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مدار  دليل نوع نگاه و ديدگاه مخاطب به(سبك ويژه در ترجمة متون ادبي و تاريخي 
اي از  ، حجـم وسـيع تأليفـات، و برخـورداري از طيـف گسـترده      )در ترجمة مـتن 
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متفاوت مورخان و مترجمان ديگر بـه شـيوة خـاص او در     هاي واكنشو ها  ديدگاه
هايي از متون اصلي و متـون   ترجمة متون، سعي شده است برمبناي شواهد و نمونه

ويژه در ترجمـة متـون تـاريخي، تحليـل و      جمة او بهسبك و نحوة ترشده،  ترجمه
 .بررسي انتقادي شود
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نست حداقل سه نسل از مردم ايران، هاي او توا كتاب. شصت به اين طرف مطرح بوده است
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سوي  هايش، خصوصاً در دهة شصت و هفتاد، باعث شد نظر بسياري از نويسندگان به كتاب
. هايش كردند به همين دليل، منتقدان بسياري، شروع به نوشتن از او و ترجمه. او جلب شود

. بيشتر نقدهاي مخالف، حاكي از اين امر بود كه وي در ترجمه امانت را رعايت نكرده است
كرد و با  اما در اين بين، كمتر كسي به اين سؤال پاسخ داد كه چرا منصوري چنين ترجمه مي

در مقالـة حاضـر   . وجود انتقاداتي كه به او شد، هرگز سبك و شيوة خود را كنار نگذاشـت 
اش بـه   هاي تـاريخي  عي شده است تا با بررسي زندگي منصوري، و نقد و تحليل ترجمهس

  . سؤال فوق پاسخ داده شود
  

  نگاهي به زندگي منصوري
اش در دفتـر   گير است كه هر روز پشت صندلي حرف و گوشه مقالة حاضر دربارة مردي كم

يزار بود و تا پايان عمـر،  كرد؛ قلمزني كه از شهرت ب ها، نگارش و ترجمه مي مجلة خواندني
كرد كه روزي بتوانـد بـراي    گاه تصور نمي ها، را ترك نكرد و هيچ اتاقش، در مجلة خواندني

  . چندين دهه بازار كتاب ايران را قبضه كند
 اهللا منصـوري بـود   اش ذبـيح  اهللا حكـيم الهـي دشـتي و اسـم نويسـندگي      نام وي ذبـيح 

متأسـفانه از آنجـا كـه    ). چي و علي بهزادي ، خاطرات كاشي205ـ  272: 1372جمشيدي، (
اي  نامـه  زندگي) 23: 1360پور،  ؛ بهشتي347: همان(منصوري مخالف نوشتن خاطرات بود، 

اش را پنهـان نگـه دارد؛ و اطالعـات     او هميشه سعي داشت زندگي. از خود برجا نگذاشت
ش نيـز  همسـر و فرزنـدان  . اش بسيار كم و گـاه مغشـوش اسـت    مربوط به زندگي شخصي

اي از ابهام باقي  اش همچنان در پرده گاه حاضر نشدند دربارة او مصاحبه كنند و زندگي هيچ
، 12741 :شدهاي مختلفي براي تولدش ثبت  تاريخ دقيق تولدش مشخص نشد و سال. ماند

 هـا را  نكتة جالب توجه در اين بين اين است كه تمامي اين سـال . 12884 و 12783، 12762
هـا كـه منصـوري در آن كـار      مدير مجلة خوانـدني ( اميراني. يان كرده استخود منصوري ب

كنـد، از   چيز منصـوري را قالبـي توصـيف مـي     ضمن رد درخواست ضمانتي، همه) كرد مي
  ).22  :1372 ،جمشيدي(اش  اسمش گرفته تا شناسنامه

ر، پـو  بهشـتي (پدرش كُرد و مادرش از اهالي رشت بود . منصوري در سنندج به دنيا آمد
دسـت   اطالعات بيشتري راجع به شغل و وضعيت مـالي و خـانوادگي وي در  ). 21: 1365
تحصيالت ابتدايي را در مدرسة آليانس سنندج گذراند و در ايـن مدرسـه بـا زبـان     . نيست

دليل شغل پدر، به كرمانشاه نقل مكان كردند و وي در  در همان كودكي، به. فرانسه آشنا شد
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ـ    ه فرانسـه آشـنايي داشـت، زبـان فرانسـة خـود را تكميـل كـرد        آنجا نزد يك طبيب كـه ب
ناچار از تحصيل دسـت كشـيد و بـراي     براثر مرگ ناگهاني پدر، به). 21  :1372جمشيدي، (

: 1365پـور،   بهشـتي ( كار شد اي در تهران، مشغول به اش، در چاپخانه تأمين مخارج خانواده
وي . ه كار ترجمه در جرايد و مطبوعات كشـاند اهللا با زبان فرانسه، او را ب آشنايي ذبيح). 73

هـا و   عنـوان متـرجم داسـتان    بعد از تأسيس روزنامة كوشش در تهران، به .ش1299در سال 
) 73: 1372؛ جمشـيدي،  22:همـان . (كـار شـد   مطالب علمي در ايـن روزنامـه مشـغول بـه    

پايـان   يعنـي  ــ  سـال  70درحقيقت اين سال، شروع زندگي مطبوعاتي منصوري بود كـه تـا   
غير از ترجمه و نگارش براي  ها به منصوري درطي اين سال. ـ ادامه داشت 1365عمرش در 

هاي پرتيراژ وقت نظيـر   مطبوعات، شغل ديگري نگرفت و مقاالت او در مجالت و روزنامه
اطالعات، ترقي، تهران مصور، روشنفكر، سپيد و سياه و مخصوصاً روزنامة كوشش و مجلة 

  ). 20  :1365پور،  بهشتي. (شد ميها چاپ  خواندني
عكـاس  ( منصوري پس از چند سال كار در روزنامة كوشش، به درخواست علي خـادم 

عنـوان   ها را شروع كرد و تا پايان عمر به ، كار در مجلة خواندني)ش1370ـ  1296 معروف،
  )، خاطرات علي خادم193: 1372جمشيدي،  ←. (كارمند در اين مجله مشغول به كار بود

علت نوشتن زياد هرگز فرصت نكرد عشق را تجربه كند  بنا به گفتة منصوري، وي به
هـاي همـا و سـيامك     آنها صاحب دو فرزند به نام .و خيلي دير ازدواج كرد) 80:همان(

اش بـه   او در طـول زنـدگي  ). پـور  ، خاطرات اسماعيل ريـاحي 245ـ 246: همان(شدند 
  )79: همان. (اروپاي غربي سفر كرد كشورهاي روسيه، افغانستان، هندوستان و

هاي مربـوط بـه    كار و همواره از سياست گريزان بود و ترجمة مقاله در زندگي، محافظه
، خـاطرات جهـانگيري، همكـار    221 ــ  222: همـان (پـذيرفت   حوادث سياسي روز را نمي

ني بر تهيـة  ـ را مب  نمايندة قاجار در دربار پهلوي ـ  وي پيشنهاد اميرهوشنگ دولو). منصوري
). ، خاطرات علي بهزادي299ـ  300: همان(يش، با وجود مشكالت مالي رد كرد برااي  خانه

، نه تنها خود در هيچ اعتراض و تظاهراتي شركت نكرد بلكـه بـه   1357در حوادث انقالب 
نيز اكيـداً سـفارش كـرد كـه بـراي جلـوگيري از       ) دبير چند مجله(افرادي چون ميرزاخاني 

) ، خـاطرات ميرزاخـاني  237: همـان ( ، فقط در چهارچوب قانوني كار كنـد هرگونه مشكل
ظاهراً تجربة زندگي سخت مطبوعـاتي و بيكـاري وي پـس از كودتاهـا و انقـالب نيـز در       

  .اند گيري اين روحيات مؤثر بوده شكل
قدري زياد بود كه مجلة تهران مصور، به  مطبوعات به دراهللا  ذبيحهاي  ميزان كار و ترجمه
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، 217 ــ  381: همـان ( داد» ترين نويسـندة ايـران   پول بي«و » ماشين ترجمه در ايران«لقب  او
طـور كلـي، وضـعيت مـادي      اما به). 22: 1365پور،  خاطرات جهانگيري و پارساخو؛ بهشتي

توقيف . اغلب بد بود ـ  ـ كه متأثر از حوادث سياسي زمانه بود منصوري، تحت تأثير شغل او
ـ كه به تأسيس سـنديكاي   السلطنه توسط قوام 1321ها در آذر  روزنامه بسياري از مجالت و

از آن  ــ  و همكارانش منجـر شـد   اهللا ذبيحش توسط 1341نويسندگان و خبرنگاران در سال 
  )139 ـ 140: 1372؛ جمشيدي 22ـ  23:همان. (جمله بود

ي كـارگران  مـدير سـنديكا  (ها، ميرزاخاني  و تعطيلي مجلة خواندني 1357پس از انقالب 
براي رهايي منصوري از مشكالت عديدة مالي، او را بازنشستة سـنديكاي  ) هاي تهران چاپخانه

اش منبـع   كارگران كرد و به گفتة وي، منصوري از اينكه بيمه شده بود و پس از مرگ خـانواده 
ايـن  ) ، خاطرات ميرزاخاني238 ـ 240  :1372جمشيدي، . (درآمدي داشتند، بسيار خرسند بود

  .نگار مشهور كه در پايان عمر بيمة كارگري شد بود سرانجام اين روزنامه
خردادمـاه   18در شـب   ــ  ترين عضو سنديكاي نويسندگان ـ كهنسال سرانجام منصوري

پـاريزي،   ؛ باسـتاني 20  :1365پـور،   بهشتي. (ش در بيمارستان شريعتي درگذشت1365سال 
و بسيار ) 808: همان( جوش حرف، كم فردي كماو را  اهللا ذبيحهمكاران ) 807و  804: 1365
او . اند توصيف كرده) ، خاطرات سفري و جهانگيرزاده379 و 218: 1372جمشيدي، ( منظم

از عكس گرفتن، ويرايش آثارش، شهرت، تمجيد و خودستايي، مبارزة قلمـي و بيمارسـتان   
، پارسـاخو، و  چـي  ، خـاطرات جهـانگيري، كاشـي   291و  250 ،232 ،231: همان( .بيزار بود
اش  داد كسي از زنـدگي خصوصـي   ينم؛ هرگز دوست صميمي نداشت و اجازه )پور رياحي

هايي  ها و رستوران اگر كسي در مغازه .5ددا ينمكس  باخبر شود؛ آدرس منزل خود را به هيچ
اش حـذف   كرد به او نزديك شـود، شـب بعـد آن محـل را از برنامـه      رفت، سعي مي كه مي

در پايان بايد ). چي خاطرات علي خادم و كاشي: 206 و 196: 1372ي، جمشيد ←( كرد مي
ها اشاره كرد كـه آن را   به عشق و عالقة عجيب وي به اتاقش در طبقة پنجم مجلة خواندني
خوابيـد   هـا را آنجـا مـي    بيش از هرجاي ديگر در جهان دوست داشت و بسـياري از شـب  

 ).رپو ، خاطرات علي خادم، رياحي131و  11: همان(
 

  آثار منصوري
هاي انگليسي، فرانسه و عربي، ترجمـه   دليل آشنايي او با زبان اهللا منصوري به عمدة آثار ذبيح
به گفتـة  . شناسي كاملي از آثار وي ارائه دهد تاكنون كسي نتواسته است كتاب. و اقتباس بود
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اثـر   120؛ ولـي تـاكنون فقـط حـدود     )72: همان( رسيد مي 1400خود او، تعداد آثارش به 
هاي منصوري، طيف وسيعي از  ترجمه. يا كمي بيشتر، از او شناخته شده است) 421: همان(

كار ترجمة او را ازنظر موضوع . گرفته است كتب جنايي گرفته تا ادبي و تاريخي را دربر مي
كـه عمـدة   . ش1320از آغـاز تـا شـهريور     ) الـف : توان به سه دورة متفاوت تقسيم كـرد  مي

دليـل   ش كـه بـه  1332 تا مرداد 1320از شهريور )رمانتيك و پليسي است؛ ب هايش ترجمه
. ش1332از مـرداد  )آزادي نسبي مطبوعات، آثار وي بيشتر ترجمة مقاالت سياسي است؛ ج

تا پايان عمركه بيشتر كارهايش، ترجمة كتب تاريخي و ديني است كه درواقع بخش اصـلي  
  .)43 ـ  46: همان( 6شود ميو پرمخاطب او را شامل 

  :اند از اثر او، عبارت 62بيش از  برخي از آثار تاريخي و ديني ترجمه شدة منصوري، ازميان
طهماسـب و   پيغمبري كه از نو بايد شناخت، خداونـد علـم و شمشـير، شـاه    ) ص(محمد 

، خـاطراتي از  بابر، ايران و )حسن صباح( خان قانوني، خواجة تاجدار، خداوند الموت سليمان
و ايران، يوسف در ) ع(ور، منم تيمور جهانگشا، مغز متفكر جهان شيعه، امام حسين يك امپرات

آينة تاريخ، غزالي در بغداد، سقوط فرانسه، سقوط قسطنطنيه، من ديكتاتور خواهم شـد، يـك   
  .سينا ، ابوعلي)ص(مسلمان، سه سال در ايران، عايشه بعد از پيغمبر  سال درميان ايرانيان، تازه

 
  اهللا منصوري  ن ذيبحان و مخالفقافاعقايد مو

ها  خواندني ةها و مجل در روزنامه معنوان مترج خود را به ةزماني كه منصوري حرف ،گمان بي
 ،آن هم با تيراژ باال ،هايش در مجله به كتاب دانست كه روزي پاورقي هرگز نمي ،شروع كرد

ي در ووان و قلمفرسـايي  سـاده و ر  نثر گيـرا،  هاي منصوري، به دليل كتاب .شود ميتبديل 
خواننـدگان بسـيار    ــ  جغرافيـايي و دينـي   گرفته تا تـاريخي،  از پزشكيـ  موضوعات يتمام

از او  .بندي كنـد  تواند خوانندگان آثار او را دسته كس نمي هيچ .زيادي را به خود جذب كرد
گرفته تـا   مردم عادي، دار از خانه). 42: 1372 جمشيدي،( اي خواننده دارد هر گروه و طبقه
  )خاطرات جهانگيري  :213 صهمان، ( .پزشكان و وزرا استادان دانشگاه،

ــه ــاب   درحقيقــت ب ــاالي كت ــده و فــروش ب ــزان جــذب خوانن هــاي  خــاطر همــين مي
شـگفتي  بود كه بسياري از نويسندگان و مترجمان با  60 ةدر ده اًمنصوري خصوص  اهللا ذبيح

سپس آثـار او  و  را پيدا كنند؛هايش  ترجمهآثار و در علت اين جذبه و شهرت داشتند سعي 
كند  اي ترجمه مي منصوري چگونه و با چه شيوه«: سؤال مشترك آنها اين بود. را نقد كردند

از » يك مترجم وفادار به متن اسـت؟  اًآيا او اساس كه اثرش اين چنين گيرا و جذاب است؟
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زير،  اند كه در ي سخن گفتهمنصور ةترجم توجيه يا نقد شيوة آن روز نويسندگان زيادي در
  7.ودش مي ارائه» عقايد مخالفان«و   »عقايد مدافعان«ذيل دو عنوان آنها  ترين مهم

  
  نعافداعقايد م

 )استاد تاريخ(كتر ابراهيم باستاني پاريزي د
اهللا را صـاحب سـبك و    او ذبـيح . ترين مـدافع منصـوري دانسـت    باستاني را بايد سرسخت
دانست؛ چرا كه خيل عظيمي از مخاطبان را به خـود جلـب    ان ميسرمشق بزرگي در ادبياتم

 هـا  ترجمـه كند كه تغييراتي كه منصـوري در   البته باستاني به اين نكته اذعان مي. كرده است
كـرد ايـن    ينمـ خواند بـاور   يمچه خالق فرنگي اثر، آن را  قدري زياد بود كه چنان كرد به يم

 :گويد يمريخي منصوري وي دربارة آثار تا. داستان از او است

وقت از خود تاريخ  هيچ ،همراه نباشد يبا منابع تاريخ گاهي آقاي منصوري هرچند تروايا
عنـوان يـك سـند     ي منصـوري بـه  هـا  توانم از نوشته وقت نمي  چمن با اينكه هي. جدانيست

رگز خود را از خواندن آثـار او  عجيب است كه ه م،خود استفاده كن هاي تاريخي در نوشته
. صـادق و همـراه اسـت    ،او چيزي است كـه بـا طبيعـت    ةببينم زيرا نوشت متوان نياز نمي بي
  )805ـ  806: 1365پاريزي،  باستاني(

  
  )مترجم(غالمعلي سيار 

كس فهم و عاري از هرگونه سـكته   همه ،روان ،صحيح ،ي ولي پاكيزهبغيراد ،پيرايه نثر او بي
وهشگر و ژگان نورسيده و نارس از نويسنده و پ آيا در روزگاري كه خيل مشاطه. و نقل بود

روز  پارسـي مـا را روزبـه    ةوجيه زبان هزارسـال  ةچهر ...نويس و  ساز و مترجم و مقاله لغت
جمشـيدي،  ( ... ؟صحيح و سالم و قابل فهم نوشـتن خـود هنـر نيسـت    ، سازند تر مي كريه

  )54: 1366، امامي، 379: 1372
سازي كه روشنفكران به آن مبـتال هسـتند،    بيماري لغت كرد و به نويسي نمي همچنين قلمبه

  )412و  411: 1372جمشيدي، . (دچار نبود
  

  علي خادم
  )36: همان. (تربيت خواننده بود ،ترين هنر منصوري ممه
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  گلستان
جاي ترجمه، نام  و اگر بر آثارش بهخوان كرد  ها را كتاب نخوان ين بود كه كتابا خدمت او
  )132: 1370گلستان، . (آمد وجود نمي هر اين همه مشكل بگذاشت، ديگ تأليف مي

  
  علي بهزادي

 ،ولي اگر توجه كنيم كـه يـك نفـر    ؛دانند ارزش مي روشنفكران ما كارهاي منصوري را كم
گير توانست براي مدتي طـوالني بـازار كتـاب يـك      ادعا و محجوب و گوشه يك فرد كم
و كساني را كه سال تا سال كتـابي  ـ  كندقبضه  ،تر بگويم درستـ  دست بگيرد هكشور را ب

. زنـده انجـام داده اسـت   رفهميم كـه او كـاري ا   مي ،به خواندن كندار واد ،گشودند را نمي
   )، خاطرات علي بهزادي315: 1372جمشيدي، ←(

  
  اسماعيل جمشيدي

وي دست به ابتكـار زد و مطـالبي   . منصوري صاحب سبك بود. كار او اصالً خيانت نيست
  )132و  131: 1370جمشيدي، . (نوسوادهاي ايراني آن را دوست داشته باشندنوشت تا 

  
هـاي   شود، اصل مشترك در تمامي اين نظرها، دفاع از تأثيرات ترجمـه  چنانكه ديده مي

منصوري در جامعه است؛ همچنين تقريباً همگي به عدم پايبنـدي وي بـه اصـول ترجمـه     
  .تأكيد دارند

  
  ناعقايد مخالف
  كريم امامي

پـرداز   قصه الشعاع منصوري ، خواننده تحتاهللا منصوري هاي تاريخي ذبيح در نگارش رمان
آثـار در ابتـدا    كه بگيرد و چون اكثر اينمعرداند چطور  پرداز خوب مي گيرد و قصه قرار مي

كـه مثـل    وخته بـود آمتدريج  منصوري به، رسيد چاپ مي پاره به صورت پاورقي يعني پاره به
در مـتن   ،خواننده را باز با يادآوري حوادث گذشته ،ر ابتداي هر بخش تازهچگونه د نقاالن

چـون   توانـايي بـي  ، اهللا قـوت در كـار ذبـيح    ةگيريم كه نقط پس نتيجه مي. داستان قرار دهد
  )422ـ  423: 1372جمشيدي، .(پردازي است وچراي او در داستان

  : نويسد هاي كتب منصوري مي بودن نام نويسنده ي در جاي ديگر، دربارة غيرواقعيامام



  ...اهللا منصوري در ترجمة  نگاهي انتقادي به سبك و شيوة ذبيح   92

  1390سال يازدهم، شمارة اول، بهار و تابستان هاي علوم انساني،  نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

اثر هانري كربن را منتشر ساخت و گويـا   مالصدرامعروف است كه وقتي منصوري كتاب 
يـاد   وي بـه  شناس معروف فرانسـوي رسـاندند،   يت استاد اسالمؤاي از كتاب را به ر نسخه

ظـر  ن به دوستي كه در تاريخ اسماعيليان صاحب ... چنين كتابي نوشته است نياورد كه اصالً
پل آميـر را بـه مـن قـرض      خداوند الموترجوع كردم و از او خواستم اصل كتاب  ،است

: 1366امامي، ( .او نه اسم پل آمير به گوشش خورده بود و نه چنين كتابي داشت ليبدهد و
  )85: 1382اي،  ه قمشهزوار گل ←؛ نيز56

به توانايي منصوري  ،درعين نقدهاي تند خود مانند بسياري از منتقدان، البته كريم امامي
ي در كتب ترجمه در ايران منصورنقش  د؛ و دربارةكن در نگارش و جذب خواننده اشاره مي

  :نويسد يم
دهـد و بـه    هاي باسواد را با كتاب آشتي مـي  منصوري نه تنها امروزه روز است كه آدم هللا حيذب

هاي تاريخي ممكن است به  رمان ةهايي كه پس از گذراندن دور آدمـ  سازد كتابخواني معتاد مي
هاي سال است كه لذت خوانـدن را اول او بـه    بلكه سالـ  برسند يتر هاي جدي كتاب ةمطالع

. وجه كار كوچكي نيست هيچ زبان چشانده است و اين به سه نسل از خوانندگان جوان فارسي
  )61: همان(

  
  مجتبي مينوي

اين كتاب هيچ شباهتي  ةترجم !داريد بخوانيداثر براون را بر يك سال در ميان ايرانياناين كتاب 
 ؛كـرد  هايي از فرانسه ترجمـه مـي   قبالً كتاب. داند يانگليسي نم ،اين مرداصالً . به اصل آن ندارد

درواقـع كتـابي را جلـوش     .كنـد  ترجمـه مـي  دان و كتـاب انگليسـي    حاال يكهو شده انگليسي
دارد  ن چيزي فهميده و همان را برميآ كند از خواند و خيال مي اش را مي يك صفحه ،گذارد مي
   )55: همان. (ندارد نراوبآيد كه هيچ ربطي به كتاب  چيزي در مي ،در نتيجه نويسد؛ يو م

  
  رضا براهني

 بسط است به اين معنـي كـه يـك رمـان ششصـد      ةسسؤطرفدار م ... كه اهللا منصوري ذبيح
ـ منصـوري  .. .د شو اي موقع ترجمه در دست ايشان حداقل هزار صفحه مي صفحه ا نبـوغ  ب

شود كه در  خاص رهنمون مي ناكجاآباد را به خوان هاج و واج يك عده كتاب ،خاص خود
  8)98: 1368براهني، . (گشايد نو سر ميالب ازانق ةوسيل هشده ب هاي سركوب عقده ،نآ اعماق

ن و متن منصوري، نتيجه گرفت كه بين آ البالغه نهجزاده پس از مقابلة ترجمة  رسول اسماعيل
عربي ارتباطي وجود ندارد و شيوة نگارش ترجمه متناسب با سبك متن عربي نيسـت و آن را  

  )12و 11  :1378زاده،  اسماعيل. (بودن درحد يك رمان پايين آورده است از اصالت حماسي
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  مهدي فوالدوند محمد
ت كه توان گف اندازهاي شخصي است و مي هاي منصوري اغلب تحرير خيالي و قلم ترجمه

بـه روح   ،هاي موريس مترلينگ اي از قبيل كتاب هاي بسيار ساده او جز در برگرداندن كتاب
هـايي   بـا برگـردان   فهميده، يهاي بيگانه تسلط كافي نداشته و اگر بخشي از آن را هم م زبان

خود را مطلوب عوام و مطرود خواص گردانيده  ،هاي پنداري و جعل شخصيت »عندي من«
  .9)»ها نامه«، بخش79: 1376، فوالدوند( است

مغز متفكر ) ع(امام جعفرصادق هايي نظير  وزارت فرهنگ و ارشاد بايد جداً از چاپ كتاب
بيش از ده  ،تهيه كردم »استراسبورگ«از  هزيرا متن اصلي آن را كه بند ؛جلوگيري كند شيعه

بـه   عراجـ  يها كتاب 10)همان.(مده استآصفحه از كجا  600صفحه نيست و معلوم نيست 
خيالبافي آقاي منصوري است و استناد به آنها سم مهلـك   ةو مالصدرا هم زاييد رومامير تي

كنند و از  هاي او استناد هم مي كه به كتاب ،انديش چه بسا اشخاص ساده .است براي تاريخ
  .)همان( نمايند يگيري خيالي و خالف واقع استخراج م نتيجه ،غلط او ةمقدم

  
  اووشيچ يقايانآجعفر 

هاي  كردم از لغزش را مطالعه مي مغز متفكر شيعه) ع(امام صادق وقتي براي اولين بار كتاب 
  :زير خالصه كرد ةتوان در سه نكت ن سخت دچار حيرت شدم كه اهم آنها را ميآفراوان 
دانش خود را مديون نهضـت علمـي عباسـيان اسـت و از مـدارس      ) ع(امام صادق  ) الف

ـ ا )؛ بفراوان برده اسـت  ةكردن تجربيات علمي خويش بهرربارپعلمي آن عصر براي  ن ب
از يـاران امـام   ــ   زنديق و كافر معروف كه حتي به مقابله با قرآن كتاب نوشـت ـ  راوندي
 ،بعضي از اكتشافات مهـم علمـي عصـر جديـد     ) و ج ؛و از علماي شيعه است) ع(صادق

غلط به علماي غربي ازقبيـل   بهاست كه ) ع(از آن امام صادق  ،نژجمله كشف گاز اكسياز
  .اند يه نسبت دادهازالو

آيـد كـه او نيـز     يدا كردن اصل فرانسوي كتاب برميپ شي همچون فوالدوند درپيوچاو
 ةشـيع «ربـارة  د غير از يك مقالـة كوچـك   ، بهاستراسبورگدر  جوي فراوانو پس از جست

. كنـد  چيـزي يافـت نمـي    شـده بـود،  ) ع(كه در آن فقط اشارة كوتاهي به امام صادق» اماميه
  )77ـ  78: 1367آقاياني چاووشي، (

ترين نقد مخالفان به منصوري اين است كه او در ترجمه به متن وفادار  در مجموع، مهم
دهد  الهويه نسبت مي نبود و گاه كتبي را كه خود نوشته بود، به يك نويسندة خارجي مجهول

 .كه غيرخيانت، معني ديگري ندارد
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   اهللا منصوري ذبيح ةجمتر ةسبك و شيو
  سبكي هاي يژگيو. 1
  ؛اي ساده و محاوره ،خلق سبكي روان - 

دشوار و ديرياب و اسـتفاده از لغـات و اصـطالحاتي كـه     هاي  ژهاجتناب از كاربرد وا - 
  .كردند نها استفاده ميآمردم عادي در مكالمات روزمره از 

  ؛گانه در زبان فارسيگان بيژبراي وا هجاافتاد يها تالش براي ايجاد معادل - 
گي در آثـار منصـوري بـه چنـد شـيوه بـروز       ژاين ويكه  ؛محوري در نوشتار مخاطب - 

 ن يادر داخل مت. .. ،وقايع تاريخي ،ها مكان ،ها به ناممربوط ذكر توضيحات يابد، از جمله  يم
ـ (كنـد خواننـده فاقـد ايـن اطالعـات اسـت        پاورقي در مواردي كه تصور مي در ايـن   ةارائ

  ).ثيرگذار استأفهم بيشتر خواننده تو ايجاد جذابيت  رعات داطال
  

  شيوة ترجمه. 2
گـي  ژوي :مـتن  اصل اضافي در به متن اصلي درقالب حذف و درج مطالب نبودن وفادار

 و به متنمكرر ي ها دليل افزودن وفادارنماندن او به متن اصلي به ،منصوري ةترجم ةبارز شيو
ميزان اين دخل و تصرفات در متن تاحدي است كـه بـه    گاه. استاز آن هايي  حذف بخش

در  علي بهزادي. عنوان مترجم است ازتر  لف براي او شايستهؤاعتقاد گروهي كاربرد عنوان م
  :نويسد يباره ماين 

كتـاب را  ز اي ا صفحه 20تا  15يك فصل  .هايش حتي صفحه به صفحه نيز نبود ترجمه ...
: 1372جمشيدي،  ←. (كرد مي نو خود شروع به نوشت گذاشت كنار ميخواند و آن را  مي

  )، خاطرات بهزادي273

دليل بيـنش و   منصوري به :نبودن به متن اصلي درقالب تغيير مطالب متن اصلي وفادار
به تغيير و تصـرف   خود را ،متون تاريخي ةه ترجمژوي هنگام ترجمه به عقايد خاص خود به

 نهايي كه خارجيا كتاب كرد ه عمل خود اظهار ميو در توجي ستدان ميمجاز در متن اصلي 
 ةتوانـد دربـار   بهتر از خود ما نمـي  كس هيچ ؛كامل نيست ،نويسند مي ما تاريخ كشور ةدربار

هاي  كه از نوشته هايي غالب كتاب و از آنجا كه كشورمان كتاب بنويسد يدادهايوقايع و رو
  )251: همان. (دهم ي مي، در آن تغييراترسد اشكال دارد خارجيان به دستم مي

كـه  در اين خصوص كه آيا او آثاري را منصوري در پاسخ به سؤال اسماعيل جمشيدي 
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در  كند، داري را رعايت مي كند، و آيا در ترجمه امانت نام ترجمه چاپ مي نويسد، به خود مي
ن تـا  دهد كـه مـ   كند و پاسخ مي ها در ترجمه اشاره مي ، به تفاوت ديدگاهمقام دفاع از خود

  :زنم و منتقدان متوجه نيستند كه طور كامل و تا آخر نخوانم، دست به ترجمه نمي اثري را به
خواهم يك قرارداد را ترجمـه كـنم، حتـي يـك      وقتي من مي. ترجمه داراي انواع است... 

چون قرارداد يك . كنم و فصاحت ترجمه را فداي صحت ترجمه نمي اندازم ينمويرگول را 
هايي  ليكن ترجمه. يك سند، تغيير يك كلمه ممكن است آن را نقض نمايدسند است و در 

شود، با ترجمة يك قرارداد يا يك كتاب علمـي يـا يـك نثـر      كه براي مجالت و جرايد مي
توان همة آنهـا را بـراي    ها چندين جلد است و نمي بعضي از اين كتاب. تاريخي فرق دارد

ها، قسمتي را به سليقة  ناچارم كه از مطالب كتاب درج در مجله يا روزنامه ترجمه كرد و من
المثـل اسـتاد دانشـگاه     كنند و فـي  خودم اقتباس كنم و مترجماني كه در مطبوعات كار نمي

. خواننـد  يمـ ام، مرا مترجم خـائن   كه من تمام كتاب را ترجمه نكرده بينند يمهستند، وقتي 
  ) 121همان، (

خصوص اگر مترجم  و يك مترجم، به... اي انواع است ترجمه در تمام دنيا دار كنم يمتكرار 
شود كه اثـري را خالصـه كنـد يـا فقـط قسـمتي از آن را        مطبوعاتي باشد، گاهي ناچار مي

منتهي بايد بگويم كه اين اقتباس است نه ترجمه و اين كاري است كـه مـن   . اقتباس نمايد
  )122:همان( .نمايم كنم، ذكر مي همواره وقتي از اثري اقتباس مي

توانستم نقص معلومات يك اثر تاريخي يا ديني را رفع  اما هرگز اتفاق نيفتاده كه وقتي مي ...
ها، حتماً به اين مسئله  نمايم، مطالبي را در ترجمه اضافه نكنم؛ اما در پاورقي يا مقدمة كتاب

  )همان. (كردم اشاره مي
نكـردم كـه خـود را درحـد     من به اين دليل هميشه دست به ترجمه زدم و كتـابي تـأليف   

مـن  . گاه فرصت انجام اين كار را نيـز نداشـتم   بينم؛ و از طرف ديگر، هيچ نوشتن نمي كتاب
كـه در طـي    كنم، ننوشتم؛ چرا  نام ترجمه به بازار عرضه هرگز كتابي را كه خود بنويسم و به

ها را  اين كتاب ما خاطر فروش، نيازي نداشته شده است كه به قدر نامم شناخته ها، آن اين سال
  )105و  77:همان. (به يك نويسندة خارجي نسبت دهم

به عقيدة او، اين . نوشت كه در سطح كارمندي قرار دارند ازنظر منصوري، او براي كساني مي
دفعـه فكرشـان را بـاال     اند و اگر مانند روشنفكران بخواهيم يك كارمندان در سطح كارمندي مانده

گفت به همـين   او مي. وند و حاضر نيستند از سطح خودشان باالتر روندش ببريم، آنها هراسان مي
بنده وقتي منظور نويسنده را فهميدم، به شكلي كه خوانندة ايراني هم بتواند آن را بفهمد،  ...«دليل 

كنـد، امـا    دهم و طبيعي است كه در اين تغيير و تحول، كتاب اضافاتي پيدا مـي  نوشته را تغيير مي
  )چي ، خاطرات كاشي208ـ  209: همان. (پسند است ايراني شود هرچه مي
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  اهللا منصوري ذبيح ةشد ترجمه هاي ب اهايي از كت اي بخش بررسي مقابله
هـاي   ديـدگاه  بـا توجـه بـه آرا و    نيـز  منصـوري و  ةترجمـ  ةبررسي عيني سبك و شـيو  براي
الزم اسـت چنـد    ، قبل از هرگونـه اظهـارنظري  شده در دفاع يا مخالفت با روش كار او مطرح

در طي اين مقايسـه و مقابلـه كـه شـيوة     . هاي زبان اصلي آنها مقايسه شود ترجمه از او با متن
ترجمة منصوري چگونه است و حتي اگر او ترجمة آزاد انجام داده، در نقل مطالب به فارسي 

هايي از  خشبدر اينجا، ترجمة . چه عبارات يا جمالتي را كم يا زياد كرده و يا تغيير داده است
يك سـال در  و  11)1374زمستان  /1854(ليف ويليام ارسكين أت ايران و بابرتاريخي سه كتاب 

هاي  در سال مطالعاتي درخصوص وضع زندگي و اخالق و روحيات ملت ايران(ميان ايرانيان 
محمـد  «از  جنـگ بـدر  و كتاب  12)تا بي /1950( »پرفسور ادوارد براون«ليف أت )1887ـ  1888
  .مقايسه شده استآنها اصلي  هاي نبا مت )تا بي./ق.ه1394./م1974( »باشميل داحم

سفر براون در مسير تهـران بـه   ( 168ـ  175صفحات  ،يك سال درميان ايرانياناز كتاب 
زمـان  ( 475 ــ  483صفحات  و) زمان اقامت او در اصفهان( 218ـ  225صفحات  ،)اصفهان
، نتـايج  ؛ كـه مقايسـه شـد   ــ  ه به زبان انگليسي استكـ  با متن اصلي) در كرمانوي اقامت 
اينكه  به عبارت ديگر، با. ها بود مترجم در ترجمة اين بخشدخل و تصرف  ياندك از حاكي

لحـاظ سـاختارهاي دسـتوري و نـوع      سبك ترجمة منصوري در اين كتـاب آزاد بـود و بـه   
دي به متن اصلي وفادار تا حد زيا مترجمكاررفته در ترجمه برابري وجود ندارد،  جمالت به
اي داده كـه   درحد يك يا دو جملـه توضـيحات اضـافه   البته مترجم در مواردي  .بوده است
از متن  220ةدر صفح ،نمونه رايب .متن اصلي بوده استمطلب بيشتر  شدن روشندرجهت 

  :اصلي چنين آمده است
From What I Have already said in a previous chapter it will be sufficiently evident that 

the term “resignation” was a euphemism. 

ايـن   ،)»حسـن تعبيـر  «معنـاي   بـه ( euphemism جاي ذكر معادلي براي اصطالح همنصوري ب
  :به فارسي برگردانده استبه اين صورت  ،نحوي مناسب و با انتقال محتواي اصلي عبارات را به

دانستند  ام و تكرار آن زائد است و همه مي موضوع اشاره كرده كي از فصول گذشته به اينيمن در 
  .بلكه از حكومت مناطق جنوبي ايران منفصل شده است ،نداده) استغفا(السلطان  كه ظل

  :)224ص ( زير ة جملههمچنين در ترجم
For rumours in Persian get about in the most unaccountable manner. 
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  :نويسد منصوري مي
براي اينكه در اين كشور روزنامـه زيـاد    ،شود ن شايعات خيلي سريع منتشر ميراا در ايزير

 ةدسـت آورنـد و يگانـه وسـيل     جرايد به ةز مطالعاوجود ندارد كه مردم اخبار و حوادث را 
تهـران و   ةهـا و مخصوصـاٌ سـكن    شايعات است و چون ايرانـي  ،و انتشار وقايع ربكسب خ

لذا  ،اجتماعي هستند و صحبت و معاشرت را دوست دارندمشرب و  اصفهان و غيره خوش
  )193ص( .گردد سرعت منتشر مي شايعات به

اسـت كـه    به صورت زيرفوق در متن اصلي  ةقبل و بعد از جمل ةب است كه جملجال
   :دن وجود ندارآتوضيحات منصوري در 

   Perhaps Some rumour Had reached the man :قبل ةجمل
 )224ص( :بعد ةجمل

That I was anxious to make acquaintance with the sect to which he belonged. 

ايـن   ةرويكرد غالب منصوري در ترجمـ  ـ يش از اين اشاره شدپچنانچه ـ  اينبا وجود 
و لـذا   از وفاداري او بـه مـتن اصـلي بـوده اسـت      حاكي ،هشدهاي مقايسه  در بخش، كتاب

  .مل داردأجاي ت ،اين كتاب ةترجمرة بامجتبي مينوي در ةپذيرش عقيد
 History of India بـا كتـاب  آن  ةو مقايس بابرايران و كتاب  ةاما در مورد بررسي ترجم

در شناسنامة كتاب، نـام مؤلـف   رغم اينكه  كه علي شود يممشاهده  ،»ويليام ارسكين«ليف أت
عنـوان   نگليسـي بـه  اين متن ااز  اشاره كرده كه در مقدمة خود منصوريارسكين درج شده، 

او در ادامـه  . اش در نگارش اين كتاب استفاده كـرده اسـت   يكي از چند منابع مورد استفاده
بعـد  ، خصوص از آثاري كه به زبان فارسي و انگليسي در پاكستان هنويسد در بين منابع ب مي

بعد  و ؛خيلي استفاده كرده است ،شر شدهتو فرزندانش من بابرراجع به  ،از استقالل آن كشور
زبان  به نامهبابر و نيز الهاللزبانان  فارسي ةازجمله مجلي، از منابع پاكستان شبه اقتباساز آن، 

  )بخش مقدمة مترجم:1374ارسكين،← (.كرده استفارسي اشاره 
و متن اصلي  بابرايران و كه فهرست مطالب كتاب توضيح داده شود همچنين الزم است 

ـ تـرين شـباهتي بـه هـم ندار     گليسـي كوچـك  كتاب ويليام ارسكين به زبان ان  ةد و مقايسـ ن
قول  است كه به آنگواه ، ها اي از اسامي خاص يا مكان هايي از دو كتاب براساس پاره بخش
  )444: 1372جمشيدي، . (با ترجمه سروكاري نداريم ما اصالً ،امامي كريم

در دو  بـابر  با وجود اين، درميان عناوين ناهمخوان دو فهرست، بخش مربـوط بـه مـرگ   
و شـاه   بـابر هـاي   نگاري در ترجمة فارسي اين بخش، از رابطه و نامه. هم مقايسه شد كتاب با
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تنها هيچ  كه در متن اصلي نه درحالي) 862 و 859: 1374ارسكين،( ميان آمده تهماسب سخن به
ارسـكين،  (اي به اين نوع رابطه نشده بلكه حتي اسمي از شـاه تهماسـب نيامـده اسـت      اشاره
، كه سبب مرگ او شـد، را مـرض آپانتيسـت    بابرمنصوري علت بيماري ). 516ـ  517: 1854

) 862 ــ  863ص(دهد  يمكند و توضيحات فراواني راجع به اين بيماري به خواننده  معرفي مي
  .كدام از اين اخبار و سخنان وجود ندارد هيچ) 517ص (كه در متن انگليسي  درحالي

دربـارة  ) 837 ــ  879ص (ترجمة كتاب حدود سيزده صفحه بر اين، منصوري در  عالوه
كه نه در كتاب ارسكين از اين مطالب خبـري   درحالي ،ها مطلب نوشته با پرتغالي بابرجنگ 

  .هست و نه در هيچ كتاب تاريخي ديگر
البتـه  . اثر محمد احمد باشميل عرب اسـت  غزوة بدرالكبريآخرين كتاب مورد بررسي، 

ب اشاره كرده كه وي كتـاب را از ترجمـة انگليسـي آن بـه فارسـي      منصوري در مقدمة كتا
اولين ايرادي كـه در اينجـا بـه    . نيز مشخص نيست برگردانده است؛ اما نام مترجم انگليسي

توان گرفت، اين است كه به يكي از وظايف اولية يك مترجم، يعني ترجمة كتاب  مترجم مي
اش وفادار بـه   اينكه مترجم انگليسي در ترجمه با فرض. از زبان اصلي آن، پايبند نبوده است

  :كنيم متن بوده، ترجمة فارسي را با اصل عربي آن مقايسه مي
فصل  6پس از سه مقدمه به  تطبيق فهرست و ساختار دو كتاب نشان داده كه متن عربي

گيـري بعـد از    شود؛ بخش نتيجه تقسيم شده است و هر فصل، عناوين ريزتري را شامل مي
قـرار  ) 292 ــ  289 ص(فهرست منابع و اعـالم   و در پايان،) 274 ـ 289ص (آمده  6فصل 

هايي راجع به اماكن مربـوط بـه واقعـة بـدر      داده شده است؛ در ضمن، كتاب حاوي عكس
نشـده و فهرسـت     كتاب ترجمـه  اما در متن ترجمه، سه مقدمة. است كه البته واضح نيست

فصـل   17فارسـي   ترجمـة . رست متن عربي اسـت متن فارسي كامالً متفاوت از ساختار فه
گيـري،   هاي نتيجه در متن فارسي، بخش همچنين،. شود مي شامل بندي ريزتر را بدون تقسيم

توان گفت كه مترجم به حفظ سـاختار و   پس مي. فهرست منابع و اعالم ترجمه نشده است
  .ترجمة كل كتاب پايبند نبوده است

داليـل  «ه محتـواي مـتن و سـبك نويسـنده، بخـش      براي فهم ميزان پايبندي منصوري ب
  .شود عنوان نمونه، با متن عربي مقايسه مي به» پيروزي مسلمانان در جنگ بدر

دهد كه قبل از توجه بـه هـر عامـل و     باشميل قبل از ذكر داليل خود، به خواننده تذكر مي
دهد؛  دليل ارائه مي دليلي، امر تأييد الهي بر پيروزي مسلمين نبايد فراموش شود و سپس چهار

اكـراه  : انـد از  ترتيب عبـارت  چهار دليل نويسنده به. اما مترجم اين جمله را ترجمه نكرده است
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يافتن كاروان قريش، شكست قطعـي نتيجـه جنگـي     اغلب سپاه كفار از جنگيدن پس از نجات
نگـي  است كه با هدف تجاوز و ستم انجام شود، عقيده و ايمان قوي مسـلمانان و تاكتيـك ج  

در اين بـين نويسـنده سـومين    ). 269ـ  270: هـ ق1394./ م1974باشميل، ) (ص(جديد پيامبر
مترجم نيز از چهار دليل سخن بـه  ). 268: همان( .ترين دليل پيروزي دانسته است گزينه را مهم

عدم ضرورت جنگ از نگاه اكثر سـپاه  : اند از ميان آورده است، اما داليل وي به ترتيب عبارت
، نبود وحدت كلمه بين سپاه قـريش و اكـراه   )نجات كاروان قريش(علت كسب هدف  به كفار

: تـا  باشميل، بـي (، و ايمان قوي مسلمين )ص(بيشتر آنان از جنگ، تاكتيك جنگي جديد پيامبر
شود، مترجم دليل اول را در دو عامل تفكيك و دليل دوم نويسـنده   كه مالحظه مي چنان). 196

عنوان آخرين دليل ذكر كـرده و بـرخالف مـتن     همچنين دليل سوم را بهرا حذف كرده است؛ 
ظاهراً اين دليـل  . ترين دليل ندانسته و توضيح مختصري دربارة آن داده است عربي، آن را مهم

  .ترين دليل بوده كه آن را در ترجمة كتاب وارد كرده است اهميت ازنظر منصوري كم
جمله نبوده بلكه گاه معني  مل نه تنها جمله بههاي منصوري درمورد اين چهار عا ترجمه

مترجم در توضـيح   ،نظر نويسنده عرضه كرده است؛ براي مثالمتفاوتي از مفهوم مورد كامالً
با فرماندهاني همچون ناپلئون و هانيبال، ايشان ) ص(تاكتيك جنگي جديد، در مقايسة پيامبر

از ) ص(ه ازنظـر باشـميل، پيـامبر    كـ  ترين فرماندة نظامي جهان دانسـته درصـورتي   را بزرگ
  )270: هـ ق1394./ م1974؛ باشميل، 197:همان. (ترين فرماندهان بوده است بزرگ
 مترجم كه گرفت نتيجه توان مي درمجموع كتاب، سه ترجمة مقايسة و مقابله به توجه با

 و سـبك  مفهـوم، معنـي،   لحاظ از متن، به اساس از، ايرانيان درميان سال يككتاب  از غير به
 نگارش و شيوه با ترجمه، از هايي بخش درمترجم  هرچند. است نبوده وفادار نگارش، ةشيو

 گهگاه مطـالبي  كرده، منتقل خواننده به توضيحات اضافي با را نويسنده مفهوم خود، خاص
 همچنـين، . اسـت  درتضـاد  نويسنده نظرمورد مفهوم و معنا با اساس از كه آورده ترجمه در

ارسـكين،  ← (.تضـادند  در تاريخي هاي واقعيت با اساساين توضيحات از برخي از گاهي 
  )ها ، جنگ بابر با پرتغالي824ـ  837: 1374

توان منصوري را مترجم واقعي و حتي مترجمي با شيوة ترجمة آزاد در  اساس نمي براين
  .ترجمة كتب تاريخي دانست

  
  منصوري يابي و چرايي سبك ترجمة ريشه

منصوري در ترجمـه، ضـروري اسـت ايـن شـيوه و       اهللا ذبيحكامالً خاص با توجه به شيوة 
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شود؛ و براي اين الزم است به بطن نظرها و نگاه مترجم از بحث ترجمه، تحليل چرايي آن 
: رسـد  مـي به ذهـن   چند سئوال در اين خصوص. تاريخ و كتب تاريخي توجهي دقيق شود

تاريخي داشت؟ و ازنظر او، مخاطباني  هاي منصوري چه تعريفي از ترجمه، تاريخ و ترجمه
توان بـا   اي بودند؟ پاسخ به اين سؤاالت را مي كرد، متعلق به چه طبقه ترجمه مي برايشانكه 

ها و نيـز خـاطرات همكـارانش از     ها، مصاحبه منصوري در كتاب اهللا هاي ذبيح تأمل در گفته
تعريـف   )الـف : شود مي در اين خصوص، نظرهاي او در دو تعريف ارائه. وي بيرون كشيد

  .تعريف منصوري از تاريخ )منصوري از ترجمه و مخاطبان او، ب
  
  تعريف منصوري از ترجمه و مخاطبان او )الف

طور مفصل از  ها و نظرات منصوري كه در بخش سبك و شيوة ترجمه به با توجه به ديدگاه
سـراغ ترجمـه    د بـه وتوان فهميد كه او با تعريف خاص خ آنها سخن به ميان آمده است، مي

  .ك مترجم علمي كامالً متفاوت استرفته و سبك و نگاهش با ي
او . نوشت كه در سطح كارمندي بودنـد  منصوري بر اين اعتقاد بود كه براي كساني مي

  :معتقد بود
اين كارمندان در سطح كارمندي مانده و اگر مانند روشنفكران بخواهيم يك دفعه فكرشـان  

ن، ارسـكي ( .هراسان شده و حاضر نيستند از سطح خودشان بـاالتر رونـد   را باال ببريم، آنها
  )چي ، خاطرات كاشي208ـ  209: 1374

  :گفت به همين دليل ميو 
شكلي كه خوانندة ايراني هم بتواند آن را بفهمد،  بنده وقتي منظور نويسنده را فهميدم، به... 

كند؛  و تحول، كتاب اضافاتي پيدا ميدهم و طبيعي است كه در اين تغيير  نوشته را تغيير مي
  )همان(.پسند است شود ايراني اما هرچه مي

  
  تعريف منصوري از تاريخ )ب

اي به اين نكته اشاره كرده بود كه وي كل تاريخ ايران را از دورة ماقبـل   منصوري در مصاحبه
دانشجويان  و 13.اي نوشته است كه در هيچ مرجعي وجود ندارد تاريخي تا زمانة خود به گونه

  )123: 1372جمشيدي، ( .كنند از آنها به عنوان يك مأخذ اصلي استفاده مي تاريخ
تنهـايي يـك    تاريخ خود بـه . از نگاه منصوري، تاريخ، بخشي مهم از زندگي انسان است
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نظر او فايدة مطالعة تاريخ،  به. هاي زيادي از آن گرفت توان پند و درس دانشگاه است كه مي
هـاي   پس، براساس ايـن نظـر، هـدف منصـوري از ترجمـه     ). همان(است آموزش زندگي 
 اهللا جالب توجـه اسـت كـه ذبـيح    . دهد هايي است كه تاريخ به خوانندگان مي تاريخي درس

اش بر ترجمة  باره، در مقدمه شود؛ و در اين نگار و مورخ تفاوت قائل مي منصوري بين واقعه
  :نويسد مي خداوند الموتكتاب 

وجـه   هـيچ  نگار بـه  نگار و مورخ وجود دارد و آن اين است كه وقايع ن تاريخيك تفاوت بي
تـرين   دهد و آنچه شنيده يا خوانده، بـدون كوچـك   عقل خود را در نقل وقايع دخالت نمي

نويسد، از اسـتنباط عقاليـي    كه كتابي مي نمايد، ولي مورخ هنگامي استنباط عقاليي نقل مي
آميـر،   ←( ... آيـد  ينمـ طرف به وجود  ورخ صددرصد بيكند و لذا يك م خود استفاده مي

  )منصوري مقدمة: 1384

شـده در تـاريخ، دخالـت نظريـة مـورخ در       ازنظر منصـوري، يكـي از اصـول پذيرفتـه    
كه با اخبار متضاد و گونـاگون   كه مورخ واقعي زمانيچرا ؛)همان( هاي تاريخي است تحقيق

عقل خود كمك بگيرد و مطالبي را كه با منطق  ، ناگزير است كه ازشود ميرو  در منابع روبه
  )همان( .ها مغاير است، نپذيرد واقعيت

تا اينجا، نگاه و نظر منصوري با نگاه مورخ علمي در يك مسير است؛ امـا منصـوري در   
گويـد اگـر مـورخي برخـي از      مـي . كنـد  ادامة سخنانش، ناگهان نظري غيرعلمي بيـان مـي  

كند و براي نگارش وقايع تاريخي قدري از تخيل خـود  كتابش را دچار اطناب  يها قسمت
اين، همان نقطة افتراق كار منصوري از يـك   )همان( .شود بهره گيرد، ارزش كار او كم نمي

اي باشـد كـه مـا را بـراي فهـم تفـاوت        رسد دقيقا همان نكتـه  نظر مي كار علمي است و به
كند كه تخيل با تحليل عقلـي   منصوري فراموش مي. رساند اش ياري مي هاي تاريخي ترجمه

تواند نظرهاي خود  مترجم در ترجمة يك اثر نمي! فرق دارد و در حوزة ادبيات كارآمد است
مـدرك و براسـاس تخيـل     استناد، بي را مانند مورخ وارد ترجمه كند، آن هم نظرهايي كه بي

  .جايي ندارد باشد، چرا كه تخيل در علم تاريخ
ود و حرفـة تخصصـي او در مطبوعـات، ترجمـة متـون      منصوري، نويسندة مطبوعات ب

عنوان يك نويسـندة مجلـه درنظـر     پس بايد ابتدا او را به. هاي مختلف بود خارجي در زمينه
عنوان  اي در ترجمه؛ و نيز فراموش نشود كه او نه به گرفت تا يك متخصص علمي و حرفه

ترجمة متون ادبي و تاريخي  نگار دست به عنوان يك روزنامه يك اديب يا يك مورخ بلكه به
كـرد نظرهـاي    هايي كه از آنهـا ترجمـه مـي    به زبان اهللا درمورد ميزان تسلط ذبيح. زده است
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اش،  هاي اوليـة كـاري   رغم گفتة خودش مبني بر اينكه در سال علي. متفاوتي ارائه شده است
، )73: 1372 جمشـيدي، (گرفتند  تمامي مترجمان اشكاالت خود را در زبان فرانسه از او مي

بر ايـن مـدعا،    غالب نظرها بر اين است كه وي تسلط كافي نداشته است؛ و تنها شاهد آنها
داده، اما اين دليل  نكردن جمله به جملة منصوري و تغييراتي است كه وي در متن مي ترجمه

  .پاسخ است و اين مسئله هنوز بي نيست براي اين ادعا كافي
د؛ و از آنچه در زمينة تاريخ ترجمه كرد، بـا وجـود   كر منصوري كتب علمي ترجمه نمي

صـورت پـاورقي در    هايي از نويسندگان غيرمعروف بودند كه ابتدا بـه  كثرت، همگي ترجمه
  .شكل كتاب چاپ شد مجالت و بعدها به

تـوان تـأثير محـيط سياسـي، اجتمـاعي و شـغلي منصـوري را نيـز در          عالوه بر ايـن مـي  
اهللا، با دوران پرفرازونشيب تاريخ  دوران زندگي ذبيح. نستگيري سبك خاص او مؤثر دا شكل

دنبـال هـر    مصادف است؛ كه در طول آن، به 57تا انقالب  20سياسي ايران در فاصلة شهريور 
اولـين تـأثير ايـن امـر، بـر      . شدند حادثه و آشوب سياسي، اكثر مطبوعات توقيف و تعطيل مي

دراين زمينه، پاسخ كـريم امـامي بـه منتقـد يكـي از      . نگاران بود ها و روزنامه زندگي مطبوعاتي
ـ  هاي سياسي و مالي دولت بـر زنـدگي سياسـي    او به تأثير تصميم. هايش جالب است ترجمه

: گويد كند و سپس مي اجتماعي كشور و درنتيجه بر زندگي مالي و فرهنگي هنرمندان اشاره مي
تـر تمـام    مترجم كار خود را سـريع  شود كه هاي زندگي سبب مي فشار مالي براي تأمين هزينه

زندگي منصوري، نمونـة  ) 53ـ  55: 1371امامي، ( .شود كند و درنتيجه از كيفيت اثر كاسته مي
اهللا در طي هفتاد سال كار مطبوعاتي خـود   ذبيح. دادن اين تأثيرات است بسيار خوبي براي نشان

ايـن كـار بـراي تـأمين     گاه شغل ديگري غيـر از نگـارش، ترجمـه و اقتبـاس نداشـت و       هيچ
. وجه كـافي نيسـت   هيچ ها امنيت شغلي ندارند، به هاي زندگي، در كشوري كه مطبوعاتي هزينه

تالش فراوان او براي تشكيل يك سـنديكا در دفـاع از حقـوق نويسـندگان، پـس از توقيـف       
قـالب  ها، و نيز بيكاري طوالني او پس از ان و بيكاري مطبوعاتي 1331ها در  درازمدت روزنامه

ايـن فشـار زمـاني    . هايي از اين تأثيرات است و خاطراتش از اين فشارهاي مالي، همگي نشانه
هاي پاياني عمر، زمـاني كـه در اوج    ياد بياوريم كه منصوري در سال شود كه به بيشتر درك مي

همين فشارها و شرايط مالي . شد هاي تهران كارگران چاپخانه شهرت بود، بازنشستة سنديكاي
نوشت، درآمدش نيز بيشتر  ث شده بود كه مترجمي بسيار پركار شود؛ زيرا هرچه بيشتر ميباع
. هاي منصوري، قرباني سيستم مطبوعات و نشر كتاب در ايران شـد  درحقيقت، ترجمه. شد مي

ها انجام  ها را براي مجالت و روزنامه تمامي اين ترجمه ـ تر عنوان شد چنانكه پيشـ  منصوري
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ها  البته از فروش فراوان اين كتاب. صورت كتاب چاپ شد دها با استقبال از آنها بهداد كه بع مي
  .بهرة مالي چنداني عايدش نشد

پسند مطبوعاتي درنظر گرفت تا يـك متـرجم    عنوان يك مترجم عوام اهللا را به پس بايد ذبيح
مي متفاوت هاي اين نوع ترجمه از يك ترجمة عل متخصص و علمي؛ درنتيجه، اهداف و انگيزه

عنوان يك مترجم مطبوعاتي چيزي نبود جز نگـارش مطـالبي بـا نثـر      هدف منصوري به. است
ساده و روان، كه سبب جلب خوانندگان و حفظ تيراژ مجله و درنتيجه كسـب درآمـد و حفـظ    

قـول خـودش، در سـطح كارمنـدي      نوشت كه به او براي طيفي از خوانندگان مي. شغلش شود
هاي روشـنفكرانه و فلسـفي را ندارنـد و بايـد مطـالبي خوانـدني و        وشتههستند و توان هضم ن

منصـوري در ترجمـة   . خواني عادت كننـد  آموزنده به آنها عرضه كرد تا به كتابخواني و روزنامه
  .ها دست به ابتكار و تغيير زد و آن را درقالب يك نثر مطبوعاتي درآورد اين نوع كتاب

ثير فراوان شغلش در نگاه بايد از تأترجمة منصوري ن با اين توضيحات بايد گفت در نقد
  . او به ترجمه و شيوة كارش غافل شد

  
  گيري نتيجه

منصوري و  اهللا هاي سبك ترجمة تاريخي ذبيح در اين مقاله، جهت بررسي زندگي و ويژگي
تـرين نقـد وارده، يعنـي عـدم      منظور ارزيابي برجسـته  يابي چرايي اين نوع سبك، و به ريشه
عنوان نمونه، با  هاي تاريخي منصوري، به ها، سه متن از ترجمه يت اصل امانت در ترجمهرعا

متون اصلي آنها مقايسه و مقابله شد؛ و با توجه به اينكـه نتـايج حاصـل از ايـن مقابلـه، از      
 جنگ بدرـ در كتاب  »اقتباس«،  ـ يك سال در ميان ايرانيانـ در كتاب  »اي نسبتاً آزاد ترجمه«

هاي  درنوسان بود، اين نتيجه گرفته شد كه اصوالً ترجمه بابرايران و ـ در كتاب  »تأليف«ـ تا 
كـه  چرا ناميـد، » ترجمـه و اقتبـاس  «قـول خـود او    توان ترجمه و حتي بـه  منصوري را نمي

را » ترجمه و اقتباس«اي، علمي و حتي ترجمة آزاد يا  هاي ترجمة حرفه كدام از ويژگي هيچ
حساب آورد و يا  اي و علمي به را مترجم متخصص حرفه منصوريتوان  نميبنابراين . ندارد

  .هاي علمي استناد كرد آنكه به آثارش در تحقيق
 :دانسـت  تـوان منبعـث از سـه عامـل     ها و داليل اصلي سبك خاص منصـوري را مـي   ريشه

عدم درك و تعريف درسـت  . 2تعريف خاص منصوري از ترجمه، تاريخ و تحقيق تاريخي؛   .1
ترجمه و «هاي آنها با  ها و تفاوت ، ترجمة آزاد و ترجمة مطبوعاتي، شباهتهو از مرزهاي ترجما

  .اجتماعي و شغلي منصوري در سبك او ـ و تأليف و تأثير شرايط سياسي» اقتباس
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هاي منصوري در رواج كتابخواني  شايان ذكر است كه دركنار توجه به تأثير مثبت كتاب
منظور جلوگيري از انتقال مطالـب غيرعلمـي و تخيلـي ايـن      به در قشرهاي مختلف جامعه،

اي جـز رواج   كه نتيجـه  ــ  )ع(بودن امام صادق ـ همچون كاشف اكسيژن با نام تاريخ ها كتاب
گوشزد  ها ترجمههاي غيرعلمي و جعلي در جامعه ندارد، الزم است به خوانندگان اين  گفته

  .ـ قرار دارند ـ نه تاريخ هاي تاريخي شود كه اين آثار در زمرة رمان
  منصوري اهللا حهاي ذبي كنندگان و مخالفان ترجمه توجيه ،اسامي مدافعان

  اسامي منتقدان مخالف كنندهاسامي منتقدان مدافع و منتقدان توجيه
 )مورخ(ابراهيم باستاني پاريزي.1
نگـار و همكـار مطبوعـاتي     روزنامـه (زبيده جهانگيري . 2

  )منصوري
  )مترجم قديمي(رغالمعلي سيا.3
  )نگار و منتقد روزنامه(اسماعيل جمشيدي .4
  )نگار روزنامه(ليلي گلستان.5

  )نويسنده و مترجم(كريم امامي.1
  نويسندة مطبوعات. رضا براهني.2
  )نويسنده(مجتبي مينوي .3
  )نويسنده(جعفرآقايان چاووشي.4
  )نويسنده(محمدمهدي فوالدوند.5
  )نويسنده(الدين كزازي ميرجالل.6

  نظرهاي اصلي مدافعان و مخالفان سبك ترجمة منصوري

  مخالفان  مدافعان
ــران و     .1 ــاب در اي ــدگان كت ــت خوانن تربي

  دادن افراد با سواد آشتي
خواني در جامعة ايران  عامل افزايش كتاب .2

  خصوصاً در ميان طبقة متوسط
پيرايه و روان منصوري، زبان فارسي  نثر بي .3

او بـه   .سـاخته اسـت   را جال داده و قابل فهم
ــه ــاري قلمب ــه  نويســي و لغــت بيم ــازي ك س

  .روشنفكران به آن مبتال هستند، دچار نبود
كـردن مطالـب در    اذعان به تغيير و اضـافه  .4

  متن اصلي و در هنگام ترجمه

عدم رعايت امانت در ترجمه و وفـاداري بـه مـتن    . 1
  اصلي

ــه .2 ــي و    مثل ــاريخي و ادب ــار ت ــر آث ــردن و تغيي ك
  ردن معناي اصلي متن در ترجمهب ازبين

  ها بودن نام برخي از نويسندگان كتاب جعلي .3
  كرد هايي كه از آنها ترجمه مي عدم تسلط به زبان .4
هاي وسـيعي از   توانايي در نگارش و جذب گروه .5

  خوانندگان
هرچنــد آن (خــواني  دادن مــردم بــا كتــاب آشــتي .6

  )هاي تاريخي باشند ها رمان كتاب
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   نوشت يپ
گرفتن شرح ، جهت مطبوعات معاصر براي منصوري ةاي كه نويسندگان كتاب چهر در پرسشنامه .1

  )135: 1351صالحيار، ( .فرستاده بودند، وي اين سال را نوشته بود ،حالش
   )73: 1372جمشيدي،( .اش با جمشيدي گفته بود منصوري اين تاريخ را در مصاحبه .2
 پـور،  بهشـتي  ←( .اسـت هاي سنديكاي نوسيندگان ثبت شده  لتناين تاريخ در چند شماره از بو .3

1365: 21(   
ايـن سـال را    اي كه براي صندوق رفاه سنديكاي نويسندگان پر كرده بود، منصوري در پرسشنامه .4

  )همان ←( .نوشته بود
ول انتشـارات  ئمديرمسـ (پـور   اسماعيل ريـاحي  او را پيدا كند، ةتنها كسي كه توانست آدرس خان .5

  )808: 1365 و باستاني پاريزي، 245ـ  244 :1372جمشيدي،← ( .بود )60ةزرين در ده
  .اش نگاشته شده است در زمان پختگي سني و كاري ،كتب تاريخي منصوري كه دقت شود .6
  .ارائه شده است دو جدول جداگانههاي آنها در  ترين ديدگاه و مهم اناسامي منتقد ،مقاله انتهايدر  .7
همگي ) هاي منصوري ازجمله ترجمه( است كتبي كه در اين دهه ترجمه شده معتقد است براهني .8

يك هدف داشتند و آن اينكه دربين خوانندگان خود اين امر را ترويج دهند كه كتب مربوط بـه  
مـاري  و  نـاپلون هـاي   مثل كتاب(ها را بخوانند  انقالب ةجهان پس از هم ةهاي احياشد سلطنت
 انـد  معاصـر طفـره رفتـه    ةو به همين علت عمداً از پرداختن بـه دور ) صوريمن ةترجمآنتوانت 

هـاي   ترجمـه  ربارةاين سخن د ظاهراً ،در اين مورد بپذيريم چنانچه حرف براهني را. )102ص(
رسد دليل اصلي كه منصوري درمورد تـاريخ معاصـر خـود     نظر مي به. كند منصوري صدق نمي

او بوده است تا تـرويج يـك فرهنـگ     ةكاران ار محافظههمان خصوصيت بسي، ديسنو مطلبي نمي
كـه تـا    عنوان كارمنـد يـك مجلـه،    بايد جايگاه حساس شغلي منصوري به ،در كنار اين .خاص
به تاريخ   راحتي راجع توانسته به ها پس از انقالب توقيف شده بود، را بيفزاييم كه وي نمي مدت

  .معاصر خود بنويسد
  )»ها نامه«، بخش497ـ  496: 1366حميد رفيعي،  ←( .ظر را داردرفيعي نيز شبيه همين ن .9

در ) ع( امام حسين ةسسؤم درمنصوري  ةترجم )...ع( امام جعفر صادقذكر است كتاب شايان  .10
هاي غيرمستند  قم به انگليسي ترجمه و چاپ شده و الزم است براي جلوگيري از انتشار حرف

  .هايي جلوگيري شود اپ چنين كتابهاي بيگانه از چ علمي به زبانغيرو 
The Great Muzlim Scientist and Philosopher Imam Jafar ibn Mohammed As- Sadigh 

(A.S), Translator: Almirza, Kaukab, Qum: Imam Hossain Publication, 2002. 

11. Erskine, William, History of India under the two first 11.sovereigns of the house of 

Taimur, Barbar and Humayein, London, longman ,Brown. 1854. 
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12. Brown, Edward, A year amongst the Persian ... in the years 1887- 1888,London,Adam 

and Charles Black,1950. 

شـكل كتـاب،    ، به1370شد؛ و بعدها، در سال  ها ابتدا در مجلة سپيد و سياه چاپ مي اين نوشته. 13
  .جلد، با عنوان سرزمين جاويد، به چاپ رسيد4در 
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