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در شمارۀ 49 نشريۀ وزين گزارش ميراث نوشته ای به قلم آقای 
ــفرنامۀ غرب ايران»1  ــالۀ «س بهزاد همتی در معرفی و نقد رس
ــنده در آن، برخی كاستی های حاصل كار  ــده كه نويس چاپ ش
مصححان را نقد كرده است. كوشش گردانندگان نشريه برای 
ــمند و قابل ستايش است.  ــازنده ارزش ايجاد اين فضای نقد س
ــت آمده،  ــی از كم ترين ارزش های اين فضا و فرصت به دس يك
ــت كه پس از انتشار اثری، ديگران می توانند ضمن نقد  آن اس
ــيده  ــم صاحب اثر يا مصحح، پوش اثر، نكاتی را هم كه از چش
مانده مطرح سازند تا در چاپ های بعدی اثر و نيز در تحقيقات 

بعدی استفاده شوند.
ــتی های متن  ــد محترم دربارۀ كاس ــالوه بر آنچه منتق ع
ــته اند، چند نكتۀ  ــفرنامۀ غرب ايران» نگاش ــدۀ «س تصحيح ش
ــزود. يكی اين كه متن اصلی اين  ــم ديگر را هم می توان اف مه
ــال 1902 با عنوان «سفری  ــفرنامه به زبان انگليسی در س س
پاييزی به غرب ايران» به چاپ رسيده2 و ترجمۀ فارسی آن نيز 
ــفرنامۀ دوراند به قلم علی محمد ساكی (پژوهشگر  با عنوان س

تاريخ و فرهنگ لرستان) در سال 1346 منتشر شده است.3
ــا قدری صرف وقت  ــار می رفت مصححان محترم ب انتظ
ــبكۀ  ــع موجود - كه امروزه به يمن ش ــت وجو در مناب و جس
ــی را  ــتند - متن اصلی و ترجمۀ فارس ــترس هس اينترنت دس
ــان می كاستند و  می يافتند و به كمك آنها از لغزش های كارش
ــخۀ مورد استفاده شان، در اختيار  حتی اطالعاتی افزون تر از نس
ــنده را كه اال  ــد، از جمله نام اين خانم نويس ــده می نهادن خوانن

ديورند (Ella R. Durand) است.
ــاكی (كه تصاوير  ــت كه ترجمۀ آقای س ــی اس         گفتن
ارزشمند متن اصلی را هم - البته با كيفيتی نه چندان خوب - 
ــنايی ايشان با نام های جغرافيايی مسير  در بردارد)، به دليل آش

ــبب  ــوالت و رويدادهای آن روزگار، و نيز به س ــفر و نيز تح س
رجوع مكرر به منابع، قابل اعتمادتر از كار مترجم قاجاری است 
ــت و وجود اغالط پرشمار به ويژه در  كه صرفًا ترجمه كرده اس
ضبط نام های خاص، حاكی از آن است كه با اين حوزه به كلی 
ــان محترم نيز  ــتی كار او را مصحح ــت و كاس بيگانه بوده اس
ــته اند برطرف سازند. عالوه بر اين، آقای ساكی پاره ای  نتوانس
ــده را در درک پاره ای  ــه افزوده اند كه خوانن ــی بر ترجم حواش
ــاكی هم خالی از كاستی  موارد كمك می كند. البته كار آقای س
ــت و اغالطی هم در كار ايشان راه يافته است، و مثًال  در  نيس
ــنبه را دوشنبه نوشته اند. ديگر  ــطر نخست متن سه ش همان س
ــفرنامه دوراند مربوط  ــت: «س اين كه روی جلد چنين آمده اس
ــت اين شخص  ــفر هيأت سـر تی مور دوراند...» نام درس به س
ــل آن: هنری مورتيمر ديورند)  ــر دوراند (و صورت كام مورتيم
است. او - همچنان كه آقای ساكی هم در مقدمه اشاره كرده 
است - از شخصيت های برجستۀ سياسی بريتانيا و نزديك به 
ــت سال وزير امور خارجۀ هندوستان بوده و پس از آن، در  بيس
شرايطی حساس (و در پی برخی تحريكات  سياسی روسيه) در 
ــتان وارد ايران شده است. اين سفر هم  مقام وزير مختار انگلس
ــرش نوشته، بخشی از مأموريت تازۀ او  كه گزارش آن را همس
در ايران (و نه صرفًا برای گشت و گذار) بوده است. برای نقش 

او در تاريخ افغانستان می توان به منابع مراجعه كرد.
ــم با عنوان  ــر ديورند كتابی ه ــه مورتيم ــت ك گفتنی اس
ــالم آن را به فارسی  ــاه نوشته كه محمدعلی داعی االس نادرش
ــر او زندگينامۀ پدرش، ژنرال  ــت.4 كتاب ديگ ترجمه كرده اس

هنری ماريون ديورند، از افسران عالی رتبۀ بريتانيا، است.
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