي درست از آن چنين است: «زند يا تفسير اين متون گمشده، يعني ترجمه فارسي ميانـة

آنها همراه با شرح تفسير، گواه اين حقيقت است.»  
ـ ص 20: «قطعه ترجمههاي زند باز ميگويند که او (زردشت) چگونه بر کنارة ديتـي روشـنگري

گرفت و چگونه در ايران ويج براي نخستين بار آموختن کيش نوين خود را آغازيد.»  
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آنچه به «روشنگري» برگردانده شده واژه enlightenment است که دست کم در ايـن مبحـث
بهتر است به «شهود» يا «اشراق» يا «مکاشفه» ترجمه شود؛ وانگهي، مصدر «آموختن» آمده اسـت
که بيش از آنکه در معناي الزم به کار رود به صورت متعدي (که در اينجـا هـم مـورد نظـر اسـت)
استفاده ميشود. در نتيجه اين تصور پيش ميآيد که خود زردشت آموختن دين را آغاز کرده اسـت. از

اين رو، بايد چنين ترجمه ميشد: «... نخستين بار به تعليم دادن/ آموزاندن دين جديد خود پرداخت.»  
- ص 20: «در يشــت 5 کــه بــازآفريني متــأخر آن آشــکار اســت...». درســت: «... کــه آشــکارا 

بازنوشتهاي/ اقتباسي متأخر است...».  
در واپسين سطر ص 20 جابهجاييهايي در دو جمله رخ داده که جمله را نادرسـت سـاخته اسـت.
درست آن چنين است: «تمامي رويدادهاي اصلي اسطوره، افسانه و سپيدهدمان تاريخ ديـن در ايرينـه

وئجه رخ دادهاند. براساس عبارتهايي از زند، در آنجا بود که اورمزد زندگي را...».  
بـدون توجـه بـه معنـاي رايـج ايـن در برگردان سطور ياد شده، مترجم myth و legend را ــ
ـ بـه واژههاي کليدي تاريخ دين، که معموالً به ترتيب به «اسطوره» و «افسانه» ترجمـه مـيشـوند

«حکايتها» و «حماسهها» (جمع؟) برگردانده است. ضمن آنکه Plant را هم به «درخـت» ترجمـه 
کرده که نادرست است: «گياه نخستين، ريباسي بود...» و سرانجام اينکه واژه «تک» صفت هر سـه

است و نه فقط گياه، و بهتر است به جاي برگردان کامالً وفادارانه متن، از اصطالحات و تعبيرات رايج 
استفاده کرد و مثالً نوشت: گياه نخستين، گاو يکتا آفريده، نخستين انسان.  

ـ اوستا که از گفتههاي خود زرتشت است نامي از مکـاني يافـت نمـيشـود. »  ص 21: «در کهن
درست: «در اوستاي کهن/ قديم/ متقدم که کالم خود زردشت است، هيچ نام جاي قابل شناسـايياي 
يافت نميشود.» گفتني است که در اين بخش از اوستا چندين نام جغرافيايي آمده که قابل شناسـايي

نيستند، نه اينکه اصالً نامي نيامده است.  
در برابر گذاري واژههاي ايراني کهن، بهتر است تا جاي ممکن از صورت امروزي همـان واژه يـا
همريشة آن استفاده شود. در ص 21 واژه sayanəm به «ميزيند» برگردانده شده است. از اين واژه 
اوستايي واژه «آشيان» به جامانده است که در فارسي امروز به کار ميرود، بنابراين بهتر ميبود چنين 

ترجمه ميشد: «... آشيان دارند.»  
- در ص 127 (متن اصلي) جملهاي اين چنين آمده است:   

and a magus would chant a "theogony" (presumably, that is, appropriate 
Yast verses) …  
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«... و در همـان حـال مجوسـي وردهـاي مترجم جمله را اين گونه به فارسـي برگردانـده اسـت:
«ايزدانزايي» زمزمه کردن ميگرفته است (مقصـود دم گـرفتن شـعري مناسـب از يشـتهاسـت) »

 (ص 227).  
اين جمله، گذشته از اشکال دستورياش، هم برگرداني نادرست است و هم ايـنکـه در گـزينش
جملـه اصـلي را بـه سـادگي مـيتـوان بـه برابرهاي فارسي اصطالحات آن دقت نشده اسـت: فعـل
«خواندن» يا «تالوت کردن» برگرداند؛ بهتر است «زمزمه کردن» را برابر «بـاج/ واج گـرفتن» آورد، 

يعني همان ذکرگويي که زردشتيان، به ويژه پيش از خوردن و آشاميدن انجام ميدادند.  
«ايزدانزايي» هم (گويا بر ساختة مترجم) نه مفهوم است و نه مناسب. اگر چه داريـوش آشـوري
(در فرهنگ علوم انساني) برابر theogony سه اصطالح «(سرود) پيدايش خدايان، (سـرود) خـدايان
زاد؛ يزدان زاد» را آورده است (که برابر نهاد مترجم به آنها نزديک مينمايد)، اما هـيچ يـک، بـهرغـم
خوش ساخت بودنشان، مناسب اين متن نيستند و چه بسا همان برگردان کهن «تبارنامة خـدايان» (و 
در اينجا ترجيحاً «ايزدان») رساتر باشد. به نظر ميرسد خود نويسنده هم در اينجا به کتاب مشـهور
هزيود نظر داشته که آن را درون گيومه گذاشته است. به کارگيري اين اصطالح، مترجم را از افـزودن

واژه «وردهاي» هم بينياز ميساخت.  
مورد ديگر واژه «مجوس» است که اغلب و در متون فارسي براي زردشتي (به معناي عام کلمـه)
به کار رفته است و با «مغ» که هرودت بدان اشاره دارد ـ و عالوه بر اطالق به روحاني زردشتي، نـام

قبيلهاي مادي هم بوده است ـ ميبايد تمايز يابد.  
و سرانجام اينکه، جمله درون کمانک بايد چنين ترجمه شود: «گويا/ از قرار معلوم منظور ابيـاتي

از يشت مربوط/ مناسب است.» يعني يشت ايزدي که براي او قرباني ميکردند.  
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