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ترجمه ای تکراری و تغییِر نام یافته
از کتاب بوطیقا و سیاست در شاهنامه

|سّجاد آیِدنلو*|

در  هنری  وحدت  و  روایی  )منطق  حماسه  یک  در  سیاحت  از 
. ترجمۀ مصطفی حسینی. تهران:  شاهنامه(. محمود امیدساالر

هرمس، 1400. 329 ص. 1100000 ریال.

کتابی با این نام و مشّخصات  در آخرین هفتۀ اسفندماه ساِل 1400 
از سوی نشر هرمس منتشر شد: از سیاحت در یک حماسه )منطق 
روایی و وحدت هنری در شاهنامه(، نوشتۀ دکتر محمود امیدساالر و 
ترجمۀ دکتر مصطفی حسینی. چون کتاب دربارۀ فردوسی و شاهنامه 
، دکتر امیدساالر بود بی درنگ  و اثِر شاهنامه شناِس محّقق و دانشور

در  بهار  کتابفروشِی  به  را  آن  کید  تأ با  و 
پی گیرِی  با  و  دادم  سفارش  اورمّیه  شهر 
یوسفی،  احمد  آقای  جناب  مجّدانۀ 
این  کتاب دوسِت  و  کتاب شناس  مدیِر 
از  پیش  روز  یک  مذکور  اثر  کتابفروشی، 
آغاِز تعطیالت نوروِز 1401 به دستم رسید 
اشتیاق  و  شور  با  را  کتاب  که  همین  اّما 
خواستم  و  گشودم  مطالعه  برای  فراوان 
به  را  آن  اصلی  مشّخصاِت  و  نام  نخست 
زبان انگلیسی ببینم حیران و شگفت زده 
شدم زیرا در صفحۀ شناسنامۀ آن نوشته 

: بود: این کتاب ترجمه ای است از
Poetic and Politics of Iran, s Nation-
al epic, The Shahnameh, Mahmoud 
Omidsalar, New York, Palgrave Mac-
millan, 2011.

تعّجب من از آن روی بود که این کتاِب 
انگلیسی در بهاِر سال 1۳۹۶ با نام بوطیقا و 
سیاست در شاهنامه به ترجمۀ آقای فرهاد 
اصالنی و خانم معصومه پورتقی از طرف 
دکتر  مرحوم  موقوفات  بنیاد  انتشارات 

محمود افشار با همکاری نشر سخن چاپ و یک سال بعد نیز برنده/ 
برگزیدۀ جایزۀ کتاب سال شده بود و حّتی خوِد بنده نیز مقاله ای در 
معّرفی و بررسی آن نوشته و در همین مجّلۀ جهان کتاب چاپ کرده 
کتاب دوباره با نامی دیگر ترجمه و چاپ شده و  ولی همان  بودم1 

کنون در پیِش رویم بود! ا
مترجِم محترِم ترجمۀ تازۀ کتاِب دکتر امیدساالر در پایان یادداشت 
که خوِد ایشان »یاد و سپاس« نامیده اند- تاریِخ تابستان  مترجم- 
برای عالقه مندان و  بر این اساس این پرسش  را نوشته اند.   1۳۹۳

محّققاِن حوزۀ شاهنامه پژوهی پیش می آید که آیا این کتاب در همان 
تابستاِن ساِل 1۳۹۳ به نشر هرمس داده شده و هفت سال در نوبِت 
چاپ و انتشار بوده و در اسفندماِه سال 1400 عرضه شده است؟ و یا 
اینکه اصِل ترجمه در آن تاریخ )تابستاِن 1۳۹۳( به پایان رسیده و 
که  گذشته به ناشر سپرده اند  مترجِم ارجمند آن را در یکی دو ساِل 
در اواخِر سال 1400 منتشر شده است؟ پاسخ هرچه باشد دربارۀ این 
ترجمه و چاپ آن، دو نکتۀ درخوِر نقِد بسیار مهم هست که به ترتیِب 

اهمّیت طرح می شود.

کتاِب دکتر  ناِم  اینکه  نخست و مهم تر 
تغییر  آن  جدید  ترجمۀ  در  امیدساالر 
یافته است. چنان که در مشّخصاِت متن 
 Poetic آن  نام  کتاب می بینیم  انگلیسِی 
 and Politics of Iran, s National epic,
The Shahnameh است و ترجمۀ درست 
برگرداِن  در  پیش تر  که  همان گونه  آن- 
آمده-  هم  پورتقی  خانم  و  اصالنی  آقای 
است.  شاهنامه  در  سیاست  و  بوطیقا 
یک  در  سیاحت  از  فرعِی:  و  اصلی  نام 
حماسه )منطق روایی و وحدت هنری در 
گرامی برای ترجمۀ  که مترجم  شاهنامه( 
دوِم کتاب داده اند در اصِل انگلیسِی کتاب 
نیست و ساخته/ انتخاِب خوِد ایشان و 
است.  ترجمه  درسِت  روِش  خالِف  قطعًا 
کسب اجازه از مترجِم محترم،  نگارنده با 
انتشارات معتبر و خوش ناِم هرمس و همۀ 
خوانندگاِن فرهیخته و با هزاران بار پوزش 
و شرمساری، تغییِر نام کتاب را در ترجمۀ 
دادِن  فریب  و  کردن  »گمراه  دوم  فارسِی 
و  وقت«  به  »بی توّجهی  و  خوانندگان« 
کار چنین  البّته در مرتبۀ فروتْر »هزینه کرِد« آنها می داند چون با این 
کتاب جدیدی از دکتر امیدساالر از انگلیسی به  که  وانمود می شود 
فارسی ترجمه و چاپ شده است چنان که خوِد نگارنده نیز با همین 
تصّور کتاب را مشتاقانه خریدم و پس از دیدِن آن بود که دریافتم کاْر 

تکراری است و نام آن به نادرست عوض شده است.
که  مجّدد-  ترجمه های  در  کتاب ها  اصلی  ناِم  تغییر  متأّسفانه 
کید می کنم موجِب فریِب خوانندگان )اعّم از عالقه مندان و  تکرار و تأ
محّققان( می شود- در یکی دو سال اخیر نمود بیشتری یافته است و 
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نمونۀ ناپسندیدۀ دیگِر آن کتابی است که نشر جامی با نام الگوهایی 
در دین شناسی تطبیقی، از میرچا الیاده و به ترجمۀ آقای عبدالرحیم 
گواهی چاپ کرده است. این کتاب همان اثِر معروِف رساله در تاریخ 
ادیاِن الیاده است که شادروان دکتر جالل سّتاری در کمال شیوایی 
و دّقت ترجمه کرده اند و انتشارات سروش چاپ نخستش را در 1۳۷2 
کتاب را هم از نزدیک نمی دید  گر نگارنده این  کرده است. ا منتشر 
فریفتۀ ناِم تغییریافتۀ آن در ترجمۀ دوم می شد و به عنوان کتابی دیگر 
که به تازگی ترجمه شده است، می خرید. چنان که بسیاری  از الیاده 
گواهی و  گمان، هم ترجمۀ آقای دکتر  کتاب خوانان نیز با همین  از 
هم ترجمۀ آقای دکتر مصطفی حسینی را خریده و با آثاری تکراری 

مواجه شده اند.2
هدِف  و  نّیت  که  نیست  تردیدی 
بوطیقا  کتاب  ترجمۀ دوِم  گرامِی  مترجِم 
و سیاست در شاهنامه و نیز ناشِر بااعتباِر 
و  پژوهندگان  کردِن«  »گمراه  هرگز  آن 
دوستداران شاهنامه نبوده است ولیکن 
و  دارد  نتیجه ای  چنین  کار  ظاهِر  چون 
باعث شده است/ می شود که بسیاری از 
تازه ای  کتاب  انتشاِر  با فرِض  خوانندگان 
از دکتر امیدساالر آن را بخرند، پیشنهاد 
محترم  ناشِر  و  ارجمند  مترجِم  می شود 
حتمًا در این باره روشنگری بکنند به ویژه 
که جناب آقای دکتر حسینی یا نشر هرمس 
در یادداشتی دیگر و جدیدتر- که تاریخش 
کتاب باشد- به دو  نزدیک به زماِن نشِر 
نکته هیچ اشاره ای نکرده اند: یکی تغییر 
نام اصلِی کتاب در این ترجمه و سبِب آن 
، انتشاِر ترجمۀ فارسِی دیگری از آن  و دیگر

چهار سال پیش از چاِپ ترجمۀ کنونی.
موضوع دومی که باید دربارۀ این ترجمه 
نبودِن  یا  بودن  الزم  شود  بحث  و  طرح 
سیاست  و  بوطیقا  کتاِب  دوبارۀ  ترجمۀ 

که  در شاهنامه است. آقای فرهاد اصالنی و خانم معصومه پورتقی 
کرده اند  کتاب را به فارسی برگردانده و در 1۳۹۶ چاپ  اّولین بار این 
ِخ پنجِم مهرماِه 1۳۹5  مقّدمه ای بر ترجمۀ خویش نوشته اند که موّرَ
کتاب، هم مقدّمه ای  ، نویسندۀ  است. خوِد دکتر محمود امیدساالر
به تاریخ پنجِم اسفندماِه همان سال )1۳۹5( نوشته و تصریح کرده اند 
که سطر به سطِر نوشتۀ مترجمان را دیده و هر جا که الزم دانسته اند 
تغییراتی داده اند.3 بنابر این ترجمۀ فارسِی کتاب به تأییِد نویسندۀ 
متن انگلیسی- که خود در زبان و ادب فارسی صاحب نظرند- رسیده 

و به همین دلیل نیازی به ترجمۀ دوبارۀ آن نبوده است.
تاریِخ  از  نام یافتۀ دوم- چنان که  که ترجمۀ تغییِر  گفته شود  گر  ا
سال  دو  برمی آید-  ارجمند  مترجم  یادداشت  در   1۳۹۳ تابستاِن 
چهار  دالیلی  دلیلی/  به  اّما  رسیده  پایان  به  اّول  ترجمۀ  از  پیش تر 
سال دیرتر از آن منتشر شده است، پذیرفتنی نیست و مترجم گرامی 
کاری تکراری در حوزۀ  می توانستند از چاِپ ترجمۀ خود بگذرند تا 
گر هم استدالل شود که ترجمۀ  شاهنامه شناسی عرضه نشده باشد. ا
که به نظِر نگارنده این گونه نیست  کتاب اشکاالتی دارد-  قبلِی این 
و فقط چند ایراد کوچِک نگارشی و ویرایشی در آن هست4- مترجِم 
ترجمۀ جدید می توانستند به جای دوباره کاری، موارِد درخوِر بحث 
را در قالب مقاله ای مطرح بکنند و از انتشاِر متن کامل کتاب آن هم 

با نامی دیگر و عوض شده، بپرهیزند.
احتمال دارد مترجِم بسیار ارجمند یا شماری از خوانندگان گرامی بر 
این نظر باشند که انجام گرفتِن دو یا چند ترجمه از یک کتاب و چاپ 
آن ها هیچ اشکالی ندارد و از سیاحت در یک حماسه را هم می توان 
از این مقوله به شمار آورد و آن را از ایراِد »تکرار و دوباره کاری« مبّرا 
( یا  کتابی یک اثر ادبی )به شعر یا نثر گر  کرد. نگارنده معتقد است ا
گون ترجمه  فکری- فلسفی باشد می توان آن را بارها و با قلم های گونا
و چاپ کرد چنان که مثاًل کتاب قلعۀ حیواناِت جورج اورِول را از 1۳4۸ 
کنون هشتاد و شش مترجِم مختلف به فارسی برگردانده و منتشر  تا
گر کتاْب، اثری علمی و تحقیقی با موضوع مشّخص و  کرده اند5 ولی ا
گزاره های ِاخباری و دقیق و روشن باشد، یک بار ترجمۀ  جمالت/ 
درست و دقیِق آن به هر زبانی کافی است و 
چون کتاب بوطیقا و سیاست در شاهنامۀ 
علمی-  متنی  امیدساالر  محمود  دکتر 
پژوهشی است و یک بار هم به خوبی به 
دیگِر  دوم/  ترجمه  شده،  ترجمه  فارسی 
نگارنده  است.  غیرضروری  و  تکراری  آن 
گر مترجم گرامی و ناشر  تقاضا می کند که ا
توضیحی  پاسخی/  خواستند  محترم 
کنار  در  بنویسند،  کوتاه  مقالۀ  این  برای 
کتاب  نام  تغییِر  عّلِت  دربارۀ  روشنگری 
در ترجمه، لطفًا در این باره هم توضیح 
بفرمایند که با وضعّیِت فعلی نشر که کاغذ 
گران است چه دلیل/ دالیِل قانع کننده ای 
برای چاِپ ترجمه ای تکراری در شمارگاِن 

پانصد نسخه وجود داشته است/ دارد؟
»یاد  یادداشت  در  ارجمند  مترجم 
محترم  ناشر  که  نوشته اند  سپاس«  و 
برای چاِپ این ترجمه با دکتر امیدساالر 
گرفته اند. از این  تماس و از ایشان اجازه 
روی حتمًا باید اشاره شود که این تماس 
کسِب اجازه پیش از انتشاِر ترجمۀ اّوِل  و 
کتاب ایشان یعنی قبل از سال های 1۳۹5 و 1۳۹۶ و در همان 1۳۹۳ 
)زماِن پایاِن ترجمۀ دکتر حسینی( انجام گرفته است یا بعد از آن؟۶ و 
گر پس از آن بوده است آیا دکتر امیدساالر خودشان ترجمه و انتشاِر  ا

؟ دوبارۀ کتابشان را با نامی دیگر تأیید کرده اند یا خیر
چون نگارنده کتاب بوطیقا و سیاست در شاهنامه را پیش تر خوانده 
کامل  را  کتاب  این  جدیِد  ترجمۀ  است،  نوشته  آن  بر  نیز  نقدی  و 
نخوانده است اّما در ورق زدن و بررسِی گذرای آن نکاتی جزئی دیده 
که برای توّجِه مترجم گرامی و کسانی که این ترجمه را دارند، بدان ها 
اشاره می کند. در صفحۀ شناسنامۀ کتاْب تاریخ توّلد دکتر امیدساالر 
که باید به 1۳2۹ اصالح شود. در پیشگفتار )ص  1۳2۸ نوشته شده 
که  کار نگارندۀ این سطور »دانشگاه ارومّیه« نوشته شده  4( محِلّ 
درسِت آن، »دانشگاه پیام نور اورمّیه« است و در ترجمۀ قبلی )ص 
۳0( به همین صورِت درست آمده است. در جملۀ »حماسه گونه ای 
از ادبّیات حماسی است« )ص 14( پیشنهاد می شود برای رفِع حشو و 
تکرار، »حماسی« به »پهلوانی« تغییر یابد. در ترجمۀ پیشین )ص 40( 
نیز »ادبّیات پهلوانی« نوشته شده است. در جملۀ »تعجیاًل می افزایم« 
)ص 22، یادداشت 12( »تعجیاًل« در چنین مواردی در نگارش فارسی 
کاربرد ندارد و به جای آن »عجالتًا« نوشته می شود. در این جمله: »با 
در نظر گرفتن این زمینه فردوسی نمی توانست از مجازات منبع خود 
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در امان بماند« )ص 45( ترجمْه درست نمی نماید و تعبیر »مجازات 
منبع« مبهم است. در ترجمۀ قبلی ».. فردوسی نمی توانسته منبعش 

را جعل کند« )ص ۶۹( آمده که گویاست.
در این جمله: »شعر فردوسی تدریجًا به چنان درجه ای از محبوبیت 
و مقبولیت دست یازید که...« )ص 100( به جای »یازید« باید »یافت« 
ُبرد تا معنا درست باشد. »دست یازیدن« و »دست یافتن«  کار  به 
دو معنای متفاوت دارد و در اینجا منظور »رسیدن و دست یافتن« 
است. در جملۀ »بر اساس شواهد موجود می توان حدسی عالمانه 
زد« )ص 12۳(. ترکیِب »حدس عالمانه« دقیق نمی نماید و باید اصل 
متن انگلیسی دیده شود. آقای اصالنی و خانم پورتقی »حدسی قریب 
به یقین« )ص 11۳( ترجمه کرده اند. »شاهپور شهبازی« در )ص 124( 
باید به »شاپورشهبازی« اصالح شود. این جمالت: »او به خواننده 
می گوید داستان سیاووخش می باید بعد از داستان انتقام سیاووخش 
بیاید که آن نیز به دنبال بازگشت کیخسرو از توران قرار بگیرد« )ص 120( 
درست ترجمه نشده است. ترجمۀ درست از کتاب بوطیقا و سیاست 
گاه  آ را  در شاهنامه نقل می شود »در قّصۀ سیاوخش، خوانندگان 
می کند که به دنبال این داستان باید داستان کین سیاوخش بیاید 
و آن نیز باید با ذکر بازگشت کیخسرو از توران دنبال شود« )ص 11۸(.

از این جمله: »گزارش غلطی از تاریخ این کتاب در مقّدمۀ شاهنامۀ 
که در رمضان سال ۳45 به اتمام رسید محفوظ است«   ، ابومنصور
)ص 1۳۷( چنین دریافت می شود که تألیِف شاهنامۀ ابومنصوری در 
که منظور ذکِر تاریِخ  سال ۳45 ه.ق به پایان رسیده است در حالی 
که در شاهنامۀ ابومنصوری آمده »روایتی  اتماِم کلیله و دمنه است 
کتاب در مقّدمۀ شاهنامۀ ابومنصوری به  غلط از تاریخ تدوین این 
جا مانده است که زمان اتمام این اثر را در ذی الحّجۀ ۳45 ذکر کرده 
است« )ترجمۀ آقای اصالنی و خانم پورتقی، ص 121(. در این جمله: 
»فردوسی فردی متفّکر و متعارض بود« )ص 141( واژۀ »متعارض« 
 » چندان روشن و گویا نیست. در ترجمۀ قبلی )ص 125( »درون ستیز
کتابِت شاهنامۀ نسخۀ فلورانس از  آمده است. در )ص 14۸( تاریخ 

۶1۳ ه.ق باید به ۶14 ه.ق اصالح شود.
گرچه این آزمون دشوار معمواًل به “خوان هفتم  ترجمۀ این جمله: »ا
کثر چاپ های این شعر در سّنت نسخ  رستم” نامبردار است اّما در ا
کشتن دیو  خّطی شاهنامه عنوان آن“نبرد رستم با دیو سپید” یا “
سپید به دست رستم” است« )ص 215( به قرینۀ تعبیِر »چاپ های 
این شعر در سّنت نسخ خّطی« دقیق نیست. ترجمۀ قبلی درست 
است: »گرچه این آزمون معمواًل به“خان هفتم”رستم معروف است 
و آن عنوان در بیشتر چاپ های شاهنامه آمده است اّما نسخه های 
خّطی شاهنامه معمواًل آن را تحت عنوان ... آورده اند« )ص 1۷۷(. 
عنوان فصل یازدهم »از هوسرانی و برکناری« )ص 2۶۳( است. در 
ترجمۀ قبلی به جای »و«، »تا« آمده )از هوسرانی تا براندازی( )ص 
221( و به لحاظ معنایی و دستوری »تا« به جای »و« در اینجا درست تر 
است. این جمالت: »دو گرایش موازی شاهنامه پژوهی غربی نشانگر 
که این تحقیقات به سوی حماسه مّلی  بی عاطفگی و غروری است 
ایران نزدیک می شود« )ص 2۷۳( رسا نیست. ترجمۀ پیشین روشن تر 
است: »دو جهت گیری موازی در شاهنامه پژوهی غربی نشان دهندۀ 
خشونت و تکّبری است که در رویکرد این محّققان نسبت به حماسۀ 

مّلی ایران موجود است« )ص 2۳0(.
در فهرست منابع )ص ۳1۸( تاریخ چاپ دو مقالۀ دکتر امیدساالر 
در مجاّلت ایران نامه و ایران شناسی به میالدی نوشته شده است 
که باید همچون دیگر موارد در این دو نشرّیه به تاریِخ شمسی باشد. 
همچنین پیشنهاد می شود در ذکر تاریِخ آغاز و پایاِن یک رویداد )برای 

.ک: ص 1۸1( اعداْد موافق با جهِت نگارش و خوانِش خِطّ  نمونه، ر
فارسی از کوچک به بزرگ/ از راست به چپ نوشته شود یعنی مثاًل به 
جای سلطان محمود )421- ۳۸۷ ق( بهتر است این گونه بنویسیم: 

سلطان محمود )۳۸۷- 421 ق(.

* استاد دانشگاه پیام نور اورمّیه

.ک: سّجاد آیدنلو؛ »نقد و رّد نظرّیات شرقی و غربی در شاهنامه شناسی«، جهان  1. ر
کتاب، س 22، ش ۸ )پیاپی ۳42(، آبان 1۳۹۶، صص ۹- 15.

جستارهایی در دیوشناسی  کتاب  که  گاهی خوانندگان یادآور می شود  آ 2. برای 
ایرانی، نوشتٔه آرتور کریستن سن و ترجمٔه مرحوم دکتر احمد طباطبایی که انتشارات 
کتاب  کرده همان  نگاه معاصر با ویرایش آقای فرهاد اصالنی در سال 1400 چاپ 
که موّسسٔه تاریخ و فرهنگ ایراِن دانشگاه  آفرینش زیانکار در روایات ایرانی است 
کرده است ولی این بار در چاپ دوم و ویراستٔه پژوهِش  تبریز در 1۳55 منتشر 
Essai sur la demonlogie کریستن سن نام کتاب مطابق با عنوان متن اصلی یعنی
iranienne به درستی تغییر یافته و اصالح شده است و نام آفرینش زیانکار در چاپ 

اّول، انتخاب مترجم بوده است.
؛ بوطیقا و سیاست در شاهنامه، ترجمٔه فرهاد اصالنی و  .ک: محمود امیدساالر ۳. ر
معصومه پورتقی، )تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار و سخن، 1۳۹۶(، ص 1۹.
.ک: سّجاد آیدنلو، همان، صص 14 و 15. 4. برای دیدن نمونه هایی از این نکات، ر

؛  .ک: محمود آموزگار 5. برای اّطالع از مشّخصاِت این ترجمه ها و نام مترجمان، ر
»در حواشی کتاب در ایران« )۳1(، بخارا، ش 144، تابستان 1400، صص 40۷- 412.
۶. دکتر امیدساالر در مقّدمه ای که در اسفند ماه ساِل 1۳۹5 بر ترجمٔه آقای اصالنی 
و خانم پورتقی نوشته اند هیچ اشاره ای نکرده اند که کتابشان را دو سال قبل از تاریِخ 
این مقّدمه، مترجمی دیگر به فارسی برگردانده اند و نشر هرمس هم با اّطالع و اجازٔه 

ایشان آن را چاپ خواهد کرد.




