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■ تاريخ سياسى هخامنشى
■ محمد ع. داندامايف

■ ترجمه ى فريد جواهركالم
■نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، 1389؛ تعداد صفحات: 538

● عسكر بهرامي

ــدگان به آثار جديد درباره ى  ــگران و عالقه ى خوانن نياز روزافزون پژوهش
ــتان، شمار چشمگيرى از مترجمان و ناشران را به فعاليت  تاريخ ايران باس
ــگاه و اتفاقى  ــرانى كه گه ــته از ناش ــت. گذش ــانده اس در اين زمينه كش
ــر نيز به صورت  ــر مى كنند، چند ناش ــتان منتش آثارى درباره ى ايران باس
ــب مجموعه هايى به  ــه و آثارى را در قال ــر به اين حوزه پرداخت حرفه اى ت
ــت ترجمه و انتشار دارند. اگر چه در هر صورت،  ــانده اند يا در دس چاپ رس
شايسته و بلكه بايسته است تا اثر به بهترين نحو در دسترس خواننده قرار 
ــار نام متخصصانى وارد اين  ــرد، با اين همه گروه دوم كه اغلب با اعتب گي
عرصه شده اند، و از اين طريق، اعتماد خواننده و مخاطب خاص تر را جلب 
كرده اند، وظيفه ى دشوارترى برعهده گرفته اند و در حالى كه در مورد گروه 
ــت با گفتن اينكه بر ايشان حرجى نيست، كل كارشان، و از جمله ى  نخس
خطاهايشان، را ناديده مى توان گرفت، به همان نسبت، كار گروه دوم را به 
ــبب توقعى كه در مخاطب ايجاد كرده است، بايد كه مورد توجه و دقت  س
بيشتر قرار داد. در اين نوشتار، كه به معرفى و بررسى كتاب تاريخ سياسى 
ــى، نوشته ى داندامايف، اختصاص دارد، پس از گزارشى از زندگى  هخامنش
ــنده و نگاهى به برخى ويژگى هاى اثر، نكاتى درباب برگردان  و آثار نويس
ــى اين كتاب مطرح مى شود كه اغلب آن ها ويژگى مشترك بسيارى  فارس

از آثار منتشر شده ى سال هاى اخير در اين زمينه هستند. 

درباره ى نويسنده و آثارش
محمد عبدالقادروويچ داندامايف، پژوهشگر مؤسسه ى خاورشناسى آكادمى 
علوم سنت پيترزبورگ روسيه، از برجسته ترين چهره هاى حوزه ى مطالعات 
ــت كه آثار قابل توجهى  ــى اس ــتان، و به ويژه دوره ى هخامنش ايران باس
ــپتامبر  1928 در  ــت. داندامايف در دوم س ــرده اس ــر ك در اين باره منتش
ــتان به دنيا آمد و پس از  ــتاى اونچوكاتل جمهورى خودمختار داغس روس
ــتانى، در سال 1948 به سنت پيترزبورگ رفت.  گذراندن تحصيالت دبيرس
نخست در انستيتوى آموزش و پرورش گرتسن به تحصيل تاريخ پرداخت 
ــال تدريس  ــى را هم فراگرفت. پس از دو س ــى و التين ــاى يونان و زبان ه
ــت و به دنبال موفقيت در  ــتان، به سنت پيترزبورگ بازگش تاريخ در داغس
ــترووه، آبايف، ايگور دياكونف، و چند  ــگاه، زير نظر اس آزمون ورودى دانش
ــته ى تاريخ و فراگيرى زبان هاى  ــتاد ديگر، به ادامه ى تحصيل در رش اس
ــال 1958 از رساله ى دكترى خود  ــتانى خاور نزديك پرداخت. او در س باس
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در رشته ى تاريخ، با عنوان «كتيبه ى بيستون: مأخذ تاريخى آغاز پادشاهى 
ــال بعد اين رساله با اصالحات  تغييراتى،  داريوش اول» دفاع كرد. پنج س
ــيد. اين كتاب داندامايف، با عنوان ايران در دوران  ــكو به چاپ رس در مس
ــى (ترجمه ى روحى ارباب، بنگاه ترجمه و نشر  ــتين شاهان هخامنش نخس
كتاب، تهران، 1352ش) به فارسى برگردانده و چاپ شده است (براى نقد 
كتاب و ترجمه ى آن، نك: شهبازى 1353). اين كتاب با تجديد نظرهايى، 
و به ويژه افزودن كتابنامه اى كه تا سال 1972 را در برمى گرفت، زير نظر 
مؤلف (توسط هاينتس ديتر پول) به آلمانى برگردانده شد و در سال 1976 

در ويسبادن به چاپ رسيد كه مورد توجه بسيار قرارگرفت.
ــوان «بردگان خارجى در متصرفات  ــال 1960 داندامايف كتابى با عن در س
شاهان هخامنشى و اميران و سروران ايشان» در مسكو منتشر كرد و پس 
ــد و مطالعاتى در اين باره انجام داد  ــدى بر روى بابل متمركز ش از آن، چن
كه سه كتاب، يكى «برده دارى در بابل» (مسكو 1974، ترجمه ى انگليسى 
ــومى با عنوان  ــكو 1983)، و س ــرى، «دبيران بابلى» (مس در 1984)، ديگ
ــى» (1992، به انگليسى) دستاوردهاى  «ايرانيان در بابل دوره ى هخامنش
ــپس مقاالتى درباره ى الواح  ــتند. داندامايف س ــن دوره از فعاليت او هس اي
ــيد منتشر كرد و نيز فصلى نوشت براى كتابى ويراسته ى گُرلد  تخت جمش
ــيده  ــى اين فصل به صورت كتابى به چاپ رس ــزر (كه ترجمه ى فارس وال
ــت با عنوان تاريخ سياسى و اقتصادى هخامنشيان، ترجمه ى ميركمال  اس
ــتره، تهران، 1358ش). اين نوشته ها حتى از ديد سخت ترين  نبى پور، گس
ــمار  ــمندى به ش منتقدان اين حوزه (نكـ: بريان 1386: 152) نيز آثار ارزش

مى آيند.
ــى را به روسى نوشت كه در سال  ــپس كتاب تاريخ سياسى هخامنش او س
ــد و در سال 1989م برگردان انگليسى آن (با  ــكو منتشر ش 1985م در مس
اصالحات و بازنگرى مؤلف، به ترجمه ى ويلم فوخلسانگ، اليدن، 1989) 
ــى ترجمه شده است: يك بار  ــيد. اين برگردان دو بار به فارس به چاپ رس
ــايار بهارى، كارنگ،  ــيان (ترجمه ى خش ــى هخامنش با عنوان تاريخ سياس
ــى، كه  ــى هخامنش تهران، 1381)، و به تازگى هم زير عنوان تاريخ سياس
ــه به تفصيل بدان خواهيم پرداخت. او مقاالت متعددى هم در اين  در ادام
ــته يا ويرايش كرده و نقدهايى هم  ــنامه ى ايرانيكا نوش زمينه ها براى دانش
بر آثار منتشر شده به چاپ رسانده است. ويراستارى جشن نامه ى دياكونف 
ــت و سرانجام  ــويچ و چند تن ديگر) كار ديگر اوس (به همراهى ايليا گرش
ــترك با والديمير لوكونين  هم از كتاب ديگر او بايد ياد كرد كه كارى مش
ــت با عنوان «فرهنگ و نهادهاى  ــانى ـ اس ـ متخصص تاريخ و هنر ساس
ــى آن در سال 1989 منتشر  ــتان» كه برگردان انگليس اجتماعى ايران باس

ــده است (براى زندگى و آثار داندامايف، نيز نكـ : بلوف 1343؛ شهبازى  ش
1370؛ عبدى 1372). 

ــى برگردانده شده اند، اين ها هستند:  ــته هاى داندامايف كه فارس ديگر نوش
ــتون» (ترجمه ى عنايت اهللا رضا،  «در پيرامون تاريخ پژوهش كتيبه ى بيس
ــه فصل اول  ــران، ش 3، 1348، ص 42ـ54؛ ك ــر اي ــى و هن باستانشناس
ــوژى امپراتورى  ــت)، «ايدئول ــاب ايران در دوران... اس ــش يكم كت از بخ
ــان، ص 5ـ6، بهار  ــانى، پيم ــى»، ترجمه ى محمود حقيقت كاش هخامنش
ــى  ــا بازگرديم به كتاب تاريخ سياس ــتان 1376، ص72ـ77). و ام و تابس

هخامنشى. 

تاريخ سياسى هخامنشى
ــگارش كتاب هايى در باره ى  ــد، پس از ن ــاره ش داندامايف، همچنان كه اش
ــاخت و چند  ــى معطوف س ــل، بار ديگر توجه خود را به تاريخ هخامنش باب
ــر كرد، آنگاه بر آن شد تا با توجه به كمبود تاريخ  مقاله در اين زمينه منتش
ــتد (تاريخ  ــىـ  و اينكه پس از كار اومس جامعى درباره ى دوره ى  هخامنش
ــت  ــى، نگارش 1943، چاپ 1948 پس از درگذش ــاهى هخامنش شاهنش
ــت  ــت ـ دس مؤلف) كه آن نيز در پرتو يافته هاى تازه نياز به بازنگرى داش
ــى بزند. حاصل كار او در 1985  ــى دوره ى هخامنش به تأليف تاريخ سياس
ــپس ويلم فوخلسانگ هلندى، كه خود  ــكو به روسى منتشر شد. س در مس
ــگران حوزه ى باستانشناسى و تاريخ هخامنشى است، با اجازه ى  از پژوهش
ــى برگرداند. اين برگردان در  ــنده و زير نظر خود او، آن را به انگليس نويس

سال 1989 از سوى انتشارات بريل به چاپ رسيد. 
ــى ايجاب مى كند، طرح كتاب  داندامايف، از آنجا كه بازگويى تاريخ سياس
ــت: بدين ترتيب، كتاب  ــاس توالى تاريخى رويدادها نهاده اس خود را بر اس
ــيدن هخامنشيان در فصل يكم آغاز مى شود و به گشودن  با به قدرت رس
ــوم در فصل سى ونهم  ــكندر و كشته شدن داريوش س ــت اس ايران به دس

مى انجامد.
ــيان پيش از  ــا و هخامنش ــى پارس ه ــت بحثى در معرف ــل نخس در فص
كشورگشايى هاى آنان و شكل گيرى شاهنشاهى هخامنشى مى آيد؛ سپس 
ــاهى قلمرو كوچك پارس در  ــت كورش ذكر مى شود كه به پادش سرگذش
ــرزمين ماد در  ــودن س ــد و در اندك زمانى، با گش جنوب نجد ايران مى رس
ــى را  ــاهى هخامنش ــمال غربى، شاهنش ايران غربى، و نبرد با لوديان در ش
ــرقى و غرب  ــرزمين هاى ش ــال هاى بعد، كورش س بنيان مى گذارد. در س
ــودن بابل، تا  ــاهى خود مى افزايد و پس از گش ــياى ميانه را به شاهنش آس
ــاگت ها در  ــى آورد، تا اينكه در نبرد با ماس ــم به زير فرمان م ــوريه را ه س

هرچند نويسنده در اين كتاب روايتى نسبتاً فشرده 
و در عين حال كامل از تاريخ سياسى دوره ى 
هخامنشيان را به خواننده ارائه مى دهد، با اين همه بر 
كار او، در مقام اثرى علمى و پژوهشى، انتقادهايى روا 
داشته اند
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شمال، جان مى بازد.
ــى فراهم مى آورد تا  ــودن آن، فرصت ــى كمبوجيه به مصر و گش لشگركش
ــت هم  ــت گيرد و مرگ كمبوجيه در بازگش ــه زمام امور را در دس گئومات
ــد تا آنكه داريوش، از شاخه ى ديگر خاندان  موقعيت او را تحكيم مى بخش
ــى، بر او چيره مى شود  ــى، به دستيارى شش تن از بزرگان پارس هخامنش
ــده بود،  ــان بيرون ش ــهريارى را كه از خاندان ايش وـ  به تعبير خود اوـ  ش
ــتن داريوش شورش هاى شهرب هاى  بدان بازمى گرداند. اما به تخت  نشس
ــپس  ــاند و س ــاهى را در پى دارد كه او همه ى آن ها را فرومى نش شاهنش

گزارش اين رويدادها را بر صخره ى كوه بيستون مى نگارد.
ــى بعدى تاريخ شاهنشاهى هخامنشى، لشگركشى  ديگر رويدادهاى سياس
ــد و مقدونيه، و  ــودن هن ــود، پيروزى در مصر، گش ــكاهاى تيزُخ ــه س علي
ــپس آغاز جنگهاى ايران  ــى عليه سكاها، شورش در ايونيه و س لشگركش
ــورش در مصر  ــهور ماراتن را به دنبال دارد. ش ــت كه نبرد مش و يونان اس
ــا يونانيان، پيروزى در  ــپس هم نبرد او ب ــا و س و بابل در روزگار خشيارش
ــت مردونيه، نبرد موكاله و  ــاالميس، شكس ترموپيل، تصرف آتن و نبرد س
ــى تاريخ  فرجام جنگ هاى ايران و يونان هم ديگر رويدادهاى مهم سياس

هخامنشى هستند كه فصل هاى كتاب بدان ها ناميده شده اند.
ــينى  ــائل مربوط به جانش ــا و مس در ادامه، فصلى درباره ى مرگ خشيارش
ــهرب هاى  ــاروس در مصر، اوضاع ش ــورش اين ــپس هم ش او مى آيد و س
شاهنشاهى در آن سوى فرات در نيمه ى دوم سده ى پنجم، صلح كالياس، 
ــلطنت داريوش  ــى در سياست خارجى، س ــاهى هخامنش بازنگرى شاهنش
ــورش صغير، صلح آنتالكيداس،  ــورش آمورتايوس در مصر، قيام ك دوم، ش
ــهربانان و فصلى هم با عنوان  ــرانجام هم جنگ با مصر و شورش ش و س
ــى، برآمدن  ــى تاريخ هخامنش ــين رويداد سياس ــاى گذرا.  واپس پيروزى ه
مقدونيان و نتيجه ى آن، يعنى حمله ى اسكندر به ايران، است كه كتاب با 

دو فصل نسبتًا كوتاه در شرح آن ها پايان مى يابد.

ديدگاه هايى درباره ى كتاب
ــبتًا فشرده و در عين حال كامل  ــنده در اين كتاب روايتى نس هرچند نويس
ــيان را به خواننده ارائه مى دهد، با اين  ــى دوره ى هخامنش از تاريخ سياس
همه بر كار او، در مقام اثرى علمى و پژوهشى، انتقادهايى روا داشته اند، و 
ــتاد فرانسوى مطالعات هخامنشى. او از جمله  بيش از همه پى ير بريان، اس
ــد، به مجموعه  ــن كتاب بيش از آنكه تأليفى علمى باش ــت كه اي گفته اس
يادداشت هايى شباهت دارد كه كنار هم چيده شده اند (بريان 1386: 118). 

ــه تاريخ ديپلماتيك  ــى را ب ــر اينكه داندامايف در اين اثر، تاريخ سياس ديگ
ــب ميان اهميت موضوعات با  ــاخته است. فقدان تناس و  نظامى محدود س
ــت.  ــتى هاى كتاب اس ــات اختصاص يافته به آن ها نيز، از ديگر كاس صفح
ــاب (ص 1ـ230) به  ــوم كت ــود كه دوس ــن باره متذكر مى ش ــان در اي بري
ــه از همين مقدار  ــا اختصاص دارد ك ــى تا مرگ خشيارش تاريخ هخامنش
ــت؛ اين در  ــه چهارم، توصيف اين تاريخ تا مرگ داريوش اس هم حدود س
ــده ى چهارم  ــى رويدادهاى مهم ديگر، به ويژه در س ــت كه برخ حالى اس
پيش از ميالد، كه از دوره هاى سرنوشت ساز در تاريخ هخامنشى است، به 
ــده اند. در اين بخش ها و بسيارى جاهاى ديگر، نويسنده  اختصار معرفى ش
ــى سطحى و ناقص باقى مى ماندكه فاقد نتيجه گيرى  در حد ارائه ى گزارش
و صرفًا  بازگويى آرا و نظريات كليشه اى پيشين است (نكـ : بريان 1386: 
ــتى هاى اثر را اين گونه جمع بندى مى كند:  118ـ 119 و 142). بريان كاس
ــيار شديد) در گردآورى اطالعات (منابع و كتابشناسى)،  نقص هاى (گاه بس
ــه درباره ى تاريخ  ــى تنگ نظران ــى منابع اوليه، بينش فقدان روش در بررس
ــه هاى تاريخ نگارانه ى كهنه (بريان  ــى، وفادارى بيش از حد به كليش سياس

.(151 :1386
دسترسى محدود نويسنده به دستاوردهاى پژوهشى به زبان هاى غربى نيز 
باعث شده است كه در پاره اى موارد در حد نظريه هاى قديمى متوقف شود 
و از نظريات جديدتر و متقن تر  بى بهره ماند. يك نمونه از اين موارد، ترديد 
او درباب نظر گيرشمن است كه نخست در 1950 اظهار داشته بود صفه ى 
واقع در مسجد سليمان متعلق به دوره ى هخامنشى است. داندامايف سپس 
ــاره مى كند كه آثار مسجدسليمان را از  ــان اش به نظريات جديدتر كارشناس
اوايل دوره ى سلوكى دانسته اند، اين در حالى است كه گيرشمن در 1976 
ــته و  ــرد و چنان مى نمايد كه داندامايف از اين نوش ــر خود را اصالح ك نظ

ديدگاه جديد گيرشمن بى اطالع بوده است (كرتيس 1995: 157). 
ــان مطرح كرده، اغلب متوجه  ــن انتقادها و موارد ديگرى كه عمدتًا بري اي
ــا در واكنش به ادعاى داندامايف بوده باشد مبنى بر  همين كتاب و چه بس
كهنگى آثار پيشين و تازگى و جامعيت اين اثر. بريان تا آنجا پيش مى رود 
ــر برگردان انگليسى كتاب، كه اين اثر داندامايف  كه مى گويد مترجم و ناش
ــترده تر دانسته اند، به اعتقاد وى مرتكب  را شايسته ى نشر در سطحى گس
ــده اند و با اين كار خود به داندامايف، كه مقاله ها و  ــى ش خطايى كارشناس
ــد، خدمتى نكرده اند. بدين  ــى بهتر از كتاب حاضرن كتاب هاى ديگرش بس
ترتيب بريان بر ارزش پژوهشى ديگر آثار داندامايف صحه مى گذارد (بريان 
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پى ير بريان، استاد فرانسوى مطالعات هخامنشى گفته 
است كه اين كتاب بيش از آنكه تأليفى علمى باشد، به 
مجموعه يادداشت هايى شباهت دارد كه كنار هم چيده 
شده اند
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اما در كنار يكى از انتقادهاى وارد شده بر كتاب، يعنى محدوديت دسترسى 
ــنده به منابع غربى، و استفاده از آن ها، كتاب داندامايف واجد مزيتى  نويس
ــترگ پى ير  بريان، با  ــت كه ديگر همتايانش از آن بى بهره اند. كتاب س اس
عنوان امپراتورى هخامنشى، كتاب شناسى مفصل و بى نظيرى دارد كه در 
ــصت صفحه ى دوستونه تنظيم شده است و گستردگى دامنه ى  بيش از ش
ــخصات  ــت، مش ــان مى دهد. با اين همه در اين فهرس ــش او را نش پژوه
ــترووه و دياكونف ـ ديده  ــى زبان پژوهشگران شوروى ـ نظير اس آثار روس
ــود و بدين ترتيب مى توان گفت بريان از نظريات آنان بى خبر مانده  نمى ش
است؛ اين در حالى است كه برگردان انگليسى كتاب داندامايف بسيارى از 
ــترس خوانندگانى نهاده است كه پيش از اين،  اين آرا و نظريه ها را در دس
به سبب مانع زبانى، بدان ها دسترسى نداشته اند. اين كمترين مزيت كتاب 

داندامايف است. 
ــود از متخصصان بنام تاريخ  ــهبازى كه خ ــاپور ش زنده ياد دكتر عليرضا ش
هخامنشى بوده، در كنار انتقادهايى كه بر كتاب وارد دانسته، سبك مؤلف 
ــه قابل اعتماد  ــاده و دل انگيز و در نتيج ــيار س ــان موضوعات، بس را در بي
ــت كه بر روى هم، شيوه ى ارائه ى موضوعات  ــته اس توصيف كرده و نوش
ــل مطالب و روابط آن ها خوب است و بر بسيارى  تاريخى و به ويژه تسلس
ــت، مخصوصًا از نوشته هاى آلبرت  ــته هاى ديگر در اين زمينه سر اس نوش
ــتد يا جان مانوئل كوك، گيراتر و پرمعنى تر مى نمايد (شهبازى 1370:  امس
ــهبازى از يادداشت هاى سودمند، استفاده ى داندامايف در  614 و 615). ش
ــفاهى و چاپ نشده ى استادان ديگر نيز به عنوان مزاياى  نقل نظرهاى ش
ــان داده و  ــتى هاى اثر را نش ــمارى كاس كتاب ياد كرده و در حالى كه ش
ــنده را نپذيرفته، يادآور شده است كه باز مطالب دقيق و  برخى عقايد نويس
نكات جالب در كتاب كم نيست و خواننده ى دقيق از آن سود مى تواند برد 

(شهبازى 1370: 615ـ619).  

درباره ى ترجمه ى فارسى كتاب
ــال 1381 برگردان فارسى كتاب داندامايف،  ــاره شد، در س همچنان كه اش
ــى آن، در تهران منتشر شد. مترجم كتاب، خشايار  از روى برگردان انگليس
ــيده بود متنى روان قابل فهم، و در عين حال وفادار به متن،  بهارى، كوش
ــه در مجموع ـ و تا آنجا كه  ــى زبان قرار دهد ك در اختيار خواننده ى فارس
ــت؛ از  ــطور خوانده و متن اصلى را ديده ـ موفق بوده اس نگارنده ى اين س
ــاس نمى شد. با اين همه به  اين رو ضرورتى به ترجمه ى دوباره ى آن احس
ــت. اين برگردان نهمين  تازگى برگردان ديگرى از آن به بازار راه يافته اس

ــتان» است كه «نشر و پژوهش  كتاب از «مجموعه ى مطالعات ايران باس
ــتادان مطالعات ايران  ــمارى، از جمله چند تن از اس فرزان روز» زير نظر ش
باستان، گزينش، ترجمه، و منتشر مى كند. اين فهرست نام ها مرجعى است 
تا به پشتوانه ى آن ها خواننده مطمئن شود كه گزينش كتاب هاى مجموعه، 
ــت؛ مترجمانى  ــاى موجود صورت گرفته اس ــخ به نيازه آگاهانه و در پاس
ــه كرده اند؛ و  ــه موضوعـ  آن ها را ترجم ــنا ب ــتِ كم آش متخصصـ  يا دس
ــانه ى گروه، يا  ــگاه دقيق و كارشناس ــه ترجمه ها از زير ن ــرانجام اين ك س
ــان، گذشته و چاپ شده اند. اما حتى اگر مالك هاى  افرادى مورد تأييد ايش
سختگيرانه ى الزم براى سنجيدن آثار علمى را هم كنار بگذاريم ـ و مثًال 
ــتى يا ناهمگونى ضبط نام ها و اصطالحات را ناديده  اغالط چاپى يا نادرس
ــده اند، بيش از دو سه  ــر ش بگيريمـ  باز هم ازميان آثارى كه تاكنون منتش
مورد قابل قبول نمى توان يافت؛ يكى از اين نمونه ها امپراتورى هخامنشى 
اثر پى بريان است كه ترجمه اى پاكيزه و ويراسته از آن (به همراه نمايه اى 
ــد و نويدبخش  ــر ش ــتين كتاب اين مجموعه منتش عالى) به عنوان نخس
ــكل گيرى جريانى سنجيده و قابل اعتماد در راه انتشار آثار ايران شناسى  ش
را مى داد، ولى افسوس كه انتشار آثار بعدى اين اعتماد را تداوم نبخشيدند. 
ــر از آن راهى بازار  ــتى ديگ ــى در يك مورد، كتاب جمع آورى و ويراس حت
كتاب شد؛ اقدامى درست كه، به داليلى كه در ادامه مى آيد، در مورد تاريخ 

سياسى هخامنشى نيز بايسته مى نمايد. 
بى توجهى در روند توليد كتاب، از همان عنوان آن آشكار مى شود: بر روى 
ــنده «محمد ع. داندامايف»  ــى هخامنشى»، و نام نويس جلد «تاريخ سياس
ــت، مترجم در يادداشت خود، آن را «تاريخ سياسى هخامنشيان»  آمده اس
ــنده را «م. ا. داندامايف» (ص يازده) و در جايى ديگر «م. الف.  و نام نويس

دندامايف» (ص بيست و يك) نوشته است. 
مترجم به ترجمه ى فارسى ديگر اثر اشاره نكرده است: يا از ترجمه ى ديگر 
ــت. براى مترجمى كه  ــته و ذكر نكرده يا به كلى بى خبر بوده اس خبر داش
ــده در آن از  ــر ش در زمينه اى كار مى كند كه تعداد كتاب هاى اصلى منتش
ــمار انگشتان يك دست نمى گذرد، ناآگاهى از آثار ديگر، پذيرفته نيست.  ش
او عنوان كتاب مشهور اومستد را كه با عنوان تاريخ شاهنشاهى هخامنشى 
(ترجمه ى محمد مقدم، چ2: 1357) آشناى هر خواننده ى كتاب هاى ايران 
ــت، به غلط «تاريخ امپراتورى ايران» (ص هفده) مى نويسد، و  باستان اس

بدين سان، نشان مى دهد كه از آن بى خبر است.
گذشته از پاره اى موارد پرشمار كه به نظر بايد از اغالط چاپى به حسابشان 
ــئوليت آن ها ـ آن هم در اين حد ـ بر عهده ى مترجم  آورد (گو اينكه مس

مترجم به ترجمه ى فارسى ديگر اثر اشاره نكرده است: 
يا از ترجمه ى ديگر خبر داشته و ذكر نكرده يا به كلى 
بى خبر بوده است
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يا ناظران اثر است)، چند اشكال عمده ى ديگر به متن وارد است كه يكى 
ــت:  ــان مى دهد مترجم با موضوع به كلى بيگانه اس از مهم ترين آن ها نش
ضبط نادرست نام ها، حتى نام هاى بسيار مشهور، كه در سراسر متن چشم 

را مى آزارد، گواه اين مدعاست. 
ــت  ــم براى اين بى دقتى به دس ــت كه مترج ــه ى جالب، توجيهى اس نكت
ــد: «خواننده ى محترم توجه  مى دهد. او در صفحه ى پايانى نمايه مى نويس
ــت،  ــخصيت ها با امالهاى متفاوت آمده اس ــامى مورخان يا ش دارد كه اس
ــه نام، يك نام است. براى امانت در ترجمه از  ولى در اصل هر دو يا هر س

تلفظ هاى گوناگون استفاده شده است.»
ــرد، زيرا مثًال  ــده بايد تلقى ك ــح را توهين به خوانن ــن توضي ــفانه اي متأس
نام«يهوه» در انتهاى فهرست پنج بار تكرار شده كه نه به سبب «تلفظ هاى 
گوناگون»، بلكه تنها به دليل استفاده از اعراب در محل هاى مختلف كلمه 
ــت و بدين ترتيب چند صورت يافته است كه هيچ تفاوتى با هم ندارند  اس
ــان مى دهد كه اين فهرست پس از استخراج رايانه اى حتى يك  و اين نش

بار از نظر نگذشته است.

ــت، چند مثال ديگر مى توان  ــت خطاها كه در نمايه فراوان اس از اين دس
ــا  ــاِگتا، مرجيانه/مرجيان ــوس، ماساگتا/ماس ــه لس بوس/لِس ب آورد (از جمل
ــت مرگيانه]، مندس/ِمندس/ِمنِدس، نى پور/نيپور) كه همگى حاصل  [درس
ــى يا پيوسته نويسى و  ــكل هاى مختلف نگارش فارسى آن ها (جدانويس ش
ــت و تكرار پشت سر هم آن ها  ــتفاده از اعراب) اس ــتفاده يا عدم اس يا اس
ــپردن بازشناسى و تفكيكشان به دستگاهى است كه  در نمايه، نتيجه ى س
مكانيكى عمل مى كند و فاقد شعور است. اين دستگاه حتى موصول «كه» 
ــين بازنمى شناسد و در نمايه، زير «گندوتاوا» يك بار  را هم از كلمه ى پيش

ديگر هم اين نام را به صورت «گندتاوا كه» مى آورد.
ــود و كلماتى مانند  ــا ختم نمى ش ــه ى نمايه به همين ج ــى در تهي بى دقت
«شهر»، «مادر» و «ماده» هم در آن راه يافته اند كه به هيچ وجه نمى توان 
پذيرفت كه هر كدام فقط يك بار در متن آمده باشد. نمايه ى كتاب، عالوه 
ــت، بازبينى آن در مرحله ى  ــگر راهگشاس بر آن كه براى خواننده و پژوهش
ــنده يا مترجم تا غلط ها و  ــت براى نويس پيش از چاپ، بهترين فرصت اس
ــازد. اما در اين جا مترجم  ــه در نام ها را برطرف س ــاى راه يافت ناهمگونى ه

لوح سنگي مربوط به اردشير اول هخامنشي

اشكاالت عمده ى متن نشان مى دهد مترجم با موضوع 
به كلى بيگانه است: ضبط نادرست نام ها، حتى 
نام هاى بسيار مشهور، كه در سراسر متن چشم را 
مى آزارد، گواه اين مدعاست
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ــه را اصًال نديده اند يا درنيافته اند كه  ــرم يا عوامل توليد كتاب، يا نماي محت
مثًال «هماوارگا»، «هوماوارگا»، «ماورگا» (همگى در تنها در يك صفحه، 
ــده ى مترجم) از يك نام  ــاى مختلف (و غلط ضبط ش ص 182)، صورت ه
ــره ى مستى آور  ــنده ى افش ــتند: هومه ورگه (به معناى هوم نوش؛ نوش هس
هوم، صفت يك گروه از سكاها) كه بهتر مى بود اين صورت هاى مختلف، 
ــكل هاى غلط يك دست مى شدند. در همين  ِ كم به يكى از همان ش دست 
ــكاها، يعنى «پره دريه» (آن سوى دريا)، به دو  صفحه صفت گروه ديگر س
ــوم به «تيگره خودا»  صورت «پارادرايا» و «پاراوارديا»، و گروه ديگر موس
ــكل «تيگراكسودا» (!!)  (به معناى تيزخود، داراى كالهخود نوك تيز) به ش
ــتباهات فاحش همين صفحه اصطالح  ــده است. به فهرست اش نوشته ش

«سيتيان ها/سى تيان ها» را بايد افزود كه درست آن «سيت ها» است. 
ــاب غلط چاپى يا صرفًا  ــوان ديد كه همه ى موارد را نمى توان به حس مى ت
ــت كه  ــت. كتاب آكنده از مواردى اس بى دقتى مترجم يا نمونه خوان گذاش
ــوع بيگانه بوده بلكه حتى  ــد مترجم نه تنها به كلى با موض ــان مى دهن نش
ــترس همگان را هم به خود  ــت وجوى ساده در منابع دس زحمت يك جس
ــا (و نه خشايارشا) موسوم به  ــت. اين كه كتيبه ى مشهور خشيارش نداده اس
ــوان)» را «كتيبه هاى دعوه» (ص 306)، نام كمبوجيه  «كتيبه ى َدئَِوه (دي
ــياس» (همه  ــياس» را «تس ــا)، «كتزياس/كتس ــا» (همه ج را «كامبوزي
ــاما» (ص 6)، و «اريه رمنه» را  ــامس» و «آرش ــامه» را «آرس ــا)، «ارش ج
ــس»، و «چيش پش/چش پش» را «كيش پيش»،  «آرييارامنا» و «آريارامن
«حّران» را «هاران»، و تپه ى مشهور «مليان» در خود ايران را «ماليان»، 
ــومش» مى نويسد، كافى است تا قانع شويم و از  و «پارسوماش» را «پرس
ــوا واال» را «واالت»  ــت برداريم كه چرا مثًال نام «فرانس ــرى دس خرده گي
ــته يا «استروناخ» را «اشتروناخ» (ص 6) ضبط كرده است، به ويژه آن  نوش
ــگام كه مى بينيم در همين صفحه نام Summer W.M.را كه به كتاب  هن
او ارجاع داده شده، ترجمه كرده و نوشته است: تابستان [!!] 165: 1974.

مترجمى كه تا اين اندازه دور از موضوع است، بايد هم كه در مبحث نسبتًا 
پيچيده ى كاربرى نام هايى چون «پارس» و «ايران» دچار سردرگمى شود 
ــطر كتاب، با اين عبارات بياشوبد:  ــتين س و ذهن خواننده را از همان نخس
«در سپرى شدن هزاره ى دوم پيش از ميالد به هزاره ى اول، اقوام ايرانى 
به تدريج شروع كردند كه در سرزمينى در خاك ايران، كه در ايران كنونى 
ــى عربى  ــت، اقامت نمايند. اين ناِم فارس ــهور اس به نام ايالت فارس مش
شده ى واژه ى پارسه مى باشد كه در حقيقت معرف هم سرزمين و هم مردم 
ايران است و باز هم مى تواند معرف پايتخت آن پرسپوليس باشد.» همين 
ــده ى انواع مختلف  ــت مثال زدنى و يكجا دربردارن ــطر نمونه اى اس چند س
نارسايى هايى كه يافتن نمونه هاى ديگرشان در سراسر كتاب، جست وجوى 
ــى نمى طلبد. عبارت اول را مى توان با اندكى ويرايش، چنين كوتاه و  چندان
ــيوا ساخت: «در سرآغاز هزاره ى نخست پيش از  در عين حال مفهوم و ش
ــرآغاز،  ــد كه خواننده مى داند اين س ميالد...» مترجم مى تواند مطمئن باش
ــت،  ــت و نيازى به درازگويى نيس بالفاصله پس از پايان هزاره ى دوم اس
ــت و نه روندى طوالنى كه  ضمن اينكه اين تغيير، يك نقطه ى زمانى اس
ــد. ديگر اينكه «به تدريج شروع  ــدن» مناسب آن باش ــپرى ش عبارت «س
ــوال از يك «آغاز» خبر  ــه در ... اقامت نمايند» نيز به همين من ــد ك كردن
ــت و نه روندى طوالنى، و آنچه  مى دهد كه آن نيز يك نقطه ى زمانى اس

ــادگى مى توان  تدريجى رخ داده، اقامت بوده و نه آغاز آن. بنا براين به س
ــا بتوان  ــتقرار تدريجى خود را آغاز كردند.» از اين ها چه بس ــت: «اس نوش
ــكالت ديگرى هم ديده مى شود:  ــيد، اما در ادامه ى متن مش ــم پوش چش
ــت،  منظور از اقوام ايرانى، گروه يا گروه هايى از آرياييان، يعنى پارس ها اس
و بايد دانست كه تا اين زمان هنوز مفهوم ايران شكل نگرفته است. ديگر 
ــهور هم  اينكه در ايران امروزى «ايالت» وجود ندارد كه يكى از آن ها مش
باشد، منظور نويسنده استان فارس بوده است. راستى كدام عبارت نويسنده 
ــرزمين و هم  ــى»، يعنى فارس، معرف هم س مى گويد كه «اين نام فارس
ــت!! بى شك منظور پارس بوده است. در  ــپوليس اس مردم ايران و هم پرس
ــد: «به سخن ديگر، كوروش دوم از همان آغاز بر  جايى ديگر هم مى نويس
ــال  ــرزمين را بعد از پيروزى بر مادها در س ايران فرمانروايى كرد و اين س
ــرد» (ص 8). در اين جا هم آنچه  ــخر نك 550 پيش از ميالد تصرف و مس
ــيار  ــت. بگذريم، از اين موارد بس مترجم به ايران برگردانده پارس بوده اس

است.
ــد: «پهنه ى سرزمين بين شوش (سوسا) و خليج  در صفحه ى بعد مى نويس
ــكلى كنونى اش  ــد» (ص 2). اين جمله در ش فارس (هوجه) خوانده مى ش
ــا» كه نام قديم شوش است، «هوجه»  ــت: به قياس با «سوس بدين معناس
ــته  ــرزمين ميان اين دو، نامى داش ــت و به نظر، س هم نام خليج فارس اس
ــت. اما حتى خواننده ى معمولى هم درمى يابد منظور  كه از جمله افتاده اس

نويسنده خوزستان بوده كه «هوجه» نام قديم آن است.
ــمال غرب، مناطقى است كه بعدها تحت  ــد: «منظور از نواحى ش مى نويس
ــت بين النهرين  ــان اور قرار گرفتند» (ص 3). اور در دش ــرل فرمانرواي كنت
ــته بنابراين، همچنان كه صورت التينى نام در پانوشت نيز نشان  قرار داش

مى دهد، مراد نويسنده اورارتو بوده است.
ــان و  ــان به هويت اصلى آنش ــتر كارشناس ــد: «با وجود اين بيش مى نويس
ــراض دارند» (ص 5).  ــت] اعت ــه اس ــيس [منظور مترجم همان پارس پرس
ــت؟ منظور  ــه اى جغرافيايى اعتراض داش ــوان به هويت نقط چگونه مى ت
نويسنده ترديد صاحب نظران در باب تطبيق دو نام ياد شده است نه هويت 

اين نام ها.
ــيارى به كلى غلطـ  و حتى وارونهـ   ترجمه  ــته از اين ها جمالت بس گذش
ــار مى رود در اين متون كوروش  ــده اند. فقط دو مثال مى آوريم: «...انتظ ش
دوم خود را پادشاه بابل بنامد چون بدون شك در آن هنگام وى شاه بابل 
ــيس را  ــاه پرس ــود. ولى هيچ يك از متون بابلى به وى عنوان و لقب ش ب
ــت: «.... كورش دوم خود را پادشاه پارس بخواند،  نمى دهد» (ص 8). درس
ــت، ولى هيچ يك از متنهاى بابلى ياد شده  كه بى گمان چنين هم بوده اس

او را شاه پارس نمى خواند.»
ــده مى بايستى  و باز: «... با در نظر گرفتن ويژگى هاى گرامرى متون يادش
خيلى پيشتر از كتيبه هاى داريوش نوشته شده باشند و در نتيجه مى بايستى 
ــر دو  ــند.» صحبت بر س ــى تدوين گرديده باش در دوران ديرين هخامنش
ــوب به ارشامه و اريارمنه است و همانگونه كه در ادامه  لوحه ى زرين منس
ــت و اين كه مدت ها پس از  ــته اس ــنده آن ها را متأخر دانس هم آمده، نويس

كتيبه هاى داريوش نوشته شده اند. 
آدمى جايزالخطاست و كمتر نوشته اى مى توان يافت كه عارى از نادرستى 
ــتباه كارى حد و اندازه دارد و چون از حد بگذرد، بايد پاسخ گو  ــد. اما اش باش
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ــخص، گناه ناتوانى و قصور خود را بر عهده ى  بود به ويژه آن زمان كه ش
ــد. مترجم محترم  ديگرى بيفكند كه اتفاقًا به هيچ وجه ايراد متوجه او نباش
ــتـ  و خواننده انتظار دارد در آن  ــتى كه بر آغاز كتاب افزوده اس در يادداش
عالوه بر آشنايى با نويسنده، جايگاه و اثرش را در ميان همتايان بشناساند 
ــر صورتگر چنين  ــپس از دكت ــنده مى كند و س ــه ذكر مطالبى كلى بس ـ ب
ــيوه ى نيكو و مناسب صورت  ــد ترجمه اى به ش مى آورد كه «اگر قرار باش
گيرد، يكى از دو زبان مورد استفاده (منبع اصلى و زبانى كه ترجمه به قالب 
ــپس از مترجم انگليسى  ــد». س آن در مى آيد) بايد زبان مادرى مترجم باش
ــى (زبان مبدأ اثر) زبان مادرى اوست و  اثر گاليه مى كند كه چون نه روس
ــى (كه زبان مقصد او بوده) لذا «كوشيده است براى نشان دادن  نه انگليس
ــلط كامل خود به زبان انگليسى، ثقيل ترين و غيرمصطلح ترين كلمات  تس
را در نگارش خود به كار برد». و در پايان مى افزايد: «بارى، وى زحمت ما 
ــود: «در ترجمه ى اين كتاب مانند ساير آثار،  افزود!» و چنين مدعى مى ش
ــان خوان به كار برم، از واژگان كهن پارسى  ــيده ام سبكى روان و آس كوش

سود جويم بويژه آنجا كه صحبت از سخنان نياكان ماست.»
نقل قولى كه از دكتر صورتگر آورده اند، بى گمان درست است. اما ترجمه ى 
ــنايى با زبان مبدأ و مهارت نگارش در زبان مقصد،  ــت، عالوه بر آش درس
ــن برگردان فوخلسانگ  ــلط بر موضوع را هم مى طلبد. و كمترين ُحس تس
ــت) داشتن ويژگى  ــت و نامش را بايد اينگونه خواند و نوش (كه هلندى اس
اخير اوست؛ گو اينكه درنيافتم چگونه مترجم فارسى از به كارگيرى جمالت 
ــت، فوخلسانگ در نگارش انگليسى، به بيسوادى  غيرمصطلح، و نه نادرس
ــت، چه بر پايه ى استدالل  ــى و نيز روسى پى برده اس ــان در انگليس ايش
ــلط نيست و از اين رو حاصل  ــان، وى بر هيچ يك از اين دو زبان مس ايش

كارش زحمت افزاى مترجم فارسى شده است.
ــىـ  بدين گناه  ــى، عالوه بر تخطئه ى مترجم انگليس گفته ى مترجم فارس
ــى ـ   تلويحًا اين ادعا را  ــى زبان مادرى اش بوده و نه انگليس كه نه روس
هم دارد كه مترجم فارسى، چون دستِ كم زبان مقصد زبان مادرى اوست، 
ــب» است. نمونه هاى ترجمه ى نيكو و مناسب را  ترجمه اى «نيكو و مناس
در باال از نظر گذرانديم؛ و اما در باب گناه نابخشودنى (!!) مترجم انگليسى: 
ــى نوشته اند و ما در تهيه ى  از چهار معرفى و نقدى كه بر ترجمه ى انگليس
ــيار برده ايم، سه نفر در مورد نثر انگليسى  ــته از ايشان بهره ى بس اين نوش

كتاب چنين نظر داده اند:
ـ «ترجمه ى انگليسى روان و دقيق و با توجه به بهترين روش برگرداندن 
نامهاى كهن و عقايد سنگين به انگليسى است» (شهبازى 1370: 619).
ـ «كتاب تاريخ سياسى هخامنشى زبانى روان دارد» (عبدى 1372: 56).

- This English edition is translated from the original 
Russian, and on the whole it reads extremely well (Curtis 
1995: 158). 
و سرانجام سه جمله ى كتاب را كه گزينش هايى كامًال تصادفى از صفحات 
ميانى كتاب هستند، نقل مى كنيم و داورى نهايى را به خواننده وامى نهيم: 
-Following the policy of his father, Cambyses allowed the 
Egyptians their freedom in religious and private matters (p. 
78).
-Cambyses resided in Nubia for a considerable period of 

time (p. 81).
Let us now turn to the question of the relationship between 
Gaumata and Cyrus’ son Bardiya (p. 87).
-During the reign of Cyrus these privileges were strictly 
observed (p. 101).      

ــى را زير و رو  ــطور، ترجمه ى فارس و يك نكته ى پايانى: نگارنده ى اين س
ــبك روان و آسان خوان» مترجم فارسى و  ــانى بيابد از «س كرد تا مگر نش
واژگان كهن پارسى كه ايشان در ترجمه به كار برده اند. دريغا از يك نمونه! 
مگر آنكه «كاال دريافت كردن ايرانيان هخامنشى از فروشگاه ها» (ص 5) 
يا «به زودى پس از سال ...» (ص 2) را نمونه هاى نثر كهن فارسى بدانيم 
ــك به آنچه نياكان ما مى گفته اند يا اين نمونه كه برگردان كتيبه ى  و نزدي
ــت: «از ديرباز ما اصيل زاده بوديم، از ديرباز شجره نامه ى ما از  داريوش اس

شاهان بوده است» (ص 7). 
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