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آثار باایه از مردمان گذشته

 علیرضا ذکاوتی اراگزلو

نی، نشر تهران، اذکایی، پرویز ترجمۀ بیرونی، ابوریحان

945،1392صفحه

درسال۱۳80کهآثار الباقیه عن القرون الخالیه ابوریحان

بیرونیباتحقیقوتعلیقپرویزاذکاییتوسطمیراثمکتوببه

چاپرسید،بندهنخستینکسیبودمکهدرموردآنطیمقالهای

)چاپشدهدر:آینۀ پژوهش،مهروآبان۱۳80(نوشتم:»بهگمانمناین

کارتصحیحیوتعلیقیامتیازمحسوسیبرایناشروویراستار

وجامعۀعلمیایرانبهبارخواهدآورد.«ونیزدرهمانجااز

آقایاذکاییخواستهشدکه»خوباستویراستارمحترم،

فارسیزبانانراازتحریرفارسیاآلثار الباقیهبهرهمندنمایند؛

انشاءهللا«.خوشبختانهاکنوناینپیشنهادبهتحققپیوستهو

ترجمۀکاملهمراهباتعلیقاتارزشمندیکهعصارۀتحقیقات

بیرونیشناسیدانشمندانشرقوغربوازجملهمترجمکتاب

است،بهاضافۀفهرستهایدقیقبهدستخوانندۀفارسی

میرسد.بایدازنشرنیبابتاینخدمتتشکرکرد.

ـدرمواردیتلخیصگونه بایدتوجهداشتکهیکترجمهـ

ــتوسطمرحوماکبرداناسرشتسالهاپیشصورتگرفته

بودوتوسطانتشاراتامیرکبیرتجدیدچاپگردیده،اماگذشته

ازآنکههفتادسالازنخستینتحریرآنترجمهمیگذرد،

نسخۀموردترجمۀاوکاملنبودهوباتصحیحآقای
ً
اصوال

اذکایی)میراثمکتوب،۱۳80(تصحیحزاخائوواضافاتیکهخود

ویدرچاپبعدضمیمهنمودبهاضافۀتفاوتهاییکهکار

بانسخههایکهنتازهیابداشت،منظورنظرقرار زاخائو

پژوهشگرمتونادبی

گرفتهاست.

عالوهبراینهامترجم،معادلهایفارسیمناسبیبرای

مفرداتفنیومصطلحاتعلمییافتهویابرساختهاستکه

زیباورساست.
ً
اکثرا

امتیازتصحیحاذکاییوهمچنینترجمۀاودرایناست

کهمتنکتابرابهسبکمتأخرانفرنگیپاراگرافبندینموده

بهطوریکهجهتمقایسۀعربیوفارسیبرایهرکسیکههر

دوکتابرازیردستداشتهباشدکاربسیارآسانمیشودودر

صورتوجودابهاممحتملدرترجمۀفارسیمیتوانبامالحظۀ

اصلعربیمقصودمؤلفومترجمرادریافت.

بهعملآوردمبهبرخینکاتجزئی
ً
درتورقیکهاجماال

برخوردمکهازبابعینالکمالمیتوانتلقیوغمضعین

اینکهخوباستاینترجمۀممتاز،ازهرگونهشائبۀ
ّ
نموداال

سهوالقلمیبهدورباشد.

-درصفحۀ169وبعضیصفحاتدیگرمادۀ»غارت«

به»تاراج«ترجمهشدهکهمطلوبنیست.چون»غارت«به

معنییورشاستاعمازآنکهالزمۀیورشصورتگرفته

باشدیانه.شمااگرکتابالغاراتمشهوررانگاهکنیدتاریخ

جنگهاستازجملهنهروانوصفینوجملکههیچگونه

تاراجیدرآنصورتنگرفت.حالهرجامادۀغارتهست

بهجایش»یورش«بگذاریدمیبینیدمرادمؤلفهمینبوده

است.

ـــی ـــرصل ـــه»پیغمب ـــتک ـــدهاس ـــۀ۱68آم -درصفح
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هللاعلیـــهوآلـــهوســـلمپـــسازبازگشـــتازطائـــف

)پیـــشازهجـــرت(همســـایۀمطعمبـــنعـــدیشـــد«

ـــه ـــخواقع ـــیتاری ـــهســـابقۀذهن ـــانک ـــدۀفارســـیزب خوانن

راهـــمنداشـــتهباشـــدایـــنعبـــارترادرســـت

ـــت ـــسازدرگذش ـــهپ ـــتک ـــناس ـــبای ـــد.مطل نمیفهم

ــــ ــــپیغمبـــرـ ــــعلیهمـــاالســـالمـ ابوطالـــبوخدیجـــهـ

ـــری ـــاورمؤث ـــدونی ــــب ـــهوســـلمـ ـــهوآل صلـــیهللاوعلی

مانـــدهبـــودوپـــسازمســـافرتبـــهطائـــفوعـــدم

ـــانبـــهمکـــهبرگشـــتامـــاتأمیـــن توفیـــقدردعـــوتطائفی

جانـــینداشـــت.معطمبـــنعـــدیکـــهازبـــزرگانو

ـــود،آنحضـــرترادر ـــتب ـــربدرجاهلی ـــردانع ـــکم نی

»جـــوار«خـــودگرفـــتیعنـــیتأمیـــنجانـــیپیغمبـــر

-صلـــیهللاعلیـــهوآلـــهوســـلم-راتقبـــلنمـــود.»جـــوار«

ـــتو ـــودهاس ـــیب ـــاطاجتماع ـــیارتب ـــون»والء«نوع همچ

ـــالق ـــهاط ـــدن ـــیمیده ـــاهدادن«معن ـــادل»پن ـــامع اینج

اولیۀلغویکه»همسایگی«است.

ـــی ـــرصل ـــه»]پیغمب ـــدهاســـتک ـــه۴۵۹آم -درصفح

ـــراز ـــمانف ـــویآس ـــرشراس ـــلم[س ـــهوس ـــهوآل هللاعلی

ـــیدم ـــزرس ـــهچی ـــهس ـــاب ـــاآی ـــارخدای ـــت:ب ـــردوگف ک

....«ودرحاشـــیهنوشـــتهاند:»ذیـــلحدیـــثدرهمـــه

ــح ــهصحیـ ــنترجمـ ــت«.ایـ ــوعاسـ ــخههامقطـ نسـ

نیســـت.درســـتشایـــناســـتکـــهپیغمبـــرفرمـــود:

ـــود: ـــارفرم ـــهب ـــیس «یعن
ً
ـــا ثالث

ُ
ـــت ـــلبلغ ـــمه »الله

خدایـــاآیـــاابـــالغوتبلیـــغكـــردم؟)ر.ک:کشـــفاآلیات

آنجـــاکـــهاشـــتقاقتبلیـــغبـــهکاررفتـــهاســـت(.ابوریحـــان

داســـتانغدیـــرخـــمراآنچنـــانکـــهشـــیعیاننقـــل

ـــث ـــیعه،حدی ـــبش ـــامکت آوردهودرتم
ً
ـــا ـــدعین میکنن

ـــل ـــمه ـــه»الله ـــودک ـــاممیش ـــورتتم ـــنص ـــههمی ب

ـــب؛ ـــرایاصـــلمطل ـــحاســـتب «توضی
ً
ـــا «و»ثالث

ُ
ـــت بلغ

ـــرهرا ـــنفق ـــارای ـــهب ـــرس ـــهپیغمب ـــتک ـــناس ـــرادای م

ـــه ـــاب ـــوعی ـــهمقط ـــچوج ـــههی ـــثب ـــرد؛وحدی ـــرارک تک

اصطالح»منقطع«نیست.

ـــه۲8۲و۲8۴و۲۹۲ ـــددازجمل ـــاتمتع -درصفح

کلمـــۀ»نیرنجـــات«بـــه»نیرنگســـازی«و»نیرنگهـــا«

ــرای ــهبـ ــطنیســـتاالاینکـ ــهغلـ ــدهکـ ــهشـ ترجمـ

ـــد ـــتهباش ـــینداش ـــابقۀذهن ـــهس ـــیزبانک ـــدۀفارس خوانن

ـــه ـــالآنک ـــردازیرادارد؛ح ـــازیودروغپ ـــومحیلهب مفه

ـــالح ـــهاصط ـــادلب ـــات«مع ـــم»نیرنج ـــالحقدی دراصط

ـــدگاه ازدی
ً
ـــا ـــهعمدت ـــهگرچ ـــودهک ـــمات«ب ـــمطلس »عل

ـــزء ـــرج ـــادرآنعص ـــت،ام ـــداس ـــندروغوترفن امروزی

ـــخ ـــرتاری ـــهازنظ ـــدک ـــوبمیش ـــه«محس ـــومغریب »عل

علـــم،امـــروزهآنهـــارا»شـــبهعلم«مینامنـــد،نظیـــر

»ســـتارهبینی«درمقابـــل»ستارهشناســـی«.خوشـــبختانه

ــث ــنمباحـ ــصدرایـ ــودمتخصـ ــیخـ ــایاذکایـ آقـ

میباشند.

ـــی ـــترگومردافکن ـــلکارس ـــددرمقاب ـــارهش ـــهاش آنچ

ـــض ـــداردومح ـــتن اهمی
ً
ـــال ـــهاص ـــورتگرفت ـــهص ک

اینکـــهدرچاپهـــایبعـــددرصورتـــیکـــهصـــالح

بداننـــداصـــالحفرماینـــدیـــادآوریشـــد.توفیقـــات

بیشازپیشمترجموناشرراخواهانیم.


